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Bu raporda şirketin ilgili yıla ilişkin faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumu; doğru, eksiksiz,
dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtılmış olup, şirketin gelişmesi ve karşılaşılması muhtemel
riskler belirtilmiştir.

Bu rapor Şirketimizin 31.12.2015 tarihi itibariyle sona eren 2015 yılı hesap dönemi faaliyet
neticelerini ortaya koymak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 514, 515, 516 ve 518’nci
maddeleri kapsamında ve 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Şirketlerin
Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre
düzenlenmiş olup; şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri ile finansal durumu,
gelişimi ve karşılaşılması muhtemel riskleri eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde
yansıtmaktadır.
1. Genel Bilgiler
1.1. Raporun ilişkili olduğu hesap dönemi: 01.01.2015-31.12.2015
1.2. Faaliyet ve iletişim bilgileri:
1.2.1.Faaliyet Bilgileri: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme
Yüksek Kurulu’nun 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan ve
07.11.2005 tarih ve 2005/125 sayılı kararı ile özelleştirme stratejisi belirlenen TEDAŞ’ın 18.02.2010
tarihinde en yüksek teklifi vererek kazanmış olan Şirketimiz, 24.08.2006 tarihinde sahibi olduğu dağıtım
lisansının geçerli olduğu süre ile kısıtlı olarak TEDAŞ’a ait dağıtım sistemi ve dağıtım tesislerinin
işletme hakkını devralmıştır. Şirketimiz lisansı kapsamında dağıtım bölgesi olan Sivas, Tokat ve Yozgat
illerinde elektrik dağıtım hizmeti faaliyetinde bulunmaktadır.
Şirketimizin %100 oranındaki Hissesinin Çamlı Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’ye
Satışına ilişkin Hisse Satış Sözleşmesi Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 26.07.2010 tarih ve 2010/57
sayılı kararı uyarınca Özelleştirme Yüksek Kurulu ile Çamlı Enerji Dağıtım ve Perakende Satış
Hizmetleri A.Ş. arasında tanzim ve imza edilmiştir. Bu doğrultuda Şirketimiz 01.09.2010 tarihi
itibariyle Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Limak Yatırım Enerji Üretim İşl.
Hizmetleri ve İnş. A.Ş. ve Cengiz Holding A.Ş. bünyesinde hizmete başlamıştır.
Şirket olarak hedefimiz, elektrik dağıtımında dünya klasmanında bir şirket olmak ve diğer dağıtım
faaliyetleri için çekirdek rol oynayarak sinerji yaratmaktır.Tüm çalışanlarımızla birlikte, ilkleri
başararak, farklılıkları ortaya koymak, insan hak ve hukukuna saygılı olarak müşterilerimize, gelecek
nesillere ve çevreye; kalite, uygun fiyat, çözüm, güven, güleryüz, sosyal fayda ile Elektrik dağıtım
hizmetini sunmaktır.
1.2.2.İletişim Bilgileri:
Ticaret Unvanı
Ticaret
Sicil
Numarası
Adresi

:
:

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
13294/Sivas/Merkez

:

Telefon Numaraları
Faks Numaraları
İnternet Sitesi
Elektronik
Posta
Adresi

:

Yeşilyurt Mahallesi Erzincan Karayolu 1. Km. No:2/1 Merkez SİVAS
0346 858 58 58
0346 858 00 51
http://www.cedas.com.tr
info@cedas.com.tr – cedas@hs03.kep.tr

:
:

1.3. Organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısına ilişkin bilgiler:
Raporun ilgili olduğu dönemde, şirketimizin sermaye/ortaklık yapısında meydana gelen herhangi bir
değişiklik yaşanmamış olup, önceki ve mevcut durumu teyit eder tablo aşağıdaki gibidir:
Önceki Durum
Ortakların Adı Soyadı
ÇAMLI ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE
SATIŞ HİZMETLERİ A.Ş.
KOLİN İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
CENGİZ HOLDİNG A.Ş.
LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM İŞL.
HİZMETLERİ VE İNŞ. A.Ş.
Naci KOLOĞLU
Celal KOLOĞLU
Mehmet CENGİZ
NİHAT ÖZDEMİR
SEZAİ BACAKSIZ
TOPLAM

Sermaye
Payları (TL)
186.479.061,77
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
186.479.070,77

Mevcut Durum
Ortakların Adı Soyadı
ÇAMLI ENERJİ DAĞITIM VE PERAKENDE
SATIŞ HİZMETLERİ A.Ş.
KOLİN İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
CENGİZ HOLDİNG A.Ş.
LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM İŞL.
HİZMETLERİ VE İNŞ. A.Ş.
Naci KOLOĞLU
Celal KOLOĞLU
Mehmet CENGİZ
NİHAT ÖZDEMİR
SEZAİ BACAKSIZ
TOPLAM

Sermaye
Payları
(TL)
186.479.061,77
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
186.479.070,77

Şirket ana sözleşmesi ile düzenlenmiş imtiyazlı paylar bulunmamaktadır.
1.4. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısına ilişkin bilgiler:
Yönetim kurulu haricindeki üst düzey yöneticilere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi
olup, yıllık ortalama personel sayısı 356, yılsonu itibariyle personel sayısı 360’dır.
Şirket Yönetim Kurulumuz toplam 6 kişiden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yön. Kur. Başk. Vekili
Yön. Kur. Başk. Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

