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Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş olup, Rapor Değerlendirme 

Kurulunun 22.09.2017 tarih ve 324/7 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.  
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TOPLU BAKIŞ 
           A-Üretilen malın veya hizmetin dünya ekonomisindeki yeri: 

Elektrik enerjisi piyasasında başlıca amaç, bütün kullanıcı kesimlere, zamanında, 
güvenilir, yeterli düzeyde, sürekli biçimde, uygun fiyatla ve kaliteli enerji sağlanması 
olup, ülkelerin kişi başına düşen enerji tüketim miktarı, refah ve gelişmişlik düzeyini 
gösteren önemli bir ekonomik gösterge olarak kabul edilmektedir. 

Gelişmiş dünya ülkelerinde, devletin elektrik üretimindeki payı giderek 
azalmakla birlikte, nihai tüketiciler açısından elektrik enerjisinin önemi ve kamusal bir 
hizmet niteliği taşıması nedeniyle, devletlerin elektrik enerjisi sektöründeki etkinlikleri 
devam etmektedir. 
           B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye Ekonomisindeki yeri ve gelişimi: 

Türkiye’de elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım ve satışı faaliyetlerini 
yürüten Türkiye Elektrik Kurumu, 1993 yılında Türkiye Elektrik Üretim, İletim AŞ ve 
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ olarak iki şirket halinde yapılandırılmıştır. 2000 yılında 
4501 sayılı Kanunla uluslararası tahkim müessesesi düzenlenmiş, mevcut enerji 
mevzuatının Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyumu ve kamu elektrik şirketlerinin 
yeniden yapılandırma çalışmaları başlatılmıştır. 

2001 yılında 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Türkiye Elektrik 
Üretim, İletim AŞ; Türkiye Elektrik İletim AŞ, Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt AŞ olarak üç ayrı şirket olarak yapılandırılırken, elektrik üretim 
faaliyeti EÜAŞ’a, iletimi faaliyeti TEİAŞ’a ve toptan alış ve satış faaliyeti TETAŞ’a 
verilmiştir. TETAŞ’ın Ana Statüsü, YPK’nın 11.06.2001 tarih ve 2001/T-19 sayılı 
Kararı ile onaylanmış, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesinden 
sonra tekrar düzenlenen Ana statü, 22.09.2016 tarih ve 29835 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır.  

233 sayılı KHK kapsamında iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulan TETAŞ, 
kamu tarafından imzalanmış sözleşmeler ile YİD ve Yİ modellerine göre inşa edilmiş 
veya İHD yoluyla muhtelif firmalara devredilmiş olan özel sektör elektrik santrallerine 
verilen uzun süreli enerji alım taahhütlerini üstlenmek, kamu ve özel kesim dağıtım 
şirketleri ile enerji satış anlaşmaları yapmak, pazarladığı enerjiyi EPDK onayı ile 
yürürlüğe koyacağı satış tarifeleri üzerinden satmak üzere kurulmuştur. 

2006 yılına kadar Türkiye elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık %70’ini alıp satan 
Teşekkülün payı 2011 yılında %33’e kadar gerilemiş, 2012 yılında %34, 2013 yılında 
%53,3, 2014 yılında %48,9, 2015 yılında %43,5, 2016 yılında %38 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Teşekkül, faaliyetlerini 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 233 ve 399 sayılı  
KHK ve cari Ana statü  hükümleri çerçevesinde yürütmekte olup, EPDK’dan aldığı 
31.12.2019 tarihine kadar süreli “Enerji Satış Lisansı” ve “Enerji Tedarik Lisansı”na 
sahiptir. 

TETAŞ’ın, son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgiler tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

ISayıştay   



 

 
 

 
 

 

 
 
 
Tablo 1: Toplu bilgiler 
 

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

Artış 
veya 
azalış   
(%) 

Esas sermaye Bin  TL 179.000 179.000 179.000 179.000 179.000 - - 
Ödenmiş sermaye Bin TL 111.596 111.596 111.596 111.596 111.596 - - 

Öz kaynaklar  Bin TL 887.923 1.346.867 1.060.974 465.967 656.046 190.079 
 

40,8 
Yabancı kaynaklar Bin TL 3.780.594 6.156.899 2.485.843 2.809.583 2.839.533 29.950 1,1 
Finansman giderleri Bin TL 795 - - - - - - 
Maddi duran vanl.(edinme değeri)  Bin TL 3.714 4.005 4.527 4.298 4.267 (31) (0,7) 
Maddi duran varl. birik. amortis. ,, 2.390 2.785 3,193 3,212 3.311 99 3,1 
Yatırımlar için yapılan nakdi öd. Bin TL 1.655 343 1.149 309 1.129 820 265,4 
Yatırımların gerçek.oranı (nakdi) % 39 16,5 52,2 13,4 47,0 33,6 250,8 
İştkiraklere ödenen sermaye. Bin TL 150 150 150 150 150 - - 
Tüm alım tutarı Bin TL 14.342.832 22.591.068 20.939.680 20.197.554 17.009.552 (3.188.002) (15,8) 
Toplam enerji alım miktarı GWh 83.557 131.079 123.150 113.039 104.391 (8.648) (7,7) 
İthal olunan enerji miktarı GWh 317 277 103 - 89 89 89 
Başlıca alım tutarı(elektr enerjisi) Bin TL 14.342.274 22.589.830 20.936.930 20.195.418 17.009.404 (3.186.014) (15,8) 
Enerji ort birim alış maliyeti Kr/kWh 17,16 17,23 17,00 17,87 16,31 (1,56) (8,7) 
Aktif enerji satış miktarı GWh 82.214 129.597 121.604 111.815 104.391 (7.424) (6,6) 
Satış fiyatı Bin TL 18,80 17,91 17,19 17,49 16,23 (1.26) (7,2) 
Net satış tutarı Bin TL 15.455.688 23.206.129 20.901.156 19.541.428 16.892.333 (2.649.095) (13,6) 
Satışların maliyet toplamı Bin TL 14.342.274 22.589.830 20.936.931 20.195.418 17.009.404 (3.186.014) (15,8) 
Stoklar:         
 İlk madde ve malzeme  Bin TL 6 10 17 8 - - - 
Memur (Ortalama) Kişi 49 43 43 45 45 - - 
Sözleşmeli (Ortalama) Kişi 143 140 142 148 141 (7) (4,7) 
İşçi (Ortalama) Kişi 20 16 15 13 12 (1) (7,7) 
Personel için yapılan tüm gider. Bin TL 11.297 12.686 13.093 14.400 15.717 1.317 9,1 
Cari yıla ilişkin:         
  -Memurlar için yapılan giderler Bin TL 2.987 3.178 3.185 3.701 4.233 532 14,4 
  -Memur başına aylık ort. gid. TL 5.080 6.159 6.161 6.854 7.839 985 14,4 
 -Sözleşmeliler için yap. tüm gid. Bin TL 6.696 7.375 8.233 8.732 9.874 1.142 13,1 
 -Sözleşmeli başına ayl. ort. gider TL 3.902 4.390 4.817 4.917 5.836 919 18,7 
  -İşçiler için yapılan tüm giderler Bin TL 1.100 1.034 1.081 1.120 1.054 (66) (5,9) 
  -İşçi başına aylık ortalama gider TL 4.583 5.385 6.000 7.179 7.320 141 2,0 
D. Kar. iliş.vergi ve diğ. Y..yük. Bin TL 85.056 114.915 - -    
Tahakkuk eden vergiler Bin  TL 108.897 244.617 41.477 43.154 159.710 116.556 270 
GSYH’ya katk(üretici fiyatlarıyla)   Bin  TL 1.129.436 591.358 (84.498) (699.702) (933.077) 233.375 33,6 
GSYH’ya katkı (alıcı fiyatlarıyla)  Bin TL 1.153.277 721.060 (43.021) (656.548) (773.367) 116.819 17,8 
GSMH’ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 1.153.277 721.060 (43.021) (656.548) (773.367) 116.819 17,8 
Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar) % 120,5 41,7 - -    
Mali karlı. (Öz kaynak yönünden) % 96,8 42,6 2,4 -    
Ekonomik karlılık % 18,4 7,6 7,1     
Faaliyet kârı ve zararı     Bin TL 1.069.606 561.722 (99.411) (714.636) (194.852) (519.784) 72,8 
Dönem kârı veya zararı       Bin TL 859.122 573.859 25.429 (559.070) 190.078 749.148 134,0 
Bilanço kârı veya zararı Bin TL 310.838 789.198 480.297 (140.139) 49.939 190.078 135,6 
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GSMH’ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 1.153.277 721.060 (43.021) (656.548) (773.367) 116.819 17,8 
Faaliyet karlılığı (öz kaynaklar) % 120,5 41,7 - -    
Mali karlı. (Öz kaynak yönünden) % 96,8 42,6 2,4 -    
Ekonomik karlılık % 18,4 7,6 7,1     
Faaliyet kârı ve zararı     Bin TL 1.069.606 561.722 (99.411) (714.636) (194.852) (519.784) 72,8 
Dönem kârı veya zararı       Bin TL 859.122 573.859 25.429 (559.070) 190.078 749.148 134,0 
Bilanço kârı veya zararı Bin TL 310.838 789.198 480.297 (140.139) 49.939 190.078 135,6 

 

 
 

Üretim görevi bulunmayan TETAŞ, 2016 yılında alımını gerçekleştirdiği 
104.391 GWh elektrik enerjisi karşılığında 17.009 milyon TL ödeme yapmış, satışını 
gerçekleştirdiği 104.391 GWh elektrik enerjisi karşılığında 16.892 milyon TL net satış 
hasılatı elde etmiştir. Önceki yıllarda Nahçıvan’dan mübadele kapsamında yapılan 
elektrik anerjisi alış-verişi nedeniyle oluşan bakiye alacak, 2016/9042 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararına istinaden 31.03.2016 tarihinde tahsil edilmiştir. İran’dan elektrik 
enerjisinin mübadele yoluyla gerçekleştirilmesi kapsamında 2016 yılında 88.493.527 
kWh elektrik enerjisi alınmıştır.  

Teşekkül’ün faaliyetleri sonucu enerjinin 2016 yılı ortalama alış fiyatı 16,32 
kr/kWh, ortalama satış fiyatı ise 16,23 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yılında ortalama 198 personelle çalışan Teşekkül, faaliyet sonucunda 194,9 
milyon TL zarar ederken, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar ile olağan üstü gelir ve 
kârların etkisiyle dönem sonucu 190,1 milyon TL zararla kapanmıştır. 
           4628 sayılı Kanunda öngörülen fiyat eşitleme mekanizmasının uygulama süresi, 

30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu’nun “Ulusal tarife uygulaması” başlıklı geçici 1 inci maddesi ile 
31.12.2015 tarihine kadar, 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 14/12/2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 
1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan fiyat eşitleme 
mekanizmasının uygulanmasına ilişkin süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Alım garantileri kapsamında özel enerji üretim şirketlerinden alınan elektrik 
enerjisinin fiyatları ve ödeme koşulları geçmiş yıllarda yapılmış olan sözleşmelerle 
belirlenmiştir. Dolayısıyla TETAŞ, bu sözleşmelerdeki hükümler çerçevesinde 
belirlenen alım fiyatlarına, fiyat artışlarına ve ödeme koşullarına herhangi bir 
müdahalede bulunamamaktadır.  

TETAŞ, Yap-İşlet (Yİ), Yap-İşlet-Devret (YİD) ve İşletme Hakkı Devri (İHD) 
santralleri ile EÜAŞ’tan elektrik enerjisi almakta olup, elektrik enerjisinin sürekli, 
yeterli ve düşük maliyetli olarak temininden sorumlu bulunmaktadır. 

TETAŞ’ın elektrik enerjisi alım fiyatları, Hazine Müsteşarlığınca belirlenen mali 
hedefler doğrultusunda, alım garantili özel sektör santrallerinin yüksek maliyetleri ile 
EÜAŞ’ın hidroelektrik santrallerinin düşük maliyetleri paçal yapılmak suretiyle 
belirlenmekte, dolayısıyla alış maliyetleri EÜAŞ üzerinden düşürülmeye 
çalışılmaktadır. 

YPK’nın 14.02.2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı kararı ile kabul edilen Enerji 
KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları 
ve Hazine Müsteşarlığının Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi kapsamında belirlenen satış fiyatları 
maliyet ve döviz kurlarındaki değişimler dikkate alınarak belirlenmekte, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulunun onayını müteakip uygulamaya konulmaktadır 

Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Usul ve Esasları Genelgesi uyarınca, maliyetlere 
göre belirlenen fiyatlar yıl sonu mali hedefler dikkate alınarak tespit edilmekte olup, 
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Hazine Müsteşarlığı, maliyet bazlı fiyatlandırma uygulamasına ilişkin gerekli gözetim 
ve koordinasyonu yapmakla yükümlü bulunmaktadır.  

2013 yıl sonu itibarıyla TEDAŞ’a bağlı EDAŞ ve EPSAŞ’ların 
özelleştirilmesinin tamamlanmasından sonra, TETAŞ’ın müşteri portföyünde KİT 
statüsündeki TCDD, ve TKİ dışında kamu kuruluşu kalmamıştır.  

EDAŞ ve EPSAŞ’lara yapılan elektrik enerjisi satışından doğan alacakların 
tahsilinde sıkıntı yaşanan bazı EDAŞ ve EPSAŞ’lardan olan alacaklar, fiyat eşitleme 
mekanizması kapsamında mahsup ve temlik sözleşmeleriyle tahsil edilmeye çalışılsa da 
uygulama, doğan alacakların tamamını karşılamada yetersiz kalmaktadır. 

EÜAŞ’tan ve Yİ, YİD, İHD yöntemiyle faaliyet gösteren şirketlerden alınan 
elektrik enerjisi bedellerinin vadesinde ödenebilmesi, enerji satışı yapılan müşterilerden 
olan alacakların vadesinde tahsil edilmesine bağlı bulunduğundan, enerji bedelinden 
kaynaklanan alacakların teminatsız bırakılmadan zamanında tahsil edilmesine yönelik 
tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 2010 
yılında onaylanan anlaşma kapsamında Akkuyu Nükleer Güç Santralinden alınacak 
elektrik enerjisinin fiyatı güç ünitelerinin ticari işletmeye alınmasından itibaren 15 yıl 
boyunca 12,35 ABD senti/kWh olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya 
Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer 
Güç Sanayisinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma kapsamında 
alınacak elektrik enerjisi fiyatı 10,80-10,83 ABD senti/kWh olarak öngörüldüğü, 
Kahramanmaraş Elbistan sahasıyla ilgili olarak 14.11.2014 tarih ve 7919 sayılı Bakanlık 
oluru kapsamında TETAŞ ile ilgili Şirket arasında 14.01.2015 tarihinde imzalanan 
ESA’da elektrik enerjisinin fiyatı da 20 yıl boyunca 9,3348 ABD senti/kWh olarak 
belirlenmiştir. 

2016 yılı ortalama satış fiyatının 16,23 kr/kWh olduğu ve uygulanan maliyet 
bazlı fiyatlandırma mekanizması sonucu oluşacak satış fiyatlarının yüksekliği dikkate 
alındığında, nükleer güç santrallerinden yapılacak elektrik enerjisi fiyatlarının ve 
imtiyaz sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin getireceği yüklerin, Teşekkülün 
mali gücünü zorlayacağı açıktır. 

Teşekkülün paçal maliyetleri, imtiyaz sözleşmeleri kapsamında Yİ, YİD, İHD 
yöntemiyle faaliyet gösteren şirketlerden alınan yüksek fiyatlı elektrik enerjisi ile EÜAŞ 
ve düşük fiyatlı hidroelektrik santrallerinden alınan elektrik enerjisi dengesine 
dayanmakta olup; nükleer güç santrallerine göre fiyatı daha düşük olan Yİ, YİD, İHD 
santrallerinin taahhüt sürelerinin sonuna yaklaşılması ve özelleştirme uygulamaları 
sonucu EÜAŞ’ın üretim kapasitesinin daraldıgı hususları da dikkate alındığında, 
Teşekküle verilecek elektrik enerjisi alımı ve/veya imtiyaz sözleşmesinden doğan 
yüklerin üstlenilmesi görevlerinde, Teşekkülün mali gücünün dikkate alınması ve 
üstlenilecek yüklere göre Teşekkülün mali yapısının desteklenmesi önem arz 
etmektedir. 
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C-Öneriler: 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ’nin 2016 yılı çalışmaları üzerinde 

Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 
Yılına ilişkin öneriler: 
1-Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesi ile ilgili olarak hazırlanan yaklaşık 

maliyet hesaplama işlemlerinin 2 Ekim 2014 tarih ve 29137 sayılı, 6 Kasım 2015 tarih 
ve 29524 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan 2014/6814 ve 2015/8204 sayılı Hizmet 
Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Karar esas alınarak yapılması (Sayfa:32-36), 

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

 
            Önceki yıldan devam eden ve izlemede olan konular: 

1- Teşekkülün şirketlerinden olan birikmiş enerji alacaklarının tahsili ve teminat 
eksikliklerinin tamamlanması hususunda yaşanan sorunların kalıcı bir çözüme 
kavuşturulması için ilgili merciler nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi, çözüm 
bulunamadığı takdirde enerji satış anlaşmaları hükümlerinin uygulanmasına yönelik 
olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
diğer ilgili kuruluşlarla birlikte çözüm bulunarak, alacakların vadesinde tahsili için 
gerekli önlemlerin zamanında alınması (Sayfa: 59-61), 

2-Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 
18.11.2005 tarih ve 490 nolu kararıyla üretimi durdurulan Hazar I ve Hazar II 
santrallerinde imtiyaz sözleşmesinin sona ereceği 2022 yılına kadar tekrar üretim yapma 
imkânının bulunmadığı, üretim imkânı bulunmayan dönemde kesilen eksik üretim 
cezalarının tahsili amacıyla açılan davaların Teşekkül aleyhine sonuçlandığı ve söz 
konusu davalar nedeniyle önemli tutarlarda vekâlet ücreti ödenmek zorunda kalındığı 
hususları da dikkate alınarak; imtiyaz sözleşmesi kapsamında Şirketin üretim 
sorumluluğunun devam edip etmediği hususu ile üretim yapılmayan dönem için eksik 
üretim cezası kesilip kesilmeyeceği hususu ile ilgili yapılan girişimlerin takip edilerek 
sonuçlandırılması (sayfa :61-64), 

3-İletim sistemine doğrudan bağlı müşteri EREGE Metal AŞ’nin, İletim 
Sistemine Doğrudan Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin 
Usul ve Esaslarda öngörülen ek güvence bedellerini vermemesi ve enerji borçlarını 
zamanında ödememesine rağmen TETAŞ’ça söz konusu Şirketle ilgili olarak uyarı 
dışında herhangi bir işlem yapılmaması ve ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımların 
gereği gibi uygulanmaması üzerine; 

 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığınca 
hazırlanan 01.03.2013 tarih ve 98-2 sayılı Soruşturma Raporunda mali yönden; TETAŞ 
Genel Müdürlüğü’nün söz konusu müşteriden olan alacağı ile ilgili olarak ilerleyen 
dönemde borçların yasal takibi neticesinde tahsil edilememesi durumunda oluşacak 
kurum zararından ilgili dönemde konu ile ilgili görevli ve yetkili olmasına rağmen 
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mevzuat ve sözleşmedeki gerekli işlemleri yapmayan kurum çalışanlarının sorumlu 
olacağının, tahsil edilemeyen tutarın bu personelden müştereken ve müteselsilen tahsili 
için Teşekkülce gerekli işlemlerin tesis edilerek görev ve yetki açısından gerekli olması 
durumunda konunun Bakanlık Makamının 28.02.1996 tarih ve 29 sayılı Olur’u 
çerçevesinde Bakanlığa intikal ettirilmesi gerektiğinin belirtildiği, 

 -Geçen süre içinde alacakların tahsilinde önemli bir gelişme sağlanamadığı, 
başlatılan icra takibinde takdir edilen kıymetin yüksekliğinin icra takibi çalışmalarını 
geciktireceği hususları da dikkate alınarak, sorumlu görülen personel açısından 
yapılacak işlemlerin zaman aşımına uğramaması için konunun zaman aşımı yönünden 
incelenmesi (Sayfa: 66-68), 

Sonuç: 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ’nin 2016 yılı bilançosu ve 

190.078.245,56 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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II.İDARİ BÜNYE 
           Mevzuat: 

1- Kanunlar ve kuruluşun statüsüne ilişkin mevzuat: 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ, 2001 yılında 05.02.2001 tarih ve 

2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, elektrik enerjisi sektöründe devletin genel 
enerji politikasına uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt faaliyetlerinde bulunmak 
amacıyla, Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketinin (TEAŞ), üç ayrı iktisadi 
devlet teşekkülü şeklinde yapılandırılması suretiyle kurulmuştur. 

Türkiye Elektrik Üretim, İletim AŞ’nin yapılandırılırken; elektrik üretim faaliyeti 
EÜAŞ’a, iletim faaliyeti TEİAŞ’a ve toptan alış ve satış faaliyeti TETAŞ’a verilmiştir.  

Şirketin Ana Statüsü, YPK’nın 11.06.2001 tarih ve 2001/T-19 sayılı Kararı ile 
onaylanmış, 29.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
14.03.2016 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanun ve ikincil mevzuatın yayımından 
sonra Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin Ana Statüsü revize 
edilmiş ve 22.09.2016 tarih ve 29835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 179 milyon 
TL sermayesi bulunan Şirket’in merkezi Ankara olup, taşra teşkilatı bulunmamaktadır.  

Şirketin Ana Statü’ye göre başlıca faaliyet konuları; 
-Mevcut sözleşmeler kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalamak, 

imzalanmış olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütmek, 
-Hükümetlerarası anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ithalat veya ihracat 

anlaşmaları imzalamak, 
-Elektrik Piyasası Kanununu ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve 

kapasitesi alım ve satımına ilişkin ikili anlaşmalar yapmak ve yürütmek, 
-Organize Toptan Elektrik Piyasalarında faaliyette bulunmak, 
-Toptan Satış Tarifesini hazırlayarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

onayına sunmak ve onaylanan tarifeyi uygulamak, 
-Görevli Tedarik Şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan tüketiciler için 

toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satmak, 
-Tarifesi düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için Görevli Tedarik Şirketlerine 

elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartları taraflarla serbestçe belirlemek, 
-EPDK tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçilere, son 

kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul 
tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını temin etmek, 

-Dağıtım şirketlerinin, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan 
kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını temin etmek, 

-Alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden 
kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, her türlü önlemin 
alınması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme 
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Kurumuna bildirimde bulunmak, 
-Uluslararası mevcut ikili ve çoklu ilişkileri devam ettirmek, Bakanlık görüşleri 

çerçevesinde yeni ilişkiler kurmak, 
-3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

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

-Hükümetlerarası anlaşmalar çerçevesinde verilen görevleri yapmak, 
şeklinde belirlenmiştir. 
Şirket, faaliyetlerini EPDK’dan aldığı lisans çerçevesinde, 6446 sayılı Kanun ile 

EPDK’nın çıkardığı yönetmelik, tebliğ ve kararlar doğrultusunda, 233 sayılı KHK ve 
Ana Statüsüne göre yürütmekte, denetim açısından 3346 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerince TBMM denetimine, bu çerçevede 6085 
sayılı Sayıştay Kanunu ve 233 sayılı KHK’ye göre Sayıştay denetimine tabi 
bulunmaktadır. 

2-Tüzükler: 
Yıl içerisinde kurumu doğrudan ilgilendiren bir tüzük çıkarılmamıştır. 
3-Bakanlar Kurulu kararları: 
09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede “Türkiye Elektrik Ticaret ve 

Taahhüt Anonim Şirketi Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini 
İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” 
2016/9096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. 

4-Uluslararası anlaşmalar:  
-TEAŞ ile Gürcistan elektrik kuruluşu (Elektrogadatsema) arasında yapılan 

anlaşmalar çerçevesinde 1990-1996 yıllarında elektrik enerjisi alış verişi 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kuruluşlar arasında 2000 yılında bir yıl süreli yeni bir 
sözleşme imzalanmış, süresi daha sonra bir yıl daha uzatılmıştır. 

26.09.2006 tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Acara Özerk 
Cumhuriyeti arasında “Elektrik Enerjisi Alış-Verişi Hakkında Protokol” imzalanmıştır. 
03.07.2005 tarihinden itibaren mübadele kapsamında elektrik alışverişini düzenleyen 
Milletlerarası anlaşmanın 13.12.2008 olarak öngörülen süresi, 30.10.2008 tarihinde 
imzalanan protokol ile 2 yıl uzatılarak 13.12.2010 olarak değiştirilmiş, Bakanlar 
Kurulunun 19.02.2011 tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1426 
sayılı kararı ile de 13.12.2012 tarihine kadar uzatılmıştır. 08.08.2012 tarihinden itibaren 
Gürcistan tarafından Anlaşma süresinin bitimine kadar 7 aylık süre boyunca elektrik 
enerjisi verilmemiş, anlaşmanın süresi 10.03.2013 tarihinde sona ermiştir. 

1990-2001 döneminde mübadele kapsamında gerçekleştirilen alış verişten 
kaynaklanan enerji bedeli ve nakil hattı bedelinden alacakların tahsili konusunda 
Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlıkları arasında 09.04.2015 
tarihinde imzalanan 20 yıl süreli anlaşmanın onaylanmasına ilişkin 6700 sayılı Kanun 

2 Sayıştay   



 

 
 

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

çerçevesinde yeni ilişkiler kurmak, 
-3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

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

-Hükümetlerarası anlaşmalar çerçevesinde verilen görevleri yapmak, 
şeklinde belirlenmiştir. 
Şirket, faaliyetlerini EPDK’dan aldığı lisans çerçevesinde, 6446 sayılı Kanun ile 

EPDK’nın çıkardığı yönetmelik, tebliğ ve kararlar doğrultusunda, 233 sayılı KHK ve 
Ana Statüsüne göre yürütmekte, denetim açısından 3346 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerince TBMM denetimine, bu çerçevede 6085 
sayılı Sayıştay Kanunu ve 233 sayılı KHK’ye göre Sayıştay denetimine tabi 
bulunmaktadır. 

2-Tüzükler: 
Yıl içerisinde kurumu doğrudan ilgilendiren bir tüzük çıkarılmamıştır. 
3-Bakanlar Kurulu kararları: 
09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede “Türkiye Elektrik Ticaret ve 

Taahhüt Anonim Şirketi Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini 
İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında” 
2016/9096 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. 

4-Uluslararası anlaşmalar:  
-TEAŞ ile Gürcistan elektrik kuruluşu (Elektrogadatsema) arasında yapılan 

anlaşmalar çerçevesinde 1990-1996 yıllarında elektrik enerjisi alış verişi 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kuruluşlar arasında 2000 yılında bir yıl süreli yeni bir 
sözleşme imzalanmış, süresi daha sonra bir yıl daha uzatılmıştır. 

26.09.2006 tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Acara Özerk 
Cumhuriyeti arasında “Elektrik Enerjisi Alış-Verişi Hakkında Protokol” imzalanmıştır. 
03.07.2005 tarihinden itibaren mübadele kapsamında elektrik alışverişini düzenleyen 
Milletlerarası anlaşmanın 13.12.2008 olarak öngörülen süresi, 30.10.2008 tarihinde 
imzalanan protokol ile 2 yıl uzatılarak 13.12.2010 olarak değiştirilmiş, Bakanlar 
Kurulunun 19.02.2011 tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1426 
sayılı kararı ile de 13.12.2012 tarihine kadar uzatılmıştır. 08.08.2012 tarihinden itibaren 
Gürcistan tarafından Anlaşma süresinin bitimine kadar 7 aylık süre boyunca elektrik 
enerjisi verilmemiş, anlaşmanın süresi 10.03.2013 tarihinde sona ermiştir. 

1990-2001 döneminde mübadele kapsamında gerçekleştirilen alış verişten 
kaynaklanan enerji bedeli ve nakil hattı bedelinden alacakların tahsili konusunda 
Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlıkları arasında 09.04.2015 
tarihinde imzalanan 20 yıl süreli anlaşmanın onaylanmasına ilişkin 6700 sayılı Kanun 

 

 
 

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, 03.01.2017 tarih ve 
29937 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.12.2016 tarih ve 2016/9638 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile söz konusu anlaşmanın yürürlük tarihi 26.08.2016 olarak 
belirlenmiştir. 

Anlaşmada; üzerinde mutabık kalınan 1 milyar kWh elektriğin, indirimli borç 
olarak ESCO (Gürcistan Elektrik Sistemi Ticari Operatörü) tarafından TETAŞ’a tedarik 
edileceği, TETAŞ ile ESCO arasında söz konusu indirimli borcun geri ödenmesine 
ilişkin ayrıntıları kapsayan bir protokol imzalanacağı öngörülmüş olup, denetim tarihi 
itibariyle çalışmalar sürdürülmekte olup, henüz sonuçlanmamıştır. 

-Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlıkları arasında 
imzalanan protokoller çerçevesinde 27.12.1991 tarihinde Aralık (Türkiye)-Sederek 
(Nahçıvan) enerji nakil hattı ile Türkiye’den Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyetine elektrik enerjisi verilmeye başlanmıştır. 

Bakanlar Kurulunun 30.05.1997 tarih ve 97/9550 sayılı Kararı ile onaylanarak 
04.07.1997 tarih ve 23039 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Enerjisi Alanında İşbirliği 
Prensipleri Hakkında Anlaşma” kapsamında Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti (NÖC) ile mübadele kapsamında elektrik enerjisi alış-verişine devam 
edilmiştir. 

1991 yılından itibaren verilen elektrik enerjisi, Nahçıvan’ın Türkiye’den aldığı 
elektrik enerjisine ihtiyacının kalmaması nedeniyle 04.04.2007 tarihi itibarıyla 
durdurulmuş ve Nahcıvan’dan elektrik enerjisi iadesi başlamıştır. 

Nahçıvan’dan alınan 26.05.2014 tarih ve 227 sayılı yazıda su rezervlerinin ve 
İran üzerinden gelen gaz miktarının azalması nedeniyle üretimin kendi ihtiyaçlarını 
karşıladığından bahisle 01.06.2014 tarihinden sonra elektrik enerjisinin 
verilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine yapılan görüşmeler sonucunda; bu tarih itibarıyla 
elektrik alımı durmuştur. İki ülke enerji bakanlıkları arasında 15.01.2015 tarihinde 
imzalanan protokolde; elektrik enerjisi bedeli ve enerji nakil hattı yapım bedelinden 
alacak 123,2 milyon ABD Doları olarak belirlenirken, 43,2 milyon ABD Doları 
alacaktan feragat edilmiş, 80 milyon ABD Doları alacağın; 40 milyon ABD Dolarının 
2015 yılının son çeyreğinde, 40 milyon ABD Dolarının 2016 yılının ilk çeyreğinde 
ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

Protokol kapsamında 40 milyon ABD Dolarının tahsili 23.11.2015 tarihinde, 40 
milyon ABD Dolarının tahsili de 31.03.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

5-Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararları: 
Şirketin yeniden düzenlenen Ana Statüsü Yüksek Planlama Kurulu’nun 

18.05.2016 tarih ve T 11 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 
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6-Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
(ÖİB) kararları: 

2016 yılında Şirketi doğrudan ilgilendiren ÖYK ve ÖİB kararı bulunmamaktadır. 
7-Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul kararları: 
2016 yılında Şirketi doğrudan ilgilendiren toptan satış tarifeleri ile ilgili EPDK 

Kurul kararları bulunmakta olup, ilgili bölümlerde değinilmiştir. 
8-Yönetmelikler: 
TETAŞ’ın yürürlükte olan 12 yönetmeliği ve 12 yönergesi bulunmakta, ayrıca 

EPDK tarafından çıkarılan yönetmeliklere de tabi bulunmaktadır. 
TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği 

Şirket eski (29.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) Ana Statüsü 
çerçevesinde muhtelif tarihlerde alınan Yönetim Kurulu kararları ile revize edilerek son 
şeklini almıştır. 

30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6446 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra,  yeniden düzenlenen TETAŞ Ana 
Statüsü de 22.09.2016 tarih ve 29835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
            Ancak, 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6719 sayılı 
kanun ile, 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı 
kanunlarla 6446 sayılı kanunun bazı maddeleri yanında, TETAŞ’ın faaliyet konularını 
ilgilendiren 27 inci madde de revize ve değişikliklere gidilmiştir. 
            Belirtilen yasal düzenlemeler ve ikincil mevzuat çerçevesinde TETAŞ’ın Ana 
Statüsü ile, Görev-Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin, değişikliğe uğrayan 
düzenlemeler ve gereklilikler çerçevesinde revize edilerek yeniden düzenlenmesi 
önerilir. 
           Teşkilat: 

1-Teşkilatın yapısı: 
 Ana Statüsü ve teşkilat şemasına göre TETAŞ’ın organları, Yönetim Kurulu ve 

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

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

sorumlulukları ile diğer hususlarda personel ile ilgili kanun, 233 ve 399 sayılı KHK ile 
diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanması gerektiği, Teşkilatın idari yapısında, 
faaliyet yapısına uygun ikisi idari-mali, biri teknik nitelikli olmak üzere üç Genel Müdür 
Yardımcısının bulunması gerektiği, birimlerin ise 233 ile 399 sayılı KHK ve Ana Statü 
hükümleri kapsamında kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere TETAŞ’ın ana 
organizasyon şemasında Genel Müdür Yardımcılarından sonra birinci ve ikinci 
kademede yer alan görevlere kadar Genel Müdürlük üst birimlerinin, Genel Müdürün 
teklifi ile Yönetim Kurulu kararı ile kurulup-kaldırılabileceği belirtilmektedir. 
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Genel Müdürlüğe bağlı daire başkanlıkları ile müstakil müdürlüklerin görev, 
yetki ve sorumluluklarını kapsayan TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki 
ve Sorumluluk Yönetmeliği; Yönetim Kurulunun 04.06.2015 tarih ve 16-37 sayılı kararı 
ile son şeklini almıştır. 

Kuruluş’ta Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı vekaleten görev yapmakta 
olup;  mevcut organizasyon yapısına göre 6 daire başkanlığı ve Özel Kalem ve Yönetim 
Kurulu büro müdürlüğü adı altında Genel Müdürlük birimleri olarak faaliyet 
göstermektedir. 

Şirket teşkilat şeması Ek:1’de yer almıştır. 
           2-Karar organı: 

Yönetim Kurulu, Şirketin en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organı 
olup, bir başkan ve beş üye olmak üzere altı kişiden oluşmaktadır.  

Genel Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanı olup, ilgili Bakanın teklifi 
üzerine ortak kararname ile, Yönetim Kurulu üyelerinden; ikisi ilgili Bakanın, biri 
Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanın, ikisi teşebbüs Genel Müdür Yardımcıları 
arasından ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak kararname ile atanmaktadır. 

TETAŞ Yönetim Kurulu, 2016 yılında yaptığı 32 toplantıda çeşitli konularla 
ilgili olarak toplam 64 adet karar almıştır. 

Yönetim Kurulu 28.02.2017 tarihinden itibaren yeter sayısı olmadığından 
toplantı yapamamaktadır.  Toplam 3 yönetim kurulu üyesinin bulunduğu Kuruluş’ta 
27.02.2017 tarih ve 448 sayılı Bakanlık oluru ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevinin Mehmet Feridun ALAK tarafından vekâleten yürütülmesi uygun 
görülmüştür.  Teşebbüs faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için Yönetim Kurulu 
üyeliklerine atama yapılması gerekmektedir. 

Yönetim kurulunda görev alan başkan ve üyelerin görev süreleriyle ilgili ayrıntı 
raporun baş tarafındaki çizelgede gösterilmiştir. 

3-Yürütme organı: 
Genel müdürlük, teşebbüsünün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır. 
Genel müdürlük; genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bağlı alt birimlerden 

oluşmaktadır.  
Teşebbüsün yönetim kadrosunda, Genel Müdür dışında, üç genel müdür 

yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri ve altı daire başkanı bulunmaktadır. 
Şube müdürlerinin sayısı ise 26’dır. 

Kuruluşun taşra teşkilatı bulunmamaktadır. 
4-Servisler: 
Kuruluşta faaliyette bulunan birimlerden önemli görülenlerin çalışmaları aşağıda 

özetlenmiştir. 
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-Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı: 
APK Dairesi Başkanlığı TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirmektedir. 
APK Dairesi Başkanlığında 1 başkan, 4 müdür, 6 müdür yardımcısı 15 diğer 

ünvanlı personel olmak üzere toplam 26 kişi çalışmaktadır. 
-Hukuk Müşavirliği: 
Teşebbüsün, adli ve idari yargıya ilişkin davaları, icra takip işlemleri ve diğer 

hukuki işleri, “TETAŞ Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği” esaslarına göre Hukuk 
Müşavirliğince yürütülmektedir. 

Hukuk Müşavirliğinde; 1 adet I. Hukuk Müşaviri, 5 adet II’inci hukuk müşaviri 
ve 8 adet avukat kadrosu bulunmakta olup, bu kadrolarda; 1 adet I. Hukuk Müşaviri ve 
4 adet II’inci hukuk müşaviri, 1 adet sözleşmeli avukat çalışmaktadır. Ayrıca, 2 adet 
vekâlet akdiyle avukat istihdam edilmiştir. 

Hukuk Müşavirliğinin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgiler tablo 2’de 
gösterilmiştir. 
  Tablo 2: Takipteki davalar 

Takipteki davalar 
2015 yılından 

devreden 
(Adet) 

2016 yılında 2017 yılına 
devir 

(Adet) 
Açılan 
(Adet) 

Sonuçlanan 
(Adet) 

İş davaları - 2 - 2 
Hukuk davaları 49 11         11 49 
Ceza davaları 6 - 4 2 
İdari davalar 70 3 6 67 

Toplam 125 16 21 120 
İcra dosyaları 71 33 46 58 

TETAŞ tarafından üçüncü şahıslar aleyhine açılan davalar; enerji bedeli, 
mahsuplaşma işlemleri, fiyat farkları, gecikme faizi, sözleşmeler ve çeşitli cari hesap 
ilişkilerinden doğan şirket alacaklarına, vergi mahkemelerinde açılmış bulunan davalar 
ise belediyeler tarafından elektrik tüketim vergilerinin ödenmediği iddiası ile 
düzenlenen ödeme emirlerinin iptali, fazla ödenen geçici vergilerin ve gecikme 
faizlerinin iptaline ilişkindir. 

TETAŞ aleyhine açılan davalar da yine; enerji alışverişi, mahsuplaşma, personel 
ödemeleri, sözleşmeler ve çeşitli cari hesap ilişkilerinden doğan ihtilaflarla ilgilidir. 

-Teftiş Kurulu Başkanlığı: 
TETAŞ Genel Müdürlüğü’nün teftiş işleri, 07.04.2002 tarih ve 24719 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TETAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği” 
hükümlerine göre yürütülmektedir. 

TETAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda; bir başkan, 3 başmüfettiş ve 1 
müfettiş görev yapmaktadır. 
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TETAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 2016 yılı çalışmaları tablo 3’te 
gösterilmiştir. 
Tablo 3:Teftiş Kurulu raporları 

Teftiş kuruluraporları 2015’dendevir 2016’daele alınan Toplam 2016’dasonuçlanan 2017’yedevir 

1)Teftiş-inceleme 2 5 7 5 2 

2)Soruşturma  2 2 4 3 1 

Toplam 4 7 11 8 3 

Önceki yıldan devreden konularla birlikte, yıl içerisinde toplam 7 inceleme ve 
soruşturma konusu Başkanlığa intikal etmiş;  Başkanlıkça da 5 teftiş-inceleme ve 3 adet 
soruşturma konusu yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. Yıl içerisinde soruşturma yetkisi 
verilmiş Elektrik Piyasası İşlemleri Daire Başkanlığı işlemleri dahilindeki münferit 
konu henüz sonuçlandırılmamıştır. 

08.11.2013 tarih ve 28815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve 
Finansman Programının 24 üncü maddesinde öngörülen iç kontrol sisteminin 
oluşturulmasına yönelik olarak; Kuruluş bünyesinde doğrudan Genel Müdüre bağlı İç 
Denetim Biriminin kurulması Yönetim Kurulunun 14.02.2014 tarih ve 7/11 sayılı 
kararıyla kabul edilmiş, Bakanlar Kurulunun 29.12.2014 tarih ve 2014/7143 sayılı 
kararıyla 3 adet kadro ihdas edilmiştir. İhdas edilen kadrolara atanacak iç denetçi 
adaylarının Türk Kamu İşletmeleri Birliği tarafından gerçekleştirilen eğitimi 
12.10.2015-09.12.2015 tarihleri arasında tamamlanmış, gerçekleştirilen sınav sonucu 
başarılı olan 6 adayın ismi 31.12.2015 tarihinde Şirkete bildirilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 15.01.2016 tarih ve 19 sayılı oluruyla da; iç denetim biriminin 
çalışma usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışma yapmak üzere 8 kişilik bir 
komisyon görevlendirilmiştir.  

Kamu iktisadi teşebbüslerinde iç denetçi kadrolarına atanacak olan personelin 
statüsü, özlük hakları ve maaş unsurları ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme 
bulunmaması nedeniyle, ilgili personelin iç denetçi kadrolarına atanması durumunda; 
ek ödeme oranları, zam ve tazminat oranları ile görev yapacağı statünün (memur-
sözleşmeli) ne şekilde tespit edileceği hakkındaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla 
Devlet Personel Başkanlığına 29.12.2015 tarih ve E.5055 sayılı yazı yazılmıştır. 

Devlet Personel Başkanlığının 09.02.2016 tarih ve E.841 sayılı yazısında; iç 
denetçi (KİT) unvanlı kadrolara atama yapılması için anılan kadronun aylık ve diğer 
mali haklarının kanun veya toplu sözleşme ile tespit edilmesinin uygun olacağı, atama 
yapılması halinde söz konusu personele ancak ilgili mevzuatta unvanı yer almayan diğer 
memurlar için tespit edilen rakamlar üzerinden ek ödeme belirlenmesi, Devlet 
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 13 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca da, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve 
unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit edildikten sonra zam ve 
tazminatların belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.  
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Genel Müdürlüğün T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğüne yazdığı 13.10.2016 tarih ve 4380 sayılı yazıda özetle; “Teşekkülümüze 
ihdas edilmiş olan 3 adet İç Denetçi kadrosuna 2015 yılına ait Finansman Programının 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin 25 inci maddesi 
ve 2016 yılına ait anılan Programın 23 üncü maddesi doğrultusunda atama yapılmasının 
düşünüldüğü, ancak 13.01.2016 tarih ve 29592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2016/8370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde iç denetçi kadrosuna yer verilmediği ve atanacak personelin özlük 
hakları ve maaş gibi unsurların da belirtilmediği ifade edilmiş ve özlük haklarına ilişkin 
yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yazıda belirtilen maaş, tazminat ve zamların 
ödenebilmesi hususunda görüş ve yetki istenmiştir. 

Denetim tarihi itibariyle Teşekkülün yukarıda belirtilen yazısına cevap 
alınamadığı anlaşılmıştır. 
           Personel durumu: 

1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
TETAŞ`ın 2016 yılı faa1iyet dönemi personel kadroları ile çalışan personelin 

ortalama ve yıl sonu sayıları geçen dönemle birlikte tablo 4’de gösterilmiştir.  
Tablo 4: Personel kadroları 

Personel 

2015   2016 
Çalışan personel Norm Kadro Çalışan personel 

Ortalama Yıl sonu kadro sayısı Ortalama Yıl sonu 
kişi kişi kişi kişi kişi kişi 

A – Memurlar:     74  49      
    1-Genel idare hizmetleri 40 47    26 30 
    2-Teknik hizmetler        14 14 
    3-Avukatlık hizmetleri 5 5    5 5 

Toplam (A) 45 52    45 49 
B – Sözleşmeli personel:     225  142   
    1–399 Sayılı KHK'ya göre  148 138    141 142 
    2–657 Sayılı Kanuna göre           
    3-Diğer sözleşmeliler          

Toplam (B) 148 138 225  142 141 142 
C - İşçiler:     33  12   
    1 Sürekli işçiler:          
       -Kapsam içi 13 12    12 12 
       -Kapsam dışı          

Toplam (1) 13 12 33  12 12 12 
    2-Geçici işçiler          

Toplam (C) 13 12 33  12 12 12 
Genel toplam (A+B+C) 206 202 332  203 198 203 

Yüklenici işçileri   51     51 

2015 yılsonu itibarıyla; 52 memur, 138 sözleşmeli ve 15 işçi olmak üzere toplam 
205 personel istihdam edilen Teşebbüste 2016 yılında 3 memurun emekli, nakil ve işten 
çıkarma nedenleriyle ayrılması sonucu, memur sayısı 49 olarak gerçekleşmiştir.  

2015 yılsonu itibariyle 138 adet sözleşmeli personeli bulunan Teşebbüse, yıl 
içerisinde 7 kişinin açıktan tayini, 2 kişinin diğer kuruluşlardan nakli ve 2 de 3713 sayılı 
kanun kapsamında işe başlatılan olmak üzere toplam 11 kişinin işe başlatılması ve 7 

8 Sayıştay   



 

 
 

Genel Müdürlüğün T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğüne yazdığı 13.10.2016 tarih ve 4380 sayılı yazıda özetle; “Teşekkülümüze 
ihdas edilmiş olan 3 adet İç Denetçi kadrosuna 2015 yılına ait Finansman Programının 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin 25 inci maddesi 
ve 2016 yılına ait anılan Programın 23 üncü maddesi doğrultusunda atama yapılmasının 
düşünüldüğü, ancak 13.01.2016 tarih ve 29592 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2016/8370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde iç denetçi kadrosuna yer verilmediği ve atanacak personelin özlük 
hakları ve maaş gibi unsurların da belirtilmediği ifade edilmiş ve özlük haklarına ilişkin 
yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yazıda belirtilen maaş, tazminat ve zamların 
ödenebilmesi hususunda görüş ve yetki istenmiştir. 

Denetim tarihi itibariyle Teşekkülün yukarıda belirtilen yazısına cevap 
alınamadığı anlaşılmıştır. 
           Personel durumu: 

1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
TETAŞ`ın 2016 yılı faa1iyet dönemi personel kadroları ile çalışan personelin 

ortalama ve yıl sonu sayıları geçen dönemle birlikte tablo 4’de gösterilmiştir.  
Tablo 4: Personel kadroları 

Personel 

2015   2016 
Çalışan personel Norm Kadro Çalışan personel 

Ortalama Yıl sonu kadro sayısı Ortalama Yıl sonu 
kişi kişi kişi kişi kişi kişi 

A – Memurlar:     74  49      
    1-Genel idare hizmetleri 40 47    26 30 
    2-Teknik hizmetler        14 14 
    3-Avukatlık hizmetleri 5 5    5 5 

Toplam (A) 45 52    45 49 
B – Sözleşmeli personel:     225  142   
    1–399 Sayılı KHK'ya göre  148 138    141 142 
    2–657 Sayılı Kanuna göre           
    3-Diğer sözleşmeliler          

Toplam (B) 148 138 225  142 141 142 
C - İşçiler:     33  12   
    1 Sürekli işçiler:          
       -Kapsam içi 13 12    12 12 
       -Kapsam dışı          

Toplam (1) 13 12 33  12 12 12 
    2-Geçici işçiler          

Toplam (C) 13 12 33  12 12 12 
Genel toplam (A+B+C) 206 202 332  203 198 203 

Yüklenici işçileri   51     51 
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205 personel istihdam edilen Teşebbüste 2016 yılında 3 memurun emekli, nakil ve işten 
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kişinin de yıl içerisinde emekli, nakil ve işten çıkarma nedeniyle ayrılması sonucu 
yılsonu sözleşmeli personel sayısı 142 olarak gerçekleşmiştir. 

2016 yıl sonu itibarıyla istihdam edilen 51 yüklenici işçisinin; 12’si sekreterya, 
7’si güvenlik, 6’sı ulaştırma, 26’sı da temizlik, garsonluk gibi diğer işlerde 
çalıştırılmıştır. 

Yılbaşında 12 kişi olan işçi sayısında her hangi bir değişiklik olmamıştır. 
Personelin teşkilat içinde dağılımı ve yıl içinde hareketine ilişkin çizelgelere, 

raporun ekleri arasında (Ek: 2,3,4) yer verilmiştir.  
           a)Memurlarla ilgili işlemler: 

TETAŞ`ta memur statüsünde çalışanlar ile teknik ve idari personelin özlük 
hakları; 399 sayılı KHK ve 657 sayılı Kanun, sosyal hakları ise, 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bunların ek ve tadilleri hakkındaki 
kanunlar, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile 
Bakanlar Kurulu kararları ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.  

b)Sözleşmelilerle ilgili işlemler: 
KİT personel rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK`nin 3/b maddesine göre 

kuruluşların genel idare esaslarına göre yürüttükleri hizmetlerin dışında kalan işlerde, 
aynı KHK`nin 3/c maddesine göre sözleşmeli personel istihdam edilmektedir. 

