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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Teşekkülün Unvanı                   : Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 

Merkezi                                 : Zonguldak 

İlgili Bakanlık                          : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Esas Sermayesi : 13.000.000.000 TL 

Ödenmiş Sermaye : 11.395.000.000 TL 

Ödenmemiş sermaye : 1.605.000.000 TL 

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

Karar Organı 

(Yönetim Kurulu) 

Karar 

Organındaki 

Unvanı 

Adı ve Soyadı 

Temsil Ettiği 

Bakanlık veya 

Kuruluş 

Kuruluştaki Görevi ve 

Mesleği 

Görevde Bulunduğu 

Süre 

Başlama 

Tarihi 

Ayrılma 

Tarihi 

      

1- Başkan Kazım 

EROĞLU 

Türkiye Taşkömürü 

Kurumu 

Genel Müdür ve Yönetim 

Kurulu Başkanı 

21.04.2017 Devam Ediyor 

2- Üye Zafer BENLİ Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı 10.02.2017 

 

Devam Ediyor  

3- Üye Cengiz ERDEM Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 

M T A Genel Müdürü 19.12.2016 19.12.2019 

  - Üye Murat Halit 

DURCEYLAN 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 

MAPEG Genel Müdür 

Yardımcısı 

26.12.2019 Devam Ediyor 

4- Üye Ercan GEBEŞ Türkiye Taşkömürü 

Kurumu 

Genel Müdür Yardımcısı 05.07.2017 Devam Ediyor 

5- Üye Muhammet Safa 

TOPUZ 

Türkiye Taşkömürü 

Kurumu 

Genel Müdür Yardımcısı 16.12.2016 Devam Ediyor 

 

(*) Kurumun sermayesi Cumhurbaşkanlığının 06.11.2019 Tarih ve 1736 sayılı kararıyla 

13.000.000.000 TL’ye yükseltilmiş olup 31.12.2019 tarihi itibarıyla bu tutarın 11.395.000.000 lirası 

ödenmiştir. 

 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı, Amacı ve Teşkilatı 

1.2.1.Mevzuat; 

Kanun-KHK: “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Ereğli Kömürleri İşletmesi 

Müessesesi” unvanıyla faaliyetlerini 1983 yılına kadar sürdüren Kurum, 11.04.1983 tarih, 60 

sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında KHK ile yeniden 

düzenlenmiş, linyit üreten işletmeler ile taşkömürü üreten işletmeler iki ayrı kurum bünyesinde 

teşkilatlandırılmıştır. Buna göre, linyit kömürleri Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna 
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bırakılmış, Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi de kaldırılmak suretiyle yerine; Armutçuk, 

Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseselerini bünyesinde toplayan 

Türkiye Taşkömürü Kurumu kurulmuştur. 

233 sayılı KHK’nin yürürlüğe girmesinden sonra bu kez İktisadi Devlet Teşekküllerinin 

Ana Statüleri yürürlüğe konulmuş, bu mevzuat gereğince hazırlanan ve Ekonomik İşler Yüksek 

Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilen “Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü”, 

11.12.1984 tarih, 18602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. 

Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Devletçe işlettirilmesi hususu 3146, 3241, 3867 

sayılı Kanunlarla düzenlenirken, 22.05.1957 tarih ve 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumu Kanununun 2’nci maddesiyle bu husus Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 

görevleri arasında sayılmıştır.  11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsünün 4’üncü maddesinde de aynı hüküm yer almıştır.  

Yüksek Planlama Kurulunun 12.03.2001 tarih ve 2001/T-4 sayılı kararıyla, Ana 

Statünün 4’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile “Kurumun havzadaki taşkömürünü 

işletmek” yetkisi, “işletmek ve işlettirmek” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

3213 sayılı Maden Kanununun Ek: 1’inci maddesinde yapılan değişiklikler ile 3867 

Sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanun ile 

Devletçe işlettirilmesi kararlaştırılan Ereğli Kömür Havzasındaki madencilik faaliyetlerinin 

Maden Kanunu hükümlerine tabi olduğu, ruhsat süresinin bu kanunla getirilen süre 

sınırlamasına tabi bulunmadığı, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale 

etmeye yetkili olduğu, ancak Türkiye Taşkömürü Kurumunun halen kendisi tarafından 

doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatların bu madde kapsamında ihale 

edilemeyeceği, Kamu kurum ve kuruluşlarının ruhsat sahalarındaki rödövansçılarının 

rödövansa konu olan kısmını ruhsat sahalarından bölerek rödövans sözleşmesinin hükümleri 

saklı kalmak kaydıyla rödövans sözleşmesi sona erene kadar rödövans sözleşmesini yaptığı 

kişiye devredebileceği ve rödövansçı adına ruhsat düzenleyebileceği, imtiyaz sınırlarının 

Cumhurbaşkanı Kararıyla küçültülmesi sonucu serbest kalan alanların Maden Kanununun 30 

uncu maddesine göre ihale edileceği hükümleri getirilmiştir. Bu değişikliklerle Kurum 

faaliyetleri Maden Kanunu kapsamına alınarak, havzadaki kömürleri işletme ve işlettirme ile 

ruhsatlarını bölerek ihale etme yetkisine sahip olmuştur 

Türkiye Taşkömürü Kurumu ile bağlı müesseseleri havzadaki taşkömürünün 

çıkarılması ve işletilmesi yönünden kendi özel mevzuatı yanında 3867 sayılı Ereğli Kömür 
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Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanuna da tabi bulunmaktadır.   

Cumhurbaşkanı Kararları: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 

Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin 16.10.2018 Tarih ve 186 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı, 27.12.2018 Tarih ve 30638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumunun 11.500.000.000 TL olan esas sermayesi; 

Cumhurbaşkanlığı’nın 06.11.2019 Tarih ve 1736 sayılı Kararıyla 13.000.000.000 TL’ye 

tutarına yükseltilmiş ve 2019 yılsonu itibarıyla esas sermayenin 10.245.000.000 TL’si 

ödenmiştir.  

Yönetmelikler: Kurum faaliyetleri genel yönetmelikler yanında Kuruma ait, TTK 

Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazlarının İdaresine İlişkin Yönetmelik (16/12/2019), TTK 

Genel Müdürlüğüne Ait Taşınırlara İlişkin Satış, Kiralama ve İhale Yönetmeliği (2017), TTK 

Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği (2017) gibi özel yönetmelikler 

çerçevesinde yürütülmektedir. TTK personel işlemleri ise genel yönetmelikler dışında Resmi 

Gazete’de yayımlanan TTK Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği, TTK Personeli Atanma, 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, TTK Genel Müdürlüğü Kadrolu ve 

Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği, TTK Teftiş Kurulu Yönetmeliği gibi özel 

yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. 

