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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Unvanı       : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 

Merkezi                          : Ankara 

İlgili olduğu bakanlık       : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 

Esas sermaye               : 1.000.000.000 TL 

Ödenmiş sermaye         : 1.000.000.000 TL 

 TKİ’nin sermayesinin tamamı devlete aittir. Kurumun karar organını gösterir tablo 

aşağıda yer almaktadır.  

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu (Yönetim Kurulu) 
Karar 

organındaki 
Adı ve soyadı 

Temsil ettiği 

bakanlık veya 

kuruluş 

Kuruluştaki görevi                                                      

veya mesleği 

Görevli bulunduğu süre 

unvanı 
Başlama 

tarihi 
Ayrılma tarihi 

1- Başkan Ömer Bayrak TKİ Genel Müdür Vekili 31.05.2017 Devam ediyor 

2- Üye Burhan Ayar TKİ Genel Müdür Yrd. 

 

02.11.2018 

 

Devam ediyor 

3- Üye Mehmet Uygun TKİ Genel Müdür Yrd.  

 

03.05.2019 

 

Devam ediyor 

4- Üye Yinal Yağan ETKB  TUİK Başkan Yrd. 06.12.2017 Devam ediyor 

5- Üye 
Dr.H. Hüseyin 

Erdoğan 
ETKB  NATEN Başkanı 26.01.2018 Devam ediyor 

6- Üye Serhat Köksal Hazine ve M. B. 
Dış Ekonomik İliş. 

Gn. Müd. Yrd. V. 
29.03.2018 Devam ediyor 

 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı, Amacı ve Teşkilatı 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), 22.05.1957 tarih ve 6974 sayılı Kanun ile 

kurulmuş bir iktisadi devlet teşekkülü olup faaliyetlerini 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK ve 27.11.1984 tarih ve 18588 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü” hükümlerine göre 

sürdürmektedir. 

Kurumun amacı, Ana Statüsünün 4’üncü maddesinde; “Devletin genel enerji ve yakıt 

politikasına uygun olarak linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini 

değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, 

plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 2 
 

gerçekleştirilmesini sağlamak” olarak belirlenmiştir. 

Kurum, 233 sayılı KHK ve Ana Statüsünde saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk 

hükümlerine tabi olup, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca Sayıştay’ın ve 3346 

sayılı Kanun uyarınca da TBMM’nin denetimine tabidir. 

TKİ Kurumunu ilgilendiren bazı kanunlarda yapılan değişikler aşağıda belirtilmiştir.  

14.02.2019 tarih ve 7164 sayılı Kanunla yapılan bir düzenlemeyle; 3213 sayılı Maden 

Kanunu'na Ek Madde 1 eklenerek; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile TKİ kurumlarına 

uhdesinde bulunan maden ruhsatlarını işletme, işlettirme, bunları bölerek yeni ruhsat talep 

etme ve bu ruhsatları ihale etme yetkisi verilmiştir 

06.03.2019 tarihli ve 30706 sayılı Resmi Gazete'de Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) 

Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal 

Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 

24.12.2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmi Gazete'de Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

yayımlanmıştır. 

233 sayılı KHK ve TKİ Ana Statüsüne göre Kurumun organları; yönetim kurulu ve 

genel müdürlüktür. (Kurumun teşkilat şemasına Ek 2’de yer verilmiştir.) 

Yönetim kurulu teşebbüsün en yetkili karar organıdır. Yönetim kurulu bir başkan ve 5 

üyeden oluşmaktadır. Genel müdür, yönetim kurulunun başkanı olup (3 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararnamesine göre) Cumhurbaşkanı Kararıyla atanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinden; 

ikisi ilgili bakanın, birisi Hazine ve Maliye Bakanı’nın, ikisi teşebbüs genel müdür 

yardımcılarından olmak üzere ilgili bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla 

atanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl olup, görev süresi sona erenler 

tekrar atanabilmektedir. 

233 sayılı KHK’nin 9’uncu maddesine göre Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

özetle; kanun, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde teşebbüsün 

gelişmesini sağlayacak kararları almak;  teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların 

çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve işletme 

politikalarını belirlemek;  teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara ait yıllık program, bilanço 

ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak hazırlanan 
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faaliyet raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak; Genel Müdürlük çalışmalarını 

izlemek, olarak belirlenmiştir. 

TKİ Ana Statüsü’nün 7’inci maddesinin 2’nci fıkrasında; “yönetim kurulu TKİ’nin işleri 

gerektirdikçe ve herhalde ayda en az iki defa toplanır.” hükmüne istinaden, 2019 yılında 32 

toplantı yapılmış olup, 246 karar alınmıştır. 

Genel müdürlük, merkez teşkilatı ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Kurumun merkez 

teşkilatı; Genel Müdür, üç genel müdür yardımcısı (bir genel müdür yardımcılığı kadrosuna 

atama yapılmamıştır), Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, diğer daire başkanlıkları 

ve alt birimlerden oluşmaktadır. 

233 sayılı KHK’nin 13’üncü Maddesi’ne göre Genel Müdürün görev ve yetkileri ise 

özetle teşebbüsü kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları 

doğrultusunda yönetmek; teşebbüs sermayesi ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve karlılık 

ilkelerine uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak, olarak hüküm altına alınmıştır. 

Kurumun taşra teşkilatı; Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ),  Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) 

ve Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü’nden oluşmaktadır. 12.05.2017 tarihine kadar 

taşra teşkilatı ELİ ve GLİ Müessese Müdürlükleri ve ELİ’ye bağlı ÇLİ İşletme Müdürlüğü’nden 

oluşmakta iken TKİ Yönetim Kurulu’nun 12.05.2017 tarih ve 14/118 sayılı kararı ile 

müesseselerin tüzel kişilikleri kaldırılarak müesseseler işletme müdürlüklerine dönüştürülmüş 

ve ÇLİ ile birlikte Genel Müdürlüğe bağlanmışlardır. 

Ayrıca İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Silopi, Dodurga, Göynük, Saray, Ilgın, 

Alpu ve Keles Kontrol Müdürlükleriyle rödövans karşılığı özel kuruluşlara işlettirilen 

sahalardaki çalışmaların kontrol ve inceleme işlemleri yürütülmektedir. 

1.3 Cari Yıl Bilgileri 

Kurum faaliyetlerini çağdaş işletmecilik esaslarına, karlılık ve verimlilik ilkelerine, 233 

sayılı Kanun ve Ana Statünde belirlenen amaçlara, esaslara, kalkınma planı ve yıllık programa 

uygun olarak yürütmektedir.  

1.3.1 İşletme Bütçesi 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 2019 yılı bütçesi, TKİ Yönetim Kurulu’nun 

24.12.2018 tarih ve 28/253 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.  
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Genel Müdürlük ve İşletmelerin birleştirilmiş verilerini içeren Kurumun konsolide 

bütçesinde yer alan ödenekler ve gerçekleşmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 2: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

 

İşletme Bütçesinin uygulamasında yıl içerisinde ve özellikle yılın sonlarına doğru bazı 

ödeneklerde fazla veya noksan önemli sapmaların olduğu görülmüştür. Ödenekten fazla 

harcamayı önlemek amacıyla, yetki limitleri dahilinde bazı gider veya sarfiyat ödenekleri 

 1) Personel Sayısı 4.386 (11,8) 4.386 4.386 4.105 (6,4) (6,4)

   a) Genel Müdürlük 772 (7,7) 771 771 726 (5,8) (5,8)

   b) İşletmeler Kişi 3.614 (12,6) 3.615 3.615 3.379 (6,5) (6,5)

  2) Personel giderleri 431.094 (6,5) 534.973 535.608 488.923 (8,6) (8,7)

   a) Genel Müdürlük 69.922 (4,5) 95.412 95.477 78.126 (18,1) (18,2)

   b) İşletmeler Bin TL 361.172 (6,9) 439.561 440.131 410.797 (6,5) (6,7)

  3) Tüm alım tutarı 1.195.032 (57,3) 725.499 725.499 646.767 (10,9) (10,9)

   a) Genel Müdürlük 360.623 22,6 252.164 305.454 290.045 15,0 (5,0)

   b) İşletmeler Bin TL 834.409 (66,7) 473.335 420.045 356.722 (24,6) (15,1)

  4) Başlıca alımlar 1.195.032 (57,3) 725.499 725.499 646.767 (10,9) (10,9)

   a) Genel Müdürlük 360.623 22,6 252.164 305.454 290.045 15,0 (5,0)

   b) İşletmeler Bin TL 834.409 (66,7) 473.335 420.045 356.722 (24,6) (15,1)

  5) Tüm üretim maliyeti 2.670.921 66,1 3.796.426 3.796.426 2.988.612 (21,3) (21,3)

   a) Genel Müdürlük

   b) İşletmeler Bin TL 2.670.921 66,1 3.796.426 3.796.426 2.988.612 (21,3) (21,3)

  6) Başlıca üretimler 11.920 (9,6) 17.670 17.670 15.537 (12,1) (12,1)

   a) Genel Müdürlük

   b) İşletmeler Bin Ton 16.044 39,4 17.670 17.670 15.537 (12,1) (12,1)

  7) Net satış tutarı 3.676.139 (1,2) 4.537.331 4.537.331 4.040.262 (11,0) (11,0)

   a) Genel Müdürlük 337.056 66,1 230.501 230.501 410.978 78,3 78,3

   b) İşletmeler Bin TL 3.339.083 (5,1) 4.306.830 4.306.830 3.629.284 (15,7) (15,7)

  8) Başlıca satışlar 20.002 2,5 20.497 20.497 18.218 (11,1) (11,1)

   a) Genel Müdürlük 902 50,3 600 600 653 8,8 8,8

   b) İşletmeler Bin Ton 19.100 1,0 19.897 19.897 17.565 (11,7) (11,7)

 9) Yatırımlar (Nakdi harcama) 29.631 (79,0) 94.877 94.877 30.093 (68,3) (68,3)

   a) Genel Müdürlük 4.788 (92,0) 37.900 37.900 9.185 (75,8) (75,8)

   b) İşletmeler Bin TL 24.843 (69,4) 56.977 56.977 20.908 (63,3) (63,3)

10) Dönem kârı veya zararı 198.861 (7,1) 211.500 211.500 100.961 (52,3) (52,3)

   a) Genel Müdürlük (10.156) (241,5) 16.620 16.620 191 (98,9) (98,9)

   b) İşletmeler Bin TL 209.017 1,0 194.880 194.880 100.770 (48,3) (48,3)

2019 Yılı

İlk Durum     

(%)

Son Durum 

(%)

Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Ölçü

2018 Yılı

Gerçekleşen

Bütçe

Gerçekleşen

İlk Durum Son Durum

Bütçeye Göre

Sapma

(İlk durum)

%

Bütçeye Göre Sapma
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arasında ödenek aktarmalarının yapıldığı görülmüştür.   

Tablodan da görüleceği üzere program rakamları ile gerçekleşen değerler arasında 

önemli sapmalar olmuştur. Genel Müdürlük alımlarında ve üretim maliyetlerinde ortaya çıkan 

ödenek aşımları, ödenek aktarması yapılmak suretiyle önlenmiştir. Diğer taraftan, 2019 yılında 

TKİ’nin dönem karı bütçe hedeflerinin altında gerçekleşmiş, 211,5 milyon TL kar olarak 

programlanan 2019 dönem sonucu 100,9 milyon TL karla sonuçlanmış, TKİ’nin net satış 

hasılatı %11,1 oranında ve dönem karı ise % 48,3 oranında bütçe hedeflerinin altında 

gerçekleşmiştir. 

1.3.2 İnsan Kaynakları 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun Genel Müdürlük merkezi ile işletmelerinde 

çalışan personelinin 2019 yılı program kadroları, ortalama ve yıl sonu personel sayısı, bir 

önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 3: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2018 2019 2018 2019 

Personel 

Sayısı  

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam 

Harcama         

(Bin TL) 

Ödenek  

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 

I-Yönetim Kurulu üyeleri  (kuruluş 

dışı) 
  166 373 270 

II-Memurlar 110 163 164 13.656 24.017 18.464 

1-Genel Müdürlük 88 116 92 10.665 15.580 13.874 

2-İşletmeler 22 47 27 2.991 8.437 4.590 

III-Sözleşmeliler             

A-399 sayılı KHK’ya göre 1.218 1.157 1.140 107.021 136.814 129.310 

1-Genel Müdürlük 563 533 520 50.900 68.276 61.877 

2-İşletmeler 655 624 620 56.121 68.538 67.433 

IV-İşçiler 3.183 3.066  2.921 331.314 446.520 456.113 

A-Sürekli İşçiler 3.062 3.066 2.921 331.314 446.520 456.113 

1-Genel Müdürlük 121 122 122 15.399 25.292 25.481 

2-İşletmeler 2.941 2.944 2.799 315.915 421.228 430.632 

B-Geçici İşçiler             

1-Genel Müdürlük             

2-İşletmeler             

Genel Müdürlük Toplamı 772 771 734 76.964 109.148 101.232 

İşletmeler Toplamı 3.614 3.615 3.446 375.027 498.203 502.655 

Konsolide Toplam 4.386 4.386 4.180 451.991 607.351 603.887 

Yüklenici İşçiler 2.222            

1-Genel Müdürlük             

2-İşletmeler             

Diğer Giderler         
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Kurumun 2019 yılı personel program kadrosu, TKİ 2019 yılı işletme bütçesi ve TKİ 

Yönetim Kurulu’nun 28.02.2019 tarih ve 6/33 sayılı kararı ile kabul edilmiş, merkez ve taşra 

teşkilatı personel kadrolarının dağılımı yapılmıştır.  

Kurumda memur, sözleşmeli ve işçi personel istihdam edilmektedir. 2019 yılında 163 

memur, 1.157 sözleşmeli ve 3.066 işçi olmak üzere toplam 4.386 program kadrosuna karşılık, 

yıl sonu itibarıyla Kurumda 164 memur, 1.140 sözleşmeli ve 2.921 işçi olmak üzere toplam 

4.180 personel ve ayrıca 2.218 de yüklenici işçisi görev yapmıştır.  

2018 yılında 451,9 milyon TL olan personel giderleri, 2019 yılında toplam 603,9 milyon 

TL olarak gerçekleşmiştir. 

Yıllık genel yatırım ve finansman programlarıyla verilen izinlerle açıktan ve naklen 

atamalar yapılmakla beraber, TKİ’nin Genel Müdürlük Merkezi ve işletme müdürlüklerinde 

emeklilik nedeniyle sürekli eleman açığı ortaya çıkmaktadır. Kurum hizmetlerinin 

aksatılmadan sürdürülebilmesi için işletme müdürlüklerinde ortaya çıkan eleman açığı, 

birtakım hizmetlerin ihale yoluyla yaptırılması veya doğrudan işçilik hizmeti satın alınması 

yoluyla karşılanmaktadır. 

Hizmet alımları ise asıl işveren-alt işveren ilişkisinden kaynaklanan hukuki problemler 

doğurduğu, Kurumun takip etmek zorunda olduğu iş davalarının sayısının önceki yıllara göre 

sürekli artış gösterdiği ve bu konuda açılan davaların çoğunlukla Kurum aleyhine sonuçlandığı 

görülmektedir. 

TKİ Kurumu aleyhine açılan davaların çoğunun iş davası olduğu, iş davalarının 

tamamına yakın kısmının yüklenici firmaların işçileri tarafından açılan “muvazaa” ve “alt 

işveren-asıl işveren” ilişkisi ve işe iade davaları oluşturmaktadır. Kuruma ait tesislerde hizmet 

alımıyla yürütülen lavvar, kömür üretim ve zenginleştirme işlemlerinde, yüklenici firmaların 

mahkemeler nezdinde alt işveren kabul edilmesi nedeniyle, asıl işveren sıfatıyla yüklenici 

firmaların çalıştırdıkları işçilerin muhatabı olunduğu, yüklenicilerin ödemedikleri mali ve 

sosyal hakları asıl işveren olarak Kurum tarafından ödenmek zorunda kalınmaktadır. Bu 

davaların Kurum aleyhine sonuçlanması Kurum giderlerinde önemli miktarda artışlara yol 

açtığı ve bu giderlerin önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülmektedir. 
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1.3.3 Tedarik 

TKİ Genel Müdürlüğü ve İşletmelerinde tedarik işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 06.03.2019 tarihli ve 30706 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ” ve bu yönetmeliğe bağlı olarak oluşturulan ikincil mevzuat 

(İhale Uygulama Yönergesi, Tip İdari Şartname, Tip Sözleşme, Standart Formlar vb.) esaslarına 

göre yürütülmektedir.  

Diğer taraftan, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması hakkındaki kanunun 177’nci maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 3’üncü 

maddesine eklenen (r) bendinde; “Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin Bakanlar 

Kurulu kararnameleri kapsamında; işleticisi kim olursa olsun, Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumu Genel Müdürlüğünün kendisine veya bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait olan kömür 

sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları” denilerek TKİ’nin bu kapsamda yapacağı 

kömür alımları istisna kapsamına alınmıştır. 

Söz konusu 4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine (r) bendinin eklenmesinden sonra, 

TKİ Yönetim Kurulunun 25.04.2012 tarih ve 15/175 Kararı ile “TKİ Kurumunun 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanununun (3/r) Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” kabul edilmiştir.  

Mevzuatla ilgili düzenlemeler çerçevesinde, malzeme tedarikindeki fiyat farklarını 

önlemek, ihtiyaçların birleştirilerek daha ekonomik bir şekilde alımını sağlamak ve aynı işi 

daha az elemanla gerçekleştirmek amacıyla, işletme müdürlüklerinin dekapaj işleri, hizmet 

alımları, patlayıcı madde alımları, akaryakıtlar ve iş makinesi lastikleri, TKİ Kurumu Genel 

Müdürlüğü tarafından, diğer münferit alımlar ise yetki limitleri kapsamında işletme 

müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Kurumun 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin mal ve hizmet alımlarına ile cari yıl ödeneği ve 

bu ödeneğe göre sapmalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 
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Tablo 4: Mal ve Hizmet Alımları Tablosu 

 
 

Kurumun 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin ilk madde ve malzeme stoklarına aşağıdaki 

tabloda yer verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Program

Ödenek 

Son 

Durum

(Bin TL)

1-Mal Alımları: 805.952 725.499 646.767 (10,9)

a) Yurtiçi mal alımları 805.952 725.499 646.767 (10,9)

    - İlk madde 105.534 135.741 118.647 (12,6)

    - İşletme malzemesi 110.371 184.854 129.936 (29,7)

    - Ticari mal 590.047 404.904 398.184 (1,7)

b) Yurt dışı mal alımları

2-Hizmet Alımları 370.982 837.145 424.376 (49,3)

a) Yurtiçi hizmet alımları 370.982 837.145 424.376 (49,3)

    -Üretim 68.925 159.800 119.030 (25,5)

    -Temizlik 23.899 52.020 31.390 (39,7)

    -Koruma ve güvenlik 22.770 50.660 28.385 (44,0)

    -Taşıma ve araç kiralama 29.253 64.192 28.324 (55,9)

    -Yemek 3.613 8.466 5.282 (37,6)

    -Reklam tanıtım

    -Diğer 222.522 502.007 211.965 (57,8)

b) Yurt dışı hizmet alımları

Toplam (1+2) 1.176.934 1.562.644 1.071.143 (31,5)

Alımlar

2018

Gerçekleşen 

(Bin TL)

2019

Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

(%)

Gerçekleşen     

(Bin TL)
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Tablo 5: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

 

1.3.4 Giderler 

Kurumun 2018 ve 2019 yılları gider gruplarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.  

İlk Madde ve Malzemeler 

2018 Yılından Devreden Stok 2019 Yılı 
2020 

Yılına Devreden Stok 

(Bin TL) 

Giren 

(Bin TL) 

Çıkan 

(Bin TL) (Bin TL) 
  

1-İlk madde ve yardımcı maddeler 13.237 119.700 118.742 14.195 

     -Genel müdürlük 200 3.132 3.180 152 

     -İşletmeler 13.037 116.568 115.562 14.043 

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer  84.961 106.892 106.163 85.690 

     -Genel müdürlük 1.750 3.032 3.680 1.102 

     -İşletmeler 83.211 103.860 102.483 84.588 

Toplam  98.198 226.592 224.905 99.885 

     -Genel müdürlük 1.950 6.164 6.860 1.254 

     -İşletmeler 96.248 220.428 218.045 98.631 
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Tablo 6: Gider Grupları Tablosu 

 

1.3.5 Üretim ve Maliyetler 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun işletme ruhsatına sahip olduğu maden 

sahalarından yapmış olduğu kömür üretimleri ocaktan çıkarıldığı haliyle tuvönan üretim olarak 

adlandırılmakta olup, termik santraller, sanayi ve ısınma sektörlerinin kömür taleplerine göre 

eleme-sınıflandırma ve yıkama tesislerinde tekrar işlemden geçirilerek zenginleştirilmekte veya 

yıkanmakta ve tüketim sahalarına sevk edilmektedir. Tüketim noktalarına sevk edilmeye hazır 

2018

Gerçekleşen

 (Bin TL)

Ödenek

(Bin TL)

Gerçekleşen 

(Bin TL)

Ödeneğin son 

durumuna göre 

fark

 (Bin TL)

Ödeneğe 

göre sapma

(%)

0- İlk madde ve malzeme giderleri 197.126 310.286 219.774 (90.512) (29,2)

  - Genel müdürlük 4.260 5.578 6.228 650 11,7

  - İşletmeler 192.866 304.708 213.546 (91.162) (29,9)

1-lşçi ücret ve giderleri 316.880 385.289 360.562 (24.727) (6,4)

  - Genel müdürlük 12.720 15.999 14.802 (1.197) (7,5)

  - İşletmeler 304.160 369.290 345.760 (23.530) (6,4)

2-Memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri 114.214 150.319 128.361 (21.958) (14,6)

  - Genel müdürlük 57.202 79.478 63.324 (16.154) (20,3)

   - İşletmeler 57.012 70.841 65.037 (5.804) (8,2)

3-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 2.538.093 3.632.056 2.761.446 (870.610) (24,0)

   - Genel müdürlük 56.615 74.585 57.047 (17.538) (23,5)

   - İşletmeler 2.481.478 3.557.471 2.704.399 (853.072) (24,0)

4-Çeşitli giderler 11.108 26.865 20.760 (6.105) (22,7)

   - Genel müdürlük 4.302 15.641 12.130 (3.511) (22,4)

   - İşletmeler 6.806 11.224 8.630 (2.594) (23,1)

5-Vergi resim ve harçlar 55.437 84.187 75.440 (8.747) (10,4)

    - Genel müdürlük 30.872 50.700 42.550 (8.150) (16,1)

    - İşletmeler 24.565 33.487 32.890 (597) (1,8)

6-Amortismanlar ve tükenme payları 606.885 863.716 696.855 (166.861) (19,3)

   - Genel müdürlük 39.057 38.300 36.106 (2.194) (5,7)

   - İşletmeler 567.828 825.416 660.749 (164.667) (19,9)

7-Finansman giderleri 22.683 95.050 93.983 (1.067) (1,1)

   - Genel müdürlük 22.683 95.050 93.983 (1.067) (1,1)

   - İşletmeler

Toplam 3.862.426 5.547.768 4.357.181 (1.190.587) (21,5)

Giderler

2019
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kömür ise satılabilir üretim olarak adlandırılmaktadır. 

TKİ tarafından 2019 yılı içerisinde yeraltı ve açık ocaklardan kendi olanakları (kamu) 

ve yüklenici marifetiyle gerçekleştirilen tuvönan kömür üretimine ait miktarlar, program ve bir 

önceki yıl değerleriyle kıyaslamalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 7: Tuvönan Üretim Tablosu 

 

 
 

Bazı açık ocak panolarında işletmeler kendi olanaklarıyla dekapaj yapıp, kömürün 

üzerini açtıktan sonra kömür kazı ve nakliye işlemlerinde hizmet alımı yoluna gidebilmektedir. 

Açık ocaklarda kömür tabakalarına ulaşmak için yapılan örtü kazıları maliyetler açısından işin 

en zor ve masraflı kısmıdır.  Bu nedenle örtü kazıları işletme olanaklarıyla yapılan ancak kömür 

kazısı yükleniciden hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen ELİ ve ÇLİ’deki kömür üretimleri 

işletme (kamu) üretimi olarak değerlendirilmiştir. 

2019 yılında TKİ genelinde önceki yılın %95’i ve yılı programının %85’i oranında 22,7 

milyon ton tuvönan kömür üretimi yapılmıştır. Bu üretimin %43,5’i açık ocaklardan ve kalan 

%56,5’lik kısmı ise yeraltı ocaklarından sağlanmıştır. 

2019 yılı tuvönan kömür üretiminin %24,8’i olan 5,6 milyon ton kurumun kendi 

olanaklarıyla ve kalan %75,2’lik kısmı olan 17 milyon ton ise yüklenici marifetiyle 

gerçekleştirilmiştir. 

Kurumun 2018 yılı tuvönan kömür üretiminin %25’i ise kurumun kendi olanaklarıyla 

Yeraltı Açık Toplam Yeraltı Açık Toplam Yeraltı Açık Toplam
Programa 

göre

Geçen yıla 

göre

ELİ

İşletme (Kamu) 0 2.937.445 2.937.445 0 1.900.000 1.900.000 0 1.619.258 1.619.258 85 55

Yüklenici 12.478.194 400.034 12.878.228 14.250.000 600.000 14.850.000 11.561.933 1.806.714 13.368.647 90 104

ELİ TOPLAM 12.478.194 3.337.479 15.815.673 14.250.000 2.500.000 16.750.000 11.561.933 3.425.972 14.987.905 89 95

ÇLİ

İşletme (Kamu) 1.679.807 1.679.807 0 2.620.000 2.620.000 0 2.969.523 2.969.523 113 177

Yüklenici 1.202.113 1.202.113 0 950.000 950.000 0 0 0 0 0

ÇLİ TOPLAM 0 2.881.920 2.881.920 0 3.570.000 3.570.000 0 2.969.523 2.969.523 83 103

GLİ

İşletme (Kamu) 246.574 1.134.583 1.381.157 1.400.000 4.100.000 5.500.000 249.173 791.472 1.040.645 19 75

Yüklenici 980.973 2.900.799 3.881.772 1.000.000 0 1.000.000 995.849 2.683.889 3.679.738 368 95

GLİ TOPLAM 1.227.547 4.035.382 5.262.929 2.400.000 4.100.000 6.500.000 1.245.022 3.475.361 4.720.383 73 90

TKİ Kamu TOPLAM 246.574 5.751.835 5.998.409 1.400.000 8.620.000 10.020.000 249.173 5.380.253 5.629.426 56 94

TKİ Yüklenici TOPLAM 13.459.167 4.502.946 17.962.113 15.250.000 1.550.000 16.800.000 12.557.782 4.490.603 17.048.385 101 95

TKİ GENEL TOPLAM 13.705.741 10.254.781 23.960.522 16.650.000 10.170.000 26.820.000 12.806.955 9.870.856 22.677.811 85 95

Gerçekleşen                                                                                  

(Ton)

TKİ Tuvönan Üretimleri

Toplam üretimlerin 

geçekleşme oranı       

(%)

2018 Gerçekleşen                                                

(Ton)    
Program                                                              

(Ton)

2019



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 12 
 

ve kalan %75’lik kısmı yüklenici marifetiyle gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı TKİ tuvönan kömür 

üretiminin %42,8’i açık ocaklardan ve kalan %57,2’lik kısmı ise yeraltı ocaklarından 

sağlanmıştır. 

Açık ocak yöntemiyle üretim yapılabilecek kömür rezervlerinin uzun yıllar içerisinde 

süregelen üretim faaliyetleriyle ciddi oranda azalması neticesinde kurum üretimi ağırlıklı olarak 

yeraltı ocaklarından sağlanır hale gelmiştir. 

Ancak burada dikkat çekici olan Kurumun kömür üretim faaliyetlerinin %75,2 gibi çok 

büyük oranda yüklenici marifetiyle yapılır halde olunmasıdır. 

TKİ tarafından 2019 yılı içerisinde İşletmeler ve sektörler itibarıyla gerçekleştirilen 

satılabilir kömür üretimine ait miktarlar, program ve bir önceki yıl değerleriyle kıyaslamalı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 8: Satılabilir Kömür Üretimi Tablosu 

 

 
 

2019 yılında TKİ genelinde önceki yılın %96,8’i ve yılı programının %87,9’u oranında 

15,5 milyon ton satılabilir kömür üretimi yapılmıştır. Sektörel bazda bakıldığında termik santral 

kömürü üretimlerinde önceki yıla göre 3 puan civarında bir artış görülürken sanayi ve ısınma 

sektörüne yönelik üretilen kömürlerde 18 puan civarında bir azalma oluşmuştur. 

2019 yılı TKİ geneli satılabilir kömür üretimlerinin %74,7’si termik santral, %13,9’u 

Program (Ton)
Gerçekleşen 

(Ton)

Programa 

göre     

(%) 

Önceki 

yıla göre 

(%)

Ege Linyitleri İşletmesi Toplam 9.878.640 10.350.000 9.652.786 93,3 97,7

Termik santral 6.688.146 6.170.000 6.889.834 111,7 103,0

Sanayi 1.705.167 2.040.000 1.459.777 71,6 85,6

Isınma 1.485.327 2.140.000 1.303.175 60,9 87,7

Çan Linyitleri İşletmesi Toplam 2.825.434 3.500.000 2.911.320 83,2 103,0

Termik santral 2.602.662 3.340.000 2.810.941 84,2 108,0

Sanayi 221.570 144.000 99.162 68,9 44,8

Isınma 1.202 16.000 1.217 7,6 101,2

Garp Linyitleri İşletmesi Toplam 3.339.711 3.820.000 2.972.522 77,8 89,0

Termik santral 1.957.143 2.045.000 1.902.123 93,0 97,2

Sanayi 710.924 934.000 607.351 65,0 85,4

Isınma 671.644 841.000 463.048 55,1 68,9

TKİ Toplam 16.043.785 17.670.000 15.536.628 87,9 96,8

Termik santral 11.247.951 11.555.000 11.602.898 100,4 103,2

Sanayi 2.637.661 3.118.000 2.166.290 69,5 82,1

Isınma 2.158.173 2.997.000 1.767.440 59,0 81,9

İşletme

2018 

Gerçekleşen 

(Ton)

2019 Gerçekleşme oranı
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sanayi ve %11,4’ü ısınma sektörüne aittir.  

TKİ ağırlıklı olarak termik santral sektörüne yönelik kömür üretimi yapmaktadır. 

Dekapaj Uygulamaları 

Kömür tabakalarının üzerindeki üst örtü tabakasının kazılarak kaldırılması (dekapaj) 

yoluyla kömür tabakalarına ulaşılmasının ekonomik olması durumunda tercih edilen 

işletmecilik metoduna açık ocak işletmeciliği denilmektedir. 

Açık ocaklardan yapılmakta olan tuvönan kömür üretimi, (örtü kazı) ve kömür kazı 

olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Kömür üretiminin önemli bir kısmını kapsayan 

dekapaj faaliyetleri Kurumun kendi imkanları ve/veya ihale yolu ile yüklenici firmalar 

tarafından yapılmaktadır. 

Kurumun faaliyet göstermekte olduğu açık ocaklarda dekapaj işleri çoğunlukla ağır iş 

makinaları kullanılarak ekskavatör ve kamyon kombinasyonu ile GLİ’de ise ilave olarak 

dragline (sallama kepçe) vasıtasıyla da yapılmaktadır. 

TKİ tarafından 2019 yılı içerisinde İşletmeler itibarıyla kendi olanakları (kamu) ve 

yüklenici marifetiyle gerçekleştirilen dekapaj miktarları, program ve bir önceki yıl değerleriyle 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

      Tablo 9: TKİ Örtü Kazı (Dekapaj) Faaliyetleri Tablosu 

 

 

Program     

(m3)

Fiili            

(m3)
Program

Önceki 

yıl

ELİ

İşletme (kamu) 12.960.000 14.000.000 13.671.000 98 105

Yüklenici 0 20.000.000 0 0

ELİ Toplam 12.960.000 34.000.000 13.671.000 40 105

ÇLİ

İşletme (kamu) 3.335.461 5.000.000 2.769.775 55 83

Yüklenici 11.502.521 20.000.000 8.059.600 40 70

ÇLİ Toplam 14.837.982 25.000.000 10.829.375 43 73

GLİ

İşletme (kamu) 8.516.650 11.500.000 9.781.510 85 115

Yüklenici 10.664.504 30.000.000 18.667.543 62 175

GLİ Toplam 19.181.154 41.500.000 28.449.053 69 148

İşletme (kamu) Toplam 24.812.111 30.500.000 26.222.285 86 106

Yüklenici Toplam 22.167.025 70.000.000 26.727.143 38 121

TKİ Toplam 46.979.136 100.500.000 52.949.428 53 113

2019
Gerçekleşme 

oranı            (%)
2018İşletmeler



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 14 
 

TKİ’de 2019 yılının tamamında 30,5 milyon m3’ü Kurumun kendi olanakları ile 70 

milyon m3’ü de yükleniciler eliyle olmak üzere toplam 100,5 milyon m3 dekapaj yapılması 

programlanmış olmasına karşılık, fiili durumda 26,2 milyon m3’ü Kurum tarafından, 26,7 

milyon m3’ü de yükleniciler eliyle olmak üzere toplam 52,9 milyon m3 dekapaj 

gerçekleştirmiştir.    

2019 yılında TKİ genelinde yapılan dekapajın %49,5’ı kurumun kendi olanaklarıyla, 

kalan %50,5’lik kısmı ise yüklenici marifetiyle gerçekleştirilmiştir.                                 

Rödövans uygulamaları   

TKİ kendi işletmediği bazı kömür sahalarını ihale yoluyla veya iştiraklari vasıtasıyla 

üretime açmakta ve yapılan sözleşmeler gereğince üretim (kömür, enerji) üzerinden 

yükleniciler kuruma bir gelir payı ödemektedir. Bu uygulama sektörde rodövans (kira) 

uygulamaları olarak adlandırılmaktadır. 

2019 yılında 7 adet termik santral kurulum şartlı, 14 adet kömür üretimi üzerinden gelir 

payı ödenen standart linyit kömürü sahasına ait ve 3 adet de (1 adedi termik santral kurma şartlı) 

asfaltit sahasına ait olmak üzere toplam 24 adet rödövans sözleşmesi yürürlüktedir. 

Termik santral kurma şartına haiz sözleşmelerden Bolu-Göynük’teki İR 5359 ruhsat 

numaralı sahada ve Manisa-Soma’daki İR 4168 ruhsat numaralı sahada ilgili firmalar tarafından 

termik santraller kurularak işletmeye alınmıştır. Üretilen bürüt enerji üzerinden TKİ rödövans 

tahakkuk ve tahsilatları yapılmaktadır.  

Eskişehir-Mihalıççık mevkisindeki İR 2821 sayılı KİAŞ ve özel firma yoluyla enerji 

üretimine yönelik yapılan sözleşme kapsamında, ilgili firma tarafından santral kurulumu 

yapılarak kısa bir süre enerji üretimi yapılmış ancak santral kazanlarında yaşanan aksamalar 

sonrasında üretime bilahare ara verilmiş, nihayetinde de yüklenici firma varlıkları 2016 yılında 

TMSF kayyumluğuna devredilmiştir. Santral ve tesislerinin satışına yönelik süreç devam 

etmektedir. 

Termik santral kurma şartlı 4 adet sözleşmede ise iş programlarında öngörülen 

ilerlemeler muhtelif nedenlerle kaydedilememiş ve fesih/tasfiye aşamasına gelinmiştir. 

Verimlilik  

Maden işletmeciliğinde, emek yoğun çalışılan yerlerde verimlilik değerlendirmesi 
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yapılırken iş gücü verimliliği kavramı öne çıkmakta olup, belirli bir zaman diliminde 

gerçekleştirilen üretimin aynı zaman diliminde bu üretimi gerçekleştirmede kullanılan işçi 

yevmiye sayısına oranı olarak tanımlanmakta ve kg(ton)/yevmiye şeklinde ifade edilmektedir.  

Diğer yandan mekanizasyonun ağırlıklı kullanılabildiği yerlerde ise işletmelerde kullanılan 

ekskavatör, dragline, yüksek tonajlı kamyonlar, kömür kazıcılar gibi makinelerin 

kapasitelerinden yararlanma oranları da verimlilik göstergeleri olarak kullanılabilmektedir. 

İşletmecilikte verimliliğin üretim maliyetleri üzerinde doğrudan etkisi bulunduğundan 

oluşan verimlilik değerlerinin titizlikle takip edilmesi önem taşımaktadır. 

TKİ’ye bağlı ELİ ve GLİ Müdürlüklerinde kömür üretimi ruhsat alanlarındaki açık ve 

yeraltı ocaklarından yapılmakta, ÇLİ’de ise sadece açık ocak işletme yöntemiyle kömür üretimi 

yapılmaktadır. 

Kömür madeninin konumu, yeryüzüne yakınlığı, kalınlığı, örtü tabakasının miktarı ve 

kazılabilirliği gibi insan faktörünün etkili olmadığı, kömürün oluşumu ile ilgili yapısal 

özellikler ve buna bağlı olarak uygulanan üretim yöntemleri, verimlilik ve üretim maliyetleri 

üzerinde önemli etkiye sahiptir. 

Maden işletmeciliği esnasında, uygulanan üretim yöntemlerine göre elde edilen iş gücü 

verimlilik değerleri büyük farklılıklar göstermektedir. Mekanizasyon yapılabilen işletmelerde 

yüksek kazı ve yükleme kapasitesine sahip üretim araçlarının kullanılması ile verimlilik 

değerleri önemli oranlarda artmaktadır. 

İşletmelerin verimlilik hesaplamalarında her üretim biriminin kendine özgü koşulları 

olduğundan verimlilikle ilgili kıyaslamaların işletmelerin birbiri ile değil, işletmelerin kendi 

içinde program bazlı ve önceki yıl verimlilik değerleriyle karşılaştırmalı olarak yapılması 

durumunda daha gerçekçi sonuçlar verecektir.  

Ancak, fiili durum itibarıyla TKİ’ye bağlı işletmelerde dekapaj, kömür kazı, nakliye, 

yıkama, yeraltı galeri açılması, yeraltı kömür üretimi ve kömür hazırlama gibi ana ve yardımcı 

üretim faaliyetleri önemli ölçüde yüklenici marifetiyle yürütülmektedir. Örneğin ELİ’de yeraltı 

ocaklarından kömür üretimi tamamen yüklenici eliyle yürütülmekte, GLİ’de ise sadece Ömerler 

ocağında ve program değerinin çok altında üretim yapılabilmektedir. Açık ocaklarda da örtü ve 

kömür kazı işlerinde de önemli ölçüde yüklenicilerden hizmet alımı yapılmaktadır. 