Sözleşmeli personelin ataması, özlük ve disiplin işlemleri; 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Yıllık Bütçe Kanunları, Bakanlar Kurulu, 
Yüksek Planlama Kurulu Kararları ve diğer mevzuat göz önünde bulundurularak, 399 
sayılı KHK ve TETAŞ Personel Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.  

Sözleşmeli personele ilişkin olarak 399 sayılı KHK’de hüküm bulunmayan 
hallerde bu KHK’nın 58 inci maddesine göre, Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü 
alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri 
uygulanmaktadır. 

c)İşçilerle ilgili işlemler: 
İşçi statüsünde çalışan personelin özlük ve sosyal hakları 4857 sayılı İş Kanunu, 

6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Sendikalar Kanunu, 5510 sayılı Kanun, bu 
kanunların ek ve değişiklikleri ile toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre 
yürütülmektedir.  

399 sayılı KHK’nın 3 üncü maddesinde, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, genel 
idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerin, yalnızca kadro 
karşılığı çalıştırılan memurlar ve sözleşmeli personel eliyle gördürülmesi hükmü yer 
almaktadır.  

Şirket kadrosunda, 12 daimi işçi bulunmakta olup, 8’i TETAŞ’ta 2 adedi 
EPDK’da, 2 adedi de Enerji Bakanlığı’nda görev yapmaktadır. 
  

9Sayıştay   



 

 
 

2-Personele yapılan harcamalar: 
2016 yılında kuruluş personeli için yapılan tüm harcamalar geçen yıl değerleriyle 

birlikte tablo 5’te gösterilmiştir. 
 

Tablo5: Personele yapılan harcamalar 

 
 
 
 
 

Personele 
yapılan 

harcamalar 

2015 2016 
Harcanan 

Ödeneğin 
son 

durumu  
Bin TL 

Harcanan 

 
 

Toplam 
harcama 
Bin TL 

Kişi 
başına 
ayda 
düşen 
 TL 

 
 

Esas 
ücretler  
Bin TL 

 
 

Ek 
ödemeler 
Bin TL 

 
 

Sosyal 
giderler  
Bin TL 

 
 

Cari yıl 
toplamı  
Bin TL 

Geçmiş 
yıllarla 
ilgili 

ödeme 
ve geri 
alışlar 
Bin TL 

 
 

Toplam 
harcama 
Bin TL 

Kişi 
başına 
ayda 
düşen  

TL 

A- Yönetim 
Kurulu 
üyeleri 
ve 
denetçiler 
(kuruluş 
dışı) 207  195 114 4  118  118  

B- Memurlar: 3.903 6.854 4.804 2.780 703 749 4.232 254 4.486 7.839 
C- Sözleşmeli 
Personel:  8.900 4.917 11.164 7.906  1.969 9.875 184 10.059 5.836 

D- İşçiler  :  1.390 7.179 1.387 559 202 293 1.054  1.054 7.320 

Toplam 14.400  17.550 11.360 909 3.011 15.279 438 15.717  
Geçen yıl 
toplamı    18.679 10.168 860 2.732 13.760 640 14.400  
                       
Fark   (1.129) 1.192 49 279 24.688 (202) 1.317 
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D- İşçiler  :  1.390 7.179 1.387 559 202 293 1.054  1.054 7.320 

Toplam 14.400  17.550 11.360 909 3.011 15.279 438 15.717  
Geçen yıl 
toplamı    18.679 10.168 860 2.732 13.760 640 14.400  
                       
Fark   (1.129) 1.192 49 279 24.688 (202) 1.317 

 

 

 
 

2016 yılında cari yıla ilişkin personel giderleri geçen yıla göre %11 oranında 1,5 
milyon TL artarak 15,3 milyon TL’ye yükselirken, 438 bin TL tutarındaki geçmiş yıllara 
ilişkin giderlerle birlikte toplam personel giderleri 15,7 milyon TL’ye ulaşmıştır.  

15,3 milyon TL tutarındaki toplam personel giderlerinin %64,6 oranında 9,9 
milyon TL’si sözleşmeli personel, %27,7 oranında 4,3 milyon TL’si memur, %6,9 
oranında 1,1 milyon TL’si işçi, %0,8 oranında 118 bin TL’si yönetim kurulu giderleriyle 
ilgilidir.  

Cari yılda memur ve sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları, 4688 sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 28-32 nci maddelerine 
dayanılarak Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında  
akdedilen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal 
Haklara İlişkin 01.01.2016-31.12.2017 Dönemini Kapsayan 3. Dönem Toplu 
Sözleşme’sinde belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülmüştür.  

İşçi personelin mali ve sosyal hakları, KAMU-İŞ (Kamu İşletmeleri İşverenler 
Sendikası) ile TES-İŞ (Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası) arasında imzalanan 
01.03.2015-28.02.2017 dönemini kapsayan 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde 
belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülmüştür.  

4857 sayılı İş Kanunun 59’uncu maddesi kapsamında işçi personele 
kullanılmayan izinler karşılığında ödeme yapılmaktadır. Halen çalışmakta olan ve izin 
kullanmayan 12 işçinin kullanmadığı izinler toplamı denetim tarihi(Temmuz 2017) 
itibariyle 991 güne ulaşmıştır. 

Anayasa’nın 50’nci maddesinde “... Dinlenmek çalışanların hakkıdır. Ücretli, 
hafta tatili ve ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.” denilmek 
suretiyle, yıllık ücretli izin hakkını anayasal güvenceye alınmış ve bu hakkın kanunla 
düzenleneceğini belirtmiştir.  

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53’üncü maddesine göre yıllık ücretli izin hakkından 
vazgeçilemeyeceği, 56 ncı maddesindeki yıllık ücretli izin uygulanması, 60 ıncı 
maddedeki izinlere ilişkin düzenlemeler ve 103 üncü maddede zikredilen yıllık ücretli 
izin hükümlerine aykırılık durumunda uygulanması gereken cezalar dikkate alınarak 
yıllık ücretli izinlerin işçilere bu kanun hükümleri çerçevesinde aksatılmadan 
kullandırılması gerekmektedir. 

Şirket işçilerinin yıllık izinlerini fiilen izin olarak kullanmamaları sonucu iş 
sağlığı ve iş güvenliği yönünden olumsuz durumlarla karşılaşılmaması ve cezai 
yaptırımlara meydan verilmemesi için, yıllık izinlerin 4857 sayılı İş Kanunu’na uygun 
olarak kullandırılması için gerekli tedbirlerin alınması önerilir.  

3- Sosyal konular ve giderleri: 
Kuruluş personeli için 2016 yılında yapılan sosyal nitelikli harcamalar, geçen 

yılla karşılaştırmalı olarak, tablo 6’da gösterilmiştir. 
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2016 yılında gerçekleştirilen sosyal nitelikli harcamalar toplamı 3,5 milyon 

TL’nin; 3 milyon TL’si cari yılla, 438 bin TL’si geçmiş yıllarla ilgilidir. 
3,5 milyon TL tutarındaki sosyal giderlerin; %29,1 oranında 1,0 milyon TL’si 

memurlar, %63,4 oranında 2,2 milyon TL’si sözleşmeli personel, %7,5 oranında 293 
bin TL’si işçilerle ilgilidir. 
  

Tablo6: Sosyal giderler 

Sosyal giderler 

Memurlar Sözleşmeliler İşçiler        Toplam  
Fark 
Bin 
TL 

2015 
Bin 
TL 

2016 
Bin 
TL 

2015 
Bin 
TL  

2016 
Bin 
TL 

2015 
Bin 
TL 

2016 
Bin 
TL 

2015 
Bin 
TL 

2016 
Bin 
TL 

A- Cari yılla ilgili :           
    1- Aile ve çocuk yardımı  43 49     43 49 6 
    2- Evlenme, doğum ve ölüm yardımı  1      1 - (1) 
    3- Sosyal yardım      34 33 34 33 (1) 
    4- Barındırma giderleri           
    5- Yedirme yardımı  10 21 31 62 28 25 69 108 39 
    6- Giydirme yardımı      4 4 4 4 - 
    7- Taşıma giderleri  90 85 428 423 42 35 560 543 (17) 
    8- Sosyal güvenlik ve genel sağlık 

sigortası  
        primi işveren payı ve ek karşılığı 

656 569 1.060 1.411 178 171 1.894 2.151 257 

    9- Emekli ikramiyesi işten ayrılma 
tazminatı    7  2  9 - (9) 

  10- İşsizlik sigortası işveren payı      17 16 17 16 (1) 
  11- Sağlık giderleri           
  12- Eğitim giderleri  20 22 41 65   61 87 26 
  13- Spor giderleri           
  14- Dinlenme kamplarına yapılan 
harcamalar           

  15- Personel dernek ve vakıflarına           
  16- Aynî ve nakdî başkaca sosyal 
giderler  19 3 12 8 9 9 40 19 (21) 

          
Toplam (A)  839 750 1.579 1.969 314 293 2.732 3.011 279 

B- Geçmiş yıllarla ilgili:           
              
    1- Emekli ikramiyesi, işten ayrılma 
tazminatı   34 168 183 249  417 217 (200) 

    2- Diğer ödemeler  202 221   21  223 221 (2) 
Toplam (B) 202 254 168 183 270 - 640 438 (202) 

Genel Toplam (A+B) 1.041 1.004 1.747 2.152 584 293 3.372 3.449        77 

12 Sayıştay   



 

 
 

 

 
2016 yılında gerçekleştirilen sosyal nitelikli harcamalar toplamı 3,5 milyon 

TL’nin; 3 milyon TL’si cari yılla, 438 bin TL’si geçmiş yıllarla ilgilidir. 
3,5 milyon TL tutarındaki sosyal giderlerin; %29,1 oranında 1,0 milyon TL’si 

memurlar, %63,4 oranında 2,2 milyon TL’si sözleşmeli personel, %7,5 oranında 293 
bin TL’si işçilerle ilgilidir. 
  

Tablo6: Sosyal giderler 

Sosyal giderler 

Memurlar Sözleşmeliler İşçiler        Toplam  
Fark 
Bin 
TL 

2015 
Bin 
TL 

2016 
Bin 
TL 

2015 
Bin 
TL  

2016 
Bin 
TL 

2015 
Bin 
TL 

2016 
Bin 
TL 

2015 
Bin 
TL 

2016 
Bin 
TL 

A- Cari yılla ilgili :           
    1- Aile ve çocuk yardımı  43 49     43 49 6 
    2- Evlenme, doğum ve ölüm yardımı  1      1 - (1) 
    3- Sosyal yardım      34 33 34 33 (1) 
    4- Barındırma giderleri           
    5- Yedirme yardımı  10 21 31 62 28 25 69 108 39 
    6- Giydirme yardımı      4 4 4 4 - 
    7- Taşıma giderleri  90 85 428 423 42 35 560 543 (17) 
    8- Sosyal güvenlik ve genel sağlık 

sigortası  
        primi işveren payı ve ek karşılığı 

656 569 1.060 1.411 178 171 1.894 2.151 257 

    9- Emekli ikramiyesi işten ayrılma 
tazminatı    7  2  9 - (9) 

  10- İşsizlik sigortası işveren payı      17 16 17 16 (1) 
  11- Sağlık giderleri           
  12- Eğitim giderleri  20 22 41 65   61 87 26 
  13- Spor giderleri           
  14- Dinlenme kamplarına yapılan 
harcamalar           

  15- Personel dernek ve vakıflarına           
  16- Aynî ve nakdî başkaca sosyal 
giderler  19 3 12 8 9 9 40 19 (21) 

          
Toplam (A)  839 750 1.579 1.969 314 293 2.732 3.011 279 

B- Geçmiş yıllarla ilgili:           
              
    1- Emekli ikramiyesi, işten ayrılma 
tazminatı   34 168 183 249  417 217 (200) 

    2- Diğer ödemeler  202 221   21  223 221 (2) 
Toplam (B) 202 254 168 183 270 - 640 438 (202) 

Genel Toplam (A+B) 1.041 1.004 1.747 2.152 584 293 3.372 3.449        77 

 

 
 

III. MALİ BÜNYE 
A- Mali durum: 
TETAŞ’ın mali bünyesinin incelenmesi amacıyla hazırlanan 2016 yılı 

bilançosunun ana hesap grupları itibarıyla kaynak ve varlıkları tablo 7’de gösterilmiştir. 
Tablo: 7- Mali durum  

Mali durum Önceki dönem  Cari 
dönem    Fark 

  Bin TL % Bin TL % Bin TL 
 Varlıklar (Aktif):           
  1- Dönen varlıklar          
   a) Hazır değerler 271.689 8,3 33.170 1,0 (238.519) 
   b) Kısa sürede paraya 
çevrilebilir değerler 3.002.117 91,7 3.441.974 98,0 439.857 

Toplam (1) 3.273.806 99,9 3.475.144 99,0 201.338 
  2- Duran varlıklar      

   a) Uzun sürede paraya 
çevrilebilir değerler            

  18.192 1,0  

   b) Bağlı değerler 1.744 0,1 2.243  499 
Toplam (2) 1.744 0,1 20.435 1,0 18.691 

Varlıklar toplamı 3.275.550 100 3.495.579 100 220.079 
 Kaynaklar (Pasif):      
  1- Yabancı kaynaklar      
   a) Kısa süreli 2.774.932 84,7 2.818.593 81,0 43.661 
   b) Uzun süreli 34.651 1,1 20.940 1,0 (13.711) 

Toplam (1) 2.809.583 85,8 2.839.533 82,0 29.950 
  2- Öz kaynaklar 465.967 14,2 656.046 8,0 190.079 

Kaynaklar toplamı 3.275.550 100 3.495.579 100 220.029 
 
Bilanço toplamının önceki yıla göre %6,7 oranında 220 milyon TL artması; 190 

milyon TL dönem kârı elde edilmesi ile dönen varlıklar içerisinde alacakların artışından 
kaynaklanmıştır. 

Analize elverişli hale getirilmiş haliyle 3,5 milyar TL tutarındaki bilanço 
hesaplarının varlık ve kaynakların ayrıntısı Ek: 5 ve 6’da verilmiştir. 

1-Mali yapı oranları: 
a)Mali kaldıraç: 

      2016  2015 
      %  % 

Yabancı kaynaklar X 100 
= 

    2.839.533 X 100 
= 81,2 

 
85,8 Varlıklar toplamı          3.495.579  
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2015 yılına göre yabancı kaynakların, toplam kaynaklar içerisindeki payının 
oransal düşüşü nedeniyle mali kaldıraç oranını olumlu yönde 4,6 puan etkilemiştir. 

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

Öz kaynaklar X 100 = 656.046 X 100 = 23,1  16,6 Yabancı kaynaklar 2.839.533  
Dönemin 190 milyon TL kârla kapanması, öz kaynaklar toplamını olumlu 

etkilediğinden, öz kaynakların yabancı kaynaklara oranı yükselmiş, sonuçta mali 
yeterlilik rasosu 6,5 puan yükselerek 23,1’e ulaşmıştır.  

c) Oto finansman: 
 

      2016  2015 
      %  % 

Yedekler X 100 = 494.510 X 100 = 443,1  443,1 Ödenmiş sermaye 111.596  

Yedekler ve ödenmiş sermaye tutarında herhangi bir değişiklik olmaması 
nedeniyle rasyo sonucu da değişmemiştir. 

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

      2016  2015 
      %  % 

Bağlı değerler X 100 = 2.243 X 100 = 0,3  0,4 Öz kaynaklar 656.046  
         
         

Bağlı değerler X 100 = 2.243 X 100 = 0,06  0,05 Varlıklar toplamı 3.495.579  
 
Faaliyet konusu, kamu ve diğer özel üretim şirketlerinden aldığı elektrik 

enerjisini, kamu ve özel dağıtım şirketleri ile doğrudan yüksek gerilimden enerji alan 
sanayi kuruluşlarına satmak olan, dolayısıyla elektrik üretimi ile iştigal etmeyen ve 
merkez teşkilatı dışında herhangi bir taşra teşkilatı bulunmayan Teşekkülün, bağlı 
değerleri sadece demirbaş, taşıt ve lisans bedelinden oluşmaktadır.  
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e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: 

      2016  2015 
      %  % 

Paraya çevrilebilir ve 
 hazır değerler X 100 = 

        3.493.336 X 100 
= 99,9 

 
99,9 

Varlıklar toplamı          3.495.579  

Teşekkülün varlıkları toplamının tamamına yakın kısmı paraya çevrilebilir ve 
hazır değerlerden oluşmaktadır.    

2-Likidite oranları:  
-Cari oran: 

      2016  2015 
      %  % 

Dönen varlıklar X100 
= 

        3.475.144 X 100 
= 123,3 

 
118 Kısa vadeli yabancı kaynaklar          2.818.593  

-Likidite oranı:  
      2016  2015 
      %  % 

(Dönen varlıklar-stoklar) 100 
= 

        3.182.553 X 100 
= 112,9 

 
118 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar          2.818.593  

Faaliyet konusu gereği ticari mal stoku bulunmayan Teşekkülün kısa vadeli borç 
ödeme gücünü belirlemek için kullanılan oranlardan likidite oranı ve cari oranı birbirine 
yakın gerçekleşmiştir.  

3- Varlık kullanım oranları: 
a) Alacak devir hızı: 

    2016  2015 
Net satışlar 

= 
16.892.333 

= 5,96 
 

7,3 
Ortalama ticari alacaklar 2.837.577  

b) Dönen varlık devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar = 16.892.333 = 4,9  6,0 Dönen varlıklar 3.475.144  

Dönen varlıkların %6,7 oranında artması, net satışların ise %13,5 oranında 
azalması sonucu devir hızı geçen yıla göre 1,1 oranında azalarak 4,9 olmuştur.  

c) Net işletme sermayesi devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

     16.892.333 
= 25,7 

 
39,2 

Net işletme sermayesi 656.551  
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Dönen varlıklar toplamından, kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamının 
çıkarılması suretiyle hesaplanan net işletme sermayesi devir hızı, net satışlar 
toplamındaki düşüş nedeniyle 2015 yılına göre 13,5 puan azalmıştır. 
           B-Mali sonuçlar: 

1) Kârlılık (rantabilite): 

a) Öz kaynak artışı 
      2016  2015 
      %  % 

Dönem kârı X 100 
= 

     190.078 X 100 
= 28,9  (52,7) 

Öz kaynaklar     656.046   

2015 yılının 559.070 bin TL dönem zararı ile kapanması nedeniyle dönem 
başındaki öz kaynakların  %52,7’si yitirilmiş iken, 2016 yılında 190 milyon TL kâr 
edilmesi nedeniyle oransal olarak  %28,9 öz kaynak artışı gerçekleşmiştir. 

2) Mali sonucu ilgilendiren etkenler: 
      2016  2015 
      %  % 

Net satışlar X 100 
= 

 16.892.333 X 100 
=    
 2.573 

 
4.194 Kullanılan sermaye – İşletmeye açılmayan 656.551  

yatırımlarda kullanılan kaynaklar      

2016 yılsonu itibarıyla yapılmakta olan yatırımı bulunmayan Teşekkülde 
kullanılan her 100 TL’lik kaynak karşılığında 2.573 TL net satış hasılatı sağlanmıştır.  

YİD ve İHD kapsamında özel enerji üretim şirketlerinden alınan elektrik 
enerjisinin alım fiyatlarının önceki dönemlerde yapılmış olan sözleşmelerle belirlenmiş 
olması nedeniyle, Teşekkül bu sözleşmelerdeki alım fiyatlarına herhangi bir 
müdahalede bulunamadığından, elektrik enerjisi alım maliyeti, Hazine Müsteşarlığınca 
belirlenen mali hedefler doğrultusunda, alım garantili özel sektör santrallerinin yüksek 
maliyetleri ile EÜAŞ’ın hidroelektrik santrallerindeki düşük maliyetli üretim paçal 
yapılmak suretiyle belirlenmekte ve EÜAŞ’tan yapılan alımlar maliyetleri dengeleyici 
unsur olarak kullanılmaktadır. 

TETAŞ’ın toptan satış tarifesi, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Yüksek 
Planlama Kurulunun 14.02.2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı kararı ile kabul edilen Enerji 
KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları 
ve Hazine Müsteşarlığının Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi kapsamında, satın alınacak enerji 
maliyeti, işletme giderleri ve Hazine’nin öngördüğü döviz kurları ve mali hedefler göz 
önünde bulundurularak belirlenmekte ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayını 
müteakip uygulamaya konulmaktadır. 

TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 
5 inci maddesinde; “Teşekkülün genel amaç ve politikalarına uygun olarak; kanun, 
tüzük, kararname, Teşekkül ana statüsü, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları, Genel 

16 Sayıştay   



 

 
 

Dönen varlıklar toplamından, kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamının 
çıkarılması suretiyle hesaplanan net işletme sermayesi devir hızı, net satışlar 
toplamındaki düşüş nedeniyle 2015 yılına göre 13,5 puan azalmıştır. 
           B-Mali sonuçlar: 

1) Kârlılık (rantabilite): 

a) Öz kaynak artışı 
      2016  2015 
      %  % 

Dönem kârı X 100 
= 

     190.078 X 100 
= 28,9  (52,7) 

Öz kaynaklar     656.046   

2015 yılının 559.070 bin TL dönem zararı ile kapanması nedeniyle dönem 
başındaki öz kaynakların  %52,7’si yitirilmiş iken, 2016 yılında 190 milyon TL kâr 
edilmesi nedeniyle oransal olarak  %28,9 öz kaynak artışı gerçekleşmiştir. 

2) Mali sonucu ilgilendiren etkenler: 
      2016  2015 
      %  % 

Net satışlar X 100 
= 

 16.892.333 X 100 
=    
 2.573 

 
4.194 Kullanılan sermaye – İşletmeye açılmayan 656.551  

yatırımlarda kullanılan kaynaklar      

2016 yılsonu itibarıyla yapılmakta olan yatırımı bulunmayan Teşekkülde 
kullanılan her 100 TL’lik kaynak karşılığında 2.573 TL net satış hasılatı sağlanmıştır.  

YİD ve İHD kapsamında özel enerji üretim şirketlerinden alınan elektrik 
enerjisinin alım fiyatlarının önceki dönemlerde yapılmış olan sözleşmelerle belirlenmiş 
olması nedeniyle, Teşekkül bu sözleşmelerdeki alım fiyatlarına herhangi bir 
müdahalede bulunamadığından, elektrik enerjisi alım maliyeti, Hazine Müsteşarlığınca 
belirlenen mali hedefler doğrultusunda, alım garantili özel sektör santrallerinin yüksek 
maliyetleri ile EÜAŞ’ın hidroelektrik santrallerindeki düşük maliyetli üretim paçal 
yapılmak suretiyle belirlenmekte ve EÜAŞ’tan yapılan alımlar maliyetleri dengeleyici 
unsur olarak kullanılmaktadır. 

TETAŞ’ın toptan satış tarifesi, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Yüksek 
Planlama Kurulunun 14.02.2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı kararı ile kabul edilen Enerji 
KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları 
ve Hazine Müsteşarlığının Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi kapsamında, satın alınacak enerji 
maliyeti, işletme giderleri ve Hazine’nin öngördüğü döviz kurları ve mali hedefler göz 
önünde bulundurularak belirlenmekte ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayını 
müteakip uygulamaya konulmaktadır. 

TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 
5 inci maddesinde; “Teşekkülün genel amaç ve politikalarına uygun olarak; kanun, 
tüzük, kararname, Teşekkül ana statüsü, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları, Genel 

 

 
 

Müdürün genelge, duyuru, açıklama ve talimatları çerçevesinde Teşekkülün kârlılık ve 
verimlilik ilkelerine göre çalışmasını sağlamaktır”, hükmü ile Teşekkülün kârlılık ve 
verimlilik ilkelerine göre çalışması gerektiği yer almaktadır. 

Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması esasına göre oluşturulan satış 
fiyatlarının EPDK’nın onayı ile geçerlilik kazanması nedeniyle, faaliyet sonucunun 
zararlı ya da kârlı olması, büyük ölçüde Teşekkülün inisiyatifi dışında 
gerçekleşmektedir.  

Yİ, YİD, İHD ve EÜAŞ’tan olan enerji alışı nedeniyle doğan borçların vadesinde 
ödenmesi, enerji satışı yapılan müşterilerden olan alacakların vadesinde tahsil 
edilmesine bağlı bulunduğundan, portföydeki müşterilerin ödeme kabiliyetleri 
Teşekkülün nakit hareketini ve finansman dengesini yakından ilgilendirmektedir. 

Önceki yıl denetim raporlarında; 2014 yılı ortalama satış fiyatının 17,19 kr/kWh, 
2015 yılı ortalama satış fiyatının 17,48 kr/kWh olduğu ve uygulanan maliyet bazlı 
fiyatlandırma mekanizması sonucu oluşacak satış fiyatlarının yüksekliği dikkate 
alındığında, nükleer güç santrallerinden yapılacak elektrik enerjisi fiyatlarının ve 
imtiyaz sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin getireceği yüklerin, Teşekkülün 
mali gücünün çok üstünde olduğunun görüleceği tespit edildikten sonra “Maliyet bazlı 
fiyatlandırma mekanizması uygulanan Teşekkülün satış hedef ve fiyatlarının, elektrik 
enerjisi alış fiyatlarının yanında faaliyet giderleri de dikkate alınmak suretiyle tespit 
edilmesi, bütçe hedefleri ve ortaya çıkacak mali yüklerin bu esaslar dikkate alınarak 
belirlenmesi” gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Yapılan incelemelerde; 
-Teşekkülün 2014 yılında alım ve satımını gerçekleştirdiği elektrik enerjisi 

üzerinden 35,8 milyon TL’lik brüt satış zararının oluştuğu, 63,6 milyon TL tutarındaki 
faaliyet giderleri ile birlikte faaliyet zararının 99,4 milyon TL’ye ulaştığı, 

-2015 yılında da satımı gerçekleştirilen elektrik enerjisi üzerinden 654 milyon 
TL’lik brüt satış zararı oluşurken, 60,6 milyon TL tutarındaki faaliyet gideri ile birlikte 
faaliyet zararının 714,6 milyon TL’ye ulaştığı, 

-2016 yılı işletme bütçesinde işletme faaliyetlerinin 195 milyon TL zararla, 
dönemin ise 485 milyon TL kârla kapanacağının öngörüldüğü, 

-2016 yılında da satımı gerçekleştirilen elektrik enerjisi üzerinden 117,1 milyon 
TL’lik brüt satış zararı oluşurken, 77,8 milyon TL tutarındaki faaliyet gideri ile birlikte 
faaliyet zararının 194,9 milyon TL’ye ulaştığı, 

görülmüştür. 
6446 sayılı Kanun 27 nci maddesinin 7 nci fıkrasında “Bakanlık ve Kurum, 

TETAŞ’ın alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden 
kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, enerji piyasasında 
faaliyet gösteren diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz 
etkilemeyecek şekilde, Kalkınma Bakanlığının ve Hazine Müsteşarlığının da görüşlerini 
almak suretiyle her türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye 
Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesi 
Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç 
Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbirliği anlaşmasında Santralden 
alınacak elektrik enerjisi fiyatının 10,80-10,83 ABD senti/kWh olacağı öngörülmüştür. 

18.03.1995 tarih ve 22231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 95/6415 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararında, Kahramanmaraş Elbistan sahasıyla ilgili olarak TEAŞ ile 
Erg-Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ arasında 20 yıl süreli enerji satış anlaşması 
yapılması onaylanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında imtiyaz sözleşmesi 1999 
yılında imzalanmış olmasına karşılık, ESA ve işletme hakkı devir sözleşmesinin 
imzalanmaması nedeniyle başlatılan hukuki süreç bugüne kadar devam etmiştir. 
14.11.2014 tarih ve 7919 sayılı Bakanlık oluru kapsamında TETAŞ ile ilgili Şirket 
arasında 14.01.2015 tarihinde imzalanan ESA’da elektrik enerjisinin fiyatı 9,3348 ABD 
senti/kWh olarak belirlenmiştir. 

2016 yılı ortalama satış fiyatının 15.93 kr/kWh olduğu ve uygulanan maliyet 
bazlı fiyatlandırma mekanizması sonucu oluşacak satış fiyatlarının yüksekliği dikkate 
alındığında, nükleer güç santrallerinden yapılacak elektrik enerjisi fiyatlarının ve 
imtiyaz sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin getireceği yüklerin, Teşekkülün 
mali gücünün çok üstünde olduğu görülecektir. 

Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması uygulanan Teşekkülün satış hedef ve 
fiyatlarının, elektrik enerjisi alış fiyatlarının yanında faaliyet giderleri de dikkate 
alınmak suretiyle tespit edilmesi, bütçe hedefleri ve ortaya çıkacak mali yüklerin bu 
esaslar dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye 
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imtiyaz sözleşmesi kapsamında yapılacak ödemelerin getireceği yüklerin, Teşekkülün 
mali gücünün çok üstünde olduğu görülecektir. 

Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması uygulanan Teşekkülün satış hedef ve 
fiyatlarının, elektrik enerjisi alış fiyatlarının yanında faaliyet giderleri de dikkate 
alınmak suretiyle tespit edilmesi, bütçe hedefleri ve ortaya çıkacak mali yüklerin bu 
esaslar dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir. 
  

 

 
 

 
                                      IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
          A- İşletme bütçesinin genel durumu: 

Bakanlar Kurulu’nun 12.10.2015 tarih ve 2015/8196 sayılı Kararı ile kabul edilen 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 yılına ilişkin Genel Yatırım 
ve Finansman Kararnamesi 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 

Hazine Müsteşarlığı’nın Kurum’a muhatap yazılarında belirtilen temel ekonomik 
göstergeler çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı işletme bütçesi, Yönetim Kurulunun 
30.12.2015 tarih ve 36/80 sayılı kararıyla kabul edilmiş, 31.12.2015 tarih ve 37/82, 
15.02.2016 tarih ve 4/6 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla da revize edilmiştir. 

TETAŞ’ın 2016 yılına ilişkin elde ettiği faaliyet sonuçlarına, işletme bütçesinde 
öngörülen değerler ve geçen yıl gerçekleşmeleri tablo 8’de gösterilmiştir. 

Tablo 8:Bütçeye ilişkin toplu bilgiler       

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü 

2015 2016 

Gerçekleşen 

Bütçeye Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

göre İlk Son (ilk) göre 

sapma durum durum sapma 

Bin TL % Bin TL Bin TL Bin TL % 

 1-Personel sayısı Kişi 202  (1,0)  202   202  203   0,5  

 2-Personel giderleri Bin TL 13.261  (11,5)  17.651   17.721  14.921  (15,4) 

 3-Toplam alımlar (enerji dahil) Bin TL 20.195.577   1,7   18.644.622   18.461.215  17.009.552  (8,8) 

 4-Satın alınan enerji bedeli Bin TL 20.195.418   1,7   18.644.275   18.460.862  17.009.404  (8,8) 

 5-Satın alınan enerji miktarı GWh 113.039   6,2   106.813   106.813  104.391  (2,3) 

 6-Satın alınan enerji birim fiyatı kr/kWh  17,87  (4,2)  17,46   17,28   16,31  (6,6) 

 7-Satılan enerji miktarı GWh 111.815   6,6   106.813   106.813  104.391  (2,3) 

 8-Net satış tutarı (satılan enerji) Bin TL 19.541.428  (1,8)  19.580.733   18.950.537  16.892.333  (13,7) 

 9-Satılan enerjinin birim fiyatı kr/kwh  17,49  (7,9)  18,33   17,74   16,23  (11,4) 

10-Yatırımlar (nakdi harcama) Bin TL 309  (86,6)  2.400   2.400  1.129  (53,0) 

11-Toplam giderler Bin TL 20.256.065   1,8   18.721.637   18.543.492  17.087.185  (8,7) 

12-Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (714.637) 
 7.466,3  

 859.096   407.045  (194.852) 
(122,7) 

13-Dönem kârı veya zararı Bin TL (559.070) (5.690,7)  937.154   484.979  190.078  (79,7) 
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           2015 yılı faaliyetleri sonucunda 714,6 milyon TL faaliyet zararı ve 559,1 milyon 
TL dönem zararı eden Teşekkülün, 2016 yılı bütçesinde; satılan enerjinin 106.813 GWh, 
bu satışlardan 18.950,5 milyon TL net satış hasılatı elde edileceği ve faaliyet giderleri 
ile birlikte toplam giderlerin 18.091,4 milyon TL’ye ulaşacağı ve sonuçta 859,1 milyon 
TL faaliyet karı elde edeceği, 4.422,2 milyon TL faaliyet dışı gelir ve karların ilavesi, 
4.344,2 milyon TL faaliyet dışı gider ve zararların etkisiyle dönemi 937,1 milyon TL 
karla sonuçlandıracağı öngörülmüştür. 
          Hazine Müsteşarlığının 18.01.2016 tarih ve E 1303 sayılı yazıları ile bütçenin 
revize OVP’ye baz teşkil eden 2016-2018 yıllarına ilişkin temel varsayımlar, mali 
büyüklükler ve hedefler doğrultusunda revize edilerek gönderilmesinin talep edilmesi 
üzerine, Yönetim Kurulu’nun 15.02.2016 tarih ve 4-6 sayılı kararı ile; satış miktarı ve 
net satış hasılatı değiştirilmeksizin toplam giderlerin 18.543,4 milyon TL olacağı ve 
sonuçta 407,1 milyon faaliyet karı elde edeceği, 4.409,4 milyon TL faaliyet dışı gelir ve 
karların etkisi, 4.333,4 faaliyet dışı gider ve zararların etkisiyle dönemi 484,9 milyon 
TL dönem karı ile sonuçlandıracağı kararlaştırılmıştır. 
          Ancak, Teşekkül 2016 dönem sonunda; 17.009,4 milyon TL satış maliyetine 
karşılık, 16.892,3 milyon TL net satış hasılatı elde etmiş ve 117,1 milyon TL brüt zarar, 
77,8 milyon TL tutarındaki faaliyet giderleriyle birlikte dönemi 194,9 milyon TL 
faaliyet zararıyla sonuçlandırmıştır. 4.256,4 milyon TL faaliyet dışı gelir ve karların 
ilavesi, 4.123,9 milyon TL faaliyet dışı gider ve zararların etkisi ve 252,3 milyon TL net 
olağan dışı gelirlerin ilavesiyle dönemi 190,1 milyon karla sonuçlanmıştır. 

Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması uygulanan Teşekkülün EPDK 
tarafından üçer aylık dönemler halinde tespit edilen satış fiyatlarının; Yİ, YİD ve İHD 
yöntemiyle çalışan santrallerden alınan yüksek fiyatlı elektrik enerjisi ile EÜAŞ’tan 
alınan düşük fiyatlı elektrik enerjisi paçal yapılmak suretiyle oluşan maliyetlere işletme 
giderleri ve makul bir kâr payı ilave edilmek suretiyle belirlenmesi gerekmektedir. 
Teşekkülün 2016 yılında alım ve satımını gerçekleştirdiği elektrik enerjisi üzerinden 
117,1 milyon TL’lik brüt satış zararı oluştuğu, 77,8 milyon TL tutarındaki faaliyet 
giderleri ile birlikte faaliyet zararının 194,9 milyon TL’ye ulaştığı dikkate alındığında, 
faaliyet döneminde maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasının gereği gibi 
çalıştırılmadığı görülmektedir. 

Teşekkülün bütçe ve revize bütçe çalışmalarında maliyet bazlı fiyatlandırma 
mekanizmasının amacına uygun olarak kullanılması ve revize bütçe hedeflerinin 
gerçekçi verilere dayandırılması gerekmektedir. 
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tarafından üçer aylık dönemler halinde tespit edilen satış fiyatlarının; Yİ, YİD ve İHD 
yöntemiyle çalışan santrallerden alınan yüksek fiyatlı elektrik enerjisi ile EÜAŞ’tan 
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           B-Finansman: 
TETAŞ’ın 2016 yılı finansman programı ve gerçekleşme durumu tablo 9’da 

gösterilmiştir. 
Tablo 9: Finansman programı büyüklükleri 

     

Finansman programı büyüklükleri 
2015 yılı 2016 yılı 

Kesin Program Revize Kesin 
Bin TL Bin TL Bin TL  Bin TL 

I- Yaratılan fonlar (1+2): (611.946)  752.538   370.925   111.816  
1-Ayıklanmış dönem kâr veya zararı (-) (A+B+C+D+E) (553.122)  939.969   370.925   192.169  
A-Dönem kâr veya zararı (-): (559.071)  937.154   370.202   190.078  
- Brüt Satışlar (+)  19.551.450   19.240.100   16.499.857   16.946.566  
- Satış İndirimleri (-) (10.022) (8.742) (86.603) (54.233) 
   Net satışlar (+)  19.541.428   19.231.358   16.413.254   16.892.333  
- Satışların Maliyeti (-) (20.195.418) (18.308.352) (15.990.113) (17.009.404) 
- Faaliyet Giderleri (-) (60.647) (63.910) (74.134) (77.780) 
+ Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kâr (+)  4.870.722   4.396.032   4.431.823   4.256.443  
- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar (-) (4.729.610) (4.320.659) (4.431.827) (4.123.858) 
- Finansman giderleri (-)         
+ Olağan dışı gelir ve kâr (+)  21.173   26.210   28.066   259.552  
- Olağan dışı gider ve zarar (-) (6.719) (23.526) (6.868) (7.207) 
B-Görev zararı (tahakkuk eden) (-)         
C-Amortisman (cari dönemde ayrılan) (+)  756   863   723   1.074  
D-Karşılık giderleri (cari dönemde ayrılan) (+)  5.193   1.952   0   1.016  
E-Kur farkları (+)         
2-Kanuni yükümlülükler: (58.824) (187.431)  0  (80.353) 
- Kurumlar vergisi (önceki dönem) (-)         
- Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülük. 
(cari dönem) (-)   (187.431)  0  (80.353) 

+ Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem) (+)         
- Temettü ödemesi (önceki dönem kârından Hazineye) (-) (50.000)       
- Temettü stopajı (önceki dönem kârından) (-) (8.824)       
II- Toplam finansman ihtiyacı:  40.025   1.199  (32.288)  241.957  
- Yatırım  309   2.400   2.400   1.129  
- Stok artışı  39.716   499  (34.688)  240.828  
- Sabit kıymet artışı   (1.700)     
- Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki sermaye artışı         
III- Borçlanma gereği (I-II)  651.971  (751.339) (403.213)  130.141  
IV- Net faiz ödemesi (40.684) (35.361) (56.369) (64.241) 
- Faiz Gelirleri (-) (40.684) (35.361) (56.369) (64.241) 
+ Faiz Giderleri (+)         
V-Faiz Dışı Fazla (bütçe transferleri hariç) (IV-III) (692.655)  715.978   346.843  (194.381) 
VI-Toplam Bütçe ve Fon Transferleri (tahsil veya mahsup 
olunan):         

-Sermaye         
-Görev zararı         
-Yardım         
VII-Transferler sonrası faiz dışı fazla (VI+V) (692.655)  715.978   346.843  (194.381) 
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           2015 yılı dönemini 559,1 milyon TL zararla kapatmasının etkisiyle yaratılan 
kaynaklarının tamamını tüketen Teşekkülün, 611,9 milyon TL tutarında kaynak açığı 
meydana çıkmış, toplam borçlanma gereği 651,9 milyon TL olmuştur.  

            2016 yılı bütçesinde 752,5 milyon TL kaynak yaratılacağı, 1,2 milyon TL 
tutarındaki finansman ihtiyacından sonra 751,3 milyon TL kaynak fazlası olacağı, 35,4 
milyon TL tutarındaki faiz giderleri hariç tutulduğunda, faiz dışı fazlanın 716 milyon 
TL olacağı öngörülmüştür.  

             2017 bütçesinde yer alan 2016 yılı revize finansman programında da, 370,9 
milyon TL kaynak yaratılacağı, 2,4 milyon TL tutarındaki yatırıma karşılık, 34,7 milyon 
TL tutarındaki stok azalışının etkisiyle ortaya çıkan 32,3 milyon TL tutarındaki 
finansman fazlasıyla birlikte kaynak fazlasının 403,2 milyon TL’ye ulaşacağı, 56,4 
milyon TL tutarındaki faiz gelirleri dikkate alındığında, faiz dışı fazlanın 346,8 milyon 
TL olarak gerçekleşeceği öngörülüş olmasına karşılık: 2016 yılında 111,8 milyon TL 
kaynak yaratılmış, 242 milyon TL tutarındaki finansman ihtiyacından sonra, 130,1 
milyon TL borçlanma gereği ortaya çıkmıştır. 64,2 milyon TL faiz gelirleri hariç 
tutulduğunda, borçlanma gereği 194,4 milyon TL olmaktadır.  

             2015 yılı denetim raporunda “Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması 
uygulanan Teşekkülün satış hedeflerinin ve satış fiyatlarının, elektrik enerjisi alış 
fiyatlarının yanında, faaliyet giderleri de dikkate alınarak tespit edilmesi ve bütçe 
hedeflerinin buna göre belirlenmesi” önerilmiş olmasına ve Teşekkül’ce verilen cevapta 
“Teşekkülümüzün satış hedefleri ve satış fiyatları belirlenirken elektrik enerjisi alım 
maliyetlerinin yanı sıra, Hazine Müsteşarlığının Yatırım Finansman Kararnamesi ile 
Teşekkülümüz için açıkladığı yılsonu mali hedef ve izinler içinde yer alan Faaliyet 
giderleri hedefi her tarife döneminde göz önüne alınmaktadır. Faaliyet giderleri her ay 
gerçekleşen değerlere göre revize edilmekte, tarife çalışmalarında fiili ve program 
değerleri kullanılmakta, bütçe hedefleri bu doğrultuda belirlenmektedir. Elektriğin birim 
satış fiyatı, gelir gereksinimimizi oluşturan kalemlerden olan faaliyet giderlerini de 
kapsayacak şekilde hesaplanmaktadır.” denilmiş olmasına, program ve revize 
programda net satışlar, satışların maliyeti ve faaliyet giderlerini kapsayacak şekilde 
öngörülmüş olmasına, 2015 yılında olduğu gibi, 2016 yılı gerçekleşmesinde de net 
satışlar, satışların maliyetini bile karşılayamamış, 77,8 milyon TL tutarındaki faaliyet 
giderlerinin etkisiyle faaliyet zararı 194,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

               2017 yılı bütçesinin ve dolayısıyla 2016 yılı revize finansman programının 
30.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylandığı dikkate alındığında, revize 
bütçede 407 milyon TL olarak öngörülen faaliyet karının 31.12.2016 tarihi itibariyle 
gerçekleşmede 194,9 milyon TL zarara dönüşmesinin makul bir gerekçesi 
bulunmamaktadır. 

                Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması uygulayan Teşekkülün satış 
hedeflerinin ve satış fiyatlarının, elektrik enerjisi alış fiyatlarının yanında, faaliyet 
giderleri de dikkate alınarak faaliyet zararının oluşmaması için gerekli tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. 
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           2015 yılı dönemini 559,1 milyon TL zararla kapatmasının etkisiyle yaratılan 
kaynaklarının tamamını tüketen Teşekkülün, 611,9 milyon TL tutarında kaynak açığı 
meydana çıkmış, toplam borçlanma gereği 651,9 milyon TL olmuştur.  

            2016 yılı bütçesinde 752,5 milyon TL kaynak yaratılacağı, 1,2 milyon TL 
tutarındaki finansman ihtiyacından sonra 751,3 milyon TL kaynak fazlası olacağı, 35,4 
milyon TL tutarındaki faiz giderleri hariç tutulduğunda, faiz dışı fazlanın 716 milyon 
TL olacağı öngörülmüştür.  

             2017 bütçesinde yer alan 2016 yılı revize finansman programında da, 370,9 
milyon TL kaynak yaratılacağı, 2,4 milyon TL tutarındaki yatırıma karşılık, 34,7 milyon 
TL tutarındaki stok azalışının etkisiyle ortaya çıkan 32,3 milyon TL tutarındaki 
finansman fazlasıyla birlikte kaynak fazlasının 403,2 milyon TL’ye ulaşacağı, 56,4 
milyon TL tutarındaki faiz gelirleri dikkate alındığında, faiz dışı fazlanın 346,8 milyon 
TL olarak gerçekleşeceği öngörülüş olmasına karşılık: 2016 yılında 111,8 milyon TL 
kaynak yaratılmış, 242 milyon TL tutarındaki finansman ihtiyacından sonra, 130,1 
milyon TL borçlanma gereği ortaya çıkmıştır. 64,2 milyon TL faiz gelirleri hariç 
tutulduğunda, borçlanma gereği 194,4 milyon TL olmaktadır.  

             2015 yılı denetim raporunda “Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması 
uygulanan Teşekkülün satış hedeflerinin ve satış fiyatlarının, elektrik enerjisi alış 
fiyatlarının yanında, faaliyet giderleri de dikkate alınarak tespit edilmesi ve bütçe 
hedeflerinin buna göre belirlenmesi” önerilmiş olmasına ve Teşekkül’ce verilen cevapta 
“Teşekkülümüzün satış hedefleri ve satış fiyatları belirlenirken elektrik enerjisi alım 
maliyetlerinin yanı sıra, Hazine Müsteşarlığının Yatırım Finansman Kararnamesi ile 
Teşekkülümüz için açıkladığı yılsonu mali hedef ve izinler içinde yer alan Faaliyet 
giderleri hedefi her tarife döneminde göz önüne alınmaktadır. Faaliyet giderleri her ay 
gerçekleşen değerlere göre revize edilmekte, tarife çalışmalarında fiili ve program 
değerleri kullanılmakta, bütçe hedefleri bu doğrultuda belirlenmektedir. Elektriğin birim 
satış fiyatı, gelir gereksinimimizi oluşturan kalemlerden olan faaliyet giderlerini de 
kapsayacak şekilde hesaplanmaktadır.” denilmiş olmasına, program ve revize 
programda net satışlar, satışların maliyeti ve faaliyet giderlerini kapsayacak şekilde 
öngörülmüş olmasına, 2015 yılında olduğu gibi, 2016 yılı gerçekleşmesinde de net 
satışlar, satışların maliyetini bile karşılayamamış, 77,8 milyon TL tutarındaki faaliyet 
giderlerinin etkisiyle faaliyet zararı 194,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

               2017 yılı bütçesinin ve dolayısıyla 2016 yılı revize finansman programının 
30.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylandığı dikkate alındığında, revize 
bütçede 407 milyon TL olarak öngörülen faaliyet karının 31.12.2016 tarihi itibariyle 
gerçekleşmede 194,9 milyon TL zarara dönüşmesinin makul bir gerekçesi 
bulunmamaktadır. 

                Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması uygulayan Teşekkülün satış 
hedeflerinin ve satış fiyatlarının, elektrik enerjisi alış fiyatlarının yanında, faaliyet 
giderleri de dikkate alınarak faaliyet zararının oluşmaması için gerekli tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. 

 

 
 

           C- Giderler: 
TETAŞ’ın 2016 yılındaki giderleri bütçe ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı 

olarak tablo 10’da gösterilmiştir. 
Tablo no:10 Giderler 

Giderler 

2015 2016 

  Ödenek   
Ödeneğin 
son 
durumuna 
göre fark 

Ödeneğe göre sapmalar 

        ilk duruma  son duruma 

Gerçekleşen İlk revize Gerçekleşen göre  göre 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 

0- İlk madde ve malzeme 
giderleri 

20.195.522 18.644.537 18.461.131 17.009.478 (1.451.653) (8,8) (7,9) 

1- İşçi ücret ve giderleri 1.094 1.387 1.387 1.045 (342) (24,7) (24,7) 

2- Memur ve söz. pers. 
ücret ve giderleri 

12.096 15.942 15.968 13.718 (2.250) (14,0) (14,1) 

3- Dışardan sağlanan 
fayda ve hizmetler 

8.414 12.849 12.850 8.457 (4.393) (34,2) (34,2) 

4- Çeşitli giderler 791 3.845 4.586 5.293 707 37,7 15,4 

5- Vergi, resim ve harçlar 37.392 42.214 46.715 48.120 1.405 14,0 3,0 

6- Amortisman ve 
tükenme payları 

756 863 856 1.074 218 24,5 25,5 

7- Finansman giderleri -                -                   -     -                -      -  - 

Genel toplam 20.256.065 18.721.637 18.543.492 17.087.185 1.456.308 (8,7) (7,9) 
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Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 2015 yılında 8.148 bin TL olarak 
gerçekleşmesine karşın, 2016 yılında 8.195 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Bu tutarın; 3,5 milyon TL’si EPDK’ya ödenen yıllık lisans bedeli, 1.626 bin 
TL’si Enerji şirketleri ortak katılım giderlerine, 1.005 bin TL’si temizlik, bahçe bakımı 
ve garson hizmetlerine ilişkin giderlere, 508 bin TL’si sözleşmeli ve memur personelin 
taşıma hizmet giderlerine, 446 bin TL’si danışma, yönetim ve sekretarya hizmet 
giderlerine, 342 bin TL’si kiralık araç taşıma giderlerine, 331 bin TL’si güvenlik hizmet 
giderlerine, 228 bin TL’si bilgi işlem destek hizmet giderleri ile, donanım sistem 
bakımına ait giderlerine, 164 bin TL’si müşavirlik hizmet giderlerine, 35 bin TL’si 
bağımsız denetim hizmet giderlerine ilişkindir. 