: Naci KOLOĞLU 10.07.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulla 3
Yıl,
: Nihat ÖZDEMİR 10.07.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulla 3
Yıl,
: Mehmet CENGİZ 10.07.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulla 3
Yıl,
: H. Arzu ATİK 10.07.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulla 3 Yıl,
: İsmail ERGÜNEŞ 10.07.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulla 3
Yıl,
: Şeref CENGİZ 10.07.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulla 3
Yıl,

Şirketimizde pay sahibi olarak 3 adet Yönetim Kurulu üyesi bulunmakta olup, söz konusu Yönetim
Kurulu üyelerinin sahip oldukları paylar bu raporumuzun 1.3.üncü maddesinde yer alan tablodaki
gibidir. Diğer 3 Yönetim Kurulu üyesi ise Şirket hisseleri üzerinde pay sahibi değildir.
Yılsonu itibari ile şirket organizasyon yapısında 6 kişiden oluşan bir yönetim kurulu 1 Genel Müdür ve
bağlısı bulunmaktadır.

YÖNETİM KURULU

GENEL MÜDÜR

SİSTEM İŞLETME
DİREKTÖRLÜĞÜ

YATIRIM
DİREKTÖRLÜĞÜ

HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ

KURUMSAL
İLETİŞİM VE İÇ
KONTROL
YÖNETMENLİĞİ

SATINALMA VE
SÖZLEŞME
YÖNETMENLİĞİ

BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
YÖNETMENLİĞİ

TOKAT İL İŞLETME
MÜDÜRÜ

YOZGAT İL İŞLETME
MÜDÜRÜ

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
DİREKTÖRLÜĞÜ

KAYIP – KAÇAK
DİREKTÖRLÜĞÜ

MUHASEBE VE
FİNANS
DİREKTÖRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI
VE İD. İŞLER
DİREKTÖRLÜĞÜ

1- Genel Müdür
Şirketin amacına uygun işletme konusuna giren her türlü işleri ve hukuki işlemleri
yerine getiren ve şirketi temsil eden Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
kişi/kişilerdir. Genel Müdür Yönetim Kuruluna bağlı ve bilgi sunmakla yükümlüdür.
Kendisine bağlı 1 (bir) Müşaviri 6 (Altı) Direktör, 3 (Üç) Yönetmen ve 2 (İki) İl
İşletme Müdürü bulunmaktadır.
a- Hukuk Müşaviri
b- Muhasebe ve Finans Direktörü
c- Sistem İşletme Direktörü
d- Yatırım Direktörü
e- Kayıp – Kaçak Direktörü
f- Müşteri Hizmetleri Direktörü
g- İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü
h- Bilgi Teknolojileri Yönetmeni
i- Kurumsal İletişim ve İç Kontrol Yönetmeni
j- Satınalma ve Sözleşme Yönetmeni
k- İşletme Müdürü
2- Hukuk Müşaviri
Şirketin hukuki işlemlerini yürüten ve şirketi temsil eden, şirket birimlerine görüş
bildiren Genel Müdüre bağlı çalışandır. Hukuk Müşavirine bağlı 1 (bir) Dava Takip
Uzmanlığı ve 1 (bir) Dava ve Risk Takip Servis bulunmaktadır.
a- Dava Takip Uzmanlığı
b- Dava ve Risk Takip Servisi

3- Muhasebe ve Finans Direktörü
Şirketin muhasebe, finans ve bütçeleme işlemleri ile bu konulara ait raporlama işlerini
yürüten ve bu konularda şirketi sınırlı olarak temsil eden Genel Müdüre bağlı
çalışandır. Muhasebe ve Finans Direktörüne bağlı 3 (üç) Yönetmenlik bulunmaktadır.
a- Genel Muhasebe Yönetmenliği
b- Bütçeleme ve Raporlama Yönetmenliği
c- Finans Yönetmenliği
4- Sistem İşletme Direktörü
Şirketin arıza onarım, bakım, planlı ve planlı olmayan elektrik kesintileri, çağrı
merkezi, SCADA role koordinasyon işleri, ambar ve malzeme işlemleri, İlçeler ile
koordinasyonun sağlanması, birimi gereği ilgili kurum ve kuruluşlarla olan işleri
yürüten temsil eden Genel Müdüre bağlı çalışandır. Sistem İşletme Direktörüne bağlı 6
(altı) Yönetmenlik bulunmaktadır.
a- Arıza Onarım Yönetmenliği
b- Bakım Yönetmenliği
c- SCADA Röle Kontrol Yönetmenliği
d- İlçeler Koordinasyon Yönetmenliği
e- Çağrı Merkezi Yönetmenliği
f- Ambar ve Malzeme Yönetmenliği
5- Yatırım Direktörü
Şirketin yatırım çalışmaları ile ilgili işleri (proje, tesis, inşaat ve kamulaştırma, enerji
müsaadesi ve bağlantı görüşü, istatistik gibi) yürüten ve şirketi sınırlı olarak temsil
eden Genel Müdüre bağlı çalışandır. Yatırım Direktörüne bağlı 5 (beş) Yönetmenlik
bulunmaktadır.
a- Proje Yönetmenliği
b- Tesis Yönetmenliği
c- İnşaat ve Kamulaştırma Yönetmenliği
d- Enerji Müsaadesi, Bağlantı ve İstatistik Yönetmenliği,
e- CBS Yönetmenliği