TKİ’ye bağlı işletmelerde mevcut kamu makine filosonun giderek yaşlanması, 
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yenilenmesi için önemli miktarda yatırım gerektirmesi yanında bu makineleri işletecek 

tecrübeli personel açığı her geçen gün yüklenicilere olan ihtiyacı artırmakta ve eldeki çalışır iş 

makinelerinin faaliyet alanı da giderek azalmaktadır. Bu durum her geçen yıl TKİ’nin kamu 

olanaklarıyla yürüttüğü ana faaliyetlerinde azalmaya yol açmaktadır. 

TKİ tarafından ekip ve ekipman filosu oluşturulabilen panolarda üst örtüsü kazısı 

yapılmakta ve devamında açılan kömürün kazı ve nakliyesinde yüklenici kullanılabilmekte 

veya üst örtü ve kömür kazısı tamamen yüklenici vasıtasıyla yapılabilmektedir.  

Nitekim işletmelerde yerinde yapılan incelemelerde, yüksek kapasiteli kamyonların 

şöför eksikliği gibi nedenlerle iş yapmadan beklediği, çalışan kamyonların sıklıkla arıza yaptığı 

ve dragline gibi çok yüksek kapasiteli kazıcılara iş verecek pano oluşturulmasında güçlükler 

yaşandığı görülmüştür. 

Sonuç olarak, TKİ kurumunun kendi olanaklarıyla yürütebildiği kömür üretim 

faaliyetleri sürekli bir azalma yöneliminde olup, bu durum giderek daha fazla dışarıdan hizmet 

alımını gerekli hale getirmektedir. 

Yüklenici faaliyetleriyle iç içe geçmiş ve üretime yönelik faaliyetlerin önemli bir 

kısmının da yüklenici marifetiyle yapıldığı, buna karşılık bir kısmı atıl durumda kalan mevcut 

madencilik ekipmanı yanında, atıl duruma düşen TKİ çalışanlarının da yevmiyelerini ilgili 

servisten aldığı bir üretim yapısı sağlıklı bir verimlilik analizinin yapılmasına olanak 

vermemektedir. Bu nedenle de üretim faaliyetlerine yönelik bir verimlilik analizi 

yapılamamıştır.  

Üretim Maliyetleri 

TKİ Kurumunun kömür üretimi için yaptığı giderlerinin ayrıntısı, gider türleri itibarıyla, 

konsolide olarak ve önceki yıl verileriyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 10: Üretim Maliyetleri Tablosu 

 
 

TKİ Kurumunun üretim maliyeti tablosundan da görüleceği üzere maliyetler 

içerisindeki ilk madde malzeme payı %3 ve işçilik payı %2,6 mertebesindedir. Bu durum 

mekanize üretimin yapıldığı ve malzeme giderlerinin düşük olduğu ideal bir üretim yapısına 

işaret etmekle birlikte, genel üretim giderlerinin maliyet içerisindeki payının %92,1 

mertebesinde olması bunun aslında öyle olmadığı üretim faaliyetlerinin ağırlıklı olarak 

dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler yoluyla karşılandığına işaret etmektedir. 

Nitekim, 2019 yılı tuvönan kömür üretiminin %24,8’i olan 5,6 milyon ton kurumun 

kendi olanaklarıyla ve kalan %75,2’lik kısmı olan 17 milyon ton ise yüklenici marifetiyle 

gerçekleştirilmiştir. Bu durumda, üretim maliyetleri yapılacak yapım veya hizmet alımı 

ihalelerinde oluşacak fiyatlara ve bu fiyatların güncelleme mekanizmalarına bağlı olarak 

değişecektir.  

Raporun Üretim bölümünde de değinildiği üzere, bir yandan Kurum iş makinesi 

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

1-Üretimle doğrudan ilgili giderler

-İlk madde ve malzeme 94.663 3,5 151.037 4,0 88.482 3,0 59

-İşçilik 60.790 2,3 114.424 3,0 76.773 2,6 67

-Genel üretim giderleri 2.462.343 92,2 3.438.845 90,6 2.753.099 92,1 80

Toplam (1) 2.617.796 98 3.704.306 97,6 2.918.354 97,6 79

2-Üretimle dolaylı ilgili giderler

-Yardımcı üretim 23.497 0,9 45.189 1,2 29.970 1,0 66

-Yardımcı hizmet 29.628 1,1 46.931 1,2 40.288 1,3 86

Toplam (2) 53.125 2 92.120 2,4 70.258 2,4 76

Toplam (1+2) 2.670.921 100 3.796.426 100 2.988.612 100 79

3-Yarı mamul değişmeleri (+,-)

4-Üretim giderlerinden indirimler (-):

-Ara ve yan ürün giderleri

-Diğer giderler

Toplam (4)

5-Maliyet giderleri toplamı 2.670.921 100 3.796.426 100 2.988.612 100 79

6-Üretim miktarları (Ton) 16.043.784 17.670.000 15.336.628 87

7-Birim maliyeti (5/6) (TL/Ton) 167 215 192 90

Program 

gerçekleşme 

oranı            

(%)

Üretim Maliyetleri

2018 2019

Gerçekleşen Program Gerçekleşen
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filosunun ve personelinin giderek yaşlanması, buna bağlı olarak yeterli sayıda kalifiye personel 

temininde yaşanan güçlükler, maliyeti yeraltı üretim yöntemine göre son derece uygun olan 

açık ocak rezervlerinin giderek azalması ve artan miktarlarda yeraltından üretim yapılmak 

durumunda kalınması, sıkılaşan çevresel düzenlemeler gibi faktörler Kurumun üretim 

maliyetlerini artırıcı etkiye sahiptir. 

2019 yılında TKİ genelinde yapılan 22,7 milyon ton tuvenan kömür üretiminin %43,5’i 

açık ocaklardan ve kalan %56,5’lik kısmı ise yeraltı ocaklarından sağlanmıştır. 

TKİ Kurumunun mevcut üretim yapısında sadece GLİ’de bir yeraltı ocağında üretim 

yapılmakta olup, kalan yeraltı kömür rezervlerinin önemli bir kısmı ihale yolu ile veya muhtelif 

rodövans uygulamaları kapsamında yüklenicilere devredilmiş durumdadır. 

Açık ocaklarda ise mevcut iş makinesi filosunun durumuna göre Kurum olanakları 

elverdiği miktarda iş yapılmakta, kalan örtü kazı ve kömür kazı nakliye gibi işlemlerin 

tamamlanmasında önemli ölçüde yükleniciler kullanılmaktadır. 

2018 yılında 167 TL/ton olan kömürün ortalama birim maliyeti 2019 yılında önceki yıla 

göre %15,2 oranında artarak 192 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

1.3.6 Pazarlama 

TKİ tarafından üretilen, ürettirilen veya satın alınan kömür satışının usul ve esaslarını 

belirlemek üzere TKİ Yönetim Kurulu’nun 22.06.2005 tarih ve 260 sayılı kararıyla kabul edilen 

Pazarlama ve Satış Yönetmeliği, 28.02.2019 tarihli ve 6/25 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 

yürürlükten kaldırılarak yerine Pazarlama ve Satış Yönergesi yürürlüğe girmiştir. 

Kurumun pazarlama ve satış faaliyetleri, Pazarlama ve Satış Yönergesi çerçevesinde 

TKİ Yönetim Kurulu Kararları ile Genel Müdür ve İşletme Müdürlüklerinin talimatları 

doğrultusunda yürütülmektedir. 

Müşterilerden gelen ürün şikâyetlerinin değerlendirilmesi, hizmet alımı kapsamındaki 

kömür tartımları ve bu tartımlar sonucunda hak ediş tabloları, işletme imkânları ile yapılan saha 

içi kömür hareketlerinin tartımı, sahadaki tüm kantarların çalıştırılması ve tonajların kontrol 

edilmesi, termik santrallerine sevk edilen kömürün tonaj mutabakatı ve faturalandırılması işi, 

diğer malzemelerin tartımı (kullanım dışı hurda malzeme, asfalt, mazot, mıcır, kum, çakıl vb.) 

Kurumun pazarlama ve satış birimlerince yürütülmektedir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 19 
 

1.3.6.1 Satışlar 

Kurumun 2019 yılı satış programı ve uygulaması, önceki yıl değerleriyle birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 11: Satışlar Tablosu 

Satışlar 

2018 2019 

Gerçekleşen 
Program 

Gerçekleşen 
İlk durum Son durum 

Miktar 

(Ton) 

Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

(Bin TL) (Ton) (Bin TL) (Ton) (Bin TL) (Ton) (Bin TL) 

1-Esas ürün 17.582.377 3.084.505 18.897.250 4.224.929 18.897.250 4.224.929 16.562.953 3.201.121 

2-Yan ve ara ürün   402   600   600   336 

3-Ticari mal 2.419.328 591.232 1.600.000 311.802 1.600.000 311.802 1.655.469 407.553 

4- Diğer (Rödevans Geliri)               431.252 

Genel toplam 20.001.705 3.676.139 20.497.250 4.537.331 20.497.250 4.537.331 18.218.422 4.040.262 

 

TKİ Kurumunun satışlarının tamamı yurt içine yapılmaktadır. 

2019 yılında satılan toplam 18 milyon ton kömürden 3.609 milyon TL net satış hasılatı  

ve 431 milyon rodövans geliri ile 4.040 milyon TL hasılat sağlanmıştır. Yıllık programa göre 

satış miktarı %11 azalış ve satış tutarı da %11 oranında düşük gerçekleşmiştir.  

2019 yılında satışı gerçekleştirilen 18 milyon ton kömürün; % 68,63’i termik santrallere, 

% 18,16’si sanayi kuruluşlarına, %8,23’i SYD Vakıflarına ve %4,98’i de ısınma amaçlı 

satışlardır. 

Termik Santrallere Yapılan Satışlar 

TKİ tarafından; 2019 yılında kurulu gücü 1.034 MW olan Soma Termik Santrallerine 

(1-4 ve 5-6) 7.181 bin ton, kurulu gücü 365 MW olan Kütahya/Tunçbilek Termik Santraline 

2.024 bin ton, kurulu gücü 320 MW olan Çanakkale/Çan Termik Santraline 1.821 bin ton, 

kurulu gücü 330 MW olan ODAŞ Çan-2 Termik Santraline 1.471 bin ton olmak üzere toplam 

12.497 bin ton kömür verilmiş olup bunun karşılığında toplam 1.527 milyon TL net satış hasılatı 

sağlanmıştır. 

EÜAŞ’ın bağlı kuruluşları olan SEAŞ, Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş’ ye; 

Tunçbilek Termik Santrali ise Çelikler Holding Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş.’ye 

22.06.2015 tarihinde özelleştirilerek devredilmiştir. EÜAŞ’a bağlı her iki santralle 2014 yılında 

imzalanan sözleşmeler, devralan firmalarla aynı şartlarla devam etmektedir. 
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Tunçbilek A Termik Santrali 2019 yılı kömür satış baz fiyatı 150,94 TL/ton, Tunçbilek 

B Termik Santralı kömür satış baz fiyatı 98,27 TL/ton dur. 2019 yılı Tunçbilek A Termik 

Santralı kömür satış baz fiyatı 203,33 TL/ton, Tunçbilek B Termik Santralı kömür satış baz 

fiyatı 132,38 TL/ton dur. 

Soma B Termik Santralı 1-4 ünitesi 2019 yılı kömür satış baz fiyatı 135,19  TL/ton, 

Soma B Termik Santralı 5-6 ünitesi kömür satış baz fiyatı 98,23 TL/ton dur. 2020 yılı Soma B 

Termik Santralı 1-4 ünitesi kömür satış baz fiyatı 153,27 TL/ton, Soma B Termik Santralı 5-6 

ünitesi kömür satış baz fiyatı 111,37 TL/ton dur. 

TKİ ile EÜAŞ’a bağlı 18 Mart Çan Termik Santralı arasında 01.01.2017 tarihinden 

geçerli olacak şekilde 2017-2019 yıllarını kapsayan 3 yıllık kömür alım protokolü 

imzalanmıştır. Bu protokolle 01.01.2017-01.01.2018 tarihleri arasında baz kalori değeri 

2.500+200-100 kcal/kg, taban kalori değeri 2.400 kcal/kg olarak uygulanmış, 01.01.2018- 

01.04.2018 tarihleri arasında baz kalori değeri yükseltilerek 2.800±100 kcal/kg’a, taban kalori 

değeri de 2.700 kcal/kg’a çıkarılmıştır. Daha sonra 2018 Mart ayında TKİ ile EÜAŞ arasında 

01.04.2018-31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olan bir ek protokol imzalanmış ve baz kalori 

değeri tekrar 2.500+100 kcal/kg’a, taban kalori değeri de 2.400 kcal/kg’a düşürülmüştür.  2018-

2019-2020 yıllarında 18 Mart Çan Termik Santraline verilecek kömürlerin için İşletme Dönemi 

Baz Fiyatı KDV hariç 88,12 TL/Ton dur. 

Sanayi Amaçlı Kömür Satışları  

2019 yılında Kurum, sanayi amaçlı olarak 4,65 milyon ton kömür satışı programlamış 

olup sektörden 9,8 milyon ton talep gelmiştir. Sektörden gelen aşırı talep nedeniyle sanayiciye 

doğrudan ulaşılarak enerji üretimi amaçlı yakıt kömür ihtiyaçlarının azami ölçüde 

karşılanabilmesi amacıyla belirlenen kriterler doğrultusunda tahsisatlar yapılmıştır. 

Bu doğrultuda ELİ Müdürlüğünden sanayi sektörüne 1,9 milyon ton, GLİ 

Müdürlüğünden 1,05 milyon ton, ÇLİ Müdürlüğü’nden ise 160 bin ton sanayi amaçlı kömür 

tahsis edilmiştir.  

2019 yılı sonu itibariyle sanayi amaçlı satışlar tüm satış miktarının yaklaşık %18’ini 

oluşturmuş ve bu satışlardan 823 milyon TL net satış hasılatı sağlanmıştır.  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Satışlar 

2003 yılından itibaren yürütülmekte olan programla, muhtaç ailelere ısınma amaçlı 
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bedelsiz kömür yardımı uygulamasının 2019 yılında da sürdürülmesine yönelik, Muhtaç 

Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin 531 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 

30.12.2018 tarih ve 30641 Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Muhtaç ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin söz konusu Cumhurbaşkanı 

kararlarında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu(TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 

Genel Müdürlüklerinin görevlendirildiği, TKİ’nin dağıtacağı kömür ve gerekli hizmeti, 

işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan 

da temin edebileceği, CIF satış esaslarında valiliklerce bildirilen teslim noktalarına kadar 

gönderilecek kömürün sevk noktarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla 

nakledileceği, TCDD ile taşınacak kömüre bu kuruluşa öncelik verileceği ve taşıma konusunda 

protokol yapılacağı, TKİ ve TTK Genel Müdürlüklerinin CIF satış esasına göre valiliklere 

teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görev zararı sayılarak 233 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde ilgili kuruluşlara ödeneceği belirtilmiştir. 

2019 yılında, muhtaç ailelere yapılacak kömür yardımı kapsamında, Valiliklere sevk 

edilen yaklaşık 1,5 milyon ton kömürün % 56,7’si Kurumun İşletmelerinden, %27,3’i 

iştiraklerinden, %16’sı da rodövansçı firmalardan sağlanmıştır.   

Kömürün sağlandığı yerlere göre, CIF ortalama birim satış fiyatı genel toplamda 536 

TL/ton olup; Kurumun İşletmeleri üretimi kömürlerde 609 TL/ton, iştiraklerinden alınan 

kömürlerde 441 TL/ton, rödövansçı firmalardan alınan kömürlerde de 440 TL/ton olmuştur.     

TKİ iştirak, rödövansçı ve İşletmelerince üretilerek sevk edilen 1.500.683 ton kömürün 

%26,3 ü oranında 394.811 tonu demiryolu ile %73,7’si oranında 1.105.872 tonu da karayolu 

ile taşınarak İşletmelerce toplam 320 milyon TL taşıma bedeli ödenmiştir. 

Rödövansçı firmalar ile iştirakler tarafından teslim edilen kömürün nakliye bedeli birim 

fiyata dahil olduğundan Kurum tarafından ayrıca taşıma bedeli ödenmemiştir.  

Muhtaç ailelere kömür dağıtımı yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararlarının eki 

kararnamede, CIF satış esasına göre valiliklere teslim edilen kömürlerin bedeli görev zararı 

sayıldığından, Hazine ve Maliye Bakanlığının incelemeleri sonucunda Genel Bütçeden Kuruma 

ödenmektedir. 

Diğer Teshin Satışları 

Teshin amaçlı diğer satışlar bayiler aracılığı ile yapılan satışlar ile gerçek ve tüzel 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 22 
 

kişilere doğrudan yapılan satışlardan oluşmaktadır. 2019 yılında 901.961 ton kömür satışı 

yapılmış ve karşılığında 453 milyon TL hasılat sağlanmıştır. 

Isınma amaçlı üretilen kömürlerin ülke genelinde bayiler aracılığı ile satılması 

uygulamasına, TKİ Yönetim Kurulu’nun 09.09.2004 tarih ve 446 sayılı Kararı ile 01.10.2004 

tarihinden itibaren geçilmiştir.  

Mamul ve ticari kömür stokları 

Kurumun işletmeleriyle birlikte 2019 yıl sonu kömür stoklarının yıl içindeki hareketi, 

geçen yıldan devreden stok miktar ve tutarları ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 12: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

Stoklar 

2018’den devir 
2019 yılında giren 

Üretilen Satın alınan Diğer Toplam 

Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

Bin 

Ton 
Bin TL 

Bin 

Ton 
Bin TL 

Bin 

Ton 
Bin TL 

Bin 

Ton 
Bin TL 

Bin 

Ton 
Bin TL 

A - Mamuller                      

  -ELİ  1.505 88.551 9.653 2.241.869     500 25.590 10.153 2.267.459 

  -ÇLİ  1.093 68.644 2.911 234.314         2.911 234.314 

  -GLİ  808 29.128 2.973 512.429       2 2.973 512.431 

        Tuvönan 138 3.711         6 169 6 169 

         Krible                     

Toplam (A) 3.544 190.034 15.537 2.988.612 0 0 506 25.761 16.043 3.014.373 

B -Ticari Kömür:                     

  -ELİ          942 111.492     942 111.492 

  -ÇLİ                  0 0 

  -GLİ  108 6.122     22 10.503     22 10.503 

         Krible          627 276.189     627 276.189 

Toplam (B) 108 6.122 0 0 1.591 398.184 0 0 1.591 398.184 

Genel toplam (A+B) 3.652 196.156 15.537 2.988.612 1.591 398.184 506 25.761 17.634 3.412.557 

  2019 yılında çıkan   

  Satılan İç tüketim Diğer Toplam 2019'a devir 

Stoklar        Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

  
Bin 

Ton 
Bin TL 

Bin 

Ton 
Bin TL 

Bin 

Ton 
Bin TL 

Bin 

Ton 
Bin TL 

Bin 

Ton 
Bin TL 

A - Mamuller                      

  -ELİ  10.130 2.168.079 4 1.488   2 10.134 2.169.569 1.524 186.441 

  -ÇLİ  3.400 259.171         3.400 259.171 604 43.787 

  -GLİ  3.008 507.828 8 1.869     3.016 509.697 765 31.862 

        Tuvönan 25 344     61 2.120 86 2.464 58 1.416 

         Krible                     

Toplam (A) 16.563 2.935.422 12 3.357 61 2.122 16.636 2.940.901 2.951 263.506 

B -Ticari Kömür:                     

  -ELİ  942 111.492         942 111.492 0 0 

  -ÇLİ              0 0 0 0 

  -GLİ  86 14.111         86 14.111 44 2.514 

         Krible  627 276.189         627 276.189 0 0 

Toplam (B) 1.655 401.792 0 0 0 0 1.655 401.792 44 2.514 

Genel toplam (A+B) 18.218 3.337.214 12 3.357 61 2.122 18.291 3.342.693 2.995 266.020 
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TKİ Kurumunun geçen yıldan devreden 3.652 bin ton kömür stoklarına 2019 yılında 

17.634 bin ton giriş, 18.291 bin ton çıkış olduğundan 2020 yılına 2.995 bin ton kömür stoku 

devretmiştir. 

Miktar olarak geçen yıla göre %18 oranında azalan kömür stoklarının 2019 yıl sonu 

maliyeti toplamı 266 milyon TL olmuştur.  

1.3.6.2 Satış Sonuçları 

233 sayılı KHK’nın 35/1 inci maddesine göre; teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklar 

ürettikleri mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını tespit etmede serbest olduklarından, kömürün satış 

fiyatı TKİ Yönetim Kurulunun kararlarıyla belirlenmektedir.  

Piyasa satış fiyatları özellikle satış noktasında teslim (FOB) kömür satış fiyatları yıllık 

iş programı hedefleri, kömürün kalitesi (kömürdeki nem, kül, uçucu madde, yanar kükürt, 

toplam kükürt oranları ve kalori değeri), maliyet ve kar-zarar durumu, piyasa şartları, arz-talep 

durumu, piyasadaki üretici ve satıcı firmaların kömür kalite ve fiyatları da dikkate alınarak 

değerlendirildikten sonra TKİ Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmektedir. 

Teshin ve sanayi amaçlı piyasa kömürlerinin satış fiyatları, TKİ Kurumu Genel 

Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 15.01.2018 tarih ve 2/3 sayılı kararı ile belirlenmiş 01.01.2018 

tarihinden geçerli olan bu fiyatlar Ağustos ayına kadar uygulanmış daha sonra 31.07.2018 tarih 

ve 17/173 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla 01.08.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 

güncellenen kömür satış fiyatları halen uygulanmaktadır.   

Kurumun 2019 yılında elde ettiği satış hasılatı ile satış maliyetleri ve maliyete göre kar 

veya zarar durumu, program rakamlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 13: Satış Sonuçları Tablosu 

 

Birimler 

Net 

Satışlar 

Bin TL 

Satışların 

Maliyeti 

Bin TL 

Faaliyet 

Giderleri 

Bin TL 

Satış 

Maliyetleri 

Toplamı 

Bin TL 

Faaliyet 

Kârı veya 

Zararı 

Bin TL 

Net Satışlar  

Topl. Göre 

Kâr/Zarar 

(%) 

Satış 

Maliyetleri 

Topl. Göre 

Kâr/Zarar 

(%) 

1-Esas Ürün  4.039.926 3.337.213 667.593 4.004.806 35.120 0,9  0,9  

2-Yan Ürün 336 221   221 115 34,2  52,0  

Genel Toplam 4.040.262 3.337.434 667.593 4.005.027 35.235 0,9  0,9  

Satış programı 4.537.331 4.065.800 682.635 4.748.435 (211.104) (4,7) (4,4) 

Geçen dönem satış 

sonuçları 
3.676.139 3.324.546 634.650 3.959.196 (283.057) (7,7) (7,1) 

Programa göre fark 497.069 728.366 15.042 743.408 (246.339) (49,6) (33,1) 
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2019 yılında Kurumun net satış hasılatı %10 oranında artmış ancak, geçen yıla göre 

azalan kömür satış miktarına bağlı olarak, 2019 yılı net satış hasılatı program hedefinin yaklaşık 

%11 altında gerçekleşmiştir.  

Cari yılda, 4.040 milyon TL net satış hasılatı elde edilmesine karşılık, 4.005 milyon TL 

satış maliyeti oluşmuştur. Toplam satış maliyetinin; 3.337 milyon TL’si satılan mamullerin 

maliyetine, 668 milyon TL’si de pazarlama, satış, dağıtım ve yönetim giderlerinden oluşan 

faaliyet giderlerine aittir.  

2019 yılında satışlardan sağlanan 4.040 milyon TL net satış hasılatının %37,8’i termik 

santrallerinden, %62,2’si de diğer yerlerden sağlanmıştır.  

1.3.7 Bağlı Şirket/Ortaklık ve İştirakler 

Kurumun bağlı ortaklığı bulunmamakta olup iştiraklerine aşağıdaki tabloda yer 

verilmiştir. 

Tablo 14: İştirakler Tablosu 

  

İştirakler 

İştirakin 

Esas 

Sermayesi 

İştirakin 

Ödenen 

Sermayesi 

Ana Kuruluş Tarafından 

2019 Yılı Sonunda 

Toplam 

Kamu Payı 
İştirakin 

Taahhüt 

Edilen 
Sermaye 

Ödenen  

Sermaye 

Ödeme 

Oranı 

Taahhüt 

Edilen 
Sermaye 

Ödenen 

Sermaye 

Ödeme 

Oranı 

Gerçekleşen 
Dönem 

Kârı Veya Zararı 

Ana 

Kuruluşa 

İsabet Eden 
Temettü 

Temettünün 
Ödenmiş 

Sermayeye 

Oranı 

Bin TL  Bin TL 

(%) 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL (%) Bin TL Bin TL (%) 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 Kömür 

İşletmeleri 

A.Ş. 

1.600  1.600  768  768  100  768  768  48  491  8.345  -   -   

2 Yeni 
Anadolu 

Köm.ve 

Mad. A.Ş.  

55  55  9  9  100  9  9  16  9.598  (96.565) 640  333  12    

3 Soma 
Organize 

Sanayi 

Bölgesi 

25.000  10.855  5.000  5.000  100  10.000  10.000  40  (35) (178) -   -   

Toplam 26.655  12.510  5.777  5.777  300  10.777  10.777  104  10.124  (88.398) 640  333      

 

Kurum, KİAŞ’ın %48 ortağı durumunda bulunmaktadır. Kurum’un her ne kadar KİAŞ 

şirketindeki payı %50’nin altında bulunuyor olsa da Şirketin yönetim kurulundaki üye sayısı ve 
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büyük pay sahibi olması dolayısıyla TKİ İştirakte kontrol sahibi durumundadır. 

1.3.8 Yatırımlar 

27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı mükerrer Resmi Gazetede 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı 

Yıllık Programı yayımlanmıştır. Anılan programda TKİ ile ilgili olarak Enerji Politikası 

Öncelikleri ve Tedbirler başlığında; enerji üretiminde yerli kömür kaynaklarının payının 

artırılacağı, Madencilik başlığında kaya gazı ve kömür yataklarındaki metan gazı envanterinin 

hazırlanacağı, maden arama ve sondaj çalışmalarının hızla devam ettirilerek bulunan 

rezervlerin ekonomiye kazandırılacağı hususlarına yer verilmiştir. 

18.02.2019 tarih ve 30690 sayılı mükerrer Resmi Gazetede 2019 yılı yatırım programı 

yayımlanmıştır. 2019 yılı yatırım programında TKİ Kurumuna Madencilik Sektörü için 87,6 

milyon TL ve Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü (DKH/STA) için 

7,25 milyon TL olmak üzere toplam 94,9 milyon TL ödenek tahsisi yapılmıştır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2019 yılı yatırım programı, 28.02.2019 tarih ve 

6/24 sayılı TKİ Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.  

Kuruluşun 2019 yılı yatırım programı detay ve alt detay yatırım programları ise Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 20.03.2019 tarih ve 583 Sayılı “Oluru” ile onaylanmıştır. 

Şirketin kayıtları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan; yatırım projeleri, 

proje süresi ile tutarları, 2019 yılı sonuna kadar yapılan harcamalar ve ödenekleri ile ana 

projeler itibariyle nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları aşağıdaki Yatırımlar Tablosunda 

gösterilmiştir.
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2019       yılı 

ödeneği

Madencilik Sektörü

A-Etüt-Proje İşleri

a) 2019 yılında bitenler

1-Ruhsatlı Sahalar Sondajlı Arama ve Etütler Projesi (2019.B.00.0160)
2019-

2019
5.000 1.191 1.191 5.000 1.191 1.191 23,8 23,8 23,8 23,8

 2- TPAO-TKİ (Bolu-Ankara) Bitümlü Şeyl Sahalarında Ortak Yatırıma Yönelik Etüt

ve Araştırma Projesi (2014.B.00.0035)

2014-

2019
15.188 7.099 7.099 9.000 4.153 4.153 46,7 46,1 46,7 46,1

Toplam (A) 20.188 8.290 8.290 14.000 5.344 5.344 41,1 38,2 41,1 38,2

    a) 2019 yılında bitenler

     1- Eskişehir-Alpu Kömür Havzası Sondajlı Arama ve Etüdler (2016.B.00.0111)
2016-

2019
118.102 76.271 76.271 1.000 64,6 64,6

      2- Trakya Kömür Sahaları Sondajlı Arama ve Etütler Projesi (2016.B.00.0112)
2016-

2019
43.796 27.266 27.266 1.000 62,3 62,3

  Toplam (B) 161.898 103.537 103.537 2.000 64,0 64,0

C - Yeni Projeler

     b) 2019 yılında bitenler

     1- Muhtelif İşler  (2019.B.00.0170)
2019-

2019
71.627 20.725 19.637 71.627 20.725 19.637 28,9 28,9 27,4 27,4

Toplam (C) 71.627 20.725 19.637 71.627 20.725 19.637 28,9 28,9 27,4 27,4

Madencilik Sektörü Toplam (A+B+C) 253.713 132.552 131.464 87.627 26.069 24.981 52,2 29,7 51,8 28,5

D-DKH/STA Sektörü

B-Devam Eden Projeler

    a) 2019 yılında bitenler

Temiz Kömür Teknolojileri (2009.K.12.0390)
2009-

2019
159.399 60.184 59.635 7.250 4.024 6.526 37,8 55,5 37,4 90,0

DKH/STA Sektörü Toplam (D) 159.399 60.184 59.635 7.250 4.024 6.526 37,8 55,5 37,4 90,0

E) Yatırım Programında yer almayan harcamalar

Kamulaştırma Giderleri
2019-

2019 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 100 100 100 100

Kesin Hesap Farkı
2019-

2019

Toplam (E) 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 2.051 100 100 100 100

Genel Toplam 415.163 194.787 193.150 96.928 32.144 33.558 46,9 33,2 46,5 34,6

Tablo 15:Yatırım Tablosu

Projeler

Projenin
Başlangıçtan 2019 yılı  

sonuna kadar
2019 Yılında Gerçekleşme oranları  (%)

Başlama       

Bitiş Yılı

Nakdi Fiziki

Son Tutarı       

(Bin TL)

Nakdi 

ödeme        

(Bin TL) 

Fiziki yatırım   

(Bin TL)

 Son tutarı     

(Bin TL)

Nakdi ödeme      

(Bin TL) 

Fiziki yatırım      

(Bin TL)
Tümünde 2019 Yılında

B- Devam Eden Projeler

Tümünde 2019 Yılında

33,2 TKİ MADENCİLİK ve DKH/STA GENEL TOPLAM (A+B+C+D) 413.112 192.736 191.099 94.877 30.093 31.507 46,7 31,7 46,3
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2019 yılı TKİ yatırım programı; ruhsat sahibi olduğu kömür sahalarının işletilmesiyle 

ilgili madencilik sektörü yatırımları ile bu sahalardaki kömür rezervlerinin daha çevre dostu ve 

alternatif sektörlerde değerlendirilmesine yönelik yatırımların yer aldığı Diğer Kamu 

Hizmetleri Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü yatırımları olmak üzere 2 ana kısımdan 

meydana gelmektedir. 

2019 Yılı sonu itibarıyla TKİ yatırım programının; 

-Madencilik Sektörü yatırımları kısmında; 87,6 milyon TL ödeneğe karşılık, %29,7 

oranında 26,1 milyon TL nakdi harcama ve %28,5 oranında 25 milyon TL fiziki yatırım,  

- Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü yatırımları kısmında; 

7,3 milyon TL ödeneğe karşılık, %55,5 oranında 4 milyon TL nakdi harcama ve %90 oranında 

6,5 milyon TL fiziki yatırım, 

yapılmış olup, TKİ toplamında 2019 yılı için 94,9 milyon TL olarak öngörülen yatırım 

projeleri ödeneğinin yıl içerisinde 30 milyon TL’si (% 31,7 oranında) nakdi olarak harcanmış 

fiziki yatırıma intikal eden yatırım miktarı ise % 33,2 gerçekleşme oranı ile 31,5 milyon TL 

olmuştur.  

 Projelerin tamamında başlangıcından 2019 yılı sonuna kadar oluşan gerçekleşme 

oranları ise nakdi %46,7 ve fiziki olarak %46,3 mertebesindedir. 

Ayrıca, TKİ yatırım programında yer almayan ve ilgili mevzuatı gereği harcamaları 

işletme bütçesi ödeneğinden karşılanan 2 milyon TL’lik kamulaştırma harcaması 

gerçekleştirilmiştir. Bu harcamanın da ilavesiyle 2019 yılında yatırım projeleri kapsamındaki 

toplam nakdi harcama 32,1 milyon TL’ye, fiziki gerçekleşme ise 33,6 milyon TL’ye 

ulaşmaktadır.  

2019 yılı TKİ yatırım programında yer alan Madencilik ve Diğer Kamu Hizmetleri 

Sosyal-Teknolojik Araştırma sektörlerine ait projeler hakkında incelemelere aşağıda yer 

verilmektedir.  

a) Madencilik sektörü yatırımları: 

Kurumun Yatırım Programı çerçevesinde Madencilik Sektöründe takip etmekte olduğu 

proje sayısı 5 adettir ve bunların tutarı toplamı 253,7 milyon TL’dir.  

- Ruhsatlı Sahalar Sondajlı Arama ve Etütler Projesi (2019.B.00.0160) 
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Proje kapsamında Genel Müdürlük ve bağlı İşletmeleri uhdesinde yürütülmekte olan 

sondajlı arama ve etütler için 5 milyon TL’lik ödeneğe karşılık 1,2 milyon TL nakdi harcama 

yapılarak tamamı fiziki yatırıma intikal ettirilmiştir. 

Bu kapsamda; Tunçbilek Linyit Havzası Rezerv Geliştirme sondajlarına 698 bin TL, 

Çan Linyitleri İşletmesinde yıl içinde yapılan sondajlara 358 bin TL ve yeni sahalar etüt ve 

aramalarına nakdi olarak 135 bin TL harcama yapılmıştır.  Yapılan harcamaların tamamı fiziki 

yatırıma intikal ettirilmiştir. 

Ankara-Polatlı (1 ruhsat), Denizli-Çameli (2 ruhsat) ve Karabük-Ovacık’ta (5 ruhsat) 

bulunan arama ruhsatlı sahalarda 2019 Şubat ayında başlayan Jeofizik Rezistivite Düşey 

Elektrik Sondajı (DES) etütlerinin arazi çalışmaları kapsamında toplam 75 adet DES yapılarak 

tamamlanmış, hizmet alımı şeklinde gerçekleştirilen bu çalışmaya ait rapor yüklenici firma 

tarafından TKİ’ye teslim edilmiş ve söz konusu işin kabulü 13.05. 2019 tarihinde yapılmıştır. 

Bu çalışma ile söz konusu sahalardaki temel derinliği – çökel kalınlığı ve yapısal jeoloji 

ile ilgili veriler elde edilmiş olup, bu bilgiler ışığında, Karabük ve Denizli sahaları için toplam 

derinlik (6+2) 8 adet sondaj için (3.700m + 1.200 m) 4.900 (+%20) metre olmak üzere sondaj 

önerilmiştir.  

Bolu-Mengen (4 ruhsat) MAPEG'e iade edilmiştir.  

Ankara-Polatlı'daki (1 ruhsat) yapılan etütler sonucunda kömürleşme açısından olumsuz 

olduğu için MAPEG'e iade edilmiştir. 

-TPAO-TKİ Bolu (Göynük-Mengen)–Ankara (Nallıhan) Bitümlü Şeyl 

Sahalarında Ortak Yatırıma Yönelik Etüt ve Araştırma Projesi (2014.B.00.0035) 

2019 Yılı Yatırım Programında 9 milyon TL ödenek ile yer alan proje kapsamında 4,1 

milyon TL nakdi harcama ve fiziki yatırım yapılmıştır. 

 TPAO-TKİ Bitümlü Şeyl Sahalarında Ortak Yatırıma Yönelik Etüt ve Araştırma 

Projesi kapsamında MAPEG ve MTA ile Bolu-Göynük’te bulunan ilave ruhsatların TKİ’ye 

devredilmesi konusunda işlemler yapılmıştır. 

MTA'dan alınan AR: 201600349 sicil no'lu ruhsatın muhtemel bitümlü şeyl rezervi 

155.442.375 ton ve AR: 201800838 sicil no'lu ruhsatın muhtemel rezervi 145.039.950 ton 

olmak üzere toplam 300.482.325 ton’dur. 
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TKİ tarafından, mevcut İR: 1150 ve AR: 201004741 no'lu ruhsatlar ile yeni kazandırılan 

AR: 201800838 ve AR: 201600349 no'lu ruhsatları kapsayacak şekilde TPAO ve Enefit Firması 

ile 29.03.2019 tarihinde Uygulama Planı Raporu Sözleşmesi imzalamıştır.  

Uygulama aşaması yönetim sözleşmesi 22.07.2019 tarihinde imzalanmıştır. Uygulama 

aşaması yönetim sözleşmesi kapsam, ön fizibilite ve fizibilite olmak üzere 3 aşamadan 

oluşmaktadır. Başlama evresinde olan kapsam aşamasında 15 adet (6.000 m) sondaj yapılması 

için yüklenici olarak TPIC ile 12.07.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Kapsam 

aşamasında planlanan 15 sondaja ilave 2 adet sondaj yapılarak toplam 17 adedi (5.794.10 

metre) tamamlanmış olup analizler için 2.096 adet numune alınmıştır. Ayrıca 2014-2016 arası 

yapılan 20 sondajdan 10 adedi tekrardan detaylı şekilde loglanmış olup 849 adet numune 

alınmıştır. İkinci aşama olan ön fizibilite sondajları için TPIC ile 05.12.2019 tarihinde 3.600 

±%20 metre sondaj ve numune hazırlama sözleşmesi imzalanmıştır. 31.12.2019 tarihi itibarıyla 

7 adet (1.499 metre) sondaj yapılmıştır. 

-Eskişehir–Alpu Kömür Havzası Sondajlı Arama ve Etütleri Projesi 

(2016.B.00.0111) 

Projenin 2019 yılı ödeneği 1 milyon TL olup; Proje kapsamında 2019 yılında herhangi 

bir harcama yapılmamıştır. 