2015 yılında 791 bin TL olarak gerçekleşen çeşitli giderler, 2016 yılında 4.502 
bin TL artışla 5.293 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Artışın nedeninin; bir önceki yıl 160 bin TL tutarındaki dava ve icra giderlerinin, 
2016 yılında 4.700 bin TL olarak gerçekleşmesinden kaynaklandığı, bu davaların da 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 31.07.2006 tarih ve 
69-50, 70-51 ve 70-52 sayılı soruşturma raporlarına istinaden Teşekkül tarafından Yap 
İşlet Devret santrallerinin, üretim ve kapasite artışları nedeniyle oluşan zararlarının 
tahsili amacıyla açılan davalardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

D- Tedarik işleri: 
Üretim faaliyeti bulunmayan TETAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan 

aldığı “Toptan Satış Lisansı” ile elektrik enerjisinin toptan alıcısı ve satıcısı olarak 
faaliyet göstermekte, ayrıca elektrik enerjisi ithalatı ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerde 
bulunmaktadır.  

Şirket satın aldığı elektrik enerjisini Yİ, YİD ve İHD yöntemleri ile çalışan 
santraller ile EÜAŞ’tan temin etmektedir. 2016 yılındaki ilk madde malzeme alımları 
148 bin TL olarak, elektrik enerjisi alımları ise 17 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
Toplam alımlar içindeki ilk madde malzeme alımları elektrik enerjisi alımlarının 
yanında ihmal edilecek kadar azdır. 

1-Alımlar: 
a) İlk madde ve malzeme alımları: 
Şirketin 2016 yılında gerçekleştirdiği ilk madde ve malzeme alımları ile elektrik 

enerjisi alımları, program ve geçen yıl değerleriyle birlikte tablo 11’de gösterilmiştir. 
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Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 2015 yılında 8.148 bin TL olarak 
gerçekleşmesine karşın, 2016 yılında 8.195 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Bu tutarın; 3,5 milyon TL’si EPDK’ya ödenen yıllık lisans bedeli, 1.626 bin 
TL’si Enerji şirketleri ortak katılım giderlerine, 1.005 bin TL’si temizlik, bahçe bakımı 
ve garson hizmetlerine ilişkin giderlere, 508 bin TL’si sözleşmeli ve memur personelin 
taşıma hizmet giderlerine, 446 bin TL’si danışma, yönetim ve sekretarya hizmet 
giderlerine, 342 bin TL’si kiralık araç taşıma giderlerine, 331 bin TL’si güvenlik hizmet 
giderlerine, 228 bin TL’si bilgi işlem destek hizmet giderleri ile, donanım sistem 
bakımına ait giderlerine, 164 bin TL’si müşavirlik hizmet giderlerine, 35 bin TL’si 
bağımsız denetim hizmet giderlerine ilişkindir. 

2015 yılında 791 bin TL olarak gerçekleşen çeşitli giderler, 2016 yılında 4.502 
bin TL artışla 5.293 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Artışın nedeninin; bir önceki yıl 160 bin TL tutarındaki dava ve icra giderlerinin, 
2016 yılında 4.700 bin TL olarak gerçekleşmesinden kaynaklandığı, bu davaların da 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 31.07.2006 tarih ve 
69-50, 70-51 ve 70-52 sayılı soruşturma raporlarına istinaden Teşekkül tarafından Yap 
İşlet Devret santrallerinin, üretim ve kapasite artışları nedeniyle oluşan zararlarının 
tahsili amacıyla açılan davalardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

D- Tedarik işleri: 
Üretim faaliyeti bulunmayan TETAŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan 

aldığı “Toptan Satış Lisansı” ile elektrik enerjisinin toptan alıcısı ve satıcısı olarak 
faaliyet göstermekte, ayrıca elektrik enerjisi ithalatı ve ihracatı ile ilgili faaliyetlerde 
bulunmaktadır.  

Şirket satın aldığı elektrik enerjisini Yİ, YİD ve İHD yöntemleri ile çalışan 
santraller ile EÜAŞ’tan temin etmektedir. 2016 yılındaki ilk madde malzeme alımları 
148 bin TL olarak, elektrik enerjisi alımları ise 17 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
Toplam alımlar içindeki ilk madde malzeme alımları elektrik enerjisi alımlarının 
yanında ihmal edilecek kadar azdır. 

1-Alımlar: 
a) İlk madde ve malzeme alımları: 
Şirketin 2016 yılında gerçekleştirdiği ilk madde ve malzeme alımları ile elektrik 

enerjisi alımları, program ve geçen yıl değerleriyle birlikte tablo 11’de gösterilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tablo11: İlk madde ve malzeme alımları  

Alımlar 

2015 yılı 
2016 yılı 

  
Gerçekleşen Program ödeneği  Gerçekleşen Ödeneğin ilk 

durumuna 
göre sapma 

(%) 

  İlk durum Son durum    

Bin TL Bin TL  Bin TL  Bin TL  

A- İlk madde ve malzeme:           
    1-İlk madde ve malzeme           
    2-Yardımcı işletme ilk 
maddeler            

    3-İşletme malzemesi ve 
yedekler:           

      -Yedek malzeme           
      -Kayda tabi malzeme 47 121 121 8 (93,4) 
      -Kırtasiye ve büro malzemesi 27 87 94 25 (71,8) 
      -Ulaştırma malzemesi 28 35 35 36 2,5  
      -Sosyal malzeme 34 65 65 35 (46,2) 
      -Gazete, mecmua, kitap 23 40 40 45 13,4  

Toplam (3) 159 347 353 148 (57,3) 
Toplam (A) 159 347 353 148 (57,3) 

B- Emtia (Elektrik enerjisi)           
      -İç alım 20.195.418 18.014.054 18.460.862 17.009.404 (5,6) 
      -Dış alım           

Toplam (B) 20.195.418 18.014.054 18.460.862 17.009.404 (5,6) 
     - İç alımlar toplamı 20.195.577 18.014.401 18.461.215 17.009.552 (5,6) 
     - Dış alımlar toplamı           

Genel toplam 20.195.577 18.014.401 18.461.215 17.009.552 (5,6) 
Toplam 20.195.577 18.014.401 18.461.215 17.009.552 (5,6) 

Üretim faaliyeti olmayan ve faaliyet konusu elektrik enerjisi alım satımı olan 
Teşekkülün 2015 yılına göre %16 oranında 3,2 milyar TL azalışla 17 milyar TL olarak 
gerçekleşen alımları içindeki belirleyici unsur elektrik enerjisi alımı olmuştur. 

2015 yılında 113 milyar kWh elektrik enerjisi alımı gerçekleştiren Teşekkülün 
2016 yılında 106,8 milyar kWh elektrik enerjisi alımı yapması öngörülmüş olmasına 
karşılık gerçekleşen alım 104,3 milyar kWh olmuştur.  

2016 yılı bütçesinde 106,8 milyar kWh elektrik enerjisi için 18 milyar TL ödenek 
konulmuş ve revize işletme bütçesinde ödenek 18,5 milyar TL’ye çıkartılmış olmasına 
karşılık, gerçekleşen 104.303 GWh elektrik enerjisi için 17 milyar TL ödeme 
yapılmıştır.  

2015 yılına göre 11 bin TL azalarak 148 bin TL olarak gerçekleşen malzeme 
alımları; yedek malzeme, kayda tabi malzeme, kırtasiye ve büro malzemesi, yakıt, 
sosyal malzeme ile gazete, mecmua, kitap alımlarından oluşmuştur. Malzeme 
alımlarında önceki yıla göre azalışta kayda tabi malzeme alımlarındaki azalış etkili 
olmuştur. 
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b) Elektrik enerjisi alımları: 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun TETAŞ’ın hak ve yükümlülüklerini 

düzenleyen 27 nci maddesinde; “TETAŞ, mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış 
olan enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütür. Mevcut imtiyaz ve uygulama sözleşmeleri 
kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilir, hükümetler arası anlaşmalar 
kapsamında elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmaları imzalayabilir. TETAŞ, bu 
Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında elektrik enerjisi ve kapasitesi alım ve satımına 
ilişkin ikili anlaşmalar yapar ve yürütür, organize toptan elektrik piyasalarında faaliyette 
bulunabilir. TETAŞ, görevli tedarik şirketlerine tarifesi düzenlemeye tabi olan 
tüketiciler için toptan satış tarifesinden elektrik enerjisi satar. TETAŞ’ın tarifesi 
düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik şirketlerine elektrik enerjisi 
satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartlar taraflar arasında serbestçe belirlenir. Kurul 
tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçiler, son kaynak 
tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul 
tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını, TETAŞ’tan temin etmekle yükümlüdür. 
Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı 
enerji ihtiyaçlarını TETAŞ’tan temin ederler. Bakanlık ve Kurum, TETAŞ’ın alım 
yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan 
herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, enerji piyasasında faaliyet 
gösteren diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz etkilemeyecek 
şekilde, Kalkınma Bakanlığının ve Hazine Müsteşarlığının da görüşlerini almak 
suretiyle her türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlüdür” hükmü yer almıştır. 

Ayrıca; 6446 sayılı Kanunun 27 nci maddesine dayanak teşkil ederek hazırlanan 
2016/9096 karar sayısı ile 9 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmî Gazetede 
Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen “Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim 
Şirketi tarafından yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel 
şirketlerden elektrik enerjisi teminine ilişkin usul ve esaslar hakkında karar” 
yayımlanmıştır.  

TETAŞ tarafından satın alınan enerjinin 2016 yılı için alım yerleri ve kurulu 
güçleri tablo 12’de gösterilmiştir. 
Tablo 12: Enerji alım yerleri 

Enerji alım yerleri Santral sayısı Kurulu güç (MW) 

Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) 
Yerli Kömür Santralleri      

Yap İşlet (Yİ) Santraller  5 5.810 
Yap İşlet Devret (YİD) Termik Santraller 3 1.138 
Yap İşlet Devret (YİD) HES’ler 10 168 
Yap İşlet Devret (YİD) RES’ler  2 17 
İşletme Hakkı Devri (İHD) Yapılan Santraller  2 650 

Genel toplam 22 7.783 

 

26 Sayıştay   



 

 
 

b) Elektrik enerjisi alımları: 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun TETAŞ’ın hak ve yükümlülüklerini 
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Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı 
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gösteren diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz etkilemeyecek 
şekilde, Kalkınma Bakanlığının ve Hazine Müsteşarlığının da görüşlerini almak 
suretiyle her türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlüdür” hükmü yer almıştır. 

Ayrıca; 6446 sayılı Kanunun 27 nci maddesine dayanak teşkil ederek hazırlanan 
2016/9096 karar sayısı ile 9 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmî Gazetede 
Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen “Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim 
Şirketi tarafından yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel 
şirketlerden elektrik enerjisi teminine ilişkin usul ve esaslar hakkında karar” 
yayımlanmıştır.  

TETAŞ tarafından satın alınan enerjinin 2016 yılı için alım yerleri ve kurulu 
güçleri tablo 12’de gösterilmiştir. 
Tablo 12: Enerji alım yerleri 

Enerji alım yerleri Santral sayısı Kurulu güç (MW) 

Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) 
Yerli Kömür Santralleri      

Yap İşlet (Yİ) Santraller  5 5.810 
Yap İşlet Devret (YİD) Termik Santraller 3 1.138 
Yap İşlet Devret (YİD) HES’ler 10 168 
Yap İşlet Devret (YİD) RES’ler  2 17 
İşletme Hakkı Devri (İHD) Yapılan Santraller  2 650 

Genel toplam 22 7.783 

 

 

 
 

TETAŞ elektrik enerjisi alımlarını;  özel sektöre ait 5 Yİ santral, 3 YİD termik 
santral, 10 YİD hidroelektrik santral, 2 YİD rüzgâr santralı ve 2 İHD santralden olmak 
üzere (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile özel sektöre ait şirketler arasında İmtiyaz 
Sözleşmesi kapsamında) toplam 22 adet santralden,  

17.03.2004 tarih ve 2004/3 sayılı YPK Kararıyla kabul edilen Elektrik Enerjisi 
Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi çerçevesinde, beklenen piyasa 
fiyatını yansıtan bir TETAŞ ortalama satış fiyatı oluşmasının sağlanması için 
EÜAŞ’tan,   

6446 sayılı Kanunun 27 nci maddesine dayanak teşkil ederek hazırlanan 
2016/9096 karar sayısı ile resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 
düzenlenen “Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi tarafından yerli kömür 
yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden elektrik enerjisi teminine 
ilişkin usul ve esaslar hakkında karar” doğrultusunda Yerli Kömür Santrallerinden 
gerçekleştirmektedir.  

2016 yılı için, EÜAŞ ile TETAŞ arasında, 31.12.2015 tarihli “Elektrik Enerjisi 
Satış Anlaşması” kapsamında 47,7 milyar kWh elektrik enerjisi alımı programlanmıştır. 
EÜAŞ ile yapılan bu sözleşme doğrultusunda yılı içerisinde farklı tarihlerde imzalanan 
7 ayrı protokoller ile yapılan program revizeleri sonucu son protokolle alınacak elektrik 
enerjisi miktarı 36,5 milyar kWh olarak belirlenmiştir. 

TETAŞ, Yİ ve YİD santraller ile İHD santrallere verilmiş 15-20 yıl süreli (Aksu 
Çayköy YİD HES 50 yıl işletme süresi) alım garantilerinin takip edilmesi için elektrik 
enerjisinin sürekli, yeterli ve düşük maliyetli olarak temininden sorumlu bulunmaktadır. 

TETAŞ’ın 2016 yılı elektrik enerjisi alım yerleri, miktarları ile tutar ve ortalama 
birim alış maliyetleri önceki dönem değerleri ile birlikte tablo 13’de gösterilmiştir. 
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Tablo 13: Enerji alımları 

Enerji alımları 

Miktar Tutar Ortalama alış 
fiyatı (kr/kWh) MWh Toplamdaki 

payı (%) Bin TL Toplamdaki 
payı (%) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1-EÜAŞ:   53.000.387 36.512.384 46,89 34,98 6.786.667 4.784.884 33,6 28,13 12,80 13,10 

2-YERLİ KÖMÜR ELK.SNT. 0 6.326.182 0,00 6,06 0 1.165.604 0 6,85 0,00 18,43 

3-Yap işlet devret:                     
-Doğa Esenyurt 1.298.741 1.316.416 1,15 1,26 433.545 334.988 2,15 1,97 33,38 25,45 
-Ova Elektrik 1.937.722 1.883.533 1,71 1,81 510.918 379.201 2,53 2,23 26,37 20,13 
-Enron Trakya 3.354.297 3.415.561 2,97 3,27 989.809 801.478 4,9 4,71 29,51 23,47 
-Unimar 3.438.952 3.461.134 3,04 3,32 1.019.899 818.325 5,05 4,81 29,66 23,64 

YİD termik toplam 10.029.712 10.076.645 8,87 9,65 2.954.172 2.333.992 14,63 13,72 29,45 23,16 

-Ahiköy I+II HES 10.341 7.004 0,01 0,01 1.388 1.053 0,01 0,01 13,42 15,04 
-Aksu HES 40.398 20.611 0,04 0,02 2.686 1.371 0,01 0,01 6,65 6,65 
-Tohma HES 48.420 35.175 0,04 0,03 9.104 4.654 0,05 0,03 18,80 13,23 
-Birecik HES 1.517.107 1.279.088 1,34 1,23 320.092 111.722 1,58 0,66 21,10 8,73 
-Ere-Suçatı HES (1) 2.319 0 0,00 0,00 98 0 0 0 4,21 0,00 
-Fethiye HES(2) 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 
-Gaziler HES 30.101 26.999 0,03 0,03 2.246 2.065 0,01 0,01 7,46 7,65 
-Gönen HES 50.701 45.327 0,04 0,04 4.175 5.396 0,02 0,03 8,23 11,90 
-Girlevik HES 27.189 28.049 0,02 0,03 2.897 4.350 0,01 0,03 10,65 15,51 
-Çal HES 12.882 4.854 0,01 0,00 1.238 495 0,01 0 9,61 10,19 
-Dinar HES(3) 17.263 0 0,02 0,00 1.727 0 0,01 0 10,01 0,00 
-Sütçüler HES 8.297 6.729 0,01 0,01 676 655 0 0 8,15 9,73 
-Yamula HES 280.272 392.805 0,25 0,38 60.276 37.711 0,3 0,22 21,51 9,60 

YİD HES toplam 2.045.288 1.846.640 1,81 1,77 406.603 169.470 2,01 1,00 19,88 9,18 

-Alaçatı RES 10.886 11.278 0,01 0,01 1.234 1.585 0,01 0,01 11,33 14,06 
-Bozcaada RES 36.778 35.534 0,03 0,03 3.501 2.802 0,02 0,02 9,52 7,89 

YİD RES toplam 47.665 46.812 0,04 0,04 4.735 4.388 0,02 0,03 9,93 9,37 

Toplam (2) 12.122.664 11.970.096 10,72 11,47 3.365.510 2.507.850 16,66 14,74 27,76 20,95 

4-Yap işlet (Yİ):                   
-Adapazarı 5.752.323 4.960.274 5,09 4,76 1.382.463 921.506 6,85 5,42 24,03 18,58 
-Baymina 5.009.765 4.858.850 4,43 4,66 1.295.015 918.794 6,41 5,4 25,85 18,91 
-Gebze 11.699.980 10.226.737 10,35 9,80 2.737.057 1.841.476 13,55 10,83 23,39 18,01 
-İskenderun 8.721.967 9.527.189 7,72 9,13 1.359.062 1.379.495 6,73 8,11 15,58 14,48 
-İzmir 10.370.375 10.101.737 9,17 9,69 2.445.215 1.764.492 12,11 10,37 23,58 17,47 

Toplam (3) 41.554.410 39.674.788 36,76 38,01 9.218.812 6.825.763 45,65 40,13 22,18 17,20 

5-İşletme hakkı devir :                   
-Park enerji 2.697.915 3.115.213 2,39 2,98 396.025 570.268 1,96 3,35 14,68 18,31 

Toplam (4) 2.697.915 3.115.213 2,39 2,98 396.025 570.268 1,96 3,35 14,68 18,31 

6- PMUM'dan alış 3.663.783   3,24   428.404   2,12   11,69   

7-EPİAŞ   6.261.843   6,00   1.113.146   6,54   17,80 

8-TEİAŞ   442.037   0,42   41.889   0,25   9,48 

B- Yurt Dışı Alımlar           

İran (Mübadele)  88.761  0,09      0,09 

Toplam  113.039.160 104.391.304 100 100 20.195.418 17.009.404 100 100 17,87 16,31 

 
(1) İşletme süresi 18.01.2015 tarihinde sona eren Ere-Suçatı HES, ETKB tarafından EÜAŞ’a devredilmiştir. 
(2) İşletme süresi 20.12.2014 tarihinde sona eren Fethiye HES, ETKB tarafından EÜAŞ’a devredilmiştir. 
(3) İşletme süresi 01.12.2015 tarihinde sona eren Dinar HES , ETKB tarafından EÜAŞ’a devredilmiştir. 
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Tablo 13: Enerji alımları 

Enerji alımları 

Miktar Tutar Ortalama alış 
fiyatı (kr/kWh) MWh Toplamdaki 

payı (%) Bin TL Toplamdaki 
payı (%) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

1-EÜAŞ:   53.000.387 36.512.384 46,89 34,98 6.786.667 4.784.884 33,6 28,13 12,80 13,10 

2-YERLİ KÖMÜR ELK.SNT. 0 6.326.182 0,00 6,06 0 1.165.604 0 6,85 0,00 18,43 

3-Yap işlet devret:                     
-Doğa Esenyurt 1.298.741 1.316.416 1,15 1,26 433.545 334.988 2,15 1,97 33,38 25,45 
-Ova Elektrik 1.937.722 1.883.533 1,71 1,81 510.918 379.201 2,53 2,23 26,37 20,13 
-Enron Trakya 3.354.297 3.415.561 2,97 3,27 989.809 801.478 4,9 4,71 29,51 23,47 
-Unimar 3.438.952 3.461.134 3,04 3,32 1.019.899 818.325 5,05 4,81 29,66 23,64 

YİD termik toplam 10.029.712 10.076.645 8,87 9,65 2.954.172 2.333.992 14,63 13,72 29,45 23,16 

-Ahiköy I+II HES 10.341 7.004 0,01 0,01 1.388 1.053 0,01 0,01 13,42 15,04 
-Aksu HES 40.398 20.611 0,04 0,02 2.686 1.371 0,01 0,01 6,65 6,65 
-Tohma HES 48.420 35.175 0,04 0,03 9.104 4.654 0,05 0,03 18,80 13,23 
-Birecik HES 1.517.107 1.279.088 1,34 1,23 320.092 111.722 1,58 0,66 21,10 8,73 
-Ere-Suçatı HES (1) 2.319 0 0,00 0,00 98 0 0 0 4,21 0,00 
-Fethiye HES(2) 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 
-Gaziler HES 30.101 26.999 0,03 0,03 2.246 2.065 0,01 0,01 7,46 7,65 
-Gönen HES 50.701 45.327 0,04 0,04 4.175 5.396 0,02 0,03 8,23 11,90 
-Girlevik HES 27.189 28.049 0,02 0,03 2.897 4.350 0,01 0,03 10,65 15,51 
-Çal HES 12.882 4.854 0,01 0,00 1.238 495 0,01 0 9,61 10,19 
-Dinar HES(3) 17.263 0 0,02 0,00 1.727 0 0,01 0 10,01 0,00 
-Sütçüler HES 8.297 6.729 0,01 0,01 676 655 0 0 8,15 9,73 
-Yamula HES 280.272 392.805 0,25 0,38 60.276 37.711 0,3 0,22 21,51 9,60 

YİD HES toplam 2.045.288 1.846.640 1,81 1,77 406.603 169.470 2,01 1,00 19,88 9,18 

-Alaçatı RES 10.886 11.278 0,01 0,01 1.234 1.585 0,01 0,01 11,33 14,06 
-Bozcaada RES 36.778 35.534 0,03 0,03 3.501 2.802 0,02 0,02 9,52 7,89 

YİD RES toplam 47.665 46.812 0,04 0,04 4.735 4.388 0,02 0,03 9,93 9,37 

Toplam (2) 12.122.664 11.970.096 10,72 11,47 3.365.510 2.507.850 16,66 14,74 27,76 20,95 

4-Yap işlet (Yİ):                   
-Adapazarı 5.752.323 4.960.274 5,09 4,76 1.382.463 921.506 6,85 5,42 24,03 18,58 
-Baymina 5.009.765 4.858.850 4,43 4,66 1.295.015 918.794 6,41 5,4 25,85 18,91 
-Gebze 11.699.980 10.226.737 10,35 9,80 2.737.057 1.841.476 13,55 10,83 23,39 18,01 
-İskenderun 8.721.967 9.527.189 7,72 9,13 1.359.062 1.379.495 6,73 8,11 15,58 14,48 
-İzmir 10.370.375 10.101.737 9,17 9,69 2.445.215 1.764.492 12,11 10,37 23,58 17,47 

Toplam (3) 41.554.410 39.674.788 36,76 38,01 9.218.812 6.825.763 45,65 40,13 22,18 17,20 

5-İşletme hakkı devir :                   
-Park enerji 2.697.915 3.115.213 2,39 2,98 396.025 570.268 1,96 3,35 14,68 18,31 

Toplam (4) 2.697.915 3.115.213 2,39 2,98 396.025 570.268 1,96 3,35 14,68 18,31 

6- PMUM'dan alış 3.663.783   3,24   428.404   2,12   11,69   

7-EPİAŞ   6.261.843   6,00   1.113.146   6,54   17,80 

8-TEİAŞ   442.037   0,42   41.889   0,25   9,48 

B- Yurt Dışı Alımlar           

İran (Mübadele)  88.761  0,09      0,09 

Toplam  113.039.160 104.391.304 100 100 20.195.418 17.009.404 100 100 17,87 16,31 

 
(1) İşletme süresi 18.01.2015 tarihinde sona eren Ere-Suçatı HES, ETKB tarafından EÜAŞ’a devredilmiştir. 
(2) İşletme süresi 20.12.2014 tarihinde sona eren Fethiye HES, ETKB tarafından EÜAŞ’a devredilmiştir. 
(3) İşletme süresi 01.12.2015 tarihinde sona eren Dinar HES , ETKB tarafından EÜAŞ’a devredilmiştir. 

 

 
 

2016 yılındaki elektrik enerjisi alımları, bir önceki yıla göre %7,7 oranında 
azalarak 104,4 milyar kWh olarak gerçekleşmiş olup elektrik enerjisinin tamamına 
yakını yurt içi üreticilerinden tedarik edilmiştir.  

TETAŞ’ın paçal ortalama enerji birim alış maliyeti 2015 yılına göre %8,7 
oranında azalarak 16,31 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 

Yılı toplam ortalama maliyeti dâhil birim alış maliyetleri 2015 yılı alış 
maliyetlerine göre düşerken Elektrik Üretim AŞ’nin alım maliyeti %2,3 oranında 
artmıştır. YİD HES’ler ve YİD RES’ler, YİD termik santrallerden alınan enerjide 
azalma olurken İHD santralinden (Park Enerji) alınan enerjide %1,4, alış fiyatında da 
%24,73 oranında artış meydana gelmiştir. 

 Faaliyet döneminde Yİ, YİD ile İHD santrallerinden temin edilen elektrik 
enerjisinin ortalama birim alış maliyetleri, EÜAŞ’tan temin edilen elektrik enerjisinin 
birim alış maliyeti ile toplam ortalama alış maliyetine göre daha yüksek gerçekleşmiştir.  

EÜAŞ’tan temin edilen düşük maliyetli elektrik enerjisi Yİ, YİD ve İHD 
santrallerinden temin edilen yüksek maliyetli alınan enerjinin TETAŞ’ın paçal ortalama 
birim alış maliyetine olumsuz etkisini azaltmada etkili olmuştur. 

TETAŞ cari yıl içerisinde aldığı elektrik enerjisinin %38’ini Yİ santrallerinden, 
%11,47’sini YİD santrallerinden, %2,98’ini İHD santrallerinde, %6’sını EPİAŞ’tan, 
%0,42’sini TEİAŞ’tan, %6,06’sını yerli kömür termik santrallerinden, %34,98’ini 
EÜAŞ’tan ve %0,09’unu İran’dan almıştır. 

İran’dan elektrik enerjisi ithalatının mübadele yoluyla gerçekleştirilmesi için 
Teşekkül 21.12.2016 tarih ve 3158 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yetkilendirilmiş ve 
görevlendirilmiştir. Bu kapsamda İran’dan 22.12.2016 tarihinde mübadele yolu ile yılı 
içerisinde toplam 88.761.380 kWh elektrik enerjisi alınmıştır.  

Elektrik enerjisi alımları, TETAŞ ile üretici şirketler arasında yapılan Elektrik 
Satış Antlaşmaları (ESA) uyarınca yapılmaktadır. Özel üretici şirketlerin satış tarifeleri 
ETKB ve ilgili şirketler arasında yapılan üretim sözleşmelerinin eki olan tarifeler 
tablosunda sözleşme süresi için belirlenmiş olup, yine esasları sözleşmelerde belirtilen 
usuller çerçevesinde her yıl revize edilmektedir. Bağlantı ve ölçüm esasları, faturalama 
usulleri, ödeme koşulları, süresinde ödenemeyen borç ve alacaklara ilişkin cezai şartlar, 
üretimi aksatan mücbir sebepler ve benzeri hususlar ESA’larda düzenlenmiştir. 

ESA’nın 15.3 “Herhangi bir ticari işletme yılında teslim edilen kWh’ler alıcı 
talimatıyla üretilemeyen kWh’ler toplamının %85’i; 

i) arka arkaya 3 ay veya 
ii) toplam 6 ay 
ilgili aylara ilişkin alık alım garantisinden daha az olur ise, işbu madde 15.3’ün 

diğer hükümlerine tabi olmak kaydıyla söz konusu bu sürenin sonundan itibaren aşağıda 
açıklandığı şekilde alım garantisi düşürülecektir.” hükmü yer almıştır. 

Santral işletmecisi tarafından aylık bazda taahhüt edilen aylık alım garantisinden 
ilgili ay için teslim edilen kWh'ler ile alıcı talimatı ile ürettirilmeyen kWh'lerin 
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toplamının %85'inden çıkarılması sonucu elde edilen değerin eksi (-) olması ve 2016 
yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayında peş peşe 3 ay boyunca bu durumun devam etmesi 
nedeniyle, Adapazarı DGKÇ santralının 2016 yılı ilgili dönem için uygulanacak olan 
“Düşürme Faktörü” yeniden hesaplanarak 0,948112 olarak belirlenmiştir. Bu paralelde 
aylık alım garantisi de düşürülmüştür. 

Alım garantisi düşürüldüğü gibi Teslim edilen kWh’ler ile alıcı talimatıyla 
üretilemeyen kWh’ler toplamının %85’i söz konusu Ticari İşletme Yılındaki 
düşürülmüş yıllık alım garantisi toplamında daha fazla olursa, düşürülmüş yıllık alım 
garantisi söz konusu Ticari İşletme Yılının sonundan geçerli olmak üzere “Yıllık Alım 
Garantisinin Artırılması” artırma faktörü kullanılarak yeniden hesaplanır. 

Bu şekilde Gebze ve Adapazarı DGKÇ santrallerinin 2016 yılı yıllık alım 
garantileri yükseltilmiştir. 

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

Bakanlığı arasında 04.06.2011 tarihinde imzalanan Ek Protokol II kapsamında Santralin 
3. ve 4. ünitelerine kömür sağlayan maden sahaları da İmtiyaz Sözleşmesi kapsamına 
alınarak, bahsi geçen Şirkete devredilmiştir. İmtiyaz Sözleşmesine ek 04.06.2011 tarihli 
Ek Protokol II çerçevesinde, ESA’da yapılan değişiklikler için Teşekkül ile Park Termik 
Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 17.08.2011 tarihinde ticari hükümleri içeren bir 
Ek Protokol imzalanmıştır. 

İmzalanan İmtiyaz Sözleşmesi ve Elektrik Satış Sözleşmesi (ESA) hükümleri 
uyarınca Şirket “Mücbir Sebepler” dışında ESA süresince her yıl için belirlenen ve 
garanti edilen yıllık net üretim miktarını üretmeye, bir başka deyişle Emre Amade 
kılmaya yükümlüdür. Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Şirket ilk olarak 
Temmuz 2014-2015 Sözleşme döneminde (15.AnlaşmaYılı) Sözleşmeyle yüklendiği 
üretim miktarını gerçekleştirmemiştir. Şirketin eksik üretim durumu Temmuz 2015 
tarihinden beri devam etmektedir.  

Teşekkül ESA’nın  “Eksik Üretimlerle İlgili Yükümlülükler” başlıklı 2.5. ve 
“Eksik Üretim Cezası” başlıklı 4.4.1. madde hükümlerine istinaden Şirkete Eksik 
Üretim Cezası kesilmeye başlanmıştır. 

Çayırhan TES’e de ESA’nın 4.3.1 maddesine göre 2015 yılında Ocak, Mart ve 
Nisan ayı hariç diğer tüm aylarda toplam 646.637 MWh eksik üretim için 10.420.445 
ABD doları eksik üretim cezası kesilmiştir. 

Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Teşekküle 01/09/2015 tarihli yazdığı 
yazıda; Sözleşmeyle taahhüt etmiş olduğu enerjiyi üretememesinin nedeninin 
kendilerinden kaynaklanmadığını belirtmiş olup, ayrıca; şirketlerine uygulanmakta olan 
kapasite bedeli kesintilerinin ve 15. anlaşma yılı için taahhüt edilmiş olan enerji 
üretiminin gerçekleşmemesi nedeniyle tahakkuk ettirilen eksik üretim cezaları ile 
bunlara ilişkin olarak tahakkuk ettirilen gecikme faizlerinin iade edilmesi talep ederek; 
yasal olmadığını iddia ettikleri kesintilere devam edilmesi durumunda hukuki yollara 
başvuracakları belirtilmiştir. 
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Konuya ilişkin olarak Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.   Nallıhan 
Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2015/3 D. İş sayılı dosyası üzerinden tespit yaptırmıştır. 

Şirket 24/11/2015 tarihli yazısı ile Çayırhan Termik Santralı ile ilgili olarak 
Teşekkülce kesilen Eksik Üretim Cezası ve Kapasite Bedeli Kesintisi faturaları için 
ihtiyati tedbir talebi ile Ankara 3.Asliye Ticaret Mahkemesinde açılmış davalarına 
ilişkin olarak,  Mahkemece ihtiyati tedbir talebinin tarafların dinlenmesi suretiyle 
11.12.2015 tarihinde duruşmalı olarak incelenmesine karar verildiği, Ara Karar yazı 
ekinde gönderilerek ihtiyati tedbir talebinin inceleneceği ve 11.12.2015 tarihine kadar 
herhangi bir işlem yapılmaması şeklinde talepte bulunmuştur. 

Bu talebe Teşekkül 27/11/2015 tarihli cevabi yazısında ESA’nın 4.3.1. “Aylık 
Kapasite ve Üretim Bedeli Ödemeleri” başlıklı maddesi gereğince Ekim ayı eksik 
üretim miktarı için hesaplanan kapasite bedeli kesintisinin tahakkuk ettirildiğini 
bildirmiştir.  

Şirket tarafından eksik üretim ve kapasite bedeli kesintilerine ilişkin olarak 
Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/836 E. sayılı dosyasında 19.340.311,40- 
TL nin faiziyle birlikte iadesi ve ceza uygulanmaması konulu tedbir talepli olarak açılan 
(Dava Dilekçesi Tarihi 16.11.2015) davada Mahkeme tarafından tedbir talebi 3 kez 
reddedilmiştir.  

Mahkeme dosyasında yer alan bilirkişi raporunda her ne kadar firma haklı 
görülmüş ise de rapora Teşekkülün itirazı sonucu, Mahkeme mahallinde keşif yapılarak 
bilirkişi raporu düzenlenmesine karar vermiştir.  

Bu kapsamda 17.02.2017 tarihinde Nallıhan Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/76 
Talimat no’lu dosyası dâhilinde keşif mahallinde keşif yapılmıştır. Bilirkişilerin tanzim 
edecekleri Rapor Dosyaya henüz sunulmamıştır.  

Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş, tarafından üretim ve kapasite bedeli 
kesintilerine ilişkin olarak Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/318 E. sayılı 
dosyasında 1.548.610,00- TL nin faiziyle birlikte iadesi ve ceza uygulanmaması konulu 
tedbir talepli olarak açılan (Dava Dilekçesi Tarihi 04.04.2016) davada, Mahkeme 
07/06/2016 tarihinde İhtiyati Tedbir Kararı vermiştir. Karara Teşekkülün itirazı kabul 
edilmemiştir. Mahkemenin gerekçeli Kararına karşı Ankara Bölge Adliye 
Mahkemesinde 15.12.2016 tarihli dilekçe ile İstinaf yoluna gidilmiş olup mahkeme 
süreci devam etmektedir.  

Hazar I ve Hazar II HES: 
17.11.1995 tarih ve 95/7748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazar I-II HES’in 

işletme hakkı devrinin 4 yılı yatırım ve rehabilitasyon olmak üzere toplam 26 yıl için 
Bilgin Elektrik Üretim İletim Dağıtım ve Ticaret A.Ş.’ye verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bilgin Elektrik Üretim İletim Dağıtım ve Ticaret A.Ş. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ile 08.08.1996 tarihinde İmtiyaz Sözleşmesi (İHD santrallerinden Hazar I ve 
Hazar II HES), DSİ ile 09.12.1996 tarihinde Su Kullanım Anlaşması ve TEAŞ ile 
06.08.1998 tarihinde Enerji Satış Anlaşması (ESA) imzalamıştır. 
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Şirket imzaladığı anlaşmaların ilgili hükümlerine aykırı olarak Hazar Gölünün su 
gelirlerini arttırma yönündeki taahhütlerini yerine getirmediği halde yıllık üretim 
programının üzerinde üretim yaparak göldeki su seviyesinin yaklaşık 5 metre düşmesine 
sebep olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunun 101-52 sayılı 
07.02.2006 tarihli raporu ile tespit edilmiştir. 

Hazar gölü kot seviyesinin düşmesine yöre halkı ve sivil toplum örgütlerinin 
yoğun tepki göstermesi sonucu ilgili kurumların harekete geçmesi ile Elazığ Valiliği’nin 
30.12.2005 tarih ve 4285 sayılı kararı ile santrallerdeki elektrik üretimi durdurulmuştur.  

Şirketin santrallerde üretimin durdurulmasına zemin hazırladığı ve bu bağlı 
olarak, 2006-2016 yılları arasında elektrik enerjisi üretim taahhüdünü yerine 
getiremediği için ESA’nın 1.3.10 maddesine istinaden Bilgin Elektrik Üretim İletim 
Dağıtım ve Ticaret A.Ş.’ye karşı üretilemeyen enerji nedeniyle 2006 yılından bu yana 
her yıl TETAŞ tarafından alacak davaları açılmış aleyhte sonuçlanan davalar temyiz 
edilmiş olup mahkeme süreçleri devam etmektedir. 

Akkuyu Nükleer Güç Santrali: 
12.05.2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 15.07.2010 tarih ve 6007 sayılı 

Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya 
Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir 
Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın 
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 16.08.2010 tarih ve HUMŞ/182338 sayılı yazısı 
üzerine, 31.05.1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu’nca 27.08.2010 tarih ve 2010/918 sayılı Karar ile onaylanmıştır. Anılan 
anlaşmanın Elektrik Satın Alma Anlaşması başlıklı 10 uncu maddesinde; 

“1. Türk Tarafı, Proje Şirketinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 
elektrik üretimi lisansı almasından sonraki otuz gün içinde, Ünite 1, Ünite 2, Ünite 3 ve 
Ünite 4 için sabit miktarlı elektriğin satın alınması amacıyla, TETAŞ'ın Proje Şirketi ile 
ESA imzalamasını sağlar. 

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

planlanan elektriğin -Ünite 1 ve Ünite 2 için %70'ine (yüzde yetmiş) ve Ünite 3 ve Ünite 
4 için %30'una (yüzde otuz)- tekabül eden sabit miktarlarını her bir güç ünitesinin ticari 
işletmeye alınma tarihinden itibaren 15 (on beş) yıl boyunca 12.35 (on iki nokta otuz 
beş) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) senti/kWh ağırlıklı ortalama fiyattan (Katma 
Değer Vergisi dahil değildir) satın almayı garanti eder. 

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

fiyatta artış talep edilmez. İşbu Anlaşma'nın imza tarihinden sonra Türk kanunları ve 
düzenlemelerindeki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilecek maliyetteki değişiklikler, 
ESA'ya göre TETAŞ tarafından satın alınan elektrik yüzdesi ile orantılı olarak TETAŞ'a 
yansıtılır.”  

hükümleri kapsamında ilgili şirket ile TETAŞ arasında yapılacak Elektrik Satın 
Alma Anlaşması görüşmeleri denetim tarihi (Nisan/2016) itibarıyla devam etmektedir. 

Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında 
Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin 
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Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyetinde Nükleer 
Güç Santrallerinin ve Nükleer Güç Sanayisinin Geliştirilmesine Dair İşbirliği Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan İşbirliği Zaptı’nın Elektrik 
Satın Alma Anlaşması başlıklı 14 üncü maddesinde “…14.2. Taraflar (a) Proje Şirketi 
ile TETAŞ arasında ESA’nın imzalanması için hedeflenen tarihin uygulama 
anlaşmasının imza tarihini takip eden bir yıl içerisinde bir tarih olması, (b) ESA’nın 
Proje Şirketi ve TETAŞ’ı tatmin eder hüküm ve şartlarla yapılandırılması ve (c) bu 
hüküm ve şartların, aşağıdaki prensipleri içermesi ama bunlarla sınırlı olmaması 
hususunda mutabıktırlar…” hükmü ile yine İşbirliği Anlaşmasının eki “Ev Sahibi 
Hükümet Anlaşmasının Esas Unsurları”nın Elektrik Satın Alma Anlaşması başlıklı 4 
üncü maddesinde; 

-“(a) Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Elektrik ve Taahhüt A.Ş. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile ilgili Proje Katılımcıları arasında yapılan müzekerelere 
dayalı olarak Proje Şirketi ile Elektrik Satın Alma Anlaşması’nı aktedecektir. 

-(b) Yukarıda bahsedilen müzakerelerde hesaplanan (katma değer vergisi hariç) 
kilovat saat başına [10,80/10,83] Amerika Birleşik Devletleri (ABD) senti tarife 
aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır…” hükümleri yer almaktadır.  

Taraflar arasında yapılacak Elektrik Satın Alma Anlaşması müzakereleri 
başlamış olup devam etmektedir. 

c) Hizmet alımları: 
2016 yılı hizmet alımlarının ayrıntısı, ödenek ve önceki yıl gerçekleşmeleriyle 

birlikte tablo 14’de gösterilmiştir.  

Tablo 14: Hizmet alımları 

Hizmet Alımları 

  2016 
2015  Program Ödeneği Gerçekleşen 

Ödeneğin 
Gerçekleşen ilk durumu 

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

Araç Kiralama Hizmetleri 316 300 366 302 0,7  
Temizlik Hizmetleri 642 960 1.170 1.004 4,6  
Müşavirlik Hizmetleri 178 164 164 164 (0,2) 
Özel Güvenlik Hizmetleri 276 283 345 331 16,9  
Danışma Yön. Sek. Hizmetleri 0 380 479 446 17,5  
Donanım Sis. Bak. Hizmetleri 0 269 269 97 (63,8) 
İnternet DOS-DDOS Hizmetleri 0 61 61 0 (100,0) 
Lisans Güncelleme Hizmetleri 0 200 190 0 (100,0) 
Görevde Yük. Sınav Hizmetleri 0 107 85 0 (100,0) 
Bağımsız Denetim Hizmetleri 0 35 35 35 0,0  
Diğer 0 0 0 0 0,0  
        Toplam 1.412 2.759 3.163 2.380 (13,7) 

Teşekkül hizmet alımı ihalelerini KİK kapsamında yapmakta olup cari yılında 
2,4 milyon TL tutarında hizmet alımı ihalesi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı bütçesinde 2,8 
milyon TL tutarında hizmet alımı yapılması öngörülmüş yılı içerisinde bu tutar 3,2 
milyon TL olarak revize edilmiştir.  
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Araç Kiralama Hizmetleri: Teşekkülün ulaştırma hizmetleri ile ilgili imzaladığı 
sözleşmenin tamamlanma süresi 31.12.2016 olup konu hizmetlerin kesintisiz devam 
etmesinin sağlanması için 6 sürücü ve 3 adet taşıt hizmet alımı ihale süreci 22.09.2016 
tarih ve 20-33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılmıştır.  

Yaklaşık maliyet hesaplama işlemi sırasında taşıtlarda 2 Ekim 2014 tarih ve 
29137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6814 sayılı Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt 
Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile 6 
Kasım 2015 tarih ve 29524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8204 sayılı Hizmet 
Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Karar, işçilik hesaplamasında ise KİK işçilik hesaplama modülü esas 
alınmıştır.  

Bu kararların birincisinde; “a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında 
aylı kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım –onarım, sigorta ve 
benzeri giderler dâhil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 
tarafından yayımlanan ve harcama Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini 
aşmayacaktır. b) Şoför giderleri dâhil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama 
bedeli,(a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli 
artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.”  

Kararın ikincisinde ise “c) Şoför gideri dâhil taşıt kiralamalarında aylık kiralama 
bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler de dâhil yürürlükte 
bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı esas alınacak; işveren maliyeti 
kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve 
işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme 
gideri ve genel giderler (%4) ise idarece ayrıca ödenecektir.” Şeklinde esaslar 
belirlenmiştir. 

Yaklaşık maliyet hesaplama işleminin hangi usul esaslar doğrultusunda 
hazırlandığı hesap cetvelinde belirtilmemiştir. Fakat belgeler bir bütün olarak 
incelendiğinde şoförlü taşıt kiralama ihalesi olan işin yaklaşık maliyet hesaplama 
işleminin iki farklı işmiş gibi değerlendirilerek işçilik ile taşıtların yaklaşık maliyet 
hesaplarında farklı usul esaslar kullanılmıştır. 

Yaklaşık maliyet hesap cetvelinde olması gereken iş kalemleri Hizmet Alımı 
Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullere uygun olarak hazırlandığında şoför 
ücreti ile taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından 
yayımlanan ve harcama Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’si tutarındaki 
miktarından oluşan iki iş kaleminden oluşması gerekirken cetvelde farklı iş kalemlerinin 
yer aldığı da görülmüştür. 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yaklaşık maliyetin 
hesaplanması ve güncellenmesi başlığı altıdaki 9’uncu maddede “…a) Her bir iş 
kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. 
Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler 
ile varsa diğer unsurlar gösterilir. 
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Araç Kiralama Hizmetleri: Teşekkülün ulaştırma hizmetleri ile ilgili imzaladığı 
sözleşmenin tamamlanma süresi 31.12.2016 olup konu hizmetlerin kesintisiz devam 
etmesinin sağlanması için 6 sürücü ve 3 adet taşıt hizmet alımı ihale süreci 22.09.2016 
tarih ve 20-33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılmıştır.  

Yaklaşık maliyet hesaplama işlemi sırasında taşıtlarda 2 Ekim 2014 tarih ve 
29137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6814 sayılı Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt 
Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile 6 
Kasım 2015 tarih ve 29524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8204 sayılı Hizmet 
Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Karar, işçilik hesaplamasında ise KİK işçilik hesaplama modülü esas 
alınmıştır.  

Bu kararların birincisinde; “a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında 
aylı kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım –onarım, sigorta ve 
benzeri giderler dâhil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği 
tarafından yayımlanan ve harcama Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini 
aşmayacaktır. b) Şoför giderleri dâhil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama 
bedeli,(a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli 
artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır.”  

Kararın ikincisinde ise “c) Şoför gideri dâhil taşıt kiralamalarında aylık kiralama 
bedeli hesabında yemek, yol, resmi tatil ücreti ve benzeri giderler de dâhil yürürlükte 
bulunan brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarı esas alınacak; işveren maliyeti 
kapsamında yer alan sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı (%20,5) ve 
işsizlik sigortası işveren payı (%2) ile işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan sözleşme 
gideri ve genel giderler (%4) ise idarece ayrıca ödenecektir.” Şeklinde esaslar 
belirlenmiştir. 

Yaklaşık maliyet hesaplama işleminin hangi usul esaslar doğrultusunda 
hazırlandığı hesap cetvelinde belirtilmemiştir. Fakat belgeler bir bütün olarak 
incelendiğinde şoförlü taşıt kiralama ihalesi olan işin yaklaşık maliyet hesaplama 
işleminin iki farklı işmiş gibi değerlendirilerek işçilik ile taşıtların yaklaşık maliyet 
hesaplarında farklı usul esaslar kullanılmıştır. 

Yaklaşık maliyet hesap cetvelinde olması gereken iş kalemleri Hizmet Alımı 
Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullere uygun olarak hazırlandığında şoför 
ücreti ile taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından 
yayımlanan ve harcama Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’si tutarındaki 
miktarından oluşan iki iş kaleminden oluşması gerekirken cetvelde farklı iş kalemlerinin 
yer aldığı da görülmüştür. 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Yaklaşık maliyetin 
hesaplanması ve güncellenmesi başlığı altıdaki 9’uncu maddede “…a) Her bir iş 
kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. 
Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler 
ile varsa diğer unsurlar gösterilir. 

 

 
 

 b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek 
şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.”  

Ayrıca yaklaşık maliyet hesap tutarının belirlenmesi ile ilgili olarak da yine aynı 
yönetmeliğin 9’uncu maddesinde “(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş 
kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu 
bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve 
genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate 
alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç 
belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler 
ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca 
imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” 
Şeklinde tanımlanmış olup yapılan işlemler bu maddeye uygun yapılmamıştır. 
Toblo 15 :Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullere uygun 
olarak hazırlanan Yaklaşık Maliyet Tablosu 

Brüt Aylık Asgari Ücret 1,647   

  

24 
Sözleşme süresi (ay) 

Müsaade Edilen Oran 1,5       

Max Ödenebilecek Ücret 2,471           

Araç Cinsi Araç 
Bedeli 

Aylık 
%2 

Kasko 
Bedeli 

Aylık 
Şoför 
Gideri 

Genel 
Sağlık 

Sig(%20,5) 
ve İşsizli 
Sig(%2) 

Sözleşme 
ve genel 

giderler %4 
(D+E)*0,04 

Aylık 
Toplam 
Hizmet 
Bedeli 

Sayı 
Aylık 

Toplam 
Gider 

Sözleşme 
Süresi 

Toplam 
Giderler 

Binek Otomobil 96.500 1.930       1.930 2 3.860 92.640 

Otomobil (8+1) 91.635 1.833       1.833 1 1.833 43.992 

Sürücü     2.471 556 121 3.148 6 18.888 453.320 

Genel Toplam 589.952 

Bu tablo üzerinden yapılan değerlendirmede Teşekkülün hazırladığı yaklaşık 
maliyet tutarı olan 798.570 TL’den fazla mesai ve genel tatil günleri iş kalemlerinin 
tutarları olan 63.515 TL çıkarıldığında yaklaşık maliyetin tutarının 735.055 TL olduğu 
bununda olması gereken yaklaşık maliyet tutarından 145.103 TL daha fazla 
hesaplandığı ve bu tutar üzerinden yapılan ihalede yüklenici ile 680.306 TL tutar 
üzerinden sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir. 