Yönergeler ve Genelgeler: Genel ve özel nitelikteki mevzuatın uygulamasını 

göstermek üzere Kurum tarafından düzenlenen, TTK Beden Gücü Yönergesi, TTK Teşkilat 

Yapısı ve Çalışma Esasları Yönergesi, TTK İmza Yetkileri Yönergesi, TTK Kurtarma Ekipleri 

Yönergesi, Tozla Mücadele Yönergesi, Hizmet İçi Eğitim Yönergesi, Taşkömürü Pazarlama ve 

Satış Yönergesi gibi iç yönergeler ve iç genelgeler ile Kurum faaliyetleri yönlendirilmektedir.  

1.2.2.Amacı: Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü’ne göre kurumun amacı özetle; 

“Devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde 

değerlendirmek ve ülkenin taşkömürü üretiminin gerçekleşmesi için gerekli her türlü yer altı ve 

yer üstü sosyal ve sanayi tesislerini kurmak, işletmek ve ürünlerini değerlendirmek, konu ile 

ilgili kara ve deniz dahil her türlü nakliye, tahmil ve tahliye yapmak veya yaptırmak, aynî ve 

fikrî haklar almak ve satmak, ithalat ve ihracat dahil her türlü ticarette bulunmak, bu 

hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve artırmak, genel sanayi ve 

enerji politikası içinde üretilen taşkömürü ve tali maddelerin nerelerde ve ne miktarda 

kullanılacağını tespit edip Bakanlığın onayını almak” şeklinde ifade edilmiştir. 
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1.2.3.Teşkilat; 

TTK’nın teşkilat yapısı, 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan 11.12.1984 tarihli 18602 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü” ile 

düzenlenmiş olup genel müdürlük, müesseseler ve işletme müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

Ana Statünün Müesseselerin kuruluşlarına ilişkin 12’nci maddesine göre; müesseselerin 

kurulması, kaldırılması, statülerinin değiştirilmesi veya daraltılması, sermayelerinin artırılması 

veya azaltılması, diğer müesseselerle birleştirilmesi TTK Yönetim Kurulu kararı ile 

gerçekleştirilmektedir. 

Yönetim Kurulu’nun 10.09.1991 tarih ve 240 sayılı kararı ile kabul edilen TTK Kuruluş, 

Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine göre; merkez teşkilatı, yönetim kurulu, genel müdür, 

genel müdür yardımcılığı, teftiş kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği, 12 daire başkanlığı ve 5 

işletme müdürlüğünden oluşmaktadır.  

Kurumun teşkilat yapısı Ek:2.1'de gösterilmiştir.  

Karar organı: 233 Sayılı KHK’nin 5’inci maddesine göre Yönetim Kurulu teşebbüsün 

en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. Aynı KHK’nin 6’ncı maddesine göre; 

Yönetim Kurulu bir başkan, beş üyeden oluşmaktadır. Genel Müdür Yönetim Kurulunun 

başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi ile ortak kararla atanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinden; 

ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın, ikisi teşebbüs genel 

müdür yardımcısı olmak üzere ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla atanmaktadır. 

Yürütme organı: Kurumun yürütme organı, genel müdür ile dört genel müdür 

yardımcısı ve bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk 

Müşavirliği, Personel Daire Başkanlığı doğrudan genel müdüre, diğer daire başkanlıkları ile 

müessese müdürlükleri ve işletme müdürlükleri genel müdür yardımcılarına bağlı 

bulunmaktadır. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atanma şekilleri 233 sayılı KHK 

ve TTK Ana Statüsü’nde belirlenmiştir. 233 sayılı KHK’ye göre, Kurumda daire başkanı, 

müessese müdürü, işletme müdürleri, şube müdürleri başta olmak üzere personel atamaları 

yönetim kurulunun yetkisinde bulunmaktadır. 

Servisler/Danışma servisleri: 

Hukuk müşavirliği: Hukuk Müşavirliği; Genel Müdürlükçe gerekli görülen konularda 

mütalaa vermek ve bunlarla ilgili işlemleri yerine getirmek, Kurum ve bağlı müesseselerin her 

türlü dava ve icra işleri ile vergi uyuşmazlıklarını izlemek ve sonuçlandırmak, hazırlanacak 
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anlaşma, genelge, yönetmelik, tip mukavele ve genel şartnamelerin hukukiliği hakkında 

mütalaa vermek ve hazırlanmasına yardımcı olmak, mevzuatı izlemek, gerektiğinde ilgili 

birimleri uyarmakla görevlidir.  

2019 yılsonu itibarıyla TTK Hukuk Müşavirliği’nde; 1 birinci hukuk müşaviri, 3 hukuk 

müşaviri, 9 avukat (sözleşmeli) olmak üzere 33 personel görev yapmaktadır.  

Teftiş Kurulu Başkanlığı: TTK Teşkilat Yapısı, Görev ve Çalışma Esasları 

Yönergesine göre Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri; “Kurumun merkez birimleri ve 

müesseseleri ile iştirak ve ortaklıklarında her türlü teftiş, soruşturma, inceleme ve araştırma 

işlerini yürütmek, yıllık teftiş programlarının hazırlanması ve uygulanmasını, Genel 

Müdürlükçe gerek görülen haller ile teftiş sırasında saptanan veya ihbar ve şikâyetlerden, 

Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı fiillerin soruşturmasının yapılmasını, teftiş, soruşturma 

ve inceleme sonuçlarının ilgili Merci veya Makamlara ulaşmasını sağlamak ve yapılması 

gereken işlemlerin sonuçlarını izlemek” şeklinde tanımlanmıştır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, tanımlanan görev ve sorumluluklarını TTK Genel Müdürlüğü 

Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği’nde yer alan usul ve esaslara uygun olarak 

gerçekleştirmekte olup 1 Teftiş Kurulu Başkanı, 7 müfettiş olmak üzere toplam 13 personel ile 

görev yapmaktadır.  

 

1.3 Cari Yıl Bilgileri 

1.3.1 İşletme Bütçesi 

Kurumun 2019 yılı Füzyon İş Programı ve Bütçesi, 2019 yılı Genel Yatırım ve 

Finansman Programı esasları doğrultusunda hazırlanarak, 233 sayılı KHK'nın 29 uncu maddesi 

kapsamında TTK Yönetim Kurulu’nun 25.12.2018 tarih ve 29/269 sayılı Kararıyla 

onaylanmıştır. TTK Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı Füzyon Bütçesinde öngörülen ve 

gerçekleşen verileri ana fonksiyonlar itibariyle aşağıdaki Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler 

Tablosunda gösterilmiştir.     
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Tablo 2: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye İlişkin Başlıca 

Bilgiler 
Ölçü 

2018 2019 

    
Bütçeye 

göre 
Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye göre 

sapma 

İlk 

Durum 
Gerçekleşen 

sapma            

(ilk 

durum) 
İlk 

durum 

Son 

durum 

ilk 

durum 
son 

durum 

    % % % 

1-Personel sayısı Kişi 1.155 1.095 (5,2) 1.077 1.077 980 (9,0) (9,0) 

2-Personel giderleri Bin TL 92.000 95.076 3,3 110.500 106.913 106.594 (3,5) (0,3) 

3-Tüm alım tutarı Bin TL 23.712 20.776 (12,4) 26.199 31.019 26.164 (0,1) (15,7) 