6- Kayıp – Kaçak Direktörü
Şirket müşterilerinin kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi, teknik kayıpların
azaltılması, OSOS Yönetimi - kurulumu, demant analizleri ve değerlendirilmesi gibi
işleri yürüten şirketi sınırlı olarak temsil eden Genel Müdür’e bağlı çalışandır. Kayıp –
Kaçak Direktörüne bağlı 3 (üç) Yönetmenlik bulunmaktadır.
a- Kaçak Saha Yönetmenliği
b- Teknik Kayıp Yönetmenliği
c- OSOS Yönetmenliği

7- Müşteri Hizmetleri Direktörü
Şirketin müşteri hizmetleri, abone proje onay ve bağlantı işlemleri, mevzuat takibi,
tedarikçi işlemleri ve talep tahminleri, müşteri öneri ve şikayet yönetimi gibi işlerini
yürüten şirketi sınırlı olarak temsil eden Genel Müdür’e bağlı çalışandır. Müşteri
Hizmetleri Direktörüne bağlı 4 (dört) Yönetmenlik bulunmaktadır.
a- Proje Onay ve Bağlantı Yönetmenliği
b- Tahakkuk Yönetmenliği
c- Mevzuat Yönetmenliği
d- Tedarikçi İşleri ve Talep Tahminleri Yönetmenliği
8- İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü
Şirketin İnsan Kaynakları, İdari İşler Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tabip hizmetleri,
Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgeleri, İş Kanunun takibi, personel yıllık izin
planlaması, PDKS takibi, personele ilişkin prosedürlerin yürütülmesi ve takibi gibi
işleri yürüten şirketi sınırlı olarak temsil eden Genel Müdür’e bağlı çalışandır. İnsan
Kaynakları ve İdari İşler Direktörüne bağlı 3 (üç) Yönetmenlik 1 (bir) Doktor
bulunmaktadır.
a- İnsan Kaynakları Yönetmenliği
b- İdari İşler Yönetmenliği
c- Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmenliği
d- Doktor
9- Bilgi Teknolojileri Yönetmeni
Şirketin yazılım, donanım, network ve doküman yönetim sistemi, iletişim alt yapısı ve
abonelik işlemleri ile ilgili işleri yürüten şirketi sınırlı olarak temsil eden çalışandır.
Bilgi Teknolojileri Yönetmenine bağlı 4 (dört) adet servis bulunmaktadır.
a- Yardım Masası
b- Yazılım Mühendisi
c- Network
d- DYS
10- Kurumsal İletişim ve İç Kontrol Yönetmeni
Şirketin kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, evrak takip, telefon santrali ve iç kontrolü
ile ilgili işlerin takibi, sorumluluk sahası içerisinde bulunan birimlerin düzenli olarak
denetimi gibi işleri yürüten şirketi sınırlı olarak temsil eden çalışandır. Kurumsal
İletişim ve İç Kontrol Yönetmenine bağlı 3 (üç) uzmanlık 1 (bir) servis bulunmaktadır.
a- Halkla İlişkiler Uzmanı
b- Kurumsal İletişim Uzmanı
c- İç Kontrol Uzmanı
d- Evrak Takip Servisi

11- Satın alma ve Sözleşme Yönetmeni
Şirketin satın alma, filo yönetimi, şirket hizmet sözleşmelerinin ve iş sözleşmelerinin
hazırlanması, ihale hazırlıklarının yapılması, yaklaşık maliyetlerin belirlenmesi,
sözleşme hükümleri ve sürelerinin takibi gibi işlerin yürüten şirketi sınırlı olarak temsil
eden çalışandır. Satın Alma ve Sözleşme Yönetmenine bağlı 2 (iki) uzmanlık
bulunmaktadır.
a- Satın alma Uzmanı
b- Filo Yönetim Uzmanı
12- İşletme Müdürü
Sorumluluğunda bulunan İl İşletmesine ait işletme, yatırım, müşteri hizmetleri, kayıp –
kaçak, insan kaynakları, idari işler, hukuki faaliyetler gibi işlerini yürüten takip eden ve
şirketi sınırlı olarak temsil eden Genel Müdüre bağlı çalışandır. İşletme Müdürüne
bağlı 7 (altı) Yönetmenlik 1 (bir) Avukat, 1 (bir) Doktor bulunmaktadır.
a- Proje Yönetmenliği
b- Tesis Yönetmenliği
c- İşletme Yönetmenliği
d- Müşteri Hizmetleri Yönetmenliği
e- Kayıp – Kaçak Yönetmenliği
f- İlçeler Koordinasyon Yönetmenliği
g- Muhasebe Finans, İnsan Kaynakları ve İd. İşl Yönetmenliği
h- Avukat
i- Doktor
Bu organizasyon yapısı doğrultusunda Genel Müdür’e bağlı birim üst düzey yöneticiler aşağıdaki gibidir.
a-