İdarenin İhaleye esas yaklaşık maliyet hesaplama işlemlerinde hangi usul ve 
esaslar doğrultusunda yaklaşık maliyetin hesaplandığı belirlenmediğinden oluşturulan 
toplam tutarın Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Karar doğrultusunda hazırlanan tutardan daha fazla 
hesaplanarak hesaplanan bu tutar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda gelen 
tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olduğu görülmekle beraber gerçekte yaklaşık 
maliyetten daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
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Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesi ile ilgili olarak hazırlanan yaklaşık maliyet 
hesaplama işlemlerinin 2 Ekim 2014 tarih ve 29137 sayılı, 6 Kasım 2015 tarih ve 29524 
sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan 2014/6814 ve 2015/8204 sayılı Hizmet Alımı 
Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Karar esas alınarak yapılması önerilir. 

2-İlk madde ve malzeme stokları: 
2015 yılından 8.291 TL olarak devreden ilk madde ve malzeme stoklarına, yıl 

içindeki 16.737 TL tutarındaki giriş ve 25.028 TL tutarındaki çıkış yapılmış giriş ile 
çıkış eşit olduğundan 2017 yılına stok devretmemiştir.  

Yapılan incelemelerde, alımı gerçekleştirilen bir kısım malzemelerin stok 
hesaplarından geçirilmeksizin dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler hesabına verilerek 
doğrudan gider kaydedildiği görülmüştür. 

Kuruluş bu bağlamda “Ambar ve Stok Kontrol Yönergesi” hazırlamış ve 
02.11.2016 tarihinde onaylamıştır.  

Yönerge doğrultusunda devam etmekte olan çalışmaların en kısa sürede 
tamamlanması, satın alınan malzemelerin stok hesaplarından geçirildikten sonra gider 
kaydedilmesi, malzeme giriş çıkışlarının takibi açısından önemli olup çalışmaların en 
kısa sürede bitirilmesi önerilir. 

E- Üretim ve maliyetler: 
Herhangi bir üretimi bulunmayan şirketin satın almış olduğu enerjinin maliyet 

bedeli konusuna aşağıda değinilmiştir. 
TETAŞ’ın 2016 yılı faaliyet dönemindeki enerji alımı önceki döneme göre %7,7 

oranında azalarak 104,3 milyar kWh’a düşmüş olup, satın alınan elektrik enerjisinin 
ortalama birim alış maliyeti 2015 yılına göre %8,7 oranında azalarak 16,31 kr/kWh 
olarak gerçekleşmiştir. 

F- Pazarlama: 
TETAŞ, yurt içinden EÜAŞ, Yİ, YİD ve İHD santralleri ile birlikte mübadele 

kapsamında aldığı elektrik enerjisini; Elektrik Enerjisi Satış Anlaşması (ESA) 
çerçevesinde bölgesel dağıtım şirketlerine, iletim sisteminden doğrudan bağlı 
tüketicilere mübadele yoluyla satmaktadır. 

EPDK’nın 12.09.2012 tarih ve 4019 sayılı kararı ile kabul edilen, 27.09.2012 
tarih ve 28424 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dağıtım ve 
Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” ile 
dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dağıtım şirketleri tarafından 01.01.2013 
tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesine başlanmıştır. Böylece, 
TETAŞ ile 21 Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ) ve 21 Elektrik Perakende Satış Şirketi 
(PERŞ) arasında 31.12.2012 tarihinde yeni ESA’lar imzalanmış olup uygulanmasına 
01.01.2013 tarihinden itibaren başlanmıştır. 

30.03.2013 tarih ve 28603 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17 nci maddesinde; “Dağıtım şirketlerinin 
teknik ve teknik olmayan kayıpları ile genel aydınlatma kapsamında temin edeceği 
elektrik enerjisi ile tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yapılacak elektrik enerjisi satışı 
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Hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesi ile ilgili olarak hazırlanan yaklaşık maliyet 
hesaplama işlemlerinin 2 Ekim 2014 tarih ve 29137 sayılı, 6 Kasım 2015 tarih ve 29524 
sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan 2014/6814 ve 2015/8204 sayılı Hizmet Alımı 
Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Karar esas alınarak yapılması önerilir. 

2-İlk madde ve malzeme stokları: 
2015 yılından 8.291 TL olarak devreden ilk madde ve malzeme stoklarına, yıl 

içindeki 16.737 TL tutarındaki giriş ve 25.028 TL tutarındaki çıkış yapılmış giriş ile 
çıkış eşit olduğundan 2017 yılına stok devretmemiştir.  

Yapılan incelemelerde, alımı gerçekleştirilen bir kısım malzemelerin stok 
hesaplarından geçirilmeksizin dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler hesabına verilerek 
doğrudan gider kaydedildiği görülmüştür. 

Kuruluş bu bağlamda “Ambar ve Stok Kontrol Yönergesi” hazırlamış ve 
02.11.2016 tarihinde onaylamıştır.  

Yönerge doğrultusunda devam etmekte olan çalışmaların en kısa sürede 
tamamlanması, satın alınan malzemelerin stok hesaplarından geçirildikten sonra gider 
kaydedilmesi, malzeme giriş çıkışlarının takibi açısından önemli olup çalışmaların en 
kısa sürede bitirilmesi önerilir. 

E- Üretim ve maliyetler: 
Herhangi bir üretimi bulunmayan şirketin satın almış olduğu enerjinin maliyet 

bedeli konusuna aşağıda değinilmiştir. 
TETAŞ’ın 2016 yılı faaliyet dönemindeki enerji alımı önceki döneme göre %7,7 

oranında azalarak 104,3 milyar kWh’a düşmüş olup, satın alınan elektrik enerjisinin 
ortalama birim alış maliyeti 2015 yılına göre %8,7 oranında azalarak 16,31 kr/kWh 
olarak gerçekleşmiştir. 

F- Pazarlama: 
TETAŞ, yurt içinden EÜAŞ, Yİ, YİD ve İHD santralleri ile birlikte mübadele 

kapsamında aldığı elektrik enerjisini; Elektrik Enerjisi Satış Anlaşması (ESA) 
çerçevesinde bölgesel dağıtım şirketlerine, iletim sisteminden doğrudan bağlı 
tüketicilere mübadele yoluyla satmaktadır. 

EPDK’nın 12.09.2012 tarih ve 4019 sayılı kararı ile kabul edilen, 27.09.2012 
tarih ve 28424 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dağıtım ve 
Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” ile 
dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dağıtım şirketleri tarafından 01.01.2013 
tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesine başlanmıştır. Böylece, 
TETAŞ ile 21 Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ) ve 21 Elektrik Perakende Satış Şirketi 
(PERŞ) arasında 31.12.2012 tarihinde yeni ESA’lar imzalanmış olup uygulanmasına 
01.01.2013 tarihinden itibaren başlanmıştır. 

30.03.2013 tarih ve 28603 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17 nci maddesinde; “Dağıtım şirketlerinin 
teknik ve teknik olmayan kayıpları ile genel aydınlatma kapsamında temin edeceği 
elektrik enerjisi ile tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yapılacak elektrik enerjisi satışı 

 

 
 

için TETAŞ’tan tedarik edilecek elektrik enerjisinin toptan satış tarifesi TETAŞ’ın mali 
yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesi dikkate alınarak Kurul tarafından 
belirlenir.” hükmü ile 27 nci maddede yer alan “Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile 
teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını TETAŞ’tan temin 
ederler.” hükmü kapsamında dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik 
olmayan kayıplarına ilişkin enerji ihtiyaçlarını TETAŞ’tan temin etme zorunluluğundan 
dolayı TETAŞ ve dağıtım şirketleri arasında 2014 yılı için 31.12.2013 tarihinde ek 
protokol yapılmıştır. 

1-Satışlar: 
a)Satış programı ve uygulaması: 
Üretim faaliyeti bulunmayan TETAŞ’a Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında 

toptan satış faaliyeti göstermek üzere 13.03.2003 tarih ve 101-10 sayılı Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu Kararı ile ETS/101-10/023 nolu toptan satış lisansı (13.03.2003 
tarihinden itibaren 7 yıl süreli) verilmiştir. Lisans süresi EPDK’nın 14.07.2006 tarihli 
ve 824/6 sayılı Kararı ile 31 Aralık 2010 tarihine kadar, 26.03.2009 tarihli ve 2031/23 
sayılı Kararı ile 31 Aralık 2012 tarihine kadar, 21.06.2012 tarih ve 3887-15 sayılı Kararı 
ile de tadil edilerek 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca TETAŞ’ın mevcut lisansındaki hakları 
korunarak EPDK’nın 17.04.2014 tarih ve 4968-35 sayılı Kurul Kararı ile tedarik lisansı 
verilmiştir. 

TETAŞ tedarik lisansı kapsamında; piyasada elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin 
mülga TEAŞ ile TEDAŞ’dan devraldığı mevcut sözleşmeler kapsamında üretim lisansı 
sahibi tüzel kişiler ile üretim faaliyeti gösteren diğer tüzel kişilerden ilgili mevzuat 
uyarınca satın alınması ve elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin lisans sahibi tüzel kişiler 
ile mülga TEAŞ’dan devraldığı sözleşmeler kapsamındaki doğrudan iletim seviyesinden 
bağlı tüketicilere, söz konusu tüketiciler tedarikçilerini seçene kadar ilgili mevzuat 
uyarınca satış faaliyetinde bulunacaktır. Ayrıca; mülga TEAŞ’dan devraldığı 
sözleşmeler kapsamında ve lisansta yer aldığı çerçevede elektrik enerjisi ithalatı ile 
ihracatı faaliyetlerinde de bulunabilmektedir. 

Teşekkülün, 30.12.2015 tarih ve 36/80 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 
onaylanan 2016 yılı işletme bütçesinde;  

-106.813 GWh elektrik enerjisi alınacağı, elektrik enerjisi bedeli olarak 18.014 
milyon TL ödeneceği,  

-106.813 GWh elektrik enerjisi satılacağı ve bu satıştan 18.959 milyon TL hasılat 
elde edileceği,  

öngörülmüştür.  
31.12.2015 tarih ve 37/82 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile işletme bütçesindeki 

satış hasılatı 18,959 ve enerji alımı ise 18,461 milyar TL olarak revize edilmiştir.  
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Faaliyet döneminde; 104.391 GWh aktif elektrik enerjisi alınarak 17 milyar TL 
enerji alım gideri yapılmış, 104.391 GWh aktif elektrik enerjisi satılmasıyla 116,947 
milyar TL tutarında brüt satış hasılatı elde edilmiştir. 

TETAŞ tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen elektrik enerjisi satışlarının 
müşteri grupları itibarıyla miktar ve tutar cinsinden ayrıntısı, geçen yıla ait satış 
tutarlarıyla birlikte tablo 16’da gösterilmiştir. 
Tablo 16: Satışlar 

Satışlar 

2015 2016 Toplamda Ortalama satış 
fiyatı 

(kr/kWh) Aktif Net satışlar  Aktif Net satışlar  MWh  payı  
(%) 

MWh Bin TL MWh Bin TL 2015 2016 2015 2016 

1-ETKB Bağlı ve İlgili Kuruluşları 213.515 40.555 13.745 2.437 0,19 0,01 18,99 18,44 

2-Dağıtım Şirketleri 108.539.523 18.927.045 34.377.189 5.461.216 97,07 32,93 17,44 15,89 

3- Perakende Şirketleri - - 65.393.891 10.431.005 - 62,64 - 15,97 

4-TEİAŞ- EPİAŞ'a satış 1.554.456 353.554 2.938.372 731.435 1,39 2,81 22,74 26,01 

5-Özel sektöre 1.507.146 220.273 -  1,35 - 14,62 - 

6-Direkt Müşteriler - - 1.668.107 266.240 - 1,60 - 16,56 

Genel toplam 111.814.639 19.541.428 104.391.304 16.892.334 100 100 17,48  16,23  

Dönem içinde ortalama 16,23 kr/kWh satılan 104.391 GWh aktif elektrik 
enerjisinin; %95,57 oranındaki 99.771GWh’ı elektrik dağıtım ve perakende satış 
şirketlerine, %1,39 oranındaki 2.938 GWh`ı TEİAŞ-EPİAŞ'a, %1,6 oranındaki 1.507 
GWh’ı iletim sistemine doğrudan bağlı müşterilere, %0,01 oranında 213 GWh ise 
ETKB Bağlı ve İlgili Kuruluşlarına satılmıştır. 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin “Dengeleme Güç 
Piyasası Kapsamında Yerine Getirilmeyen Yük Alma Talimatlarına İlişkin İlgili 
Katılımcıya Yansıtılacak Tutarın Hesaplanması” başlıklı 102/A maddesinde; 

“(1) Dengeleme güç piyasası kapsamında sistemde enerji açığı olduğu her bir 
uzlaştırma dönemi için, kabul edilen ve yerine getirilmiş teklif miktarı doğrultusundaki 
sistem marjinal fiyatı olan YGSMF belirlenir.  

(2) YGSMF ile dengeleme güç piyasası kapsamında verilen tüm talimatlar 
dikkate alınarak belirlenen Sistem Marjinal Fiyatı arasında fark oluşması halinde, bu 
fark ile yük alma yönünde yerine getirilen talimat miktarının çarpılması neticesinde, 
yerine getirilmeyen yük alma talimatlarına ilişkin maliyet hesaplanır.   

(3) Her bir piyasa katılımcısının, her bir uzlaştırma dönemi için, dengeleme güç 
piyasası kapsamında yerine getirmediği yük alma talimat miktarının, ilgili uzlaştırma 
döneminde toplam yerine getirilmeyen yük alma talimat miktarına oranı bulunur. 

(4) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında hesaplanan maliyet, üçüncü fıkra 
kapsamında belirlenen oran doğrultusunda,  Yerine Getirilmeyen Yük Alma Talimat 
Tutarı olarak ilgili katılımcılara yansıtılır.”  

hükmü ile dengeleme güç piyasası kapsamında yerine getirilmeyen yük alma 
talimatlarına ilişkin ilgili katılımcıya yansıtılacak tutarın hesaplanması tanımlanmıştır.  
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Faaliyet döneminde; 104.391 GWh aktif elektrik enerjisi alınarak 17 milyar TL 
enerji alım gideri yapılmış, 104.391 GWh aktif elektrik enerjisi satılmasıyla 116,947 
milyar TL tutarında brüt satış hasılatı elde edilmiştir. 

TETAŞ tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen elektrik enerjisi satışlarının 
müşteri grupları itibarıyla miktar ve tutar cinsinden ayrıntısı, geçen yıla ait satış 
tutarlarıyla birlikte tablo 16’da gösterilmiştir. 
Tablo 16: Satışlar 

Satışlar 

2015 2016 Toplamda Ortalama satış 
fiyatı 

(kr/kWh) Aktif Net satışlar  Aktif Net satışlar  MWh  payı  
(%) 

MWh Bin TL MWh Bin TL 2015 2016 2015 2016 

1-ETKB Bağlı ve İlgili Kuruluşları 213.515 40.555 13.745 2.437 0,19 0,01 18,99 18,44 

2-Dağıtım Şirketleri 108.539.523 18.927.045 34.377.189 5.461.216 97,07 32,93 17,44 15,89 

3- Perakende Şirketleri - - 65.393.891 10.431.005 - 62,64 - 15,97 

4-TEİAŞ- EPİAŞ'a satış 1.554.456 353.554 2.938.372 731.435 1,39 2,81 22,74 26,01 

5-Özel sektöre 1.507.146 220.273 -  1,35 - 14,62 - 

6-Direkt Müşteriler - - 1.668.107 266.240 - 1,60 - 16,56 

Genel toplam 111.814.639 19.541.428 104.391.304 16.892.334 100 100 17,48  16,23  

Dönem içinde ortalama 16,23 kr/kWh satılan 104.391 GWh aktif elektrik 
enerjisinin; %95,57 oranındaki 99.771GWh’ı elektrik dağıtım ve perakende satış 
şirketlerine, %1,39 oranındaki 2.938 GWh`ı TEİAŞ-EPİAŞ'a, %1,6 oranındaki 1.507 
GWh’ı iletim sistemine doğrudan bağlı müşterilere, %0,01 oranında 213 GWh ise 
ETKB Bağlı ve İlgili Kuruluşlarına satılmıştır. 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin “Dengeleme Güç 
Piyasası Kapsamında Yerine Getirilmeyen Yük Alma Talimatlarına İlişkin İlgili 
Katılımcıya Yansıtılacak Tutarın Hesaplanması” başlıklı 102/A maddesinde; 

“(1) Dengeleme güç piyasası kapsamında sistemde enerji açığı olduğu her bir 
uzlaştırma dönemi için, kabul edilen ve yerine getirilmiş teklif miktarı doğrultusundaki 
sistem marjinal fiyatı olan YGSMF belirlenir.  

(2) YGSMF ile dengeleme güç piyasası kapsamında verilen tüm talimatlar 
dikkate alınarak belirlenen Sistem Marjinal Fiyatı arasında fark oluşması halinde, bu 
fark ile yük alma yönünde yerine getirilen talimat miktarının çarpılması neticesinde, 
yerine getirilmeyen yük alma talimatlarına ilişkin maliyet hesaplanır.   

(3) Her bir piyasa katılımcısının, her bir uzlaştırma dönemi için, dengeleme güç 
piyasası kapsamında yerine getirmediği yük alma talimat miktarının, ilgili uzlaştırma 
döneminde toplam yerine getirilmeyen yük alma talimat miktarına oranı bulunur. 

(4) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında hesaplanan maliyet, üçüncü fıkra 
kapsamında belirlenen oran doğrultusunda,  Yerine Getirilmeyen Yük Alma Talimat 
Tutarı olarak ilgili katılımcılara yansıtılır.”  

hükmü ile dengeleme güç piyasası kapsamında yerine getirilmeyen yük alma 
talimatlarına ilişkin ilgili katılımcıya yansıtılacak tutarın hesaplanması tanımlanmıştır.  

 

 
 

Aynı yönetmeliği 105/A maddesinde de; 
“(1) Dengeleme güç piyasası kapsamında sistemde enerji fazlası olduğu her bir 

uzlaştırma dönemi için, kabul edilen ve yerine getirilmiş teklif miktarı doğrultusundaki 
sistem marjinal fiyatı olan YGSMF belirlenir. 

(2) YGSMF ile dengeleme güç piyasası kapsamında verilen tüm talimatlar 
dikkate alınarak belirlenen Sistem Marjinal Fiyatı arasında fark oluşması halinde, bu 
fark ile yük atma yönünde yerine getirilen talimat miktarının çarpılması neticesinde, 
yerine getirilmeyen yük atma talimatlarına ilişkin maliyet hesaplanır.   

(3) Her bir piyasa katılımcısının, her bir uzlaştırma dönemi için, dengeleme güç 
piyasası kapsamında yerine getirmediği yük atma talimat miktarının, ilgili uzlaştırma 
döneminde toplam yerine getirilmeyen yük atma talimat miktarına oranı bulunur. 

(4) Bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında hesaplanan maliyet, üçüncü fıkra 
kapsamında belirlenen oran doğrultusunda,  Yerine Getirilmeyen Yük Atma Talimat 
Tutarı olarak ilgili katılımcılara yansıtılır.”  

hükmü ile dengeleme güç piyasası kapsamında yerine getirilmeyen yük atma 
talimatlarına ilişkin ilgili katılımcıya yansıtılacak tutarın hesaplanması tanımlanmıştır. 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 78 nci maddesinde 
ise; 

(1) “Dengeleme güç piyasası kapsamında Sistem İşletmecisi tarafından ilgili 
piyasa katılımcılarına gönderilen talimatlara ilişkin olarak, her saatin bitimini takip eden 
dört saat içerisinde taraflar arasında mutabakat sağlanır. 

(2) Talimat mutabakatları için, PYS üzerinden yapılan talimat bildirimlerinde 
PYS kayıtları esas alınır. İlgili talimat bildiriminin, bu Yönetmeliğin 77 nci maddesi 
hükümleri doğrultusunda diğer iletişim kanalları da kullanılarak yapılmış olması 
durumunda kullanılan iletişim kanallarına ilişkin kayıtlara da başvurulur. Sistem 
İşletmecisi ile ilgili piyasa katılımcısı arasında uyuşmazlık çıkması durumunda 
MYTM’deki ses kayıt sisteminde bulunan ses kayıtları geçerlidir. 

(3) Mutabakat süresinin sona ermesi sonrasında talimatlara ve ilgili saat için 
Dengeleme Güç Piyasası kapsamında belirlenen Sistem Marjinal Fiyatına ilişkin 
herhangi bir değişiklik yapılamaz.”  

hükmü ile Dengeleme Güç Piyasası kapsamında verilen talimatların ilgili 
dengeleme birimince kısmen veya tümüyle yerine getirilmemesi durumunda Sistem 
Marjinal Fiyatının (SMF)  doğru hesaplanabilmesi için yerine getirilmeyen talimat 
miktarının ve nedeninin her saatin bitimini takip eden dört saat içerisinde piyasa yönetim 
sistemi (PYS) sistemine girilmesi gerekmektedir. 

Dengeleme güç piyasası kapsamında Sistem İşletmecisi tarafından ilgili piyasa 
katılımcılarına gönderilen talimatların dört saat içerisinde yerine getirilmeyen talimat 
miktar ve nedeninin girilmemesi durumunda ilgili fatura döneminin tüm uzlaştırma 
dönemlerinde kabul edilen ancak yerine getirilmeyen yük alma teklifleri ile yerine 
getirilmeyen yük atma tekliflerine ilişkin olarak Elektrik Piyasası Dengeleme ve 
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Uzlaştırma Yönetmeliğinin 102/A ile 105/A maddesi uyarınca hesaplanacak YGYALT 
tutarı ile YGYATT borç tutarı ilgili piyasa katılımcısına yansıtılmaktadır. 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 78 inci maddesinde 
belirtilen ancak dengeleme güç piyasası kapsamında Sistem İşletmecisi tarafından 
verilen talimatların dört saat içerisinde yerine getirilmeyen talimat miktarının PYS 
sistemine girilmemesi sonucu 2012 yılında toplam 3.469.073 TL, 2013 yılında 786.886 
TL, 2014 yılında 137.538 TL, 2015 yılında ise 158.327 TL olmak üzere son 3 yılda 
toplam 4.551.823 TL yerine getirilmeyen YAL ve YAT borç tutarı olarak TETAŞ’a 
yansıtılmıştır.  

2014 yılı denetim raporunda dengeleme güç piyasasında yerine getirilmeyen yük 
alma ve yük atma talimat miktar ve nedenlerinin Elektrik Piyasası Dengeleme ve 
Uzlaştırma Yönetmeliğinin 78 inci maddesinde belirtilen süre içerisinde Piyasa 
Yönetim Sistemine girilmesi hususunda 14.08.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan 
yerine getirilmeyen talimatlara ilişkin model entegrasyon yazılımı ve web tabanlı model 
yazılımında gerekli iyileştirmelerin yapılması önerilmiş öneri doğrultusunda yapılan 
çalışma sonucunda yerine getirilmeyen YAL ve YAT borç tutarı 2016 yılında 58.619 
TL’ye düşürülmüştür. 
 Tablo: 17- Santral bazında yerine getirilmeyen YAL ve YAT tutarları 

Santral adı 2014 
TL 

2015              
TL 

2016 
TL 

ADAPAZARI DGKÇ SANTRALI 3.397 10 0 

ANKARA DGKÇ SANTRALI 47.468 1.918 31.193 

BİRECİK HES 2.826 20.286 8.461 

Çayırhan TES 6.004 75.058 0 

ESENYURT DGKÇ SANTRALI 969   0 

GEBZE DGKÇ SANTRALI 697 44 9.379 

İSKENDERUN İTHAL KÖMÜR SANTRALI 6.157 19.298 604 

İZMİR DGKÇ SANTRALI 46.997 41.457 4.023 

OVA ELEKTRİK 10.377   9.808 

TRAKYA DG SANTRALI 2.927 239 615 

UNI-MAR DGKÇ SANTRALI 9.097 16 3.3 

YAMULA HES 623   2.325 

Genel toplam 137.538 158.327 58.619 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda yerine getirilmeyen talimatlara ilişkin model entegrasyon yazılımı ve 
web tabanlı model yazılımına ilişkin işin 17.11.2014 tarihinde kabulünün yapılmasından 
sonra yerine getirilmeyen YAL ve YAT borç tutarında 2014 ve 2015 yıllarına göre sırası 
ile %57 - %63 oranlarında azalma olmuştur. 

Dengeleme güç piyasasında yerine getirilmeyen yük alma ve yük atma talimat 
miktar ve nedenlerinin, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 78 
inci maddesinde belirtilen süre içerisinde Piyasa Yönetim Sistemine girilmesi Teşekkül 
için mali yönden önem arz ettiğinden yerine getirilmeyen YAL ve YAT borç tutarı her 
ne kadar 2016 yılında düşürülmüş ise de daha da aşağıya çekilmesi için gerekli olan 
azami hassasiyetin gösterilmesi önerilir. 
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Uzlaştırma Yönetmeliğinin 102/A ile 105/A maddesi uyarınca hesaplanacak YGYALT 
tutarı ile YGYATT borç tutarı ilgili piyasa katılımcısına yansıtılmaktadır. 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 78 inci maddesinde 
belirtilen ancak dengeleme güç piyasası kapsamında Sistem İşletmecisi tarafından 
verilen talimatların dört saat içerisinde yerine getirilmeyen talimat miktarının PYS 
sistemine girilmemesi sonucu 2012 yılında toplam 3.469.073 TL, 2013 yılında 786.886 
TL, 2014 yılında 137.538 TL, 2015 yılında ise 158.327 TL olmak üzere son 3 yılda 
toplam 4.551.823 TL yerine getirilmeyen YAL ve YAT borç tutarı olarak TETAŞ’a 
yansıtılmıştır.  

2014 yılı denetim raporunda dengeleme güç piyasasında yerine getirilmeyen yük 
alma ve yük atma talimat miktar ve nedenlerinin Elektrik Piyasası Dengeleme ve 
Uzlaştırma Yönetmeliğinin 78 inci maddesinde belirtilen süre içerisinde Piyasa 
Yönetim Sistemine girilmesi hususunda 14.08.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan 
yerine getirilmeyen talimatlara ilişkin model entegrasyon yazılımı ve web tabanlı model 
yazılımında gerekli iyileştirmelerin yapılması önerilmiş öneri doğrultusunda yapılan 
çalışma sonucunda yerine getirilmeyen YAL ve YAT borç tutarı 2016 yılında 58.619 
TL’ye düşürülmüştür. 
 Tablo: 17- Santral bazında yerine getirilmeyen YAL ve YAT tutarları 

Santral adı 2014 
TL 

2015              
TL 

2016 
TL 

ADAPAZARI DGKÇ SANTRALI 3.397 10 0 

ANKARA DGKÇ SANTRALI 47.468 1.918 31.193 

BİRECİK HES 2.826 20.286 8.461 

Çayırhan TES 6.004 75.058 0 

ESENYURT DGKÇ SANTRALI 969   0 

GEBZE DGKÇ SANTRALI 697 44 9.379 

İSKENDERUN İTHAL KÖMÜR SANTRALI 6.157 19.298 604 

İZMİR DGKÇ SANTRALI 46.997 41.457 4.023 

OVA ELEKTRİK 10.377   9.808 

TRAKYA DG SANTRALI 2.927 239 615 

UNI-MAR DGKÇ SANTRALI 9.097 16 3.3 

YAMULA HES 623   2.325 

Genel toplam 137.538 158.327 58.619 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda yerine getirilmeyen talimatlara ilişkin model entegrasyon yazılımı ve 
web tabanlı model yazılımına ilişkin işin 17.11.2014 tarihinde kabulünün yapılmasından 
sonra yerine getirilmeyen YAL ve YAT borç tutarında 2014 ve 2015 yıllarına göre sırası 
ile %57 - %63 oranlarında azalma olmuştur. 

Dengeleme güç piyasasında yerine getirilmeyen yük alma ve yük atma talimat 
miktar ve nedenlerinin, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 78 
inci maddesinde belirtilen süre içerisinde Piyasa Yönetim Sistemine girilmesi Teşekkül 
için mali yönden önem arz ettiğinden yerine getirilmeyen YAL ve YAT borç tutarı her 
ne kadar 2016 yılında düşürülmüş ise de daha da aşağıya çekilmesi için gerekli olan 
azami hassasiyetin gösterilmesi önerilir. 

 

 
 

Erg-Verbund Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(Şirket)’ne Kahramanmaraş görev 
bölgesinde yer alan Afşin - Elbistan (A) Termik Santralinin 1-4 üniteleri ve sahalarının 
rehabilitasyonu, tevsii mahiyetindeki 5-6 ünitelerinin yapımı ile 1-6 ünitelerinin ve 
kömür sahalarının işletilmesi, elektrik üretimi ile ticareti görevi verilmesi ve Afşin-
Elbistan (A) Termik Santralının işletme haklarının, santrala kömür temin eden saha ile 
birlikte şirkete devredilmesi, şirket ile üretilen enerjiyi satın alacak kurum (TEAŞ) 
arasında 20 yıl süreli enerji satış anlaşması yapılması; Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı’nın uygun görüşüne dayanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
07.12.1994 tarihli ve 3486 sayılı yazısı üzerine, 04.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı 
Kanunun 3, 5 ve 9 uncu maddelerine göre Bakanlar Kurulu’nca 08.12.1994 tarih ve 
95/6415 sayılı Kararı 18.03.1995 tarih ve 22231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün TETAŞ’a muhatap 18.11.2014 tarih 
ve 226-7990 sayılı yazısı ile; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Erg-Verbund 
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş arasında düzenlenen ‘‘Afşin-Elbistan A Termik 
Santralının Rehabilitasyonu, yeni ünitelerinin yapımı ve işletilmesi için görev 
verilmesine ilişkin İmtiyaz Sözleşmesi’nin 08.12.1994 tarih ve 95/6415 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı doğrultusunda 15.12.1999 tarihinde imzalandığı; ancak Şirket ile mülga 
TEAŞ arasında Enerji Satış Sözleşmesi (ESA) ve İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin 
(İHDS) imzalanmaması nedeniyle başlayan ilgili hukuki süreçlerin tamamlandığı 
belirtilerek şirketin ilgili santralın işletme hakkına ilişkin işlemlerin tekemmül 
ettirilmesi talebi doğrultusunda Bakanlık talimatıyla şirket ile EÜAŞ arasında 
07.12.2011 tarih ve 6960 sayılı Makam Olur’u ile oluşturulan devir kurulu vasıtasıyla 
revize fizibilite raporu hazırlanması işlemlerin başlanıldığı belirtilmiştir. Revize 
fizibilite raporunda belirtilen 20 yıllık ortalama baz tarifenin 14.11.2014 tarih ve 7919 
sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile sözleşmenin uygulanmasına yönelik ek protokolün 
onaylandığı ifade edilerek mevcut imtiyaz sözleşmesi ve ek protokol kapsamında 
TETAŞ tarafından yapılması gereken ESA’nın şirketle müzakere edilmesi ayrıca söz 
konusu Olur ekinde Sözleşmenin uygulanmasına yönelik Makam tarafından imzalanan 
ek protokol kapsamında çalışmaların ivedilikle tamamlanması istenilmiştir. 

Bu çerçevede ilgili şirket ile 13.01.2015 tarih ve 2-5 sayılı Yönetim Kurulu 
Kararı ile onaylanan Elektrik satış sözleşmesi (ESA) Erg-Verbund Elektrik Üretim ve 
Ticaret A.Ş. ile TETAŞ arasında 14.01.2015 tarihinde imzalanmıştır. Diğer taraftan 
25.12.2015 tarihinde Afşin-Elbistan A Termik Santralı Enerji Satış Anlaşması Ek 
Protokolü imzalanmıştır. 

Revize fizibilite raporu eki olan ve 14.11.2014 tarih ve 7919 sayılı Bakanlık 
Makam Olur’u ile onaylanmış olan ABD Doları cent/kWh cinsinden 20 yıllık işletme 
dönemi için ortalama baz tarife fiyatı 9,3348 ABD senti/kWh olarak belirlenmiştir. 
Denetim dönemi 01.08.2017 tarihi Merkez Bankası ABD Dolar kuruna (3,5233 TL) 
göre ESA kapsamında şirketten alınacak elektrik enerjisinin kWh’i 32,8893 kuruş 
olacaktır. 2016 yılında TETAŞ’ın paçal ortalama enerji birim alış maliyeti 16,31 
kr/kWh, satış tarifesi ise ortalama 16,23 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 
EPDK’nın 30.03.2016 tarih ve 6192-1 sayılı Kurul Kararı ile 01.04.2016 tarihinden 
geçerli olmak üzere TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifesi 16,35 kr/kWh 
olarak belirlenmiştir. 
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TETAŞ, ağırlıklı olarak EÜAŞ’tan ve Yİ-YİD-İHD santrallerinden elektrik 
almakta ve görevli tedarik şirketlerine elektrik satışı gerçekleştirmektedir. TETAŞ bir 
anlamda Yİ-YİD santrallerinden kaynaklı yükümlendiği maliyetleri üstlenmiş olup, 
düzenlemeye tabi tarifelerin oluşmasında da belirleyici rol oynamaktadır. 

EÜAŞ’ın sahip olduğu ve TETAŞ’ın alım portföyünde yer alan termik 
santrallerin özelleştirilme sürecinin tamamlanması durumunda, nihai tüketici 
tarifelerine esas teşkil edecek portföyün hidroelektrik santralleri ve Yİ-YİD-İHD 
santrallerinden oluşacağı görülmektedir.  

Tarifelerin saptanmasında belirleyici olan unsur, talep tarafındaki ve toptan satış 
piyasasındaki değişikliklerden ziyade, TETAŞ fiyatları olmasıdır. TETAŞ’ın 
maliyetlerinde, Yİ-YİD santrallerinden kaynaklanan alım yükümlülüklerinin belirleyici 
olduğu dikkate alındığında; mevcut tarife yapısının, perakende satış seviyesindeki 
rekabetin tesisi görevinin yanında, yüklenilen maliyetlerin eritilmesi görevini de 
üstlendiği söylenebilir. Dolayısıyla, mevcut tarife yapısına ilişkin yapılacak 
değerlendirmelerde, Yİ-YİD santralleri kapsamında yapılmış olan ve büyük bölümü 
2018-2019 döneminde bitecek olan söz konusu alım sözleşmelerini göz ardı etmek 
doğru olmayacaktır.  

TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 
5 inci maddesinde; “Teşekkülün genel amaç ve politikalarına uygun olarak; kanun, 
tüzük, kararname, Teşekkül ana statüsü, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları, Genel 
Müdürün genelge, duyuru, açıklama ve talimatları çerçevesinde Teşekkülün kârlılık ve 
verimlilik ilkelerine göre çalışmasını sağlamaktır”, hükmü ile Teşekkülün kârlılık ve 
verimlilik ilkelerine göre çalışması gerektiği yer almaktadır. 

TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 
15 inci maddesinde ise “…Teşekkülün ay içerisinde oluşan açık/fazla enerjileri ile 
birlikte sistem dengesizlik fiyatlarını da göz önünde bulundurarak, günlük üretim 
programları ve yan hizmet anlaşmalarında belirtilen miktarlardan sonra dengeleme 
birimlerinin kalan enerjilerini yük alma miktarı olarak PYS aracılığıyla Piyasa 
İşletmecisine bildirmek” hükmü kapsamında enerji açığının ve fazlalığının olması 
halinde verilecek YAL ve YAT talimatlarında sistem dengesizlik fiyatlarının göz 
önünde bulundurularak PYS’ye bildirilmesi gerektiği yer almaktadır.  

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde enerji 
dengesizliğine düşülmemesi ve Genel Yatırım ve Finansman Programında belirlenen 
mali hedeflerde sapma olmaması için; iletim sistemine doğrudan bağlı TETAŞ 
tüketicilerinin anlaşma miktarlarının her bir uzlaştırma döneminde iyi belirlenmesi ve 
dağıtım şirketlerinin enerji talep miktarlarına göre yurt dışı alımlar da göz önüne 
alınarak Yİ, YİD, İHD ile EÜAŞ santrallerinin üretimlerinin yapılması, yük alma (YAL) 
teklif fiyatlarının EPDK’nın 484/2 sayılı Kurul Kararında belirtilen usul ve esaslara göre 
santralın marjinal üretim maliyetine göre belirlenmesi gerekmektedir.  

Ayrıca Yİ, YİD ve İHD enerji satış anlaşmalarında da yıllık, aylık, haftalık ve 
günlük üretim programlarının satıcı tarafından alıcıya (TETAŞ’a) hangi sürelerde 
verileceği de belirtilmiştir.  
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TETAŞ, ağırlıklı olarak EÜAŞ’tan ve Yİ-YİD-İHD santrallerinden elektrik 
almakta ve görevli tedarik şirketlerine elektrik satışı gerçekleştirmektedir. TETAŞ bir 
anlamda Yİ-YİD santrallerinden kaynaklı yükümlendiği maliyetleri üstlenmiş olup, 
düzenlemeye tabi tarifelerin oluşmasında da belirleyici rol oynamaktadır. 

EÜAŞ’ın sahip olduğu ve TETAŞ’ın alım portföyünde yer alan termik 
santrallerin özelleştirilme sürecinin tamamlanması durumunda, nihai tüketici 
tarifelerine esas teşkil edecek portföyün hidroelektrik santralleri ve Yİ-YİD-İHD 
santrallerinden oluşacağı görülmektedir.  

Tarifelerin saptanmasında belirleyici olan unsur, talep tarafındaki ve toptan satış 
piyasasındaki değişikliklerden ziyade, TETAŞ fiyatları olmasıdır. TETAŞ’ın 
maliyetlerinde, Yİ-YİD santrallerinden kaynaklanan alım yükümlülüklerinin belirleyici 
olduğu dikkate alındığında; mevcut tarife yapısının, perakende satış seviyesindeki 
rekabetin tesisi görevinin yanında, yüklenilen maliyetlerin eritilmesi görevini de 
üstlendiği söylenebilir. Dolayısıyla, mevcut tarife yapısına ilişkin yapılacak 
değerlendirmelerde, Yİ-YİD santralleri kapsamında yapılmış olan ve büyük bölümü 
2018-2019 döneminde bitecek olan söz konusu alım sözleşmelerini göz ardı etmek 
doğru olmayacaktır.  

TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 
5 inci maddesinde; “Teşekkülün genel amaç ve politikalarına uygun olarak; kanun, 
tüzük, kararname, Teşekkül ana statüsü, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları, Genel 
Müdürün genelge, duyuru, açıklama ve talimatları çerçevesinde Teşekkülün kârlılık ve 
verimlilik ilkelerine göre çalışmasını sağlamaktır”, hükmü ile Teşekkülün kârlılık ve 
verimlilik ilkelerine göre çalışması gerektiği yer almaktadır. 

TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 
15 inci maddesinde ise “…Teşekkülün ay içerisinde oluşan açık/fazla enerjileri ile 
birlikte sistem dengesizlik fiyatlarını da göz önünde bulundurarak, günlük üretim 
programları ve yan hizmet anlaşmalarında belirtilen miktarlardan sonra dengeleme 
birimlerinin kalan enerjilerini yük alma miktarı olarak PYS aracılığıyla Piyasa 
İşletmecisine bildirmek” hükmü kapsamında enerji açığının ve fazlalığının olması 
halinde verilecek YAL ve YAT talimatlarında sistem dengesizlik fiyatlarının göz 
önünde bulundurularak PYS’ye bildirilmesi gerektiği yer almaktadır.  

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde enerji 
dengesizliğine düşülmemesi ve Genel Yatırım ve Finansman Programında belirlenen 
mali hedeflerde sapma olmaması için; iletim sistemine doğrudan bağlı TETAŞ 
tüketicilerinin anlaşma miktarlarının her bir uzlaştırma döneminde iyi belirlenmesi ve 
dağıtım şirketlerinin enerji talep miktarlarına göre yurt dışı alımlar da göz önüne 
alınarak Yİ, YİD, İHD ile EÜAŞ santrallerinin üretimlerinin yapılması, yük alma (YAL) 
teklif fiyatlarının EPDK’nın 484/2 sayılı Kurul Kararında belirtilen usul ve esaslara göre 
santralın marjinal üretim maliyetine göre belirlenmesi gerekmektedir.  

Ayrıca Yİ, YİD ve İHD enerji satış anlaşmalarında da yıllık, aylık, haftalık ve 
günlük üretim programlarının satıcı tarafından alıcıya (TETAŞ’a) hangi sürelerde 
verileceği de belirtilmiştir.  

 

 
 

6446 sayılı Kanunun, “Arz güvenliği” başlıklı 20 nci maddesinde; “ Bakanlık, 
elektrik enerjisi arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin 
alınmasından sorumludur…” hükmü ile elektrik enerjisi arz güvenliğinin izlenmesi ve 
arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
sorumlu tutulmuştur. 

TETAŞ’ın Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde 
uygulanacak olan yük alma ve yük atma fiyatlarının belirlenmesinde kullanılacak usul 
ve esaslara ilişkin EPDK’nın 10.05.2005 tarih ve 484/2 sayılı Kurul Kararı 18.05.2005 
tarih ve 8702 sayılı yazı ile TETAŞ’a gönderilmiştir. Anılan Kurul Kararında; 

“Madde 3- Yük alma fiyat teklifleri, ilgili dengeleme biriminin marjinal üretim 
maliyetinin üzerinde olacak şekilde, yük atma fiyat teklifleri ise ilgili dengeleme 
biriminin marjinal üretim maliyetinin altında olacak şekilde belirlenir. 

Madde 4-Yük alma fiyatları marjinal üretim maliyetlerine ilaveten kapasite 
maliyetlerin karşılanmasına katkıda bulunacak bir bileşen de içerir.”  hükmü ile TETAŞ 
tarafından verilecek yük alma fiyat tekliflerinin marjinal üretim maliyetinin üzerinde 
olacak şekilde verilmesi gerekmektedir. 

2014 yılı Denetim raporunda, “TETAŞ tarafından dengeleme birimlerine ait 
marjinal maliyet hesaplama metodolojisinin incelenmesi sonucunda; Yİ santrallerinde 
alım garantisinin %85’lik oranının üzerinde kalan %15’lik üretim miktarına ESA gereği 
ilgili yakıt gideri, birim değişken gideri ile ÖTV birim bedeline iletim sistemi kayıp 
katsayısının ilave edilmesi ile %100 alım garantisi olan YİD santrallerinde ise birim 
yakıt gideri, ısıl tüketim birim bedeli ile ÖTV birim bedeline iletim sistemi kayıp 
katsayısının ilave edilmesi sonucu hesaplandığı, yani Yİ santrallerindeki alım 
garantisinin üzerinde olan %15’lik elektrik enerjisinin yakıt gideri, değişken gideri, 
ÖTV ve iletim sistemi kayıp katsayısının ilave edilmesi sonucu %15’lik fazla enerjinin 
ortalama üretim maliyetinin, benzer şekilde YİD santrallerinde de benzer bir 
uygulamanın yapıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla hem Yİ hem de YİD santrallerine 
EPDK’nın 10.05.2005 tarih ve 484/2 sayılı Kurul Kararı gereği marjinal maliyet 
hesaplama metodolojisi uygulanmadığı, bazı Yİ santralleri ile YİD santrallerinde yük 
alma fiyat tekliflerine ilişkin olarak marjinal üretim maliyetlerinin EPDK’nın 484/2 
sayılı kurul Kararında belirtilen usul ve esaslara aykırı olarak hesaplanması sonucu 
toplam 17.568 MWh elektrik enerjisi fiyatının ilgili santrallerin marjinal üretim 
maliyetinin altında verildiği…” tespiti yapılmıştır. 

TETAŞ, EPDK’ya yazdığı 25.05.2015 tarih ve 2163 sayılı yazıda yük alma ve 
yük atma fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili metodoloji hakkında görüş istemiştir. Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 06.08.2015 tarih ve 40261 sayılı yazısında; “Bilindiği 
gibi, gün öncesi piyasasında alış ve satış teklifleri vasıtasıyla arz ve talep eğrilerinin 
kesiştiği noktalarda saatlik piyasa takas fiyatları belirlenmektedir. Aslında burada 
yapılan iş, şirketlerin marjinal maliyetlerine göre teklif verdikleri varsayımıyla, ilgili 
saatte en pahalı üretim yapan santralin marjinal maliyetinin piyasa takas fiyatı olması 
gibi düşünülebilir. Örneğin, bir saatin piyasa takas fiyatı 150 TL/MWh ise bu saatte 
üretim yapan ve marjinal maliyeti 150 TL/MWh’ten az olan üretim tesisleri olduğu gibi 
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marjinal maliyeti 150 TL/MWh olan üretim tesisleri de vardır ama tüm tesislere 150 TL 
ödenir.  

Gerçek zamanda bozulan sistem dengesini sağlamak amacıyla verilen yük alma 
ve yük atma teklif fiyatları ise her bir dengeleme birimi için o dengeleme biriminin 
marjinal maliyeti dikkate alınarak verilmelidir. Dengeleme biriminin yük alma teklif 
fiyatı, “en az” marjinal maliyeti kadar olmalıdır, yük atma teklif fiyatı ise “en çok” 
marjinal maliyeti kadar olmalıdır. Burada en az ve en çok ifadelerinin anlamı şudur: 
Yukarıdaki örnekte ilgili saatte 100 MWH üretim yapacak ve marjinal maliyeti 125 
TL/MWh olan bir santralin 110’uncu (yük alma ve yük atma teklif miktarları minimum 
10 MW olduğu için) MWh için maliyeti 126 TL ise bu santral için 126 TL/MWh veya 
üzeri ekonomiktir; ancak, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca yük alma 
teklifleri piyasa takas fiyatına eşit veya bu fiyattan büyük olmak zorunda olduğu için ilk 
yük alma teklif fiyatına 150 TL/MWh verebilecektir. Bir dengeleme biriminin yük alma 
veya yük atma teklif fiyatı belirlenirken sistem marjinal fiyatı öngörüsünün kullanılması 
ise istenen bir durum değildir. Yani aslolan bir dengeleme biriminin kendi marjinal 
maliyet hesabını iyi yapması, buna göre teklif vermesi ve artık sistem işletmecisinin 
kendisine talimat vermesini beklemesidir. Sistem marjinal fiyatı öngörüsüne göre teklif 
verilmesi öngörü hataları nedeniyle gerçek zamandaki liyakat sırasını bozabilmektedir. 

Bu kapsamda, Şirketinizce uygulanan teklif fiyatı verme metodolojisinin piyasa 
kurallarıyla uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.” denilmek suretiyle, Teşekkülün 
yaptığı uygulama, EPDK’nın 10.05.2005 tarih ve 484/2 sayılı Kurul kararı ile belirlenen 
usul ve esaslara aykırı olarak görülmediği ifade edilmiştir. 

TETAŞ’ın Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği gereği, elektrik 
enerjisi açığının ve fazlalığının olması halinde verilecek yük alma ve yük atma teklif fiyatlarının 
belirlenmesinde Teşekkülün fiili olarak uyguladığı metodolojinin EPDK’nın Kurul kararı ile 
belirlenen usul ve esaslara aykırı olmadığı ifade edilmiştir. 

Oysa; TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumluluk 
Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde ise “…Teşekkülün ay içerisinde oluşan açık/fazla 
enerjileri ile birlikte sistem dengesizlik fiyatlarını da göz önünde bulundurarak, günlük 
üretim programları ve yan hizmet anlaşmalarında belirtilen miktarlardan sonra 
dengeleme birimlerinin kalan enerjilerini yük alma miktarı olarak PYS aracılığıyla 
Piyasa İşletmecisine bildirmek” hükmü kapsamında enerji açığının ve fazlalığının 
olması halinde verilecek YAL ve YAT talimatlarında sistem dengesizlik fiyatlarının göz 
önünde bulundurularak PYS’ye bildirilmesi gerektiği şeklinde tanımlanmıştır. 

TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği ile 
EPDK Kurul kararı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi önerilir. 