4-Başlıca alımlar Bin TL 16.379 10.579   18.108 14.491 9.652     

5-Tüm üretim maliyeti Bin TL 50.855 50.564 (0,6) 55.000 55.000 56.104 2,0 2,0 

6-Başlıca üretimler Bin Ton                 

7-Net satış tutarı Bin TL 50.855 52.530 3,3 55.000 55.000 52.273 (5,0) (5,0) 

8-Başlıca satışlar BinTon                 

9-Yatırımlar Bin TL 19.026 4.340 (77,2) 5.933 9.616 6.890 16,1 (28,3) 

10-Dönem kârı veya 

zararı 
Bin TL 5.756 213 (96,3) 9.000 9.000 15.173 68,6 68,6 

 

Bütçe süreci, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gönderilen Orta Vadeli Plan 

yazısının Haziran ayında Muhasebe Dairesi Başkanlığına ulaşması ve Genel Müdürlük 

Makamının onayıyla Bütçe Komisyonunun oluşturulması ile başlar. Kamu teşebbüsleri 2019 

yılına dair işletme bütçelerini Program hedeflerini dikkate alarak 31.12.2018 tarihine kadar 

Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermekle yükümlüdür. İşletme bütçesinde asgari olarak faiz 

dışı fazla tablosuna, gelir tablosuna, bilançoya, detaylı yatırım harcamalarına, nakit akım 

tablolarına ve kullanılması öngörülen kredi bilgilerine ilişkin tablolara yer verilir. 

Muhasebe Dairesi Başkanlığı Kararnameye göre Gider ve Finansman Programı hazırlar 

ve Müessese Müdürlüklerine bildirir. Muhasebe Dairesi Başkanlığı, Gider Programını 

hazırlarken tek düzen muhasebe hesap planında belirtildiği gibi yedi grup halinde hazırlar. 

Müessese Müdürlüklerinde, Gider ve Finansman Programı Muhasebe Şube Müdürlüğü 

tarafından hazırlanır ve takip edilir. Muhasebe Şube Müdürlükleri Muhasebe Dairesi Başkanlığı 

tarafından gönderilen tabloları dikkate alarak Gider ve Finansman Programlarını hazırlar. 

Müesseselerde bulunan Muhasebe Şube Müdürlükleri belirtilen süre içinde İşletme Bütçesi ile 

birlikte Gider ve Finansman Programını Yönetim Komitesine sunar ve Muhasebe Dairesi 

Başkanlığına gönderir. Her birim bütçe teklifi bir önceki yıl gerçekleşeni, bulunduğu yılın altı 

aylık gerçekleşeni, bulunduğu takvim yılının gerçekleşme tahmini ile bir sonraki yıl programını 

kapsar. Gider ve Finansman Programının ilgili birimler ile mutabakatını Muhasebe Dairesi 

Başkanlığı yapar. Gider Programı ödenek takibi Müesseselerde Muhasebe Şube Müdürlüğü, 

Genel Müdürlükte Muhasebe Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. İlgili yıl Bütçe ve 
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Programlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmadan önce Kararnamede belirtilen esaslar 

doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığının kontrolü ve tartışılması Bütçe Komisyonu 

tarafından komisyon toplantılarında yapılır. Her toplantı sonrası toplantının konusu, müzakere 

edilen başlıklar ve yapılan değerlendirmeler tutanağa kaydedilir ve Komisyon Üyeleri 

tarafından imzalanır. Ayrıca toplantı tutanağı Komisyon Başkanı tarafından hazırlattırılır ve 

Muhasebe Birimine gönderttirilir. Gider ve Finansman Programı İşletme Bütçesi ile birlikte 

Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.  

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2019 yılı bütçesi belirlenen bütçe hedefleri açısından 

bulgu konusu yapılan hususlar dışında stratejik plan ve program hedeflerine uygun olduğu, 

bütçe hedeflerini saptama ve ulaşma açısından gerçekçi bir yaklaşım sergilediği, belirlenen 

hedeflere küçük sapmalar dışında büyük oranda ulaşılmış olduğu kanaatine varılmıştır. 

1.3.2 İnsan Kaynakları 

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlük merkezi ile bağlı müesseselerinde tabi 

oldukları mevzuat açısından 657 sayılı Kanun' a tabi memur, 399 sayılı KHK 'ya tabi sözleşmeli 

personel ve 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi işçiler olmak üzere Kurumda üç ayrı statüde personel 

istihdam edilmektedir.  

Kurumda açıktan personel atamaları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 

Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programlarında her yıl belirlenen esaslar 

çerçevesinde yapılmaktadır. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklarının 2019 Yılına Ait 

Genel Yatırım ve Finansman Programına göre uygulayacakları strateji ve yöntemlerin 

belirlenmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararında  Bakanlıkça 2018 yılında sermaye aktarımı 

yapılan kamu iktisadi teşebbüslerinin 2018 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 

sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 12.10.2017 

tarihli ve 2017-10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar 

hariç) en fazla%75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanması personel atama işlemleri 

Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne bağlı olduğu belirtilmiştir.  

 TTK Genel Müdürlüğü merkezinde çalışan personelin program kadroları, ortalama 

personel sayıları, yılsonu personel durumu ile personel harcamaları ve bütçe ödenekleri önceki 

yıl verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki Personel Sayı ve Harcamaları Tablosunda 

gösterilmiştir. 
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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 ve 

denetçiler (kuruluş dışı) 
         281     251    244 

II-Memurlar 88 87 81 8.367  8.695 10.821 

1- Genel müdürlük 88 87 81 8.367  8.695 10.821 

III-Sözleşmeliler             

A-399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar 446 440 420 39.330 45.084  51.116 

1. Genel müdürlük 446 440 420 39.330 45.084  51.116 

B-657 sayılı Kanun'a göre çalışanlar             

IV-İşçiler 527 550 479 47.090 53.134  60.511 

1. Genel müdürlük 542 550 479 47.090 53.134  60.511 

Genel müdürlük toplamı 1.095 1.077 980      95.068 107.164   122.448 

Diğer Giderler   895 301  1.144 

 

Kurumda uzun yıllardan beri stratejik planlama yapılamaması ve Kurumun geleceğiyle 

ilgili belirsizlikler nedeniyle Kurumda çalışması gereken norm kadro sayısı belirlenememekte, 

kadro planlaması yıllık bütçelerle yapılmaktadır.  Kurumun 2019 yılı bütçesinde program kadro 

sayısı 87'si memur, 440'ı sözleşmeli personel, 550'si de işçi olmak üzere toplam 1077 personel 

olarak planlanmış ancak 2019 yılı sonu itibarıyla 81 memur, 420 sözleşmeli personel ve 479 

işçi olmak üzere toplam 980 personel çalışmıştır.  

Kurumda istihdam edilen personel için 2019 yıl sonu itibarıyla gerçekleşen personel 

harcamaları toplamı 122,45 milyon lira tutarındadır. Bu tutarın; 60,5 milyon lirası işçilere, 51,1 

milyon lirası sözleşmeli personele, 10,8 milyon lirası da memurlara attir.  