 -Trakya Kömür Sahaları Sondajlı Arama ve Etütleri Projesi (2016.B.00.0112) 

Projenin 2019 yılı ödeneği 1 milyon TL olup; Proje kapsamında 2019 yılında herhangi 

bir harcama yapılmamıştır. 

-Muhtelif İşler Projesi (2019. B.00.0170)  

TKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletmelerinde faaliyetlerin kesintisiz olarak 

sürdürülebilmesi için idame-yenileme, makine-teçhizat alımı, bilgisayar, donanım-yazılım ve 

taşıt ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak hazırlanan Muhtelif İşler Projesinin 2019 

yılında 71,6 milyon TL ödeneği bulunmaktadır. 

2019 yılı içerisinde bu projeden yılı ödeneğine göre %28,9 oranında 20,7 milyon TL 

nakdi harcama yapılmıştır. Bu harcamanın; 4,6 milyon TL’si Genel Müdürlük Merkezi, 3,3 

milyon TL’si ELİ, 8,2 milyon TL’si GLİ ve 4,6 milyon TL’si ise ÇLİ Müdürlükleri için 

yapılmıştır. Yapılan harcamaların yılı ödeneğine göre %27,4 oranında 19,6 milyon TL’si fiziki 

yatırıma intikal ettirilmiştir. Bu harcamaların en önemlileri şu şekildedir: 
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1-80097 kredi numarasıyla yer alan “Gn. Md. Bina Elekt.Su, Gaz Şebeke vb Teçh.” 

konusundan Kazan Dairesine Yoğuşmalı Kazan Kurulması için 20,2 bin TL’lik nakdi ve fiziki 

harcama gerçekleşmiştir. 

2-80088 kredi numarasıyla yer alan “Dinlenme Tesisleri Büyük Tamir Bakım Muh. 

Teç.” konusundan; Didim Eğt. Din. Tes. Güneş Kolektörü Kurulması işi için 48 bin TL, 2 ad. 

elektrikli boru temizleme makine için 14,2 bin TL olmak üzere toplam 62,2 bin TL nakdi ve 

fiziki harcama gerçekleşmiştir. 

3-80084 kredi numarasıyla yer alan “İdari ve Sosyal Teçhizat” konusundan; Akçay 

Dinleme Tesisleri 45 ad klima için 99,3 bin TL, sensörlü kayar kapı için 24,5 bin TL, 

endüstriyel mutfak ekipmanları için 480,4 bin TL harcanarak tamamı nakdi ve fiziki yatırıma 

dönüştürülmüştür. 

4-80105 kredi numarasıyla yer alan “Güvenlik İzleme Sistemi” konusundan; Genel 

Müdürlük Güvenlik Kamerası için 411,1 bin TL nakdi ve fiziki harcama gerçekleşmiştir. 

5-80117 kredi numarasıyla yer alan “Sınai, İdari ve Sosyal Tesis İnşaatı” Konusundan; 

Ar-Ge Lab. Binasının Düzenlenmesi İşi için 103,5 bin TL’lik nakdi ve fiziki harcama 

gerçekleşmiştir. 

6-80087 kredi numarasıyla yer alan “Bilgisayar, Çev. Birim, Yerel Ağ Bağ., İnt. ve 

Yazılımı” konusundan; FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) Harici Depolama sistemi için 398,5 

bin TL nakdi ve fiziki harcama yapılmıştır. 

b) Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü yatırımları  

Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)-Sosyal-Teknolojik-Araştırma Sektöründe yer alan 1 

adet projenin (Temiz Kömür Teknolojileri Projesi) tutarı 159 milyon TL’dir. 

- Temiz Kömür Teknolojileri Etüdü (2009.K.12.0390) 

Temiz Kömür Teknolojileri adı altında gerçekleştirilen proje kapsamında TKİ 

bünyesinde bulunan kömürlü sahaların daha etkin ve daha verimli işletilmesi ile elde edilecek 

kömürün daha temiz bir yakıt olarak piyasaya arzı amacıyla, Kurum genelinde gerçek veya 

tüzel kişilere yaptırılacak proje ve etütler için 2019 Yılı Yatırım Programında 7.25 milyon TL  

tahsisat ile yer alan proje kapsamında toplam 4,02 milyon TL nakdi harcama gerçekleşmiştir. 

Fiziki yatırıma intikal eden kısım ise yine 6,5 milyon TL mertebesinde olmuştur. 
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Gazlaştırma Pilot Tesisi projesinde; danışmanlık hizmet alım sözleşmesi kapsamında 

TÜBİTAK MAM'a 500 bin TL tutarlı hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bunun yanısıra 

sözleşme kapsamında 46,9 bin TL’ye gaz motoru temin edilmiş olup mevcut sistemin kesintisiz 

çalışmalarına yönelik olarak 49,3 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 

toplam 596,2 bin TL harcama yapılmıştır. 

Madencilik ve Üretim Teknolojileri projesinde; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 

Teknoloji Transfer Ofisi ile yürütülen danışmanlık hizmet alım sözleşmesi kapsamında 2019 

yılında toplamda 70 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir.  Ayrıca kömürün kendiliğinden 

yanmaya yatkınlığının belirlenmesi amacıyla Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği 

Bölümü tarafından gerekli deneyler tamamlanmış olup, bu işlerin karşılığında 2019 Aralık 

ayında 62 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 2019 yılı sonuna kadar 

toplamda 132 bin TL harcama yapılmıştır.   

Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi (TRIJEN) projesinde; 

TÜBİTAK MAM ile yürütülen proje kapsamında sonuç raporunun teslimi sonrasında 2019 

yılında toplamda 3 milyon TL Danışmanlık ve 176,1 bin TL ekipman, malzeme, techizat ve 

sarf olmak üzere toplam 3,2 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 

Kömür Emisyonlarının Azaltılması projesinde; 17.12.2019 tarihinde TKİ ile TÜBİTAK 

MAM arasında "Kükürt Giderme ve Isıl Değeri Artırma Amacıyla Kömür Katkı Maddelerinin 

Geliştirilmesi" konulu Ar-Ge proje sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girmiş olup bu kapsamda 

120 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 

1.4 Finansal Tablolar 

TKİ muhasebe işlemlerini Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında Maliye Bakanlığı 

tarafından belirlenmiş 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 

1 Sıra No.lu “Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ve bu tebliğe ek olarak yayımlanan 

tebliğler ve ekleri doğrultusunda yürütmekte olup; denetim kriteri olarak söz konusu mevzuat 

esas alınmış, incelemeler de söz konusu tebliğler uyarınca hazırlanan bilanço ve gelir tablosu 

üzerinden yapılmıştır. 

TKİ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre 01.01.2015 tarihinden itibaren bağımsız 

denetime tabi olup, Kurum faaliyetleri ile ilgili netice hesapları bağımsız denetimden 

geçirilmektedir. 
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TKİ Yönetim Kurulunun 23.01.2020 tarih ve 2/11 sayılı kararıyla, Kurumun 31.12.2019 

tarihli mali tablolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu, 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) 

göre bağımsız denetimlerinin yapılması ve denetim raporlarının hazırlanması hizmet alımı 

işinin yaptırılması karara bağlanmıştır. 

1.4.1 Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 

Kurumun ilgili yıl değerlendirmeleri konsolide olmayan bilanço üzerinden yapılmıştır. 

Kurumun 31.12.2019 tarihli bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 

1.4.1.1 Aktif (Varlıklar) 

Kurumun 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin aktiflerine aşağıda yer verilmiştir. 

 Tablo 16: Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 
2018 2019 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Dönen varlıklar:           

A-Hazır değerler 6.452 0,2 2.930 0,1 (3.522) 

B-Menkul kıymetler 14.098 0,4 73.351 1,9 59.253  

C-Ticari alacaklar 1.933.883 54,6 2.012.197 51,9 78.314  

D- Diğer alacaklar 445.681 12,6 308.075 8,0 (137.606) 

E-Stoklar 295.211 8,3 367.102 9,5 71.891  

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri         0  

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 210.797 6 593.246 15,3 382.449  

H-Diğer dönen varlıklar 10977 0,3 1.880 0,0 (9.097) 

Toplam (I) 2.917.099 82,4 3.358.781 86,7 441.682  

II-Duran varlıklar:   0     0  

A-Ticari alacaklar 6.467 0,2 10.627 0,3 4.160  

B- Diğer alacaklar   0     0  

C-Mali duran varlıklar 7.510 0,2 7.510 0,2 0  

D- Maddi duran varlıklar 224.351 6,3 197.220 5,1 (27.131) 

E-Maddi olmayan duran varlıklar 119.885 3,4 132.385 3,4 12.500  

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 263.950 7,5 168.290 4,3 (95.660) 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 0 0     0  

H-Diğer duran varlıklar         0  

Toplam (II) 622.163 17,6 516.032 13,3 (106.131) 

Genel toplam (I + II) 3.539.262 100 3.874.813 100,0 335.551  
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1.4.1.2 Pasif (Kaynaklar) 

Kurumun 2018 ve 2019 yıllarına ait pasiflerine aşağıda yer verilmiştir. 

 

Tablo 17: Pasif Tablosu 

 

Pasif (Kaynaklar) 
2018 2019 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           

A-Mali borçlar 436.000 12 750.135 19,4 314.135  

B-Ticari borçlar 744.204 21 652.519 16,8 (91.685) 

C-Diğer borçlar 55.381 1,6 20.089 0,5 (35.292) 

D-Alınan avanslar 20.729 0,6 26.125 0,7 5.396  

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri   0   0,0   

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 34.022 1 39.278 1,0 5.256  

G-Borç ve gider karşılıkları 41.749 1,2 62.456 1,6 20.707  

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 
74.464 2,1 80.815 2,1 6.351  

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   0       

Toplam (I) 1.406.549 40 1.631.417 42,1 224.868  

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar:   0       

A-Mali borçlar   0       

B-Ticari borçlar 41.400 1,2 55.560 1,4 14.160  

C-Diğer borçlar   0       

D-Alınan avanslar   0       

E-Borç ve gider karşılıkları 137.231 3,9 156.744 4,0 19.513  

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 

Tahakkukları 
  0   0,0   

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar   0       

Toplam (II) 178.631 5 212.304 5,5 33.673  

Toplam (I+II) 1.585.180 0 1.843.721 47,6 258.541  

III-   Öz kaynaklar:   0       

A-Ödenmiş sermaye 1.000.000 28 1.000.000 25,8   

B-Sermaye yedekleri   0       

C-Kâr yedekleri 1.026.977 29 1.026.977 26,5 0  

D-Geçmiş yıllar kârları   0 198.861 5,1 198.861  

E-Geçmiş yıllar zararları (-) 271.756 7,7 271.756 7,0 0  

F-Dönem net kârı (zararı) 198.861 5,6 77.010 2,0 (121.851) 

Toplam (III) 1.954.082 55 2.031.092 52,4 77.010  

Genel toplam (I+II+III) 3.539.262 100 3.874.813 100 335.551 
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1.4.2 Gelir Tablosu 

Kurumun ilgili yıl değerlendirmeleri gelir tablosu üzerinden yapılmıştır.  Kurumun 2018 

ve 2019 yılları Gelir Tablosuna aşağıda yer verilmiştir. (Kurumun 31.12.2019 tarihli Gelir 

Tablosu ve Dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir.) 

Tablo 18: Gelir Tablosu 

 

Gelir ve Giderler 
2018 2019 Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Brüt satışlar 3.687.630  4.047.133 359.503 

B-Satış indirimleri (-) 11.491  6.871 (4.620) 

C-Net satışlar 3.676.139  4.040.262 364.123  

D-Satışların maliyeti(-) 3.324.546  3.337.434 12.888  

Brüt satış kârı veya zararı 351.593  702.828 351.235  

E-Faaliyet giderleri (-) 634.650  667.593 32.943  

Faaliyet kârı veya zararı (283.057) 35.235 318.292  

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 610.392  311.099 (299.293) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 4.937  237.545 232.608  

H-Finansman giderleri (-) 22.683  93.983 71.300  

Olağan kâr veya zarar 299.715  14.806 (284.909) 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 22.985  295.135 272.150  

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 123.839  208.980 85.141  

Dönem kârı veya zararı (-) 198.861  100.961 (97.900) 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal  

yükümlülük karşılıkları (-) 
  23.951 23.951  

Dönem net kârı veya zararı (-) 198.861  77.010 (121.851) 

 

Kurum, 2018 yılında 198 milyon TL kar etmişken, 2019 yılında 100 milyon TL dönem 

karı elde etmiştir. Önceki yıla göre kardaki 98 milyon TL’lik düşüşün ana nedenleri olarak; 

önceki yıl termik santralere yapılan satışlardan ton başı 9,38 TL , bu yıl ton başı 8,66 TL zarar 

edilmesi, ısınma sektörüne yapılan satışlarda geçen dönem ton başı 116,47 TL, bu dönem 

109,26 TL/Ton, sanayi sektörüne yapılan satışlarda geçen dönem 6,89 TL/Ton  bu yıl 15,42 

TL/Ton ve sosyal yardımlaşma kapsamında yapılan satışlarda geçen dönem 135,34 TL/Ton bu 

yıl 157,4 TL/Ton kar edilmiş ancak, bunlara bağlı sanayi ve SYDF kömür satışlarının düşük 

olması nedenleriyle Kurumun 2019 yılı dönem karı 100 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  
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1.5 Mali Oran Analizi 

Kurumun 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin mali rasyolarına karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 

tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 19: Mali Rasyolar Tablosu 

 

 
 

Mali kaldıraç; 

Sahip olunan varlıkların ne oranda yabancı kaynaklarca finanse edildiğinin ölçüsü olan 

mali kaldıraç oranının, 2019 yılında TKİ için yabancı kaynakların toplam varlıkların % 

47,2’sini finanse edecek düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu oranda önceki yıla göre % 

2,7’lik bir artış görülmektedir. Bu oranın %50’nin üstüne çıkması, özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde, öz sermaye sağlama konusundaki kurumsal güçlükler nedeniyle (aşırı olmamak 

kaydıyla) normal karşılanmaktadır. 

Mali yeterlilik; 

Kurumun esas sermayesi 1,0 Milyar TL olup 2019 yılı dönem faaliyetleri 100,9 Milyon 

TL karla kapatılmıştır. Öz kaynaklar % 3,9 oranında, kısa ve uzun süreli yabancı kaynaklar ise 

geçen döneme göre % 16,2 oranında artış göstermiştir. Öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar 

dengesi, geçen döneme göre 13,2 puanlık bir değişim göstermiştir. 

2018 2019 Artış-Azalış

(%) (%) (%)

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı  44,5 47,2 6,1

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 124,9 111,7 (10,6)

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı

kaynaklar
209 207,6 (0,7)

4. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli

yabancı kaynaklar
187,7 184,7 (1,6)

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar 10,7 5,1 (52,3)

6. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar (15,3) 1,8 88,2

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 6,4 5,1 (20,3)

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 2,3 2,1 (8,7)

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,5 1,3 (13,3)

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme

sermayesi
2,7 2,5 (7,4)

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 2 2 0,0

Rasyolar
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 Cari Oran; 

Kurumun likit varlıklarını gösteren dönen varlıklar toplamının, vadesi bir yıldan kısa 

olan borçlarına oranı cari oran olarak tanımlanmakta olup, önemli bir likidite göstergesi olarak 

kısa vadeli borçların karşılanma performansını analiz etmek için kullanılır.  

Cari Oranın 1,5 (%150) ya da 2 (%200) olması finansal analiz açısından yeterli 

görülmektedir. Katsayının 2 olarak hesaplanması her 1 Liralık borç karşılığında Kurumun 2 

Lirası olduğu anlamına gelmektedir. TKİ açısından bu oran 2 mertebesinde olup yeterli 

düzeydedir. 

Likidite Oranı; 

Kısa vadede nakde dönüşebilecek dönen varlıkların, kısa vadeli borçları karşılama 

gücünü gösteren likidite oranının 1 (%100) ve üzeri olması istenir. Yani, işletme stokları 

satmayı beklemeden dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlarını ödeyecek düzeyde olmalıdır. 

Stokların dönen varlıklar içinde likiditesi en düşük kalem olduğu varsayımı ile bazı durumlarda 

paraya çevrilmesi çok uzun zaman alabileceği düşüncesi ile kısa vadeli borç ödeyebilme 

gücünün göstergesi olarak bu rasyo kullanılmaktadır. TKİ açısından bu oran 1,8 olup, yeterli 

düzeydedir.  

Mali Karlılık; 

Bu oranla, elde edilen kârla, Kurum tarafından sağlanan Özkaynaklar arasındaki ilişki 

ortaya konmaktadır. Faaliyetlerinin finansmanında yatırılan her 100 TL öz kaynak karşılığında 

ise 5,1 TL dönem karı oluşmuştur. Bu oranda önceki yıla göre %52,3 oranında azalma 

oluşmuştur. 

Faaliyet Karlılığı; 

Kurumun brüt satış karı veya zararı ile faaliyet giderleri arasındaki fark olarak 

hesaplanır ve ana faaliyet konusu altındaki kar veya zarar durumunu gösterir. Faaliyetlerinin 

finansmanında yatırılan her 100 TL öz kaynak karşılığında ise 1,8 TL faaliyet karlılığı 

oluşmuştur.   

Zararlılık; 

Kurumda faaliyet sonuçları itibarıyla zarar oluşmamıştır. 
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Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı; 

Toplam varlıkların ne kadarının maddi duran varlıklardan (net) oluştuğunu 

göstermektedir. Kurumun ana faaliyeti açık ve yer altı ocaklarından kömür üretimi ve ürettiği 

kömürü lavvar ve kriblaj ünitelerinde satılık ürün haline getirerek satmak olduğundan, bu 

faaliyeti yürütmek için iktisap ettiği tesis, makine, araç ve diğer ekipmanlar yanında, kömür 

üzerindeki toprak örtüsünün kaldırılması için yapılan harcamalar nedeniyle net maddi duran 

varlıkların, varlıklar toplamı içerisindeki payı % 5,1 olarak gerçekleşmiş, bir önceki yıla göre 

1,3 puan azalmıştır. 

Alacak Devir Hızı; 

Kurumun faaliyetleri sonucunda oluşan alacakların tahsil edilme hızını gösterir. 

Varlıklarının ne kadar verimli kullandığına dair önemli bir göstergedir. Formül sonucunda 

çıkan oran ilgili muhasebe döneminde alacakların kaç defa tahsil edildiğini göstermektedir.  

Kurumun net satışlarının ortalama ticari alacaklara bölünmesi ile bulunan alacak devir hızı 2,1 

olarak gerçekleşmiştir. 2,1 olarak hesaplanan devir hızı, alacakların yılda 360/2,1= 171,4 gün 

tahsilat süresinin olduğunu göstermektedir. Bu oran önceki yıla göre 0,2 puan azalmış 

olduğundan cari yılda önceki yıla göre alacakların tahsilat süresi uzamıştır. 

Dönen Varlık Devir Hızı; 

Dönen varlık devir hızı oranı dönen varlıkların verimliliğini ölçmede kullanılan bir 

orandır. Bu oran net satışların dönen varlıklara bölünmesi ile elde edilir. Dönen varlıkların 

kullanımının etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan dönen varlık devir hızı oranı, bir 

önceki yıla göre gerilemiş olup, dönen varlıklar (12/1,3) = 9,2 ayda devretmiştir. 

Net İşletme Sermayesi Devir Hızı; 

Net işletme sermayesi devir hızı, değerleme sürecinde kullanılmaktadır. Net çalışma 

sermayesinin satışlarla yılda kaç kez karşılanabileceğini göstermektedir. Faaliyet döneminde 

TKİ’nin 1 TL’lik ortalama net çalışma sermayesi başına 2,5 TL’lik net satış hasılatı 

sağlanmıştır.  

Öz kaynak devir hızı; 

Kurumun öz kaynaklarını hangi ölçüde verimli kullanabildiğini gösteren öz kaynaklar 

devir hızı faaliyet dönemi için 2’dir. Buna göre işletme faaliyetlerinin finansmanında kullanılan 
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her 100 TL’lik öz kaynak karşılığında 200 TL hasılat sağlanmıştır. 

1.6 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi 

sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar 

denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8’inci maddesinde yer alan diğer 

belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

 Yevmiye defteri 

 Geçici ve kesin mizan 

 Bilanço 

 Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

 Envanter defteri 

 Özkaynak değişim tablosu 

 Nakit akış tablosu 

 Gelir tablosu 

Tasvibe sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve gelir 

tablosu esas alınmıştır. 

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde hazırlanarak 

kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında sunulmasından, bir bütün olarak 

sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli 

yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu mali rapor ve tabloların önemli hata 

veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için 

özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık 

ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; 

faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına 

uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin 

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol 
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sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve 

izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale 

getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, denetlenen kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu denetlemek, mali rapor 

ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, mali yönetim ve iç 

kontrol sistemleri ile faaliyetlerinin kuruluş amaçlarına, kalkınma planı ve uygulama 

programına, stratejik plan ve bütçe hedeflerine, ekonomiklik, verimlilik ve kârlılık ilkelerine 

uygunluğunu değerlendirmek ve hazırladığı raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına sunmakla sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı 

Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali 

rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir 

olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek,  kamu idaresinin ulusal ekonomiye 

faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler dâhilinde, 

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, kuruluş amaçlarına 

ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın 

uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve netice hesaplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmasına esas denetim raporunu üretmek 

amacıyla yürütülmüştür. 

Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, 

güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; 

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri 
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de değerlendirilmiştir. 

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve 

mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge 

ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır. 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

233 sayılı KHK ve TKİ Ana Statüsüne göre Yönetim kurulu, bir başkan ve 5 üyeden 

oluşmaktadır. Genel Müdür, yönetim kurulunun başkanı olup (3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesine göre) Cumhurbaşkanlığı kararıyla vekaleten atanmıştır. Yönetim kurulu 

üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, birisi Hazine ve Maliye Bakanı’nın, ikisi teşebbüs genel müdür 

yardımcılarından olmak üzere ilgili Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanlığı'nın onayıyla 

atanmıştır. 

Yönetim Kurulu Kararlarına esas gündeme ilişkin bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu 

üyelerine sunumu, bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarına uygun bir süre ve 

içeriktedir. Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı günde yer yer ek gündem sunulmakta olup, 

ek gündem konularının toplam konular içindeki oranı %20 seviyesindedir. TBMM KİT 

Komisyonu görüşmelerine Kurumun Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının katılımı 

çoğunlukla sağlanmaktadır.  

Kurum, azınlık hissesine sahip olduğu şirketlerin yönetiminde temsil edilmektedir. 

Yönetimin de temsil edilen şirketlerde sahip olunan pay oranları ise, Kömür İşletmeleri A.Ş.’de   

%48, Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş.’de ise %16 şeklindedir. 

 Kurumun internet sitesinde yer verilen bilgiler Kurumsal Yönetim İlkelerine kısmen 

uygun içeriktedir. Kurumun faaliyet raporu ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmakta ve 

internet sitesinde zamanında yayınlanmaktadır. Kurumun internet sitesinde Yönetim Kurulu 

üyelerine ilişkin bilgi bulunmakla birlikte toplantı sayılarına ilişkin bilgi yer almamaktadır. 

 Kurum müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamaları geliştirilmekte olup, bu 

kapsamda mal ve/veya hizmet üretiminde ürün/hizmet standartları büyük ölçüde belirlenmiştir. 
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TKİ Kurumu Kurumsal Yönetim Uygulamaları kapsamında Hizmet Standartları, Kalite 

Politikası, Çevre Politikası ve Enerji Politikalarını uygulamaya koymuştur. Kurumun kamuoyu 

ve paydaşlarla paylaşılmak üzere etik kurallarına ilişkin çalışmalar ise devam etmektedir. 

 Kurumun yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinde artışlar zaman içerisinde gelişme 

göstermektedir. Personel görev ve yetki tanımları önemli ölçüde yapılmıştır. Personel 

performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmuştur. Yönetim sorumluluğu taşıyan 

birimler rutin değerlendirme toplantıları yapmakta olup, Kurumda uygulanmakta olan bir 

iletişim politikasına da yer verilmiştir. TKİ’de yatay ve dikey hiyerarşi, kurum yöneticileri ve 

personelin koordinasyonunu ve iletişimini sağlayacak biçimde işletilmek suretiyle bilgi edinme 

mekanizmaları önemli ölçüde kurulmuştur. 

Hesap verilebilirlik kapsamında, kurum faaliyetlerine ilişkin olarak kamuoyunu 

bilgilendirmek üzere görevlendirilmiş birim kurulması çalışmaları devam etmektedir. Bu 

kapsamda Kurum web sitesi haftada bir güncellenmektedir. Kurumun basın açıklaması ve basın 

toplantıları ortalama ayda bir yapılmaktadır. Kurum resmi sosyal medya hesaplarından olan 

twitter ve LinkedIn’de  haftada bir haber paylaşımına yer verilmektedir. 

Kurumsal Yönetim Uygulamalarında daha etkin sonuçlar elde edilebilmesini teminen 

yukarıda açıklanan iyi uygulama örneklerine devam edilmesi bununla beraber hazırlık 

işlemlerinin yapıldığı alanlarda da çalışmaların sonuçlandırılması kurumsal yönetim ilkeleri 

kapsamındaki hedeflere ulaşılabilmesi bakımından uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

6. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Genel Yönetim kapsamındaki 

Kamu idareleri için kurulması zorunlu hale getirilen “iç kontrol sistemi”, 12 Ekim 2009 tarih 

ve 2009/15514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı tarafından 

hazırlanan “2010 Yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları” ile kamu iktisadi 

teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar için de kurulması zorunlu hale getirilmiştir.  

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programına ilişkin 16.10.2018 tarih ve 186 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının “İç 

Kontrol Sisteminin Oluşturulması” başlıklı 24. Maddesinde; 

“1. İç kontrol; “kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve 

mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 
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varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 

malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere 

kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç 

denetimi de kapsayan kontroller bütününden oluşan bir yönetim sistemidir.  

2. İç kontrole ilişkin olarak  

“a) Faaliyetlerin, görev, yetki ve sorumlulukların belirlendiği uygun bir kurumsal yapı 

içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından etkin, etkili ve 

ekonomik bir şekilde yürütülmesini, 

b) Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini etkileyebilecek risklerin belirlenmesini ve bu 

riskleri yönetmek için uygun kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını, 

c) Zamanında ve doğru karar alınmasını, personelin görevini doğru bir şekilde yerine 

getirmesini, ilgililerin ve kamuoyunun zamanında ve doğru bilgiye erişmesini sağlamak üzere 

etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin tüm faaliyetleri destekleyecek yeterlikte kurulması ve 

işletilmesini, 

ç) Yılda en az bir kez kontrol öz değerlendirme yapılmasını, 

d) Tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesi ve geliştirilmesini, 

sağlamak üzere iç kontrol sisteminin oluşturulmasından kamu iktisadi teşebbüslerinin 

yönetim kurulları ile görev ve yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yöneticinin sorumludur. 

3. Kamu iktisadi Teşebbüsleri kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak, denetim 

faaliyetlerini yürütecek organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam 

etmekle yükümlüdür. 

4. İç denetim Kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer 

katmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç 

denetim, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, kamu iktisadi teşebbüslerinin kurumsal 

yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine 

yönelik öneriler getirmek suretiyle kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına ulaşmasına 

yardımcı olur. 

………….. 
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10. Kamu İktisadi teşebbüsleri, bu maddede belirlenen hususları yerine getirmek üzere, 

organizasyonlarını ve gerekmesi halinde mevcut kadrolarını yeniden yapılandırır ve 

birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen iç mevzuatı yeniden düzenler. Kamu 

iktisadi Teşebbüslerinde iç denetim uluslararası iç denetim standartlarına göre yapılır.  

11.  Kamu iktisadi teşebbüsleri, iç kontrol sisteminin geliştirilmesine ilişkin olarak bu 

maddede belirtilen eylemleri yerine getirir. Eylem planlarının sürekli iyileştirme anlayışıyla 

hayata geçirilmesi esastır. 

12. Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu madde çerçevesinde verilen görevler ile eylem 

planında belirtilen konulara ilişkin gelinen aşamanın yer aldığı raporları, yönetim kurulunun 

da onaylamasını müteakip ilgili yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderir. 

Eylem planında belirtilen konuların hayata geçirilememesi durumunda, söz konusu raporda 

bunlarla ilgili geçerli sebepler ve alınacak önlemlere yer verilir.” Denilmektedir.   

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu, 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İç Kontrol 

ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 

“Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi” dikkate alarak 2010 yılında 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını 

hazırlamıştır. Bu tarihten sonar günümüze kadar yeni bir eylem planı hazırlanmamıştır.  

İç kontrol sisteminin kuruluş ve işleyişinin yönetim kurulları ile görev ve yetkileri 

çerçevesinde her düzeydeki yönetici tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesini temin için 

Kurum tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu kapsamında bir yetkilendirme 

yapılmamıştır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri gerek kendi insan kaynaklarını kullanarak, gerekse ihale 

yöntemiyle çeşitli firmalara üretim yaptıran, yapılan üretimlerin kontrolünü sağlayan önemli 

bir kurumdur. Bu nedenle kurumda iç denetimin etkin olarak kullanılmaması, iç denetçi 

çalıştırılmaması, risk yönetimini etkilemekte ve kurumun işleyişinde ortaya çıkabilecek 

aksaklıkların kurum yönetimi tarafından izlenmesine engel olabilecektir. 

Kurum tarafından 2012-2013 yıllarında tüm birimlerde yürütülen işlerin analizleri; 

bilgisayar yazılımı ile süreç anlatım formu, süreç bilgileri formu, süreç envanter formu, görev 

tanımı formları, iş akış şemaları, risk kontrol matrislerinin hazırlanması ve kontrol bilgi 
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formlarının doldurulması çalışması yapılmıştır. Her birim tarafından iş süreçlerinin riskleri için 

kontrol faaliyetleri bazı kontrol faaliyetleri belirlenmiştir. Ayrıca Kurum, “bayilere kömür satışı 

yapmak”, “çimento fabrikalarına kömür satışı yapmak”, “diğer sanayi ve özel kuruluşlara 

kömür satışı yapmak”, “kömür analizleri yapmak” ve “mesleki beceri ve staj eğitimi sunmak” 

hizmetlerine ilişkin olarak hizmet standartlarını belirlemiştir. Bu faaliyetler bir İç Kontrol 

İzleme ve Yönlendirme Kurulu olmaksızın ve bir eylem planına bağlı olmadan bir mevzuat 

gerekliliği olarak sadece bir seferlik yapılmıştır.  

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin 29. Maddesine göre “Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve 

geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak 

tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere” 

26.04.2005 tarihinde (1004 sayılı Makam oluru ile) TKİ Etik Komisyonu oluşturulmuştur.  TKİ 

Etik Komisyonu 2012 Faaliyet Raporuna göre Kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki tüm 

personel Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan “Etik Sözleşmesini” imzalamıştır. Söz konusu sözleşmeler 

personelin özlük dosyasında yer almaktadır. 23-24 Mart 2009 tarihlerinde, Kamu Etik Kurulu 

Uzmanlarınca Kurum personeline “Mesleki Etik İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele” eğitimi 

verilmiştir. 2010 yılında ise merkez ve taşrada 377 personele etik eğitimi verilmiştir. 2011 

yılında kurum personeli “Mesleki Etik ve yolsuzluk” konulu seminere iştirak etmiştir. 2012 

yılında ise Etik Komisyonu üyeleri “Etik Kültürün Geliştirilmesinde Eğitimin Rolü” konulu 

konferansa katılmışlardır. Faaliyet Raporuna göre, Komisyona şu ana kadar etik ihlaline 

yönelik herhangi bir başvuru olmamıştır. 

 Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek üzere 

TKİ Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği,  Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri 

Yönetmeliği, Memurlar Sicil Amirleri Yönetmeliği,  Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve TKİ Genel 

Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği  bulunmaktadır. Ayrıca Kurum merkez teşkilatı ve 

taşra teşkilatında imzaya yetkili makamları, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde 

belirlemek, mevzuatla verilen yetkileri belirli ilke ve usullere bağlamak, Kurum içi ve dışı 

yazışmalarda yetkilerin kullanılmasına açıklık kazandırarak sorumluluk oranında 

kullandırılması yoluyla, hizmetlerin daha etkin ve ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak 

amacıyla “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı 

İmza Yetkileri Yönergesi” çıkarılmıştır. 

http://www.tki.gov.tr/depo/2017/disiplin.pdf
http://www.tki.gov.tr/depo/2017/sozlesmeli.pdf
http://www.tki.gov.tr/depo/2017/sozlesmeli.pdf
http://www.tki.gov.tr/depo/2017/amir.pdf
http://www.tki.gov.tr/depo/2017/teftis_kurulu_yonetmeligi.pdf
http://www.tki.gov.tr/depo/Hukuk%20M%C3%BC%C5%9Favirli%C4%9Fi%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
http://www.tki.gov.tr/depo/Hukuk%20M%C3%BC%C5%9Favirli%C4%9Fi%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
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Kurum tarafından iç kontrol sistemi kapsamında güncel ve sistematik bir Kurumsal Risk 

Yönetimi çalışması yapılmamıştır. Kurum, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve 

hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmemiş 

ve bu riskleri yönetmek için uygun kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını 

temin etmek amacıyla, Risk Strateji Belgesini de hazırlamamıştır. 

Zamanında ve doğru karar alınmasını, personelin görevini doğru bir şekilde yerine 

getirmesini, ilgililerin ve kamuoyunun zamanında ve doğru bilgiye erişmesini sağlamak üzere 

etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin tüm faaliyetleri destekleyecek yeterlikte kurulması ve 

işletilmesi için bir takım çalışmalar yapılmıştır. TKİ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra 

Teşkilatı bünyesinde kullanılan network (ağ) alt yapısı, analog-ip telefon sistemleri, toplantı 

salonları (ses ve görüntü sistemleri), internet altyapısı, bilgisayarlar ile bunlarla bütünleşen 

bilişim kaynaklarının (yazılım, donanım) kullanımına ilişkin ilkeleri belirlenmesi amacıyla 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Bilgi İşlem Yönergesi hazırlanmıştır. Ayrıca TKİ Bilgi 

İşlem Müdürlüğü (bilgi işlem varlıklarını, süreçlerini, sistem odası, bilgi işlem odası ve bilgi 

işlem insan kaynaklarını ve üçüncü taraf olarak bilgi sistemine erişen kullanıcıları ve bilgi 

sistemlerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım ve donanım sağlayıcılık hizmetleri), 

uygulanmakta olan bilgi güvenliği yönetim sisteminin ISO / IEC 27001:2013 standardına 

uygunluğuna ilişkin sertifikası da bulunmaktadır. 

Kurum Yönetim Kurulunun 15.08.2014 tarihli ve 7/123 sayılı kararıyla 1 Başkan,14 İç 

Denetçi, 1 Şef ve 2 Memur personelden oluşan İç Denetim Dairesi Başkanlığı kurulmuş olup, 

Bakanlar Kurulunun 01.01.2015 tarihli ve 2014/7143 sayılı kararıyla 12 İç Denetçi kadrosu 

ihdas edilmiş olmakla birlikte iç denetçi ataması yapılmamıştır. Dolayısıyla Kurumda yeterli 

sayıda ve gerekli şartlara haiz (lisans mezunu olma, en az beş hizmet yılını doldurma ve gereken 

belgelere sahip olma) iç denetçi bulunmamaktadır. Dolayısıyla kurumsal yönetim, risk 

yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik öneriler 

getirmek suretiyle idarenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak şekilde bir iç denetim 

faaliyeti de yürütülmemektedir. 

Şu halde; Kurumun Ana Statüsü´nün 4. maddesine göre; Kurumun ana görevi Devletin 

genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji 

hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami 

katkıda bulunmak, plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit 

etmek ve gerçekleşmesini sağlamaktır. 
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Bu itibarla; önemli görev ve yetkilerin verildiği Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 

bu görevi yerine getirirken çok sayıdaki farklı statülerdeki insan kaynağını iyi organize etmek 

ve mali kaynaklarını da etkin bir şekilde yönetmek durumundadır. Bu organizasyonun 

yapılması aşamasında şüphesiz ki yeterli sayıda iç denetçi çalıştırılması gerek ileride ortaya 

çıkabilecek risklerin önceden belirlenip önlem alınmasında gerekse hali hazırda bulunan 

aksaklıkların daha çabuk farkedilip üst yönetim tarafından bu aksaklıkların giderilmesinde 

önemli bir rol oynayacaktır. Bu açıdan kurulmuş olan iç denetim birim başkanlığına yeterli 

sayıda iç denetçi atanması ve iç kontrol sisteminin de daha etkin kullanılması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

8. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2019 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer 

alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine 

varılmıştır. 

9. BULGU VE ÖNERİLER 

Türkiye Kömür İşletmeleri 2019 Yılı hesap ve işlemleri üzerinde Sayıştay tarafından 

yapılan inceleme ve denetimler sonucunda tespit edilen ancak denetim görüşünü etkilemeyen 

bulgu ve öneriler iki aşağıda yer almaktadır. 