Geçiş döneminin sona ermesi nedeniyle, TETAŞ ile Elektrik Dağıtım ve 
Perakende Satış Şirketleriyle 31.12.2012 tarihinde Elektrik Enerjisi Satış Anlaşmaları 
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Satıcı'ya karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin teminatı olarak, anlaşma 
çerçevesinde, anılan yıl içerisinde satılacak en yüksek bir aylık döneme ait aktif elektrik 
enerjisi miktarına ilişkin vergi ve fonlar dahil faturalamaya esas tutarın 1,5 (bir buçuk) 
katı kadar teminat verecektir,” hükmü yer almaktadır. 
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marjinal maliyeti 150 TL/MWh olan üretim tesisleri de vardır ama tüm tesislere 150 TL 
ödenir.  
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dengeleme birimlerinin kalan enerjilerini yük alma miktarı olarak PYS aracılığıyla 
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EPDK Kurul kararı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi önerilir. 

Geçiş döneminin sona ermesi nedeniyle, TETAŞ ile Elektrik Dağıtım ve 
Perakende Satış Şirketleriyle 31.12.2012 tarihinde Elektrik Enerjisi Satış Anlaşmaları 
(ESA) imzalanmıştır. ESA’nın 13 üncü maddesinde, “Alıcı, anlaşma kapsamında 
Satıcı'ya karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin teminatı olarak, anlaşma 
çerçevesinde, anılan yıl içerisinde satılacak en yüksek bir aylık döneme ait aktif elektrik 
enerjisi miktarına ilişkin vergi ve fonlar dahil faturalamaya esas tutarın 1,5 (bir buçuk) 
katı kadar teminat verecektir,” hükmü yer almaktadır. 

 

 
 

Denetim tarihi (1 Nisan 2017) itibarıyla teminatı olmayan veya eksik olan 
dağıtım ve perakende satış şirketlerin tablo 18’de gösterilmiştir. 

 Tablo: 18- Teminatı eksik olan dağıtım ve perakende satış şirketleri 

Şirket adı Mevcut teminat 
TL 

Olması gereken 
TL 

Eksik teminat 
TL 

Dicle EDAŞ 354.003.835 473.139.219 119.135.384 
Osmangazi EPSAŞ 40.000.000 78.140.261 38.140.261 
Çoruh EPSAŞ 32.689.149 33.670.498 981.348 

Toplam 426.692.984 584.949.978 158.256.993 

31.12.2012 tarihli Elektrik Enerjisi Satış Anlaşmasının (ESA) 13 üncü maddesi 
kapsamında 2017 yılında Dicle EDAŞ, Osmangazi EPSAŞ, ve Çoruh EPSAŞ’dan ESA 
kapsamındaki teminatları vermesi gerekmesine rağmen denetim tarihi (Nisan 2017) 
itibarıyla 1 dağıtım şirketi ile 2 perakende satış şirketinden toplam 158.256.993 TL 
tutarında teminat alınamamıştır.  

6446 sayılı Kanun’un 27 nci maddesinde; “(7) Bakanlık ve Kurum, TETAŞ’ın 
alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden 
kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, enerji piyasasında 
faaliyet gösteren diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz 
etkilemeyecek şekilde, Kalkınma Bakanlığının ve Hazine Müsteşarlığının da görüşlerini 
almak suretiyle her türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlüdür.” hükmü ile TETAŞ’ın 
alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden 
kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmaması hususunda her türlü önlemi 
almaya yetkili ve yükümlü olarak EPDK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
sorumlu tutulmuştur.  

Ayrıca konuyla ilgili olarak 2016 yılında EPDK’ya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına değişik tarihlerde yazılan yazılar ile 31.12.2012 tarihli ESA’lar kapsamında 
teminat verilmesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen dağıtım ve perakende 
satış şirketleri ile ilgili olarak önlem alınması aksi taktirde TETAŞ’ın Yİ, YİD ve İHD 
santrallerinden zorunlu alım yükümlülüğü ile EÜAŞ’tan ikili anlaşma çerçevesinde 
aldığı enerji fatura bedellerini ödeme riskini artıracağı ve TETAŞ’a ek yük getirmeye 
devam edeceği belirtilmiştir. 

b)Elektrik enerjisi satış tarifeleri: 
TETAŞ’ın toptan satış tarifesi, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Yüksek 

Planlama Kurulunun 14.02.2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı kararı ile kabul edilen Enerji 
KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları 
ve Hazine Müsteşarlığının Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi kapsamında, satın alınacak enerji 
maliyeti, işletme giderleri ve Hazine’nin öngördüğü döviz kurları ve mali hedefler göz 
önünde bulundurularak belirlenmekte ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayını 
müteakip uygulamaya konulmaktadır. 

TETAŞ tarafından uygulanacak yıllık ortalama satış fiyatının belirlenmesinde, 
satın alınan elektrik enerjisinin ortalama fiyatının yansıtılması ve lisans sahibinin mali 
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yükümlülüklerini yerine getirebilme imkanın sağlanması esastır. Bu kapsamda Hazine 
Müsteşarlığının ilgili yıla ilişkin “Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 
Genel Yatırım Ve Finansman Programı”, makroekonomik göstergelerden, TÜFE, dolar 
kuru yıllık ortalama, GSMH büyümesi (%) ve GSMH deflatörü (%) esas alınmaktadır. 

YPK’nın 14.02.2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı kararı ile kabul edilen Enerji 
KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları 
ve Hazine Müsteşarlığının Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi kapsamında TKİ, BOTAŞ, EÜAŞ’a 
ait portföy yönetim grupları ile TETAŞ ve TEDAŞ’ın mali açıdan sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda enerji KİT’lerinin alım/üretim maliyetlerindeki 
değişimlerin satış fiyatlarına yansıtılmasını sağlayacak Enerji KİT’leri Maliyet Bazlı 
Fiyatlandırma Mekanizması (MBF) uygulanması sağlanmıştır. MBF ile piyasa 
serbestleşmesi sürecinde sağlıklı bir fiyatlandırma mekanizmasının tesis edilmesi ve 
mali hedeflere ulaşılması amaçlanmıştır.  

Enerji KİT’lerinde Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması 01.07.2008 
tarihinde uygulamaya başlanmıştır. 

MBF kapsamında TETAŞ’ın, özel sektör dağıtım şirketleri dahil olmak üzere 
tüm dağıtım şirketlerine 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere 
uygulayacağı yeni tarifelerini ilgili mevzuat çerçevesinde tespit etmesi ve Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) sunması gerekmektedir. TETAŞ ilgili 
mevzuat kapsamında Genel Yatırım ve Finansman Programında belirlenen mali 
hedeflerin tutturulmasını sağlayacak revize tarifelerine sıfır bakiye maliyetini de dahil 
edecektir. Ayrıca iletim sistemine doğrudan bağlı müşterilerine yapacağı enerji satışına 
ilişkin tarifeleri revize ederken de, dağıtım şirketleri için fiyat değişim oranını kullanma 
esası getirilmiştir. 

2012 yılından 2016 yılına kadar tüm bölgesel dağıtım şirketlerine uygulanan 
toptan satış tarifeleri tablo 19’da gösterilmiştir. 
Tablo 19: Toptan satış tarifeleri 

Yıl Birim 1 Ocak 1 Nisan 1 Temmuz 1 Ekim 
2012 kr/kWh 16,71 18,91 18,91 20,80 
2013 kr/kWh 17,73 18,09 18,09 17,80 
2014 kr/kWh 16,32 17,32 17,12 18,03 
2015 kr/kWh 17,85 17,30 17,30 17,30 
2016 kr/kWh 17,75 16,35 14,80 14,80 

İletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilere 2016 yılında uygulanan tarifeler 
tablo 20’de gösterilmiştir. 
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     Tablo 20: İletim sistemine doğrudan bağlı tüketici tarifeleri  

Uygulama dönemi 
Tek zamanlı Çok zamanlı (kr/kWh) 

(kr/kWh) Gündüz Puant Gece 
1 Ocak 2016 20,52 20,39 36,30 8,91 
1 Nisan 2016 20,52 20,39 36,30 8,91 
1 Temmuz 2016 20,52 20,39 36,30 8,91 
1 Ekim 2016 20,52 20,39 36,30 8,91 

TETAŞ tarafından dağıtım şirketlerine ve görevli perakende satış şirketlerine 
aktif elektrik enerjisi bedelinin 2016 yılında; EPDK’nın 31.12.2014 tarih ve 5404 sayılı 
Kurul Kararı ile 01.01.2016 tarihinden itibaren 17,75 kr/kWh, 27.03.2015 tarih ve 5536 
sayılı Kurul Kararı ile 01.04.2016 tarihinden itibaren 16,35 kr/kWh, 25.06.2015 tarih ve 
5665 sayılı Kurul Kararı ile 01.07.2016 tarihinden itibaren 14,80 kr/kWh, 30.09.2015 
tarih ve 5801 sayılı Kurul Kararı ile 01.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
14,80 kr/kWh olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Tüm kararlarda, görevli tedarik 
şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan 
tarifelerin ise TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine de 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Yukarıda belirtilen Kurul Kararlarının 3 üncü maddesinde; “Enerji KİT’lerinin 
Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik 
Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek 
değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma tarife 
değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve 
değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına,” 
da imkân verilmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulunun 14.02.2008 tarihli ve 2008/T-5 sayılı Kararı ile 
kabul edilen “Maliyet Bazlı Fiyatlandırma (MBF) Mekanizmasının Uygulanmasına 
Yönelik Usul ve Esaslar”ın II.5.4. maddesinde; 

“i)TETAŞ, özel sektör dağıtım şirketleri dahil olmak üzere dağıtım şirketlerine: 
01 Nisan, 01 Temmuz ve 01 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere uygulayacağı yeni 
tarifelerini ilgili mevzuat çerçevesinde tespit ederek EPDK’ya sunacaktır.  

ii) EPDK revize tarifeleri; 01 Nisan, 01 Temmuz ve 01 Ekim tarihinden geçerli 
olacak şekilde onaylayacaktır. iii) TETAŞ, iletim sistemine doğrudan bağlı 
müşterilerine yapacağı enerji satışına ilişkin tarifeleri revize ederken, dağıtım şirketleri 
için belirleyeceği fiyat değişim oranını kullanacaktır.” denilmektedir. 

Yıl içerisinde, yukarıda zikredilen makroekonomik göstergelerde meydana 
gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma 
tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak 
inceleme ve değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği 
yapılır”  hükmü yer almaktadır. 
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Yapılan incelemelerde;  
-1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak toptan satış tarifesini, Ekim 2015 

sonuna kadar EPDK’ya sunulmadığı ve bu döneme ait tarife teklifinin 31.12.2015 
tarihinde EPDK’ya gönderildiği, 

-1 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak toptan satış tarifesini, Şubat 2016 
sonuna kadar EPDK’ya sunulmadığı ve bu döneme ait tarife teklifinin 29.03.2016 
tarihinde EPDK’ya gönderildiği, 

-1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak toptan satış tarifesini, Mayıs 
2016 sonuna kadar EPDK’ya sunulmadığı ve bu döneme ait tarife teklifinin 29.06.2016 
tarihinde EPDK’ya gönderildiği, 

-1 Ekim 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak toptan satış tarifesini, Ağustos 
2016 sonuna kadar EPDK’ya sunulmadığı ve bu döneme ait tarife teklifinin 29.09.2016 
tarihinde EPDK’ya gönderildiği, 

tespit edilmiştir. 
Yıl içerisinde makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek 

değişikliklerden dolayı TETAŞ’ın toptan satış tarifesinde gerekli revizelerin 
yapılmaması nedeniyle oluşabilecek zararlar, Genel Yatırım ve Finansman Programında 
belirlenen mali hedeflerin tutturulamamasına neden olabilecektir.   

Yıl içerisinde makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek 
değişikliklerin zamanında TETAŞ’ın toptan satış tarifesine yansıtılabilmesi, böylece her 
yıl Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları 
Genel Yatırım ve Finansman Programında belirlenen mali hedeflerin tutturulabilmesi 
için; Şirketin tüm maliyet unsurlarını içeren tarife tekliflerini Maliyet Bazlı 
Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslarda belirtilen 
sürelerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulması önerilir. 

2015 yılı toptan satış tarifeleri hakkında EPDK’nın 6050, 6381-1 ve 6505 sayılı 
Kurul Kararlarının 3 üncü maddesinde ise Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının 
Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik 
göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı 
TETAŞ tarafından Kuruma tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum 
tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan Kurul kararı 
çerçevesinde tarife değişikliği yapılabileceği kararlaştırmıştır. 

Diğer taraftan YİD kapsamındaki santrallerin imtiyaz sözleşmeleri gereği 
tarifeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sözleşmenin ilgili hükümlerine 
istinaden ve tarife dönemlerinin başında revize edilmesi gerekmektedir.  

Her bir santralin sözleşme gereği tarife revizyonu, ticari işletmeye geçiş tarihi ile 
ilgili olup, yılın farklı aylarında yapılmaktadır. 

Yapılan incelemelerde; Ahiköy I-II Hes ve Aksu HES santrallerine ilişkin 2015 
yılı revize tarifelerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından süresi içinde, 
TETAŞ’a bildirilmediği tespit edilmiştir.  
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Yapılan incelemelerde;  
-1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak toptan satış tarifesini, Ekim 2015 

sonuna kadar EPDK’ya sunulmadığı ve bu döneme ait tarife teklifinin 31.12.2015 
tarihinde EPDK’ya gönderildiği, 

-1 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak toptan satış tarifesini, Şubat 2016 
sonuna kadar EPDK’ya sunulmadığı ve bu döneme ait tarife teklifinin 29.03.2016 
tarihinde EPDK’ya gönderildiği, 

-1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak toptan satış tarifesini, Mayıs 
2016 sonuna kadar EPDK’ya sunulmadığı ve bu döneme ait tarife teklifinin 29.06.2016 
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tarihinde EPDK’ya gönderildiği, 

tespit edilmiştir. 
Yıl içerisinde makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek 

değişikliklerden dolayı TETAŞ’ın toptan satış tarifesinde gerekli revizelerin 
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çerçevesinde tarife değişikliği yapılabileceği kararlaştırmıştır. 

Diğer taraftan YİD kapsamındaki santrallerin imtiyaz sözleşmeleri gereği 
tarifeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sözleşmenin ilgili hükümlerine 
istinaden ve tarife dönemlerinin başında revize edilmesi gerekmektedir.  

Her bir santralin sözleşme gereği tarife revizyonu, ticari işletmeye geçiş tarihi ile 
ilgili olup, yılın farklı aylarında yapılmaktadır. 

Yapılan incelemelerde; Ahiköy I-II Hes ve Aksu HES santrallerine ilişkin 2015 
yılı revize tarifelerinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından süresi içinde, 
TETAŞ’a bildirilmediği tespit edilmiştir.  

 

 
 

           ETKB tarafından YİD kapsamındaki santrallere ait revize tarifelerin 
sözleşmelerindeki süresi içerisinde TETAŞ’a gönderilmemesi; geriye dönük 
hesaplaşmalara, hukuki ve mali problemler doğmasına neden olabilecek, şirketin finans 
yapısını olumsuz yönde etkileyebilecek, dolayısıyla mali hedeflerin tutturulamamasına 
da neden olabilecektir.  
           Teşekkülün mali yapısının olumsuz yönde etkilenmemesi ve mali hedeflerin 
tutturularak, geriye dönük hesaplaşmaların, hukuki ve mali problemler doğmasına 
neden olmaması için, Yap-İşlet-Devret santrallerinin revize tarifelerinin 
sözleşmelerindeki süresi içinde TETAŞ’a gönderilmesi önem arz etmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından revize tarifelerin sözleşmeleri 
gereği zamanında TETAŞ’a gönderilmediği hususu önceki yıl denetim raporunda da 
belirtilmiş ve YİD santrallerinin revize tarifelerinin sözleşmedeki süresi içinde 
TETAŞ’a gönderilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunulması önerilmiş olup, bu kapsamda TETAŞ Genel Müdürlüğü 2016 yılı içerisinde 
her ay yazılan yazılarla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan YİD santrallerinin 
revize tarifelerinin ilgili imtiyaz sözleşmelerindeki ticari işletme tarihlerinden önce 
gönderilmesini talep etmiştir. 3096 sayılı Kanun’un 9’uncu ve ilgili Yönetmeliğin 8-a 
maddeleri doğrultusunda, aksine bir görüş bildirilmediği sürece mevcut tarifelerin 
uygulanacağı hükmüne istinaden yılı içerisinde aksine görüş bildirilmediğinden mevcut 
tarifeler uygulanmıştır.   

Yılı içerisinde 2 ayrı HES’in ikişer defa olmak üzere fiyat tarifeleri Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup TETAŞ Genel Müdürlüğü’ne resmi 
yazılar ile bildirilmiştir. 
           G-Sigorta işleri: 

Teşekkülün sigorta işleri, Yönetim Kurulunun 25.03.2005 tarih ve 6/15 sayılı 
kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan TETAŞ Sigorta Yönergesi’ne tabi 
bulunmaktadır. 

2016 yılında sigorta yoluyla güvenceye alınan varlıklara ilişkin bilgiler tablo 
21’de gösterilmiştir. 
  Tablo 21: Sigorta türleri 

Ayrılan fon Mahsup Birikmiş
Sigorta veya veya iç sigorta

Sigorta türü kıymeti ödenen tahsil Fark fonu
prim tutarı edilen

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL
A-2015'den devreden iç sigorta fonu 1.138
B- Yıl içinde yaptırılan: 
   1- İç sigorta 110 109 109 109
   2- Sigorta şirketlerine 2 2 2

Toplam (B) 112 111 0 111 109
C-2017’ya devreden iç sigorta fonu 1.247  
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2016 yılında 110 bin TL tutarındaki demirbaşlar iç sigorta fonu ile güvence altına 
alınırken, sigorta şirketlerine ödenen 1,9 bin TL’lik prim taşıt araçları zorunlu trafik 
sigortası ile ilgilidir. 

H-İşletme Sonuçları 
1- Satışların kârlılığı:  

Teşekkülün 2016 yılında elde ettiği satış sonuçları, program ve geçen yıl 
değerleriyle birlikte tablo 22’de gösterilmiştir. 
Tablo 22: Satış sonuçları 

  Brüt Satış Net Satışların Faaliyet Satış Faaliyet Satış 

Satış satışlar indirimleri satışlar Maliyeti giderleri maliyetleri kârı maliyetine 

sonuçları          toplamı   göre kâr 

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

1-Esas ürün:                 

   -Elektrik enerjisi 16.946.566 54.233 16.892.333 17.009.404 77.780 17.087.185 (194.852) (1,14) 

   -Diğer           

Toplam 16.946.566 54.233 16.892.333 17.009.404 77.780 17.087.185 (194.852) (1,14) 

Satış programı 18.959.279 8.742 18.950.537 18.460.862 82.630 18.543.492 407.045 2,20 

Programa göre fark (2.012.714) 45.491 (2.058.204) (1.451.458) (4.849) (1.456.307) (601.897)  

Geçen dönem satış 
sonuçları 19.551.450 10.022 19.541.418 20.195.418 60.647 20.256.065 (714.637) (3,53) 

2015 yılı programında Teşekkülün; 19.895,9 milyon TL net satış hasılatı, 
19.864,2 milyon TL satışların maliyeti, 41,2 milyon TL faaliyet giderleri sonucunda 
işletme faaliyetlerinin 9,4 milyon TL zarara dönüşeceği öngörülmüş olmasına karşılık, 
yıl içindeki gelişmeler dikkate alınarak, net satış hasılatı 19.446,7 milyon TL, satışların 
maliyeti 20.500,3 milyon TL, faaliyet giderleri 44,6 milyon TL, işletme faaliyeti zararı 
1.098,2 milyon TL olarak revize edilmiş, yılsonunda net satış hasılatı 19.541,4 milyon 
TL, satışların maliyeti 20.195,4 milyon TL, faaliyet giderleri 60,6 milyon TL olarak 
gerçekleşmiş, faaliyet sonucunda 714,6 milyon TL zarar edilmiştir. 

2016 yılı işletme bütçesinde;18.950,5 milyon TL net satış hasılatı,18.460,9 
milyon TL satışların maliyeti, 82,6 milyon TL faaliyet giderleri sonucu 407 milyon TL 
faaliyet karı elde edileceği öngörülmüş; dönem sonunda 16.892,3 milyon TL net satış 
hasılatı, 17.009,4 milyon TL satışların maliyeti ve 77,8 milyon TL faaliyet giderleri 
sonucu 194,9 milyon TL faaliyet zararı elde edilmiştir. 

Teşekkülün 2016 yılı karlılık durumu ile ilgili oranları program ve geçen yıl 
değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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2016 yılında 110 bin TL tutarındaki demirbaşlar iç sigorta fonu ile güvence altına 
alınırken, sigorta şirketlerine ödenen 1,9 bin TL’lik prim taşıt araçları zorunlu trafik 
sigortası ile ilgilidir. 
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1- Satışların kârlılığı:  

Teşekkülün 2016 yılında elde ettiği satış sonuçları, program ve geçen yıl 
değerleriyle birlikte tablo 22’de gösterilmiştir. 
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   -Elektrik enerjisi 16.946.566 54.233 16.892.333 17.009.404 77.780 17.087.185 (194.852) (1,14) 
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Satış programı 18.959.279 8.742 18.950.537 18.460.862 82.630 18.543.492 407.045 2,20 

Programa göre fark (2.012.714) 45.491 (2.058.204) (1.451.458) (4.849) (1.456.307) (601.897)  

Geçen dönem satış 
sonuçları 19.551.450 10.022 19.541.418 20.195.418 60.647 20.256.065 (714.637) (3,53) 

2015 yılı programında Teşekkülün; 19.895,9 milyon TL net satış hasılatı, 
19.864,2 milyon TL satışların maliyeti, 41,2 milyon TL faaliyet giderleri sonucunda 
işletme faaliyetlerinin 9,4 milyon TL zarara dönüşeceği öngörülmüş olmasına karşılık, 
yıl içindeki gelişmeler dikkate alınarak, net satış hasılatı 19.446,7 milyon TL, satışların 
maliyeti 20.500,3 milyon TL, faaliyet giderleri 44,6 milyon TL, işletme faaliyeti zararı 
1.098,2 milyon TL olarak revize edilmiş, yılsonunda net satış hasılatı 19.541,4 milyon 
TL, satışların maliyeti 20.195,4 milyon TL, faaliyet giderleri 60,6 milyon TL olarak 
gerçekleşmiş, faaliyet sonucunda 714,6 milyon TL zarar edilmiştir. 

2016 yılı işletme bütçesinde;18.950,5 milyon TL net satış hasılatı,18.460,9 
milyon TL satışların maliyeti, 82,6 milyon TL faaliyet giderleri sonucu 407 milyon TL 
faaliyet karı elde edileceği öngörülmüş; dönem sonunda 16.892,3 milyon TL net satış 
hasılatı, 17.009,4 milyon TL satışların maliyeti ve 77,8 milyon TL faaliyet giderleri 
sonucu 194,9 milyon TL faaliyet zararı elde edilmiştir. 
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Tablo23: Satış sonuçları göstergeleri 

Göstergeler 
2015 

Gerçekleşen 
% 

2016 
Program 

% 
Gerçekleşen 

% 
1- Maliyet giderleri göstergesi:    

 Satışların maliyeti X 100 103,3 97,4 100,7 Net satışlar 
     

2- Faaliyet giderleri göstergesi:    

 Faaliyet giderleri X 100 0,3 0,4 0,5 Net satışlar 
     

3- Satış göstergesi:    

 Satış maliyetleri toplamı X100 103,6 97,9 101,2 Net satışlar 
 

4- 
 

Faaliyet sonucu göstergesi:    

 Faaliyet kârı veya zararı X 100 (3,6) 2,2 (1,2) Net satışlar 
     

2015 yılında her 100 TL’lik net satış hasılatından 5,6 TL tutarında faaliyet zararı 
elde edeceği öngörülen kuruluş, 2015 yılında 3,6 TL zarar etmiştir. 

2016 yılında Teşebbüsün her 100 TL’lik net satış hasılatından 2,2 TL faaliyet 
karı üreteceği öngörülmüş, ancak öngörülen satışlara ulaşılamaması nedeniyle 100 
TL’lik net satıştan 1,2 TL zarar elde edilmiştir.  

İşletme faaliyeti sonucunu doğuran veya dolaylı olarak etkileyen bünye içi ve 
bünye dışı faktörler aşağıda özetlenmiştir. 

a)Bünye içi faktörler: 
-İktisadilik:  

    2016  2015 
Net satışlar 

= 
16.892.333 

= 0,99 
 

0,97 
Satışların maliyeti 17.009.404  

 
2015 yılında 100 TL’ye satın alınan elektrik enerjisi 97 TL’ye satılır hale 

gelmişken 2016 yılında bu miktar 99 TL’ye yükselmiştir. 
-Maliyetler: 
 2015 yılında satın alınan 113.039 GWh elektrik enerjisinin satın alma bedeli 20,2 

milyar TL, paçal ortalama birim alış maliyeti 17,87 kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 2016 
yılında ise satın alma bedeli 17 milyar TL paçal ortalama birim alış maliyeti 16,31 
kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. 
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b-Bünye dışı faktörler: 
-Şirketin piyasa payı: 
EPDK’nın 2015-2019 yıllarına ilişkin üretim kapasite projeksiyonunda; 2014 yılı 

tüketimi 257,2 milyar kWh, 2015 yılı talep projeksiyonu 268,8 milyar kWh, 2016 yılı 
talep projeksiyonu 284,6 milyar kWh olarak öngörülmüştür.  

6446 sayılı Kanun kapsamında; kamu tarafından imzalanmış sözleşmeler ile 
YİD, Yİ ve İHD yöntemiyle çalışan santrallerin enerji alım taahhütlerini yerine getiren 
Teşekkül,  2015 yılında 113,0 milyar kWh’lik alım, 111,8 milyar kWh’lik satış, 2016 
yılında 104,4 milyar kWh alım-satım gerçekleştirmiştir. 

 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun, tarifeler ve tüketicilerin 
desteklenmesini düzenleyen 17 nci maddesinde; “Kurumun belirleyeceği usul ve esaslar 
kapsamında, elektrik toptan satış fiyatları taraflarca serbestçe belirlenir. Dağıtım 
şirketlerinin teknik ve teknik olmayan kayıpları ile genel aydınlatma kapsamında temin 
edeceği elektrik enerjisi ile tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yapılacak elektrik 
enerjisi satışı için TETAŞ’tan tedarik edilecek elektrik enerjisinin toptan satış tarifesi 
TETAŞ’ın mali yükümlülüklerini yerine getirebilme kapasitesi dikkate alınarak Kurul 
tarafından belirlenir.”  Şeklinde belirtilmiştir. 

2006 yılına kadar Türkiye elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık %70’ini alıp satan 
Teşekkül’ün payı 2011 yılında %33’e kadar gerilemiş, 2012 yılında %34, 2013 yılında 
%53,3, 2014 yılında %48,9, 2015 yılında %43,5 ve 2016 yılında %38 olarak 
gerçekleşmiştir. 

TETAŞ’ın alımları içinde EÜAŞ’tan alınan elektrik enerjisi miktarı 2012 yılında 
20 milyar kWh iken, 2013 yılında 68,6 milyar kWh, 2014 yılında 63,4 milyar kWh, 
2015 yılında 53,0 milyar kWh ve 2016 yılında 36,5 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. 

-Fiyatlar: 
 2015 yılı ortalama satış fiyatı 17,48 kr/kWh iken 2016 yılında 16,23 olarak 

gerçekleşmiştir. 
Teşekkülün EPDK tarafından onaylanarak uygulamaya konulan satış fiyatları, 

muhtelif üreticilerden farklı fiyatlardan satın alınan elektrik enerjisinin paçal ortalama 
birim alış maliyetine işletme giderleri ve kâr payı ilavesi ile oluşturulmaktadır. 

Paçal maliyetin düşürülmesinde önemli rol oynayan EÜAŞ’tan yapılan alımlar 
2015 yılında toplam alımların %46,9’unu oluştururken, 2016 yılında bu oran %35’e 
düşmüştür.  

2-Milli ekonomiye katkı: 
a)Gayri safi milli hasılaya katkı: 
2015 yılında 559,1 TL tutarında dönem zararı elde eden Teşekkülün 2016 yılı 

dönemini 190 milyon TL karla kapanmış olması ve alınan faizlerin etkisiyle üretici 
fiyatlarıyla gayri safi yurt içi hasılaya katkısı negatif olarak 370 milyon TL, alıcı 
fiyatlarıyla gayri safi yurt içi hasılaya katkısı ve alıcı fiyatlarıyla gayri safi milli hasılaya 
katkısı negatif olarak 300 milyon TL olmuştur.  

Gayri safi milli hasılaya katkının ayrıntısına (Ek:7)’de yer verilmiştir. 
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b-Bünye dışı faktörler: 
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katkısı negatif olarak 300 milyon TL olmuştur.  

Gayri safi milli hasılaya katkının ayrıntısına (Ek:7)’de yer verilmiştir. 

 

 
 

b)Dış ödemeler dengesine etki: 
2014 yılına kadar mübadele kapsamında Nahçıvan’dan alınan elektrik enerjisi 

için ödeme yapılmadığından ve başkaca da yurt dışı ödeme olmadığından dış ödemeler 
dengesine etki tablosu düzenlenmemiştir. Önceki yıllarda satışı gerçekleştirilen elektrik 
enerjisi ve tesis bedelleri olan 236.079.870 TL tutarlı alacak tahsili, taraflar arasında 
hazırlanan protokolün onaylanması hakkındaki 2016/8816 nolu karar ile 
gerçekleştirilmiş olup tablo Ek8’de gösterilmiştir. 

c)Hazine ile ilişkiler: 
2016 yılında; 159,7 milyon TL’si yükümlü, 4,7 milyon TL’si sorumlu olmak 

üzere toplam 164,4 milyon TL vergi tahakkuku yapılmıştır. 2015 yılından devreden 39,4 
milyon TL tutarındaki vergilerle birlikte 203,8 milyon TL’ye ulaşan vergilerin 166,7 
milyon TL’si ödenmiş veya mahsup edilmiş, 37,1 milyon TL’si 2016 yılına devretmiştir. 

2016 yılında tahakkuk eden vergilerin ayrıntısına (Ek:9)’de yer verilmiştir. 
İ- Bağlı ortaklıklar ve iştirakler: 
TETAŞ’ın bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. İştirak statüsündeki AKTAŞ 

Elektrik Ticaret AŞ’nin tamamı ödenmiş 1 milyon TL tutarındaki sermayesinin %15’i 
oranında 150 bin TL’si TETAŞ’a ait olup, Şirket sermayesinde başkaca kamu payı 
bulunmamaktadır. 

İstanbul’da, Anadolu Yakasında elektrik dağıtımı yapmak üzere 1975 yılında 
kurulan ve sermayesinin %15’i halka açık olan Şirket, faaliyette bulunduğu elektrik 
dağıtımına, 2002 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca el konulmasından 
sonra herhangi bir faaliyet göstermemiştir. 

Teşekkül, Şirket’in Yönetim Kurulunda 1, Denetim Kurulunda 1 olmak üzere 
toplam 2 üye tarafından temsil edilmekte olup, 2013 yılı Olağan Genel Kurulu 
toplantısından sonra yapılamayan Genel Kurul Eylül 2016 tarihinde yapılması teşekküle 
bildirilmiştir. Aktaş şirketi Teşekküle yazdığı 23.09.2016 tarihli yazı ile aralarındaki 
mahkeme davaları sonuçlanmadan Genel Kurul yapılmasının bir fayda sağlamayacağı, 
bu nedenle Genel Kurul yapılmayacağı bildirilmiştir. 

Yapılan incelemelerde; TETAŞ bünyesinde AKTAŞ Elektrik Ticaret AŞ ile ilgili 
yeterli bilgi ve belgenin olmadığı, mali tablolarla ilgili bilgilerin zamanında temin 
edilemediği, 2013 yılı Olağan Genel Kurulundan sonra denetim tarihine (Haziran 2017) 
kadar Kurulunun henüz yapılmadığı, Şirketin tasfiyesinin devam etmekte olan davalar 
nedeniyle geciktirilmekte olduğu tespit edilmiştir. 

2015 yılı denetim raporunda, “Teşekkülün iştiraki Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş ile 
olan sermaye,alacak ve borç ilişkilerinin yakından takip edilmesi” önerilmiş olup, 
öneriye verilen cevapta; “Şirketle Teşekkül arasında devam eden Davalardan, Ankara 
2. Asliye Ticarety Mahkemesi’nin 2001/228 Esassında açılan mahsuplaşmadan 
kaynaklanan alacak davası, Karar Düzeltme aşamasından da geçerek kesinleşmiştir. 
Henüz kesinleşmemiş 2 adet daa bulunmakta olup, bu davalarında kesinleşmesi halinde 
yukarıda belirtildiği üzere Genel Kurul toplanarak Şirketin tasfiyesine ilişkin karar 
alınmasına yönelik işlemler başlatılacaktır.”  Şeklinde ifade edilmiştir. 
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Dava, Davalı Şirketin 1998 - 2002 dönemi mahsuplaşmasından doğan 
1.680.498.258 YTL’lik alacak davası olup Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 
14.11.2012 tarih, 2007/63E. VE 2012/521 K. Sayılı kararı ile kısmen kabulüne karar 
verilmiştir.  Karar Teşekkül tarafından temyiz edilmişse de Yargıtay 11. Hukuk 
Dairesinin 2013/16525E. 2014/7614 k. Sayılı Kararıyla onanmıştır. Konu mahkeme 
kararı karar düzeltmeye götürülmüş ve henüz sonuçlandırılmamıştır. 

Diğer dava; Ankara 4. Ticaret Mahkemesinin 2015/894 Esasında açılan, şirketin 
1994 Mart-Aralık dönemi faturalarından eksik ödenen bedelllerin anapara, gecikme 
zammı, gecikme zammına uygulanan KDV, tecil faizi ve tecil faize uygulanan KDV’ye 
ilşişkin olan toplam 15.629.976 TL tutarlı dava olup mahkeme, 11.04.2016 tarih ve 
2016/172 K sayılı kararıyla davanın kımen kabulüne karar vermiş karar temyiz 
aşamasında devam etmektedir. 

Teşekkülün iştiraki AKTAŞ Elektrik Ticaret AŞ ile olan sermaye, alacak ve borç 
ilişkileri ile ilgili davaların yakından takip edilmesi önerilir.  

J- Kalkınma planı ve yıllık programlar: 
1- Yatırımlar: 
Bakanlar Kurulu’nun 17 Ekim 2015 Tarihli ve 29505 Sayılı Resmî Gazete’de 

Yayımlanan 12 Ekim 2015 Tarihli ve 2015/8190 Sayılı “2016 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı” ekinde yer 
alan 2016 Yılı TETAŞ Yatırım Programı Projeler listesi 31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı 
Resmi Gazetede (Mükerre) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Detay ve alt detay yatırım 
programları ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 04.05.2016 tarih ve 1249 sayılı 
Olur’ları ile onaylanmıştır. 

2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair 
Bakanlar Kurulu’nun 2015/8190 sayılı Kararı ile; yürütülen toplu ve toplulaştırılmış 
projelerin detay ve alt detay projelerinin gerçekleştirilmesi Yönetim Kurulu’nun 
26.04.2016 tarih ve 11-19 kararı ile Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.   

Teşekkülün 2016 yılı yatırımları;  yeni projeler kapsamında 2016D000190 proje 
nolu Bilişim Teknolojileri Geliştirme Projesi ile 2016D000200 proje nolu Muhtelif İşler 
Projesi olmak üzere toplam 2 adet proje ile bunların 14 alt projesinden oluşmuştur. Söz 
konusu yatırımlar için 2,4 milyon TL ödenek ayrılmış olup faaliyet yılında ödeneğin 
%47’si oranın da toplam 1.133 bin TL nakdi harcama ve fiziki gerçekleşme olmuştur.  

2016 yılı yatırım programı, ödenek ve harcamaları tablo 23’te gösterilmiştir.  
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2016 yılı yatırım programında 2016D000190 proje numarası ile yer alan Bilişim 
Teknolojileri Geliştirme Projesi için 2 milyon TL ödenek ayrılmış olup, 1,1 milyon TL 
harcama yapılarak %55,4 oranında nakdi ve fiziki gerçekleşme meydana gelmiştir. Proje 
kapsamında “Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı (ERP)” adı ile 08.01.2016 tarihinde 
ihalesi gerçekleştirilen iş için 4 adet teklif verilmiş ve ihale 899.000TL tutar ile 
Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Tic. A.Ş’de kalmış olup 16.02.2016 
tarihinde imzalanmıştır. 

İhale konusu proje ile ilgili Teknik Şartnamede projenin amacı: “İdarenin güncel 
ve gelecekteki Kurumsal Kaynakları Planlama (ERP-Enterprise Resource Planning) 
uygulamalarının yönetilebilmesi için doğru, tutarlı, güncel ve ilişkisel bir veri 
havuzunda Karar Mekanizmalarını kolaylaştıracak olan hızlı, esnek ve kolay rapor 
oluşturma yeteneğine sahip, veri alış verişlerinin tümleşik olarak yapılabileceği ve 
raporlanarak değerlendirilebileceği bir yazılım ile teknolojik yenilikleri de içeren uygun 
donanım ve iletişim alt yapısı, İdare’nin yeni ihtiyaçlarına da cevap verebilecek şekilde 
ERP uygulamalarının yenilenmesi amaçlanmaktadır.” Şeklinde açıklanmıştır. 

İhale konusu iş yüklenici tarafından şartname ve sözleşmesine uygun olarak 2 faz 
şeklinde gerçekleştirilmiş ve geçici kabulleri yapılarak teşekkül hizmetine sunulmuş 
olup çalışmalar (Haziran 2017) devam etmektedir..  

2016 yılı yatırım programında 2016D000200 proje numarası ile yer alan muhtelif 
işler projesi için 400 bin TL ödenek ayrılmış olup, 26 bin TL harcama yapılarak %6,5 
oranında nakdi harcama ve fiziki gerçekleşme olmuştur.  

2-Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler: 
2015 yılı programının politika öncelikleri ve tedbirler tablosunda TETAŞ’ı 

sorumlu kuruluş olarak ilgilendiren herhangi bir tedbir bulunmamaktadır. 
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                                                      V. BİLANÇO 
 

TETAŞ’ın 31.12.2016 tarihli bilançosu ve 190.078 bin TL dönem kârı ile 
kapanan kâr ve zarar hesabı Yönetim Kurulu’nun yeter sayısı oluşmadığından dolayı 
toplanamaması nedeniyle, bilahare yeter sayısı oluştuktan sonra toplanacak yönetim 
kuruluna onaylatmak kaydıyla Genel Müdür tarafından 31.03.2016 tarihinde 
imzalanmıştır. Denetim tarihi (Ağustos 2017) itibariyle Yönetim Kurulu yeterli sayısı 
oluşmamıştır. 

31.12.2016 tarihli bilanço ve dipnotlarına, önceki yıl değerleriyle birlikte 
(Ek:10)’da yer verilmiştir.  

2015 ve 2016 yıllarına ait mali tablolarının uluslararası finansal raporlama 
standartları ile uyumlu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Türkiye 
finansal raporlama standartlarına göre bağımsız denetimlerinin yapılması ve bağımsız 
denetim raporlarının hazırlanması için yapılan ihale sonucunda 02.11.2015 tarihinde 70 
bin TL üzerinden imzalanan hizmet alımı sözleşmesinde; işin sözleşmenin imzalandığı 
tarihten itibaren 10 gün içinde başlatılması, işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 
24 ay olması öngörülmüştür. 

Sözleşme tarihinden sonra Kamu Gözetim Kurumu tarafından sözleşmeye yeni 
maddeler ilave edilmesi nedeniyle, Teşekkül Yönetim Kurulunun 15.12.2016 tarih ve 
28-50 sayılı kararı ile sözleşme yenilenerek, 22.12.2016 tarihinde imzalanmıştır. 

2016 yılı bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı 
oluşmadığından, 2016 yılı bağımsız denetim raporu hazır olmasına rağmen, denetim 
tarihi (Ağustos/2017) itibarıyla, 2016 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu görüşü 
bildirilememiştir. 

Bilançonun aktif ve pasifini oluşturan hesaplar aşağıda incelemiştir.  

-Aktif : 
TETAŞ’ın 31.12.2016 tarihli bilançosunun aktifini oluşturan hesaplar önceki 

dönem değerleri ile birlikte tablo 25 de gösterilmiştir. 
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Tablo25: Aktif hesaplar 

 

Aktifler toplamının önceki yıla göre %6,7 oranında 220 bin TL artmasında; 
alacaklar ve stok tutarlarında geçen yıla göre görülen artışlar etkili olmuştur. 

Aktif değerlerin, hesap grupları itibarıyla açıklaması aşağıdadır. 
I-Dönen varlıklar: 
A-Hazır değerler: 
33.170 bin TL tutarındaki hazır değerlerin; 2 bin TL’si kasa, 33.168 bin TL’si 

bankalar hesabından oluşmuştur.  
Bankalar hesabının ayrıntısı tablo 26 da gösterilmiştir. 

  

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 
 I-Dönen varlıklar:      

   A-Hazır değerler 271.689 13,2 33.170 0,9 (238.519) 
   B-Menkul kıymetler      

   C-Ticari alacaklar 2.774.217 84,7 2.900.937 83,0 126.720 
   D-Diğer alacaklar 11.165 0,3 1.336 0,0 (9.829) 
   E-Stoklar 51.763 1,6 292.591 8,4 240.828 
    F-Yıllara yaygın inş. ve onarım 
maliyetleri 

     

   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tahak. 47.932 1,5 85.862 2,5 37.930 

   H-Diğer dönen varlıklar 117.040 3,6 179.884 5,1 62.844 
Toplam (I) 3.273.806 99,9 3.493.780 99,9 219.974 

II-Duran varlıklar:      

   A-Ticari alacaklar      

   B-Diğer alacaklar  
 

 
  

   C-Mali duran varlıklar 150  150   

   D-Maddi duran varlıklar 1.086  955  (131) 
   E-Maddi olmayan duran varlıklar 508  693  185 
   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar      

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 
tahak.      
   H-Diğer duran varlıklar   1   

Toplam (II) 1.744 0,1 1.799 0,1 55 
Genel toplam (I + II) 3.275.550 100 3.495.579 100 220.029 

   Nazım hesaplar 9.556.648  8.885.693  (670.955) 
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Tablo25: Aktif hesaplar 

 

Aktifler toplamının önceki yıla göre %6,7 oranında 220 bin TL artmasında; 
alacaklar ve stok tutarlarında geçen yıla göre görülen artışlar etkili olmuştur. 

Aktif değerlerin, hesap grupları itibarıyla açıklaması aşağıdadır. 
I-Dönen varlıklar: 
A-Hazır değerler: 
33.170 bin TL tutarındaki hazır değerlerin; 2 bin TL’si kasa, 33.168 bin TL’si 

bankalar hesabından oluşmuştur.  
Bankalar hesabının ayrıntısı tablo 26 da gösterilmiştir. 
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Önceki dönem Cari dönem Fark 
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   A-Hazır değerler 271.689 13,2 33.170 0,9 (238.519) 
   B-Menkul kıymetler      

   C-Ticari alacaklar 2.774.217 84,7 2.900.937 83,0 126.720 
   D-Diğer alacaklar 11.165 0,3 1.336 0,0 (9.829) 
   E-Stoklar 51.763 1,6 292.591 8,4 240.828 
    F-Yıllara yaygın inş. ve onarım 
maliyetleri 

     

   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tahak. 47.932 1,5 85.862 2,5 37.930 

   H-Diğer dönen varlıklar 117.040 3,6 179.884 5,1 62.844 
Toplam (I) 3.273.806 99,9 3.493.780 99,9 219.974 

II-Duran varlıklar:      

   A-Ticari alacaklar      

   B-Diğer alacaklar  
 

 
  

   C-Mali duran varlıklar 150  150   

   D-Maddi duran varlıklar 1.086  955  (131) 
   E-Maddi olmayan duran varlıklar 508  693  185 
   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar      

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 
tahak.      
   H-Diğer duran varlıklar   1   

Toplam (II) 1.744 0,1 1.799 0,1 55 
Genel toplam (I + II) 3.275.550 100 3.495.579 100 220.029 

   Nazım hesaplar 9.556.648  8.885.693  (670.955) 

 

 
 

        Tablo26: Bankalar 

Önceki dönem Cari dönem Fark

Bin TL Bin TL Bin TL

a)Kamu bankaları:

   T.C. Ziraat Bankası 68.099 20.358 (47.741)

   T. Halk Bankası 1 2.501 2.500 

   T.Vakıflar Bankası 203.570 10.294 (193.276)

Toplam (a) 271.670 33.153 (238.517)

 b)Özel bankalar:

    T.İş Bankası 14 13 (1)

    T.Ekonomi Bankası

    Akbank 1 1

    İMKB Takasbank 1 1

Toplam (b) 16 15 (1)

 Toplam 271.686 33.168 (238.518)

Bankalar

 

Yılsonu itibarıyla 33.168 TL tutarındaki bankalar hesabının; 33.125bin TL’si 
vadeli, 43 bin TL’si vadesiz,  hesaplarda tutulmuş olup, yılsonu itibarıyla bankalarla 
mutabakat sağlanmıştır. 

Teşekkülün nakit fazlaları, Kamu Hazinedarlığı tebliği kapsamında Devlet tahvili 
ve vadeli hesaplarda değerlendirilmiş, 2016 yılında 4.118 bin TL’si Devlet 
tahvillerinden 60.122 bin TL’si vadeli hesaplardan olmak üzere toplam 64.240 bin TL 
faiz geliri elde edilmiştir. 

Kamu Hazinedarlığı Tebliğinde; kurumların gerçekleştirdikleri tahsilat 
tutarlarının, özel kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan 
hükümler saklı kalmak kaydı ile, takip eden işgünü içinde ilgili kurumun kamu 
sermayeli bankadaki hesabına aktarılması zorunlu tutulmuştur.  

Yapılan incelemelerde; nakitlerin kamu bankalarında toplanması ve 
değerlendirilmesi hususunda Kamu Hazinedarlığı Tebliği kapsamında hareket 
edilmekle birlikte, müşteriler tarafından özel bankalara gönderilen havalelerin kamu 
bankalarına aktarılmasında 1-2 günlük gecikmelerin yaşandığı görülmektedir. 

Teşekkülün nakit fazlalarının değerlendirilmesinde, Kamu Hazinedarlığı 
Tebliğine uygun hareket edilerek, müşteriler tarafından özel bankalara gönderilen 
havalelerin zamanında kamu bankalarına aktarılmasına özen gösterilmesi önerilir. 

C- Ticari alacaklar: 
2.900.937 bin TL tutarındaki ticari alacakların, 241.076 bin TL’si şüpheli 

alacaklardan oluşmuş olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır. 
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      Ticari alacakların ayrıntısı tablo 27’de gösterilmiştir. 

        Tablo27: Ticari alacaklar 

Önceki dönem Cari dönem Fark

Bin TL Bin TL Bin TL

Ca) Alıcılar 2.771.766 2.882.745 110.979

Cb) Verilen depozito ve teminatlar 2.451 18.192 2.451

Cc) Şüpheli ticari alacaklar 241.852 241.076 -776

 Toplam 3.016.069 3.142.013 112.654

Cd) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 241.852 241.076 (776)

 Ticari alacaklar net toplamı 2.774.217 2.900.937 126.720 

Ticari alacaklar

 

Ca) Alıcılar: 

Önceki yıla göre %4 oranında 110.979 bin TL artarak 2.882.745 bin TL olarak 
gerçekleşen ve tamamı elektrik enerjisi satışından kaynaklanan alacakların ayrıntısı 
tablo 28’de gösterilmiştir. 
        Tablo : 28- Alıcılar 

Önceki dönem Cari dönem Fark
Bin TL Bin TL Bin TL

 -Merkezi yön.kapsam.kamu idareleri
 -Kamu iktisadi teşebbüsleri 63.516 58.490 (5.026)
 -Gerçek ve tüzel kişiler 2.698.830 2.812.854 114.024 
 -Yurt dışından alacaklar 9.420 11.401 1.981 

 Toplam 2.771.766 2.882.745 110.979 

Alıcılar

 

KİT’lerden olan alacakların 51.176 bin TL’si TEİAŞ’tan, 5.849 bin TL’si TCDD 
ve 1.465 bin TL’si de Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı 
işletmelerinden olan alacaklara ilişkindir.  

Gerçek ve tüzel kişilerden olan 2.882.745 bin TL alacağın; 1.746.247 bin TL’si 
perakende satış şirketlerine, 719.237 bin TL’si dağıtım şirketlerine, 417.261 bin TL’si 
sanayi müşterilerine verilen enerji bedellerinden alacaklara aittir. 