Kurumda kıdemli işçi sayısının yüksek olması nedniyle özellikle ağır iş şartlarında ve 

riskli ortamlarda çalışan yeraltı üretim işçilerinden emeklilik hakkı elde edenler beklemeden 

emekli olmaktadır. Bu sorunun çözümlenebilmesi amacıyla Bakanlıkça TTK Yönetim 

Kuruluna verilen yetki doğrultusunda 1500 pano ayak işçisi alınmış olup bu işçiler 2019 yılı 

içinde peyder pey göreve başlamasına rağmen 2016 yılında 1.027, 2017 yılında 411, 2018 

yılında 451 ve 2019 yılında da 724 işçi olmak üzere son 4 yıl içinde 2.613 işçi Kurumdan 

ayrılmıştır. 

 Cari yılla ilgili sosyal harcamalar;  

Memurlarda ilgili mevzuat uyarınca ödenen aile ve çocuk yardımı, evlenme, doğum ve 

ölüm yardımı ile emekli sandığına ödenen aidat ve ek karşılıklar ile emekli ikramiyesinin cari 

yıla düşen kısmı ve memurlara yapılan sağlık giderlerine,    
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Sözleşmelilerle ilgili olarak emekli sandığı aidat ve ek karşılıkları ile emekli 

ikramiyesinin cari yıla düşen kısmı ile sağlık giderlerine,  

İşçi personelde ise, Toplu-İş Sözleşmesi gereği yapılan ödemelere ait bulunmaktadır. 

Bu ödemelerde en büyük kalemleri SSK primi işveren payı, işsizlik sigortası işveren 

payı, Toplu-İş Sözleşmesi gereğince işçilere ödenen yemek ve kuru katık bedeli, sosyal yardım 

zammı, ayni ve nakdi başkaca yardımlar ile işçi personele ödenen kömür bedelidir. Geçmiş 

yıllarla ilgili sosyal harcamalar ise; emekli memurlar için Emekli Sandığı’na ödenen makam, 

temsil-görev tazminatı, işçiler için SSK’ya ödenen sosyal yardım zammı, yıl içinde emekliye 

ayrılan memur, işçi ve sözleşmelilerin önceki yıllara isabet eden emekli ikramiyesi ve işten 

ayrılma tazminatlarından oluşmaktadır. 

1.3.3 Tedarik 

TTK Yönetim Kurulunun 30.06.1994 tarih ve 174 sayılı Kararı gereği, mal ve hizmetleri 

en ekonomik şekilde tedarik edebilmek amacı ile tüm kuruluşun mal ve hizmet alımları, Genel 

Müdürlük adına Makine ve İkmal Dairesi ile işbirliği içinde Satınalma Dairesi Başkanlığı 

tarafından tek elden gerçekleştirilmektedir. TTK Satınalma Dairesi, maden direği alımlarında 

İşletmeler Dairesi ile diğer özellikli mal gruplarına ait alımlarda ise ilgili daireler ile işbirliği 

içinde çalışmaktadır. 

Kurumda tüm alımlar, esas olarak 4734 Sayılı Kanun kapsamında 

gerçekleştirilmektedir. Ancak, kamu ihale mevzuatına tabi iktisadi devlet teşekküllerine, bu 

Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinin (g) fıkrasında belirlenen parasal limitin 

altında kalan ihtiyaçlar için kendi düzenleyecekleri yönetmelikler çerçevesinde alım yapma 

imkânı tanınması nedeniyle her yıl belirlenen limitin altında kalan alımlarda kendi 

yönetmelikleri uygulanmaktadır. 

Genel Müdürlükçe tek elden yapılan toplu alımlar dışında, acil ihtiyaç olup ambarlarda 

bulunmayan malzemeler, TTK Yönetim Kurulunun 12.05.2011 tarih ve 177 sayılı Kararı ile 

yeniden düzenlenen “Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Küçük Kasalar 

Yönergesi” hükümleri çerçevesinde tanınan limitlere göre Müesseselerce satın alınmaktadır. 

2019 yılı bütçesinde öngörülen ve gerçekleştirilen Mal ve Hizmet Alımları Tablosunda 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Mal ve Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2018 2019 

Gerçekleşen Program Son 

Durum 
Gerçekleşen 

Programa Göre 

Sapma 

Bin TL Bin TL  Bin TL (%) 

1-Mal Alımları: 10.579 14.491 9.652 (33,4) 

a) Yurtiçi mal alımları         

-İşletme malzemesi 10.579 14.491 9.652 (33,4) 

2-Hizmet Alımları: 10.197 16.528 16.511 (0,1) 

a) Yurtiçi hizmet alımları         

-Makine teçhizat onarımı 1.299 1.211 1.210 (0,1) 

-İnşaat işleri onarımı 2.176 2.799 2.797 (0,1) 

-Deniz römorkör kiralama 724 4.830 4.826 (0,1) 

-Koruma ve güvenlik hiz. 1.610 2100 2.076 (1,1) 

-Diğer 1.360 2.002 1.993 (0,4) 

Toplam (1+2) 24.294 35.869 30.990 (13,6) 

 

Yatırım malları alımları bu tabloya dahil değildir. 

2019 yılında 9,7 milyon TL gerçekleşen mal alımlarını, maden direkleri, akaryakıt ve 

yağlar, demir/çelikler, alet/edevat/işletme malzemeleri, sosyal işler malzemeleri, kırtasiye 

alımları ve diğer alımlar oluşturmaktadır. 

 Hizmet alımları için Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri gereğince her yıl 

Hazine Müsteşarlığından izin alınmaktadır. 

Kurumun Merkez Atölyesi (Makine Fabrikası) ve diğer atölyeleri bulunmaktadır. 

Kurumun kendi kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği sadece demirbaş makina üretimi ile 2019 

yılında ülke ekonomisine 2.623.547 avro katkı sağlanmıştır. 

Genel Müdürlüğün maden makinaları imalatı işleri ile ilgili olan ilk madde ve 

malzeme stokları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 5: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2018 yılından 

devreden stok 

2019 yılında 2020 yılına 

devreden stok Giren Çıkan 

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

1-İlk madde ve yardımcı maddeler - - - - 

2- İşletme malzemesi, yedekler ve dig. 8.806 9.701 10.050 8.457 

Toplam 8.806 9.701 10.050 8.457 

 

1.3.4 Giderler 

Genel Müdürlüğün merkez işletmelerine ait giderleri gruplar halinde aşağıdaki tabloda 
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gösterilmiş olup müessese giderleri bu tabloya dahil değildir. 