BULGU 1: Termik Santral Kurma Şartlı Rodövans Sözleşmelerinin Uygulanması 

Sırasında Rodövans Birim Fiyatının, Sözleşmede Belirlenen ÜFE’ye Göre Güncellenmesi 

Gerekirken PTF'ye Göre Güncellenmesi 

2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunda; termik santral kurma şartlı rödövans 

sözleşmelerinde; kurumun elde edeceği rödövans gelirinin belirlenmesine esas olan rödövans 

birim fiyatının (TL/kWh) yıllar itibariyle güncellenmesinde kullanılan Üretici Fiyat Endeksi 

(ÜFE)’den, kurumun daha az gelir elde etmesine sebebiyet veren Piyasa Takas Fiyatı (PTF)’ye 

geçilmesi ile Kurumun gelir kaybına uğradığı ve henüz faaliyete geçmeyen diğer termik 

santrallerin de devreye girmesiyle işletme süreleri olan 30 yıllık projeksiyonda Kurumun çok 

daha önemli miktarlarda gelir kaybına uğrayabileceği ve ayrıca Maden Kanunu’nun 29’uncu 
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maddesi gereğince sadece yeraltı işletmeleri için uygulanması gereken fiyat farkının, Manisa 

Soma Deniş’te kurulu olan termik santral için açık ocaklardan temin edilen kömürler için 

verildiği tespitlerine yer verilerek, Kurumun menfaatine olan fiyat güncelleme endeksinin 

kaldırılması ve mevzuata aykırı olarak fiyat farkı verilmesinin; 

- 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’nın 1’inci Maddesine göre 

iktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri 

doğrultusunda çalışmaları gerekliliğine ve Yöneticilerin verilen sermayeyi ve sağlanan diğer 

kaynakları verimlilik ve karlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda 

gerekli gayret ve basireti göstermek sorumluluğu ve yükümlülüğüne aykırı olduğu,  

- Güncellemenin yapıldığı tarih itibariyle, yapılan iş ve işlemlerin meri mevzuatın 

yöneticilere tevcih ettiği yükümlülük ve sorumluluklar ile bağdaşmadığı,  

gerekçeleriyle, 

- Termik Santral Kurma Şartlı Rödövans Sözleşmelerinde sözleşmede belirtilen fiyatın 

ÜFE ile güncellenmesi yerine PTF’nin kullanılması sonucunda yıllar itibarıyla uğranılan 

79.387.099,49 TL’sı ile hesaplanacak bu zamana kadarki ilave gelir kaybı ile yasal faizinin 

ilgili firmalardan talep edilmesi, 

- Sözleşmelerde rödövans birim fiyat güncellemelerinde kullanılacağı hüküm altına 

alınan ÜFE endeksinin yerine 2016 yılından itibaren kullanılan PTF’nin kullanılmasından 

vazgeçilerek Kurum menfaatine olan ÜFE'ye göre fiyat güncellemelerine tekrar dönülmesi, 

- Ayrıca Fiyat farkı uygulamasının Maden Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereği yeraltı 

işletmelerini uygulanacağı hüküm altına alındığından Kolin termik santralinin enerji üretiminde 

kullandığı kömürü açık ocaklardan temin etmesi nedeniyle verilen fiyat farklarının firmadan 

tahsil edilmesi ve fiyat farkı uygulamasına son verilmesi, 

önerilmiştir. 

Öneriye Kurum tarafından özetle “Kurumumuz ile firmalar arasında imzalanmış olan 

rödövans sözleşmelerinde birim fiyatların yıllık olarak ÜFE oranında güncellenmesi 

öngörülmüştür. Ancak, 2015 yılında yapılan düzenleme ile Kurumumuzca yapılan termik 

santral şartlı rödövans sözleşmelerinin hem sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi ve hem de 

Kurumumuzun bu sözleşmelerden elde edeceği gelirin sağlam bir temele oturtulmasının 

sağlanabilmesi gerekçeleriyle ÜFE yerine PTF üzerinden fiyat güncellenmesine ilişkin 
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sözleşme değişiklikleri gerçekleştirilmiştir. 

Termik santral kurma şartlı rödövans sözleşmelerinden olan Manisa-Soma-Deniş 

(İR:4168-Sicil:34714 numaralı ruhsatta) termik santrali üretime geçmiş olup, yeraltı fiyat farkı 

uygulaması yapılmamaktadır.” şeklinde cevap verilmiştir. 

TKİ, uhdesinde bulunan kömür sahalarını, rödövans sözleşmelerine göre termik santral 

kurmaları ve santrallerinde üretecekleri birim elektrik enerjisi başına rödövans bedeli ödemeleri 

şartıyla ihale ile şirketlere tahsis etmektedir. Termik santral kurma şartlı rödövans 

sözleşmelerine göre TKİ, santraller faaliyete geçtikten sonra yapılan enerji üretim miktarına 

göre (Brüt Enerji Üretim Miktarı (kWh)x Rödövans Birim Fiyatı (TL/kWh)) yıllık rödövans 

geliri elde etmektedir.  

Firmalar ile TKİ Kurumu arasında imzalanmış olan rödövans sözleşmelerinin 

“Rödövans Fiyatı, Ödeme Şekli ve Fiyat Artışı” başlıklı 6. Maddesinde; “Rödövans birim 

fiyatı; bir önceki yılda uygulanan rödövans birim fiyatının, üretici fiyat endeksi (ÜFE) artış 

oranında artırılarak belirlenecektir. Fiyat artış oranı hesabında; her yıl Aralık ayının fiyat artış 

oranının, bir önceki yılın Aralık ayının fiyat artış oranına göre değişimi esas alınacaktır.” 

denilmektedir. 

 TKİ’nin elde edeceği rödövans gelirinin belirleyicileri; enerji üretim miktarı, sözleşme 

tarihinde belirlenen rödövans birim fiyatı ve rödövans birim fiyatının yıllar itibariyle 

güncellendiği ÜFE endeksidir. Dolayısıyla rödövans birim fiyatının yıllar itibariyle 

güncellenmesi de Kurumun elde edeceği rödövans gelirini etkileyen önemli bir değişkendir. 

Rödövans sözleşmeleri;  Maden Kanunu, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği, TKİ 

Kurumu Rödövans Yönergesi, İş Kanunu, İş sağlığı Güvenliği Kanunu hükümleri kapsamında 

hazırlanmaktadır. Rödövans sözleşmelerinde ve sözleşmelerin hazırlanmasına esas olan söz 

konusu mevzuatta, imza altına alınmış sözleşmelerde belirlenen rödövans birim fiyatının 

sonradan değiştirilebilmesine yönelik herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen, dönemin 

TKİ Genel Müdürü tarafından 15.03.2016 tarihinde TKİ İşletme Dairesi Başkanlığı’na 

gönderilen yazı ile TKİ Kurumu tarafından termik santral kurma şartlı rödövans 

sözleşmelerinde yer alan ÜFE’ye göre her yıl sözleşmedeki rödövans birim fiyatının 

güncellenerek yıllık rödövans birim fiyatının belirlenmesi uygulaması iptal edilerek, termik 

santral kurma şartlı rödövans sözleşmelerinin tamamında güncelleme endeksi olarak Enerji 

Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)’ın belirlediği Piyasa Takas Fiyatı (PTF)’na 
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geçilmiştir.  

Bu değişikliğin sözleşme tutarlarına yapacağı parasal etkisinin toplamı sözleşmelerin 

süresinin 30 yıl olduğu ve henüz enerji üretimine başlamamış 4 adet diğer sözleşmeler de 

dikkate alındığında TKİ Genel Müdürünün yetki limitinin üzerinde olup, TKİ Yönetim 

Kurulunun yetki limitindedir.  

Yapılan incelemelerde TKİ Yönetim Kurulu tarafından termik santral kurma şartlı 

rödövans sözleşmelerinde yer alan ÜFE’ye göre her yıl sözleşmedeki rödövans birim fiyatının 

güncellenerek yıllık rödövans birim fiyatının belirlenmesi uygulamasının iptal edilerek, Enerji 

Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)’ın belirlediği Piyasa Takas Fiyatı (PTF)’na 

geçilmesine dair alınmış bir kararının bulunmadığı görülmüştür. 

Bu nedenle, dönemin TKİ Genel Müdürü tarafından 15.03.2016 tarihinde başlatılan ve 

takip eden TKİ Yönetimi tarafından da Yönetim Kurulundan geçirilmeden uygulanmaya devam 

edilen termik santral kurma şartlı rödövans sözleşmelerinde rödövans birim fiyatının ÜFE 

yerine PTF kullanılarak güncellenmesi uygulamasının yetkisiz işlem olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, gerçekleştirilen ihaleler sonrasında imzalanan sözleşmelerin, ilerleyen süreçte 

özellikle paraya tekabül eden hükümlerinde değişiklik yapılmasının rekabet koşullarını 

zedeleyeceği izahtan varestedir. 

Genel Müdür talimatıyla Termik Santral Kurma Şartlı Rödövans sözleşmelerinde 

değişiklik yapılmasına ilişkin takririn uygulamaya alınması ile ihale şartnamesine göre tüm 

istekliler açısından eşit şartlarda rekabet oluşturularak yapılan rödövans ihalesi sonucunda; 

ihale üzerinde bırakılan istekli ile imzalan sözleşmelerin ihalenin en başında belirlenmiş olan 

ödeme şartları değiştirilmiş olup, bu durumun ihaleye katılan diğer istekliler açısından haksız 

rekabet sonucunu doğurduğu da değerlendirilmektedir. 

TKİ tarafından imzalanan Termik Santral Kurma Şartlı Sözleşmelerden 2015 yılından 

itibaren Bolu-Göynük’te 2x135 MW kurulu güç ile ve 2019 yılından itibaren Manisa-Soma 

Deniş’te 2x255 MW kurulu güç ile enerji üretimine başlanmıştır. 

Bolu Göynük İlçesi dahilindeki İR:5359 (Sicil:50428) ruhsat alanı içerisinde üretilecek 

kömürlerden elde edilecek elektrik enerji birimi olan kWh üzerinden rödövans alınmasını 

öngören sözleşme TKİ ile yüklenici firma arasında 04.08.2006 tarihinde imzalanmıştır. 
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Bilahare taraflar arasında 11.06.2016 tarihinde 04.08.2006 tarihli sözleşme eki olarak bir “Ek 

Protokol” imzalanmıştır. Ana sözleşmede noter onayı bulunmasına rağmen ek protokolde noter 

onayı bulunmamaktadır. 

Manisa İli Soma ilçesi dahilindeki İR:4168 (S:34714) ruhsat alanı içerisinde üretilecek 

kömürlerden elde edilecek elektrik enerji birimi olan kWh üzerinden rödövans alınmasını 

öngören sözleşme TKİ ile yüklenici firma arasında 03.10.2012 tarihinde imzalanmıştır.  

BOLU–GÖYNÜK TERMİK SANTRALİ (İR:5359-Sicil:50428 NUMARALI 

RUHSATTA) RÖDÖVANS GELİRLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 Söz konusu sözleşmelere göre yıllar itibariyle ÜFE’ye göre güncellenerek oluşan 

rödövans birim fiyatları, Piyasa Takas Fiyatı (PTF), enerji üretimleri ve kurumun rödövans 

gelirleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

Tablo 1: Bolu–Göynük Termik Santrali Rodövans Birim Fiyatı ve Gelirindeki 

Değişimler 

 

Detayları yukarıdaki Tabloda yer verilen söz konusu sözleşme hükümlerine göre yıllar 

itibariyle ortaya çıkan fiyatlar, rödövans gelirleri ve sözleşmeyi etkileyen işlemler aşağıda 

maddeler halinde özetlenmiştir: 

Sözleşmenin imzalandığı 2006 yılında belirlenen birim fiyat 1,62 krş/kwh olup, 

sözleşmenin 6’ ıncı maddesine göre her yıl ÜFE oranında güncellenerek 2015 yılı birim fiyatı 

3,15 krş/kWh olarak hesap edilmiştir. 

135 MW Kurulu güce sahip santralin 1’inci ünitesinin geçici kabulü 15.07.2015 

tarihinde yapılmış ve 2015 yılı sonu itibariyle 332.030.000 kWh enerji üretilerek firmadan 

sözleşmenin 6’ıncı maddesi gereği ÜFE oranında güncellenmiş olan birim fiyattan KDV dahil 

Rodövans 

Birim Fiyatı

(Krş/kWh)

Rodövans Miktarı

(TL)

Rodövans Miktarı 

(KDV Dahil TL) 

Rodövans Birim 

Fiyatı

(Krş/kWh)

Rodövans 

Miktarı

(TL)

Rodövans Miktarı 

(KDV Dahil TL) 

2015 332.030.000 3,15 10.458.945,0 12.341.555,1

2016 1.754.438.000 3,33 58.422.785,4 68.938.886,8 2,65 46.492.607,0 54.861.276,3 11.930.178,4 14.077.610,5

2017 1.798.699.000 3,66 65.832.383,4 77.682.212,4 2,70 48.564.873,0 57.306.550,1 17.267.510,4 20.375.662,3

2018 1.979.905.000 4,23 83.749.981,5 98.824.978,2 3,15 62.367.007,5 73.593.068,9 21.382.974,0 25.231.909,3

2019 1.968.022.000 5,65 111.251.732,6 131.277.044,5 4,45 87.576.979,0 103.340.835,2 23.674.753,6 27.936.209,3

2020 6,07 5,00

329.715.827,9 389.064.676,9 245.001.466,5 289.101.730,5 74.255.416,4 87.621.391,4TOPLAM

Elektrik Üretim 

Miktarı

(kWh)

ÜFE BAZ ALINDIĞINDA PTF BAZ ALINDIĞINDA

YIL

Oluşan Rodövans 

Bedelinde ÜFE İle 

PTF Arasındaki Fark 

(TL) 

Oluşan Rodövans 

Bedelinde ÜFE İle 

PTF Arasındaki 

Fark                                       

(KDV Dahil TL) 
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12,3 milyon TL rödövans tahakkuk bedeli TKİ tarafından tahsil edilmiştir. 

Santralin 2’inci ünitesi 29.01.2016 tarihinde geçici kabulü yapılarak enerji üretimine 

başlamıştır. 

2016 yılından itibaren rödövans birim fiyatı EPİAŞ piyasa takas fiyatına (PTF) göre 

belirlenerek tahakkuklar KDV dahil olarak buna göre yapılmış olup;  

2016 yılı sonu itibari ile 1.754.438.000 kWh enerji üretilerek firmadan 2,65 Krş/kWh 

üzerinden 54,9 milyon TL tahsilat yapılarak, günümüze kadar da PTF baz alınarak güncelleme 

yoluyla tahakkuk işlemleri devam ettirilmiştir. 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere ÜFE yerine PTF bazlı güncelleme yapılmasıyla 

Kurumun toplam hasılat kaybı KDV dahil 87,6 milyon TL olmaktadır. 

MANİSA-SOMA-DENİŞ (İR:4168-Sicil:34714 NUMARALI RUHSATTA) TERMİK 

SANTRALİ RÖDÖVANS GELİRLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

Söz konusu sözleşmelere göre yıllar itibariyle ÜFE’ye göre güncellenerek oluşan 

rödövans birim fiyatları, Piyasa Takas Fiyatı (PTF), enerji üretimleri ve Kurumun rödövans 

gelirleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Tablo 2: Manisa-Soma-Deniş (İR:4168-Sicil:34714 Numaralı Ruhsatta) Termik 

Santrali Rodövans Birim Fiyatı ve Gelirindeki Değişimler 

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere ÜFE yerine PTF bazlı güncelleme yapılmasıyla 

Kurumun toplam hasılat kaybı KDV dahil 49,5 milyon TL olmaktadır. 

Ayrıca yapılan incelemelerde, Maden Kanunu geçici 29 uncu maddesi kapsamında fiili 

duruma aykırı şekilde yeraltından kömür üretmemesine rağmen sadece mevcut bir kısım yeraltı 

Rodövans 

Birim Fiyatı

(Krş/kWh)

Rodövans Miktarı

(TL)

Rodövans Miktarı 

(KDV dahil TL) 

Rodövans Birim 

Fiyatı

(Krş/kWh)

Rodövans 

Miktarı

(TL)

Rodövans Miktarı 

(KDV Dahil TL) 

2012 4,69

2013 4,80

2014 5,13

2015 332.030.000 5,46 0,0 5,46

2016 1.754.438.000 5,77 0,0 4,60 0,0 0,0

2017 1.798.699.000 6,34 0,0 4,68 0,0 0,0

2018 1.979.905.000 7,32 0,0 5,45 0,0 0,0

2019 2.024.187.050 9,79 198.072.313,4 233.725.329,9 7,71 156.091.195,6 184.187.610,8 41.981.117,8 49.537.719,0

2020 10,51 8,67

198.072.313,4 233.725.329,9 173.136.503,0 204.301.073,5 41.981.117,8 49.537.719,0TOPLAM

Elektrik Üretim 

Miktarı

(kWh)

ÜFE BAZ ALINDIĞINDA PTF BAZ ALINDIĞINDA

YIL

Oluşan Rodövans 

Bedelinde ÜFE ile 

PTF Arasındaki Fark 

(TL) 

Oluşan Rodövans 

Bedelinde ÜFE ile

 PTF 

Arasındaki Fark                  

(KDV Dahil TL)
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kömür rezervlerinin varlığı gerekçe gösterilerek yeraltı fiyat farkı verilmesi uygulamasının 

durdurularak 2019 yılında PTF’ye göre güncellenmiş 5,94 Krş/kWh yerine 7,71 Krş/kWh  birim 

fiyat üzerinden rödövans tahakkuklarının yapıldığı görülmüştür. 

Diğer yandan TKİ Kurumunun rödövans işleriyle ilgili olarak, yürürlükte olan 

“Rödövans Uygulama Yönergesi” bulunmaktadır. Anılan Yönerge muhtevasında yapılan 

incelemelerde; şartname ve/veya sözleşmelerde yer alması gereken konu başlıkları yer almakla 

birlikte, bunların hangi esaslara göre işletileceği, fiyat güncellemelerinin nasıl yapılacağı, 

teslim alınan kömürlerin ortalama kalori değeri hesaplanırken hangi zaman aralığının (günlük 

veya vardiyalık) esas alınacağı gibi uygulama esnasında aynı konuda farklı uygulamalar 

yaratacak benzer pek çok konunun bir esasa veya tip şartname ve sözleşmelere bağlanmadığı 

görülmüştür. 

Yukarıda ortaya konulan nedenlerle; 

-Termik Santral Kurma Şartlı Rödövans Sözleşmelerinde rödövans birim fiyat 

güncellemelerinde kullanılacağı hüküm altına alınan ÜFE endeksinin yerine 2016 yılından 

itibaren yetkisiz işlem tesis edilerek kullanılan PTF’nin kullanılmasından vazgeçilerek ÜFE'ye 

göre fiyat güncellemelerine tekrar dönülmesinin, 

- 2019 yılı sonu itibarıyla halihazırda enerji üretimi yapılan 2 adet Termik Santral 

Kurma Şartlı Rödövans Sözleşmesi kapsamında; sözleşmede belirtilen fiyatın ÜFE ile 

güncellenmesi yerine PTF ile güncellenmesi sonucunda TKİ’nin uğradığı KDV dahil 137,2 

milyon TL gelir kaybı (sözleşme süreleri sonuna kadar sözleşme değişikliği nedeniyle TKİ nin 

gelir kaybı mı yoksa gelir avantajı mı olacağı bilinememekle birlikte) ile yasal faizinin ilgili 

firmalardan talep edilmesinin, 

-Kurumun gelir getirici işlemleriyle ilgili olarak, yürürlükteki “Rödövans Uygulama 

Yönergesi” yerine, uygulama aşamalarında yapılacak işlemler ve prosedürlerin kesin hatlarıyla 

tarif edildiği, tip şartname ve sözleşmelere de yer verilen “Çerçeve Rödövans ve Gelir Getirici 

İşler Uygulama Yönetmeliğinin”  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından rödövans 

dahil gelir getirici işlerle ilgili ihale yapacak bağlı ve ilgili tüm kuruluşlarını kapsayacak şekilde 

hazırlanarak yürürlüğe konulmasının, 

gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

Öneri: 
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Termik santral kurma şartlı rodövans sözleşmelerinin uygulanması ile ilgili olarak; 

-Termik santral kurma şartlı rodövans sözleşmelerinde rodövans birim fiyat 

güncellemelerinde kullanılacağı hüküm altına alınan ÜFE endeksinin yerine 2016 yılından 

itibaren yetkisiz işlem tesis edilerek kullanılan PTF’nin kullanılmasından vazgeçilerek ÜFE'ye 

göre fiyat güncellemelerine tekrar dönülmesi, 

-Halihazırda enerji üretimi yapılan 2 adet termik santral kurma şartlı rodövans 

sözleşmesi kapsamında; sözleşmede belirtilen fiyatın ÜFE ile güncellenmesi yerine PTF ile 

güncellenmesi sonucunda TKİ’nin uğradığı gelir kaybı ile yasal faizinin ilgili firmalardan talep 

edilmesi, 

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gelir getirici işlemlerle ilgili olarak, 

yürürlükteki “Rodövans Uygulama Yönergesi” yerine, uygulama aşamalarında yapılacak 

işlemler ve prosedürlerin kesin hatlarıyla tarif edildiği, tip şartname ve sözleşmelere de yer 

verilen, ihale yapacak bağlı ve ilgili tüm kuruluşları kapsayacak şekilde “Çerçeve Rodövans ve 

Gelir Getirici İşler Uygulama Yönetmeliği’nin” hazırlanarak yürürlüğe konulması yönünde 

gerekli girişimlerde bulunulması, 

önerilir. 

BULGU 2: Kurumun Kömür Satışı Yaptığı 990 MW Kurulu Güçteki Manisa-

Soma ve 365 MW Kurulu Güçteki Tunçbilek Termik Santrallerinden Oluşan Alacakların 

Tahsilinde Gecikmeler Olması 

Kurumun 990 MW (6x165 MW) kurulu güçteki Manisa-Soma ve 365 MW (1x65 

MW+3x150 MW) kurulu güçteki Kütahya-Tunçbilek termik santrallerini işleten Firmalarla 

linyit kömürü ihtiyacının karşılanmasına ilişkin sözleşmeler yaptığı, bu sözleşmeler 

kapsamında satışı yapılan linyit kömürü bedellerinin tahsilinde aksamalar olmasına rağmen, 

alacakların tahsiline ilişkin olarak firmalara karşı sözleşmede düzenlenen yaptırımların 

uygulanmadığı tespit edilmiştir.   

Linyit kömürü temini ile ilgili sözleşmelerin Faturalama ve Ödeme başlıklı 12’nci 

Maddesinde teslimatı yapılan kömürlerin ödeme şartları ile ilgili hükümlere yer verilmiştir.  

Ancak sevkiyatı ve satışı yapılan kömür bedellerinin tahsilatında aksama ve gecikmeler 

olmasına rağmen sözleşme hükümlerinin tam olarak uygulanamaması neticesinde, yıllar 

içerinde Manisa-Soma ve Kütahya-Tunçbilek Termik Santralleri işletmecilerinden TKİ’nin 
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önemli tutarlara varan alacakları birikmiştir. 

Yapılan incelemelerde, 2019 yılı sonu itibarıyla TKİ’nin 990 MW kurulu güçteki 

Manisa-Soma Termik Santrali İşletmecisinden 1,030 milyar TL ve 365 MW kurulu güçteki 

Kütahya-Tunçbilek Termik Santrali İşletmecisinden 301,3 milyon TL alacaklı durumda olduğu 

tespit edilmiştir.  

Bu alacaklar kapsamında TKİ tarafından Kütahya-Tunçbilek Termik Santrali 

İşletmecisi Firmanın TKİ uhdesinde yaptığı dekapaj işleri hakedişlerinden mahsup yoluyla 

kısmen tahsilat yapılsa da, tahsil edilemeyen tutarların tahsiline ilişkin olarak sözleşme 

hükümlerinin gereği olan hukuki takibin yapılması gerekmektedir.  

2019 yılı sonu itibarıyla termik santral işleticisi iki Firmadan 1,3 milyar TL tutarına 

ulaşan termik santral kömürü satış alacakları sürekli artmakta olup, bu durum Kurum’un nakit 

akışının bozulmasına neden olduğu gibi finansman ihtiyacının da, dış kaynak (banka kredisi) 

yoluyla teminini  zorunlu hale getirmiştir. 

Bu itibarla; Kurumun 990 MW kurulu güçteki Manisa-Soma ve 365 MW kurulu güçteki 

Kütahya-Tunçbilek termik santrallerini işleten firmalara satışı yapılan linyit kömürü 

bedellerinden tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin olarak, Firmalara karşı sözleşmenin ilgili 

hükümlerinin uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

TKİ Kurumu tarafından 990 MW kurulu güçteki Manisa-Soma ve 365 MW kurulu 

güçteki Kütahya-Tunçbilek termik santrallerini işleten firmalara satışı yapılan linyit kömürü 

bedellerinden süresi içerisinde tahsil edilemeyen ve önemli miktarlara ulaşan alacak tutarlarının 

daha fazla artışına meydan verilmeden tahsiline ilişkin olarak, gerekli tedbirlerin alınması 

önerilir. 

BULGU 3: Kuruma Ait Taşınmazların Muhasebe Kayıtları İle Tapu Kayıtlarının 

Birbiriyle Uyumlu Olmaması ve Bazı Taşınmazların Mali Raporlarda Yer Almaması 

TKİ Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların muhasebe kayıtları ile tapu kayıtlarının 

birbiriyle uyumlu olmadığı, cins tashihlerinin hatalı olduğu ve bazı taşınmazların mali 

raporlarda yer almadığı tespit edilmiştir.  

Mali Kaynaklar Bilgi Sisteminden alınan Emlak Listesinde TKİ Genel Müdürlüğü 
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üzerine kayıtlı;  

198 adet arazi, 144 adet arsa, 144 adet bina, 3.357 adet tarla, 822 adet bahçe, 6 adet 

çayır, 12 adet kömür ocağı, 132 adet bağ, 80 adet linyit işletmesi sahası ve 164 adet 

kerpiç/kargir ev olmak üzere toplam vasıflı 5.167 adet taşınmazın olduğu anlaşılmıştır.  

Kurumun bilanço hesaplarında yer alan kayıtlarda ise; 

250- Arsa ve Araziler Hesabında 51 kalem, 251- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 

Hesabında 105 kalem, 252- Binalar Hesabında ise 236 kalem, olmak üzere toplam 392 adet 

taşımaz kaydının olduğu görülmüştür. 

Yapılan incelemede; Kurumun kamulaştırma nedeniyle edindiği arsa, arazi, tarla vasıflı 

taşınmazların, Kurum bilançosunun 250 Hesap grubunda kayıtlı olandan çok daha fazla olduğu, 

ancak bu taşınmazlar için ödenen kamulaştırma bedelleri 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 

– 272.27.003. Arazi İstimlak Bedelleri ve Masrafları hesabına kaydedildiğinden 250 Hesap 

koduna dahil edilmediği anlaşılmıştır. 

Diğer yandan, Emlak Listesinde 144 adet bina görünmesine karşın Genel Müdürlük 

bilançosunun 252- Binalar hesabında kayıtlı 236 kalem arasındaki farkın, binaların iktisap 

edildikleri tarihten sonraki dönemlerde bu varlıklar üstünde yapılan tadilat, yenileme vb. değer 

artırıcı giderlerin 252-Binalar hesabına ayrı kalemler olarak kaydedilmesinden kaynaklandığı, 

binalara yapılan değer artırıcı harcamaların hangi taşınmaz ile ilişkili olduğu kayıtlardan 

anlaşılma imkanı bulunmamaktadır. 

TKİ Genel Müdürlüğü Mali Kaynaklar Bilgi Sisteminden alınan 250, 251 ve 252 Hesap 

kodlarına dahil taşınmaz listelerinin, Kurum merkezinin bulunduğu Ankara’daki taşınmazları, 

Kontrol Müdürlüklerinin uhdesindeki taşınmazları ve Kurumun daha önceden lağvedilmiş olan 

İşletme, Müessese, Misafirhane vb. teşkilatlarına ait taşınmazları içerdiği, İşletme 

Müdürlüklerinde bulunan taşınmazları içermediği, bu taşınmazların İşletme Müdürlüklerinin 

muhasebe sisteminde takip edildiği anlaşılmıştır.  

Kurum adına kayıtlı taşınmazlara ilişkin olarak Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminden 

sorgu yapıldığında, 11.02.2020 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde tapusu TKİ Genel 

Müdürlüğüne ait toplam 13.720 adet taşınmaz bulunmaktadır. 

Sistemden çekilen Emlak Listesinde görünen, taşınmaz sayısı, bilançoda kayıtlı 

taşınmazlar ve Tapu Kadastro Bilgi Sisteminde Kurum adına kayıtlı olan taşınmaz sayıları 
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arasındaki farkın;  

Genel Müdürlük uhdesinde bulunan, özellikle arsa, arazi, tarla vb. vasıflı taşınmazların 

bazılarına ilişkin olarak tapuda birleştirme işlemi yapılması,  

Taşınmazlara, özellikle binalara, iktisap edildikleri tarihten sonradan yapılan tadilat, 

yenileme, değer artırıcı giderlerin ayrı bir amortismana tabi kalem olarak muhasebe kayıtlarına 

intikal ettirilmesi ve/veya Kontrol Müdürlüklerinin bulunduğu, tapuda vasfı tarla-bahçe vb. 

olarak görünen alanlar üstüne inşa edilen prefabrik yapıların, amortisman ayrılmak üzere 

bilançoya intikal ettirilmesine karşın, sökülebilir yapılar olması nedeniyle tapuya 

kaydedilmemiş olması, 

Madencilik faaliyeti yapmak amacıyla edinilen taşınmazlar için ödenen bedellerin 272-

Arama ve Geliştirme Giderleri hesabına kaydedilmesi ve fakat 25-Hesap Grubunda iz bedelle 

takip edilmemesi,  

Bunun yanı sıra, rödovans karşılığı özel sektör kuruluşlarınca işletilmek üzere 

devredilen sahalar için yapılan ve bedeli rödovans müteahhitleri tarafından ödenmekle birlikte 

tapuya mülkiyeti TKİ Genel Müdürlüğüne ait olarak tescil edilen taşınmazların muhasebe 

kayıtlarına, bir iz bedelle kaydedilmemesi,  

Şeklinde özetlenebilecek uygulamalardan ileri geldiği tarafımıza belirtilmiştir. 

Cins tashihleri ile ilgili olarak;  

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Turgutalp Sosyal Tesisleri (Lojmanlar dahil),  

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne ait Yoncalı Eğitim ve Dinlenme Tesisi,  

Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Misafirhanesi, 

Saray Kontrol Müdürlüğüne ait misafirhane ve lojman,  

Dodurga Kontrol Müdürlüğüne ait sosyal tesislerin tümü,  

Göynük Kontrol Müdürlüğüne ait sosyal tesisler ve misafirhane,  

Keles Kontrol Müdürlüğüne ait lojmanlar, idari bina ve misafirhane, 

Didim Eğitim ve Dinlenme Tesislerine ait tüm bina ve müştemilatın, 
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Tapu kayıtlarında tarla – arsa olarak göründüğü tespit edilmiştir. 

Bilindiği üzere cins tashihi: Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin 

mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının 

mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemidir. Cins tashihi gerektiren bir 

durumun mevcudiyeti halinde, Kamu İdaresi tarafından Tapu Müdürlüğü’ne başvurulmak 

suretiyle, tapu kayıtlarının fiile duruma uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır. Kamu 

idarelerinin bu başvuru işlemini; kendi mülkiyetlerindeki taşınmazlar için bizzat 

gerçekleştirmeleri gerekirken, tahsis suretiyle kullanmakta oldukları taşınmazlar için ise malik 

idare eliyle gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Kurum tarafından kullanılan taşınmazların bir kısmının mevcut kullanım şekilleri ile 

tapu kayıtlarının uyumlu olmadığı yukarıda anılan örneklerden anlaşılmaktadır. 

 Yine TKİ tarafından; 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (İmar Barışı 

Kanunu) yürürlüğe girdikten sonra yukarıda belirtilen yapılar için yapı kayıt belgesi alınarak, 

tapu kayıtlarında fiili kullanım durumlarına uygun şekilde cins tashihi yapılmasına ilişkin 

çalışmalara başlandığı,  

Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne ait Yoncalı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri için 

cins tashihi işlemlerinin sonuçlandırılarak fiili durumuna uygun tapu senedinin temin edildiği,  

Diğer taşınmazların cins tashih işlemlerinin ise, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğin 6’ncı maddesinin (c) bendi uyarınca imar planlarında 

umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin ilgili belediyesinden 

alınan belge’nin temini aşamasına kadar ilerlemiş olduğu, ilgili Belediyelerin yetkili 

organlarınca alınan karar sonucu düzenlenecek olan bu belgelerin temini sonrasında cins tashihi 

işlemlerinin sonuçlandırılacağı, 

Diğer yandan 2004 yılında Şırnak Tapu Kadastro Müdürlüğünce yapılan kadastro 

çalışmalarında, TKİ Genel Müdürlüğünün Şırnak – Yenimahalle – Kenyapürüzan mevkii 775/1 

parselde kayıtlı olan, Sosyal Tesislerin bulunduğu yerin tapu kaydının Yeni Çeltek Kömür 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü üzerine yapıldığı, tapu kaydının düzeltilmesi konusundaki 

çalışmaların devam ettiği, 

Anlaşılmıştır. 
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Bu itibarla; Tapu kayıtlarında TKİ Genel Müdürlüğü uhdesinde görünen taşınmazların 

tamamının muhasebe kayıtlarına yansıtılıp yansıtılmadığı hususunun, Tapu Kadastro Bilgi 

Sisteminden (TAKBİS) alınacak liste ile İşletme Müdürlükleri dahil tüm Kurumun muhasebe 

kayıtlarında yer alan taşınmazlara ilişkin listenin karşılaştırılması suretiyle cins tashihleri dahil 

kapsamlı bir muhasebe dışı envanter çalışmasıyla tespit edilmesi,  

Muhasebe sisteminde TKİ Genel Müdürlüğü mülkiyetinde görünen taşınmazların 

tapuda farklı kişiler veya kurumlar adına kayıtlı olup olmadığının tespiti açısından muhasebe 

kayıtları ve Tapu Bilgi Sistemi kayıtlarının mukayese edilmesi,  

Madencilik faaliyetleri için yapılan kamulaştırmadan dolayı tapu kayıtlarında, TKİ 

Genel Müdürlüğü uhdesinde görünen ancak 272.27.003 Arazi İstimlak Bedelleri ve Masrafları 

hesabına kaydedilen taşınmazların iz bedelle 250, 251 ve 252 hesaplara kaydedilmesi, 

Yapılacak olan çalışma ile taşınmazların fiili durumları ile kaydi durumlarının 

karşılaştırılması ve muhasebe kayıtlarında yer almadığı anlaşılan taşınmazların muhasebe 

kayıtlarına intikali, 

Muhasebe kayıtlarından çıkarılması gerektiği halde halen kayıtlarda yer aldığı tespit 

edilen taşınmazların ise muhasebe kayıtlarından çıkarılması,  

Bilançoda yer almayan ve/veya yanlış hesap grubuna kaydedildiği tespit edilen 

taşınmazların, vasıflarına uygun hesap grubuna kaydı, 

gerektiği değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

TKİ Kurumuna ait taşınmaz kayıtlarıyla ilgili olarak; 

-Tapu kayıtlarında TKİ Genel Müdürlüğü uhdesinde görünen taşınmazların tamamının 

muhasebe kayıtlarına yansıtılıp yansıtılmadığı hususunun, Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden 

(TAKBİS) alınacak liste ile İşletme Müdürlükleri dahil tüm Kurumun muhasebe kayıtlarında 

yer alan taşınmazlara ilişkin listenin karşılaştırılması suretiyle cins tashihleri dahil kapsamlı bir 

muhasebe dışı envanter çalışmasıyla tespit edilmesi,  

-Muhasebe sisteminde TKİ Genel Müdürlüğü mülkiyetinde görünen taşınmazların 

tapuda farklı kişiler veya kurumlar adına kayıtlı olup olmadığının tespiti açısından muhasebe 

kayıtları ve Tapu Bilgi Sistemi kayıtlarının mukayese edilmesi,  
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-Madencilik faaliyetleri için yapılan kamulaştırmadan dolayı tapu kayıtlarında, TKİ 

Genel Müdürlüğü uhdesinde görünen ancak 272.27.003 Arazi İstimlak Bedelleri ve Masrafları 

hesabına kaydedilen taşınmazların iz bedelle 250, 251 ve 252 hesaplara kaydedilmesi, 

-Yapılacak olan çalışma ile taşınmazların fiili durumları ile kaydi durumlarının 

karşılaştırılması ve muhasebe kayıtlarında yer almadığı anlaşılan taşınmazların muhasebe 

kayıtlarına intikali, 

-Muhasebe kayıtlarından çıkarılması gerektiği halde halen kayıtlarda yer aldığı tespit 

edilen taşınmazların ise muhasebe kayıtlarından çıkarılması,  

-Bilançoda yer almayan ve/veya yanlış hesap grubuna kaydedildiği tespit edilen 

taşınmazların, vasıflarına uygun hesap grubuna kaydı, 

önerilir. 

BULGU 4: TKİ Tarafından Termik Santrallere Satışı Yapılan Kömürlerde 

Sözleşme Hükümlerinde Belirlenen Kriterlere Uygun Kömür Sevkedilmemesi 

TKİ tarafından termik santrallere satışı yapılan kömürlerde baz kalori değeri altında ve 

prim kalorisi üst değerinin de üzerinde kömür sevk edilmesinden dolayı hasılat kaybı oluştuğu 

tespit edilmiştir. 

TKİ tarafından ELİ, GLİ ve ÇLİ Müdürlükleri bünyesinde üretimi yapılan kömürlerin 

önemli bir kısmının satışı mücavir alanlarında yer alan termik santral işletmecileriyle yapılan 

uzun dönemli satış sözleşmeleri kapsamında yapılmaktadır. 

Bu sözleşmelerde kömür fiyatları, sevk edilen kömürün ortalama dönemsel kalori 

değerine göre baz fiyat, taban fiyat ve tavan fiyat arasında oluşmaktadır. 

Her termik santral ünitesinin ihtiyaç duyduğu kömür baz kalori değeri ve bunun fiyatı  

(TL/ton) baz fiyat olarak tanımlanmakta, sevk edilen kömürün dönemsel ortalama kalori 

değerinin baz kalori değerinin belli bir alt sınırına kadar düşmesi durumunda kömür fiyatında 

belli oranlarda düşme olmakta (penalite), ortalama kalori değerinin belirtilen alt limitin (taban 

fiyat) de altına düşmesi durumunda sevk edilen kömüre ücret ödenmemektedir (red). 

Diğer yandan, sevk edilen kömürün dönemsel ortalama kalori değerinin baz kalori 

değerinin belirli bir değerin kadar üzerine çıkması durumunda ilave ücret ödenmekte (pirim), 

ortalama kömür kalori değerinin ücret ödenen üst limitin (tavan fiyat) de üzerine çıkması 
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durumunda ise ilave ücret ödenmemektedir. 

Ancak, yapılan incelemelerde termik santrallere sevk edilen kömürlerde kabul sınırının 

altında ve pirim sınırının üzerinde kalorifik değerlerde kömür sevk edilmesinden dolayı hasılat 

kayıplarının oluştuğu görülmüştür. 

TKİ’nin taraf olduğu termik santrallerine kömür tedarik sözleşmelerinde esas alınan 

fiyat mekanizması gereğince sevk edilen kömürlerde belli bir kalite ortalamasının tutturulması 

hasılat kaybına uğranmaması için önem taşımaktadır. Bu durumun sağlanabilmesi için termik 

santrallere sevk edilecek olan kömürlerin kalite parametrelerinin yakından takip edilerek uygun 

ve yeterli şekilde harmanlanması yani kalite değişimlerinin en aza indirilmesi temel 

gerekliliktir. 