Genel Müdür: 20081338960 T.C. kimlik numaralı Ali CESUR

b-

Muhasebe ve Finans Direktörü: 32320721044 T.C. kimlik numaralı Sinan POLAT

c-

Sistem İşletme Direktörü: 19403150632 T.C. kimlik numaralı Cengiz KUZUCUOĞLU

d-

Yatırım Direktörü: 58159186496 T.C. kimlik numaralı Muhammet Akif ERTÜZÜN

e-

Hukuk Direktörü: 25033962088 T.C. kimlik numaralı Av. Emre POLAT

f-

Müşteri Hizmetleri Direktörü: 56491234318 T.C. kimlik numaralı Filiz YILDIRIM

g-

Kayıp – Kaçak Direktörü: 33247412398 T.C. kimlik numaralı Bekir BULUT

h-

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü (V): 52003063346 T.C. kimlik numaralı Kazım ŞEKER

i-

Kurumsal İletişim ve İç Kontrol Yönetmeni: 52003063346 T.C. kimlik numaralı Kazım ŞEKER

j-

Bilgi Teknolojileri Yönetmeni: 45376612600 T.C. kimlik numaralı Evren AKBULUT

k-

Satınalma ve Sözleşme Yönetmeni: 43987332290 T.C. kimlik numaralı Engin YILMAZ

l-

Tokat İl İşletme Müdürü: 53335036176 T.C. kimlik numaralı Ahmet TETİK

m- Yozgat İl İşletme Müdürü: 30322509318 T.C. kimlik numaralı Hasan Yılmaz ERCOMERT

1.5. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde, yönetim kurulu üyelerinin şirketle kendisi
ya da başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında
bilgiler:
Yönetim kurulu üyelerimizin, faaliyet raporunun ilgili olduğu dönemde, ne kendi nam ve hesabına ne
de üçüncü kişiler nam ve hesabına, rekabet yasağı kapsamında olan ve beyanı gereken bir işlemi veya
faaliyeti olmamıştır.
2- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
2.1. Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2015 yılı içerisinde sağlanan mali haklar
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Adı Soyadı
Ali CESUR
*

Unvanı

Görevi

Genel Müdür

Genel Müdür

Mali Hakkın
Tutarı TL
Niteliği*
511.770

Maaş-Prim

Huzur hakkı, maaş, prim, ikramiye, tazminat, kâr payı gibi menfaatler.

2015 yılı içerisinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yolculuk, konaklama ve temsil
gideri olarak 136.680 TL ödeme yapılmıştır.
3- Şirketimizin Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
 Çağrı merkezi yazılım geliştirme,
 İsteyen müşterilerin planlı kesintilerden otomatik olarak haberdar edilmesi amacıyla doküman
yönetim sistemi ve çağrı merkezi yazılımının(SAYS) entegrasyonu,
 KÖK, DM dönüşümlerinde yaşanan enerji kesinti sürelerinin minimum düzeye indirilmesi adına
mobil trafoyla destekleme,
 Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması Ek-8 gereği Milli Güç Kalitesi İzleme Sistemi
Kapsamında enerji aldığımız TEİAŞ trafo merkezlerine IEC 61000-4-30 level A enerji kalite
kaydedicilerin montajı
 TEİAŞ’tan enerji aldığımız fider çıkışlarındaki pozisyon bilgilerinin RTU vasıtasıyla Şirketimiz
bünyesinde kurulmuş olan EMS sistemine bağlantısı
 SCADA DMS/OMS çalışmaları kapsamında toplam 100 merkezin alt yapı ve adaptasyon
çalışmalarının tamamlanması

 SCADA Ana Kontrol Merkezi ünitesinin 7/24 izleme/ kontrol/müdahale yapacak şekilde
kurulması
 Yaklaşık 800 adet IED, yaklaşık 500 adet enerji analizörü, 103 RTU ile yaklaşık 1000 adet fiderin
bütün ayarlamaları uzaktan aktif olarak yapılabilecek şekilde alt yapı çalışmalarının
tamamlanması
 EMS’nin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla SCADA’ya entegre edilmesi
Faaliyetlerinin yanı sıra SCADA işleri kapsamında Şirketimiz ekiplerinin mesleki yetkinliklerinin
artırılması amacıyla aşağıdaki eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir;
-

RTU Konfigürasyonu
Röle-IED Konfigürasyonu
Enerji analizörü ve modbus çeviriciler
Haberleşme(CISCO-Router)
RTU-Röle Uygulamaları(IEC 61850)
SCADA Veri Giriş Mühendisliği
EMS(Enerji Yönetim Sistemi) Admin Eğitimi