Elektrik dağıtım ve perakende satış şirketleriyle imzalanan elektrik satım 
sözleşmeleri kapsamında alınması gereken teminatların bazı şirketlerden alınması 
konusunda sorunlar yaşanmakta, bazı şirketler vermeleri gereken teminatı 
vermezlerken, yeterli teminatı olan bazı şirketlerin teminatları zamanında borçlarına 
mahsup edilmemektedir. Borç ödeme ve teminat verme konusunda sorun yaşayan bazı 
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      Ticari alacakların ayrıntısı tablo 27’de gösterilmiştir. 
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 Ticari alacaklar net toplamı 2.774.217 2.900.937 126.720 

Ticari alacaklar

 

Ca) Alıcılar: 

Önceki yıla göre %4 oranında 110.979 bin TL artarak 2.882.745 bin TL olarak 
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Bin TL Bin TL Bin TL
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KİT’lerden olan alacakların 51.176 bin TL’si TEİAŞ’tan, 5.849 bin TL’si TCDD 
ve 1.465 bin TL’si de Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı 
işletmelerinden olan alacaklara ilişkindir.  

Gerçek ve tüzel kişilerden olan 2.882.745 bin TL alacağın; 1.746.247 bin TL’si 
perakende satış şirketlerine, 719.237 bin TL’si dağıtım şirketlerine, 417.261 bin TL’si 
sanayi müşterilerine verilen enerji bedellerinden alacaklara aittir. 

Elektrik dağıtım ve perakende satış şirketleriyle imzalanan elektrik satım 
sözleşmeleri kapsamında alınması gereken teminatların bazı şirketlerden alınması 
konusunda sorunlar yaşanmakta, bazı şirketler vermeleri gereken teminatı 
vermezlerken, yeterli teminatı olan bazı şirketlerin teminatları zamanında borçlarına 
mahsup edilmemektedir. Borç ödeme ve teminat verme konusunda sorun yaşayan bazı 

 

 
 

şirketlerde ise; fiyat eşitleme mekanizmasından kaynaklanan alacakları önce eksik 
teminatlarına sayılmakla birlikte, daha sonra bu teminatlarının borçlarına mahsup 
edilmesi nedeniyle teminatları tekrar yetersiz hale gelmektedir. 

 2015 yılı denetim raporunda değinilen bazı grup şirketlerinin Teşekküle olan 
borçları ile ilgili olarak; 

Denetim tarihi (Temmuz 2017) itibariyle Toroslar EDAŞ ve EPSAŞ Şirketleri 
2015 yılında ödemelerini vadesinde gerçekleştirmişler, fatura bedellerini düzenli olarak 
ödemişler, dolayısıyla Teşekküle karşı borçlu duruma düşmemişlerdir. Vangölü EDAŞ 
16/11/2016 ve Osmangazi EPSAŞ 02/02/2017 tarihi itibariyle Teşekküle ödeme vadesi 
geçmiş borçlarının tamamını ödemiş olup, 19/06/2017 tarihi itibariyle Vangölü EDAŞ, 
ve Vangölü EPSAŞ, Osmangazi EDAŞ ve Osmangazi EPSAŞ’ın vadesi geçmiş 
borçlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. 

TETAŞ tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na muhatap 23.10.2015 
tarih ve 4198 sayılı yazısında; ödeme yapmayan şirketlerin teminatlarının irat 
kaydedilmesi ve eksik teminatların tamamlattırılması ve geçmişte yaşanan tecrübeler de 
dikkate alınarak sorunların oluşmaması için bu konunun Bakanlıkça çözüme 
kavuşturulması gerektiği ifade edilmiştir. 

Denetim tarihi (Temmuz 2017) itibariyle; GDZ EDAŞ, Gediz EPSAŞ, ADM 
EDAŞ, Aydem EPSAŞ, Trakya EPSAŞ, Boğaziçi EDAŞ, CK Boğaziçi EPSAŞ 
Yeşilırmak EDAŞ, Yeşilırmak EPSAŞ, Aras EDAŞ Aras EPSAŞ’ın toplam 1.102 
milyon TL bakiye fatura borçlarının olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca; Osmangazi EPSAŞ 36.431 bin TL, Dicle EDAŞ ın ise 45.798 bin TL 
teminat eksiğinin olduğu görülmüş olup, 12/06/2017 tarih ve 2491 sayılı yazı ile 
Osmangazi EPSAŞ, 14/04/2017 tarih ve 1644 sayılı yazı ile de Dicle EDAŞ Şirketlerine 
eksik teminatlarını tamamlamaları hususu bildirilmiştir.  

Teşekkülün şirketlerinden olan birikmiş enerji alacaklarının tahsili ve teminat 
eksikliklerinin tamamlanması hususunda yaşanan sorunların kalıcı bir çözüme 
kavuşturulması için ilgili merciler nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi, çözüm 
bulunamadığı takdirde enerji satış anlaşmaları hükümlerinin uygulanmasına yönelik 
olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
diğer ilgili kuruluşlarla birlikte çözüm bulunarak, alacakların vadesinde tahsili için 
gerekli önlemlerin zamanında alınması önerilir. 

Hazar Gölü havzasında İHD yöntemiyle üretim yapan Bilgin Elektrik Üretim, 
İletim, Dağıtım Ticaret AŞ’nin Hazar I ve Hazar II santrallerindeki üretimin, Diyarbakır 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.11.2005 tarih ve 490 nolu, 
Elazığ Valiliği’nin 30.12.2005 tarih ve 4285 sayılı kararlarıyla, göl kotunun düşme 
trendine girdiği gerekçesiyle durdurulmasından sonra Şirket, imtiyaz sözleşmesinde 
öngörülen 60 milyon kWh’lık elektrik enerjisi üretim taahhüdünü gerçekleştiremez hale 
gelmiştir. 

Şirketin, 17.11.1995 tarih ve 95/7748 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 
08.08.1996 tarihinde imzalanan imtiyaz sözleşmesi 26 yıl süreli olup, sözleşme süresi 
2022 yılında sona erecektir. Elektrik Satış Anlaşması’nın 1.3.10’uncu maddesinde; 
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Şirketin, yıllık enerji üretim programını gerçekleştiremediği takdirde, programa göre 
noksan gerçekleştirdiği üretim miktarının %20’si tutarında bir meblağı tazminat olarak 
ödeyeceği öngörüldüğünden, üretimin durdurulduğu 2006 yılından itibaren her yıl için 
üretilmeyen elektrik enerjisi için ceza kesilmekte ve dava yoluyla takip yapılmaktadır. 

Şirket adına iç tüketim olarak tahakkuk ettirilen bedellere yapılan itiraz da 
ihtilaflı bir konu olup, Şirket adına tahakkuk ettirilip dava konusu edilen alacaklar 
şüpheli alacaklara alınmakta ve aynı tutarda karşılık ayrılmaktadır. 2015 yılında da 
Şirket adına tahakkuk ettirilmiş 754 bin TL tutarındaki alacak dava konusu edilerek 
şüpheli alacaklar hesabına aktarılırken, dava açılmayan elektrik bedelinden alacak 
39.000 bin TL ticari alacaklar hesabında, Aralık/2015 ayında tahakkuk ettirilen 944 bin 
TL tutarındaki tazminat ve ceza gelirlerinden alacak gerçek ve tüzel kişilerden diğer 
alacaklar hesabında izlenmiştir. 

TETAŞ tarafından Bilgin Elektrik Firması ve TEİAŞ aleyhine Ankara 14. İdare 
Mahkemesinde açılan Ocak/2009-Nisan/2013 dönemine ait ödenmeyen iç ihtiyaç 
faturaları tutarı 168 bin TL’nin dava tarihine kadar hesaplanan faiziyle birlikte 245 bin 
TL’ye ulaşan alacağın tahsiline ilişkin davada; Mahkeme 31.03.2016 tarih ve 2013/1038 
E., 2016/1265 K. numarasıyla; sorumluluğun Bilgin Elektrik Üretim İletim Dağıtım ve 
Ticaret AŞ’ye ait olduğu, TEİAŞ’ın sorumluluğunda bulunduğu iddia edilen 
teçhizatlardan kaynaklanan tüketim miktarının tespiti halinde bu Şirkete rücu yoluna 
gidilebileceği belirtildikten sonra, toplam 245 bin TL’nin dava tarihinden itibaren asıl 
alacağa işleyecek yasal faiziyle birlikte Bilgin Elektrik Üretim İletim Dağıtım ve Ticaret 
AŞ tarafından davacıya ödenmesine karar vermiştir. Aynı kapsamda, 2013-2016 
dönemine ait Ankara 3. ve 6. İdare Mahkemelerinde açılmış toplam 149,3 bin TL tutarlı 
üç adet dava devam etmektedir. 

TETAŞ tarafından Bilgin Elektrik Firması aleyhine, 2006-2015 döneminde 
taahhüt edildiği halde üretilmeyen elektrik enerjisi bedelinin %20’si oranında toplam 
7,6 milyon TL’lik dava açılmıştır. Bu davalardan Teşekkül aleyhine sonuçlanan ve 
temyiz aşamasında olan 2006-2014 dönemine ilişkin davalar için toplam 328,9 bin TL 
vekalet ücreti, 100,2 bin TL harç ödemesi yapılmış olup, söz konusu harçlardan 36,1 bin 
TL’si kararlar henüz kesinleşmemiş olduğu halde mahkeme kararları kapsamında tahsil 
edilmiştir.  

Hazar Gölü havzasında imtiyaz sözleşmesi kapsamında İHD yöntemiyle üretim 
yaparken, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
18.11.2005 tarih ve 490 nolu, Elazığ Valiliği’nin 30.12.2005 tarih ve 4285 sayılı 
kararlarıyla, göl kotunun düşme trendine girdiği gerekçesiyle üretimi durdurulan Şirket 
2006-2016 döneminde üretim yapmadığı gibi imtiyaz sözleşmesinin sona ereceği 2022 
yılına kadar da üretim yapma imkanı bulunmamaktadır. 

2006-2014 dönemine ilişkin olarak taahhüt edildiği halde üretilmeyen enerji için 
Şirket aleyhine açılan davaların tamamı Teşekkül aleyhine sonuçlanmasına rağmen, 
daha önce temyiz edilen davalar sonuca bağlanmadığından her yılın eksik üretimi için 
ayrı ayrı davalar açılmış ve açılan bu davalar için yıllık 35,3 bin TL ile 47,6 bin TL 
arasında olmak üzere toplam 328,9 bin TL vekalet ücreti ödenmiştir. 
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Şirketin, yıllık enerji üretim programını gerçekleştiremediği takdirde, programa göre 
noksan gerçekleştirdiği üretim miktarının %20’si tutarında bir meblağı tazminat olarak 
ödeyeceği öngörüldüğünden, üretimin durdurulduğu 2006 yılından itibaren her yıl için 
üretilmeyen elektrik enerjisi için ceza kesilmekte ve dava yoluyla takip yapılmaktadır. 

Şirket adına iç tüketim olarak tahakkuk ettirilen bedellere yapılan itiraz da 
ihtilaflı bir konu olup, Şirket adına tahakkuk ettirilip dava konusu edilen alacaklar 
şüpheli alacaklara alınmakta ve aynı tutarda karşılık ayrılmaktadır. 2015 yılında da 
Şirket adına tahakkuk ettirilmiş 754 bin TL tutarındaki alacak dava konusu edilerek 
şüpheli alacaklar hesabına aktarılırken, dava açılmayan elektrik bedelinden alacak 
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Söz konusu eksik üretim cezası tahakkuku Elektrik Satış Anlaşmasının 1.3.10 
uncu maddesinde yer alan; “Şirket kendi hatasından kaynaklanan nedenlerle Madde 
1.1.31’de belirtilen yıllık enerji üretim programını gerçekleştiremediği takdirde, 
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bir meblağı tazminat olarak, eksik üretimin gerçekleştiği yıldaki ortalama aktif enerji 
fiyatı üzerinden ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak TEAŞ’a ödeyecektir…” hükmü 
gereğince yapılmaktadır. 
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doğal yapının tahrip olup kirlendiğinin tespit edildiği belirtilerek, Diyarbakır Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün konuyla ilgili kararının, 2863 
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 61 inci maddesi gereği, 
uyulması zorunlu bir karar olduğunun ifade edildiği, DSİ Dokuzuncu Bölge 
Müdürlüğünün Şirkete muhatap 08.12.2005 tarihli yazısı ile, 2005 yılı sonuna kadar 
durdurulan santral faaliyetinin tekrar başlatılmamasının Şirkete bildirildiği, hususları 
dikkate alındığında, Şirketin imtiyaz sözleşmesinin sona ereceği 2022 yılına kadar 
kesilecek eksik üretim cezaları nedeniyle açılacak davalar için önemli tutarda vekalet 
ücreti ödenmek zorunda kalınacaktır. 

2015 yılı denetim raporunda; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.11.2005 tarih ve 490 nolu kararıyla üretimi durdurulan 
Hazar I ve Hazar II santrallerinde imtiyaz sözleşmesinin sona ereceği 2022 yılına kadar 
tekrar üretim yapma imkânının bulunmadığı, üretim imkânı bulunmayan dönemde 
kesilen eksik üretim cezalarının tahsili amacıyla açılan davaların Teşekkül aleyhine 
sonuçlandığı ve söz konusu davalar nedeniyle önemli tutarlarda vekâlet ücreti ödenmek 
zorunda kalındığı hususları da dikkate alınarak; imtiyaz sözleşmesi kapsamında Şirketin 
üretim sorumluluğunun devam edip etmediği hususu ile üretim yapılmayan dönem için 
eksik üretim cezası kesilip kesilmeyeceği hususunun değerlendirilmesi için Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması önerilmişti. 

Teşekkül 01/12/2016 tarih, 4993 sayı ve 15/06/2017 tarih, 2528 sayılı yazılar ile 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına konu ile ilgili olarak devam etmekte olan süreç 
hakkında bilgilendirme yapmış, Teşekkül Yönetim Kurulunun teşkil ettiğinde 2016 ve 
ileriki yıllara ilişkin dava açılmamak üzere karar alınması için gerekli girişimlerde 
bulunulacağı belirtilmiştir. 

Ancak, denetim tarihi (Temmuz 2017) itibariyle konu ile ilgili olarak Bakanlık 
tarafında henüz bir talimat gelmemiş olup süreç devam etmektedir. 
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üretim cezası kesilip kesilmeyeceği hususu ile ilgili yapılan girişimlerin takip edilerek 
sonuçlandırılması önerilir. 

Yurt dışından alacak tutarı 11.401 bin TL, Arnavutluk’a satılan 83.900.000 
kWh’lik elektrik enerjisinin bedeli 3.239.725 ABD Dolarının karşılığı olup, mülga TEK 
Genel Müdürlüğü’nden Teşekküle intikal etmiştir. 

Dışişleri Bakanlığınca ETKB’ye yazılan 18.06.2007 tarih ve 1168 sayılı yazıyla, 
Arnavutluk’tan olan alacağın takside bağlanarak tahsil edilmesi yönünde görüş talep 
edilmiş, ETKB’nın talebi üzerine TETAŞ tarafından yazılan yazıda alacağın takside 
bağlanması hususunda uygun görüş verilmiş, 2014 yılı denetim raporunda da; alacağın 
tahsiline yönelik 2007 yılında Dışişleri Bakanlığı, ETKB ve TETAŞ arasında yapılan 
yazışmaların yenilenerek nihai işlemin karara bağlanması önerilmiş olmasına karşılık, 
alacağın tahsili konusunda 2016 yılının sonuna kadar bir gelişme sağlanamamıştır. 

ETKB Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün bila tarih ve 724 
sayılı yazısı ile söz konusu alacağa ilişkin olarak istenen somut bilgi ve belgeler, 
TETAŞ’ın 29.04.2016 tarih ve 1807 tarihli yazısı ekinde adı geçen Genel Müdürlüğe 
gönderilmiştir. 

TETAŞ’ın Enerji Tabii Bakanlığı’na en son yazmış olduğu 23.05.2017 tarih ve 
E.2241 sayılı yazısında; söz konusu alacağın tahsili ile ilgili olarak güncel gelişmelerin 
Teşekküle bildirilmesi arz olunmuş, Arnavutluk tan olan alacağın tahsili için ilgili 
merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması talep edilmiş, ancak;konu ile ilgili 
olarak denetim tarihi (Temmuz 2017) itibariyle henüz bir gelişme olmamıştır. 

Arnavutluk’tan olan 83.900.000 kWh’lık elektrik enerjisinin bedeli 3.239.725 
ABD Doları tutarındaki alacağın tahsiline yönelik olarak Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi önerilir. 

Cb)Şüpheli ticari alacaklar: 
2015 yılından 241.852 bin TL olarak devreden şüpheli ticari alacaklar, yıl içinde 

1.003 bin TL tutarındaki giriş ve 1.779 bin TL tutarındaki çıkıştan sonra 2016 yılında 
241.076 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Yıl içinde şüpheli alacaklar hesabına girişi yapılan 1.003 bin TL’nin; tamamı  
BİLGİN Elektrik A.Ş’nin davalı ve takipteki borcuna karşılık yapılan tahsilatla ilgilidir. 

Ege Metal ve Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ’den olan alacak, elektrik enerjisi 
tüketim bedeli, gecikme cezası ve temerrüt faizlerinden oluşmuştur. 1997-1999 
yıllarındaki elektrik enerjisi borcunu ödemeyen Şirketle ilgili olarak başlatılan dava ve 
icra takipleri sonucu Şirketin elektriği kesilmiş olmasına rağmen, Şirket tarafından İzmir 
3. Asliye Ticaret Mahkemesinden alınan 23.02.2001 tarihli 2001/612 D.İş.sayılı kararla; 
enerjinin kesilmesine dair kararın durdurulmasına ve kesilmiş bulunan enerjinin ihtiyati 
tedbir yoluyla açılmasına hükmedilmesi üzerine, Şirkete elektrik verilmeye devam 
edilmiştir. 2001 ve 2002 yıllarında yapılan icra takiplerinde ise tahsilat yapılamadığı 
gibi icra takiplerindeki dosyalar aciz vesikasına bağlanmıştır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunca, 1997-1999 döneminde 
ödenmeyen elektrik faturalarına ilişkin olmak üzere yapılan soruşturma sonucunda 
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hazırlanan 21.01.2002 tarih ve 28 sayılı Soruşturma Raporunda yer alan; “…26.02.2001 
tarihi itibarıyla icra, bilahare dava konusu olan toplam 29.923.777.799.568 TL Kurum 
alacağının dava sonucunda tahsil edilemeyen kısmından, adı geçenlerin sorumlu 
oldukları, hesaplamanın buna göre yapılması ve görev süreleri ile paralel olarak 
hesaplanacak olan bu miktarlardan adı geçenlerin müştereken ve müteselsilen sorumlu 
olacakları” değerlendirmesi gereğince, 12.03.2007 tarihi itibarıyla işlemiş faiz, gecikme 
cezası ve KDV’leri toplamı 140.432.952,89 YTL üzerinden alacak davası açılmıştır. 

Davanın 11.07.2012 tarih ve 2012/272 K. Sayılı kararla Teşekkül aleyhine 
reddedilmesi üzerine, karar temyiz edilmiştir. Temyizde; Yargıtay yerel mahkeme 
kararının bozulmasına karar vermesine rağmen, yerel mahkemenin bozma kararına 
uymayarak, kararında direnmesi üzerine tekrar temyiz yoluna gidilmiştir.  

İletim sistemine doğrudan bağlı müşteri EREGE Metal AŞ, İletim Sistemine 
Doğrudan Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslarda öngörülen ek güvence bedellerini vermemesi ve enerji borçlarını zamanında 
ödememesi üzerine birçok kez yazılı olarak uyarılmasına rağmen yükümlülüklerini 
yerine getirmemiştir. TETAŞ’ça söz konusu Şirketle ilgili olarak uyarı dışında herhangi 
bir işlem yapılmaması ve ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımların gereği gibi 
uygulanmaması üzerine Sayıştay tarafından düzenlenen 2011 yılı Denetim Raporunda 
yer alan “Teşekkül alacağını mevzuat hükümlerine uygun şekilde takip ve tahsil 
etmeyen, abonenin borçlarını zamanında ödememeyi alışkanlık haline getirmesine 
rağmen enerjisinin kesilmesini, teminatların nakde çevrilmesini sağlamayan, ek 
güvence bedellerini vermeyen aboneler hakkında yazı yazmak dışında hiçbir işlem 
yapmayan ve sonuçta Teşekkülün daha fazla alacağının karşılıksız kalmasına ve 
tahsilatının riskli hale gelmesine sebebiyet verenlerin ve sorumluluklarının tespiti için 
konunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nca 
incelenmesi, gerekirse soruşturulması” önerisi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanan 01.03.2013 tarih ve 98-2 sayılı 
Soruşturma Raporu ve 26.06.2013 tarih ve 69 sayılı Bakan Olur’u, 03.07.2013 tarih ve 
996 sayılı yazı ekinde Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir. 

Soruşturma raporunun sonuç bölümünde özet olarak; 
-Mali yönden; TETAŞ Genel Müdürlüğü’nün söz konusu müşteriden olan 

alacağı ile ilgili olarak halihazırda bir kurum zararı doğmadığından şu an için mali 
açıdan herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadığı, fakat ilerleyen dönemde borçların 
yasal takibi neticesinde tahsil edilememesi durumunda oluşacak kurum zararından ilgili 
dönemde konu ile ilgili görevli ve yetkili olmasına rağmen mevzuat ve sözleşmedeki 
gerekli işlemleri yapmayan kurum çalışanları sorumlu olacağından tahsil edilemeyen 
tutarın bu personelden müştereken ve müteselsilen tahsili için Teşekkülce gerekli 
işlemlerin tesis edilerek görev ve yetki açısından gerekli olması durumunda konunun 
Bakanlık Makamının 28.02.1996 tarih ve 29 sayılı Olur’u çerçevesinde Bakanlığa 
intikal ettirilmesi gerektiği, 

-Disiplin yönünden; TETAŞ Genel Müdür’ünün kınama cezası, bir Genel Müdür 
Yardımcısı’nın kınama cezası, diğer Genel Müdür Yardımcısı’nın uyarma cezası, Enerji 
Satış Dairesi Başkanı’nın kınama cezası ile tecziyesinin uygun olacağı, 
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-İdari yönden; müşterinin Teşekküle oldukça yüksek meblağda ve tahsili riskli 
borcu bulunması nedeniyle bu olumsuz durumun daha fazla Teşekkül aleyhine 
gelişmemesi amacıyla anılan tüketici hakkında TETAŞ ile İletim Sistemine Doğrudan 
Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 
ilgili maddesi doğrultusunda gerekli işlemlerin bir an önce yapılıp, Teşekküle olan 
borçlarının takip ve tahsili ile ilgili hukuki işlemlerin ve gereken hukuki tedbirlerin 
ivedilikle başlatılması gerektiği, 

-Konu ile ilgili olarak cezai yönden herhangi bir işlem tesisine gerek olmadığı, 
sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir. 
Soruşturma raporu kapsamında, disiplin yönünden; raporda adı geçen Genel 

Müdür, bir genel müdür yardımcısı ve bir daire başkanına kınama, bir genel müdür 
yardımcısına uyarma cezaları verilmiş ve 03.02.2013 tarihinde vefat eden Genel Müdür 
dışındaki personele disiplin cezaları 08.07.2013 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına 
karşılık, Disiplin Kurulunun 06.08.2013 tarih ve 2013/1 sayılı kararıyla, “borçlu 
firmaların elektriğinin kesilmemesinin genel bir uygulamaya dönüşmesi, adı geçenlerin 
yetkileri sınırında söz konusu şirketten alacaklarının tahsili ve enerjisinin kesilmesi 
yönünde gerekli çabayı göstermiş olmaları nedeniyle verilmiş olan disiplin cezalarının 
kaldırılmasına” karar verilmiştir. 

Söz konusu müşteriye verilen enerji 15.01.2013 tarihinde kesilmiş olup, kısmi 
ödeme karşılığında 06.03.2013 tarihinde tekrar verilmeye başlanmış olmasına karşılık, 
borçların ödenmeme halinin devam etmesi üzerine 03.05.2013 tarihinde tekrar 
kesilmiştir. 

TETAŞ Yönetim Kurulunun 18.07.2013 tarih ve 16-29 sayılı kararı ile Şirketin 
aboneliği feshedilmiş, 29.07.2013 tarihi itibarıyla 45.159 bin TL tutarındaki alacağın 
12.597 bin TL’si alınan teminatların (10.552 bin TL’si teminat mektubu, 2.045 bin TL’si 
nakit teminat) mahsubu suretiyle kapatılmış, kalan 30.462 bin TL alacak için icra takibi 
başlatılmıştır. İcra takibinden sonra 2013 yılında gerçekleştirilen 1.150 bin TL 
tutarındaki tahsilat ve 1.780 bin TL tutarındaki gecikme cezasının tahakkuku ve 2014 
yılında gerçekleştirilen 7.020 bin TL tutarındaki tahsilattan sonra 24.072 bin TL 
tutarındaki şüpheli alacak 2015 yılına devretmiştir. 

17.03.2015 tarihi itibarıyla, 24.620 bin TL’si Kasım/2012-Mayıs/2013 dönemine 
ait faturalar tutarı, 8.789 bin TL’si hesaplanan gecikme faizi olmak üzere 33.409 bin 
TL’ye ulaşan alacak, Yönetim Kurulunun 17.02.2015 tarih ve 5/17 sayılı kararıyla; 
işleyecek 10.636 bin TL tutarındaki gecikme faiziyle birlikte 44.045 bin TL’ye ulaşacak 
alacağın iki katı tutarında 88.090 bin TL tutarında ipotek teminatı alınmak suretiyle, ilk 
taksit ödemesi 17.03.2015 tarihinde olmak üzere aylık 1.225 bin TL taksitle 36 ay olarak 
yapılandırılmıştır. 

2014 yılından 24.072 bin TL olarak devreden şüpheli alacakla ilgili olarak 2015 
yılında 320 bin TL KDV tahakkuku yapılmış, 5.152 bin TL tahsil edilmiş, 19.240 bin 
TL tutarındaki şüpheli alacak 2016 yılına devretmiş, 2016 yılında tahsilat yapılmamış 
ancak, 02/03/2017 tarihinde BİLGİN Elektrik Üretim A.Ş firmasından yasal faizi ile 
birlikte toplam 38 bin TL’lik tahsilat yapılmıştır. 
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-İdari yönden; müşterinin Teşekküle oldukça yüksek meblağda ve tahsili riskli 
borcu bulunması nedeniyle bu olumsuz durumun daha fazla Teşekkül aleyhine 
gelişmemesi amacıyla anılan tüketici hakkında TETAŞ ile İletim Sistemine Doğrudan 
Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların 
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ivedilikle başlatılması gerektiği, 

-Konu ile ilgili olarak cezai yönden herhangi bir işlem tesisine gerek olmadığı, 
sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir. 
Soruşturma raporu kapsamında, disiplin yönünden; raporda adı geçen Genel 
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yılında gerçekleştirilen 7.020 bin TL tutarındaki tahsilattan sonra 24.072 bin TL 
tutarındaki şüpheli alacak 2015 yılına devretmiştir. 

17.03.2015 tarihi itibarıyla, 24.620 bin TL’si Kasım/2012-Mayıs/2013 dönemine 
ait faturalar tutarı, 8.789 bin TL’si hesaplanan gecikme faizi olmak üzere 33.409 bin 
TL’ye ulaşan alacak, Yönetim Kurulunun 17.02.2015 tarih ve 5/17 sayılı kararıyla; 
işleyecek 10.636 bin TL tutarındaki gecikme faiziyle birlikte 44.045 bin TL’ye ulaşacak 
alacağın iki katı tutarında 88.090 bin TL tutarında ipotek teminatı alınmak suretiyle, ilk 
taksit ödemesi 17.03.2015 tarihinde olmak üzere aylık 1.225 bin TL taksitle 36 ay olarak 
yapılandırılmıştır. 

2014 yılından 24.072 bin TL olarak devreden şüpheli alacakla ilgili olarak 2015 
yılında 320 bin TL KDV tahakkuku yapılmış, 5.152 bin TL tahsil edilmiş, 19.240 bin 
TL tutarındaki şüpheli alacak 2016 yılına devretmiş, 2016 yılında tahsilat yapılmamış 
ancak, 02/03/2017 tarihinde BİLGİN Elektrik Üretim A.Ş firmasından yasal faizi ile 
birlikte toplam 38 bin TL’lik tahsilat yapılmıştır. 

 

 
 

2014 yılı denetim raporunda, İletim sistemine doğrudan bağlı müşteri ile ilgili 
olarak; borçlu şirketin ve bağı olduğu bilenen diğer şirketlerin İstanbul 12. Ağır Ceza 
Mahkemesince mal varlıklarının müsadere altına alındığı, buna ilişkin davanın da 
Yargıtay aşamasında olduğu dikkate alınarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Denetim Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanan ve 26.06.2013 tarih ve 69 sayılı Bakan 
Olur’una bağlanan, 01.03.2013 tarih ve 98/2 sayılı Soruşturma Raporu gereği, söz 
konusu Şirkete ilişkin elektrik satışından kaynaklanan alacağın tahsilinin yakından 
takibi ile sorumlu görülen personel yönünden yapılacak işlemlerde zaman aşımının 
dikkate alınması önerilmiştir.  

TETAŞ tarafından öneriye verilen cevapta; protokol hükümlerine göre 
gerçekleşen temerrüt koşulu üzerine Ankara 31. İcra Müdürlüğü’nün 2015/17593 sayılı 
dosyasında ipotekli taşınmazların satışı ile Teşekkül alacağının tahsiline yönelik 
07.08.2015 tarihinde icra takibinin başlatıldığı, alacağın tahsiline yönelik iş ve 
işlemlerin öneri doğrultusunda takip edildiği ifade edilmiştir.  

İpoteğe konu arsaların üzerinde işletme tesisleri bulunmakta olup, şirketin 
değerlemesini yapan iki ayrı gayrimenkul değerleme şirketi arsalara Ekim/2014 ayında 
toplam 30.807 bin TL ve Ocak/2015 ayında 44.010 bin TL değer biçmiştir. Üzerinde 
işletme tesisleri olan arsaların işletmeden ayrı değerlendirilmesi imkânının olmaması 
nedeniyle nakde dönüştürülmesinde güçlüklerin yaşanabileceği, borçlu firmanın ödeme 
gücünün yerinde olmaması nedeniyle yapmış olduğu üç taksit ödenmesini yapılan yakın 
takip ve protokolde yer alan “üst üste iki taksitin ödenmemesi halinde borcun geri kalan 
kısmının muacceliyet kesbedeceği” hükmü karşısında ancak parça parça ve gecikmeli 
olarak gerçekleştirebildiği, tahsil edilemeyen alacaklar için sorumlu personel yönünden 
“Rücuen alacak” davasının söz konusu olacağı dikkate alındığında, alacağın tahsiline 
yönelik takip çalışmaları önem arz etmektedir. 

Teşekkül lehine ipotek tesis edilmek suretiyle borcun 36 ay süreyle yeniden 
yapılandırılmasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilmesi üzerine, 
Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanlığının 27.03.2015 tarih ve 713 sayılı cevabi 
yazısında; firmadan olan alacağın tahsili ve teminata bağlanması hususuyla ilgili olarak 
01.03.2013 tarih ve 98-2 sayılı Soruşturma Raporunu düzenleyen denetçilerden alınan 
02.04.2015 tarihli Denetçilik Görüşünde; “Konu ile ilgili raporumuzda TETAŞ Genel 
müdürlüğünün söz konusu şirketten alacağının takip ve tahsili için gerekli hukuki işlem 
ve tedbirlerin alınması istenildiğinden buna ilave yeni bir değerlendirme ve görüşe gerek 
görülmemekle birlikte, imzalanan protokolde Teşekkül alacağı için Banka Teminat 
Mektubu yerine gayrimenkul ipoteği tesisi öngörülmüş olup, bu durumda Teşekkül 
alacağı için yeterli güvence sağlayamayabileceği mütalaa olunmaktadır.” denildiği, 
Başkanlıklarınca da söz konusu Denetçilik Görüşüne iştirak edildiği ifade edilmiştir. 

18.03.2015 tarihli protokol kapsamında ilk üç taksit gecikmeli olarak ödenmiş 
olmasına rağmen 17.06.2015 ve 17.07.2015 tarihli taksitlerin ödenmemesi üzerine 
07.08.2015 tarihinde Ankara 31. İcra Müdürlüğü aracılığıyla; borçlu EREGE Metal 
Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile ipotekli gayrimenkulün sahibi SİDER Demir Çelik 
Pazarlama ve satış AŞ’ye 17.06.2015 tarihli taksitten bakiye alacak 1.211 bin TL, 
17.07.2015 tarihli taksit tutarı 1.225 bin TL, gecikme faizi 72 bin TL ve muaccel hale 
gelen taksit tutarları 29.378 bin TL ve noter masrafları bin TL olmak üzere toplam 
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31.887 bin TL’nin 30 gün içinde icra emrinde verilen banka hesabına yatırılması, bu 
süre içinde borcun ödenmemesi veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına 
dair bir karar getirilmemesi halinde, alacaklının taşınmazları üzerindeki ipoteğin paraya 
çevrilmesi talep edilmiştir. 

Aliağa İcra Müdürlüğü’nün 2015/571 Talimat sayılı dosyası kapsamında 
yaptırılan kıymet takdirinde; ipoteğe konu SİDER Demir Çelik Fabrikası, haddehane, 
çelikhane ve diğer tamamlayıcı mütemmim cüzlere toplam 870.958.955 TL değer 
biçilmiştir. İcra sürecinde takdir edilen kıymetin yüksek olmasının, ipoteğin paraya 
çevrilmesi sürecinde alıcı çıkmamasına sebep olabileceği, dolayısıyla satışın 
gerçekleşmemesi riskini taşıdığı yönündeki değerlendirme sonucunda söz konusu 
rapora Aliağa İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde 2016/43 E. sayılı dosya üzerinden itiraz 
edilmiştir. 

Denetim tarihi (Temmuz 2017) itibariyle yasal süreç devam etmektedir. 
İletim sistemine doğrudan bağlı müşteri EREGE Metal AŞ’nin, İletim Sistemine 

Doğrudan Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslarda öngörülen ek güvence bedellerini vermemesi ve enerji borçlarını zamanında 
ödememesine rağmen TETAŞ’ça söz konusu Şirketle ilgili olarak uyarı dışında herhangi 
bir işlem yapılmaması ve ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımların gereği gibi 
uygulanmaması üzerine; 

 -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığınca 
hazırlanan 01.03.2013 tarih ve 98-2 sayılı Soruşturma Raporunda mali yönden; TETAŞ 
Genel Müdürlüğü’nün söz konusu müşteriden olan alacağı ile ilgili olarak ilerleyen 
dönemde borçların yasal takibi neticesinde tahsil edilememesi durumunda oluşacak 
kurum zararından ilgili dönemde konu ile ilgili görevli ve yetkili olmasına rağmen 
mevzuat ve sözleşmedeki gerekli işlemleri yapmayan kurum çalışanlarının sorumlu 
olacağının, tahsil edilemeyen tutarın bu personelden müştereken ve müteselsilen tahsili 
için Teşekkülce gerekli işlemlerin tesis edilerek görev ve yetki açısından gerekli olması 
durumunda konunun Bakanlık Makamının 28.02.1996 tarih ve 29 sayılı Olur’u 
çerçevesinde Bakanlığa intikal ettirilmesi gerektiğinin belirtildiği, 

 -Geçen süre içinde alacakların tahsilinde önemli bir gelişme sağlanamadığı, 
başlatılan icra takibinde takdir edilen kıymetin yüksekliğinin icra takibi çalışmalarını 
geciktireceği hususları da dikkate alınarak, sorumlu görülen personel açısından 
yapılacak işlemlerin zaman aşımına uğramaması için konunun zaman aşımı yönünden 
incelenmesi önerilir. 

Cc)Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-): 
241.076 bin TL tutarındaki şüpheli alacakların tamamı için karşılık ayrılmıştır.  
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31.887 bin TL’nin 30 gün içinde icra emrinde verilen banka hesabına yatırılması, bu 
süre içinde borcun ödenmemesi veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına 
dair bir karar getirilmemesi halinde, alacaklının taşınmazları üzerindeki ipoteğin paraya 
çevrilmesi talep edilmiştir. 
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Genel Müdürlüğü’nün söz konusu müşteriden olan alacağı ile ilgili olarak ilerleyen 
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mevzuat ve sözleşmedeki gerekli işlemleri yapmayan kurum çalışanlarının sorumlu 
olacağının, tahsil edilemeyen tutarın bu personelden müştereken ve müteselsilen tahsili 
için Teşekkülce gerekli işlemlerin tesis edilerek görev ve yetki açısından gerekli olması 
durumunda konunun Bakanlık Makamının 28.02.1996 tarih ve 29 sayılı Olur’u 
çerçevesinde Bakanlığa intikal ettirilmesi gerektiğinin belirtildiği, 

 -Geçen süre içinde alacakların tahsilinde önemli bir gelişme sağlanamadığı, 
başlatılan icra takibinde takdir edilen kıymetin yüksekliğinin icra takibi çalışmalarını 
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D- Diğer alacaklar: 
990 bin TL tutarındaki şüpheli alacaklarla birlikte 2.326 bin TL’ye ulaşan diğer 

alacakların ayrıntısı tablo 29’da gösterilmiştir. 
        Tablo 29: Diğer alacaklar  

Önceki dönem Cari dönem Fark
Bin TL Bin TL Bin TL

 -Merkezi yönetim kapsamındaki 
  kamu idarelerinden 10.137 1 (10.136)
 -Personelden 2 3 1 
 -Gerçek ve tüzel kişilerden 1.024 1.332 308 
 -Diğer 2 0 (2)
 -Şüpheli diğer alacaklar 976 990 14 

Toplam (Brüt) 12.141 2.326 (9.815)
 -Şüpheli alacaklar karşılığı (-) 976 990 14 

Toplam 11.165 1.336 (9.829)

Diğer alacaklar

 
2.326 bin TL tutarındaki diğer alacakların %57,2’si gerçek ve tüzel kişilerden 

alacaklar, %42,5’i şüpheli diğer alacaklar, %03 de personelden ve kamu idarelerinden 
olan alacaklardan oluşmaktadır. 

1.332 bin TL tutarındaki gerçek ve tüzel kişilerden alacakların; 786 bin TL’si 
Bozcaada rüzgâr enerji santrali, 75 bin TL’si ÇEAŞ ve KEPEZ davaları nedeniyle 
ödenen hakem heyeti ücretinden, 471 bin TL’si TKİ Genel Müdürlüğüne bağlı işletme 
müdürlüklerinden olan alacaklardan oluşmaktadır.   

990 bin TL’lik şüpheli diğer alacakların; 965 bin TL’si İskenderun Sarıseki 
Belediyesi 12 bin TL’si davalı takipteki alacaklardan, 14 bin TL’si ise Ziraat 
Bankasından olan alacaklar olup tamamı için karşılık ayrılmıştır. 

T.C. Ziraat Bankasından olan alacak 14 bin TL mülga TEAŞ’tan devir alınmış 
olup, 06.11.2014 tarih ve 3114 sayılı yazıyla faizi ile birlikte ödenmesi talep edilmiş 
olmasına karşılık, tahsilat konusunda bir gelişme olmaması üzerine 2014 yılı denetim 
raporunda; söz konusu alacağın doğuş nedenlerinin araştırılarak, tahsil edilmesi 
önerilmiştir. Teşekkülün 06.11.2015 tarih ve 4372 sayılı yazısıyla yinelenen talebine 
karşılık, Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi Müdürlüğü’nün 20.01.2016 
tarih ve 198-138 sayılı cevabi yazısında; “… ilgili birimlerimizce yapılan sistem ve arşiv 
taramaları neticesinde söz konusu döneme ait gerekli evrak ve incelemeleri 
yapılamadığından Bankamızca iade talebinize olumlu yanıt verilememektedir.” 
denilmesi üzerine, alacağın tahsili için Ankara 7. İcra Müdürlüğünün 2016/6323 E. 
sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmıştır. 

E-Stoklar: 
292.591 bin TL tutarındaki stoklar hesabının; EPİAŞ ve DMO’ya verilen sipariş 

avanslarından oluşmaktadır. 
2015 yılından 51.763 bin TL olarak devreden stokların 2016 yılsonu itibarıyla 

292.591 bin TL olarak gerçekleşmesi, enerji bedeli avanslarının artışından 
kaynaklanmıştır 
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G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
Hesapta izlenen 532.289 bin TL’nin; 527 bin TL’si memur ve sözleşmeli 

personele ödenen Aralık/2016 maaşının 01-14.01.2017 dönemine ait kısmı, 2 bin TL’si 
dışarıya yaptırılan sigorta giderleri, 3 bin TL’si gelecek aylara ait diğer giderler ile 
ilgilidir. 

H-Diğer dönen varlıklar: 
Diğer dönen varlıklar içinde izlenen 89.893 bin TL’nin 80.353 bin TL’si satın 

alınan enerji ile ilgili KDV tutarı, 9.639 bin TL’si bankalardan elde edilen faiz gelirleri 
üzerinden kesilen gelir vergileri tutarları ile ilgilidir. 

II-Duran varlıklar: 
2015 yılına göre %3,1 oranında azalarak 1.798 bin TL olarak gerçekleşen duran 

varlıkların ayrıntısı aşağıda incelenmiştir.  
A-Ticari alacaklar: 
2014 yılından 6.495 bin TL olarak devreden ticari alacak, 01.12.2011 tarihinden 

itibaren DUY kapsamında Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ve Dengeleme Güç Piyasası 
(DGP) faaliyetlerinin yürütülmesinde, Takasbank işlemleri nedeniyle TEİAŞ 
(PMUM)’a verilen teminat bedeli olup, Haziran/2015 ayından itibaren dönen varlıklar 
içinde “126-Verilen depozito ve teminatlar” hesabında izlenmeye başlandığından hesap 
bakiye vermemiştir.  

C-Mali duran varlıklar: 
Teşekkül, Aktaş AŞ’nin 1 milyon TL tutarındaki esas sermayesinde %15 

oranında 150 bin TL’lik hisseye sahip olup, tamamı ödenmiştir. 
D-Maddi duran varlıklar: 
Maddi duran varlıklarının yıl içindeki hareketi tablo 30’da gösterilmiştir. 

   Tablo 30: Maddi duran varlıklar 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2015 den 2017'ye
Maddi duran varlıklar devir Giren Çıkan devir

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL
Taşıtlar 91 91
Demirbaşlar 4.207 251 634 3.824

Toplam (brüt) 4.298 251 634 3.915
Birikmiş amortismanlar (-) 3.121 381 311 2.869

Toplam (net) 1.177 1.046
Yapılmakta olan yatırımlar 1.133 1.133
Yatırım avansları

Yatırımlar toplamı 1.133 1.133
 Genel toplam 1.177 1.046

2016 yılı
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2015 yılına göre %3,1 oranında azalarak 1.798 bin TL olarak gerçekleşen duran 

varlıkların ayrıntısı aşağıda incelenmiştir.  
A-Ticari alacaklar: 
2014 yılından 6.495 bin TL olarak devreden ticari alacak, 01.12.2011 tarihinden 

itibaren DUY kapsamında Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ve Dengeleme Güç Piyasası 
(DGP) faaliyetlerinin yürütülmesinde, Takasbank işlemleri nedeniyle TEİAŞ 
(PMUM)’a verilen teminat bedeli olup, Haziran/2015 ayından itibaren dönen varlıklar 
içinde “126-Verilen depozito ve teminatlar” hesabında izlenmeye başlandığından hesap 
bakiye vermemiştir.  

C-Mali duran varlıklar: 
Teşekkül, Aktaş AŞ’nin 1 milyon TL tutarındaki esas sermayesinde %15 

oranında 150 bin TL’lik hisseye sahip olup, tamamı ödenmiştir. 
D-Maddi duran varlıklar: 
Maddi duran varlıklarının yıl içindeki hareketi tablo 30’da gösterilmiştir. 

   Tablo 30: Maddi duran varlıklar 
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Maddi duran varlıklar devir Giren Çıkan devir

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL
Taşıtlar 91 91
Demirbaşlar 4.207 251 634 3.824

Toplam (brüt) 4.298 251 634 3.915
Birikmiş amortismanlar (-) 3.121 381 311 2.869

Toplam (net) 1.177 1.046
Yapılmakta olan yatırımlar 1.133 1.133
Yatırım avansları

Yatırımlar toplamı 1.133 1.133
 Genel toplam 1.177 1.046

2016 yılı

 
  

 

 
 

Teşekkülün, ticaret sektöründe faaliyette bulunması nedeniyle bilanço toplamı 
içinde maddi duran varlıklarının oranı çok düşük olup, 2015 yılsonu itibarıyla 4.298 bin 
TL olan maddi duran varlıkların edinme değeri, yıl içindeki 251 bin TL’lik giriş ve 634 
bin TL’lik çıkıştan sonra 3.915 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

1.282 bin TL tutarındaki yapılmakta olan yatırımların 1.129 bin TL’si nakdi 
yatırım harcamaları, 153 bin TL’si fiziki yatırımlarla ilgilidir. 

1.129 bin TL tutarındaki nakdi yatırım harcamalarının 251 bin TL’si ilgili maddi 
duran varlık hesaplarına verilirken 878 bin TL’si haklar ve özel maliyetler hesabına 
verilmiştir. 

2015 yılı denetim raporunda elden çıkarılacak MDV’ların “294-Elden çıkarılacak 
stoklar ve maddi duran varlıklar” hesabı kullanılmadan, satıştan elde edilen gelirlerin 
doğrudan “679-Diğer olağan dışı gelir ve karlar” hesabına kaydedildiği tespit edildikten 
sonra, “Çeşitli nedenlerle kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stoklar ile duran 
varlıkların bu durumlarının tespit edilmesi halinde ilgili bulundukları varlık 
hesaplarından çıkarılarak “294-Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar” 
hesabına alınması ve elden çıkarıldıklarında ise bu hesaptan çıkarılması ile bilanço 
hesaplarının amacına uygun olarak kullanılması” önerilmiştir. 

Kuruluş tarafından öneriye verilen cevapta “Öneri doğrultusunda ilgili tesis 
edilerek elden çıkarılacak stoklar 2016 yılı bilançosunda 294 hesap grubuna 
aktarılmıştır” denilmiştir. 

Yapılan incelemelerde; Maddi duran varlıklar hesabından 634 bin TL’lik çıkış 
olmasına rağmen 294 hesaba olan girişlerin 352 bin TL olduğu, 294 hesaptan çıkış 
olmamasına rağmen yıl içinde satışı gerçekleştirilen hurdalardan elde edilen gelirin 
doğrudan “679 Diğer olağan dışı gelir ve karlar” hesabına kaydedildiği görülmüştür. 

Çeşitli nedenlerle kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stoklar ile duran 
varlıkların bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ilgili bulundukları varlık 
hesaplarından çıkarılarak “294-Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar” 
hesabına alınması ve elden çıkarıldıklarında ise bu hesaptan çıkarılması ile bilanço 
hesaplarının amacına uygun olarak kullanılması önerilir. 

Teşekkül’ün birikmiş amortismanlarının ayrıntısı tablo 31’de gösterilmiştir. 

       Tablo 31: Birikmiş amortismanlar 

2015' den 2016'e
devir Giren Çıkan devir

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL
Taşıtlar 91 91
Demirbaşlar 3.121 381 634 2.869

Toplam 3.212 381 634 2.960

Birikmiş amortismanlar
2016 yılı

 
2015 yılından 3.212 bin TL olarak devreden birikmiş amortismanlara, dönem 

içinde 381 bin TL tutarında giriş, 634 bin TL çıkış olmuş, 2.960 bin TL tutarındaki 
birikmiş amortisman 2017 yılına devretmiştir. 
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E- Maddi olmayan duran varlıklar: 
2015 yılından 7.841 bin TL olarak devreden maddi olmayan duran varlıklar, yıl 

içinde 878 bin TL tutarındaki girişle 8.719 bin TL’ye ulaşmıştır. 2016 yılında ayrılan 
352 bin TL tutarındaki itfa payıyla birlikte 8.026 bin TL’si amorti edilmiş, 633 bin TL 
tutarındaki net maddi olmayan duran varlık 2017 yılına devretmiştir. 

 8.719 bin TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıkların; 8. 010 bin TL’si 
haklarla, 709 bin TL’si özel maliyetlerle ilgilidir. 

-Nazım hesaplar:  
Nazım hesaplar, raporun pasif bölümünde açıklanmıştır. 
-Pasif : 
TETAŞ’ın 31.12.2016 tarihli bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar, önceki 

dönem değerleri ile birlikte tablo 32’de gösterilmiştir. 
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E- Maddi olmayan duran varlıklar: 
2015 yılından 7.841 bin TL olarak devreden maddi olmayan duran varlıklar, yıl 

içinde 878 bin TL tutarındaki girişle 8.719 bin TL’ye ulaşmıştır. 2016 yılında ayrılan 
352 bin TL tutarındaki itfa payıyla birlikte 8.026 bin TL’si amorti edilmiş, 633 bin TL 
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 8.719 bin TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıkların; 8. 010 bin TL’si 
haklarla, 709 bin TL’si özel maliyetlerle ilgilidir. 