Tablo 6: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2018 2019 

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 7.060 9.359 9.349 (10,0) (0,1) 

1-lşçi ücret ve giderleri 47.090 53.133 52.968 (165,0) (0,3) 

2-Memur ve sözleşmeli personel 

ücret ve giderleri 
47.986 53.779 53.626 (153,0) (0,3) 

3-Dışarıdan sağlanan fayda ve 

hizmetler 
12.610 19.827 19.798 (29,0) (0,1) 

4-Çeşitli giderler 4.896 5.937 5.800 (137,0) (2,3) 

5-Vergi resim ve harçlar 577 717 703 (14,0) (2,0) 

6-Amortismanlar ve tükenme payları 4.074 4.432 4.428 (4,0) (0,1) 

7-Finansman giderleri           

Toplam 124.293 147.184 146.672 (512,0) (5,2) 

  

1.3.5 Üretim ve Maliyetler 

1.3.5.1-Üretim: 

 

TTK Kurumu taşkömürü üretimini Karadon, Kozlu, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk 

Müesseselerinden gerçekleştirmekte olup, koklaşabilir rezervler Kozlu, Üzülmez ve Karadon 

müesseselerinde yer almaktadır. Koklaşabilir taşkömürü rezervlerinin toplam rezervler 

içerisindeki payı yaklaşık %66,5’dir. Armutçuk bölgesinde yer alan rezervler; yarı-koklaşma 

özelliği, yüksek ısıl değer ve düşük bünye külü içeriği ile hem koklaşabilir kömürlerle 

harmanlanarak hem de pulverize enjeksiyon (PCI) kömürü olarak demir-çelik fabrikalarında 

kullanıma uygun niteliktedir. Amasra bölgesi kömürlerinin koklaşma özelliği bulunmamakla 

birlikte, belirli oranlarda metalürjik kömürler ile harmanlandığında koklaşma özelliğini 

bozmamaktadır. Üretilen koklaşabilir, yarı koklaşabilir ve koklaşmaz nitelikli kömürler ile 

filtrasyon ürünü kömürler; demir-çelik sektörüne (Karabük Demir Çelik ve Ereğli Demir 

Çelik), enerji sektörüne (Çatalağzı Termik Santrali), bazı sanayi kuruluşlarına ve yakımlık 

olarak piyasaya arz edilmektedir. 

TTK Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılında 5 Müessesesinden gerçekleştirmiş olduğu 

taşkömürü üretimi, Müesseseler itibarıyla, program ve geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki Üretim Türü (Taşkömürü) Tablosunda gösterilmiştir. 
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Tablo 7: Üretim Türü Tablosu (Taşkömürü) 

Üretim türü ve müesseseler 

2018 yılı 

gerçekleşen 

(ton) 

2019 yılı Gerçekleşme oranı 

Program 

(ton) 

Gerçekleşen 

(ton) 

Programa 

göre 

(%) 

Geçen 

yıla göre 

(%) 

Tüvenan üretim :             

Karadon müessesesi   434.818 560.001 465.863 83 107 

Kozlu müessesesi  256.600 368.769 288.550 78 112 

Üzülmez müessesesi  267.375 348.849 289.940 83 108 

Amasra müessesesi  100.953 149.898 130.640 87 129 

Armutçuk müessesesi  145.494 198.702 148.978 75 102 

Toplam   1.205.240 1.626.219 1.323.971 81 110 

Satılabilir üretim :             

Karadon müessesesi   240.585 362.311 258.987 71 108 

Kozlu müessesesi   148.573 225.096 161.019 72 108 

Üzülmez müessesesi   157.458 212.646 174.365 82 111 

Amasra müessesesi   46.841 74.949 51.763 69 111 

Armutçuk müessesesi   92.685 124.998 88.182 71 95 

Toplam   686.142 1.000.000 734.316 73 107 

İç tüketim   21.562 29.880 23.032 77 107 

* İşçilere dağıtılan  - - 19.618 -  - 

* Tesislerde kullanılan   -  -  3.414  - - 

Satılabilir/Tüvenan      (%)  57 61 55 90 97 

Kurum bazında program değeri %61 olarak belirlenen satılabilir kömür tüvenan kömür 

oranının %55 olduğu, programın 6 puan, önceki yılın 2 puan altında gerçekleştiği görülmekte 

olup, bu durum çalışılan damar yapısı ve uygulanan üretim yöntemine de bağlı olmakla birlikte, 

tavan ve taban taşının tüvenan kömüre karışmasının engellenmesi, ara kesmelerin ayıklanması 

gibi daha temiz kömür üretmeye yönelik olarak yapılan çalışmalardan yeterince sonuç 

alınamadığını göstermektedir. 

Üretim yöntemleri; Detayları ilgili Müessese raporlarında verilmiş olup, Kurum bazında 

2019 yılında 20 Kartiye halinde 23 ayrı panoda ortalama 15 klasik emek yoğun, ağaç tahkimatlı 

göçertmeli uzun ayak, 5 yarı mekanize tahkimat teçhizatlı uzun ayak olmak üzere toplam 20 

uzun ayak ve 2 tumba bacadan toplam 1.323.971 ton tüvenan üretim gerçekleştirilmiştir.  

Bu üretimin 875.150 tonu (%66’sı) klasik ağaç tahkimatlı göçertmeli uzun ayaklardan, 

345.505 tonu (%26’sı) yarı mekanize tahkimat teçhizatlı uzun ayaklardan, 55.260 tonu (%4’ü) 

kara tumba yöntemi ile 48.056 tonu ise (%4) baca, başyukarı gibi muhtelif yerlerden 

üretilmiştir.  

Yarı mekanize tahkimat teçhizatlı uzun ayaklardan 2017 yılında kurum toplam tüvenan 

kömür üretiminin %4’ü oranında 54.192 ton, 2018 yılında %15’i oranında 183.224 ton üretim 

yapıldığı dikkate alındığında 2019 yılında bu oranın %26’ya (345.505 ton) çıktığı 

görülmektedir.  
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Kurum bazında 2019 yılında çalışılan 18 ayakta toplam ayak boyu 2.066 metre,  toplam 

çalışma boyu 817 metredir.  Ortalama ayak boyu 115 metre, ortalama çalışma boyu 45 metre, 

ayak çalışma boyu oranı %39, ortalama damar kalınlığı 2.71 metre, damar eğimi 26⁰  olmuştur.  

Üretimde Mekanizasyon Çalışmaları; Zonguldak taşkömürü havzasının karmaşık 

jeolojik yapısı nedeni ile taşkömürü üretimi insan gücüne dayalı emek yoğun şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Gelişen teknolojiden yararlanmak üzere üretimde mekanizasyon 

çalışmaları kapsamında Kurum, Zonguldak Havzasındaki kömür damar eğimine yakın 

damarları (dik damar) bulunan ülkelerde kendini kanıtlamış MV4 tipi teçhizatın Kurum 

ocaklarında denenmesi kararını almış ve bu tür teçhizatın havzanın jeolojik yapısı ve Kurum 

altyapı tesislerine uyum sağlayabilecek taşınabilir, mukavim ve çalışanların pratik olarak 

kullanabileceği sistemler olduğu görüşü oluşmuştur.  

Başlangıçta, Amasra TİM'de pilot bir üretim panosunda tam mekanize kazı teçhizatının 

denenmesi ve başarılı olması halinde havza çapında yaygınlaştırılması planlanmıştır. Deneme 

çalışmaları sonrasında projeden beklenen fayda sağlanmış, teçhizatın Karadon, Üzülmez ve 

Kozlu TİM'deki dik damarlarda kullanılmasına yönelik uygun damarlar tespit edilerek, 

mümkün olan panolarda tam mekanize ve yarı mekanize üretim yöntemiyle üretim yapılması 

planlanmıştır.  