Ayrıca, dağıtım bölgemizde öncelikli bakım yapılacak olan noktaların tespitinde, önceki yıllarda kısmi
deşarj tespit cihazı ve termal kameralar kullanılmakta iken 2015 yılı itibariyle teknolojik ekipman
envanterimize korona kamerasını da dahil edilmiş, ilgili personelere gerekli eğitimler aldırılmıştır. Bu
sayede bakım onarım yapılacak yerlerin tespitine daha profösyönelce yaklaşılmakta ve bu durum
bakım-onarım faaliyetlerimizi daha verimli kılmaktadır.
Diğer taraftan; Şirketimiz bünyesinde 2013 yılından bu yana aktif olarak faaliyet gösteren trafo-röle
bakım birimi ile pano atölyesinin kullanımına verilen trafo çevirme oranı test cihazı, yönlü röle test
cihazı, micro ohmmetre, yağ delinme gerilimi test cihazı, hermetik basınç ayar cihazı, yağ tasfiye
cihazı, tek faz röle test cihazı, 15 kV izolasyon test cihazı gibi ekipmanlar sayesinde trafo ve YG
anahtarlama elemanları için ilk ekspertiz anlamında noktasal arıza tespiti gerçekleştirilebilmektedir.
Dolayısıyla tespit edilen arızanın mahiyeti ekiplerimizce çıkarılabildiği için ilgili atölyelerimizde
arızanın giderilip giderilemeyeceği konusuna karar verilebilmekte ve bu arızaların büyük bir bölümü
Şirketimiz bünyesindeki atölyelerimizde tamir edilmektedir. Tarafımızca yapılamayacak büyüklükteki
arızalar için ise ilgili teçhizat, tamir firmalarına ekiplerimizce çıkarılan “arıza detay raporu” ile
gönderilerek tamir ettirilmektedir. Diğer taraftan pano atölyemizde hem eskiyen/arızalanan panoların
bakımı yapılmakta hem de yeni pano imali gerçekleştirilebilmektedir.
Netice olarak bünyemizde gerçekleştirdiğimiz bu tip faaliyetler ile mali yönden hem Şirketimize hem
de Milli kaynaklar yönünden Ülkemize fayda sağlayanmaktadır.

4-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
4.1. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
Şirketimizin 2011-2015 yılları arasında yapmakla yükümlü oldukları yatırımlar düzenleyici kurum
EPDK tarafından belirtilmiş ve RAG tablosu adı verilen tablolar ile yayımlanmıştır. Dağıtım şirketleri
yaptıkları bu yatırımların karşılığını dağıtım sistem kullanım tarifesi ile 10 yıllık bir süreçte geri
almaktadır. Bu mekanizma ile dağıtım sisteminin sahibi olmayan dağıtım şirketleri, dağıtım sisteminin
nihai sahibi TEDAŞ adına yaptıkları yatırımlar sonucunda harcadıkları tutarın tamamını geri
alabilmektedirler.
EPDK tarafından ÇEDAŞ için belirlenmiş yatırım tutarı 5 yıllık 256.241.472 TL’dir. Bu tutar 2010 yılı
Kasım ayı TÜFE’si ile belirlenmiş bir tutardır ve her yıl yapılması gereken harcama tutarı güncel
TÜFE endeksleri kullanılarak eskalasyon ile bulunmaktadır.
EPDK tarafından ÇEDAŞ için belirlenmiş 2015 yılı yatırım tutarı 51.343.088 TL’dir. Şirketimiz 2015
yılı faaliyet döneminde 98.330.538 TL’lık yatırım yapmıştır. Bu yatırımların tamamı Maddi Duran
Varlık yatırımıdır.
4.2. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının
bu konudaki görüşü:
Şirketimiz faaliyetleri görev taksimi yapılmış bulunan Yönetim Kurulu’muz tarafından organize
edilmektedir. Görevlendirilen Genel Müdür tarafından yönetilen firmamızın gerçekleştirdiği
faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, görevlendirilen direktörler vasıtasıyla sağlanmaktadır. Muhasebe
ve mali kontrol sistemi dışarıdan serbest meslek hizmeti almak suretiyle oluşturulmuştur. Tüm
faaliyetlerinde uzmanlaşan firmamızda organizasyon yapısı ve yetkilendirme sistemi kurulmuştur.
4.3. Doğrudan iştirakler ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Raporun ilgili olduğu 2015 yılı hesap döneminde, şirketimizin doğrudan ve/veya dolaylı iştirakleri
bulunmamaktadır.
4.4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Raporun ilgili olduğu 2015 yılı hesap döneminde, şirketimize ait herhangi bir pay iktisap edilmemiştir.
4.5. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve/veya kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
2015 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetim ve/veya kamu denetimine ve sonuçlarına
ilişkin bilgiler aşağıda özetlenmiştir:
Şirketimiz 2015 yılı hesap dönemi içerisinde düzenleyici kurum olması nedeniyle EPDK tarafından bir
inceleme geçirmiştir. İnceleme ve denetimin ana konularını; yapılan yatırımlar, özel maliyet
hareketleri ve stok hareketleri oluşturmuştur.
2015 yılı hesap döneminde, ayrıca yapmış olduğumuz yatırımların takibi, kontrolü ve kabulü gibi
işlerde TEDAŞ’ın sorumluluğunun da bulunması nedeniyle, TEDAŞ tarafından da inceleme ve
denetimde bulunulmuştur.