TKİ Kurumu İşletme Müdürlükleri tarafından 2018 ve 2019 yıllarında termik santrallere 

sevkiyatı yapılan kömürlerde tavan kalori aşımı nedeniyle uğranılan hasılat kayıplarına 

aşağıdaki tabloda yer verilmektedir. 

Tablo 1: 2018 ve 2019 Yıllarında Termik Santrallere Sevkiyatı Yapılan Kömürlerde 

Tavan Kalori Aşımı Nedeniyle Uğranılan Hasılat Kayıpları 

 

Termik santrallere kömür tedarik sözleşmesine göre ücret ödenen kalori üst sınırın 

üzerinde kömür gönderilmesi durumunda aşılan kısım için ilave ödeme yapılmadığından TKİ 

hasılat kaybına uğramakta buna karşılık termik santral işletmecisi lehine bir durum 

oluşmaktadır. 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2019 yılında termik santrallere sevk edilen 

kömürlerde tavan kalori aşımları hem tonaj hem de parasal değer olarak önceki yılın önemli 

ölçüde üzerindedir.  

Diğer yandan termik santrallere baz kalori değerinin altında kömür sevk edildiğinde 

kömür fiyatı kademeli olarak azalmakta, kabul sınırının da altına düşüldüğünde ise Kurum 

Tunçbilek(A) 26 7.246 41.018 9 1.629 20.769


Tunçbilek(B)


 21 34.970 240.752 10 15.936 285.080

Soma B 1-4 1 3.429 6.022 13 49.385 296.737

Soma B  5-6 9 27.102 109.033 11 21.387 187.478

Çan 1 1.886 5.497 11 19.538 48.962

TOPLAM 58 74.632 402.322 54 107.875 839.026

2018-2019 Yılları termik santrallere sevk edilen kömürlerdeki tavan kalori aşım miktarları ve hasılat  kayıpları

Termik santral 

adı

2018 2019

Tavan kaloriyi 

aşan vardiya 

sayısı

 (Adet)

Tavan kaloriyi 

aşan miktar 

(Ton)

Hasılat kaybı  

(TL)

Tavan kaloriyi 

aşan vardiya 

sayısı

 (Adet)

Tavan kaloriyi 

aşan miktar 

(Ton)

Hasılat kaybı  (TL)
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lehine ücret tahakkuk etmemektedir. 

2018 ve 2019 yıllarında termik santrallere sevk edilen kömürlerin kolori bazlı ceza ve 

red (ücret ödememe) sınırları ile ilgili toplu bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir. 

Tablo 2: 2018 ve 2019 Yıllarında Termik Santrallere Sevk Edilen Kömürlerin Kolori 

Bazlı Ceza ve Red (Ücret Ödememe) Sınırları 

 

2018 ve 2019 yıllarında termik santrallere sevk edilen kömürlerin ortalama kalori 

değerinin ücret ödeme sınırının altında (red bölgesi) olmasından dolayı TKİ tarafından 

uğranılan hasılat kayıpları ve ilgili kömür tonajları ise aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 3: 2018 ve 2019 Yıllarında Termik Santrallere Sevk Edilen Kömürlerin Ortalama 

Kalori Değerinin Ücret Ödeme Sınırının Altında (Red Bölgesi) Olmasından Dolayı TKİ 

Tarafından Uğranılan Hasılat Kayıpları ve İlgili Kömür Tonajları 

 

Termik santrallere ünite özelliğine göre değişmekle birlikte ortalama kalori değeri ücret 

ödeme sınırının altına düşen kömürlere alıcı (termik santral) tarafından ücret tahakkuku 

yapılmamakta ve ayrıca bu kömürler santralde kalmaktadır. Böyle bir durum TKİ tarafından 

bakıldığında kömür satışında uğranabilecek en yüksek kayıp anlamına gelmektedir. 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 2019 yılında redde giren edilen kömür tonajları 

ve uğranılan hasılat kayıpları önceki yılın önemli ölçüde üzerindedir. 

Tunçbilek (A)


Tunçbilek (B)




Soma B 1-4

Soma B  5-6

Çan
2.200-2.399 kcal/kg arası satıcıya Baz Fiyatın %60'ı,  2.000-2.199 Kcal/Kg arası satıcıya Baz Fiyatın %40'ı ödenir. 1.999 

kcal/kg ve altına ücret ödenmez.

NOT: ÇAN 18 Mart Termik Santrali için; 01.01.2018'den 01.04.2018'e kadar 2.500-2.699 kcal/kg arası satıcıya (BFx0,4), 2.000-2.499  kcal/kg arası 

satıcıya (BFx0,2) ödenmiştir. 1.999  kcal/kg ve altına ücret ödenmemiştir (bedelsiz).

Termik santral adı Termik santrale sevk edilen kömürün ceza (ücret tenkisatı) ve red (kömür santral tarafından alınır ancak ücret ödenmez) hesabı

Taban kalori değerinin (3.100 kcal/kg) %20 altına kadar (2.480 kcal/kg) satıcıya Baz Fiyatın %50'si ödenir. 2.479 kcal/kg ve 

altına ücret ödenmez.

Taban kalori değerinin (1.900 kcal/kg) %20 altına kadar (1.520 kcal/kg ) satıcıya Baz Fiyatın %50'si ödenir. 1.519 kcal/kg ve 

altına ücret ödenmez.

Taban kalori değerinin (2.000.kcal/kg) %20 altına kadar (1.600 kcal/kg) satıcıya Baz Fiyatın %50'si ödenir. 1.599 kcal/kg ve 

altına ücret ödenmez.

Taban kalori değerinin (1.300 kcal/kg) %20 altına kadar (1.040 kcal/kg) satıcıya Baz Fiyatın %50'si ödenir. 1.039 kcal/kg ve 

altına ücret ödenmez.

Tunçbilek (A) 3.500 3.100 150,94 - - 0 3.500 3.100 203,33 5 1.122 228.136


Tunçbilek (B)


 2.350 1.900 98,27 2 2.656 261.005 2.350 1.900 132,38 4 6.999 926.528

Soma B 1-4 2.400 2.000 100,36 - - 0 2.400 2.000 135,19 - - 0

Soma B  5-6 1.550 1.300 72,92 - - 0 1.550 1.300 98,23 - - 0

Çan
2.800+100 / 

2.500+100
2.700 / 2.400 88,12 - 0 2.500+100 2.400 88,12 2 3.134 276.168

TOPLAM 2 2.656 261.005 11 11.255 1.430.832

Hasılat kaybı 

(TL)

Termik santral 

adı

2018 2019

Kömür baz 

kalori 

(kcal/kg)

Kömür taban 

kalori 

(kcal/kg)

Baz fiyat 

(TL/TON)

Redde giren 

vardiya sayısı 

 (Adet)

Redde giren 

kömür 

miktarı 

(Ton)

Hasılat 

kaybı (TL)

Kömür baz 

kalori 

(kcal/kg)

Kömür taban 

kalori 

(kcal/kg)

Baz fiyat 

(TL/TON)

Redde giren 

vardiya sayısı 

 (Adet)

Redde 

giren 

kömür 

miktarı 
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Konuya termik santral işletmecisi tarafından bakıldığında ise işletmeci ilk başta ücret 

ödemeden klasman dışı da olsa kömür almış görünmekle birlikte, bu tip kömürlerin santral 

kömür park sahalarında çok yüksek kaliteli kömürle harmanlama yapılarak ortalama değere 

getirilmesi, bunun mümkün olmaması durumunda ise kazanda yük düşümünün engellenmesi 

veya aynı miktar ısının kazana beslenebilmesi için daha fazla kömür sevk edebilmek adına ilave 

kömür değirmenlerinin devreye alınması ya da ilave yağ yakıcıların devreye alınması gerekli 

hale gelmektedir. Bu işlemler ise ilave işçilik, işletme ve yakıt masraflarına neden olmaktadır.  

Konu TKİ genelinde değerlendirildiğinde 2019 yılında termik santrallere yapılan kömür 

sevkiyatlarında redde giren miktarlar ve oluşan hasılat kayıplarının da önceki yılın önemli 

ölçüde üzerinde olduğu görülmektedir. 

2018 ve 2019 yıllarında termik santrallere sevk edilen kömürlerin baz kalori değeri 

altında (cezalı) ve ücret ödeme sınırının altında (red) olmasından dolayı uğranılan hasılat 

kayıpları ve ilgili kömür tonajları ise aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 4: 2018 ve 2019 Yıllarında Termik Santrallere Sevk Edilen Kömürlerin Baz 

Kalori Değeri Altında (Cezalı) ve Ücret Ödeme Sınırının Altında (Red) Olmasından Dolayı 

Uğranılan Hasılat Kayıpları 

 

Termik santrallere kömür tedarik sözleşmesine göre baz kalori değerinin altında kömür 

gönderilmesi kaynaklı kayıplar 2019 yılında önceki yıla göre hem tonaj hem de parasal değer 

olarak önceki yılın üzerindedir.  

Termik santrallere kömür tedarik sözleşmesine göre belirlenen baz kalori değerinin 

altında kömür sevk edilmesi durumunda TKİ hasılatı tedrici bir hasılat kaybına uğramaktadır. 

Yukarıda da değinildiği üzere ceza sınırının da altına düşülmesi durumunda ise bu parti kömüre 

ücret tahakkuku yapılmamaktadır. 

Tunçbilek(A) 59 15.619 1.231.746 63 20.209 2.146.351


Tunçbilek(B)


 59 97.444 4.787.960 71 139.261 9.590.931

Soma B 1-4 - - - 2 9.368 633.230

Soma B  5-6 1 3.824 139.423 3 6.871 345.033

Çan 45 81.732 4.358.168 27 49.101 2.234.283

TOPLAM 164 198.619 10.517.297 166 224.810 14.949.828

2018-2019 Yılları termik santrallere sevk edilen düşük kalorili kömür miktarları ve hasılat  kayıpları (red dahil)

Termik santral 

adı

2018 2019

Cezaya giren 

vardiya sayısı

 (Adet)

Cezaya giren 

miktar      

(Ton)

Hasılat kaybı        

(TL)

Cezaya giren 

vardiya sayısı

 (Adet)

Cezaya 

giren 

miktar      

(Ton)

Hasılat kaybı        

(TL)
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 Santral tarafında ise kömür kalorisi baz kalori değerinin altına düştüğünde, ilave 

harmanlamalar yapılması gerekmekte bunun tam yapılmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda 

ise santral kazanlarında yük düşümünü engellemek için yüksek maliyetli yardımcı yakıt 

(genelde fuel-oil) takviyesi gerekli hale gelmekte, kazanlara daha fazla kömür beslenmesi 

gerektiğinden ilgili sistemlerde aşırı yüklenmeler ve buna bağlı arızalar meydana gelmektedir. 

Yukarıdaki tablolardan da görüldüğü üzere 2019 yılında termik santrallere sevkiyatı 

yapılan kömürlerde tavan kalori aşımı nedeniyle toplam 839.026 TL ve kalori düşüklüğü ve red 

sınırına girme nedenleriyle 14.949.828 TL olmak üzere toplam 15.788.854 TL hasılat kaybı 

oluşmuştur. 

2018 yılında ise termik santrallere sevkiyatı yapılan kömürlerde tavan kalori aşımı 

nedeniyle 402.322 TL ve kalori düşüklüğü ve red sınırına girme nedenleriyle 10.517.297 TL 

olmak üzere toplam 10.919.619 TL hasılat kaybı oluşmuştur. 

ÇLİ bünyesinde üretimi yapılarak Çan-EÜAŞ Termik Santraline sevki yapılan kömürler 

yüksek kükürt içeriğinden dolayı uzun süre depolanması ve yakından takip edilmemesi 

durumunda kendiliğinden yanmaya (kızışma) yatkın özelliktedir. Kömürün kendiliğinden 

yanması durumunda, hem önemli kalori kayıpları yanında ilave çevre kirliliğine de neden 

olunduğundan, yöre kömürlerinin üretim aşamasından stoklama aşamasına kadar tüm evrelerde 

yer alan tüm süreçlerin yakından takip edilerek kendiliğinden yanmaya izin verilmemesi önem 

taşımaktadır. 

Bir kamu tesisi olan Çan-EÜAŞ Termik Santralinin kömür harmanlama ve stok sahası, 

kömürün yüksek kükürt içeriğinden kaynaklı oluşan kızışmalar nedeniyle kapasitesiyle orantılı 

olarak kullanılamamaktadır. ÇLİ tarafından sevkiyatı yapılan kömürlerin çok az bir miktarı stok 

sahasında tutulabilmekte kalan kısmı ise doğrudan termik santrale sevk edilmektedir. 

 Yukarıda yer verilen tablolardan da görüldüğü üzere özellikle ÇLİ’den termik 

santrallere yapılan kömür sevkiyatlarında kalori kaynaklı önemli hasılat kayıpları 

bulunmaktadır. Yerinde yapılan incelemelerde de TKİ-Çan işletmesinin mevcut tesis 

altyapısının teknik imkanlarının kömürün yeterli verimde harmanlanmasına imkan vermediği 

görülmüştür.  

Buna karşılık, kömür harmanlama için her türlü ekipmanı bulunan EÜAŞ Çan Termik 

Santrali kömür stok sahası da kapasite altında kullanıldığından, EÜAŞ kömür harmanlama ve 

stok sahasının TKİ-ÇAN işletmesi tarafından kömür harmanlamada kullanılabilmesi 
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durumunda hem ÇLİ bünyesinde yeni bir harmanlama tesisi yapılması gerekmeyecek hem de 

daha etkili bir harmanlama yapılarak santrale daha standart kalitede kömür sevk edilebilecektir. 

Ayrıca kömürü üreten taraf olarak TKİ-ÇLİ’nin kömürün özelliklerine de hakim 

olduğundan daha verimli bir harmanlama ve stoklama yapabileceği de değerlendirilmektedir. 

Bu nedenle; TKİ tarafından EÜAŞ’ın Çan Termik Santrali kömür stok sahasının 

sevkiyat öncesinde kömür harmanlama işlemleri için kullanılabilmesi yönünde EÜAŞ nezdinde 

gerekli girişimlerde bulunulması mükerrer yatırımların önlenmesi açısından önem taşımaktadır. 

Ayrıca, yukarıdaki değerlendirmelerden de görüleceği üzere yıllar itibarıyla artma 

eğiliminde bulunan termik santral yakıtı kömür satışlarındaki hasılat kayıplarının önlenebilmesi 

için sevkiyat öncesinde TKİ İşletme Müdürlüklerine bağlı muhtelif ocaklardan gelen 

kömürlerin kalite özelliklerinin titizlikle takip edilerek sözleşmelerinde belirtilen özelliklerde 

kömür verilebilmesini teminen harmanlama tesislerinin yapımı gerekli görülmektedir. 

Öneri: 

TKİ tarafından termik santrallere satışı yapılan kömürlerle ilgili olarak, termik santral 

ihtiyacı kömürün belirlenen baz kalori değeri altında ve prim kalorisi üst değerinin de üzerinde 

kömür sevk edilmesinden dolayı yıllar itibarıyla artma eğiliminde bulunan hasılat kayıplarının 

önlenmesini teminen; 

-TKİ İşletme Müdürlüklerine bağlı muhtelif ocaklardan gelen çeşitli kömürlerin kalite 

özelliklerinin termik santrallere sevkiyat öncesinde titizlikle takip edilmesi ve kömür 

harmanlama tesisleri yapımı suretiyle kömür sevkiyatının satış sözleşmelerinde belirtilen 

özelliklerde yapılabilmesinin sağlanması, 

-TKİ tarafından EÜAŞ’ın Çan Termik Santrali kömür stok sahasının sevkiyat öncesinde 

kömür harmanlama işlemleri için kullanılabilmesi yönünde EÜAŞ nezdinde gerekli 

girişimlerde bulunulması, 

önerilir.  
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BULGU 5: Yapım İşi Niteliğinde Olan İhalelerin Yürütülmesi sırasında Proje 

Tadilatının Zorunlu Hale Gelmesi ile Proje Tadilatından Etkilenen İmalat Kalemlerinin 

de Birim Fiyatının Değiştirilmesi 

Özellikle Birim Fiyat Teklif Bedelli Sözleşmelerin uygulanması sırasında proje 

tadilatının zorunlu hale gelmesi nedeniyle yapılan proje tadilatı, imalat kalemlerinin 

bileşenlerini de etkilediğinden her bir iş kaleminin birim fiyatına etkisi oranın da yeni birim 

fiyat yapılması gerekirken yapılmadığı tespit edilmiştir. 

 04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri 

Genel Şartnamesinin 12’nci maddesinde özetle “İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. 

teknik belgelerde, değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu 

hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak 

şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli 

görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje değişiklikleri, ilk 

projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde 

kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye 

ödeneceği belirtilmektedir. 

 Şartnamenin; 22’nci maddesinde de özetle; 12’nci maddenin 4’üncü fıkrasında belirtilen 

proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli 

görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş 

yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21’inci maddeye göre sözleşme 

kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde 

yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödeneceği 

belirtilmektedir. 

 Konuya ilişkin örnek vermek gerekirse; Kurumun 24.09.2019 tarih ve 23 sayılı Yönetim 

Kurulu kararında özetle; ÇLİ Müdürlüğü Çan B/2 panosunda yapılacak 84.000.000 ton dekapaj, 

3.000.000 ton kömür kazı, yükleme ve nakliye işi ile ilgili olarak; Hacettepe Üniversitesi ile 

yürütülen TKİ Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Açık Ocağı Şev Duraylılık Mekanizmalarının 

Belirlenmesi ve Şev Tasarımlarına Yönelik AR-GE Danışmanlık Projesi kapsamında 

hazırlanan Ocak-2019 raporunda; “Kuzey bölgesindeki şevlerde meydana gelen duraysızlıkla 

ilgili yapılan gözlemler; B panosunda tabandaki kömürün alınması sonucunda kuzey 

bölgesinde duraysızlık meydana gelmiştir. Bu duraysızlığın daha da artmaması için (+120)-

(+140) kotları arasında geniş bir düzlük bırakılması, eğer uygun ise ikinci bir düzlük 
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bırakılması, B panosunun Kuzey batı bölümünde üst kotlarda inceltme faaliyetlerinin 

yapılması, B Panosunun bu bölümünde yapılan çalışmaların yukarıdan aşağıya doğru 

yapılması, eğer gerekiyorsa B panosunda uygulanan/uygulanacak projelerin buna göre revize 

edilmesi gereği değerlendirilmiştir, denilmektedir. 

 Yapılan incelemede, Proje revizyonu sonucu dekapaj nakliyesinin 5.340 metre olan yol 

mesafesi 4.960 metreye, %3,61 olan yol eğimi ise %3,16 metre olarak gerçekleşmiştir. Proje 

revizyonu dekapaj nakliyesi iş kalemini oluşturan fiyat bileşenlerine etki ettiğinden dolayı bu 

iş kaleminin birim fiyatının da tadil edilmesi, yani yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine 

uygun olarak yeni birim fiyat yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

 Bu itibarla; Yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanması sırasında proje tadilatının 

zorunlu hale gelmesi nedeniyle yapılan proje revizyonları, imalat kalemlerine esas birim 

fiyatların bileşenlerini de etkilediğinden proje tadilatının her bir iş kaleminin birim fiyatına 

etkisi oranında yeni birim fiyat yapılması ve hakediş ödemelerinin de bu yeni birim fiyatlar esas 

alınmak suretiyle düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanması sırasında proje tadilatının zorunlu hale 

gelmesi nedeniyle proje revizyonları yapılması durumunda, proje tadilatının her bir iş kaleminin 

birim fiyatına etkisinin belirlenerek yeni birim fiyatların hesaplanması ve hakediş ödemelerinin 

de bu yeni birim fiyatlar esas alınmak suretiyle yapılması önerilir. 

BULGU 6: Kurumun Taşınmaz, Mal ve Ürün Satışlarına İlişkin Bir 

Yönetmeliğinin Olmaması Dolayısıyla İhale Süreçlerinde Zaafiyet Yaşanması 

TKİ’nin taşınmaz, mal ve ürün (hammadde, yarı mamul ve mamul dahil) vb varlıkların 

satım ve kiraya vermeye ilişkin bir yönetmeliğinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

TKİ Genel Müdürlüğü 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olarak ihale işlemlerini 

yürütmektedir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi uyarınca ise “Mal ve Hizmet 

Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile de bu kapsamda bulunan 

mal ve hizmet alımlarını yapmaktadır. 

Kurum gelir getirici mahiyette ki ihalelerini ise Hizmet Dışı Mallar Yönetmeliği, Taşıt 

ve İş Makinaları Kiraya Verme Yönetmeliği, Taşınmazların Kiraya Verilmesi Hakkındaki 

Yönerge ile Taşınmaz Mal Satış, Trampa ve Arsa veya Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması 
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Hakkında Yönergeler marifetiyle gerçekleştirmektedir. 

Kurum 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmaması nedeniyle; satım, kiraya 

vermeye ve ilişkin olan gelir getirici mahiyette bulunan ihaleler bakımından da yukarıda anılan 

Yönetmelikler ve Yönergeler ile bu kapsamda olan işlerin ihalelerini yürütmektedir. Ancak, 

mevcut yönetmelik ve yönergeler Kuruma ait taşınmaz, mal ve ürünlerin satış ve kiraya 

verilmesini tam olarak kapsamadığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. 

Konuyu bir ihale dosyası örneği ile açıklamak gerekirse; Kurumun uhdesinde bulunan, 

İR: 4364 ruhsat numarası içerisinde yer alan “Yörgüç Şlam Göleti içerisinde birikmiş şlam 

kömürünün satılması işi” Pazarlık Usulü ve Açık Artırma ile 27.03.2019 tarihinde ihale 

edilmiştir. İhale dosyasının tarafımızca incelenmesi sonucunda; ihalenin hangi mevzuata göre 

yapıldığı, ihale süreci ve ihale dokümanın hangi kanun ve/ya yönetmeliği göre hazırlandığı 

anlaşılamamış ve bu konuda hukuki boşluk olduğu kanaatine varılmıştır 

Nitekim, Hukuk Müşavirliğinden alınan 22.07.2019 tarih ve 2791079 sayılı hukuki 

mütalaa da (hukuki mütalaa; Kurumun Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği ve İmza Yönergesine 

uygun olmayacak biçimde, 1.Hukuk Müşaviri görevinin başında olmasına rağmen, birimde 

görevli hukuk müşaviri imzasıyla Yönetime sunulmuştur) özetle; İhale teklif fiyatını 

etkileyebilecek bir hatanın varlığı ve bununla beraber uygun rekabet ortamı ve koşullarının 

sağlanmaması, rekabeti engelleyici hallerin varlığı mütalaaya konu olayda mevcut 

göründüğünden, ihale yetkilisince de uygun bulunması halinde ihalenin iptal edilebileceği 

görüş ve kanaatinin hasıl olduğu belirtilmiştir. Her ne kadar mütalaada 4734 ve 4735 Sayılı 

Kanunlar ve bunlara göre çıkarılan ikincil mevzuata atıf yapılmışsa da söz konusu ihale atıf 

yapılan mevzuata göre yapılmamıştır. 

Bunun üzerine; 27.03.2019 tarihinde 163.000.000,00 lira teklif bedelli, pazarlık usulü 

ile açık artırma ihalesine 2 istekli tarafından katılım olmuş ancak TKİ Yönetim Kurulunun 

20.08.2019 tarih ve 20/143 sayılı kararıyla, ihalede teklif fiyatı etkileyebilecek bir hatanın 

varlığı ve bununla beraber uygun rekabet ortamı ve koşullarının sağlanmaması, rekabeti 

engelleyici hallerin varlığının anılan ihalede mevcut görüldüğüne dair TKİ Hukuk 

Müşavirliğinin 22.07.2019 tarih, 2791079 sayılı mütalaası doğrultusunda iptal edilmesine karar 

verilmiştir. 

 Kurumun mevcut ihale Yönetmelik ve Yönergeleri ile yukarıda zikredilen ihale dosyası 

birlikte değerlendirildiğinde; 
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Mezkur ihalenin yukarıda belirtilen hukuki düzenlemelerden hangisine göre yapıldığı 

anlaşılamamıştır. Bu bağlamda, İhaleye esas Kurum mevzuatının yetersiz olması ve mevzuatın 

bazı zafiyetler taşıması nedeniyle gerek ihale komisyonu ve gerekse Yönetim Kurulu ihale 

sürecini başından sonuna kadar Kurum menfaatini temin edecek bir biçimde 

sonuçlandıramamış ve yukarıda açıklanan nedenlerle ihaleyi iptal etmek durumunda kalmıştır. 

TKİ Kurumunun gelir getirici mahiyette olan ihale mevzuatı;    

Hizmet Dışı Mallar Yönetmeliği, 

Taşıt ve İş Makinaları Kiraya Verme Yönetmeliği,  

Taşınmazların Kiraya Verilmesi Hakkındaki Yönerge ile  

Taşınmaz Mal Satış, Trampa Ve Arsa Veya Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması Hakkında 

Yönerge, 

şeklindedir. 

Açıklanan nedenlerle; TKİ Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan taşınmaz, mal ve ürün 

vb kaynakların bir bütün olarak ele alınarak bunların satımı, kiraya verilmesi ve ilişkin olarak 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara göre çıkartılan ikincil mevzuat (Yönetmelik, Şartnameler 

Tebliğ, sözleşme Tasarıları ve Standart İhale Dokümanları vb.) esas alınmak suretiyle dağınık 

halde bulunan düzenlemelerin, 

Bir usul ve esas dahilinde gruplandırılması bir ya da birden çok yönetmelik şeklinde 

düzenlenmesi mevcut hukuki boşluğu dolduracağı, 

 Kurumun gelir getirici ihale süreçlerinde karşılaşılan zafiyetleri de ortadan kaldıracağı 

ve böylece Kurum kaynaklarının verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını da temin edeceği,     

değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

TKİ Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan taşınmaz, mal ve ürün gibi kaynakların satımı 

ve kiraya verilmesine ilişkin olarak mevcut düzenlemelerle ilgili oluşan hukuki boşluğun 

doldurulması, Kurumun gelir getirici ihale süreçlerinde karşılaşılan zafiyetlerin giderilmesi ve 

böylece Kurum kaynaklarının verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını teminen; ilgili 
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mevzuat esas alınmak suretiyle hazırlanan ancak mevcut haliyle dağınık halde bulunan 

düzenlemelerin, bir usul ve esas dahilin de gruplandırılarak  bir ya da birden çok yönetmelik 

şeklinde düzenlenmesi önerilir. 

BULGU 7: TKİ Kurumu Bünyesinde Süregelen Kömür Yıkama Faaliyetleri 

Neticesinde Oluşan Kömür Artıklarının Yeniden Ekonomiye Kazandırılmaması 

TKİ Kurumu bünyesinde süregelen kömür yıkama faaliyetleri neticesinde oluşan kömür 

artıklarının (şlam) yeniden ekonomiye kazandırılması sonucu önemli ölçüde mali kaynak 

sağlanabileceği tespit edilmiştir. 

TKİ Kurumunun ELİ ve GLİ Müdürlükleri bünyesinde sürdürülen üretim faaliyetleri 

neticesinde elde edilen kömürler (tüvönan-ocaktan çıktığı haliyle herhangi bir zenginleştirme 

yapılmamış) o anki piyasada oluşan talep durumuna göre doğrudan mücavirlerindeki termik 

santrallere veya kömür yıkama tesislerinde (lavvar) kalite parametreleri zenginleştirilerek 

ısınma ve sanayi sektörüne sevk edilebilmektedir. 

Kömür yıkama tesislerinde yapılan zenginleştirme işlemleri neticesinde ise termik 

santraller ile ısınma sanayi sektörüne satış imkanı bulunmayan şlam adı verilen artık malzeme 

elde edilmekte ve bu şlamlar oluşturulan toplama havuzlarına sevk edilerek depolanmaktadır. 

Kömür yıkama tesislerine giren kömürden elde edilen satılabilir ve artık ürünlerin 

ağırlık oranları bu tesislerin önemli bir verimlilik göstergesi olup, teşekkül gelirleri üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu nedenle kurulan kömür yıkama tesislerinin piyasa taleplerine 

en uygun ürünü verecek şekilde dizayn edilerek çalıştırılması yanında, kömürün içerisindeki 

kaliteyi olumsuz etkileyen safsızlıkları en yüksek oranda ayıracak teknolojik yeterliğe haiz 

olması önem taşımaktadır. 

Geçmişte kömür yıkama tesislerinin ihtiyaca tam olarak cevap vermeyen bir yapıda 

olması yanında teknolojik olarak düşük verimlilikte işletilmesi nedeniyle İşletme Müdürlükleri 

bünyesinde önemli miktarda artık malzeme stokları oluşmuştur. 

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi 

Yönetmeliğinde atık; “üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından 

çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal” 

olarak tanımlanmakta olup, anılan Yönetmeliğin Kapsam Maddesinde ise “madenlerin 

aranması, çıkarılması, işleme tabi tutulması veya depolanması sonucu oluşan atıklar ile inşaat 
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ve yıkıntı atıklarının tanımlanmasında EK-4 atık listesi, tehlikelilik özelliklerinin 

belirlenmesinde EK-3/A’da verilen tehlikelilik özellikleri ve EK-3/B’de verilen sınır değerler 

ile bu atıkların yönetiminde EK-2/A ve EK-2/B’de belirtilen atık işleme yöntemleri kullanılır; 

ancak bu Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanmaz.” hükümleri bulunmaktadır. 

Esasen kömür yıkama-zenginleştirme işlemleri neticesinde oluşan şlam malzemesi 

yeniden işlenmesi durumunda ekonomik bir değer taşıdığından atık değil ilave bir kaynak 

durumunda olduğundan artık malzeme olarak isimlendirilmektedir. 

Günümüzde, geçmişe oranla kömür yıkama teknolojisinde önemli ilerlemeler 

kaydedilmiş olduğundan, lavvar artıklarının güncel kömür yıkama teknolojisinden 

faydalanılarak tekrar işlendiğinde özellikle termik santrallerde yakıt olarak kullanılma 

potansiyeli olduğu ortaya çıkmış ve bu stokların bir kaynak olarak da değerlendirilmesi 

gündeme gelmiştir. 

Bu kapsamda, ELİ İşletme Müdürlüğü ruhsat alanlarında yapılan çalışmalarda 1994-

2005 yılları arasında oluşan ve o dönemde tam olarak döküm yerleri kayıt altına alınmadan 

depolanan şlamdan (lavvar artıkları), yapılan iş artışlarıyla 7,3 milyon ton’luk kısmının 

yükleniciye satılarak bunun yüklenici tarafından zenginleştirilmesi ve zenginleştirilen ürünün 

tekrardan satın alınarak termik santrale TKİ tarafından satılmasına yönelik sözleşme devam 

etmektedir. Bu süreçte yüklenici firma pek çok deneme yaparak bir şlam zenginleştirme akış 

şeması oluşturmuş durumdadır. Ancak, bu şemanın daha bilimsel ve sistematik bir bakış 

açısıyla tekrar gözden geçirilmesinde fayda bulunmaktadır. 

Diğer yandan yukarıda da değinildiği gibi geçmiş dönemde oluşan şlamların miktar ve 

döküm yerleriyle ilgili net kayıtlar olmadığından döküm alanlarında kazı yapıldıkça ilave şlam 

stokları da bulunmaya devam etmekte olduğundan, mevcut yükleniciye mütemadiyen ilave iş 

verilmek yoluyla bu stokların da ekonomiye kazandırılmasına çalışılmaktadır.  

Nitekim, TKİ Yönetim Kurulunun 20.08.2019 tarih ve 20/139 sayılı kararıyla ELİ 

döküm sahalarında şlam zenginleştirme işlemlerini yürüten yüklenici firma ile 31.03.2021 

tarihinde sona erecek “Şlam+Şist+Miks satışı ile ilgili Çerçeve Sözleşmesi” nin 2,5 milyon ton, 

yine “Zenginleştirilen Şlam Kömürünün Termik Santrale Verilmek Üzere Satın Alınmasına 

İlişkin Protokol”ün de 2 milyon ton iş artışı verilerek bitiş sürelerinin 31.03.2025 yılına kadar 

uzatılmasıyla ilgili 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan 2. Ek Protokolün imzalama 

yetkisinin Genel Müdürlüğe verilmesine karar verilmiştir. 
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Mevcut durum itibarıyla TKİ tarafından yapılan çalışmalarda, ELİ sahalarında dağınık 

şekilde 10 milyon ton civarında bir şlam stoğunun bulunduğu belirlenmiştir. 

Diğer yandan ELİ sahalarında çalışan lavvarların döküm alanlarında, dökümü yapılan 

yüksek rutubet içerikli şlam malzemesi ve etraftan gelen suların da etkisiyle havuzlardan 

taşmalar yaparak hem etraftaki su kaynaklarına karışmakta hem de potansiyel bir kaynak olan 

şlam ürününün zayiatına neden olunabilmektedir. 

Bu nedenle; şlam havuzlarına döküm yapılırken bu havuzlarda biriken suların tahliye 

edilebilmesi ve çevreden gelecek suların ise bu havuzlara sirayetinin önleneceği şekilde bir 

depolama düzeni oluşturulması; hem gelecekte yapılacak şlam zenginleştirmeye yönelik 

süreçte özellikle depolama tabanına yakın bölgelerdeki rutubetin azaltılması ve dolayısıyla 

kömürün kalorisinin artırılması hem de depolama havuzlarının taşması neticesinde oluşabilecek 

şlam zaiyatının ve çevre kirliliğinin önlenmesi, açılarından gerekli görülmektedir. 

Nitekim yerinde yapılan incelemelerde yıllar sonra bile kazılarak zenginleştirilmeye ve 

özellikle mücavirindeki termik santralle sevk edilmeye çalışılan bu malzemenin hala ciddi 

oranda rutubet taşıdığı görülmüştür. 

GLİ’de ise ilk kömür zenginleştirme tesisi olan Tunçbilek Lavvarı kurulduğu tarihten 

itibaren şlam olarak adlandırılan ince taneli kömür içeren artıkları bölgeden geçen Kocabaş 

çayına boşaltılmış ancak, çayda oluşan kirlilik nedeniyle bu malzeme daha sonra bir havuzda 

depolanmaya başlanmıştır. 1970’li yıllardan itibaren oluşturulan bu havuzlardan Tunçbilek 

bölgesinde 3 adet bulunmaktadır. Bunlardan iki adedine (4 no ve 6-C) Tunçbilek lavvarından 

gelen, diğeri ise (Yörgüç şlam göleti) 1993 yılında hizmete alınan daha ileri teknolojiye haiz 

Ömerler lavvarından gelen şlamlar depolanmıştır. 

Yapılan hesaplamalarda, GLİ bünyesindeki depolama havuzlarında 20 milyon ton 

civarında şlam olduğu belirlenmiştir. 

TKİ Yönetim Kurulunun 31.01.2019 tarih ve 2/9 sayılı kararıyla Ömerler Lavvarı 

tarafından kullanılmış olan İR-4364 nolu ruhsat üzerinde bulunan 140.000 m² alana ve 35 m 

derinliğe sahip yaklaşık 10 milyon ton kapasitesi olduğu tahmin edilen şlam göletindeki şlamın 

ton başına rödövans bedeli karşılığında açık ihale yöntemiyle satılabilmesi ve üretilen kömürün 

TKİ tarafından alınabilmesini kapsayan sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması için Genel 

Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. 
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Bilahare 27.03.2019 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan açık artırma ihalesine 2 istekli 

tarafından katılım olmuş ancak TKİ Yönetim Kurulunun 20.08.2019 tarih ve 20/143 sayılı 

kararıyla, ihalede teklif fiyatı etkileyebilecek bir hatanın varlığı ve bununla beraber uygun 

rekabet ortamı ve koşullarının sağlanmaması, rekabeti engelleyici hallerin varlığının anılan 

ihalede mevcut görüldüğüne dair TKİ Hukuk Müşavirliğinin 22.07.2019 tarih, 2791079 sayılı 

mütalaası doğrultusunda iptal edilmesine karar verilmiştir. 

GLİ ve ELİ Müdürlüklerinde; 

-Yıllar içerisinde önemli miktarlara ulaşan şlam stoklarının değerlendirilmesi için 

mevcut piyasa talep yapısına en uygun zenginleştirme akış şeması belirlenmesi, 

-Döküm yapılan şlam havuzlarında biriken ve askıda katı maddeden önemli şekilde 

ayrılan suların tahliye edilebilmesi ve çevreden gelecek suların ise bu havuzlara sirayetinin 

önleneceği şekilde bir depolama düzeni oluşturulması, 

-Mevcut kömür yıkama tesislerindeki akış şeması tekrar değerlendirilerek bu tesislerden 

şlam çıkışı ve şlam içeriğindeki su miktarını azaltıcı önlemlerin alınması, 

gerektiği değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

TKİ Kurumu GLİ ve ELİ Müdürlüklerinde; 

-Yıllar içerisinde önemli miktarlara ulaşan şlam stoklarının değerlendirilmesi için 

mevcut piyasa talep yapısına en uygun zenginleştirme akış şeması belirlenmesi, 

-Döküm yapılan şlam havuzlarında biriken ve askıda katı maddeden önemli şekilde 

ayrılan suların tahliye edilebilmesi ve çevreden gelecek suların ise bu havuzlara sirayetinin 

önleneceği şekilde bir depolama düzeni oluşturulması, 

-Mevcut kömür yıkama tesislerindeki akış şeması tekrar değerlendirilerek bu tesislerden 

şlam çıkışı ve şlam içeriğindeki su miktarını azaltıcı önlemlerin alınması, 

önerilir. 
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BULGU 8: TKİ Kurumu Bünyesindeki Elektrik Şebekelerinde; Yüksek Oranda 

Trafo ve Hat Kayıpları Oluşması, Reaktif Güç Tüketimiyle İlgili Sınırların Aşılması ve 

Yüklenicilere Yapılan Elektrik Tedarik Tahakkuklarında Mevzuata Aykırılık Olması 

TKİ Kurumu bünyesindeki elektrik şebekelerinde; yüksek oranda trafo ve hat 

kayıplarının oluştuğu, elektrik piyasası mevzuatında izin verilen reaktif güç tüketimiyle ilgili 

sınırların aşıldığı ve yüklenicilere elektrik tedariği kapsamında yapılan tahakkukların elektrik 

piyasası mevzuatına aykırı olduğu tespit edilmiştir. 