Amasra TİM’de denenen sistem Karadon TİM’e getirilerek kurulmuş, Üzülmez 

T.İ.M’de iki,  Kozlu ve Amasra TİM’de bir  ünite yarı mekanize sistemi üretimde devreye 

alınmıştır. Üzülmez ve Karadon TİM’de birer ünite yarı mekanize kazı sistemi de kurulum 

aşamasındadır.  

Mevcut durumda kurumun 144 metrelik kısmı tam mekanize olmak üzere, yaklaşık 900 

metrelik yarı mekanize tahkimat teçhizatına sahip olduğu, bu teçhizatlar için yedek parça ve 

müştemilatları hariç 2012-2019 yılları arasında yaklaşık 130 Milyon TL tutarında harcama 

yapıldığı görülmüştür. Üretimde mekanizasyon çalışmaları kapsamında damar içi ve ana kat 

hazırlıklarının zamanında yapılabilmesi için hazırlık işinde de mekanizasyon uygulamalarının 

hayata geçirilmesi planlanmış, bu amaçla Karadon, Kozlu ve Armutçuk Müesseseleri’nde 4 

adet çok amaçlı elektro hidrolik delici kırıcı makine alınmış olup, damar içi hazırlık ve galeri 

taramalarında kullanılmaktadır. Ayrıca, hazırlık galerilerinde kullanılmak üzere Karadon 

Müessesine bir adet galeri açma makinesinin alımı planlanmıştır.  

Öte yandan, Kurumun Maden Makinası Fabrikası İşletme Müdürlüğü’nde; üretimde 

kullanılan teçhizatın yerlileştirilmesi, özellikle yedek parça ve tamirat konularında Kurumun 

kendi kendine yetebilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. 

Kurumun ana statüsü gereği asli görevi olan taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki 
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diğer madenlerin üretimi, işletilmesi ve işlettirilmesi faaliyetleri dışında asli faaliyetlere destek 

amacı ile kurulmuş olan; Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü, Yüksek Gerilim 

İşletme Müdürlüğü ile Merkez İşyerlerinin ağırlıklı olarak kuruma bağlı müesseseler olmak 

üzere kurum dışı gerçek ve tüzel kişiler için yapılan imalat, bakım ve onarım hizmetleri 

bulunmaktadır.  

Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü; Müesseselerin elektrik enerjisinin sürekliliğini, 

enerji nakil hatlarının ve trafo merkezlerinin işletme ve bakımını yaparak, gerektiğinde trafo 

merkezleri kurarak sağlamaktadır.  

Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü; Kurum müesseselerinin ihtiyaç 

duyduğu Merkez Atelyeleri Şube Müdürlüğü (MAZ) imali Demirbaş Makinaların İmalatı, 

Kurumun taşkömürü üretim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi ve gelişimi için gerekli 

bazı makina ile bunların yedek parçalarının imalatı, Kurumun taşkömürü üretiminde kullandığı 

önemli ithal makinaların bakım onarım işlerinin yapılması, İthal edilen ATEX Sertifikalı 

ürünlerden imalatını yapabildikleri ile Kurum içi ve kurum dışı ihtiyaçların karşılanması gibi 

faaliyetleri bulunmaktadır.  

Alsz Şube Müdürlüğü; Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak olan teçhizat ve 

koruyucu sistemlerin tip ve rutin testlerini yapma, kablo imal lisansı verme, ateşleme 

manyetolarının kontrollerini yapma gibi faaliyetleri bulunmaktadır.  

Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü; 11 Haziran 1937 tarihli ve 3241 sayılı Ereğli 

Şirketinden alınan liman (Zonguldak) demiryolu ve madenlerle Kozlu ve Kilimli 

demiryollarının işletilmesi ve havzadaki deniz işlerinin tekel altına alınması ve 30 Mayıs 1940 

tarih ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların devletçe işlettirilmesi hakkındaki 

yasalarla Etibank’a ve Ereğli Kömürleri İşletmesine verilmiş veya devredilmiş bulunan 6974 

sayılı yasa ile TKİ Kurumuna intikal eden Taşkömürü madenlerini sınai tesisleri, liman ve 

demiryollarını ve konulmuş olan tekeli ve Ereğli Limanı ile Ereğli, Armutçuk demiryolunu 

işletmek ve işlettirmek Kurumun faaliyet konuları arasında yer almaktadır.  

Liman İşletme Başmühendisliği; olarak Zonguldak Limanına gelen gemilerin limana 

yanaşma - ayrılma manevralarının yapılması, limanda çalışan deniz vasıtalarının hizmete hazır 

halde bulundurulması, liman sahasına gelen-giden gemilerin ve yüklerinin ücretlendirilmesi, 

kantarların ve liman atık kabul tesisinin faaliyeti, limana gelen gemilerin atıklarının alınması, 

uluslararası liman tesisi güvenlik planı (ISPS) gereği liman tesisinin güvenliğinin sağlanması 

faaliyetlerinde bulunulmaktadır.  

Zonguldak Limanında yapılan gemi yanaşma-ayrılma hizmetleri Denizcilik 

Müsteşarlığının 2003 yılında belirlediği tarife üzerinden verilmektedir. Bu hizmetler 
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karşılığında gemilerin yanaşma ve ayrılması yapılırken pilotaj , römorkaj , palamar , barınma , 

shifting gibi ücretler ile gemilerden atık alma hizmeti karşılığı ücret alınmaktadır. Zonguldak 

Limanındaki kılavuzluk hizmeti 06.08.2019 tarihinden itibaren Kıyı Emniyeti Genel 

Müdürlüğü tarafından yapıldığından kılavuzluk hizmet bedeli bu kurum tarafından alınmakta, 

Kuruma bu gelirin % 10’ u verilmektedir. 

Demiryolu İşletme Başmühendisliği; TCDD Gar - Üzülmez, TCDD Gar - Kozlu T.İ.M 

lavuarlarında yıkanan 0-10 mm ve filtrasyon kömürlerinin taşınması, TCDD Gar - Zonguldak 

Limanı arasında yurtiçi ve yurtdışı gelen - giden çeşitli emtiaların vagonlarla taşınması 

faaliyetlerini yürütmektedir.  

Genel Müdürlük bünyesinde müesseselerin taşkömürü üretimini destek amacıyla 

oluşturulmuş birimler ile liman faaliyetlerinden oluşan hizmetlere ilişkin Üretim Türü Tablosu 

(Hizmetler) aşağıda gösterilmektedir. 