Şirketimiz 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu ve bu kanuna ilişkin olarak yayınlanan genel tebliğler çerçevesinde Oluşum
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2015 yılı hesap dönemi içerisinde Tam Tasdik Sözleşmesi
kapsamında rutin olarak incelemeye tabi tutulmuştur.
Şirketimiz 2015 yılı hesap döneminde Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş ile 2014 yılında yapılan sözleşme kapsamında denetlenmiştir. Yapılan denetimin
içeriğini; Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmış bilanço, gelir, öz
kaynak değişim ve nakit akım tabloları ile uygulanan önemli muhasebe politikalarının denetlenmesi
oluşturmuştur. Söz konusu finansal tablolar ile finansal tabloların diğer açıklayıcı dipnotları hakkında
yapılan incelemeye ve oluşan kanaate ilişkin görüşün bildirilmesi amacıyla, 30 Haziran 2015 tarihli
sınırlı denetim raporu ve 2015 yılı hesap dönemi kapanışına ilişkin 31 Aralık 2015 tarihli bağımsız
denetim raporu düzenlenmiştir.
4.6. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki
davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:
Raporun ilgili olduğu dönemde şirketimiz lehine ve aleyhine açılan/açılmış şirketin mali durumunu ve
faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bulunan davalar aşağıdaki gibidir.

DAVACI

ÇEDAŞ

DAVALI

TEİAŞ

DOSYA NO

2010/192
2014/246

KONUSU

Sebepsiz
Zenginleşme

MİKTARI

2.177.244,19
TL

DURUMU

GÖRÜŞ

Yargılama
devam
ediyor.

Dava 22.02.12 tarihinde lehimize
sonuçlanmıştır. 2.177.244,19
TL.nin dava tarihi olan
16.03.2010 dan itibaren
işleyecek avans faiziyle birlikte
tahsiline karar verilmiştir. Davalı
tarafça 26.06.12 tarihinde
temyiz edilmiştir. Yargıtay 3.
Hukuk Dairesi'nin 04.12.2013
tarih ve 2013/17212 Karar sayılı
ilamı ile bozularak dönmüştür.
Bozma üzerine yargılama devam
etmiş, bilirkişi raporunda
951.651 TL talep hakkı olduğu
bildirilmiş, rapora itiraz
edilmiştir.

ÇEDAŞ

ÇEDAŞ

ELİF
MÜHENDİ
SLİK A.Ş.

TEİAŞ

TEİAŞ

ÇEDAŞ

2013/164

2013/744

2013/560
(2012/186)

İptal Davası

İSTİRDAT

İtirazın İptali

BOTAŞ

ÇEDAŞ

2013/128

İSTİRDAT

ÇEDAŞ

EPDK

2011/4048

İptal Davası

ÇEDAŞ

TEİAŞ

2014/445

İSTİRDAT

TEMYİZDE

TEİAŞ tarafından 2007-2009
yıllarındaki fider açma cezalarına
ilişkin olarak gönderilen faturaların
iptali için açılan davadır. Davanın
kabulüne faturalar nedeniyle
ÇEDAŞ'ın borcunun olmadığına karar
verildi. Gerekçeli karar yazıldı.
TEİAŞ'ın kararı temyiz etti, dosya
temyiz incelemesi için Yargıtay'da.

TEMYİZDE

TEİAŞ'a 2013 Ocak-Eylül aylarına ait
reaktif cezaları nedeniyle ödenen
518.719,15 TL'nin istirdatı davasıdır.
Görevsizlik nedeniyle davanın
reddine karar verilmiş, verilen karar
temyiz edilmiştir.

351.853,76
TL

TEMYİZDE

Hizmet alımı yoluyla çalışılan
yüklenici firmanın işveren payına
ilişkin olarak başlattığı icra takibine
itiraz üzerine açılmıştır. Dosya
aleyhe sonuçlanmış karar temyiz
edilmiştir. Dosya Yargıtay incelemesi
neticesinde bozulmuştur. Usulü
bozma sonrası aynı karar verilmiş,
karar yeniden temyiz edilmiştir.

300.000,00
TL

Yargılama
devam
ediyor.

331.614,75
TL

518.719,15
TL

Yargılama
devam
ediyor.

4.235.854,27
TL

Yargılama
devam
ediyor.

Fatura İçerisinde tahsil olunan TRT
Payı, enerji fonu, btv, kayıp kaçak
vb. kalemlerin iadesi istemiyle açılan
davadır. Dosya bilirkişi
incelemesindedir.
Şirket kontrolünde olmayan ilave
işletme giderlere ilişkin şirketimiz
hakkında alınan 11.01.2001 tarih ve
3364 sayılı EPDK kurul kararının
iptali için açılan davadır. Dosyanın
duruşması 23.12.2014 tarihinde
yapılmıştır.
TEİAŞ'a 2007 Ocak-2009 Kasım
dönemlerine ilişkin olarak
12.02.2013 tarih 1569 sayılı yazı ile
bildirilen ve 29.01.2013 düzenleme
tarihli 26 adet faturayla tah. ettirilen
toplam 1.285.611,64 TL tutarındaki
ceza ile Aralık 2009-Aralık 2012
dönemlerine ilişkin olarak
16.05.2013 tarih, 4942 sayılı yazı ile
bil. 29.04.2013 düzenleme tarihli 37
faturayla tahakkuk ettirilen toplam
2.950.242,63 TL tutarındaki ceza
olmak üzere ödenen 4.235.854,27
TL'nin istirdatı davasıdır. Yargılama
devam etmektedir.