TKİ Kurumu bünyesinde, işletme bazında elektrik tüketimleri ile hat ve trafo kayıpları 

yanında TKİ genelinde elektrik abonelikleri ve reaktif güç tüketimleri kapsamında incelemeler 

yapılmıştır. 

Bu incelemelerde; 

-TKİ’nin kendi tesislerine ilaveten şantiye alanlarında faaliyet yürüten bazı yüklenici 

firmalara da elektrik sağladığı, 

-2019 yılı aylık tüketimler bazında kaydı tutulan trafo ve hat kayıplarında özellikle Garp 

Linyitleri İşletme Müdürlüğü (GLİ) faaliyet alanında önemli dalgalanmaların olduğu, 

-TKİ aboneliği ve TKİ’ye ait enerji nakil hatları kullanılarak elektrik tedariği yapılan 

yüklenici iş yerlerine tahakkuk yapılırken izlenen yöntemde mevcut Elektrik Piyasası 

Mevzuatına aykırılıkların bulunduğu ve işletmeler bazında farklılıklar gösterdiği, 

-TKİ bünyesinde Reaktif Güç Kompanzasyon tesisleri mevcut olmasına rağmen, 

dönemsel enerji tüketim yapısının yakından izlenerek bu tesislerin doğru çalışması tam 

sağlanamadığından Elektrik Piyasası Mevzuatında izin verilen reaktif güç tüketimiyle ilgili 

sınırların aşılarak elektrik faturalarında reaktif güç bedeli ödendiği, 

-Yerleşim birimlerinin içinde bulunan ve bu nedenle lisans sahibi bölgesel enerji 

dağıtım şirketleri üzerinden bireysel enerji aboneliği yaparak enerji alması gereken lojman gibi 

şahıslara tahsis edilen birimlerde hala TKİ aboneliği üzerinden enerji alındığı ve enerji 

tahakkuklarının süzme sayaçlar vasıtasıyla yapıldığı, görülmüştür. 

Konu kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirmelere aşağıda yer verilmektedir. 

Aşağıdaki tablolarda TKİ İşletme Müdürlükleri bazında 2019 yılı enerji tüketimleri, 

yüklenicilere verilen enerji ile trafo ve hat kayıpları kWh olarak yer almaktadır. 
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Tablo 1: GLİ Müdürlüğü 2019 Yılı Elektrik Tüketimleri ve Şebeke Kayıpları (kWh) 

 

Tablo 2: ELİ Müdürlüğü 2019 Yılı Elektrik Tüketimleri ve Şebeke Kayıpları (kWh) 

 

 

 

 

 

 

2019 GLİ Harice Verilen
Trafo ve Hat 

Kayıpları
Toplam

Trafo Hat 

Kayıp 

Oranı    

(%)

OCAK 2.973.769,09 1.949.705,29 270.064,00 5.193.538,38 5,20

ŞUBAT 2.698.639,74 1.653.104,81 233.866,15 4.585.610,70 5,10

MART 3.171.723,62 1.770.978,31 152.867,07 5.095.569,00 3,00

NİSAN 2.933.369,68 1.815.090,97 136.786,93 4.885.247,58 2,80

MAYIS 3.171.771,66 1.565.557,30 223.224,92 4.960.553,88 4,50

HAZİRAN 2.733.393,21 1.577.817,83 191.359,24 4.502.570,28 4,25

TEMMUZ 3.175.188,77 1.751.492,57 259.299,02 5.185.980,36 5,00

AĞUSTOS 2.755.479,46 1.542.027,22 207.217,30 4.504.723,98 4,60

EYLÜL 2.880.158,38 1.507.857,41 112.513,23 4.500.529,02 2,50

EKİM 2.984.969,74 1.646.147,17 264.355,51 4.895.472,42 5,40

KASIM 3.176.394,72 1.777.460,18 163.763,80 5.117.618,70 3,20

ARALIK 3.100.035,67 1.383.059,94 194.103,77 4.677.199,38 4,15

TOPLAM 35.754.893,74 19.940.299,00 2.409.420,94 58.104.613,68 4,15

2019 ELİ Harice Verilen
Trafo ve Hat 

Kayıpları
Toplam

Trafo Hat 

Kayıp 

Oranı    

(%)

OCAK 871.077,50 17.280.334,13 738.363,37 18.889.775,00 3,91

ŞUBAT 1.399.421,70 15.106.631,10 706.384,20 17.212.437,00 4,10

MART 1.461.644,10 16.658.708,15 509.262,75 18.629.615,00 2,73

NİSAN 1.166.594,70 16.489.020,62 779.559,68 18.435.175,00 4,23

MAYIS 1.024.042,00 16.166.595,79 585.023,22 17.775.661,00 3,29

HAZİRAN 817.057,00 14.573.953,03 562.094,97 15.953.105,00 3,52

TEMMUZ 963.647,80 16.331.549,03 595.578,18 17.890.775,00 3,33

AĞUSTOS 659.605,00 15.108.788,84 618.620,16 16.387.014,00 3,78

EYLÜL 849.948,00 16.582.531,05 587.196,95 18.019.676,00 3,26

EKİM 860.881,90 16.975.673,02 693.296,09 18.529.851,00 3,74

KASIM 804.328,40 16.617.716,88 616.438,72 18.038.484,00 3,42

ARALIK 641.732,10 16.932.900,36 862.079,54 18.436.712,00 4,68

TOPLAM 11.519.980,20 194.824.401,98 7.853.897,82 214.198.280,00 3,67
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Tablo 3: ÇLİ Müdürlüğü 2019 Yılı Elektrik Tüketimleri ve Şebeke Kayıpları (kWh) 

 

Tablolardan da görüleceği üzere, aylık bazda; 

-GLİ’de trafo ve hat kayıpları en düşük %2,8 (Nisan ayı) ile en yüksek %5,4 (Ekim ayı) 

arasında,  

-ELİ’de trafo ve hat kayıpları en düşük %2,73 (Mart ayı) ile en yüksek %4,68 (Aralık 

ayı) arasında,  

-ÇLİ’de trafo ve hat kayıpları en düşük %3,97 (Mayıs ayı) ile en yüksek %4,49 (Aralık 

ayı) arasında, 

değişmiştir. 

Tablo verileri değerlendirildiğinde trafo ve hat kayıp oranlarının GLİ ve ELİ’de daha 

geniş bir aralıkta değişirken, ÇLİ’de daha dar bir aralıkta değiştiği görülmektedir. 

Özellikle GLİ’deki daha geniş olan bu dalgalanmanın nedenleri üzerinde yapılan 

araştırmada, dönemsel olarak çalışan su pompalarının enerji tüketimlerinin sayaç verilerine 

dayanmadığından kayıplar içerisine alındığı görüldüğünden; bu kayıp hesaplamalarının sağlıklı 

olmadığı sonucuna da varılmakla birlikte, oluşan bu dalgalanmalar her bir İşletme Müdürlüğü 

bünyesindeki elektrik tüketim ve kayıplarla ilgili hesaplama yönteminin sayaç verilerine 

dayandırılarak aynı baza getirilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Diğer yandan İşletme Müdürlükleri bünyesindeki trafo ve hat kayıplarının en düşük 

2019 ÇLİ Harice Verilen Trafo ve Hat Kayıpları Toplam

Trafo Hat 

Kayıp 

Oranı   

(%)

OCAK 782.014,40 5.548,40 33.489,58 821.052,38 4,08

ŞUBAT 591.236,05 8.327,44 27.675,38 627.238,87 4,41

MART 790.960,89 16.955,52 34.994,91 842.911,32 4,15

NİSAN 507.578,25 14.240,24 23.356,71 545.175,19 4,28

MAYIS 383.595,28 8.205,84 16.181,84 407.982,95 3,97

HAZİRAN 439.994,33 7.530,32 20.039,93 467.564,58 4,29

TEMMUZ 412.301,76 9.440,16 17.771,06 439.512,98 4,04

AĞUSTOS 316.058,20 8.161,92 14.253,01 338.473,12 4,21

EYLÜL 364.956,02 10.421,84 16.332,74 391.710,60 4,17

EKİM 414.457,75 7.435,28 18.098,33 439.991,36 4,11

KASIM 314.291,99 8.203,44 14.121,37 336.616,80 4,20

ARALIK 376.207,23 28.398,88 19.031,45 423.637,56 4,49

TOPLAM 5.693.652,13 132.869,28 255.346,31 6.081.867,72 4,20
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değerleri dikkate alındığında ise ÇLİ bünyesindeki kayıpların (%3,97) %2,8 civarındaki GLİ 

ve ELİ’deki kayıpların hayli üzerinde olduğu da görülmektedir. 

Trafoların işletme kayıpları; üretimde kullanılan malzeme kalitesi, bakımlarının 

zamanında ve doğru olarak yapılması, fazlarının dengeli olarak yüklenmesi, enerji dağıtım 

hatlarındaki iletken kesitlerinin yeterli olup olmaması, düşük yüklenme oranı (trafo gücünün 

tüketimin çok üzerinde olması) veya trafonun aşırı yüklenmesi gibi pek çok nedene 

dayanmaktadır.  

Bu nedenle, İşletme Müdürlükleri ve tüm kurum bünyesindeki elektrik şebekesinin ve 

buna bağlı şebeke teçhizatının kontrolünün yapılarak; 

-Öncelikle trafoların hizmet verdiği bölgedeki enerji tüketim değerlerine uygun güçte 

olup olmadığı, 

-Trafoların fazlarının dengeli yüklenip yüklenmediği, 

-İletken kesitlerinin mevcut tüketim için uygun olup olmadığı, 

-Şebeke elemanlarından yıllar içerisinde yıpranarak verimli olma özelliğini kaybeden 

teçhizatın tespitinin yapılması ve daha verimli şebeke elemanlarıyla değiştirilmesi, 

-TKİ uhdesindeki elektrik şebekesine bağlı sayaçların ölçüm hassasiyetlerinin kontrol 

edilmesi, 

-Özellikle yüklenicilere ve üçüncü şahıslara elektrik verilen hatlarda kaçak tüketim olup 

olmadığının yakından takibi, 

-Tüketim yerleriyle ilgili kayıtların fiili durumu yansıtacak şekilde yapılmasının 

sağlanması, 

-Mevcut kompanzasyon sisteminin yakından takip edilerek, reaktif güç tüketimiyle ilgili 

mevzuatta izin verilen sınırların aşılmaması, 

Elektrik tüketiminde daha verimli olunması açısından gerekli görülmektedir.  

Diğer yandan, TKİ tarafından yüklenicilerine elektrik tedarik etmesiyle ilgili olarak 

Elektrik Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılan incelemede tespit edilen ilgili hususlara aşağıda 

yer verilmektedir. 
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Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinde Dağıtım Şirketinin 

yükümlülüğü “lisansı kapsamındaki dağıtım bölgesinde elektriğin dağıtım sistemine girişinden 

tüketim noktalarına iletilmesine kadar olan tüm aşamalarda, enerji akışının gerçek zamanlı 

olarak izlenmesi, sisteme ilişkin ihbarların alınması ve sonuçlandırılması ve koruyucu bakım 

onarım hizmetlerinin planlanması ile uygulanması konularında gerekli iletişim alt yapısını 

kurmak” olarak belirlenmiştir. 

Bu nedenle dağıtım gerilim seviyesinde enerji tedarik işlemleri, kapsama alanı dahilinde 

lisans sahibi dağıtım şirketinin görevidir. 

Elektrik kullanım talebi olan gerçek veya tüzel kişiler Elektrik Piyasası Tüketici 

Hizmetleri Yönetmeliği’nin 21’inci maddesine göre ilgili görevli tedarik şirketine başvuruda 

bulunmak zorundadır.  

Anılan Yönetmeliğin 31’inci maddesine göre de tüketicinin, perakende satış sözleşmesi 

kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini önceden görevli tedarik şirketinin yazılı onayını 

almaksızın başkalarına devir, temlik ve rehin etmesi mümkün değildir 

Aynı Yönetmeliğin 48’inci maddesinin (c) bendinde tüketicinin 6’ncı maddenin altıncı 

fıkrası hükmü olan “Serbest tüketici niteliği ile birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin 

aralarından yetkilendirdiği bir tüketici adına satın alınan tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen 

elektrik enerjisinin, kâr amaçlı olarak tekrar satışı yapılamaz” koşulu dışında, ölçme 

noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi ise 

usulsüz elektrik enerjisi tüketimi olarak tanımlanmaktadır. 

Bu nedenle, TKİ tüzel kişiliğine ait kullanıcılar dışında yüklenici firma veya üçüncü 

şahıslara (lojmanlar) elektrik enerjisi satışı ile ilgili süreçlerde Enerji Piyasası mevzuatı 

hükümlerine titizlikle riayet edilmesinin gerekli olduğu, değerlendirilmektedir.  

Öneri: 

TKİ bünyesinde elektrik tüketiminde daha verimli olunmasını teminen; İşletme 

Müdürlükleri ve tüm kurum bünyesindeki elektrik şebekesinin ve buna bağlı şebeke 

teçhizatının kontrolünün yapılarak öncelikle trafoların hizmet verdiği bölgedeki enerji tüketim 

değerlerine uygun güçte olup olmadığı, trafoların fazlarının dengeli yüklenip yüklenmediği, 

iletken kesitlerinin mevcut tüketim için uygun olup olmadığı, şebeke elemanlarından yıllar 

içerisinde yıpranarak verimli olma özelliğini kaybeden teçhizatın tespitinin yapılması ve daha 
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verimli şebeke elemanlarıyla değiştirilmesi, şebekeye bağlı elektrik sayaçlarının ölçüm 

hassasiyetlerinin kontrol edilmesi, özellikle yüklenicilere ve üçüncü şahıslara elektrik verilen 

hatlarda kaçak tüketim olup olmadığının yakından takibi, tüketim yerleriyle ilgili kayıtların fiili 

durumu yansıtacak şekilde yapılmasının sağlanması, mevcut kompanzasyon sisteminin 

yakından takip edilerek reaktif güç tüketimiyle ilgili mevzuatta izin verilen sınırların 

aşılmaması ve TKİ tüzel kişiliğine ait kullanıcılar dışında yüklenici firma veya üçüncü şahıslara 

(lojmanlar) elektrik enerjisi satışı ile ilgili süreçlerde Enerji Piyasası mevzuatı hükümlerine 

titizlikle riayet edilmesinin sağlanması önerilir. 

BULGU 9: TKİ Bünyesinde Yürütülen “Hümik Asitin Sağlık, Kozmetik ve Tarım 

Sektörlerinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması” Projesi Kapsamında Elde Edilen 

Sonuçların Uygulamaya Alınmaması 

TKİ bünyesinde; hümik asitin sağlık, kozmetik ve tarım sektörlerinde kullanımına 

yönelik yapılan araştırmalarda geniş kullanım alanları tespit edilmesine rağmen, bunun yeterli 

düzeyde uygulamaya alınamadığı tespit edilmiştir. 

Mevcut durum itibarıyla ana kaynağı leonardit olan ancak genç linyitler ve gidya gibi 

kaynaklarda da önemli miktarlarda bulunan hümik maddelerin tarım, çimento ve seramik 

sektöründen başka, insan sağlığı ve cilt bakımı için de önemli faydaları bulunmaktadır. 

TKİ bünyesindeki maden ruhsat sahalarında bulunan leonarditlerin (düşük kalorili genç 

kömürler) değerlendirilmesi amacıyla 2007 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği 

Bölümü ile “TKİ Sahalarında Hümik ve Fülvik Asit Üretimi Projesi” sözleşmesi kapsamında 

hümik asit ile ilgili faaliyetlere başlanmıştır.  

Bilahare 2008 yılında TKİ Konya Ilgın Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Çavuşçugöl 

mevkiinde yıllık üretim kapasitesi 1.000.000 lt/yıl olan pilot amaçlı leonardit kullanarak sıvı 

gübre üreten bir tesis kurulmuştur. Tarımda verimliliği arttırmak amacıyla kullanılan toprak 

düzenleyicisi ve bitki besleme ürün grupları arasında akla ilk gelen, sektöründe belirleyici, 

güvenilir bir marka olmak hedefiyle üretim yapılması ve aynı zamanda bu vesileyle hem düşük 

kalorili kömürlerin ekonomiye kazandırılması hem de gübre sanayisindeki dışa bağımlılığın 

azaltılmasının mümkün hale gelmesi hedeflenmiştir. 

Leonardit (Humat, Organik Humat, Humalit veya Humus olarak da adlandırılmaktadır), 

linyitin kömürleşme esnasında yüksek oranda oksidasyona uğramış hali olup, %35-85 arasında 

değişen miktarlarda hümik asit içeriğine sahiptir. Leonardit, yüksek oranda hümik asitler 
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dışında; karbon, makro ve mikro besin elementleri içeren, kömür düzeyine ulaşmamış tamamen 

doğal organik madde olarak da tanımlanır. İçerdiği yüksek orandaki hümik asitlerden dolayı 

ağırlıklı tarım sektörü olmak üzere, tıp, kozmetik ve hatta çimento ve seramik sektöründe priz 

geciktirici katkı maddesi gibi pek çok alanda kullanılabildiğinden önemli ekonomik değere 

sahiptir. 

Literatürde yer alan verilere göre toprakta %1-5 oranında, taş kömüründe %1’e kadar, 

hayvan gübresinde %5-15 oranında, linyit katmanlarında %10-30 oranında ve leonardit 

içeriğinde ise %40-90 oranında hümik asit bulunabilmektedir. Bu nedenle leonardit önemli bir 

hümik asit kaynağı olarak öne çıkmaktadır. 

TKİ Konya Ilgın HÜMAS tesislerinde sıvı hümik asit üretim faaliyetleri hizmet alımı 

yoluyla yapılmış olup, TKİ HÜMAS markası adı altında üretim yapılan bu üründen 2019 yılı 

sonuna kadar 2,1 milyon litre üretim yapılmış ve aynı tarih itibarıyla 181,1 bin litre de stoklarda 

satışı beklemektedir. 

2008-2019 yılları arasında geçen dönemde yıllık bazda TKİ HÜMAS satışları 

incelendiğinde bunun 906 litre (2008 yılı) ile 335,8 bin litre (2017 yılı) arasında değiştiği 

görülmektedir. Bu dönemde satışlar 5 adet bölge bayisi aracılığıyla ve TKİ kurumunun kendi 

uhdesinde yürütülmüş ancak yıllık bazda sürekli bir artış ivmesi elde edilememiştir. 

Diğer yandan TKİ ve ABD’de yerleşik teknoloji firması arasında 13 Kasım 2009 

tarihinde imzalanan İşbirliği Anlaşması ve 10 Aralık 2013 tarihinde imzalan Süre Uzatım 

Anlaşmaları kapsamında MicGasTM Kömür Biyoteknoloji Projesi yürütülmüştür. Bu 

kapsamda, Gazi Teknopark Yerleşkesindeki TKİ’ye ait ofis, laboratuar ve çalışma alanında 4 

yılı aşkın süredir devam eden proje faaliyetleri 25 Mayıs 2015 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

Projenin uygulanması kapsamında bir sonraki adım olarak öngörülen deneme üretimi 

ve 1.000 ton/yıl kömür besleme kapasiteli ticari tesis projelendirme faaliyetlerinin 

tamamlanması için aynı firmanın ticari tesis projelendirmesini ve demostrasyon üretimini TKİ 

Konya Ilgın Hümik Asit Tesisininde gerçekleştirmesi ve bahse konu tesiste TKİ Hümas ve 

Actosol ürünleri ile birlikte üretilmesi planlanmıştır. Ancak bu süreç uygulamaya 

geçirilememiştir. 

Yine 2016-2017 yılları arasında TKİ Ilgın Hümik Asit Tesisinde yıpranan, tehlike arz 

eden ve eksik bulunan aksamla ilgili tamir-yenileme çalışmaları da yapılmış olup, bu kapsamda 

dönemin fiyatlarıyla 950 bin TL harcama yapılmıştır. 
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Üretimi yapılan TKİ-HÜMAS’ın kalite standardı %12 hümik ve fulvik asit içeriğinin 

tutturulmasıdır. Ancak, temini yapılan leonarditlerin hümik asit içerikleri değişken olduğundan 

ürün içeriğinde de değişimler olabilmektedir. 

Diğer yandan, hem TKİ uhdesindeki ruhsat alanlarında mevcut leonardit varlıklarının 

tam anlamıyla araştırılması yoluyla hem kalite hem de miktar yönünden bir envanterinin 

çıkarılması daha sağlıklı planlama yapılması açısından gerekli görülmektedir. 

Ayrıca, ruhsatı EÜAŞ uhdesinde bulunan Afşin-Elbistan havzasındaki kömür 

yataklarının üst tabakalarında yer alan ve an itibarıyla çok kısıtlı olarak kullanabilen ancak, 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine yaptırılan çalışmalarda tarımda kullanım potansiyeli 

olduğu belirlenen gidya rezervlerinden de sıvı ve katı formda gübre olarak faydalanılabilmesine 

yönelik çalışmaların yürütülerek ticari aşamaya geçirilmesi durumunda bu ürünlerin özellikle 

yoğun yağmur etkisiyle organik madde içeriğinde azalmalar yaşanan Karadeniz bölgesindeki 

tarım alanlarında eksilen organik maddeleri tamamlayarak milli ekonomiye önemli katkı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Bunlara ilaveten Hümik Asitin Beton Kimyasal Katkısı Olarak Kullanımının 

Araştırılması ve Hümatların Seramik Sağlık Gereçleri ve Seramik Kaplama Malzemeleri 

Üretiminde Dağıtıcı Olarak Kullanımının Araştırılması konularında da aratırma projeleri 

yürütülmüş ancak uygulamaya geçirilememiştir. 

Hümik maddelerin dermo-kozmetikte anti-enflamatuar, anti-bakteriyel, anti-mikrobiyal 

özellikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda yara iyileştirme, makrofaj savunma reaksiyonlarını 

uyarma, sinir dokusunun yenilenmesini hızlandırma, doku tamirinin kolaylaştırma, kollajen 

sentezini tetikleme özelliklerinden dolayı TKİ tarafından 2012 yılında “Hümik Asitin Sağlık ve 

Kozmetik Sektöründe Kullanım Olanaklarının Araştırılması” projesi başlatılmış ve anılan tarih 

itibarıyla TKİ tarafından üretimi yapılan TKİ HÜMAS ürünü kullanılarak, cari durumda büyük 

oranda ithal edilen kozmetik ürünler üretilmeye başlamıştır. 

2010-2018 yılları arasında bu proje kapsamında danışmanlık ve araştırma-geliştirme 

çalışmaları için faklı firmalara 1,9 milyon TL harcama yapılmıştır. 

2017 yılında ise temel araştırma ve üretim çalışmalarını takiben “Kozmetik Ürünler 

Proje Faaliyetlerinin Koordinasyonu ve Yürütümü Projesi” uygulamaya konulmuş ve demo 

kapsamlı kozmetik ürün üretimi yanında tanıtın reklam ve pazarlama ile satış mağazası 

hazırlanmasına yönelik faaliyetler bu kapsamda yürütülerek KDV hariç 2,4 milyon TL harcama 
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yapılmıştır. 

“Hümik Asitin Sağlık ve Kozmetik Sektöründe Kullanım Olanaklarının Araştırılması” 

projesi kapsamında TKİ Elegance Markası adı altında şampuan, sabun, yüz maskesi, güneş 

kremi, tüy dökücü krem, cilt onarıcı krem ve cilt bakım kremi ürünleri başlığı altında 11 çeşit 

ürün geliştirilmiştir.  

Bahsi geçen kozmetik ürünlerin dermo-alerjik, dermo-toksik, dermo-mikrobiyolojik 

testleri yurtiçi ve yurtdışında akredite laboratuvarlarda yaptırılmış ve olumlu sonuçlar 

alınmıştır. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığınca istenen gerekli testler de (mikrobiyolojik, stabilite, 

challenge testleri) yaptırılmış ve Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumuna kozmetik ürünlerin tescil, 

pazarlama ve ticareti için başvuru yapılarak, gerekli izinler alınmıştır. Nihai olarak 6 adet 

kozmetik üründe patent alınmıştır. 

Üretim sürecine girilmesiyle birlikte kozmetik ürünlerin piyasa sürülmeden önce 

tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm 

aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemlerinden olan ISO 

9001 belgesi, İyi Üretim Uygulamaları ISO 22716 (GMP) belgesi ve Helal Belgesi de bahsi 

geçen kozmetik ürünler için TKİ adına alınmıştır. 

Bu ürünlerin üretimi Gazi Üniversitesi Teknopark’taki TKİ Biyoteknoloji Laboratuvarı 

ve Kocaeli’deki bir kimya firmasının tesislerinde yapılmıştır. 

Söz konusu kozmetik ürünlerin piyasaya sürülmesi hedefiyle yapılan tüm çalışmalar 

neticesinde son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Gökkuşağı Kamu Pazarı 18 numaralı 

işyeri TKİ tarafından on yıl süreyle bedelsiz olarak kiralanarak TKİ Elegance Kozmetik Ürünler 

Satış Mağazası Şubesi unvanıyla ruhsatlandırılmıştır. Ancak, TKİ Elegance marka tescil 

işlemleri başka bir markayla isim benzerliği nedeniyle durdurulmuştur. Marka tescil işlemleri 

ile ilgili sürecin de tamamlanması gerekmektedir. 

Ancak, deneme üretimi ve pazarlama sürecinde, eksik öngörülerle ve son kullanma 

tarihleri dikkate alınmadan yapılan gereğinden fazla kozmetik ürün üretimleri tüm imalat 

sürecinde sıkıntılara yol açmış ve süreç TKİ Kurumu tarafından durdurulmuştur. 

Gelinen durum itibarıyla, Gazi Teknopark bünyesinde bulunan laboratuvar kapatılarak 

buradaki üretim malzemeleri TKİ Genel Müdürlüğü binasına taşınmış, elde bulunan ürünlerin 

çeşitli vesileler  (kongre, sempozyum, personele dağıtım) yoluyla dağıtımı yapılmış, son 
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kullanım tarihi geçen ancak ambalajı değerli olduğundan temizlenerek tekrar kullanılabilir 

durumdaki ürünler ile kullanılamaz durumdaki ürünler geri dönüşümü yapılmak üzere 

25.03.2019 tarihli tutanak karşılığında Kocaeli’deki kimya firmasının tesislerine gönderilmiştir. 

Diğer yandan, TKİ kurumunun hümik asit bazlı kozmetik ürünleri ile ilgili çalışmaları, 

mevcut kozmetik piyasasında faal olan bazı özel firmaların kömür bazlı şampuan ve cilt 

temizleyici gibi ürünler üretmesinde de ilham kaynağı olmuş ve pazarda bu ürünlerin “kömürün 

gücü” gibi reklam sloganlarıyla yer almaya başladığı da görülmüştür. 

Gelinen durum itibarıyla Konya Ilgın’da bulunan mevcut hümik asit üretim tesisinin de 

bölgede hem kaynaklara uzak oluşu hem de kontrol müdürlüğünün mevcut personel yapısındaki 

eksiklik ve ilave maliyetler nedeniyle, GLİ İşletmesine taşınmasına yönelik çalışmalara devam 

etmektedir. 

Diğer yandan 07.02.2020 tarihinde TKİ kurumu ile Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. 

arasında, TKİ HÜMAS’ın yurtiçi ve yurt dışında satışına yönelik baş bayilik sözleşmesi 

imzalanmıştır. Bu anlaşma, önemli bir dağıtım ağı olan Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. 

kapsamında TKİ HÜMAS ürünü için önemli bir satış potansiyelini de beraberinde 

getirmektedir. 

Sonuç olarak, yerli kömür kaynaklarının ülke ekonomisine en verimli ve çevre dostu bir 

şekilde kazandırma potansiyeli olan hümik asit üretimi ile ilgili olarak, 

-TKİ ruhsat alanlarındaki leonardit kaynaklarının miktar ve nicelik olarak bir 

envanterinin çıkarılması, 

-Leonardite oranla daha düşük hümik asit içeriği olan ve Afşin-Elbistan’da milyarlarca 

ton mertebesinde olan gidya kaynakların da üretime alınabilmesini teminen gerekli AR-GE 

çalışmalarının yapılması, 

-Tarım, çimento ve seramik gibi sektörlerde kuru hümik asit talebinin olduğu da dikkate 

alınarak, hem ürün çeşitlemesi hem de ve mevcut üretim tesislerinde kurutma tesisi gibi 

kullanımı artırıcı potansiyeli olan ilave tesislerin yapımının etüt edilmesi, 

-Yapılan tanıtım çalışmalarında olumlu dönüşler de elde edilen TKİ tarafından üretimi 

yapılan/yaptırılan kozmetik ürünlerle ilgili olarak tekrar değerlendirme yapılarak TKİ HÜMAS 

sürecinde de olduğu gibi kurumsal işbirliği olanakları da araştırılarak, elde edilmiş bulunan bu 

bilgi ve üretim altyapısının elde atıl stok kalmayacak şekilde planlı bir üretim yoluyla milli 
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ekonomiye kazandırılması, 

gerektiği değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Yerli kömür kaynaklarının ülke ekonomisine en verimli ve çevre dostu bir şekilde 

kazandırma potansiyeli olan hümik asit üretimi ile ilgili olarak, 

-TKİ ruhsat alanlarındaki leonardit kaynaklarının miktar ve nicelik olarak bir 

envanterinin çıkarılması, 

-Leonardite oranla daha düşük hümik asit içeriği olan ve Afşin-Elbistan’da milyarlarca 

ton mertebesinde olan gidya kaynakların da üretime alınabilmesini teminen gerekli AR-GE 

çalışmalarının yapılması, 

-Tarım, çimento ve seramik gibi sektörlerde kuru hümik asit talebinin olduğu da dikkate 

alınarak, hem ürün çeşitlemesi hem de ve mevcut üretim tesislerinde kurutma tesisi gibi 

kullanımı artırıcı potansiyeli olan ilave tesislerin yapımının etüt edilmesi, 

-Yapılan tanıtım çalışmalarında olumlu dönüşler de elde edilen TKİ tarafından üretimi 

yapılan/yaptırılan kozmetik ürünlerle ilgili olarak tekrar değerlendirme yapılarak TKİ HÜMAS 

sürecinde de olduğu gibi kurumsal işbirliği olanakları da araştırılarak, elde edilmiş bulunan bu 

bilgi ve üretim altyapısının elde atıl stok kalmayacak şekilde planlı bir üretim yoluyla milli 

ekonomiye kazandırılması, 

önerilir. 

BULGU 10: TKİ Kurumu Bünyesinde Yürütülen Biyokütle ve Kömür 

Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi Projesi Kapsamında Elde Edilen Sonuçların 

Geliştirilmesi 

TRİJEN Projesi ile kömür ve biyokütle gibi yerli kaynaklardan sıvı yakıt ve diğer 

kimyasal ürünlerin elde edilmesine yönelik pilot çalışmaların yapıldığı, ancak bu çalışmalarda 

özellikle düşük kalorili kömürlerin değerlendirilmesine yönelik olarak detaylı çalışmaların 

henüz tamamlanmadığı ve eldeki verilerle oluşan maliyet hesaplamalarının da ilave verimlilik 

artırıcı çalışmalarla azaltılması gerektiği tespit edilmiştir. 

TKİ ile mülga Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün (10.07.2018 sayılı Resmi 
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Gazete’de yayımlanan 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) teşkilatı ETKB Enerji İşleri 

Genel Müdürlüğü bünyesinde birleştirilmiştir.) müşteri kuruluş olduğu, TÜBİTAK MAM 

Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesine ilave olarak 2 özel 

sektör firmasının ise proje yürütücüsü olarak yer aldığı ve TÜBİTAK kaynakları ile desteklenen 

Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi adlı TÜBİTAK-KAMAG projesi 

15.06.2009 tarihinde başlamış, 15.06.2016 tarihinde sonuç raporu alınmıştır.  

Proje kapsamında, 08.06.2009 tarihinde taraflar arasında 48 ay süreli ve 1 milyon TL’si 

kurum hissesi ve kalan 15,7 milyon TL’si proje desteği olmak üzere toplam 16,7 milyon TL 

tutarında sözleşme imzalanmıştır. 

TRİJEN Projesi’nin amacı; sürdürülebilir kalkınma ve enerji güvenliği açısından yaygın 

ve ulusal kaynaklar olan kömür ve biyokütle karışımlarından ticari ve stratejik olarak büyük bir 

öneme sahip sıvı yakıt üretmektir. 

Bu amaçla proje kapsamında; Ülkemiz biyokütle ve kömür karışımlarından gazlaştırma 

yolu ile sentez gazı üretimi, elde edilen ham gazı temizleme sistemleri, gaz şartlandırma ve CO2 

tutma sistemleri, sıvı yakıt üretimine yönelik demir bazlı katalizör geliştirilmesi ve geliştirilen 

katalizör ile sentez gazından sıvı yakıt üretim sistemlerinin pilot ölçekte tasarım, imalat, saha 

montajı, sistemlerin devreye alınması ve test edilmesi, üretilen ham sıvı yakıtın ayırma ve 

saflaştırma işlemleri ile dizel, benzin, jet yakıtı vb ürünler elde edilmesi çalışmaları 

yürütülmektedir. 

2009-2016 yılları arasında proje kapsamında; öngörülen laboratuvar ve pilot ölçekli 

teknoloji geliştirme çalışmaları başarı ile tamamlanmıştır. TÜBİTAK KAMAG (Kamu 

Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı) kapsamında desteklenen 

bir proje olması nedeniyle pilot ölçeğin önce öncü (demonstrasyon) tesisi, devamında ticari 

tesise ölçek büyütme hedefi de bulunmaktadır. 

Paydaş kuruluşlar arasında yer alan TKİ Kurumu, proje sonuçlarını değerlendirmiş, 

öncü tesis kurulması kararına baz teşkil edecek yeterli verinin üretilmesi amacıyla TKİ'ye ait 

ELİ Müdürlüğünde kurulan TRİJEN Pilot tesisinde Soma kömürlerinin yanında Çan, Afşin 

Elbistan, Tunçbilek ve Saray kömürleri kullanılarak gazlaştırma testleri yapılmıştır. 

Gazlaştırma testlerinden alınan olumlu sonuçları takiben TKİ ve TÜBİTAK-MAM 

işbirliğinde ELİ ve GLİ yerleşkelerinde kömür gazlaştırma prosesi açısından iki farklı tipte 
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kömür gazlaştırma pilot tesisleri kurularak işletmeye alınmıştır. Bu sayede faklı tip proseslerin 

denenerek ileriki aşamalar için en uygun tip gazlaştırma modelinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 

Soma-Dereköy kömürleri ile tesis Eylül 2018 tarihinde tam entegre aralıksız 264 saat 

çalıştırılarak toplam 1.200 kg ürün elde edilmiştir. 

GLİ yerleşkesindeki gazlaştırma tesisinden elde edilen sentez gazının içten yanmalı tip 

bir motorda kullanılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

Ülkemiz kömürlerinin karakteristikleri dikkate alındığında; başta Afşin-Elbistan olmak 

üzere düşük kaliteli kömürlerimizin gazlaştırma yoluyla değerlendirilmesi önem arz 

etmektedir. 

Mevcut pilot tesiste 1.040 kcal/kg alt ısıl değere sahip 12 ton Afşin-Elbistan kömürleri; 

kırılıp, elenip, kurutularak alt ısıl değeri 2.000 kcal/kg’ın üzerine yükseltilmek suretiyle 

gazlaştırma testleri gerçekleştirilmiştir.  Yapılmakta olan ön fizibilite çalışmaları sonucunda 

hazırlanacak olan nihai raporun olumlu olması durumunda önce mevcut tesisin en az 50 katı 

büyüklüğünde öncü bir demo tesisi kurulması planlanmaktadır. 

Öncü tesis kurulduğu takdirde:  

-Bu alanda yerli teknoloji geliştirilerek benzer özelliklerde linyitlere sahip ülkelere 

teknoloji ihracı potansiyeli bulunmaktadır. 

-Linyitlerin gazlaştırılması ve sentez gazının kullanım öncesi temizlenmesi yoluyla sıvı 

yakıt, muhtelif kimyasallar, elektrik, vb katma değerli, çevre dostu ürünler elde etmek mümkün 

olabilecektir. 

-Temiz kömür teknolojileri alanında uluslararası rekabet gücü elde edilip başta Elbistan 

olmak üzere düşük kaliteli linyitlerimizin sürdürülebilir olarak değerlendirilmesi mümkün 

olacaktır. 

Ayrıca, bu alanda kapasite oluşturularak istihdama katkı sağlanabilecektir. 

Kömürden sıvı yakıt üretim teknolojisi, petrol fiyatının 60 ABD doların üzerinde 

seyretmesi durumunda ekonomik olarak uygulanabilir durumdadır. İstihdam yaratma, yerli 

sanayii ve teknolojinin gelişmesi ile insan kaynaklarımıza araştırmacı, teknik elaman ve 

uzmanlık tecrübeleri kazandırma konuları da ayrıca değerlendirilmelidir. 
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TKİ Genel Müdürlüğü desteği ile yürütülen “Kömürden Sıvı Yakıt Üretim Sistemi Öncü 

Tesis Ön Tasarım” isimli projede 14.03.2019 tarihi itibari ile ek sözleşme imzalanmış ve proje 

çalışmaları devam etmiştir. Proje çalışmaları kapsamında, Soma’da yer alan TRIJEN-Biyokütle 

ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi Pilot Tesisi’nde periyodik zamanlarda ve belirli 

sürelerde deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu deneysel çalışmalar, çeşitli parametrik 

uygulamalar dahilinde yerine getirilmiş olup; gerek ısıl değeri yüksek kömürler (Dereköy), 

gerekse ısıl değeri düşük kömürler (Afşin, Deniş) kullanılmıştır. 

Projenin toplam maliyeti yaklaşık 40,6 milyon TL olmuştur. Bunun 20,6 milyon TL’si 

TÜBİTAK KAMAG, 17,5 milyon TL’si TKİ (pilot tesislerin Soma’ya kurulmasından 

kaynaklanan ilave kaynak ihtiyacı TKİ tarafından karşılanmıştır)  ve 2,5 milyon TL’si ise 

TÜBİTAK-MAM tarafından karşılanmıştır. 

TRİJEN Projesinde nihai süre uzatımının sonunda Proje Sonuçlarının Uygulama Planı 

(PSUP) uyarınca öncü tesis olarak nitelenen bir tesisinin kurulabilmesine karar verebilecek 

ölçülerde sıvı yakıt üretimi sağlanamamıştır. 