Tablo 8: Üretim Türü Tablosu (Hizmetler) 

Üretim Türü Ölçü 

2018 2019 Gerçekleşme (%) 

Gerçekleşen 

Bin TL 
Program 

Bin TL 
Gerçekleşen 

Bin TL 
Programa 

Göre 
Geçen Yıla 

Göre 

1- Esas Üretim (Kömür)             

   A-Tüvenan Üretim ton           

   B-Satılabilir Üretim ton           

Toplam 1             

2. Hizmet Üretimi             

A- Merkez İşyerleri   5.182 9.910 5.900 0,6 1,1 

  A.1- Kurum içi Hizmet Satışı   5.040 9.910 5.829     

  A.2- Kurum Dışı Hizmet Satışı   142   71     

B- Liman-Demiryolu   20.316 22.774 20.705 0,9 1,0 

  B.1- Kurum içi Hizmet Satışı   4.121 22.774 4.022     

  B.2- Kurum Dışı Hizmet Satışı   16.195   16.683     

C- Maden Makinaları   27.032 22.316 25.668 1,2 0,9 

  C.1- Kurum içi Hizmet Satışı   26.854 22.316 25.505     

  C.2- Kurum Dışı Hizmet Satışı   178   163     

Toplam 2   52.530 55.000 52.273 1,0 1,0 

Genel Toplam 1+2   52.530 55.000 52.273 1,0 1,0 

 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerinin ana faaliyet konusu olan 

taşkömürü üretimini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen etkenler toplu olarak aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 9:  TTK Üretimi Belirleyen Etkenler Tablosu 

Üretimi belirleyen başlıca 

etkenler 

Ölçü Kapasite 

(Çalışma Günü 

Üzerinden) 

2018 

Gerçekleşen 
2019 Gerçekleşme  ( %) 

Program Gerçekleşen Programa 

göre 

Geçen 

yıla 

göre 

Üretim miktarı;         

Tüvenan Üretim; Ton 5.976.909 1.205.240 1.626.219 1.323.971 81 110 

Satılabilir Üretim; Ton 4.166.113 686.142 1.000.000 734.316 73 107 

Satılabilir/Tüvenan % 69,7 56,9 61,5 55,5 90 97 

Yıllık çalışma süresi: Gün  249 250 249 247 99 98,8 

Makine ve Tesisler;         

Kuyular; Ton/Yıl 3.895.388 1.205.243 1.624.623 1.323.971 81 110 

Lavvar Tesisi; Ton/Yıl 3.876.750 1.183.776 1.466.020 1.306.067 89 110 

Galeri Açma Makinaları; m/Yıl  1.379     

Kömür Kazı Makinaları; Ton/Yıl       

Kompresörler; m³/dak. 264.790.827 563.865.000 420.075.450 568.129.960 135 101 

Aspiratörler; m³/dak. 7.668.470.000 5.204.676.000 5.403.148.320 5.399.636.160 100 104 

Tulumbalar (yeraltı); m³/yıl 50.640.500 14.378.605 10.350.788 14.322.105 138 100 

Lokomotifler; Ton/yıl 6.204.750 1.205.240 1.626.219 1.323.971 81 110 

Ocak arabaları; Ton/yıl 6.204.750 1.205.240 1.626.219 1.323.971 81 110 

Bant Konveyörler; Ton/yıl 6.978.750 1.205.240 1.626.219 1.323.971 81 110 

Hazırlık Faaliyetleri;         

Toplam Taş İçi; m/Yıl  2.179 3.892 1.897 49 87 

Toplam Kömür İçi; m/Yıl  7.053 14.020 8.440 60 120 

İlerleme Randımanları;         

Taş içi; cm/yev.  11,83  12,42  105 

Kömür içi; cm/yev.  12,74  12,69  100 

Sondaj Faaliyetleri;         

Arama, Pilot; metre  15.215  18.764  123 

Degaj;  metre  90.960  89.250  98 

İşçi Sayıları;         

Pano Ayak Üretim İşçisi; Adet 5.092 1.535 2.005 2.934 146 191 

Yeraltı (A); Adet 11.500 5.666 5.810 6.588 113 116 

Yerüstü (B); Adet 1.684 1.471 1.540 1.359 88 92 

Diğer ( C ) Adet 816  98    

Genel Toplam;(A+B+C) Adet 14.000 7.137 7.350 7.947 108 111 

Yeraltı/yerüstü % 682,90 385,18 377,27 484,77 128 126 

Yeraltı/toplam % 82,14 79,39 79,05 82,90 105 104 

Yevmiye Sayıları;         

Pano Ayak Üretim İşçisi; Adet 1.278.092 370.592 447.115 441.002 99 119 

Yeraltı (A); Adet 2.886.500 1.150.310 1.295.630 1.154.254 89 100 

Yerüstü (B); Adet 422.684 345.110 343.420 309.691 90 90 

Diğer ( C ) Adet 138.000  21.854    

Genel Toplam;(A+B+C) Adet 3.447.184 1.495.420 1.639.050 1.463.945 89 98 

İşgücü Verimliği;         

Pano Ayak Üretim İşçisi; Kg/yev.  3.260 1.851 2.237 1.665 74 90 

Yeraltı (A); Kg/yev.  1.443 596 805 636 79 107 

Toplam (A+B); Kg/yev.  1.259 459 631 502 80 109 

Genel Toplam; Kg/yev.  1.209 459 631 502 80 109 

Üretim Verimliliği; Ton/Gün 24.004 4821 6531 5360 82 111 

Kapasiteden yararlanma (%)  16,47 24,00 17,63 73 107 

Maden Makinaları Fabrikası         

Üretim Kapasitesi Ton 2.795 671 472 574 56 86 

İşçi Sayısı Adet 290 176 290 162 56 92 

Kapasiteden yararlanma Ton/Gün  24 17 21 122 86 

Liman ve Demiryolu İşletme 

Müdürlüğü 
  

      

Elleçleme Ton 2.700.000 1.420.283 2.700.000 1.318.420 49 93 

Gemilere Yük.Boş.Araç Say. adet 90.000 16.532 90.000 15.743 17 95 

Hizmet Verilen Gemi sayısı Adet 600 467 600 456 76 98 

Liman İşçi Sayısı Adet 95 75 95 73 77 97 

Demiryolu Hizmeti Ton  1.613.409  1.441.176  89 

Demiryolu İşçi Sayısı Adet 75 42 75 39 52 93 

Kapasiteden yararlanma Ton/Gün  53 100 49 49 93 
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NOTLAR: 

1-Üretim Kapasiteleri 5.000.000 ton satılabilir üretimin Müessese payına düşen tüvenan ve satılabiliri üzerinden 

hesaplanmıştır. 

2-Kapasiteye ilişkin işçilikler 14.000 kişilik norm kadroya göre alınmıştır 

3. Maden makineleri Fabrikasında kapasite mevcut tezgah kapsiteleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Üretim; ATEX 

gibi özel malzemelere kaydırıldığından fiili gerçekleşme düşük olmuştur. 