ÇEDAŞ

TEDAŞ

2014/383

ALACAK

4.564.166,67
TL

Yargılama
devam
ediyor.

ÇEDAŞ

TEDAŞ

2014/483

RÜCUEN
TAZMİNAT

98.990,10 TL

Yargılama
devam
ediyor.

ÇEDAŞ

TEDAŞ

2014/491

RÜCUEN
TAZMİNAT

264.837,87
TL

Yargılama
devam
ediyor.

ÇEDAŞ

TEDAŞ

2014/536

RÜCUEN
TAZMİNAT

361.704,19
TL

Yargılama
devam
ediyor.

4.564.166,67 TL alacağın 25.03.2014
tarihinden itibaren işleyecek avans
faizi ile birlikte tahsili için açılan
alacak davasıdır. Yargılama devam
etmektedir.
Gürün Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
22.02.2012 gün 2012/2 E. 2012/45
K. Sayılı kararı uyarınca hak sahibine
ödenmek zorunda kalınan 96.000 TL
bedelin ödeme tarihi olan
26.08.2011 tarihinden itibaren,
227,64 TL bedelin ödeme tarihi olan
29.06.2008 tarihinden itibaren,
04.04.2012 tarihinde ödenen 638,00
TL temyiz harcı ile 27.06.2014
tarihinde ödenen 2.352,10 TL
bakiye temyiz ilam harcının ödeme
tarihlerinden işleyecek avans faizi ile
birlikte davalı taraftan tahsili için
açılmış rücuen tazminat davasıdır.
Yargılama devam etmektedir.
Erbaa Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
29.12.2006 gün 2005/228 E.
2006/427 K. Sayılı kararı uyarınca
hak sahibine ödenmek zorunda
kalınan 260.641,17 TL bedelin
ödeme tarihi olan 07.05.2007
tarihinden itibaren, 04.05.2007
tarihinde ödenen 3.714,30 TL bakiye
karar harcı ile 28.06.2006 tarihinde
ödenen 482,40 TL temyiz harcının
ödeme tarihlerinden işleyecek avans
faizi ile birlikte davalı taraftan tahsili
için açılmış rücuen tazminat
davasıdır. Yargılama devam
etmektedir.
Ankara 13.İş Mahkemesi'nin
23.12.2008 gün 2006/20 E.
2008/910 K. Sayılı kararı uyarınca
hak sahibine ödenmek zorunda
kalınan 352.776,39 TL bedelin
ödeme tarihi olan 11.04.2011
tarihinden itibaren, 31.07.2009
tarihinde ödenen 2.345,20 TL temyiz
harcı ile 28.10.2009 tarihinde
ödenen 25,60 TL tehiri icra karar
harcının, 23.02.2009 tarihinde
ödenen 6.557,00 TL onama harcının
ödeme tarihlerinden işleyecek avans
faizi ile birlikte davalı taraftan tahsili
için açılmış rücuen tzm davasıdır.
Yargılama devam etmektedir.

UĞUR
MÜHENDİ
SLİK

ÇEDAŞ

2014/277

İTİRAZIN
İPTALİ

230.292,46
TL

DOĞAN
TUĞLA
LTD.ŞTİ.

ÇEDAŞ

2014/786

Alacak

346.815,20
TL

NİMSAN
A.Ş.

ÇEDAŞ

2015/93

Alacak

200.000,00
TL

Yargılama
devam
ediyor.

Kesme Açma işi yapan taşeron
firmanın işveren payına ilişkin olarak
açtığı davadır. Dosya bilirkişiye
gönderilmiştir.

TEMYİZDE

Kayıp kaçak bedellerinin iadesi
talebiyle açılan dava şirketimiz
aleyhine sonuçlanmış karar temyiz
edilmiştir.

Yargılama
devam
ediyor.

Kayıp kaçak bedellerinin iadesi
talebiyle açılan dava. Yargılaması
devam ediyor.

4.7. Yasal mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında
uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
2015 yılı hesap döneminde, Şirketin ve yönetim organı üyelerinin, mevzuata aykırı herhangi bir
eylemi/uygulaması olmamış ve dolayısıyla da bununla ilgili idari ya da adli bir yaptırım
uygulanmamıştır.
4.8. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının
yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse
gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler;
2015 yılı hesap döneminde, geçmiş dönemlerde belirlenmiş hedeflere ulaşılmış genel kurul kararları
yerine getirilmiştir.
4.9. Yıl içerisinde yapılan olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
Raporun ilgili olduğu 2015 yıl hesap dönemi içerisinde şirketimizin genel kurulu olağanüstü olarak
toplanmamıştır.
4.10. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Şirketimizce 2015 yılı hesap dönemi içerisinde bağış ve yardım sosyal sorumluluk projesi
çerçevesinde Elektrik Dağıtım Derneğine 121.000,00 TL, Hayat Ağacı Derneğine 10.000,00 TL olmak
üzere toplam 131.000,00 TL harcama yapılmıştır.
4.11. Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle, onun ya
da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim
şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer
önlemler:

Hâkim şirket Çamlı Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’dir. Hâkim şirketle, hâkim
şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle, onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına
Şirketimizce 2015 yılı hesap döneminde yapılan herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır. Geçmiş
faaliyet dönemi olan 2014 yılında da hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya
alınmasından kaçınılan önlem bulunmamaktadır.
4.12. Raporun 4.11. bölümünde bahsedilen nitelikteki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı
veyahut alınmasından kaçınıldığı anda, kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki
işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan
önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip
denkleştirilmediği:
Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle, onun ya da ona bağlı
bir şirketin yararına yapılan hukuki işlemler olmadığından herhangi bir şekilde şirketin zarara
uğratılması söz konusu değildir.