-Nazım hesaplar:  
Nazım hesaplar, raporun pasif bölümünde açıklanmıştır. 
-Pasif : 
TETAŞ’ın 31.12.2016 tarihli bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar, önceki 

dönem değerleri ile birlikte tablo 32’de gösterilmiştir. 
  

 

 
 

 Tablo 32: Pasif hesaplar 

      

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           
  A-Mali borçlar           
  B-Ticari borçlar 1.860.542 56,8 1.830.345 52,4 (30.197) 
  C-Diğer borçlar 179.794 5,5 64.148 1,8 (115.646) 
  D-Alınan avanslar 83   2.973    2.890  
  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri           
  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 40.940 1,2 38.616 1,1 (2.324) 
  G-Borç ve gider karşılıkları 36 0,0 5.980 0,2  5.944  
  H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider            
       tahakkukları 693.537 21,2 876.532 25,1  182.995  
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (I) 2.774.932 84,7 2.818.594 80,6  43.662  
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:           
  A-Mali borçlar           
  B-Ticari borçlar 16.617 0,5 16.559 0,5 (58) 
  C-Diğer borçlar           
  D-Alınan avanslar           
  E-Borç ve gider karşılıkları                           18.034 0,6 4.381 0,1 (13.653) 
  F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider           
      tahakkukları           
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (II) 34.651 1,1 20.940 0,6 (13.711) 
Toplam (I+II) 2.809.583 85,8 2.839.534 81,2  29.951  

III-Öz kaynaklar:           
  A-Ödenmiş sermaye 111.596 3,4 111.596 3,2   
     - Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+)           
     - Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)           
  B-Sermaye yedekleri           
  C-Kâr yedekleri 494.510 15,1 494.510 14,1  0  
  D-Geçmiş yıllar kârları 418.931 12,8 418.931 12,0  0  
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)     559.070    559.070  
  F-Dönem net kârı    0,0 190.078 5,4  190.078  
G-Dönem Net Zararı 559.070       (559.070) 

Toplam (III) 465.967 14,2 656.045 18,8  190.078  
 Genel toplam (I+II+III) 3.275.550 100 3.495.579 100  220.029  

Nazım hesaplar        9.556.648   8.885.693   (670.955) 

 

Geçen yıla göre %6,7 oranında 220.029 bin TL artarak 3.495.579 bin TL olarak 
gerçekleşen pasif değerler ilişkin açıklamalara, hesap grupları itibarıyla aşağıda yer 
verilmiştir. 
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I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Pasif değerlerin %80,6’sını oluşturan kısa vadeli yabancı kaynakların ayrıntısını 

oluşturan hesaplarla ilgili açıklamalar aşağıdadır. 
B-Ticari borçlar 
2015 yılına göre %1,6 oranında azalarak 1.830.345 bin TL olarak gerçekleşen 

ticari borçların; 1.830.299 bin TL’si satıcılara borçlardan, 46 bin TL’si alınan depozito 
ve teminatlardan oluşmuştur. 

Satıcılar hesabının ayrıntısı tablo 33’te gösterilmiştir. 

 Tablo 33: Satıcılar

Önceki dönem Cari dönem Fark

Bin TL Bin TL Bin TL

 -Kamu iktisadi teşebbüsleri 1.217.969 410.078 (807.891)

 -İştirakler 2 2

 -Yurt içi gerçek ve tüzel kişiler 642.467 1.420.219 777.752 

 Toplam 1.860.438 1.830.299 (30.139)

Satıcılar

 
2015 yıl sonu itibariyle 1.217.969 bin TL olarak gerçekleşen KİT’lere borçların; 

1.168.108 bin TL’si elektrik enerjisi bedeli olarak EÜAŞ’a, 49.861 bin TL’si  TEİAŞ’a 
olan borçlardan oluşurken, 2016 yılında %66,3 oranında azalarak 410.078 bin TL olarak 
gerçekleşen KİT’lere borçların; 357.383 bin TL’si elektrik enerjisi bedeli olarak 
EÜAŞ’a, 52.695 bin TL’si yan hizmet bedeli olarak TEİAŞ’a olan borçlardan 
oluşmuştur. 

Gerçek ve tüzel kişilere borçlar hesabında izlenen toplam 1.420.219 bin TL’nin; 
1.085 bin TL’si YİD, Yİ şirketlerine ve İHD kapsamındaki İHD projelerine, 320.488 
bin TL’si EPİAŞ’a, 14.909 bin TL’si ise imtiyazlı şirketlerden Çukurova Elektrik AŞ 
ve Kepez Elektrik TAŞ’nin faaliyetlerine son verilmeden önce satın alınan döneme ait 
enerji bedelinden borçlara aittir.  

Teşekkülün iştiraki Aktaş Elektrik TAŞ hesabında yer alan 2 bin TL, dava konusu 
edildiğinden ödenmeyerek hesapta tutulan borçla ilgilidir. 

C-Diğer borçlar: 
Ticari olmayan borçlar tutarı 64.148 bin TL’nin; 60.618 bin TL’si iştiraklere,  

2.615 bin TL’si Mahiyeti tetkike muhtaç borçlar. 149 bin TL’si de avukatlara yapılacak 
olan ödemelerde kullanılacak olan tahsil edilmiş vekâlet ücretleri 764 bin TL’si gerçek 
ve tüzel kişilere olan borçlardan oluşmuştur  

60.618 bin TL tutarındaki iştiraklere borçların; 12.866 bin TL’si 1990-1997 
dönemine ait olup, mahsuplaşma kesinleşmediği için sonuç hesaplarına yansıtılamayan 
tutarla, 47.752 bin TL’si Aktaş AŞ aleyhine açılan davaları müteakip icradan kısmen 
yapılan tahsilatla ilgilidir. 
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I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
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ve teminatlardan oluşmuştur. 
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Önceki dönem Cari dönem Fark

Bin TL Bin TL Bin TL
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Satıcılar
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enerji bedelinden borçlara aittir.  

Teşekkülün iştiraki Aktaş Elektrik TAŞ hesabında yer alan 2 bin TL, dava konusu 
edildiğinden ödenmeyerek hesapta tutulan borçla ilgilidir. 

C-Diğer borçlar: 
Ticari olmayan borçlar tutarı 64.148 bin TL’nin; 60.618 bin TL’si iştiraklere,  

2.615 bin TL’si Mahiyeti tetkike muhtaç borçlar. 149 bin TL’si de avukatlara yapılacak 
olan ödemelerde kullanılacak olan tahsil edilmiş vekâlet ücretleri 764 bin TL’si gerçek 
ve tüzel kişilere olan borçlardan oluşmuştur  

60.618 bin TL tutarındaki iştiraklere borçların; 12.866 bin TL’si 1990-1997 
dönemine ait olup, mahsuplaşma kesinleşmediği için sonuç hesaplarına yansıtılamayan 
tutarla, 47.752 bin TL’si Aktaş AŞ aleyhine açılan davaları müteakip icradan kısmen 
yapılan tahsilatla ilgilidir. 

 

 
 

Ege Metal AŞ’ye olan 1.532 bin TL tutarındaki borç, nakde çevrilen teminat 
tutarı olup, Şirketle olan davaların devam etmesi nedeniyle geçici hesaplarda 
tutulmaktadır. 

Diğer borçlar içinde takip edilen ve belirlenen limitler dahilinde avukatlara 
dağıtılan vekalet ücretlerinin ödenmesinde kullanılan vekalet ücretleri hesabının 
kullanılması ve avukatlık vekalet ücretlerinin ödenmesine ilişkin olarak 2014 yılı 
denetim raporunda; 

“-Maliye Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda uygulama yapılarak, yılın 
başında geçmiş yıllardan devreden tutarlardan, geleceğe yönelik olarak vekâlet ücreti 
ödenmesi uygulamasına son verilmesi, 

-Vekâlet akdi ile çalışan avukatlara, takip ettikleri davalardan Kuruluş lehine 
hükmedilen vekâlet ücretinden, sözleşmelerinde belirtilen tutar kadar ödeme yapılması, 

-Teşekkülün Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin 24 ve 26 ncı maddeleri 
kapsamında yararlanılamayacak ve hak edilmemiş döneme ait avukatlık ücretleri ile -
peşin ödenmiş vekâlet ücretlerinden fiilen çalışılmamış döneme ait olan kısmının geri 
alınması ya da ileride tahakkuk edecek avukatlık ücretlerine mahsup edilmesi,” 

önerilmiştir. 
2016 yılında, yılın başında geçmiş yıllardan devreden tutarlardan, geleceğe 

yönelik olarak vekâlet ücreti ödemesi yapılmamış olup, vekâlet akdi ile çalışan 
avukatlara da, takip ettikleri davalardan Kuruluş lehine hükmedilen vekalet ücretinden 
ödenme yapılması amacıyla mevcut hesaptan peşin ödeme uygulamasından 
vazgeçilerek Ocak/2016 ayında ödeme yapılmamış olmasına rağmen, peşin yapılan 
ödemelerden mükerrer ve fazla ödeme niteliğindeki ödemelerin tahsili hususunda bir 
gelişme olmamıştır. 

2014 yılı denetim raporunda; gerçekleştirilen mükerrer ve fazla ödemelerle ilgili 
olarak tespit edilmiş olan hususlar aşağıdadır. 

-Aralık/2013 ayında atanmış olan bir avukata, altı ayını doldurmasından sonra 
Temmuz/2014 ayında 12 aylık üzerinden 12 bin TL ödeme yapılmış olmasına rağmen, 
aynı kişiye Ocak/2015 ayında diğer avukatlarla birlikte 12 ay üzerinden ödeme 
yapılması nedeniyle Ocak-Haziran/2015 dönemi için altı aylık mükerrer ödeme 
yapılmıştır. 

-Haziran/2013 ayında kıst sözleşme yapılan ve 01.01.2014 tarihi itibarıyla yıllık 
sözleşme yapılmış olan üç avukata, altı ayı doldurmalarından sonra Eylül/2014 ayında 
12 aylık üzerinden toplamda 36 bin TL ödeme yapılmış olmasına rağmen, bu üç avukata 
Ocak/2015 ayında diğer avukatlarla birlikte 12 ay üzerinden ödeme yapılması nedeniyle 
Ocak-Haziran/2015 dönemi için altı aylık mükerrer ödeme yapılmıştır. 

-Ağustos/2014 ayında atanmış olan bir avukata, altı ayını doldurmasından sonra 
Şubat/2015 ayında 12 aylık üzerinden 12 bin TL peşin ödeme yapılmış olup, söz konusu 
avukat Nisan/2015 ayında görevden ayrılmış olmasına rağmen, görev yapmadığı 
Mayıs/2015-Ocak/2016 dönemi için çalışmadığı halde ödeme yapılmıştır.  
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-Ocak/2014 ayında 12 aylık vekâlet ücreti ödenen bir avukat, Ekim/2014 ayında 
1. Hukuk Müşavirliğine atanmış olmasına karşılık, 1. Hukuk Müşaviri olarak görev 
yaptığı Kasım-Aralık/2014 dönemine ait iki aylık fazladan vekâlet ücreti ödenmiştir.  

Vekalet ücretlerinin ödenmesine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Başhukuk 
Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünden alınan 08.02.2016 tarih ve 2288 
sayılı yazıda; KHK’nın 14 üncü maddesinde yer alan altı aydan fazla süreyle hukuk 
biriminde fiilen görev yapmış olmak şartının %40’lık dilim için öngörülen bir şart 
olduğu, yeni göreve başlayan avukata ilk altı aylık çalışma dönemi için hiçbir surette 
vekalet ücreti ödenmeyeceğine ilişkin KHK’da herhangi bir hüküm bulunmadığı 
belirtildikten sonra, “Hukuk Müşavirliğiniz Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinde bu 
konuda kısıtlayıcı bir hüküm bulunması nedeniyle, ilk altı aylık dönem için hem %55 
hem de %40’lık kısımdan ödeme yapılamayacağı, bundan sonraki süreçte vekâlet ücreti 
hesabında para bulunması halinde yıl içinde tahsil edilen vekâlet ücretlerinden limit 
dahilinde ödeme yapılabileceği, vekâlet ücretinin aylık ödenen bir tutar olmadığı” ifade 
edilmiştir. 

Diğer borçlar içinde takip edilen ve belirlenen limitler dahilinde avukatlara 
dağıtılan vekâlet ücretlerinin ödenmesinde kullanılan vekâlet ücretleri hesabından 
yapılacak ödemelerin; 

-Maliye Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda uygulama yapılarak, geleceğe 
yönelik olarak vekâlet ücreti ödenmesi uygulaması yapılmaması, 

-Teşekkülün Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin 24 ve 26 ncı maddeleri 
kapsamında yararlanılamayacak ve hak edilmemiş döneme ait olarak yapılan mükerrer 
ve fazla avukatlık ücretlerinin tahsil veya mahsup edilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması önerilmiştir.  

Denetim tarih (Temmuz 2017) itibariyle mükerrer ve fazla ödenen vekâlet 
ücretlerinin tahsili ile ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığı görülmüş olup, önceki yıl 
raporunda değinildiği gibi mükerrer ve fazla ödenen vekâlet ücretlerinin ilgililerinden 
tahsili için gereğinin yapılması önerilir.  

D-Alınan avanslar: 
2.973 bin TL tutarındaki avans enerji satışı ile ilgili olarak EPİAŞ’tan alınmıştır. 
F-Ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler: 
Hesap tutarı 38.616 bin TL’nin; 37.168 bin TL’si ödenecek vergi ve fonlara, 33 

bin TL’si sosyal güvenlik kesintilerine, 1.414 bin TL’si ödenecek diğer yükümlülüklere 
ait ödemelerdir. 

Ödenecek vergi ve fonlar tutarı 37.168 bin TL’nin; 32.745 bin TL’si sözleşme 
damga vergisi, 3.594 bin TL’si alınan kararlarla ilgili damga vergisi, 575bin TL’si 
belediye adına tahakkuk eden elektrik ve havagazı tüketim vergisi, 170bin TL’si 
personelden kesilen gelir ve damga vergisi, 84 bin TL’si üçüncü kişilerden kesilen 
KDV, bin TL’si üçüncü kişilerden kesilen damga vergisi ile ilgilidir. 

Vergilere ilişkin tabloya, rapor ekinde (Ek:9) yer verilmiştir. 
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F-Ödenecek vergi ve diğer yasal yükümlülükler: 
Hesap tutarı 38.616 bin TL’nin; 37.168 bin TL’si ödenecek vergi ve fonlara, 33 

bin TL’si sosyal güvenlik kesintilerine, 1.414 bin TL’si ödenecek diğer yükümlülüklere 
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G-Borç ve gider karşılıkları: 
5.980 bin TL tutarındaki borç ve gider karşılıkları, işçilerin 15-31 Aralık 2016 

dönemine ait ücretleriyle ilgilidir. 
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
876.532 bin TL tutarındaki gider tahakkukları, faturası 2017 yılında kesilen 

Aralık/2016 ayına ait mal ve hizmet alım bedelleri tutarı olup; 871.152 bin TL’si Yİ 
firmalarından alınan enerji bedelinden, 5.380 bin TL ise TEİAŞ ve EÜAŞ’tan alınan yan 
hizmet bedeli tahakkuklardan oluşmuştur. 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
B-Ticari borçlar: 
Ticari borçlar hesabında izlenen 16.59 bin TL, enerji satışı yapılan müşterilerden 

alınan nakit teminat tutarıdır.  
E-Borç ve gider karşılıkları: 
4.381 bin TL tutarındaki borç ve gider karşılıklarının; 3.134 bin TL’si TETAŞ 

aleyhine açılmış bulunan davalar için ayrılan karşılıklarla, 1.247 bin TL’si dahili sigorta 
fonu ile ilgilidir. 

2015 yılından 16.896 bin TL olarak devreden dava karşılıklarından, 2016 yılında 
tenzil edilen 13.762 bin TL, KARTET A.Ş Firması ile ilgili mahkeme kararı gereği 
karşılığı kapatılan tutar ile ilgilidir. 

2015 yılından 1.138 bin TL olarak devreden dahili sigorta fonu, yıl içinde ayrılan 
109 bin TL tutarındaki fon kaydıyla birlikte 2016 yılına 1.247 bin TL olarak 
devretmiştir. 

III-Öz kaynaklar: 
A-Ödenmiş sermaye: 
Teşekkülün 179.000 bin TL tutarındaki nominal sermayesinin 111.596 bin TL’si 

ödenmiştir.  
Hazine Müsteşarlığına yazılan 08.02.2012 tarih ve 413 sayılı, 18.07.2014 tarih 

ve 2150 sayılı yazılarda; 67.404 bin TL olan ödenmemiş sermayenin, bilançoda yer alan 
yasal yedeklerden veya dağıtılmayan temettü hesap bakiyesinden karşılanması talep 
edilmesine rağmen, sermaye artışı gerçekleşmemiştir. 

C–Kâr yedekleri: 
2014 yılından 491.967 bin TL olarak devreden kâr yedekleri, 2014 yılı kârı 

üzerinden ayrılan 2.543 bin TL tutarındaki 2. tertip yedeklerle birlikte 494.510 bin 
TL’ye ulaşmıştır. 

494.510 bin TL tutarındaki kâr yedeklerinin; 179 milyon TL’si 1. tertip, 315.510 
bin TL’si 2. tertip yedek akçelerle ilgilidir.  
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D-Geçmiş yıllar kârları: 
2014 yılından 454.868 bin TL olarak devreden geçmiş yıllar kârları, 2014 yılı 

dönem kârı üzerinden %10 oranında 2.543 bin TL 2. tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra 
22.886 bin TL tutarındaki Hazine payının eklenmesiyle 477.754 bin TL’ye ulaşmış, 
Hazine Müsteşarlığının 12.05.2015 tarih ve 14994 sayılı yazısı ile stopaj hariç 50 milyon 
TL tutarındaki geçmiş yıl kârının Hazine’ye aktarılmasının istenmesi üzerine 8.824 bin 
TL tutarındaki gelir vergisi ile birlikte 58.824 bin TL “570- Geçmiş yıllar kârları” 
hesabından tenzil edilmesinden sonra 418.931 bin TL olarak 2016 yılına devretmiştir. 

2016 yılına devreden 418.931 bin TL tutarındaki geçmiş yıllar kârlarının; 
395.945 bin TL’si 2013, 22.886 bin TL’si 2014 yılına aittir. 

F-Dönem net kârı ve zararı: 
Teşekkülün 2016 yılı dönem kârı 190.078 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
-Nazım hesaplar: 
31.12.2016 tarihi itibarıyla 8.885.692 bin TL tutarındaki nazım hesapların; 

4.421.180 bin TL’si takipteki davalarla, 3.571.091 bin TL’si alınan teminat 
mektuplarıyla, 430.175 bin TL’si mali zarar kayıtlarıyla, 322.299 bin TL’si ETKB enerji 
fonu kesintileriyle, 73.432 bin TL’si depozito ve teminatlarla, 52.944 bin TL’si elektrik 
faturalarıyla, 10.927 bin TL’si icra dairesi teminatlarıyla, 3.644 bin TL’si ise lisans 
bedelleriyle ilgilidir.  
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VI. GELİR TABLOSU  
2016 yılı işletme bütçesinde; satın alma maliyeti 18.014.054 bin TL olan elektrik 

enerjisi satışlarından 18.950.537 bin TL net satış hasılatı elde edilmesi, 77.387 bin TL 
tutarındaki faaliyet giderlerinden sonra 859.095 bin TL işletme faaliyeti kârı oluşması, 
4.422.242 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden gelir ve kârların ilavesi ve 4.434.184 
bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden gider ve zararların tenzilinden sonra dönemin 
937 milyon TL kârla kapanması programlanmıştır. 

15.02.2016 tarih ve 4/6 nolu kararı ile, revize edilen işletme bütçesinde; enerji 
satış hedefleri ile elektrik enerjisi alış ve satış fiyatlarında üçer aylık dönemlerde yapılan 
değişiklikler doğrultusunda işletme faaliyet sonucu da üçer aylık dönemler itibarıyla 
revize edilmiş olmasına karşılık, işletme faaliyeti sonucundaki değişikliğe göre gelir 
tablosunun diğer gelir ve gider kalemlerinde değişiklik yapılarak dönem kârı hedefi 485 
milyon TL olarak revize edilmiştir. 

Teşekkül tarafından hazırlanan ve Hazine Müsteşarlığınca onaylanan 2017 yılı 
bütçesinde yer alan 2016 yılı revize program ve temel varsayımlar tablosunda ise net 
satış hasılatı 16.413.254 bin TL, satışların maliyeti 15.990.113 bin TL, faaliyet giderleri 
74.134 bin TL, dönem karı da 370 milyon TL olarak belirlenmiştir.  

2016 yılında 17.009.404 bin TL tutarındaki satış maliyetine karşılık 16.892.333 
bin TL net satış hasılatı elde edilmiş, 117.071 bin TL brüt zarar oluşmuş, 77.780 bin TL 
tutarındaki faaliyet giderleriyle birlikte faaliyet zararı 194.851 bin TL’ye ulaşmıştır. 
Dönem sonucu ise 2015 yılına göre 749.147 bin TL artışla 190.078 bin TL kâr olarak 
gerçekleşmiştir. 

Teşekkülün elektrik enerjisi alış ve satış hedefleri ile fiyatları üçer aylık dönemler 
halinde revize edilmesine, gelir tablosu hedefleri yıl içinde önemli oranda değişikliğe 
uğramış olmasına ve Hazine Müsteşarlığınca onaylanan 2016 yılı bütçesinde 2015 
yılının revize gelir tablosu hedeflerine yer verilmiş olmasına rağmen, Yönetim 
Kurulunun 17.11.2015 tarih ve 30/67 sayılı kararıyla revize edilen işletme bütçesinde 
gider ve alım ödeneklerinin revize edilmesiyle yetinilmiş, gelir tablosu hedeflerindeki 
değişikliklere revize bütçede yer verilmemiştir. 

Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması uygulanan Teşekkülün satış fiyatlarının 
belirlenmesinde elektrik enerjisi alış fiyatlarının yanında faaliyet giderlerinin dikkate 
alınmasının yanı sıra, gelir tablosunu oluşturan diğer hedeflerin de gerçekçi olarak 
belirlenmesi, revize bütçe içinde gelir tablosu hedeflerine yer verilmesi gerekmektedir. 

Teşekkül’ün 2016 yılı dönem sonucunun oluşumu, geçen yıl verileri ile 
karşılaştırmalı olarak tablo 34’te gösterilmiştir.  
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Tablo34:Gelirvegiderler

 

 

 
 

Fark

Bin TL

A-Brüt satışlar:  19.551.450  16.946.565 (2.604.885)
   1-Yurt içi satışlar 19.551.450 16.946.565 (2.604.885)
   2-Yurt dışı satışlar
   3-Diğer gelirler
B-Satış indirimleri (-):  10.022  54.232  44.210 
   1-Satıştan iadeler (-) 44.059
   2-Satış iskontoları (-)
   3-Diğer indirimler (-) 10.022 10.173  151 
C-Net satışlar  19.541.428  16.892.333 (2.649.095)
D-Satışların maliyeti(-):  20.195.418  17.009.404 (3.186.014)
   1-Satılan mamuller maliyeti (-)
   2-Satılan ticari mallar maliyeti (-) 17.009.404  17.009.404 
   3-Satılan hizmet maliyeti (-) 20.195.418 0 (20.195.418)
   4-Diğer satışların maliyeti (-)

 Brüt satış kârı veya zararı (653.990) (117.071)  536.919 
E-Faaliyet giderleri (-):  60.646  77.780  17.134 
   1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
   2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 8.222 9.907  1.685 
   3-Genel yönetim giderleri (-) 52.424 67.873  15.449 

 Faaliyet kârı veya zararı (714.636) (194.851)  519.785 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar:  4.870.722  4.256.442 (614.280)
   1-İştiraklerden temettü gelirleri
   2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri
   3-Faiz gelirleri 40.684 64.240  23.556 
   4-Komisyon gelirleri
   5-Konusu kalmayan karşılıklar 18.161 14.864 (3.297)
   6-Menkul kıymet satış kârları
   7-Kambiyo kârları 28.324 14.547 (13.777)
   8-Reeskont faiz gelirleri
   9-Enflasyon düzeltmesi kârları
 10-Diğer olağan gelir ve kârlar  4.783.553  4.162.791 (620.762)
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-):  4.729.610  4.123.858 (605.752)
   1-Komisyon giderleri (-) 132 242  110 
   2-Karşılık giderleri (-) 5.193 1.016 (4.177)
   3-Menkul kıymet satış zararları (-)
   4-Kambiyo zararları (-) 32.148 62.362  30.214 
   5-Reeskont faiz giderleri 
   6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)
   7-Diğer olağan gider ve zararlar (-) 4.692.137 4.060.238 (631.899)
H-Finansman giderleri (-): 0 0  0 
   1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)
   2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)

Olağan kâr veya zarar (573.524) (62.267)  511.257 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar:  21.173  259.552  238.379 
   1-Önceki dönem gelir ve kârları 10.564 17.743  7.179 
   2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 10.609 241.809  231.200 
J-Olağandışı gider ve zararlar (-):  6.719  7.207  488 
   1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)
   2-Önceki dönem gider ve zararları (-) 6.718 5.597 (1.121)
   3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 1 1.610  1.609 

Dönem kârı veya zararı (-) (559.070)  190.078 (368.992)
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş. (-)  0 

 Dönem net kârı veya zararı (-) (559.070)  190.078 (368.992)

Gelir ve giderler
Önceki dönem Cari dönem

Bin TL Bin TL
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C-Net satışlar  19.541.428  16.892.333 (2.649.095)
D-Satışların maliyeti(-):  20.195.418  17.009.404 (3.186.014)
   1-Satılan mamuller maliyeti (-)
   2-Satılan ticari mallar maliyeti (-) 17.009.404  17.009.404 
   3-Satılan hizmet maliyeti (-) 20.195.418 0 (20.195.418)
   4-Diğer satışların maliyeti (-)

 Brüt satış kârı veya zararı (653.990) (117.071)  536.919 
E-Faaliyet giderleri (-):  60.646  77.780  17.134 
   1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
   2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 8.222 9.907  1.685 
   3-Genel yönetim giderleri (-) 52.424 67.873  15.449 

 Faaliyet kârı veya zararı (714.636) (194.851)  519.785 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar:  4.870.722  4.256.442 (614.280)
   1-İştiraklerden temettü gelirleri
   2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri
   3-Faiz gelirleri 40.684 64.240  23.556 
   4-Komisyon gelirleri
   5-Konusu kalmayan karşılıklar 18.161 14.864 (3.297)
   6-Menkul kıymet satış kârları
   7-Kambiyo kârları 28.324 14.547 (13.777)
   8-Reeskont faiz gelirleri
   9-Enflasyon düzeltmesi kârları
 10-Diğer olağan gelir ve kârlar  4.783.553  4.162.791 (620.762)
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-):  4.729.610  4.123.858 (605.752)
   1-Komisyon giderleri (-) 132 242  110 
   2-Karşılık giderleri (-) 5.193 1.016 (4.177)
   3-Menkul kıymet satış zararları (-)
   4-Kambiyo zararları (-) 32.148 62.362  30.214 
   5-Reeskont faiz giderleri 
   6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-)
   7-Diğer olağan gider ve zararlar (-) 4.692.137 4.060.238 (631.899)
H-Finansman giderleri (-): 0 0  0 
   1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)
   2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)

Olağan kâr veya zarar (573.524) (62.267)  511.257 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar:  21.173  259.552  238.379 
   1-Önceki dönem gelir ve kârları 10.564 17.743  7.179 
   2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 10.609 241.809  231.200 
J-Olağandışı gider ve zararlar (-):  6.719  7.207  488 
   1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)
   2-Önceki dönem gider ve zararları (-) 6.718 5.597 (1.121)
   3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 1 1.610  1.609 

Dönem kârı veya zararı (-) (559.070)  190.078 (368.992)
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş. (-)  0 

 Dönem net kârı veya zararı (-) (559.070)  190.078 (368.992)

Gelir ve giderler
Önceki dönem Cari dönem

Bin TL Bin TL

 

 
 

A-Brüt satışlar: 
2016 yılında yurt içine satılan 104,4 milyon MWh elektrik enerjisi karşılığında 

16.946.565 bin TL tutarında brüt satış hasılatı sağlanmıştır.  
B-Satış indirimleri (-): 
Brüt satışlar içinde gösterilen ve alıcılara ait olduğu için satış indirimleri içinde 

izlenen 10.173 bin TL’nin; 5.369 bin TL’si TRT payı, 2.119 bin TL’si Enerji Fonu, 
2.685 bin TL’si Belediye Tüketim Vergisi ile ilgilidir. 

C-Net satışlar: 
2016 yılı net satış tutarı önceki yıla göre %13,5 oranında azalarak 16.892.333 bin 

TL olarak gerçekleşmiştir. 
D-Satışların maliyeti (-): 
2016 yılı satışlarının maliyeti 17.009.404 bin TL’nin; tamamı yurt içinden satın 

alınan 104,4 milyon MWh elektrik enerjisi satışlarının maliyetinden oluşmuştur. 
Daha önce “Satılan ticari mallar maliyeti” hesabında izlenen satın alınan enerji 

bedeli, Mali Müşavir firma tarafından hazırlanan “İlerleme Raporu-1”de tavsiye edilen 
görüş doğrultusunda 2013 yılından itibaren ilgili hesabı yerine “Satılan hizmetin 
maliyeti” hesabında izlenmeye başlamıştır. 

2014 yılı denetim raporunda “Gelir tablosu ve maliyet hesaplarının amacına 
uygun olarak kullanılarak, satılmak amacıyla alınan elektrik enerjisi maliyetinin “621-
Satılan ticari mallar maliyeti” hesabında takip edilmesi”nin önerilmesi üzerine, satın 
alınan enerji bedeli 2015 yılından itibaren ilgili hesabında izlenmeye başlamıştır. 

-Brüt satış kârı veya zararı: 
2016 yılı net satış tutarı önceki yıla göre %13,5 oranında azalırken, satışların 

maliyetindeki azalışın %15,7 seviyesinde gerçekleşmesinin etkisiyle brüt satış sonucu 
117.071 bin TL zarara dönüşmüştür. 

İktisadi devlet teşekkülü statüsünde olan Teşekkülde satış fiyatlarının; maliyet 
bazlı fiyatlandırma politikası izlenerek, satın alınacak enerji maliyeti, işletme giderleri, 
döviz kuru değişimleri ve mali hedefler göz önünde bulundurularak belirlenmesi 
gerektiğinden satış projeksiyonlarına göre belirlenecek satış fiyatları ile brüt satış 
sonucunda ve faaliyet sonucunda zarar etmemesi gerekmektedir. 

2016 yılında brüt satış sonucu ve dolayısıyla işletme faaliyetleri sonucunun 
zarara dönüşmesinde, EÜAŞ’tan düşük fiyattan alınarak paçal maliyetlerin 
düşürülmesini sağlayan enerji miktarının önemli oranda düşmesiyle paçal 
maliyetlerdeki artış etkili olmuş olup, faaliyet sonucunun oluşumunun ayrıntısına 
Raporun satış sonuçları alt bölümünde yer verilmiştir.  

E-Faaliyet giderleri (-) : 
Önceki yıla göre %28 oranında artarak 77.780 bin TL olarak gerçekleşen faaliyet 

giderlerinin; 67.873 bin TL’si genel yönetim, 9.907 bin TL’si pazarlama, satış ve 
dağıtım giderlerine aittir. 
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Teşekkülce düzenlenen elektrik satış anlaşmalarındaki tutarın üçer aylık 
dönemlerde değişmesine bağlı olarak yapılan ek protokoller de damga vergisine tabi 
tutulmakta olup, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile her bir kâğıt için belirlenen 
üst sınıra ulaşılması durumunda, ek protokol için damga vergisi uygulanıp 
uygulanmayacağı, uygulanacaksa ne şekilde uygulanacağı konusunda ortaya çıkan 
tereddüt üzerine, 2013 yılı denetim raporunda; “Vergi Dairesi Başkanlığına damga 
vergisi ile ilgili yapılan özelge talebinin yenilenerek tereddüt edilen konunun bir an önce 
çözüme ulaşmasının sağlanması” önerilmiştir. 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nca ilk olarak 22.08.2013 tarih ve 2329 sayılı 
talep ve 19.09.2014 tarih ve 2667 sayılı yazı üzerine verilen 19.02.2016 tarih 6983 sayılı 
cevapta; “…Buna göre enerji firmaları ile şirketiniz arasında imzalanan sözleşmelere 
ilişkin olarak, sözleşme bedelinde fiyat farkı oluşturacak şekilde yeni kalem eklenmesi, 
maliyet miktarları ve birim fiyat değişiklikleri ile sözleşmedeki belli parayı artırmaya 
yönelik olarak imzalanan ek sözleşme veya sözleşme yerine geçen protokol veya bu 
mahiyetteki kâğıtların, artan tutar üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun 1/A-1 
bölümü gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması ve Damga Vergisi Kanunu’nun 
14 üncü maddesiyle belirlenen azami tutarın düzenlenen her bir kâğıt (sözleşme, ek 
sözleşme, protokol, fiyat farkı tespit tutanağı vb.) için ayrı ayrı dikkate alınması 
gerekmektedir.” denilmek suretiyle, Tebliğde öngörülen üst limitin protokol ve ek 
protokoller için ayrı ayrı uygulanacağı belirtilmiştir. 

-Faaliyet kârı veya zararı: 
2016 yılı brüt satış sonucu 117.071 bin TL zararlı olan Teşekkülün, 77.780 bin 

TL tutarındaki faaliyet giderleri ile birlikte faaliyet zararı 194.851 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
4.256.442 bin TL’nin 64.240 bin TL’si faiz gelirlerinden, 14.547 bin TL’si 

kambiyo kârlarından, 14.864 bin TL’si konusu kalmayan karşılıkların gelir kaydından 
4.162.791 bin TL’si ise diğer olağan gelir ve karlardan oluşmuştur. 

3-Faiz gelirleri: 
2016 yılına ait 64.240 bin TL tutarındaki faiz gelirinin; 60.122 bin TL’si bankada 

değerlendirilen nakit fazlalarından, 4.118bin TL’si Devlet tahvillerinden elde edilmiştir. 
5-Konusu kalmayan karşılıklar: 
Gelir kaydedilen 14.864 bin TL karşılığın tamamı dava karşılığı iadelerden 

oluşmuştur. 
EÜAŞ ve Aktaş AŞ ile olan davalar nedeniyle ayrılmış olan karşılıklar, Teşekkül 

aleyhine açılmış davalar nedeniyle ayrılmış aktifle ilgisiz karşılıklar olup, 2015 yılsonu 
itibarıyla muhasebe birimi ile Hukuk Müşavirliği arasında yapılan mutabakat sırasında, 
Hukuk Müşavirliğinin 24.02.2016 tarih ve E. 1347 sayılı yazısında; Aktaş AŞ ile ilgili 
olarak söz konusu davanın olmaması, EÜAŞ’la ilgili davanın 2014 yılında 
sonuçlandırılarak arşive kaldırıldığının bildirilmesi üzerine adı geçen kuruluşlarla ilgili 
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Teşekkülce düzenlenen elektrik satış anlaşmalarındaki tutarın üçer aylık 
dönemlerde değişmesine bağlı olarak yapılan ek protokoller de damga vergisine tabi 
tutulmakta olup, Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile her bir kâğıt için belirlenen 
üst sınıra ulaşılması durumunda, ek protokol için damga vergisi uygulanıp 
uygulanmayacağı, uygulanacaksa ne şekilde uygulanacağı konusunda ortaya çıkan 
tereddüt üzerine, 2013 yılı denetim raporunda; “Vergi Dairesi Başkanlığına damga 
vergisi ile ilgili yapılan özelge talebinin yenilenerek tereddüt edilen konunun bir an önce 
çözüme ulaşmasının sağlanması” önerilmiştir. 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nca ilk olarak 22.08.2013 tarih ve 2329 sayılı 
talep ve 19.09.2014 tarih ve 2667 sayılı yazı üzerine verilen 19.02.2016 tarih 6983 sayılı 
cevapta; “…Buna göre enerji firmaları ile şirketiniz arasında imzalanan sözleşmelere 
ilişkin olarak, sözleşme bedelinde fiyat farkı oluşturacak şekilde yeni kalem eklenmesi, 
maliyet miktarları ve birim fiyat değişiklikleri ile sözleşmedeki belli parayı artırmaya 
yönelik olarak imzalanan ek sözleşme veya sözleşme yerine geçen protokol veya bu 
mahiyetteki kâğıtların, artan tutar üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun 1/A-1 
bölümü gereğince nispi damga vergisine tabi tutulması ve Damga Vergisi Kanunu’nun 
14 üncü maddesiyle belirlenen azami tutarın düzenlenen her bir kâğıt (sözleşme, ek 
sözleşme, protokol, fiyat farkı tespit tutanağı vb.) için ayrı ayrı dikkate alınması 
gerekmektedir.” denilmek suretiyle, Tebliğde öngörülen üst limitin protokol ve ek 
protokoller için ayrı ayrı uygulanacağı belirtilmiştir. 

-Faaliyet kârı veya zararı: 
2016 yılı brüt satış sonucu 117.071 bin TL zararlı olan Teşekkülün, 77.780 bin 

TL tutarındaki faaliyet giderleri ile birlikte faaliyet zararı 194.851 bin TL olarak 
gerçekleşmiştir. 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
4.256.442 bin TL’nin 64.240 bin TL’si faiz gelirlerinden, 14.547 bin TL’si 

kambiyo kârlarından, 14.864 bin TL’si konusu kalmayan karşılıkların gelir kaydından 
4.162.791 bin TL’si ise diğer olağan gelir ve karlardan oluşmuştur. 

3-Faiz gelirleri: 
2016 yılına ait 64.240 bin TL tutarındaki faiz gelirinin; 60.122 bin TL’si bankada 

değerlendirilen nakit fazlalarından, 4.118bin TL’si Devlet tahvillerinden elde edilmiştir. 
5-Konusu kalmayan karşılıklar: 
Gelir kaydedilen 14.864 bin TL karşılığın tamamı dava karşılığı iadelerden 

oluşmuştur. 
EÜAŞ ve Aktaş AŞ ile olan davalar nedeniyle ayrılmış olan karşılıklar, Teşekkül 

aleyhine açılmış davalar nedeniyle ayrılmış aktifle ilgisiz karşılıklar olup, 2015 yılsonu 
itibarıyla muhasebe birimi ile Hukuk Müşavirliği arasında yapılan mutabakat sırasında, 
Hukuk Müşavirliğinin 24.02.2016 tarih ve E. 1347 sayılı yazısında; Aktaş AŞ ile ilgili 
olarak söz konusu davanın olmaması, EÜAŞ’la ilgili davanın 2014 yılında 
sonuçlandırılarak arşive kaldırıldığının bildirilmesi üzerine adı geçen kuruluşlarla ilgili 

 

 
 

karşılık giderleri toplam 13.008 bin TL konusu kalmayan karşılıklar hesabına verilmek 
suretiyle gelir kaydedilmiştir. 

Teşekkülün muhasebe birimi ile Hukuk Müşavirliği arasında, dava konusu olmuş 
borç ve alacaklarla ilgili olarak yapılan mutabakatların zamanında yapılması ve yapılan 
mutabakat sonucunda konusu kalmadığı tespit edilen karşılıkların zamanında ilgili 
hesaplarına intikal ettirilmesi önerilmişti. 

Denetim süresi içerisinde öneri doğrultusunda Hukuk müşavirliği ile Mali işler 
arasında gerekli mutabakatlar yapılarak dava konusu olmuş borç ve alacaklarda ilgili 
bilgilendirmeler yapılarak dava konusu olan borç ve alacaklarla ilgi ayrılan karşılıkların 
ilgili hesaplara intikal ettirildiği görülmüştür. 

7-Kambiyo kârları: 
2016 yılında döviz kurlarında meydana gelen değişikliklere göre tahakkuk 

ettirilen kambiyo kârı 14.547 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
10-Diğer olağan gelir ve kârlar: 
4.162.791 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların; 

4.029.566 bin TL’si “Fiyat Eşitleme Mekanizması” çerçevesinde gelir ve gider 
kaydedilen tutarla, 135.822 bin TL’si gecikme faizi gelirleriyle, 1.102 bin TL’si dava 
ve icra giderleri olarak yatırılan tutardan kazanılan davalar için iade alınan tutarla, 790 
bin TL’si dağıtım sistemi kullanım gelirlerinden, 459 bin TL’si diğer gelirlerden, 49 bin 
TL’si çay ocağı gelirleriyle ilgilidir. 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: 
4.123.858 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların; 

62.362 bin TL’si kambiyo zararlarından, 1.016 bin TL’si karşılık giderlerinden, 242 bin 
TL’si komisyon giderlerinden, 4.060.238 bin TL’si ise diğer olağan gider ve zararlardan 
oluşmuştur. 

1-Komisyon giderleri (-): 
242 bin TL’nin tutarındaki komisyon giderleri, Dengeleme ve Uzlaştırma 

Yönetmeliği kapsamında Takasbank’a ödenmiştir. 
2-Karşılık giderleri (-): 
1.016 bin TL tutarındaki karşılık giderlerinin tamamı, şüpheli alacaklar hesabına 

alınan alacaklarla ilgili olarak ayrılan karşılıklarla ilgilidir. 
4-Kambiyo zararları (-): 
2016 yılında döviz kurlarında meydana gelen değişikliklere göre tahakkuk 

ettirilen kambiyo zararı 62.362 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
7-Diğer olağan gider ve zararlar (-): 
4.060.238 bin TL tutarındaki diğer olağan gider ve zararların; 4.029.414 bin TL’si 

fiyat eşitleme mekanizması çerçevesinde gelir ve gider kaydedilen tutarla, 20.627 bin TL’si 
cari yıl gecikme faizlerinden, 43 bin TL’si çay ocağı giderlerinden, 776 bin TL’si 

83Sayıştay   



 

 
 

Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında TEİAŞ-PMUM tarafından hesaplanarak fatura 
edilen tutarla, 9.378 bin TL’si diğer gider ve zararlarla ilgilidir. 

H-Finansman giderleri: 

2016 yılında finansman gideri yapılmamıştır. 
-Olağan kâr veya zarar: 
Faaliyet sonucu 194.852 bin TL zararlı olan ve finansman gideri bulunmayan 

Teşekkül diğer faaliyetlerinden 4.123.858 bin TL olağan gider ve zarar etmiş, 4.256.443 
bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların etkisiyle olağan zararı 
62.267 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar: 
1-Önceki dönem gelir ve kârlar:  
17.744 bin TL tutarındaki önceki dönem gelir ve kârlarının; 17.677 bin TL’si 

elektrik enerjisi gelirleri, 66 bin TL’si önceki dönem gelir kârlardan oluşmaktadır. 
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar: 
241.809 bin TL tutarındaki diğer olağan dışı gelir ve kârların; 5.720 bin TL’si 

tazminat ve ceza gelirlerinden, 236.088 bin TL’si Azerbaycan Cumhuriyetinden olan 
alacağın tahsilinden, bin TL’si de hurda satışı, arazi ve diğer kira gelirleri ile ihale dosya 
satış gelirleri ile ilgilidir. 

J-Olağan dışı gider ve zararlar: 
7.207 bin TL tutarındaki olağan dışı gider ve zararların; 5.597 bin TL si önceki 

dönem gider ve zararlarından, 1.610 bin TL ise diğer olağan dışı gider ve zararlardan 
oluşmaktadır. 

5.597 bin TL önceki dönem gider ve zararlardan; 5.092 bin TL si geçmiş yıl enerji 
alım fiyat farkları, 68 bin TL si önceki dönem gider ve zararları, 437 bin TL ise kıdem 
tazminatı, emekli memur sosyal yardım zammı ile ilgilidir.  

-Dönem kârı veya zararı: 
Teşekkül 2016 yılı faaliyet döneminde 190.078 bin TL kâr etmiştir.  
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları: 
Geçmiş yıl zararla kapanmış olması nedeniyle döneme ilişkin yasal yükümlülük 

karşılığı bulunmamaktadır.  
Dönem net kârı veya zararı: 
2016 yılı dönem net karı 190 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı zararı 

2016 yılı karından büyük olduğu için yıl içerisinde kar dağıtımı yapılmamıştır. 
Sonuç: 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ’nin 2016 yılı bilançosu ve 

190.078.245,56 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında TEİAŞ-PMUM tarafından hesaplanarak fatura 
edilen tutarla, 9.378 bin TL’si diğer gider ve zararlarla ilgilidir. 

H-Finansman giderleri: 

2016 yılında finansman gideri yapılmamıştır. 
-Olağan kâr veya zarar: 
Faaliyet sonucu 194.852 bin TL zararlı olan ve finansman gideri bulunmayan 

Teşekkül diğer faaliyetlerinden 4.123.858 bin TL olağan gider ve zarar etmiş, 4.256.443 
bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların etkisiyle olağan zararı 
62.267 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar: 
1-Önceki dönem gelir ve kârlar:  
17.744 bin TL tutarındaki önceki dönem gelir ve kârlarının; 17.677 bin TL’si 

elektrik enerjisi gelirleri, 66 bin TL’si önceki dönem gelir kârlardan oluşmaktadır. 
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar: 
241.809 bin TL tutarındaki diğer olağan dışı gelir ve kârların; 5.720 bin TL’si 

tazminat ve ceza gelirlerinden, 236.088 bin TL’si Azerbaycan Cumhuriyetinden olan 
alacağın tahsilinden, bin TL’si de hurda satışı, arazi ve diğer kira gelirleri ile ihale dosya 
satış gelirleri ile ilgilidir. 

J-Olağan dışı gider ve zararlar: 
7.207 bin TL tutarındaki olağan dışı gider ve zararların; 5.597 bin TL si önceki 

dönem gider ve zararlarından, 1.610 bin TL ise diğer olağan dışı gider ve zararlardan 
oluşmaktadır. 

5.597 bin TL önceki dönem gider ve zararlardan; 5.092 bin TL si geçmiş yıl enerji 
alım fiyat farkları, 68 bin TL si önceki dönem gider ve zararları, 437 bin TL ise kıdem 
tazminatı, emekli memur sosyal yardım zammı ile ilgilidir.  

-Dönem kârı veya zararı: 
Teşekkül 2016 yılı faaliyet döneminde 190.078 bin TL kâr etmiştir.  
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları: 
Geçmiş yıl zararla kapanmış olması nedeniyle döneme ilişkin yasal yükümlülük 

karşılığı bulunmamaktadır.  
Dönem net kârı veya zararı: 
2016 yılı dönem net karı 190 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı zararı 

2016 yılı karından büyük olduğu için yıl içerisinde kar dağıtımı yapılmamıştır. 
Sonuç: 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ’nin 2016 yılı bilançosu ve 

190.078.245,56 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
 

 

 
 

                                                                  EKLER 
 

1 - Teşekkülün teşkilat şeması 

2 - Personelin teşkilat içinde dağılımı 

3 - Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler 

4 - İşçi hareketini gösterir çizelgeler 

5 - Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 

6 - Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 

7 - Kuruluşun gayri safi milli hâsıla (GSMH)'ya katkısı 

8 - Dış Ödemeler Dengesine etki 

9  Vergiler 

10 - 2016 yılı bilançosu ve bilanço dipnotları (Ek:10/a-Ek:10/e) 

11 - 2016 yılı gelir tablosu ve dipnotları (Ek:11/a, Ek:11/b) 

12 - Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler listesi. 
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                                                          TETAŞ Teşkilat Şeması                                           (Ek:1) 

 
 

 

 
 
  

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

ELEKTRİK PİYASASI 
İŞLEMLERİ DAİ.BAŞK.

ENERJİ SATIŞ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI.

ENERJİ ALIŞ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

ARAŞTIRMA 
PLANLAMA VE 

KOORDİNASYON D B.

MALİ İŞLER VE 
FİNANSMAN 

YÖNETİMİ D B.

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU 

BAŞKANLIĞI

HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ PERSONEL, EĞİTİM VE 

İDARİ İŞLER DAİ.BAŞK.

YÖNETİM KURULU 
BÜRO 

MÜDÜRLÜĞÜ

Sayıştay   



 

 
 

 
                                                          TETAŞ Teşkilat Şeması                                           (Ek:1) 

 
 

 

 
 
  

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

ELEKTRİK PİYASASI 
İŞLEMLERİ DAİ.BAŞK.

ENERJİ SATIŞ DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI.

ENERJİ ALIŞ DAİRE 
BAŞKANLIĞI

GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR 
YARDIMCISI

ARAŞTIRMA 
PLANLAMA VE 

KOORDİNASYON D B.

MALİ İŞLER VE 
FİNANSMAN 

YÖNETİMİ D B.

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU 

BAŞKANLIĞI

HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ PERSONEL, EĞİTİM VE 

İDARİ İŞLER DAİ.BAŞK.