Ayrıca ELİ Soma kömürleri dışında kalan sahalarındaki diğer kömürler kullanılarak 

gazlaştırma ve sıvı yakıt üretimi çalışmaları da yapılamamıştır. Öte yandan mevcut tesiste 

üretilen sıvı yakıtı kullanacak hale getirecek bir rafinasyon tesisi bulunmamaktadır. Bu 

nedenlerle TKİ tarafından TUBİTAK’a gönderilen sonuç raporu değerlendirme yazısında, 

mevcut tesiste daha fazla miktarda üretim sağlanarak optimum işletme şartlarının test edilmesi, 

üretilen sıvı yakıtların rafinasyonlarının yapılması ve bunun sonrasında hazırlanacak ön 

fizibilite çalışmalarının değerlendirilmesine müteakiben “PSUP konusunda” nihai kararın 

verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda yukarıda kısaca özetlenen ve yapılmasında 

yarar görülen çalışmaların da yapılabilmesi için TÜBİTAK MAM ile 3,6 milyon TL bedel ile 

20 ay süreli olarak 16.03.2017 tarihli “ Kömürden Sıvı Yakıt Üretim Sistemi Öncü Tesis Ön 

Tasarımı” adlı sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmenin kapsamında; Soma’da mevcut bulunan 

TRIJEN pilot tesisinde uzun süreli testlerin gerçekleştirilmesi ve performans verilerinin elde 

edilmesi, ısıl değer ve kükürt içeriği açısından üç farklı kömürün gazlaştırılmasına yönelik 

denemelerin gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan gerekli bakım/onarım/revizyonların tespit 

edilmesi, en uygun işletme şartlarının tespit edilmesi ve buna yönelik bilgi paketinin 

oluşturulması,  mevcut tesisten elde edilen ham sıvı yakıtın farklı fraksiyonlara ayrıştırılması 

için destilasyon sisteminin imalatı ve montajının yapılması, bu sistemin devreye alınması ve 
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testleri ile mevcut veriler ve uzun süreli testler sonucunda ön fizibilite çalışmalarının yapılması 

işleri yer almaktadır.  

Sözleşme çerçevesinde 2017 yılında farklı ısıl değerlere sahip kömürlerle entegre halde 

test çalışmaları ile gazlaştırma sistemi parametrik test çalışmaları gerçekleştirilmiştir.    TKİ 

sahalarına ait kömür numunelerinin yanı sıra Elbistan kömürleri üzerinde de çalışılmış, olumlu 

sonuçlar alınmıştır. Entegre test çalışmaları esnasında 1.200 lt ham sıvı yakıt üretilmiştir. Elde 

edilen sıvı yakıtın rafine edilmesi ile ilgili olarak tek bir şarjda 30 litre sıvı yükleme ve yaklaşık 

4 saat süresince sıvı işleme kapasitesi olan bir distilasyon ünitesi TÜBİTAK MAM tarafından 

tedarik edilerek sıvı yakıt işleme testleri gerçekleştirilmiştir. Öngörülen öncü tesis ile ilgili ön 

tasarım ve fizibilite çalışmaları tamamlanarak proje sonuç raporu TKİ’ye gönderilmiştir. Sonuç 

raporu TKİ tarafından değerlendirilmektedir. 

Ayrıca pilot tesiste düşük kalorili kömürlerin gazlaştırılabilmesi ve entegre olarak 

tesisin çalıştırılabilmesine yönelik çalışmalar yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda TÜBİTAK 

MAM ile 14.03.2019 tarihinde 8 ay süreli “Kömürden Sıvı Yakıt Üretme Sistemi Öncü Tesis 

Ön Tasarımı” adlı proje sözleşmesi imzalanmıştır. Temin edilen düşük kalorili linyit (Soma-

Deniş, Afşin-Elbistan) numuneleriyle gazlaştırma ve sıvı yakıt elde edilmesi şeklinde 

çalışmalar yürütülmüştür.  Fakat reaktörler ve gaz temizleme üniteleri yüksek kalorili ve düşük 

kükürtlü kömürlere göre tasarlandığından sistemlerde zaman zaman arıza ve problemlerle 

karşılaşılmıştır. FT katalizörlerde yapılan iyileştirme ve yeniden üretim çalışmaları yapılarak 

entegre testlere başlanmıştır. Bahse konu sebeplerden dolayı proje ve entegre test çalışmaları 

öngörülen sürede tamamlanamamış olup 4 ay uzatmalı olarak test çalışmalarında özellikle 

Afşin-Elbistan vb. düşük kalorili kömürler kullanılarak planlandığı gibi iş paketlerinin 

tamamlanıp ön fizibilite raporunun çıkarılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

Gelinen bu aşamada, TKİ ile yapılan ek bir sözleşme kapsamında 250 varil/gün 

kapasiteli öncü bir tesisin ön tasarım çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. 

Kömür görünür gelecekte enerji sektörü için en yaygın kullanılan birincil enerji kaynağı 

olarak kalacağı açıktır. Ancak, çevresel kısıtlar kömürün çok daha temiz ve daha verimli 

kullanımı için ileri teknolojileri gerektirmektedir. Bu nedenle dünyada; “Temiz Kömür 

Teknolojileri ve Çoklu Üretim Uygulamaları” adı altında özellikle kömürün gazlaştırılması ve 

elde edilen sentez gazından sıvı yakıt, sentetik doğal gaz, kimyasallar ve elektrik üretimine 

yönelik olarak yoğun ve geniş kapsamlı araştırma, teknoloji geliştirme ve uygulama çalışmaları 

sürdürülmektedir. Ticari uygulamalar giderek yaygınlaşmakta ve sektörde yeni aktörler ortaya 
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çıkmaktadır. Bu sürecin, rekabetçi olunabildiği ölçüde ülkemiz açısından büyük bir fırsat 

olduğu değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda projeden elde edilecek sonuçların; 

-Ülkemizin, proje konusu alanda gerek ulusal pazardan ve gerekse küresel pazardan pay 

almada teknolojik yetkinlik ve rekabet gücü kazanmasına, benzer özellikte linyitlere sahip 

ülkelere teknoloji ihracı yapabilmesine katkı sağlama, 

-Düşük ısıl değerli Türk linyitlerinin ve biyokütle kaynaklarının hem katma değeri 

arttırılarak etkin, verimli ve çevre dostu olarak ekonomiye kazandırılmasına hem de nihayetinde 

dışa bağımlılığın yüksek olduğu bu sektörde cari açığın azaltılmasına katkı sağlama, 

potansiyeli bulunmaktadır. 

Proje ile temiz kömür teknolojileri veya sıfır emisyonlu santral teknolojileri kavramına 

uygun teknolojiler geliştirilmiş ve pilot ölçekte uygulaması yapılmıştır. 

Bununla birlikte projede elde edilen ürünlerin; 

-Enerji sektöründe kömür ve biyokütleden gazlaştırma yoluyla elde edilen sentez 

gazından elektrik üretimi, sıvı yakıt ve sentetik gaz üretimi, 

-Petrokimya sektöründe kömür ve biyokütleden gazlaştırma yolu ile elde edilen sentez 

gazından vaks ve muhtelif değerli kimyasalların üretimi, 

gibi alanlarda yaygın olarak kullanılabilmesi mümkündür. Dolayısıyla, geliştirilen 

teknolojik bilgi yerli kaynakların verimli, katma değeri yüksek ve çevre dostu olarak 

değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Ayrıca, ileri enerji teknoloji alanlarında uzmanlaşmış çok sayıda nitelikli personel ve iş 

gücü istihdamı sağlanabilecek, geniş bir teknoloji alanında yan sanayi oluşabilecektir. 

Sistemin uygulama alanına bağlı olarak teknik ve ekonomik fizibilite analizleri ayrıca 

yapılmıştır. Orta büyüklükteki ticari bir tesis için geri ödeme süresi yaklaşık 7 yıl olarak 

hesaplanmıştır. Ancak, teknolojinin ticarileştirilebilmesi için son aşama olarak öncü bir tesisin 

tasarımı, kurulumu ve işletimi gereklidir. 

Eldeki mevcut verilerle gerçekleştirilen yaklaşık maliyet analizi çalışmaları, 250 

varil/gün kapasitesinde bir tesis için yaklaşık olarak 500 milyon TL bütçeye ihtiyaç 
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duyulduğunu göstermektedir. Ancak, bu durum daha ileri çalışmalarla bu yatırım tutarlarını 

azaltıcı ve üretim verimliliğini artırıcı çalışmaların yapılması gerektiğini de göstermektedir. 

Öncü tesis çalışmalarının en önemli hedefinin Ülkemizin en büyük kömür havzası olan 

ancak mevcut durum itibarıyla istenilen seviyede üretime alınamayan Afşin-Elbistan kömür 

havzasının mevcut karakteristiğine göre özel tasarlanmış sıvı yakıt üretim teknolojisinin 

kazanılması olduğu değerlendirilmektedir. 

Aksi taktirde zaten kısıtlı olan ve hem ısınma hem de enerji üretiminde talep gören 

yüksek kalorili kömür rezervlerinin sıvı yakıt üretiminde kullanılmasının bu teknolojiyi elde 

etme dışında ilave bir katkısı olmayacağı da değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, Türkiye genelinde yapılan yoğun arama çalışmaları neticesinde daha önce 

bilinmeyen veya büyüklüğü tam olarak hesaplanmamış Eskişehir-Alpu, Konya-Karapınar, 

Tekirdağ-Çerkezköy, Afyon-Dombayovası gibi pek çok önemli rezerve sahip ancak hem düşük 

kalorisi hem de önemli işletme zorlukları nedeniyle henüz üretime alınamamış yerli kömür 

kaynaklarının da bu gazlaştırma teknolojisi kapsamında değerlendirilmesi de önem 

taşımaktadır. 

Yürütülen bu projenin finansmanın sağlanması en önemli sorunların başında 

gelmektedir. Bunun giderilebilmesi adına AB projelerinden destek fonları alabilecek projeler 

ve çeşitli teşvik mekanizmaları ile özel sektör, üniversite ve kamu kuruluşları işbirliği yolu ile 

nihai ürün odaklı projelerin geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

Ülkemiz kömürlerinin karakteristikleri dikkate alındığında; başta Afşin-Elbistan olmak 

üzere düşük kaliteli ve işletme zorlukları bulunan önemli miktardaki kömür rezervlerinin 

gazlaştırma yoluyla sıvı yakıt ve diğer uç ürünler elde edilerek değerlendirilmesi açısından   

önem taşıyan TRİJEN projesinde, optimum işletme şartlarının test edilmesi, üretilen sıvı 

yakıtların rafinasyonlarının yapılması ve daha ileri çalışmalarla ticari tesis aşamasında gerekli 

olacak yatırım tutarlarını azaltıcı ve üretim verimliliğini artırıcı çalışmaların yapılmasının 

gerekli olduğu değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Ülkemiz kömürlerinin karakteristikleri dikkate alındığında; başta Afşin-Elbistan olmak 

üzere düşük kaliteli ve işletme zorlukları bulunan önemli miktardaki kömür rezervlerinin 

gazlaştırma yoluyla sıvı yakıt ve diğer uç ürünler elde edilerek değerlendirilmesi açısından   
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önem taşıyan TRİJEN projesinde, optimum işletme şartlarının test edilmesi, üretilen sıvı 

yakıtların rafinasyonlarının yapılması ve daha ileri çalışmalarla ticari tesis aşamasında gerekli 

olacak yatırım tutarlarını azaltıcı ve üretim verimliliğini artırıcı çalışmaların yapılması önerilir. 

BULGU 11: TKİ 2019 Yılı Yatırım Programında Yeni Projeler Arasında Yer Alan 

ve Yıllara Sari Olmayan Muhtelif İşler Projesinde Nakdi ve Fiziki Yatırım Tutarları 

Arasında Dengesizlik Olması 

Kurumun 2019 Yılı yatırım programında yeni projeler arasında yer alan ve yıllara sari 

olmayan Muhtelif İşler Projesinde nakdi ve fiziki yatırım tutarları arasında dengesizlik 

bulunduğu tespit edilmiştir 

Muhtelif işler projesi 2019 yılı TKİ yatırım programında yeni işler arasında ve yıllara 

sari olmayan (1 yıllık) proje olarak yer almaktadır.  

Yıllara sari olmayan projelerin yılı içerisinde nakdi harcama ve fiziki girişlerinin 

tamamlanarak sabit kıymetler hesaplarına intikalinin yapılması gerekmektedir. Bir başka ifade 

ile uygulama yılı sonu itibarıyla projedeki nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarının aynı olması 

gerekmektedir. 

TKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletmelerinde faaliyetlerin kesintisiz olarak 

sürdürülebilmesi için idame-yenileme, makine-teçhizat alımı, bilgisayar, donanım-yazılım ve 

taşıt ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak hazırlanan Muhtelif İşler Projesinin 2019 

yılında 71,6 milyon TL ödeneği bulunmaktadır. 

2019 yılı içerisinde bu projeden yılı ödeneğine göre %28,9 oranında 20,7 milyon TL 

nakdi harcama yapılmıştır. Yapılan harcamaların yılı ödeneğine göre %27,4 oranında 19,6 

milyon TL’si fiziki yatırıma intikal ettirilmiş olup, yılı içerisinde yaklaşık 1,1 milyon TL’lik 

nakdi yatırım fizikileştirilememiştir. 

Aşağıdaki tabloda harcama yerleri itibarıyla projede 2019 yılında oluşan yatırımlara yer 

verilmektedir.  
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Tablo: 2019 Yılında Muhtelif İşler Projesinde Harcama Yerleri İtibarıyla Oluşan 

Yatırım Tutarları  

Tablodan görüleceği üzere projenin 2019 yılı Genel Müdürlük harcamalarında fiziki 

yatırımlar nakdi harcamalarından 255,9 bin TL fazladır. Bu yıllara sari olmayan yıllık bir 

projede mümkün olmamakla birlikte, bu durum projede 2018 yılında da nakdi harcamanın fiziki 

gerçekleşmeden fazla olması neticesinde fark fiziki gerçekleşmelerin proje karakteristiğine 

uygun olmamasına ragmen 2019 yılı fiziki gerçekleşmesine eklenmesiyle oluşmuştur. 

Bu proje ile ilgili benzer durum 2018 yılı yatırım programı harcamalarında da 

oluşmuştur. 

Yapılan incelemelerde, GLİ İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan kulikar, havalı sondaj 

makinesi ve trafo gibi bazı ekipman için ödemelerin yapıldığı ancak yatırımın henüz sahaya 

fiziki girişinin gerçekleşmediği ve bu nedenle fiziki yatırımın nakdi harcamadan 1,3 milyon TL 

az oluştuğu, Genel Müdürlük harcamalarında ise nakdi yatırıma göre oluşan 255,9 bin TL 

fazlalığın önceki yıl bina yapımlarına ait harcamalarından gelen 353,4 bin TL tutarındaki fiziki 

gerçekleşmeden DMO’ya güç kaynağı alımı için ödenen (97,5 bin TL) ancak yıl içerisinde 

teslim alınamayan miktar düşülmesi neticesinde oluştuğu tespit edilmiştir.  

Bu nedenle, TKİ yatırım programlarında, Muhtelif İşler projesinin alt detayında yer alan 

projelerin 1 yılda tamamlanacak şekilde oluşturulması, yıllara sari olarak bitirilebilecek 

projelerin ise karakteristiğine uygun olarak devam eden ayrı projeler halinde yer verilmesinin 

proje kayıtlarının gerçek durumu yansıtması açısından gerekli olduğu değerlendirilmektedir.  

Öneri: 

TKİ yatırım programlarında, Muhtelif İşler projesinin alt detayında yer alan projelerin 

1 yılda tamamlanacak şekilde oluşturulması, yıllara sari olarak bitirilebilecek projelerin ise 

karakteristiğine uygun olarak devam eden ayrı projeler halinde yer verilmesi önerilir. 

Muhtelif işler projesi 2019 Yılı  

Harcama yeri Nakdi harcama (TL) Fiziki yatırım (TL) 

Nakdi-Fiziki Fark 

(TL) 

Genel Müdürlük 4.644.577,47 4.900.493,14 (255.916) 

ELİ 3.272.568,40 3.272.568,40 0,00 

ÇLİ 4.623.618,03 4.623.618,03 0,00 

GLİ 8.183.964,82 6.840.276,39 1.343.688,43 

TOPLAM 20.724.728,72 19.636.955,96 1.087.772,76 
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BULGU 12: ELİ’de Zenginleştirme İşlemlerine Tabi Tutulan Şlamların Muhasebe 

Kayıtlarına Alınmasında Stok Hesaplarının Kullanılması 

ELİ’de zenginleştirme işlemlerine tabi tutulan şlamların tıpkı üretilen kömür rezervi 

gibi değerlendirilerek muhasebe kayıtlarına alınmaması gerekirken, bir kısım şlamın stok 

hesaplarına kaydedildiği tespit edilmiştir.  

TKİ-ELİ Müdürlüğü ruhsat alanlarında yapılan çalışmalarda 1994-2005 yılları arasında 

oluşan ve o dönemde tam olarak döküm yerleri kayıt altına alınmadan depolanan şlamdan 

(lavvar artıkları), yapılan iş artışlarıyla 7,3 milyon ton’luk kısmının yükleniciye satılarak bunun 

yüklenici tarafından zenginleştirilmesi ve zenginleştirilen ürünün tekrardan satın alınarak 

termik santrale TKİ tarafından satılmasına yönelik sözleşme devam etmektedir. 

Yapılan incelemelerde mevcut haliyle ELİ de yapılan şlam zenginleştirme 

çalışmalarından sonra satışı yapılan ürünün muhasebe kayıtlarına alınması sürecinde şlamların 

zenginleştirme yapan yükleniciye tahsis edilen tonajlarda partiler halinde stok fazlası olarak 

hesaplara alındığı görülmüştür. Ancak, kurum hesaplarında stok fazlası oluşmasının stok 

ölçümlerinin ilk başta doğru yapılmadığı ve yapılan yeni sayımlarda farklılık tespit edildiği 

izlenimini yaratmakta olduğundan bu yolun izlenmesinin doğru olmayabileceği 

değerlendirilmiştir. Ayrıca mevcut uygulama kapsamında Yüklenici firmaya tahsisi 

yapılmadığından henüz zenginleştirilmeyen şlamlar yanında GLİ’de de 20 milyon tona varan 

ve henüz zenginleştirilmeyen şlamlar da muhasebe (stok) hesaplarına alınmamış durumdadır.  

Oysa, geçmişte ekonomik bir değeri olmaması nedeniyle aynı örtü malzemesi olan 

toprak veya kaya gibi döküm sahalarına atılan şlamın günümüzde belli işlemlerden geçirilerek 

ekonomik bir değer taşıyan ürün haline gelmesi, daha önce fizibil olmadığı için işletilemeyen 

kömür damarlarının/rezervlerinin oluşan gelişmelerle fizibil hale gelerek üretime alınmasıyla 

benzer niteliktedir. 

Mevcut muhasebe uygulamalarında kömür rezervinin stok hesaplarına alınmadığı da 

dikkate alındığında, şlamların da stok hesaplarına alınmadan aynı tuvönan kömürden satılabilir 

kömür üretimi gibi değerlendirilerek muhasebe kayıtlarına alınması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 93 
 

Öneri: 

TKİ bünyesinde zenginleştirme işlemlerine tabi tutulan şlamların muhasebe kayıtlarına 

alınması sürecinde, ilgili tutarların stok hesaplarına alınmadan, değerlendirmenin aynı tuvönan 

kömürden satılabilir kömür üretimi gibi yapılarak muhasebe kayıtlarının oluşturulması önerilir. 

BULGU 13: ELİ Kısrakdere Lavvarında Yıkanan İnce Kömürlerin Stok Saha 

Zemininin Su Tahliyesine İzin Verecek Bir Yapıda Olmaması 

ELİ Kısrakdere lavvarında (kömür yıkama tesisi) yerinde yapılan incelemelerde, 

yıkanan ince kömürlerin stoklandığı alanda stoklanan kömürden süzülen düzensiz su 

birikintileri olduğu bunun zemini düzensiz ve su tahliye kanalı bulunmayan stok alanında 

depolanan yıkanmış kömürden sızmasıyla oluştuğu tespit edilmiştir. 

Bu durumun yıkanma sonrası uygulanan işlemler gereği nem içeriği artan ince kömürün 

içeriğindeki suyun zemini düzensiz ve su tahliye kanalı bulunmayan stok alanında depolanan 

kömürden sızmasıyla oluştuğu değerlendirilmiştir. 

Esasen kömürün içerisindeki fazla nem içeriğinin stok alanında sızarak veya buharlaşma 

yoluyla azalması istenilen bir durumdur. Bu süreci hızlandırmak için kömür stok sahalarının 

tabanlarının sahanın ortasına doğru belli bir eğimle betonlanması ve sahanın orta merkezine 

ızgaralı bir su tahliye kanalının yapılması durumunda, kömürün bünyesindeki su rahatça 

süzülerek kanallar vasıtasıyla tahliye edilecek ve yıkanmış ince kömürün kalitesinde önemli 

artışlar sağlanacaktır. Kömürün içeriğindeki suyun azalması nakliye maliyetinde de olumlu etki 

gösterecektir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; ELİ Kısrakdere Lavvarı başta olmak üzere, yıkanmış 

kömür stoklanan saha zeminlerinin, kömürden su tahliyesini artıracak bir eğimde yapılması ile 

kömürden ve çevreden gelen suyun tahliyesine imkan verecek şekilde yeterli kapasitede ızgaralı 

kanallar ile donatılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Kömürün içerisindeki fazla nem içeriğinin stok alanında sızarak azaltılmasını teminen, 

ELİ Kısrakdere Lavvarı başta olmak üzere, yıkanmış kömür stoklanan saha zeminlerinin, 

kömürden su tahliyesini artıracak bir eğimde yapılması ile kömürden ve çevreden gelen suyun 

tahliyesine imkan verecek şekilde yeterli kapasitede ızgaralı kanallar ile donatılması önerilir. 
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BULGU 14: Hümik Asitin Sağlık ve Kozmetik Sektöründe Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması İsimli Proje Kapsamında Diğer Stoklar Hesabında İzlenen 

Kozmetik Malzemenin Dağıtımı Sonrasında Gider Kaydının Araştırma ve Geliştirme 

Giderleri Hesabında Yapılmaması 

Hümik asitin sağlık ve kozmetik sektöründe kullanım olanaklarının araştırılması isimli 

proje kapsamında 157-Diğer Stoklar hesabında izlenen kozmetik malzemenin dağıtımı 

sonrasında gider kaydının 750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında yapılması 

gerekirken, 770-Genel Yönetim Giderleri hesabında muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir. 

TKİ tarafından kömür yan ürünü olan hümik asitten kozmetik üretimini konu alan bir 

Ar-Ge projesi kapsamında kozmetik ve kişisel bakım sektöründe “Elegance” isimli bir 

kozmetik markası oluşturarak farklı firmalara çeşitli kremler, şampuan vb. ürettirmiş ve bu 

ürünlerin tanıtım, pazarlama ve satışı için çalışmalara başlamıştır.   

Kurum kendi bünyesinden yapmış olduğu harcamalar hariç olmak üzere 2016, 2017 ve 

2018 yıllarında üretim ve danışmanlık hizmetleri adı altında toplam 2,2 milyon TL’lik harcama 

yapmıştır.  

Konuya 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer verilerek, üretimi yapılan kozmetik 

ürünlerden ambarlarda satışa hazır halde bekletilen ürünlerin yakın bir zamanda raf ömürlerinin 

tükenerek bozulacağı düşünülerek bu duruma engel olmak amacıyla yürütümü durdurulan 

kozmetik üretimi projesinin  akıbetinin ivedilikle belirlenmesi, önerilmiştir. 

Öneri kapsamında, TKİ tarafından muhtelif firmalarla marka kiralama ve devir 

konusunda çeşitli çalışmalar yapılmış ancak kesin bir sonuca ulaşılamamıştır. Diğer yandan 

ürünlerle ilgili telif hakları da devam ettiğinden, mevcut kozmetik ürünler öncelikle Kurum 

personeli yanında çeşitli kongre ve fuarlarda dağıtılarak elde edilen geri dönüşlerin 

değerlendirilmesi yoluyla bu ürünlerin pazar olanakları değerlendirilmiş ve nihayetinde bu 

ürünler stoklardan çıkarılmıştır. 

Bu süreçle ilgili yapılan incelemelerde, hümik asitin sağlık ve kozmetik sektöründe 

kullanım olanaklarının araştırılması isimli proje kapsamında 31.12.2017 tarihi itibarıyla 

875.204,25 TL kaydi stok değeri üzerinden “157-Diğer stoklar” hesabında izlenen kozmetik 

malzemenin, çeşitli fuar ve toplantı gibi organizasyonlarda ve personele tanıtım amaçlı olarak 

bedelsiz dağıtılarak 20.12.2019 tarihinde bu ürün stoklarının tamamen eritildiği, ancak yapılan 

giderleştirme işlemlerinin “770-Genel yönetim giderleri” hesabı altında 00.85-Sair sarf 
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malzemesi alt hesabında yapıldığı görülmüş olup, bu işlemin gerçeği yansıtmadığı ve esasen bu 

giderleştirme işlemlerinin “750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri” hesabında yapılmasının 

doğru olacağı değerlendirilmektedir. 

Öneri: 

Hümik asitin sağlık ve kozmetik sektöründe kullanım olanaklarının araştırılması isimli 

proje kapsamında 31.12.2017 tarihi itibarıyla 875.204,25 TL kaydi stok değeri üzerinden “157-

Diğer stoklar” hesabında izlenen kozmetik malzemenin, çeşitli fuar ve toplantı gibi 

organizasyonlarda ve TKİ personeline tanıtım amaçlı olarak bedelsiz dağıtılarak 20.12.2019 

tarihinde bu ürün stoklarının tamamen eritilmesi sonrasinda “770-Genel Yönetim Giderleri” 

hesabı altında yer alan 00.85-Sair Sarf Malzemesi alt hesabında yapılan giderleştirme 

işlemlerinin, muhasebe kayıtlarının gerçeği yansıtmasını teminen “750-Araştırma ve Geliştirme 

Giderleri” hesabında yapılması önerilir. 

10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Kurumun son üç yılına ilişkin başlıca konsolide bilgiler Toplu Bilgiler Tablosu’nda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 20: Toplu Bilgiler Tablosu 

Ülkemiz rezerv ve üretim miktarları açısından linyitte dünya ölçeğinde orta düzeyde, 

taş kömüründe (antrasit) ise alt düzeyde değerlendirilmektedir. Dünya linyit/alt bitümlü kömür 

rezervinin yaklaşık %3,6'sı ve  toplam dünya taşkömürü rezervinin yaklaşık %0,13’ü ülkemizde 

bulunmaktadır.  

2005 yılından başlayarak MTA Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; Linyit 

Arama Projesi başlatılmış olup son yıllarda tespit edilen yeni linyit kaynakları ile birlikte 

toplam linyit miktarında ciddi artışlar söz konusu olmuştur. 2005-2019 yılları arasında 5 adedi 

büyük rezervli (Karapınar-Ayrancı, Eskişehir-Alpu, Afyon-Dinar, Tekirdağ-Malkara, İstanbul-

Silivri) olmak üzere 24 adet yeni kömür sahası keşfedilmiş, 3 sahada ise rezerv artışı 

sağlanarak; ülkemiz linyit kaynağı yaklaşık 10,82 milyar ton artırılarak 8,3 milyar ton 

seviyelerinden 19,32 milyar ton seviyesine yükseltilmiştir. Bu durum son 15 yılda yaklaşık 

%130 oranında yerli linyit kaynağı artışını ifade etmektedir.  

Son linyit kaynağı artışları ile birlikte Ülkemiz linyit kaynağının yaklaşık %26,69'u 

Toplu bilgiler Ölçü 2017 2018 2019 
Son iki yıl 

Artış 

veya 

farkı azalış % 

Sermaye Bin TL 1.000.000 1.000.000 1.000.000     
Ödenmiş sermaye Bin TL 1.000.000 1.000.000 1.000.000     

Öz kaynaklar Bin TL 1.755.221 1.954.082 2.031.092 77.010 3,9 

Yabancı kaynaklar Bin TL 903.187 1.585.181 1.843.721 258.540 16,3 

Toplam Aktifler Bin TL 2.658.408 3.539.263 3.874.813 335.550 9,5 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 87.182 29.631 30.093 462 1,6 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 41 21 32 11 51,0 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL          

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL          

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 5.777 5.777 5.777     

İştirakler temettü geliri Bin TL 585 640 333 (307) (48,0) 

Tüm alım tutarı Bin TL 2.378.445 1.195.033 1.071.143 (123.890) (10,4) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti)  Bin TL 1.038.523 2.670.921 2.988.612 317.691 11,9 

Net satış tutarı Bin TL 2.678.588 3.676.139 4.040.262 364.123 9,9 

Stoklar Bin TL 220.280 295.211 367.102 71.891 24,4 

Memur Kişi 112 110 119 9 8,2 

Sözleşmeli  Kişi 1.299 1.247 1.140 (107) (8,6) 

İşçi Kişi 3.189 3.110 2.921 (189) (6,1) 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 449.488 431.094 488.923 57.829 13,4 

Tahakkuk eden vergiler Bin TL 370.138 308.948 457.231 148.283 48,0 

GSMH’ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL           

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) %          

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) %          

Faaliyet kârı veya zararı  Bin TL (494.558) (283.058) 35.235 318.293 (112,4) 

Dönem kârı veya zararı  Bin TL (172.925) 198.861 100.961 (97.900) (49,2) 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL    23.951 23.951   

Dönem net kârı veya zararı Bin TL (172.925) 198.861 77.010 (121.851) (61,3) 

Konsolide:             
Faaliyet kârı veya zararı  Bin TL (268.859) (283.058) 35.235 318.293 (112,4) 

Dönem kârı veya zararı  Bin TL (9.220) 198.861 100.961 (97.900) (49,2) 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL    23.951 23.951   
Dönem net kârı veya zararı Bin TL (9.220) 198.861 77.010 (121.851) (61,3) 
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Afşin-Elbistan havzasında yer alırken %9,48’i Konya-Karapınar, %8,3’ü Tekirdağ-Malkara, 

%7,52’si Eskişehir-Alpu, %5,69’u İstanbul-Silivri %4,87’si Afyon-Dinar, %4,45’i Manisa-

Soma ve %3,88’i Muğla-Milas’ta yer almaktadır.  

Ülkemizin en önemli taşkömürü kaynağı ise Zonguldak ve civarındadır. MTA’nın 

güncel raporlarına göre taş kömürü kaynağı 1,5 milyar ton’dur. Linyit, asfaltit ve taş kömürü 

ile birlikte toplam kömür kaynağı 20,82 milyar ton’dur. Ülkemiz kömür kaynaklarının henüz 

üçte birinin etüt ve fizibilite çalışmaları tamamlandığı için çok az bir kısmı rezerv olarak 

nitelendirilmektedir. 

TKİ Kurumu, uhdesindeki sahaların genişliği ve rezervi, üretim hacmi, rodövansla 

üretim yapan şirketler başta olmak üzere üçüncü kişilerle yürütülen ticari ilişkiler, satış miktarı, 

istihdam ettiği personel sayısı, sağladığı hâsıla ve yarattığı katma değer ile sektörün başta gelen 

kuruluşlarından birisidir.  

2019 yılsonu itibarıyla, TKİ topluluğunda 164 memur, 399 sayılı KHK’ye tabi 1.076 

sözleşmeli ve 2.865 kişi de işçi olmak üzere toplam 4.105 personel istihdam edilmiş, ayrıca 

yüklenici işçisi olarak da 2.218 kişi çalıştırılmıştır.   

2019 yılında, TKİ Kurumu topluluğunda 2.988,6 milyon TL toplam üretim giderine 

karşılık, Kurum olarak tüm satışlardan 4 milyar TL net satış hasılatı sağlanmıştır. 

2019 yılsonu itibarıyla Kurumun, 35,2 milyon TL faaliyet karına, faaliyet dışı gelir ve 

karlar ile dönemi 100.9 milyon TL karla kapatmıştır. 

11. SONUÇ 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2019 yılı bilançosu ve 100.960.784,96 Türk Lirası 

dönem karı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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12. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 
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Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Ek 1.1: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 31.12.2019 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları  

        TKi KURUMU 

AYRINTILI BİLANÇO-KONSOLİDE  31.12.2019 

AKTiF (VARLIKLAR) ÖNCEKİ DÖNEM   31/12/2018 CARİ DÖNEM  31/12/2019 

I.DÖNEN VARLIKLAR     2.917.098.749,51     3.358.781.545,00 

A- Hazır Değerler   6.451.666,88     2.930.085,52   

    1- Kasa             

    2- Alınan Çekler             

    3- Bankalar 6.451.666,88     2.930.085,52     

    4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)             

    5- Diğer Hazır Değerler             

              

B- Menkul Kıymetler   14.098.000,00     73.351.000,00   

    1- Hisse Senetleri             

    2- Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları             

    3- Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları             

    4- Diğer Menkul Kıymetler 14.098.000,00     73.351.000,00     

    5- Men.Kıy. Değ. Düşüklüğü Karı. (-)             

    6- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler             

              

C- Ticari Alacaklar   1.933.883.067,16     2.012.196.982,09   

    1- Alıcılar 1.933.707.673,12     2.012.021.588,05     

    2- Alacak Senetleri             

    3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)             

    4- Verilen Depozito ve Teminatlar 175.394,04     175.394,04     

    5- Diğer Ticari Alacaklar             

    6- Şüpheli Ticari Alacaklar             

    7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)             

    8- Yurtdışından Alacaklar             

    9- Mües.(veya Anateşekkülden) Alacaklar             

              

D- Diğer Alacaklar   445.680.798,73     308.074.767,54   

    1-              

    2- Ortaklardan Alacaklar             

    3- İştiraklerden Alacaklar             

    4- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar             

    5- Kredi Kartı ile Yap.Satışlardan Alacaklar             

    6- Personelden Alacaklar 493.306,64     419.078,25     

    7- Diğer Çeşitli Alacaklar 445.187.492,09     307.655.689,29     

    8- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)             

    9- Şüpheli Diğer Alacaklar 9.123.458,35     244.296.296,66     

   10- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 9.123.458,35     244.296.296,66     
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   11- Mües.(veya Anateşekkülden) Alacaklar             

              

E- Stoklar   295.210.663,98     367.102.294,02   

    1- İlk Madde ve Malzeme 98.198.343,63     99.924.832,26     

    2- Yarı Mamuller             

    3- Mamuller 190.092.134,60     263.958.954,62     

    4- Ticari Mallar 6.122.128,46     2.514.592,36     

    5- Diğer Stoklar 785.851,99     702.890,15     

    6- Stok Değer Düşüklüğü Karşlığı (-)             

    7- Verilen Sipariş Avansları 12.205,30     1.024,63     

              

F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri   0     0   

    1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri             

    2- Taşeronlara Verilen Avanslar             

              

G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahak.   210.797.077,55     593.246.486,31   

    1- Gelecek Aylara Ait Giderler 45.501.627,96     53.849.054,30     

    2- Gelir Tahakkukları 165.295.449,59     539.397.432,01     

              

H- Diğer Dönen Varlıklar   10.977.475,21     1.879.929,52   

    1- Devreden KDV 541.838,21     7.730,61     

    2- İndirilecek KDV             

    3- Diğer KDV             

    4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar  417.159,75           

    5- İş Avansları 5.235,83     1.861.283,57     

    6- Personel Avansları 13.241,42     10.915,34     

    7- Sayım ve Tesellüm Noksanları             

    8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar             

    9- Diğer Dönen Varlıklar Karşlığı (-)             

    10- Teşekkül Dışı şahıs ve Kuruluş. Ver. Avans. 10.000.000,00           

              

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI     622.163.894,81     516.031.924,78 

II- DURAN VARLIKLAR             

A- Ticari Alacaklar   6.467.443,78     10.627.104,73   

    1- Alıcılar             

    2- Alacak Senetleri             

    3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)             

    4- Verilen Depozito ve Teminatlar 6.467.443,78     10.627.104,73     

    5- Şüpheli  Alacaklar Karş. (-)             

    6- Yurtdışından Alacaklar             

    7- Mües.(veya Anateşekkülden) Alacaklar             

    8- Müesseselerimizden Dışı Kredi Alacakları             

              

B- Diğer Alacaklar   0     0   

    1-             
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    2- Ortaklardan Alacaklar             

    3- İştiraklerden Alacaklar             

    4- Bağlı Ortaklardan Alacaklar             

    5- Kredi Kartı ile Yap.Satışlardan Alacaklar             

    6- Personelden Alacaklar             

    7- Diğer Çeşitli Alacaklar             

    8- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)             

    9- Şüpheli  Alacaklar             

   10- Şüpheli  Alacaklar Karşılığı (-)             

   11- Mües.(veya Anateşekkülden) Alacaklar             

              

C- Mali Duran Varlıklar   7.510.326,45     7.510.326,45   

    1- Bağlı Menkul Kıymetler             

    2- Bağlı Menkul Kıy. Değer Düş. Karşılığı (-)             

    3- İştirakler 7.510.326,45     7.510.326,45     

    4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)             

    5- İştiraklere Sermaye Pay. Değer Düş. Kar. (-)             

    6- Bağlı Ortaklıklar             

    7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)             

    8- Bağlı Ortak. Ser. Payları Değer Düşükl. Kar. (-)             

    9- Diğer Mali Duran Varlıklar             

    10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)             

              

D- Maddi Duran Varlıklar   224.350.841,85     197.219.732,63   

    1- Arazi ve Arsalar 20.576.534,11     21.637.060,11     

    2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 84.104.586,93     82.552.818,11     

    3- Binalar 136.293.364,15     144.714.658,06     

    4- Tesis Makina ve Cihazlar 385.882.492,60     392.754.409,39     

    5- Taşıtlar 36.545.044,47     36.340.877,88     

    6- Demirbaşlar 76.336.760,40     80.839.140,28     

    7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 6.177.057,88     6.596.771,62     

    8- Birikmiş Amortismanlar (-) 524.971.108,38     570.208.493,62     

    9- Yapılmakta Olan Yatırımlar 3.403.873,77     1.287.362,00     

    10- Verilen Avanslar 2.235,92     705.128,80     

              

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar   119.885.469,69     132.384.500,75   

    1- Haklar 149.027.703,72     179.665.690,73     

    2- Şerefiye             

    3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 0,01     0,01     

    4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 32.949.635,51     39.651.731,99     

    5- Özel Maliyetler             

    6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.490.862,32     4.337.099,60     

    7- Birikmiş Amortismanlar (-) 65.582.731,87     91.270.021,58     

    8- Verilen Avanslar             
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F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar   263.949.813,04     168.290.260,22   

    1- Arama Giderleri 123.034.517,08     122.633.819,04     

    2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 6.440.376.214,65     6.962.249.923,34     

    3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 17.160.990,91     19.967.600,51     

    4- Birikmiş Tükenme Payları (-) 6.316.808.125,00     6.936.612.190,27     

    5- Verilen Avanslar 186.215,40     51.107,60     

              

G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahak.   0     0   

    1- Gelecek Yıllara Ait Giderler             

    2- Gelir Tahakkukları             

              

H- Diğer Duran Varlıklar    0     0   

    1- Gelecek Yıllarda indirilecek KDV              

    2- Diğer KDV             

    3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar             

    4-Gelecek yıllar İhtiyacı Stoklar                   

    5- Maddi Duran Varlıklar Ambarı             

    6- İşletmeler Bağlantı Hesabı             

    7- Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV             

    8- Birikmiş Amortismanlar (-)             

              

AKTIF (VARLIKLAR) TOPLAMI     3.539.262.644,32     3.874.813.469,78 

              

PASiF (KAYNAKLAR)             

I-  KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     1.406.549.593,45     1.631.417.339,81 

A - Mali Borçlar   436.000.000,00     750.135.080,00   

1- Banka Kredileri 436.000.000,00     750.135.080,00     

2- Uzun Vad.Kre.Anapara Taksitleri ve Faizleri             

3- Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri             

4- Çıkarılmış Bono ve Senetler             

5- Çıkarılmış  Diğer Menkul Kıymetler             

6- Menkul Kıymetler İhraç farkı ( - )             

7- Diğer Mali Borçlar             

8- Hazine Borçlar›             

9- Yurtdışı Krediler Anapara Taksitleri             

              

B- Ticari Borçlar   744.204.455,88     652.518.556,26   

1- Satıcılar 712.720.020,64     640.066.911,27     

2- Borç Senetleri             

3- Borç Senetleri Reeskontu ( - )             

4- Alnıan Depozito ve Teminatlar 31.479.196,74     12.421.656,61     

5- Diğer Ticari Borçlar 5.238,50     29.988,38     

6- Müesseselerimize(veya anateşekküle) Borçlar             

7- Belgesi Gelme. Mal ve Hizmetden Borçlar             
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C- Diğer Borçlar   55.381.111,89     20.089.547,92   

1- Ortaklara Borçlar             

2- İştiraklere Borçlar             

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar             

4- Personele Borçlar 129.572,91     198.224,09     

5- Diğer Çeşitli Borçlar 55.251.538,98     19.891.323,83     

6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu ( - )             

7- Müesseselerimize(veya anateşekküle) Borçlar             

              

D- Alınan Avanslar 20.729.205,08 20.729.205,08   26.125.103,25 26.125.103,25   

              

E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri   0     0   

1- Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bedelleri             

              

F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler   34.022.098,88     39.277.644,55   

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 24.768.012,03     29.239.149,32     

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 8.861.517,27     9.662.105,24     

3- Vad. Geçmiş Ertelenmiş veya Tak.Vergi ve Diş. Yük.             