5. Finansal Durum
5.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve
değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler
karşısında şirketimizin durumu:
Şirketimiz 2015 hesap dönemini zarar ederek kapatmıştır. Raporun 5.2 bölümünde yer verilen
Bilançoda görüldüğü üzere, öz sermayenin güçlü olduğu bir finansal yapı ortaya çıkmış olup 2015 yılı
için planlanan faaliyetlerin tamamı gerçekleştirilmiştir.
5.3. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına
ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:
Şirketimiz herhangi bir sermaye artırımına ihtiyaç duyduğunda bu sermaye ortaklarımız tarafından
karşılanacaktır. Şirket borçlarının önemli bir kısmı yükleniciler tarafından gerçekleştirilen yatırım
hizmet alım tutarlarından, AYB kredisi anapara ve faiz tutarı ile yatırım kredilerinden
kaynaklanmakta olup, söz konusu hizmet ve borç alımlarına ilişkin ödemeler düzenli şekilde
gerçekleştirilmektedir. Şirketimizin elde etmiş olduğu faaliyet geliri ve varlık değerleri, şirketimizin
borç ödemelerini karşılayacak nitelikte olup, bu nedenle sermayenin karşılıksız kalması ya da borca
batıklık hali şirketimiz için söz konusu değildir.
5.4. Şirketimizin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Raporun ‘5.1 ila 5-3’ncü bölümlerinde, Şirketimizin finansal durumuna ilişkin olarak yer verilen
tablo ve açıklamalardan görüleceği üzere, Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyete ilişkin önlem
almayı gerektirecek mali bir durum söz konusu değildir.
5.5. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile
dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimiz 2015 yılı içerisinde avans kar payı dağıtımında bulunmamış olup, 2015 yılı dönem net
karının dağıtımı 2016 yılında gerçekleştirilecektir.
Teminatlar
Şirketimiz, hisse devir bedellerinin finansmanına yönelik Şirket’in sermayedarı olan Çamlı Enerji Dağıtım ve
Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan sözleşmeler çerçevesinde ilgili bankalara; üst limiti 705
milyon Amerikan Doları olmak üzere müteselsil kefil olmuştur.

6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
6.1. Şirketimizin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin
bilgiler:
Şirketimizin öngörülen risklere karşı uyguladığı/uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin
bilgiler aşağıdaki gibidir;
6.2. Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin
bilgiler:
Şirketimizdeki riskin erken saptanması ve yönetimi ile ilgili çalışmalara ve raporlara ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir;
Şirketimiz, mevcut organizasyon yapısı içinde gerekli birimleri kurmuş ve yetkilendirmeleri yaparak
muhtemel riskleri mercek altına almıştır. İlgili birimler ayda en az 1 kez toplanarak çalışmaları
değerlendirmektedirler.
Ayrıca doğmuş veya doğacak risklerin tespiti için kredi veren bankalarca da kredi sözleşmesi yolu ile
bağımsız denetim zorunluluğu getirilmiş olup yetkilendirilen bağımsız denetim firmasınca risk
durumları raporlanmaktadır.
6.3. Satışlar, verimlilik, kârlılık, borç/özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük
riskler:
Raporun 6.2. ve 6.3. bölümlerinde belirtilenlerin dışında, şirketimizde yapılan; satışlar, verimlilik,
kârlılık, borç/özkaynak oranı ve benzeri konularla ilgili olarak ve ileriye dönük risk tespiti çalışmaları
aşağıda özetlenmiştir;
6.2 maddesinde bahsedilen birim ve kurumlar ileriye dönük risklerin tespiti için de çalışmalar
yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında;
- Etkin ve verimli bir dağıtım ve satış faaliyeti için gerekli olan durumların tespiti ve
değerlendirilmesi,
- Mali tabloların analizi ve sonuçların değerlendirilmesi,
- İçinde bulunulan sektör ile ilgili mevzuata bağlı zorunluluk ve değişmelerin yakın takibinin
yapılması ve değerlendirilmesi,
- Gerek faaliyette bulunulan bölgenin, gerekse tüm sektörel bölgenin gösterdiği değişime uyum
çalışmaları,
- Global ekonomik
değerlendirilmesi,
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- Konjonktürel değişimlerin yakın takibinin yapılması ve değerlendirilmesi,
Öncelikli olup aylık toplantılarda görüşülerek gerekli kararlar alınmaktadır.
7. Diğer Hususlar
2015 yılı şirketimiz açısından iyi bir yıl olarak geçmiş olup,2016 yılının şirketimiz için daha başarılı
bir yıl olmasını diler, saygılar sunarız.