YÖNETİM KURULU 
BÜRO 

MÜDÜRLÜĞÜ

 

 
 

 
 (Ek:2) 

Personelin teşkilat içinde dağılımı 

Üniteler 
2015 yılı çalışan kişi 2016 yılı çalışan kişi 

Memur Sözleş. 
personel İşçi Toplam Memur Sözleş. 

personel İşçi Toplam 

1-Genel Müdürlük 6   6 5   5 
2-Yönetim Kurulu 
    Büro Md.  2  2  2  2 

3-Özel Kalem 
    Müdürlüğü 1 2 1 4 1 2 1 4 

4-Teftiş Kurulu 
    Başkanlığı 5 1  6 5 1  6 

5-Hukuk Müşavirliği 5 5  10 5 5  10 

6-Elektrik Piyasası    
İşlemleri Daire Başk. 4 29 1 34 3 31 1 35 

7-Enerji Alış Dairesi 
   Başk. 7 16  23 7 16  23 

8-Enerji Satış Dairesi 
   Başk. 4 18  22 4 17  21 

9-APK Dairesi Bşk. 6 19  25 6 20  26 

10-Personel Eğitim ve 
     İdari İşl. Dai. Başk. 8 29 10 47 7 30 10 47 

11-Mali İşler ve 
     Fin.Yön.Dai.Başk. 6 17  23 6 18  24 

Toplam 52 138 12 202 49 142 12 203 
 

  

Sayıştay   



 

 
 

 

 

 

  2015 2016 2015 2016
Kişi Kişi Kişi Kişi

 Yılbaşı başı mevcudu 46 52 144 138
 Yıl içinde giren 12 0 14 11
 Yıl içinde çıkan (-) 3 3 20 7
 Yıl Sonu mevcudu 52 49 138 142

2015 2016 2015 2016
Kişi Kişi Kişi Kişi

 Açıktan tayin 2 7 7
 Açıktan ve aday
 Naklen tayin 1 1
 Göreve iade
 Askerlik dönüşü
 Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş
 Sözleşmeden memuriyete geçiş 9
 Özelleştirilen kuruluşlardan nakil 1 2
 Şehit yakını
Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında
 Başkaca nedenler 5 2

Toplam 12 14 11

2015 2016 2015 2016
Kişi Kişi Kişi Kişi

 Emekli 1 5 2
 Başka kuruluşlara nakil 1 1 1
 Sözleşme feshi
 Memuriyetten Sözleşmeli statüye geçiş
 Sözleşmeden memuriyete geçiş 9
 Askerlik
 İşten çıkarma 1 2
 Sözleşmenin yenilenmemesi 1
 İstifa 2 4 1
 Ölüm
 Başkaca nedenler (seçim) 4 1

 Toplam 6 3 20 7

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

Memur Sözleşmeli personel

Giriş ve çıkışlar

Memur Sözleşmeli personel

Giriş şekli

Memur Sözleşmeli personel

Ayrılış nedenleri

Sayıştay   



 

 
 

 

 

 

  2015 2016 2015 2016
Kişi Kişi Kişi Kişi

 Yılbaşı başı mevcudu 46 52 144 138
 Yıl içinde giren 12 0 14 11
 Yıl içinde çıkan (-) 3 3 20 7
 Yıl Sonu mevcudu 52 49 138 142

2015 2016 2015 2016
Kişi Kişi Kişi Kişi

 Açıktan tayin 2 7 7
 Açıktan ve aday
 Naklen tayin 1 1
 Göreve iade
 Askerlik dönüşü
 Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş
 Sözleşmeden memuriyete geçiş 9
 Özelleştirilen kuruluşlardan nakil 1 2
 Şehit yakını
Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında
 Başkaca nedenler 5 2

Toplam 12 14 11

2015 2016 2015 2016
Kişi Kişi Kişi Kişi

 Emekli 1 5 2
 Başka kuruluşlara nakil 1 1 1
 Sözleşme feshi
 Memuriyetten Sözleşmeli statüye geçiş
 Sözleşmeden memuriyete geçiş 9
 Askerlik
 İşten çıkarma 1 2
 Sözleşmenin yenilenmemesi 1
 İstifa 2 4 1
 Ölüm
 Başkaca nedenler (seçim) 4 1

 Toplam 6 3 20 7

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

Memur Sözleşmeli personel

Giriş ve çıkışlar

Memur Sözleşmeli personel

Giriş şekli

Memur Sözleşmeli personel

Ayrılış nedenleri

 

 
 

 
  

       
2015 2016
Kişi Kişi

 Dönem başı mevcudu 15 12
 Yıl içinde giren
 Yıl içinde çıkan (-) 3
 Yıl sonu  mevcudu 12 12

       
2015 2016
Kişi Kişi

 Açıktan tayin 
 Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması
 Naklen tayin 
 Askerlik dönüşü
 Göreve iade
 Çocuk Esirgeme 
 Başkaca nedenler (şehit yakını)

Toplam 0 0

       
2015 2016
Kişi Kişi

 Emeklilik 3 0
 Askere alınma
 Ölüm
 Kendi isteği ile ayrılma
 İşten ayrılma
 Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması
 Memur veya Sözleşmeli statüye geçme
 Başkaca nedenler 

Toplam 3

( Ek : 4 )
İşçi hareketlerini gösterir çizelgeler

Giriş ve çıkışlar

Giriş ve çıkışlar

Giriş ve çıkışlar

Sayıştay   



 

 
 

Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                                  (Ek:5) 

Varlık türleri Kod 
Dönen Duran Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:        
   Kasa ve bankalar:        
     Kasa mevcudu 1 2   2 
     Bankalardaki nakit 2 33.168   33.168 
     Diğer 4      
             Hazır değerler toplamı 5 33.170   33.170 
             Kasa ve bankalar toplam 6      
  Menkul kıymetler:        
     Diğer 9      
            Menkul kıymetler toplamı 10       
  Alacaklar:        
  Ticari alacaklar:        
     Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12 58.489   58.489 
     Resmi dairelerden  13 892   892 
     Bağlı ortaklıklardan 14      
     Diğer 17 2.898.717 18.192 2.916.909 
             Ticari alacaklar toplamı 18 2.958.098 18.192 2.976.290 
  Diğer alacaklar:        
    Hazineden 19      
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20      
    Resmi dairelerden 21      
    Yurt dışından 24 11.401   11.401 
    Diğer 25      
            Diğer alacaklar toplamı 26 11.401   11.401 
           Alacaklar toplamı 27 2.969.499 18.192 2.987.691 
  Stoklar:        
  Diğer 32 292.591   292.591 
           Stoklar toplamı 33 292.591   292.591 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 179.884   179.884 
           Kısa sürede paraya çev. değ.toplamı 35 3.441.974   3.441.974 
          Paraya çev. ve hazır değ. toplamı(1) 36 3.475.144 18.192 3.493.336 
2-Bağlı değerler:         
   İştirakler 37     150 
   Bağlı ortaklıklar 38       
   Maddi duran varlıklar          
   Maddi duran varlıklar edinme değeri 39     3.916 
   Birikmiş amortismanlar (-) 40     2.960 
          Maddi duran varlıklar (net) 41     956 
   Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42     693 
   Özel tükenmeye tabi varlıklar 43       
   Diğer bağlı değerler 44     444 
           Bağlı değerler toplamı (2) 45     2.243 
          Varlıklar toplamı (1+2) 46 3.475.144 18.192 3.495.579 

 

 

Sayıştay   



 

 
 

Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                                  (Ek:5) 

Varlık türleri Kod 
Dönen Duran Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:        
   Kasa ve bankalar:        
     Kasa mevcudu 1 2   2 
     Bankalardaki nakit 2 33.168   33.168 
     Diğer 4      
             Hazır değerler toplamı 5 33.170   33.170 
             Kasa ve bankalar toplam 6      
  Menkul kıymetler:        
     Diğer 9      
            Menkul kıymetler toplamı 10       
  Alacaklar:        
  Ticari alacaklar:        
     Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12 58.489   58.489 
     Resmi dairelerden  13 892   892 
     Bağlı ortaklıklardan 14      
     Diğer 17 2.898.717 18.192 2.916.909 
             Ticari alacaklar toplamı 18 2.958.098 18.192 2.976.290 
  Diğer alacaklar:        
    Hazineden 19      
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20      
    Resmi dairelerden 21      
    Yurt dışından 24 11.401   11.401 
    Diğer 25      
            Diğer alacaklar toplamı 26 11.401   11.401 
           Alacaklar toplamı 27 2.969.499 18.192 2.987.691 
  Stoklar:        
  Diğer 32 292.591   292.591 
           Stoklar toplamı 33 292.591   292.591 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 179.884   179.884 
           Kısa sürede paraya çev. değ.toplamı 35 3.441.974   3.441.974 
          Paraya çev. ve hazır değ. toplamı(1) 36 3.475.144 18.192 3.493.336 
2-Bağlı değerler:         
   İştirakler 37     150 
   Bağlı ortaklıklar 38       
   Maddi duran varlıklar          
   Maddi duran varlıklar edinme değeri 39     3.916 
   Birikmiş amortismanlar (-) 40     2.960 
          Maddi duran varlıklar (net) 41     956 
   Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42     693 
   Özel tükenmeye tabi varlıklar 43       
   Diğer bağlı değerler 44     444 
           Bağlı değerler toplamı (2) 45     2.243 
          Varlıklar toplamı (1+2) 46 3.475.144 18.192 3.495.579 

 

 

 

 
 

Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı (Ek:6) 
    Kısa Uzun   
Kaynak Türleri Kod süreli süreli Toplam 
  No Bin TL Bin TL Bin TL 
1- Yabancı kaynaklar        
    Mevduat        
    Diğer Mevduat 2      
Mevduat  toplamı 3       
     Mali borçlar  :        
     Diğer 9      
               Mali borçlar toplamı  10       
     Ticari borçlar  :        
     Kamu iktisadi teşebbüslerine 11 410.078   410.078 
     İştiraklere 14 2   2 
     Diğer 16 1.420.265 16.559 1.436.824 

    Ticari borçlar toplamı 17 1.830.345 16.559 1.846.904 
     Diğer borçlar  :        
     Kamu iktisadi teşebbüslerine 18 613   613 
     Resmi dairelere 19      
     Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20 33   33 
     İştiraklere 22 60.618   60.618 
     Diğer 24 5.889   5.889 
                 Diğer borçlar toplamı 25 67.153   67.153 
     Diğer yabancı kaynaklar  :        
     İç sigorta fonları 27  3.134 3.134 
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kâr payı 28      
     Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29      
     Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 30      
     Ödenecek diğer vergiler 31 38.583   38.583 
     Diğer 32 882.512 1.247 883.759 
         Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 921.095 4.381 925.476 
     Negatif konsolidasyon şerefiyesi 34       
         Yabancı kaynaklar toplamı  ( 1 ) 35 2.818.593 20.940 2.839.533 
 2- Öz kaynaklar  :        
      Esas sermaye 36    179.000 
      Ödenmemiş sermaye ( - ) 37    (67.404) 
      Ödenmiş sermaye  38    111.596 
      Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39      
      Sermaye yedekleri 42      
      Kâr yedekleri 43    494.510 
      Geçmiş yıllar kârları 44    418.931 
      Geçmiş yıllar zararları  ( - ) 45    (559.069) 
      Dönem kârının öz kaynaklarda kalacak kısmı(+) ya da        
      Dönem net karı 46     190.078 
            Öz kaynaklar toplamı  ( 2 ) 47     656.046 
3-Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 48       
4- Azınlık payları 49       
5-Azınlık paylarına sirayet eden zarar 50       
            Kaynaklar toplamı  ( 1+2 ) 51     3.495.579 

 

Sayıştay   



 

 
 

 

 
Kuruluşun gayrisafi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı 

                                                                   (Gelir yoluyla)                                                            (Ek: 7) 

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra 
No Bin TL 

A-Pozitif etkiler:     
    Personel giderleri (yevmiyeler dahil)  1 15.310 
    Verilen faizler (Yurt içi) 2 - 
    Verilen bina ve arazi kiraları 3 - 
    Karşılık giderleri 4 1.016 
    Mevzuat gereğince katılma payları 5 - 
    Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6 - 
    Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 5.597 
    İç sigorta fonu gideri 8  
    Amortisman ve tükenme payları 9 456 
    Dış aleme ödenen giderler 10 - 
    Diğer pozitif etkiler 11 4.124.451 
    Dönem kârı 12 190.078 

                                                Toplam (A) 13 4.336.908 
B-Negatif etkiler (-) :    
    Alınan faizler (Yurt içi) 14 64.241 
    Alınan bina ve arazi kiraları 15 - 
    Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 14.865 
    Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 17 17.744 
    Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kâr payları 18 - 
    İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 - 
    Dış alemden sağlanan gelirler 20 - 
    Diğer negatif etkiler 21 4.423.987 
    Dönem zararı 22 186.385 

                                                Toplam (B) 23 4.707.222 
Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ya katkı (A-B) 24 (370.314) 

Sübvansiyonlar (-) 25 - 
Hazine yardımları (-) 26 - 
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27 - 
Vergi iadeleri (-) 28 - 
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 79.351 

Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ya katkı 30 (290.963) 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31 - 
Dış alemden sağlanan gelirler 32 - 

Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla (GSMH) ya katkı 33 (290.963) 

Sayıştay   



 

 
 

 

 
Kuruluşun gayrisafi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı 

                                                                   (Gelir yoluyla)                                                            (Ek: 7) 

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra 
No Bin TL 

A-Pozitif etkiler:     
    Personel giderleri (yevmiyeler dahil)  1 15.310 
    Verilen faizler (Yurt içi) 2 - 
    Verilen bina ve arazi kiraları 3 - 
    Karşılık giderleri 4 1.016 
    Mevzuat gereğince katılma payları 5 - 
    Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6 - 
    Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 5.597 
    İç sigorta fonu gideri 8  
    Amortisman ve tükenme payları 9 456 
    Dış aleme ödenen giderler 10 - 
    Diğer pozitif etkiler 11 4.124.451 
    Dönem kârı 12 190.078 

                                                Toplam (A) 13 4.336.908 
B-Negatif etkiler (-) :    
    Alınan faizler (Yurt içi) 14 64.241 
    Alınan bina ve arazi kiraları 15 - 
    Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 14.865 
    Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 17 17.744 
    Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kâr payları 18 - 
    İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 - 
    Dış alemden sağlanan gelirler 20 - 
    Diğer negatif etkiler 21 4.423.987 
    Dönem zararı 22 186.385 

                                                Toplam (B) 23 4.707.222 
Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ya katkı (A-B) 24 (370.314) 

Sübvansiyonlar (-) 25 - 
Hazine yardımları (-) 26 - 
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27 - 
Vergi iadeleri (-) 28 - 
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 79.351 

Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ya katkı 30 (290.963) 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31 - 
Dış alemden sağlanan gelirler 32 - 

Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi milli hasıla (GSMH) ya katkı 33 (290.963) 

 

 
 

            Dış Ödemeler Dengesine etki                                                                              Ek:8 

Dış alemden sağlanan Bin TL Dış aleme ödenen Bin TL 

1-İhracat Bedeli 236.080 1- İthalat bedellerine  

2-Sermeye hareketlerinden  2-Sermaye hareketlerine  

3-Görünmeyen işlemlerden  3-Görünmeyen işlemlere  

Ara toplam 236.080   

Denge farkı 236.080   

Toplam 236.080   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayıştay   



 

 
 

Vergiler     (Ek: 9) 
            
  Sıra Geçen yıldan   Ödenen veya Yıl sonu 

Vergi türleri No devir  Tahakkuk  mahsup edilen kalıntısı 
    Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- Kuruluş yükümlü olduğu vergi,resim,harç ve fonlar           
1 - Gelirden alınan :           
   -Kurumlar vergisi 1         
   -Geçici vergi 2       

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

Toplam ( 2 ) 7   4  4    
3 - Mal ve hizmetten alınan :     0     
   -K.D.V. 8   31.246 31.246   
   -Özel tüketim vergisi 9         
   -Banka ve sigorta muameleleri  vergisi 10         
   -Damga vergisi 11 38.635 48.098 50.393 36.340 
   - Dış ticarette ödenen vergiler 12         
   -Harçlar 13         
   -Belediye ödenen vergi,resim ve harçlar ( Emlak       3 3   
     vergisi dışında )  14         
  -Özel iletişim vergisi 15       
  -Şans oyunları vergisi 16         
  -Haberleşme vergisi 17         
   -Diğer 18         

Toplam ( 3 ) 19 38.635  79.347  81.642  36.340  
Toplam ( A ) 20 38.635  79.351  81.646  36.340  

B - Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim, harç ve 
fonlar           
  - Personelden stope edilen gelir ve damga vergisi 21 155 1.896 1.881 170 
  -Yüklenici ve üreticilerden stope edilen vergiler 22 1 90 90 1 
  -Tevkif edilen KDV 23 41 625 584 82 
  -Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 24         
 - Belediye tüketim vergisi 25 590 2.119 2.134 575 

 Toplam ( B ) 26 787  4.731  4.689  828  
 Genel toplam ( A+B ) 27 39.421  84.082  86.335  37.168  

 

 

 

Sayıştay   



 

 
 

Vergiler     (Ek: 9) 
            
  Sıra Geçen yıldan   Ödenen veya Yıl sonu 

Vergi türleri No devir  Tahakkuk  mahsup edilen kalıntısı 
    Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- Kuruluş yükümlü olduğu vergi,resim,harç ve fonlar           
1 - Gelirden alınan :           
   -Kurumlar vergisi 1         
   -Geçici vergi 2       

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

Toplam ( 2 ) 7   4  4    
3 - Mal ve hizmetten alınan :     0     
   -K.D.V. 8   31.246 31.246   
   -Özel tüketim vergisi 9         
   -Banka ve sigorta muameleleri  vergisi 10         
   -Damga vergisi 11 38.635 48.098 50.393 36.340 
   - Dış ticarette ödenen vergiler 12         
   -Harçlar 13         
   -Belediye ödenen vergi,resim ve harçlar ( Emlak       3 3   
     vergisi dışında )  14         
  -Özel iletişim vergisi 15       
  -Şans oyunları vergisi 16         
  -Haberleşme vergisi 17         
   -Diğer 18         

Toplam ( 3 ) 19 38.635  79.347  81.642  36.340  
Toplam ( A ) 20 38.635  79.351  81.646  36.340  

B - Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim, harç ve 
fonlar           
  - Personelden stope edilen gelir ve damga vergisi 21 155 1.896 1.881 170 
  -Yüklenici ve üreticilerden stope edilen vergiler 22 1 90 90 1 
  -Tevkif edilen KDV 23 41 625 584 82 
  -Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 24         
 - Belediye tüketim vergisi 25 590 2.119 2.134 575 

 Toplam ( B ) 26 787  4.731  4.689  828  
 Genel toplam ( A+B ) 27 39.421  84.082  86.335  37.168  

 

 

 

 

 
 

  Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt  AŞ (TETAŞ) 
31.12.2016 tarihli bilançosu  (Ek: 10/a) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar         
  A-Hazır değerler   271.688.879,03   33.169.990,66 
     1-Kasa 2.550,81   1.526,05   
     2-Alınan çekler         
     3-Bankalar 271.686.328,22   33.168.464,61   
     4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)         
     5-Diğer hazır değerler         
  B-Menkul kıymetler         
     1-Hisse senetleri         
     2-Özel kesim tahvil,senet ve bonoları         
     3-Kamu kesimi tahvil,senet ve bonoları         
     4-Diğer menkul kıymetler         
     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-
)         

  C-Ticari alacaklar   2.774.216.919,80   2.900.936.675,20 
     1-Alıcılar 2.771.766.129,27   2.882.744.527,10   
     2-Alacak senetleri         
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)         
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri 
(-)  

  
 

  

     5-Verilen depozito ve teminatlar 2.450.790,53   18.192.148,10   
     6-Diğer ticari alacaklar          
     7-Şüpheli ticari alacaklar  241.852.033,97   241.075.848,75   
     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (241.852.033,97)   (241.075.848,75)   
  D-Diğer alacaklar   11.165.291,74   1.336.228,66 
     1-Ortaklardan alacaklar         
     2-İştiraklerden alacaklar         
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
     4-Personelden alacaklar 1.885,00   3.452,42   
     5-Diğer çeşitli alacaklar 11.163.406,74   1.332.776,24   
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)         
     7-Şüpheli diğer alacaklar  976.183,33   990.461,08   
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (976.183,33)   (990.461,08)   
  E-Stoklar   51.762.782,08   292.590.624,33 
     1-İlk madde ve malzeme         
     2-Yarı mamuller         
     3-Mamuller         
     4-Ticari mallar         
     5-Diğer stoklar 8.291,12       
     1-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)         
     2-Verilen sipariş avansları 51.754.490,96   292.590.624,33   
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti         
     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti         
     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme 
hesabı         

     3-Taşeronlara verilen avanslar         
  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları   47.931.750,09   85.862.229,04 
     1-Gelecek aylara ait giderler 464.202,22   532.288,83   
     2-Gelir tahakkukları 47.467.547,87   85.329.940,21   
  H-Diğer dönen varlıklar   117.040.497,58   179.884.436,49 
     1-Devreden KDV 110.920.411,17   89.892.610,20   
     2-İndirilecek KDV         
     3-Diğer KDV         
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 6.120.086,41   89.991.826,29   
     5-İş avansları         
     6-Personel avansları         
     7 Sayım ve tesellüm noksanları         
     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar         
     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)         
     Dönen varlıklar toplamı   3.273.806.120,32   3.493.780.184,38 

 

Sayıştay   



 

 
 

Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt  AŞ (TETAŞ)    
31.12.2016 tarihli bilançosu (Ek: 10/b) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar       
   A-Ticari alacaklar         
     1-Alıcılar         
     2-Alacak senetleri         
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)         
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)         
     5-Verilen depozito ve teminatlar         
      3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)         
   B-Diğer alacaklar         
     1-Ortaklardan alacaklar         
     2-İştiraklerden alacaklar         
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
     4-Personelden alacaklar         
     5-Diğer çeşitli alacaklar         
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)         
      7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)         
   C-Mali duran varlıklar   150.000,00   150.000,00 
      1-Bağlı menkul kıymetler         
      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)         
      3-İştirakler 150.000,00   150.000,00   
      4-İştirakler sermaye taahhütleri (-)         
      5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)         
      6-Bağlı ortaklıklar         
      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)         
      8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı 
(-)         

   D-Maddi duran varlıklar   1.085.982,06   955.495,14 
      1-Arazi ve arsalar         
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri         
      3-Binalar         
      4-Tesis, makine ve cihazlar         
      5-Taşıtlar 90.498,76   90.498,76   
      6-Demirbaşlar 4.207.430,82   3.824.510,13   
      7-Diğer maddi duran varlıklar          
      8-Birikmiş amortismanlar (-) (3.211.947,52)   (2.959.513,75)   
      9-Yapılmakta olan işler         
      10-Verilen avanslar         
   E-Maddi olmayan duran varlıklar   508.335,38   692.976,71 
      1-Haklar 7.132.742,22   8.010.548,22   
      2-Şerefiye         
      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri         
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri         
      5-Özel maliyetler 708.870,76   708.870,76   
      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar         
      7-Birikmiş amortismanlar (-) (7.333.277,60)   (8.026.442,27)   
      8-Verilen avansları         
    F-Özel tükenmeye tabi varlıklar          
      1-Arama giderleri         
      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri         
      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar         
      4-Birikmiş tükenme payları (-)         
      5-Verilen avanslar         
   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları         
     1-Gelecek yıllara ait giderler         
     2-Gelir tahakkukları         
   H-Diğer duran varlıklar       444,38 
     1-Elden Çıkarılacak Stok Ve Maddi Duran Varlıklar    352.230,94   
     2-Birikmiş Amortismanlar    -351.786,56   

      Duran varlıklar toplamı   1.744.317,44   1.798.916,23 
      Aktif (varlıklar) toplamı   3.275.550.437,76   3.495.579.100,61 

  

Sayıştay   



 

 
 

Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt  AŞ (TETAŞ)    
31.12.2016 tarihli bilançosu (Ek: 10/b) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar       
   A-Ticari alacaklar         
     1-Alıcılar         
     2-Alacak senetleri         
     3-Alacak senetleri reeskontu (-)         
     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)         
     5-Verilen depozito ve teminatlar         
      3-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)         
   B-Diğer alacaklar         
     1-Ortaklardan alacaklar         
     2-İştiraklerden alacaklar         
     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
     4-Personelden alacaklar         
     5-Diğer çeşitli alacaklar         
     6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)         
      7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)         
   C-Mali duran varlıklar   150.000,00   150.000,00 
      1-Bağlı menkul kıymetler         
      2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)         
      3-İştirakler 150.000,00   150.000,00   
      4-İştirakler sermaye taahhütleri (-)         
      5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)         
      6-Bağlı ortaklıklar         
      7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)         
      8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı 
(-)         

   D-Maddi duran varlıklar   1.085.982,06   955.495,14 
      1-Arazi ve arsalar         
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri         
      3-Binalar         
      4-Tesis, makine ve cihazlar         
      5-Taşıtlar 90.498,76   90.498,76   
      6-Demirbaşlar 4.207.430,82   3.824.510,13   
      7-Diğer maddi duran varlıklar          
      8-Birikmiş amortismanlar (-) (3.211.947,52)   (2.959.513,75)   
      9-Yapılmakta olan işler         
      10-Verilen avanslar         
   E-Maddi olmayan duran varlıklar   508.335,38   692.976,71 
      1-Haklar 7.132.742,22   8.010.548,22   
      2-Şerefiye         
      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri         
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri         
      5-Özel maliyetler 708.870,76   708.870,76   
      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar         
      7-Birikmiş amortismanlar (-) (7.333.277,60)   (8.026.442,27)   
      8-Verilen avansları         
    F-Özel tükenmeye tabi varlıklar          
      1-Arama giderleri         
      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri         
      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar         
      4-Birikmiş tükenme payları (-)         
      5-Verilen avanslar         
   G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları         
     1-Gelecek yıllara ait giderler         
     2-Gelir tahakkukları         
   H-Diğer duran varlıklar       444,38 
     1-Elden Çıkarılacak Stok Ve Maddi Duran Varlıklar    352.230,94   
     2-Birikmiş Amortismanlar    -351.786,56   

      Duran varlıklar toplamı   1.744.317,44   1.798.916,23 
      Aktif (varlıklar) toplamı   3.275.550.437,76   3.495.579.100,61 

  

 

 
 

  Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt  AŞ (TETAŞ) 
31.12.2016 tarihli bilançosu  (Ek: 10/c) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar :         
  A-Mali borçlar          
      1-Banka kredileri         
      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         
      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)         
      4-Uzun vadeli yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri         
      5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri         
      6-Çıkarılmış bonolar ve senetler         
      7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         
      8-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)         
      9-Diğer mali borçlar         
  B-Ticari borçlar    1.860.541.869,36   1.830.345.323,17 
     1-Satıcılar 1.860.438.022,28   1.830.298.640,12   
     2-Borç senetleri         
     3-Borç senetleri reeskontu (-)         
     4-Alınan depozito ve teminatlar 103.847,08   46.683,05   

     5-Diğer ticari borçlar         

   C-Diğer borçlar   179.793.498,55  64.147.214,38 
     1-Ortaklara borçlar         
     2-İştiraklere borçlar         
     3-Bağlı ortaklıklara borçlar         
     4-Personele borçlar 8.787,50   1.267,07   
     5-Diğer çeşitli borçlar 179.784.711,05   64.145.947,31   
     6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         
   D-Alınan avanslar   83.341,73   2.972.693,83 
   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri         
     1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri         
     2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         
   F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler   40.940.279,65   38.616.270,04 
    1-Ödenecek vergi ve fonlar 39.421.329,71   37.168.449,78   
    2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 32.998,87   33.347,22   
    3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer 
yük.         
    4-Diğer yükümlülükler 1.485.951,07   1.414.473,04   
   G-Borç ve gider karşılıkları   35.803,71   5.980.068,79 
       1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları         
       2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-)         
       3-Kıdem tazminatı karşılıkları         
       4-Maliyet giderleri karşılığı 35.803,71   39.495,90   
       5-Diğer borç ve gider karşılıkları     5.940.572,89   
   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   693.537.088,45   876.531.965,81 
     1-Gelecek aylara ait gelirler         
     2-Gider tahakkukları 693.537.088,45   876.531.965,81   
    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar         
     1-Hesaplanan KDV         
     2-Diğer KDV         
     3 Sayım ve tesellüm fazlaları         
     8-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar         
      Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   2.774.931.881,45   2.818.593.536,02 

 

 

 

 

  

Sayıştay   



 

 
 

 Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt  AŞ (TETAŞ) 
31.12.2016 tarihli bilançosu  (Ek: 10/d) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar :         
  A-Mali borçlar          
      1-Banka kredileri         
      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         
      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri 
(-)         
      4-Çıkarılmış tahviller         
      5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         
      6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)         
      7-Diğer mali borçlar         
  B-Ticari borçlar    16.616.449,82   16.559.015,82 
     1-Satıcılar         
     2-Borç senetleri         
     3-Borç senetleri reeskontu (-)         
     4-Alınan depozito ve teminatlar 16.616.449,82   16.559.015,82   
     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   18.034.358,16   4.380.554,88 
       1-Kıdem tazminatı karşılıkları         
       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  18.034.358,16   4.380.554,88   
   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları         
     1-Gelecek yıllara ait gelirler         
     2-Gider tahakkukları         
     3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi         
   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         
       1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek KDV         
       2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

       Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı   34.650.807,98   20.939.570,70 
       Yabancı kaynaklar toplamı   2.809.582.689,43   2.809.582.689,43 

III-Öz kaynaklar         
   A-Ödenmiş sermaye   111.596.370,33   111.596.370,33 
       1-Sermaye 179.000.000,00   179.000.000,00   
       2-Ödenmemiş sermaye (-) (67.403.629,67)   (67.403.629,67)   
       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları         
       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)         
   B-Sermaye yedekleri         
       1-Hisse senedi ihraç primleri         
       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları         
       5-Diğer sermaye yedekleri         
   C-Kâr yedekleri   494.510.223,07   494.510.223,07 
       1-Yasal yedekler 494.510.223,07   494.510.223,07   
       2-Statü yedekleri         
       3-Olağanüstü yedekler         
       4-Diğer kar yedekleri         
       5-Özel fonlar         
   D-Geçmiş yıllar kârları   418.930.782,98   418.930.782,98 
   E-Geçmiş yıllar zararları (-)         
   F-Dönem net kârı (zararı)   (559.069.628,05)   (559.069.628,05) 
        1-Teşebbüsün net karı ( zararı)       190.078.245,56 
        1-Azınlık payları net karı (zararı)         

       Öz kaynaklar toplamı   465.967.748,33   656.045.993,89 
 IV-Azınlık payları          

       Pasif (kaynaklar) toplamı   3.275.550.437,76   3.495.579.100,61 

Sayıştay   



 

 
 

 Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt  AŞ (TETAŞ) 
31.12.2016 tarihli bilançosu  (Ek: 10/d) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar :         
  A-Mali borçlar          
      1-Banka kredileri         
      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         
      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri 
(-)         
      4-Çıkarılmış tahviller         
      5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         
      6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)         
      7-Diğer mali borçlar         
  B-Ticari borçlar    16.616.449,82   16.559.015,82 
     1-Satıcılar         
     2-Borç senetleri         
     3-Borç senetleri reeskontu (-)         
     4-Alınan depozito ve teminatlar 16.616.449,82   16.559.015,82   
     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   18.034.358,16   4.380.554,88 
       1-Kıdem tazminatı karşılıkları         
       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  18.034.358,16   4.380.554,88   
   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları         
     1-Gelecek yıllara ait gelirler         
     2-Gider tahakkukları         
     3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi         
   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         
       1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek KDV         
       2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

       Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı   34.650.807,98   20.939.570,70 
       Yabancı kaynaklar toplamı   2.809.582.689,43   2.809.582.689,43 

III-Öz kaynaklar         
   A-Ödenmiş sermaye   111.596.370,33   111.596.370,33 
       1-Sermaye 179.000.000,00   179.000.000,00   
       2-Ödenmemiş sermaye (-) (67.403.629,67)   (67.403.629,67)   
       3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları         
       4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)         
   B-Sermaye yedekleri         
       1-Hisse senedi ihraç primleri         
       2-Hisse senedi ihraç iptal kârları         
       5-Diğer sermaye yedekleri         
   C-Kâr yedekleri   494.510.223,07   494.510.223,07 
       1-Yasal yedekler 494.510.223,07   494.510.223,07   
       2-Statü yedekleri         
       3-Olağanüstü yedekler         
       4-Diğer kar yedekleri         
       5-Özel fonlar         
   D-Geçmiş yıllar kârları   418.930.782,98   418.930.782,98 
   E-Geçmiş yıllar zararları (-)         
   F-Dönem net kârı (zararı)   (559.069.628,05)   (559.069.628,05) 
        1-Teşebbüsün net karı ( zararı)       190.078.245,56 
        1-Azınlık payları net karı (zararı)         

       Öz kaynaklar toplamı   465.967.748,33   656.045.993,89 
 IV-Azınlık payları          

       Pasif (kaynaklar) toplamı   3.275.550.437,76   3.495.579.100,61 

 

 
 

 BİLANÇO DİPNOTLARI    (Ek: 10/e)    
              

1- 
Kayıtlı  sermaye  sistemini  kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 
…………………..TL  

            
2- Yönetim  Kurulu   Başkan ve  üyeleri  ile  Genel  Müdür,  Genel  Koordinatör, Genel Müdür  

Yardımcıları ve Genel  Sekreter gibi üst yöneticilere; 
 

  
              
 a) Cari dönemde  verilen  her  çeşit avans  ve  borcun  toplam  tutarı ;  
           
 b) Cari dönem sonundaki avans ve borcun bakiyesi ……………..      

              
3- Aktif  değerlerin  toplam  sigorta  tutarı             1.246.789,72 TL   

              
4- Alacaklar   için   alınmış  ipotek   ve   diğer   teminatların   toplam   tutarı  

            
5- Yabancı  kaynaklar  için  verilmiş  ipotek  ve  diğer  teminatların  toplam   tutarı  

  
6- Pasifte  yer  almayan  taahhütlerin  toplam  tutarı……………..         

              
7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları;      

 Döviz Cinsi Miktarı Kur Toplam Tutar TL   

  USD                -          3,5192        

              
8- Yurt dışından Alacaklar (avanslar dahil)      

 Döviz Cinsi Miktarı Kur Toplam Tutar TL   

  USD *      3.239.725,00    3,5192  11.401.240,22       

 *Arnavutluk'a verilen  enerji bedeli olup TL takip edilmektedir.  
              

9- Yurt dışına Borçlar (avanslar dahil)      
  Döviz Cinsi Miktarı Kuru Toplam Tutar TL  
  USD* 0,00        3,5192     -       
 

10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı  
 
11- Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı  
     
12- Tedavüldeki tahvillerin hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı  
       
13- Sermayeyi  temsil  eden  hisse  senetlerinin  dökümü :    

               
14- Cari  dönemde  ihraç  edilmiş  hisse  senedi  tutarı……………… .-TL  

               
15- İşletme  sahibinin  veya  sermayesinin  %10  ve  daha  fazlasına sahip ortaklarının:  

  
16- Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıklarının :  

               
 Adı   Pay Oranı Topl.Sermayesi Son Dönem kar/zarar  

        TL TL  (2016)  
  Aktaş Elek.A.Ş. 15% 1.000.000 -4.168.909,03  

Sayıştay   



 

 
 

               
17- Stok değerleme yöntemi :       
  a) Cari dönemde uygulanan yöntem……………………………………………..…… 

 b) Önceki dönemde uygulanan yöntem ……………………………………………… 

 c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) 
      veya azalış (-) tutarı    ……………………………………-TL   
              

18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri;   
   a) Satın  alınan,  imal  veya  inşa  edilen  maddi  duran  varlıkların  maliyeti 
  251.296,86 TL 'dir.     

 b) Elden  çıkarılan  veya  hurdaya  ayrılan  maddi  duran  varlıkların  maliyeti 
   634.217,55 TL 'dır.      
  d) Cari dönemde ortaya çıkan enf fark artışları …..……..   

      Varlık maliyetlerinde  (+)     

      Birikmiş amortismanlarda (-)             

             
19- Ana Kuruluş, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları , 

             
20- Cari dönemdeki ortalama  personel sayısı 49 memur, 142 sözleşmeli 12 işçi 

 olmak üzere toplam 203 kişidir.    
             
21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 

             
22- Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile 

 her  türlü şarta bağlı  kazaçlara ilişkin bilgi (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem  

 sonucunu etkileyebilecek hukiki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 

             
23- İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe 

 tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri. 

             
24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar, …….. ………   

             
25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, 

 iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve 

 bunları çıkaran ortaklıklar …………………………              

             
26- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle 

 
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  menku  kıymet  türleri i tibariyle  

 tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları …...….. 

             
28- Ortaklıklar,iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval,  

 ciro gibi yükümlülüklerin tutarı ………………………………..   
29- Mali  tabloları  önemli  ölçüde  etkileyen  yada mali tabloların  açık, yorumlanabilir ve 

 anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar. 

             
30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/03/2017    

Sayıştay   



 

 
 

               
17- Stok değerleme yöntemi :       
  a) Cari dönemde uygulanan yöntem……………………………………………..…… 

 b) Önceki dönemde uygulanan yöntem ……………………………………………… 

 c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) 
      veya azalış (-) tutarı    ……………………………………-TL   
              

18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri;   
   a) Satın  alınan,  imal  veya  inşa  edilen  maddi  duran  varlıkların  maliyeti 
  251.296,86 TL 'dir.     

 b) Elden  çıkarılan  veya  hurdaya  ayrılan  maddi  duran  varlıkların  maliyeti 
   634.217,55 TL 'dır.      
  d) Cari dönemde ortaya çıkan enf fark artışları …..……..   

      Varlık maliyetlerinde  (+)     

      Birikmiş amortismanlarda (-)             

             
19- Ana Kuruluş, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları , 

             
20- Cari dönemdeki ortalama  personel sayısı 49 memur, 142 sözleşmeli 12 işçi 

 olmak üzere toplam 203 kişidir.    
             
21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 

             
22- Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile 

 her  türlü şarta bağlı  kazaçlara ilişkin bilgi (İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem  

 sonucunu etkileyebilecek hukiki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 

             
23- İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe 

 tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri. 

             
24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar, …….. ………   

             
25- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, 

 iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve 

 bunları çıkaran ortaklıklar …………………………              

             
26- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle 

 
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  menku  kıymet  türleri i tibariyle  

 tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları …...….. 

             
28- Ortaklıklar,iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval,  

 ciro gibi yükümlülüklerin tutarı ………………………………..   
29- Mali  tabloları  önemli  ölçüde  etkileyen  yada mali tabloların  açık, yorumlanabilir ve 

 anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar. 

             
30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/03/2017    

 

 
 

    (Ek:11/a) 

 Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ (TETAŞ) 

2016 Yılı Gelir Tablosu 

                                                                                                                       

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
A-Brüt satışlar 19.551.449.857,11   16.946.565.621,88   
B-Satış indirimleri (-) 10.021.952,24   54.232.662,85   
C-Net satışlar 19.541.427.904,87   16.892.332.959,03   
D-Satışların maliyeti (-) 20.195.417.982,10   17.009.404.218,13   

Brüt satış kârı veya zararı   (653.990.077,23)   (117.071.259,10) 
E-Faaliyet giderleri (-) 60.646.581,09   77.780.485,62   

Faaliyet kârı veya zararı   (714.636.658,32)   (194.851.744,72) 
F-Diğer faaliyetlerden olağan 
    gelir ve kârlar 4.870.721.990,45   4.256.442.569,93   

G-Diğer faaliyetlerden olağan 
    gider ve zararlar (-) 4.729.609.527,41   4.123.857.753,90   

H-Finansman giderleri (-)         
Olağan kâr veya zarar   (573.524.195,28)   (62.266.928,69) 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 21.173.377,89   259.552.434,04   
J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 6.718.810,66   7.207.259,79   

Dönem kârı veya zararı   (559.069.628,05)   190.078.245,56 
K-Dönem kârı vergi ve diğer         
yasal yükümlülük karşılıkları (-)         

Dönem net kârı veya zararı   (559.069.628,05)   190.078.245,56 
                  

Sayıştay   



 

 
 

      GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (Ek: 11/b) 

     
Gelir tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar  yer alır. 

      
1- Dönemin tüm amortisman giderleri itfa ve tükenme payları             1.074.497,90 

     
     a) Amortisman giderleri,       381.333,23 
         aa) Normal amortisman giderleri , 381.333,23 

        ab)  
Yeniden değerlemeden doğan amortisman 
giderleri   0,00 

     b) İtfa ve tükenme payları, 693.164,67 
     c) İhtiyaç fazlası satış     281.980,44 

     
2- Dönemin karşılık giderleri , 1.016.020,69 

     
3- Dönemin tüm finansman giderleri, 0,00 
    a)  Üretim maliyetine verilenler, 0,00 
    b)  Sabit varlıkların maliyetine verilenler, 0,00 
    c)   Doğrudan gider yazılanlar 0,00 

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 iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam tutar  
içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)  

     
6- Ana kuruluş , ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, 
kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 

7- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür yardımcıları gibi 
üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı, 621.158,64 TL 
8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman 
giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-). 
9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama 
maliyet, ilk giren ilk çıkar , hareketli ortalama maliyet v.s.gibi), Ağırlıklı ortalama maliyet. 
10- Varsa tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri. 
11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda,döküntü   gibi  maddelerin 
satışları ile hizmet satışlarının % 20'sini aşması halinde bu madde  ve hizmetlere  ilişkin  tutarları 
12- Önceki  döneme ilişkin  gelir ve  karları ile önceki döneme  ait  gider  ve zararların   tutarlarını  ve 
kaynaklarını  gösteren  açıklayıcı  not ;  önceki dönem gelir ve karları  ile  önceki  dönem  gider  ve 
zararları farkı 12.146.499,79 TL olup, bu tutar geçmiş  dönemlere  ait  memur ve sözleşmeli personel 
sosyal harcamaları ve SGK prim iadeleri, Yİ/YİD santrallerine ETKB tarafından uygulanan cezalar ve 
geçmiş yıl tarife farklarının revizesi sonucu lehimize/aleyhimize oluşan fiyat farklarından 
kaynaklanmaktadır. 
13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına  kar ve  kar  payı 
oranları ……………………TL. 

 

 
  

Sayıştay   



 

 
 

      GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (Ek: 11/b) 

     
Gelir tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar  yer alır. 

      
1- Dönemin tüm amortisman giderleri itfa ve tükenme payları             1.074.497,90 

     
     a) Amortisman giderleri,       381.333,23 
         aa) Normal amortisman giderleri , 381.333,23 

        ab)  
Yeniden değerlemeden doğan amortisman 
giderleri   0,00 

     b) İtfa ve tükenme payları, 693.164,67 
     c) İhtiyaç fazlası satış     281.980,44 

     
2- Dönemin karşılık giderleri , 1.016.020,69 

     
3- Dönemin tüm finansman giderleri, 0,00 
    a)  Üretim maliyetine verilenler, 0,00 
    b)  Sabit varlıkların maliyetine verilenler, 0,00 
    c)   Doğrudan gider yazılanlar 0,00 

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 iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam tutar  
içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)  

     
6- Ana kuruluş , ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, 
kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 

7- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleriyle Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür yardımcıları gibi 
üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı, 621.158,64 TL 
8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman 
giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-). 
9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama 
maliyet, ilk giren ilk çıkar , hareketli ortalama maliyet v.s.gibi), Ağırlıklı ortalama maliyet. 
10- Varsa tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri. 
11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda,döküntü   gibi  maddelerin 
satışları ile hizmet satışlarının % 20'sini aşması halinde bu madde  ve hizmetlere  ilişkin  tutarları 
12- Önceki  döneme ilişkin  gelir ve  karları ile önceki döneme  ait  gider  ve zararların   tutarlarını  ve 
kaynaklarını  gösteren  açıklayıcı  not ;  önceki dönem gelir ve karları  ile  önceki  dönem  gider  ve 
zararları farkı 12.146.499,79 TL olup, bu tutar geçmiş  dönemlere  ait  memur ve sözleşmeli personel 
sosyal harcamaları ve SGK prim iadeleri, Yİ/YİD santrallerine ETKB tarafından uygulanan cezalar ve 
geçmiş yıl tarife farklarının revizesi sonucu lehimize/aleyhimize oluşan fiyat farklarından 
kaynaklanmaktadır. 
13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına  kar ve  kar  payı 
oranları ……………………TL. 

 

 
  

 

 
 

 

(Ek: 12) 
 

Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin listesi 
Bölüm Konu Sayfa 

İdari 
Bünye 

        1-Belirtilen yasal düzenlemeler ve ikincil mevzuat 
çerçevesinde TETAŞ’ın Ana Statüsü ile, Görev-Yetki ve 
Sorumluluk Yönetmeliğinin, değişikliğe uğrayan düzenlemeler 
ve gereklilikler çerçevesinde revize edilerek yeniden 
düzenlenmesi  

 
 

4 
 
 

İdari  
Bünye 

        2-Şirket işçilerinin yıllık izinlerini fiilen izin olarak 
kullanmamaları sonucu iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden 
olumsuz durumlarla karşılaşılmaması ve cezai yaptırımlara 
meydan verilmemesi için, yıllık izinlerin 4857 sayılı İş Kanunu’na 
uygun olarak kullandırılması için gerekli tedbirlerin alınması  

11 

Üretim ve  
maliyetler 

        3-Yönerge doğrultusunda devam etmekte olan çalışmaların 
en kısa sürede tamamlanması, satın alınan malzemelerin stok 
hesaplarından geçirildikten sonra gider kaydedilmesi, malzeme 
giriş çıkışlarının takibi açısından önemli olup, çalışmaların en kısa 
sürede bitirilmesi  

36 

Pazarlama 

4-Dengeleme güç piyasasında yerine getirilmeyen yük 
alma ve yük atma talimat miktar ve nedenlerinin, Elektrik 
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 78 inci 
maddesinde belirtilen süre içerisinde Piyasa Yönetim Sistemine 
girilmesi Teşekkül için mali yönden önem arz ettiğinden yerine 
getirilmeyen YAL ve YAT borç tutarı her ne kadar 2016 yılında 
düşürülmüş ise de daha da aşağıya çekilmesi için gerekli olan 
azami hassasiyetin gösterilmesi, 
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Pazarlama 
        5-TETAŞ Genel Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve 
Sorumluluk Yönetmeliği ile EPDK Kurul kararı arasındaki 
uyumsuzluğun giderilmesi  
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Pazarlama 

         6-Yıl içerisinde makroekonomik göstergelerde meydana 
gelebilecek değişikliklerin zamanında TETAŞ’ın toptan satış 
tarifesine yansıtılabilmesi, böylece her yıl Resmi Gazete’de 
yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları 
Genel Yatırım ve Finansman Programında belirlenen mali 
hedeflerin tutturulabilmesi için; Şirketin tüm maliyet unsurlarını 
içeren tarife tekliflerini Maliyet Bazlı Fiyatlandırma 
Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslarda 
belirtilen sürelerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 
sunulması  

48 

Sayıştay   



 

 
 

 
 
İştirakler 

        7-Teşekkülün iştiraki AKTAŞ Elektrik Ticaret AŞ ile olan 
sermaye, alacak ve borç ilişkileri ile ilgili davaların yakından takip 
edilmesi  

54 

 
Bilanço 

        8-Teşekkülün nakit fazlalarının değerlendirilmesinde, Kamu 
Hazinedarlığı Tebliğine uygun hareket edilerek, müşteriler 
tarafından özel bankalara gönderilen havalelerin zamanında 
kamu bankalarına aktarılmasına özen gösterilmesi  
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Bilanço 

        9-Arnavutluk’tan olan 83.900.000 kWh’lık elektrik 
enerjisinin bedeli 3.239.725 ABD Doları tutarındaki alacağın 
tahsiline yönelik olarak Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerin sürdürülmesi,  
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Bilanço 

        10-Çeşitli nedenlerle kullanılma ve satış olanaklarını yitiren 
stoklar ile duran varlıkların bu durumlarının tespit edilmesi 
halinde, ilgili bulundukları varlık hesaplarından çıkarılarak “294-
Elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar” hesabına 
alınması ve elden çıkarıldıklarında ise bu hesaptan çıkarılması ile 
bilanço hesaplarının amacına uygun olarak kullanılması,  
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Bilanço 

 
        11-Denetim tarih (Temmuz 2017) itibariyle mükerrer ve 
fazla ödenen vekâlet ücretlerinin tahsili ile ilgili herhangi bir 
gelişmenin olmadığı görülmüş olup, önceki yıl raporunda 
değinildiği gibi mükerrer ve fazla ödenen vekâlet ücretlerinin 
ilgililerinden tahsili için gereğinin yapılması,  
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