4- Diğer Yükümlülükler 392.569,58     376.389,99     

              

G- Borç ve Gider Karşılıkları   41.748.772,79     62.455.909,88   

1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş.       23.950.530,53     

2- Dönem Karş Peş.Ödenen Vergi ve Diğ. Yük. ( - )       797.387,55     

3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 41.743.389,29     39.250.000,00     

4- Maliyet Giderleri Karşılığı             

5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 5.383,50     52.766,90     

              

H- Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid. Tahakkukları   74.463.948,93     80.815.497,95   

1- Gelecek Aylara Ait Gelirleri 322.952,29     287.551,60     

2- Gider Tahakkukları 74.140.996,64     80.527.946,35     

              

I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar   0     0   

1- Hesaplanan KDV             

2- Diğer KDV             

3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı             

4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları             

5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar             

              

II-  UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     178.631.225,25     212.304.049,92 

A- Mali Borçlar   0     0   

1- Banka Kredileri             

2- Çıkarılmış Tahviller             

3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler             

4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı ( - )             

5- Diğer Mali Borçlar             
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6- Hazineye Borçlar             

7- Yurtdışı Kredileri             

8- Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri             

              

B- Ticari Borçlar   41.400.000,00     55.560.389,60   

1-Satıcılar 41.400.000,00     55.560.389,60     

2- Borç Senetleri             

3- Borç Senetleri Reeskontu (-)             

4- Alınan Depozito ve Teminatlar             

5- Diğer Ticari Borçlar             

6- Müessese(veya Ana Teşekküle) Borçlar             

7- Ana Teşekküle Dış Kredi Borçları             

              

C- Diğer  Borçlar   0     0   

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   0     0   

              

E- Borç ve Gider Karşılıkları   137.231.225,25     156.743.660,32   

1- Kıdem Tazminatları Karşılıkları 128.954.817,00     147.740.000,00     

2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 8.276.408,25     9.003.660,32     

              

F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gid. Tahakkukları   0     0   

1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler             

2- Gider Tahakkukları             

              

G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar   0     0   

1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV             

2- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar             

3- İşletmeler Bağlantı Hesabı             

              

III- ÖZ KAYNAKLAR     1.954.081.825,62     2.031.092.080,05 

A- Ödenmiş Sermaye   1.000.000.000,00     1.000.000.000,00   

1- Sermaye 1.000.000.000,00     1.000.000.000,00     

2- Ödenmemiş Sermaye ( - )             

3-Sermaye Olumlu Farkları             

              

B- Sermaye Yedekleri   0     0   

1- Hisse Senedi İhraç Primleri             
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2- Hisse Senedi iptal Karları             

3- Mad.Dur.Var.Yeniden Değerleme Artışları              

4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları             

5-Maliyet Artış Fonu             

6- Diğer Sermaye Yedekleri             

              

C- Kar Yedekleri   1.026.976.706,97     1.026.976.706,97   

1- Yasal Yedekler 1.026.976.706,97     1.026.976.706,97     

2- Statü Yedekleri             

3- Olağanüstü Yedekler             

4- Diğer Kar Yedekleri             

5- Özel Fonlar             

              

D- Geçmiş Yıllar Karları   0   198.861.243,93 198.861.243,93   

              

E- Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 271.756.125,28 271.756.125,28   271.756.125,28 271.756.125,28   

              

F- Dönem Net Karı ( Zararı ) 198.861.243,93 198.861.243,93   77.010.254,43 77.010.254,43   

              

PASiF  ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI     3.539.262.644,32     3.874.813.469,78 

 

          BİLANÇO DİPNOTLARI 

  

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı …….TL. 

2. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile genel müdür , genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve 

genel sekreter gibi üst yöneticilere; 713.508,02  TL 

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı  12.692.654.705,35 TL. 

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 1.480.933.033,72 TL. 

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 624.708.093,84 TL ödenen prim 1.570.079,79  TL  ayrılan iç sigorta 

fonu 781.096,98  TL 

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı……. TL 

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı ……..TL 

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı  ……..TL 

7. Kasa ve bankalardaki mevcutları……….TL 

Bankalar Mevduat tutarı 2.930.085,52 TL. 

Bankalar Vadeli Mevduat  tutarı 73.351.000,00 TL 

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): 

Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar 

…………… ……….. ………… ……………… TL. 

…………… ……….. ………… ……………… TL. 

…………… ……….. ………… ……………… TL. 

…………… ………. ………… ……………… TL. 

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) 

Döviz Cinsi Miktarı TL.Kuru Toplam Tutar 

…………… ………. ………… ……………… TL. 

…………… ………. ………… ……………… TL. 

…………… ………. ………… ……………… TL. 

…………… ………. ………… ……………… TL. 

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı ……TL. 

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi toplam tutarı 27.327.233,70 TL. 

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürebilir niteliklerin tutarı           .…..TL. 

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

Türü Tertibi  Adedi  Üsleri  Toplam Tutar  
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……. ………..  ……..  ……… ……………….TL 

……. ………..  ……..  ……… ……………….TL. 

……. ………..  ……..  ……… ……………….TL 

……. ………..  ……..  ……… ……………….TL. 

 

14. Carı dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı…….TL. 

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının: 

 

Adı                          Pay Oranı            Pay Tutarı   

TKİ Genel Müdürlüğü                           %100                           1.000.000.000 TL 

         (Hazine) 

16- Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: 

       Adı                    Pay Oranı                Top.Serma.  Son Dönem Karı 

 

Kömür İşletmeleri A.Ş.  48  1.600.000,00 TL         8.344.935,40 TL. 

Yeni Çeltek Kömür ve Maden. A.Ş. 16  1.000.000,00 TL              (96.564.750,67) TL. 

Soma Organize Sanayi……………. 20             25.000.000,00 TL          (177.620,17) TL.                    

 

17-Stok değerleme yöntemi ;                     

a) Cari dönemde uygulanan yöntem  (Ortalama maliyet yöntemi) 

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem (Ortalama maliyet yöntemi) 

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 maliyetleri     26.354.341,25 TL 

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyetleri   6.834.444,29 TL 

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları…………TL. 

- Varlık maliyetlerinde (+) ……..TL. 

- Birikmiş amortismanlarda (-) ……..TL. 

19- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları 

    Ticari Alacak   Ticari Borç 

1- Ana Kuruluş  ………………                        …………… 

2- Bağlı Ortaklık  ………………  …………… 

3- İştirakler   52.617.496,71 TL.           43.335.230,05 TL. 

20- Cari dönemdeki: 

    -Ortalama toplam personel sayısı:      4.180 kişi        

     Memur ortalama:                         119 kişi 

     Sözleşmeli ortalama:        1.140 kişi 

     İşçi ortalama:         2.921 kişi 

    -Personele yapılan harcama: 

     Toplam:               603 887 bin TL 

     Memur için:          18.464 bin TL 

     Sözleşmeli:        129.310  bin TL 

     İşçi:                     456.113  bin TL 

21- Bilânço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi. 

22- Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı 

kazançlara ilişkin bilgi,(işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların 

mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 

23- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde 

değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri. 

24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarları……..TL. 

25-Menkul kıymetler ve bağlı Menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları iştirakleri ve bağlı 

ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunlara ilişkin ortaklıklar………..TL. 

26- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz 

hisse senedi tutarları………..TL. 

27- Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma 

intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz  

borçları tutarları………TL. 

ciro gibi yükümlülüklerin tutarı…………….TL. 

29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması 
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açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, 

30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 

TKİ Yönetim Kurulu’nun 26.03.2020 gün 9/85 sayılı kararı.  

Ek 1.2: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 31.12.2019 Tarihli Gelir Tablosu ve Dipnotları  

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

A-Brüt satışlar 3.687.630.303,51 4.047.133.760,03 

B-Satış indirimleri (-) 11.491.310,12 6.871.417,73 

C-Net satışlar 3.676.138.993,39 4.040.262.342,30 

D-Satışların maliyeti (-) 3.324.546.365,05 3.337.434.439,62 

                        Brüt satış kârı veya zararı 351.592.628,34 702.827.902,68 

E-Faaliyet giderleri (-) 634.650.155,13 667.592.710,72 

                        Faaliyet kârı veya zararı (283.057.526,79) 35.235.191,96 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  610.392.139,59 311.098.825,34 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 4.936.675,56 237.545.058,69 

H-Finansman giderleri (-) 22.683.127,20 93.983.036,30 

                        Olağan kâr veya zarar 299.714.810,04 14.805.922,31 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 22.985.169,42 295.134.915,68 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 123.838.735,53 208.980.053,03 

                        Dönem kârı veya zararı 198.861.243,93 100.960.784,96 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)   23.950.530,53 

                        Dönem net kârı veya zararı 198.861.243,93 77.010.254,43 

                     GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 696.854.831,91 TL 

a) Dönemin tüm amortisman giderleri 77.050.766,64 TL 

aa) Normal amortisman giderleri 77.050.766,64 TL 

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman  giderleri 0,00 TL 

b) İtfa ve tükenme payları 619.804.065,27 TL 

2- Dönemin karşılık giderleri 235.267.768,44  TL Dönemin tüm finansman giderleri  

93.983.036,30 TL 

a) Üretim maliyetine verilenler …………..  TL 

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler…….….TL 

c) Doğrudan gider yazılanlar 93.983.036,30 TL 

3- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş. Ana ortaklık. Müessese, bağlı ortaklık ve 

iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca 

gösterilecektir.)  Ana kuruluş 93.983.036,30 TL, ELİ İşletme Müdürlüğü ………….. TL, GLİ 

İşletme Müdürlüğü ………. TL, ÇLİ İşletme Müdürlüğü ………….. TL 

4- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam 

tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)…………TL 

5- Ana kuruluş, ana ortaklık , müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen 

faiz, kira ve benzeri (Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca 

gösterilecektir.)……………TL 

6- Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 
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yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatleri toplam 

tutarı 713.508,02 TL Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan  

değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 

……………TL 

7- Maliyet hesaplama sistemleri (Safha veya sipariş)ve stok değerleme yöntemleri (ağırlık 

ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi)   

-Maliyet hesaplama yöntemi, safha maliyet sistemi; 

-Stok değerleme yöntemi, ortalama maliyet yöntemi; 

8- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri;(Fiili stok sayımları 

yapılmıştır.) 

9- Yurtiçi veya yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi 

maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde 

yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları………………TL 

10-  Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri; (Fiili stok 

sayımları yapılmıştır.) 

11- Yurtiçi veya yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi 

maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini 

aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları………………TL 

12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve 

kaynaklarını gösteren açıklayıcı not: 

 

a) Önceki dönem gelir ve karlar : 267.437.941,80 TL nin, 

 

                  96.891,19 TL si memur istihkak iptalleri, 

               3.243,77 TL si işçi istihkak iptalleri tutarı, 

224.685.709,47 TL si Soma Termik Santral Fiyat Farkı (Tahkim) 

  36.731.324,56 TL si Çelikler Termik Santral Fiyat Farkı (Tahkim Kararı) 

                     5.920.772,81 TL si Diğer toplam tutarıdır. 

    

     b) Önceki dönem gider ve zararları : 106.304.744,37 nin, 

 

           4.228.530,01 TL si işçi istihkakları, 

                       442.196,31 TL si memur istihkakları,  

             39.927.194,17 TL si işçi emekli tazminatları tutarı, 

              13.975.772,37 TL si memur emekli ikramiyeleri tutarı, 

               16.112.370,88 TL si vergi ve resimler, 

                 574.412,19 TL si Hizmet alımı çalışanları tazminat ve ödemeleri 

                      31.044.268,44 TL si  ise diğer gider ve zararlar tutarıdır 
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Ek 1.3: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 31.12.2019 Tarihli Nakit Akış Tablosu  

 

  (Bin TL) 

A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 20.550 

    

B. DÖNEM İÇİ NAKİT  GİRİŞLERİ 5.635.060 

I.Satışlardan Elde Edilen Nakit 3.755.645 

a) Net Satışlar 4.039.926 

b) Ticari Alacaklardaki (Azalış)lar 5.402 

i. 128 Şüpheli Ticari Alacaklar (Azalış)   

ii. 340 Alınan Sipariş Avansları (Artış) 5.402 

c) Ticari Alacaklardaki (Artış)lar 289.683 

i.  120 Alıcılar (Artış) 289.683 

II.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 311.214 

a) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 311.214 

b) Nakit Girişi Sağlamayan Olağan Gelir ve Karlar   

c) Geçmiş Yıllar Olağan Gelir ve Karlarından Nakit Girişleri 0 

III.Diğer Faaliyetlerden Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 295.135 

IV. Nakit Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar 374.138 

a) Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Gelirler 36 

i. 380 Gelecek Aylara Ait Gelirlerdeki (Azalış)  36 

b) Gelir Tahakkukları 374.102 

i. 181 Gelir Tahakkukları (Artış)  374.102 

V.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki (Artış)lardan Sağlanan Nakit 1.474.378 

a) Menkul Kıymet İhraçlarından 0 

b) Alınan Kredilerden Nakit Girişi 314.135 

i.  300 Banka Kredileri (Artış) 314.135 

c) Diğer (Artış)lar 1.160.243 

i. 326 Alınan Depozito ve Teminatlardaki (Artış)   

ii. 331 Ortaklara Borçlar (Artış) (Ödenecek temettüler Hariç) 1.160.127 

iii. 335 Personele Borçlar (Artış) 68 

iv. 379  Diğer Borç ve Gider Karşılıkları  (Artış) 48 

VI.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki (Artış)lardan Sağlanan Nakit 19.513 

a) Menkul Kıymet İhraçlarından 0 

b) Alınan Kredilerden Nakit Girişi 0 

c) Diğer (Artış)lar 19.513 

i. 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı  (Artış) 18785 

ii. 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları  (Artış) 728 

VII.Sermaye (Artış)larından Sağlanan Nakit 0 

VIII. Vergi ve Kanuni Yükümlülük Artışlarından Sağlanan Nakit 5.806 

i. 190 Devreden KDV (Artış) 534 

ii. 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar (Artış) 4.472 
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iii. 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (Artış) 800 

IX.Diğer Nakit Girişlerinden  Sağlanan Nakit 147.507 

a) Alacak (Azalış)ları 145.751 

i. 135 Personelden Olan Alacaklar (Azalış) 74 

ii. 136 Diğer Çeşitli Alacaklar (Azalış) 137.531 

i. 195 İş Avansları (Azalış) 8.144 

ii. 196 Personel Avansları (Azalış) 2 

b) Mali Duran Varlık (Azalış)ları 0 

c) Maddi Duran Varlık (Azalış)ları 1.756 

d)Maddi Olmayan Duran Varlık (Azalış)ları 0 

e)Özel Tükenmeye Tabi Varlık (Azalış)ları 0 

f) Negatif  Amortisman Ayarlaması 0 

g) Diğer Aktif  (Azalış)ları 0 

    

C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 5.579.329 

I.Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 3.467.573 

a) Satışların Maliyeti 3.337.213 

b) Stoklardaki (Artış)lar 71.892 

c) Ticari Borçlardaki (Azalış)lar 72.653 

i.  320 Satıcılar (Azalış) 72.653 

d) Ticari Borçlardaki (Artış)lar 14.185 

i. 329  Diğer Ticari Borçlar  (Artış) 25 

ii. 420 Satıcılar (Arlış) 14.160 

f)Stoklardaki (Azalış)lar 0 

II.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları 667.593 

a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.799 

b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 234.758 

c) Genel Yönetim Giderleri 431.036 

III.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları 2.372 

a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 237.545 

b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar 235.173 

i.  Karşılık Giderleri 235.173 

IV. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 93.983 

V. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları 208.980 

VI. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler 697.116 

i.  Amortisman Giderleri 690.729 

ii. Gider Tahakkukları 6.387 

- 381 Gider Tahakkuklarındaki (Artış) 6387 

iii. Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Giderler    

- 280 Gelecek Aylara Ait Giderler (Azalış)   

VII.Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 582.194 

b) Mali Duran Varlık (Artış)ları 0 
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c) Maddi Duran Varlık (Artış)ları 19.862 

i. 250 Arazi ve Arsalar  (Artış)  1.060 

ii. 252 Binalar (Artış)  8.422 

iii. 253 Tesis Makina ve Cihazlar  (Artış) 6.872 

iv. 254 Taşıtlar (Artış)   

v. 255 Demirbaşlar  (Artış) 4502 

vi. 256 Diğer Maddi Duran  Varlıklar (Artış) 420 

vii. 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar (Azalış) 2.117 

viii. 259  Verilen Avanslar (Artış) 703 

d)Maddi Olmayan Duran Varlık (Artış)ları 38.186 

i. 260 Haklar (Artış) 30.638 

ii. 263  Araştırma Geliştirme Giderleri  (Artış) 6.702 

iii. 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar  (Artış) 846 

d) Özel Tükenmeye Tabi Varlık (Artış)ları 524.146 

VIII.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri 56.916 

a) Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 0 

b) Alınan Kredi Anapara Ödemeleri 0 

c) Diğer Ödemeler 56.916 

i. 326 Alınan Depozito ve Teminatlardaki (Azalış) 19.057 

ii. 336 Diğer Çeşitli Borçlar (Azalış) 35360 

iii. 349 Alınan Diğer Avanslar  (Azalış)   

iv. 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı  (Azalış) 2.493 

IX.Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri 0 

a) Menkul Kıymet İhraçlarından 0 

b) Alınan Kredi Anapara Ödemeleri 0 

c) Diğer Ödemeler 0 

X.Ödenen Vergi ve Benzerleri 396 

a) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlükler Karşılığı 380 

i.  370  Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlükler (Çıkış)   

ii. 371  Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yükümlükleri (Artış) 797 

iii. 193  Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (Azalış) 417 

b) Diğer Vergi ve Kanuni Yükümlülük Ödemeleri 16 

i. 369 Diğer Yükümlülükler (Azalış) 16 

XI.Ödenen Temettüler 0 

XII.Diğer Nakit Çıkışları 1.196.438 

a) Alacak (Artış)ları 1.188.090 

i. 131 Ortaklardan Alacaklar (Artış) 948.757 

ii. 135 Personelden Olan Alacaklar (Artış)   

iii. 136 Diğer Çeşitli Alacaklar (Artış)   

iv. 138 Şüpheli Diğer Alacaklar (Artış) 235.173 

v. 195 İş Avansları (Artış)   

vi. 226 Verilen Depozito ve Teminatlar (Artış) 4.160 

b) Diğer Aktif  (Artış)ları 8.348 
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i. 180 Gelecek Aylara Ait Giderler (Artış) 8.348 

    

D. TOPLAM NAKİT DEĞİŞİMİ 55.731 

    

E. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 76.281 

    

DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDUNUN DAĞILIMI   

Kasa 0 

Alınan Çekler 0 

 Bankalar  2.930 

TL Mevduat 2.930 

Döviz Mevduat 0 

 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 0 

 Diğer Hazır Değerler  0 

 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 0 

Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 0 

Diğer Menkul Kıymetler 73.351 

DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 76.281 

 

Ek 1.4: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 31.12.2019 Tarihli Özkaynak Değişim Tablosu  

I. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARINDAN DOĞAN TOPLAM TEMETTÜ BORCU (1) 

a) Olağanüstü Yedeklerde Tutulan (2)   

b) Geçmiş Yıllar Kârlarındaki Dağıtılmayan Temettü Alt Kaleminde Tutulan (3)   

c) Diğer Temettü Borcu (Stopajı Yatırılmamış) (4)   

ç) Diğer Temettü Borcu (Stopajı Yatırılan) (4)   

TOPLAM (a+b+c+ç)  0 

  

 

II. 31.12.2019 İTİBARIYLA ÖZKAYNAK BİLGİLERİ 
 

a) Nominal Sermaye 1.000.000.000,00 

b) I. Tertip Yasal Yedek Akçe 532.576.179,04 

c) II. Tertip Yasal Yedek Akçe  494.400.527,93 

ç) Diğer Yasal Yedek Akçe (5)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 114 
 

III. 2018 YILI DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (6)   

 a) Dönem Kârı 198.861.243,93 

 b) Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)   

 c) Net Dönem Kârı (a-b) 198.861.243,93 

 ç) I. Tertip Yasal Yedek Akçe (-)   

 d) II. Tertip Yasal Yedek Akçe (-)   

 e) Diğer Yasal Yedek Akçe (-) (5)   

 f) Kârdan İndirilmiş Geçmiş Dönemler Zararı (-)   

 g) İşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar (-) (7)   

 ğ) Dağıtılabilir Dönem Kârı (c-ç-d-e-f-g) 0 

 h) Ödenen Brüt Temettü   

 ı) Ödenen Stopaj (-)   

 i) Hazineye Ödenmiş Olan Net Temettü 0 

  

IV. 2019 YILI DÖNEM KÂRI SONUCUNDA OLUŞAN TEMETTÜ  

A) İktisadî Devlet Teşekküllerince Doldurulacak Kısım  

 a) Dönem Kârı 100.960.784,96 

 b) Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 23.950.530,53  

 c) Net Dönem Kârı (a-b) 77.010.254,43 

 ç) I. Tertip Yasal Yedek Akçe (-) 5.613.180,72  

 d) II. Tertip Yasal Yedek Akçe (-) 14.279.414,74  

 e) Kârdan İndirilecek Geçmiş Dönemler Zararı (-) 72.894.881,35 

 f) İşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar (-) (7)   

 g) Brüt Temettü (c-ç-d-e-f) (15.777.222,38) 

 ğ) Stopaj (-) 0 

 h) Hazineye Ödenecek Net Temettü (g-ğ) 0 
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Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1: Teşkilat Şeması 
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Ek 2.4: Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu'nun 2019 bilançosunu denetleyecek firma 

salgın hastalık nedeniyle ek süre istemiştir. Dolayısıyla bu rapor yazıldığı tarihte bağımsız 

denetim faaliyeti sona ermemiştir.  

Ek 2.5: Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu'nun 2019 gelir tablosunu denetleyecek 

firma salgın hastalık nedeniyle ek süre istemiştir. Dolayısıyla bu rapor yazıldığı tarihte bağımsız 

denetim faaliyeti sona ermemiştir. 
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Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 

Ek 3.1: Bulgu ve Öneriler Listesi  

Bulgu ve 

Öneri No 
Öneri Metni Sayfa Aralığı 

1 
Termik santral kurma şartlı rodövans sözleşmelerinin 

uygulanması ile ilgili olarak; 

-Termik santral kurma şartlı rodövans sözleşmelerinde 

rodövans birim fiyat güncellemelerinde kullanılacağı hüküm 

altına alınan ÜFE endeksinin yerine 2016 yılından itibaren 

yetkisiz işlem tesis edilerek kullanılan PTF’nin 

kullanılmasından vazgeçilerek ÜFE'ye göre fiyat 

güncellemelerine tekrar dönülmesi, 

-Halihazırda enerji üretimi yapılan 2 adet termik santral kurma 

şartlı rodövans sözleşmesi kapsamında; sözleşmede belirtilen 

fiyatın ÜFE ile güncellenmesi yerine PTF ile güncellenmesi 

sonucunda TKİ’nin uğradığı gelir kaybı ile yasal faizinin ilgili 

firmalardan talep edilmesi, 

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gelir getirici 

işlemlerle ilgili olarak, yürürlükteki “Rodövans Uygulama 

Yönergesi” yerine, uygulama aşamalarında yapılacak işlemler 

ve prosedürlerin kesin hatlarıyla tarif edildiği, tip şartname ve 

sözleşmelere de yer verilen, ihale yapacak bağlı ve ilgili tüm 

kuruluşları kapsayacak şekilde “Çerçeve Rodövans ve Gelir 

Getirici İşler Uygulama Yönetmeliği’nin” hazırlanarak 

yürürlüğe konulması yönünde gerekli girişimlerde 

bulunulması, 

önerilir. 

 

46-53 

2 
TKİ Kurumu tarafından 990 MW kurulu güçteki Manisa-Soma 

ve 365 MW kurulu güçteki Kütahya-Tunçbilek termik 

santrallerini işleten firmalara satışı yapılan linyit kömürü 

bedellerinden süresi içerisinde tahsil edilemeyen ve önemli 

miktarlara ulaşan alacak tutarlarının daha fazla artışına 

meydan verilmeden tahsiline ilişkin olarak, gerekli tedbirlerin 

alınması önerilir. 

 

53-54 

3 

TKİ Kurumuna ait taşınmaz kayıtlarıyla ilgili olarak; 

-Tapu kayıtlarında TKİ Genel Müdürlüğü uhdesinde görünen 

taşınmazların tamamının muhasebe kayıtlarına yansıtılıp 

yansıtılmadığı hususunun, Tapu Kadastro Bilgi Sisteminden 

(TAKBİS) alınacak liste ile İşletme Müdürlükleri dahil tüm 

Kurumun muhasebe kayıtlarında yer alan taşınmazlara ilişkin 

listenin karşılaştırılması suretiyle cins tashihleri dahil 

kapsamlı bir muhasebe dışı envanter çalışmasıyla tespit 

54-59 
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edilmesi,  

-Muhasebe sisteminde TKİ Genel Müdürlüğü mülkiyetinde 

görünen taşınmazların tapuda farklı kişiler veya kurumlar 

adına kayıtlı olup olmadığının tespiti açısından muhasebe 

kayıtları ve Tapu Bilgi Sistemi kayıtlarının mukayese 

edilmesi,  

-Madencilik faaliyetleri için yapılan kamulaştırmadan dolayı 

tapu kayıtlarında, TKİ Genel Müdürlüğü uhdesinde görünen 

ancak 272.27.003 Arazi İstimlak Bedelleri ve Masrafları 

hesabına kaydedilen taşınmazların iz bedelle 250, 251 ve 252 

hesaplara kaydedilmesi, 

-Yapılacak olan çalışma ile taşınmazların fiili durumları ile 

kaydi durumlarının karşılaştırılması ve muhasebe kayıtlarında 

yer almadığı anlaşılan taşınmazların muhasebe kayıtlarına 

intikali, 

-Muhasebe kayıtlarından çıkarılması gerektiği halde halen 

kayıtlarda yer aldığı tespit edilen taşınmazların ise muhasebe 

kayıtlarından çıkarılması,  

-Bilançoda yer almayan ve/veya yanlış hesap grubuna 

kaydedildiği tespit edilen taşınmazların, vasıflarına uygun 

hesap grubuna kaydı, 

önerilir. 

 

4 
TKİ tarafından termik santrallere satışı yapılan kömürlerle 

ilgili olarak, termik santral ihtiyacı kömürün belirlenen baz 

kalori değeri altında ve prim kalorisi üst değerinin de üzerinde 

kömür sevk edilmesinden dolayı yıllar itibarıyla artma 

eğiliminde bulunan hasılat kayıplarının önlenmesini teminen; 

-TKİ İşletme Müdürlüklerine bağlı muhtelif ocaklardan gelen 

çeşitli kömürlerin kalite özelliklerinin termik santrallere 

sevkiyat öncesinde titizlikle takip edilmesi ve kömür 

harmanlama tesisleri yapımı suretiyle kömür sevkiyatının satış 

sözleşmelerinde belirtilen özelliklerde yapılabilmesinin 

sağlanması, 

-TKİ tarafından EÜAŞ’ın Çan Termik Santrali kömür stok 

sahasının sevkiyat öncesinde kömür harmanlama işlemleri için 

kullanılabilmesi yönünde EÜAŞ nezdinde gerekli girişimlerde 

bulunulması, 

önerilir.  

 

59-64 

5 
Yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin uygulanması sırasında 

proje tadilatının zorunlu hale gelmesi nedeniyle proje 

revizyonları yapılması durumunda, proje tadilatının her bir iş 

kaleminin birim fiyatına etkisinin belirlenerek yeni birim 

fiyatların hesaplanması ve hakediş ödemelerinin de bu yeni 

birim fiyatlar esas alınmak suretiyle yapılması önerilir. 

65-66 
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6 
TKİ Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan taşınmaz, mal ve 

ürün gibi kaynakların satımı ve kiraya verilmesine ilişkin 

olarak mevcut düzenlemelerle ilgili oluşan hukuki boşluğun 

doldurulması, Kurumun gelir getirici ihale süreçlerinde 

karşılaşılan zafiyetlerin giderilmesi ve böylece Kurum 

kaynaklarının verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını 

teminen; ilgili mevzuat esas alınmak suretiyle hazırlanan 

ancak mevcut haliyle dağınık halde bulunan düzenlemelerin, 

bir usul ve esas dahilin de gruplandırılarak  bir ya da birden 

çok yönetmelik şeklinde düzenlenmesi önerilir. 

 

66-69 

7 
TKİ Kurumu GLİ ve ELİ Müdürlüklerinde; 

-Yıllar içerisinde önemli miktarlara ulaşan şlam stoklarının 

değerlendirilmesi için mevcut piyasa talep yapısına en uygun 

zenginleştirme akış şeması belirlenmesi, 

-Döküm yapılan şlam havuzlarında biriken ve askıda katı 

maddeden önemli şekilde ayrılan suların tahliye edilebilmesi 

ve çevreden gelecek suların ise bu havuzlara sirayetinin 

önleneceği şekilde bir depolama düzeni oluşturulması, 

-Mevcut kömür yıkama tesislerindeki akış şeması tekrar 

değerlendirilerek bu tesislerden şlam çıkışı ve şlam 

içeriğindeki su miktarını azaltıcı önlemlerin alınması, 

önerilir. 

 

69-72 

8 TKİ bünyesinde elektrik tüketiminde daha verimli olunmasını 

teminen; İşletme Müdürlükleri ve tüm kurum bünyesindeki 

elektrik şebekesinin ve buna bağlı şebeke teçhizatının 

kontrolünün yapılarak öncelikle trafoların hizmet verdiği 

bölgedeki enerji tüketim değerlerine uygun güçte olup 

olmadığı, trafoların fazlarının dengeli yüklenip yüklenmediği, 

iletken kesitlerinin mevcut tüketim için uygun olup olmadığı, 

şebeke elemanlarından yıllar içerisinde yıpranarak verimli 

olma özelliğini kaybeden teçhizatın tespitinin yapılması ve 

daha verimli şebeke elemanlarıyla değiştirilmesi, şebekeye 

bağlı elektrik sayaçlarının ölçüm hassasiyetlerinin kontrol 

edilmesi, özellikle yüklenicilere ve üçüncü şahıslara elektrik 

verilen hatlarda kaçak tüketim olup olmadığının yakından 

takibi, tüketim yerleriyle ilgili kayıtların fiili durumu 

yansıtacak şekilde yapılmasının sağlanması, mevcut 

kompanzasyon sisteminin yakından takip edilerek reaktif güç 

tüketimiyle ilgili mevzuatta izin verilen sınırların aşılmaması 

ve TKİ tüzel kişiliğine ait kullanıcılar dışında yüklenici firma 

veya üçüncü şahıslara (lojmanlar) elektrik enerjisi satışı ile 

ilgili süreçlerde Enerji Piyasası mevzuatı hükümlerine 

titizlikle riayet edilmesinin sağlanması önerilir. 

73-78 

9 
Yerli kömür kaynaklarının ülke ekonomisine en verimli ve 

çevre dostu bir şekilde kazandırma potansiyeli olan hümik asit 

78-83 
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üretimi ile ilgili olarak, 

-TKİ ruhsat alanlarındaki leonardit kaynaklarının miktar ve 

nicelik olarak bir envanterinin çıkarılması, 

-Leonardite oranla daha düşük hümik asit içeriği olan ve 

Afşin-Elbistan’da milyarlarca ton mertebesinde olan gidya 

kaynakların da üretime alınabilmesini teminen gerekli AR-GE 

çalışmalarının yapılması, 

-Tarım, çimento ve seramik gibi sektörlerde kuru hümik asit 

talebinin olduğu da dikkate alınarak, hem ürün çeşitlemesi 

hem de ve mevcut üretim tesislerinde kurutma tesisi gibi 

kullanımı artırıcı potansiyeli olan ilave tesislerin yapımının 

etüt edilmesi, 

-Yapılan tanıtım çalışmalarında olumlu dönüşler de elde edilen 

TKİ tarafından üretimi yapılan/yaptırılan kozmetik ürünlerle 

ilgili olarak tekrar değerlendirme yapılarak TKİ HÜMAS 

sürecinde de olduğu gibi kurumsal işbirliği olanakları da 

araştırılarak, elde edilmiş bulunan bu bilgi ve üretim 

altyapısının elde atıl stok kalmayacak şekilde planlı bir üretim 

yoluyla milli ekonomiye kazandırılması, 

önerilir. 

 

10 
Ülkemiz kömürlerinin karakteristikleri dikkate alındığında; 

başta Afşin-Elbistan olmak üzere düşük kaliteli ve işletme 

zorlukları bulunan önemli miktardaki kömür rezervlerinin 

gazlaştırma yoluyla sıvı yakıt ve diğer uç ürünler elde edilerek 

değerlendirilmesi açısından   önem taşıyan TRİJEN 

projesinde, optimum işletme şartlarının test edilmesi, üretilen 

sıvı yakıtların rafinasyonlarının yapılması ve daha ileri 

çalışmalarla ticari tesis aşamasında gerekli olacak yatırım 

tutarlarını azaltıcı ve üretim verimliliğini artırıcı çalışmaların 

yapılması önerilir. 

 

83-90 

11 
TKİ yatırım programlarında, Muhtelif İşler projesinin alt 

detayında yer alan projelerin 1 yılda tamamlanacak şekilde 

oluşturulması, yıllara sari olarak bitirilebilecek projelerin ise 

karakteristiğine uygun olarak devam eden ayrı projeler halinde 

yer verilmesi önerilir. 

 

90-91 

12 
TKİ bünyesinde zenginleştirme işlemlerine tabi tutulan 

şlamların muhasebe kayıtlarına alınması sürecinde, ilgili 

tutarların stok hesaplarına alınmadan, değerlendirmenin aynı 

tuvönan kömürden satılabilir kömür üretimi gibi yapılarak 

muhasebe kayıtlarının oluşturulması önerilir. 

 

92-93 
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Bulgu ve 

Öneri No 
Öneri Metni Sayfa Aralığı 

13 
Kömürün içerisindeki fazla nem içeriğinin stok alanında 

sızarak azaltılmasını teminen, ELİ Kısrakdere Lavvarı başta 

olmak üzere, yıkanmış kömür stoklanan saha zeminlerinin, 

kömürden su tahliyesini artıracak bir eğimde yapılması ile 

kömürden ve çevreden gelen suyun tahliyesine imkan verecek 

şekilde yeterli kapasitede ızgaralı kanallar ile donatılması 

önerilir. 

 

93-93 

 

14 
Hümik asitin sağlık ve kozmetik sektöründe kullanım 

olanaklarının araştırılması isimli proje kapsamında 31.12.2017 

tarihi itibarıyla 875.204,25 TL kaydi stok değeri üzerinden 

“157-Diğer stoklar” hesabında izlenen kozmetik malzemenin, 

çeşitli fuar ve toplantı gibi organizasyonlarda ve TKİ 

personeline tanıtım amaçlı olarak bedelsiz dağıtılarak 

20.12.2019 tarihinde bu ürün stoklarının tamamen eritilmesi 

sonrasinda “770-Genel Yönetim Giderleri” hesabı altında yer 

alan 00.85-Sair Sarf Malzemesi alt hesabında yapılan 

giderleştirme işlemlerinin, muhasebe kayıtlarının gerçeği 

yansıtmasını teminen “750-Araştırma ve Geliştirme Giderleri” 

hesabında yapılması önerilir. 

 

94-95 

 