23.07.2019 tarihinde onaylanarak uygulamaya konulan Türkiye Taşkömürü 

Kurumu’nun 2019-2023 Stratejik planında özet olarak;  

“Stratejik hedeflerin;  rezervlerin üretime hazır hale getirilmesi, üretimde verimliliğin 

artırılması, metalürjik kömür üretiminin artırılması, elektrik arızalarından kaynaklı üretim 

kesinti süresinin azaltılması ile kabul görmüş akreditasyon ve sistem belgelerinin alınması, 

üretimde kullanılan malzemelerin kurum olanakları ile üretilmesi, Atex sertifikalı ürün 

sayısının artırılması, prim-penalite uygulanan sanayi satışlarında verilen penalite (ceza) 

tutarının iyileştirilmesi, geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması ile, 

Satılabilir kömüre göre genel işçilik randımanının 529 kg/yevmiye’den 1.250 

kg/yevmiye ye, yükseltilmesi, ton başına ticari maliyetin 1.685 TL/ton’dan 950 TL/ton’a 

düşürülmesi öngörülmektedir.” 

Kurumun 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesine yaptırdığı Norm Kadro 

Projesinde; Kurumun 3.000.000 ton/yıl satılabilir üretim programı doğrultusunda; yeraltı işçi 

sayısı 12.000, yerüstü işçi sayısı ise 2.000 olarak belirlenmiştir. Zaman içerisinde değişen 

şartlar nedeniyle norm kadro sayıları TTK Yönetim Kurulunun 03/02/2014 tarih ve 32 sayılı 

kararı ile yer altı 11.500, yerüstü 2.500 olarak yenilenmiştir. 

Süreç içerisinde yapılan, halen devam eden üretim ve hazırlık çalışmalarında 

mekanizasyon yatırımlarıyla mevcut şartlara göre yeraltında sayı ve nitelik yönünden optimum 

işçinin istihdam edilmesi ile daha etkin ve verimli bir çalışma ortamının tesis edilmesi için 

TÜBİTAK TÜSSİDE denetiminde yeni bir norm kadro çalışması yapılmıştır. TÜSSİDE 

tarafından hazırlanan Norm Kadro çalışmasına ilişkin raporun Mart 2020 tarihi itibarıyla 

tamamlandığı, son yıllarda üretim ve hazırlık çalışmalarına ilişkin yapılan mekanizasyon 

projesi yatırımlarından elde edilecek sonuçlarla birlikte değerlendirileceği ifade edilmiştir. 

2009-2019 yılları arasında toplu işçi alımı yapılmayan kuruma, 2019 yılı içerisinde 

1.500 pano ayak üretim işçisi alınmıştır.  2019 yılı sonu itibarıyla kurumda, 2.974’ü pano ayak 

üretim işçisi olan 6.586 yeraltı işçisi, 1.361 yerüstü işçisi olmak üzere toplam işçi sayısı 7.947 

olmuştur.  
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Haziran 2019 ayı itibarıyla işbaşı yapan 1.500 pano ayak üretim işçisine rağmen yıl 

içerisinde emekli olan işçiler nedeniyle önceki yıla göre pano üretim işçi sayısındaki artış 1.033 

kişi ile sınırlı kalmıştır.  Kurum bazında mevcut 2.974 kazı işçisinden de her ay yaklaşık 600-

700’ü ile diğer sanatlardan 100-150 işçi olmak üzere toplam 700-850 işçinin geçici sanat 

değişikliği yapılarak işçi sayıları ihtiyacı karşılamayan nakliyat, tamir tarama, hazırlık, 

barutçuluk, elektro mekanik gibi sanatlarda çalıştırıldıkları görülmüştür.  

Kurum yeraltı ocaklarında gelinen süreç içerisinde mevcut ocak açıklıklarının artması, 

nakliyat güzergahlarının uzaması, dolayısıyla tamir ve bakım gereksinimlerinin artması, temiz 

hava, basınçlı hava, su tahliye yollarının uzaması yeraltında buna benzer faaliyetlerin 

yürütülmesi için gerekli olan işçi ihtiyacını yıllar içerisinde arttırmıştır. Kurumda özellikle 

üretime yardımcı işçiliklerdeki eksikliklerden dolayı mevcut pano ayak üretim işçiliklerinden 

geçici sanat değişimi yapılarak işçi açığı karşılanmaya çalışılmaktadır. 

2019 yılında Kuruma bağlı müesseselerde; 991.966 ton olarak programlanan satılabilir 

kömür miktarının, fiili 734.316 ton üretim ile %74 oranında, 631 kg/yevmiye olarak 

programlanan satılabilir kömüre göre genel işçilik randımanının fiili 502 kg/yevmiye olarak 

%80 oranında gerçekleştiği görülmektedir. 

Üretimin son yıllarda giderek düşmesi ve program hedeflerinden düşük 

gerçekleşmesinde;  

-27.04.2015 tarihinden itibaren yeraltı iş yerlerinde 6645 sayılı Kanuna istinaden 

haftada 5 gün üretim çalışması 2 gün de hafta tatili uygulamasına geçilmiş olması 

nedeniyle üretim gün sayısının 250’ye düşmesi, 

-Üretimde kurum bazında, ilk aşamada alınan tam/yarı mekanize teçhizatlardan ortaya 

çıkan bir takım sorunlar nedeniyle henüz beklenen faydanın sağlanamaması, adaptasyon süreci 

yaşanması, damar yapısına en uygun teçhizatın tespiti/seçimi ve modifikasyonu doğrultusunda 

yapılan çalışmaların zaman alması,  

-Pnömatik patlatma yöntemi ile yapılan üretimin, çift kaçış yolu bulunmaması, tali 

havalandırma yapılması, İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uymaması nedeniyle durdurulması,  

-Ocakların giderek derinleşmesi, mesafelerin artması, ocaklarda konsantrasyona 

gidilememesi, kat sayısının fazla olması, çalışılan ve/veya havalandırma, kaçış yolu, drenaj vb. 

nedenlerle ihtiyaç duyulan bu nedenle ayakta tutulan ocak açıklıklarının artması, nakliyat 

sisteminin uzaması, aktarmaların artması, nakliyat sisteminin rehabilite edilememesi, 

gereksinim duyulan nakliyat işçi ihtiyacının artması, 
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-Enerji kesintileri ve arızalardan kaynaklanan duruşlar, 

-Başta Armutçuk ve Amasra Müesseseleri olmak üzere zaman zaman karşılaşılan 

oksidasyon ve ocak yangınları,  

-Ayak içerisinde jeolojik ve tektonik arızaların olumsuz etkileri, ayak içi jeolojisi ve 

tektonik yapıda üretim esnasında karşılaşılan sıkma, fay, damarın incelip kaybolması, aşırı su 

geliri, oksidasyon gibi olumsuzluklar nedeni ile panonun üretim tamamlanmadan terkedilmek 

zorunda kalması,  

-Alınan önlemlere rağmen, devamsızlıklar ve hastane, ücretsiz istirahat izinlerinin 

artması, iş disiplininin sağlanamaması, üretime direkt katkısı bulunan kazı işçiliğinde günlük 

herhangi bir nedenle işe gelmeme oranının %30’lara ulaşması, ayaklara yeterli sayıda işçi tertip 

edilememesi, çalışanların motivasyonlarının bozulması, 

-Kömür damarlarının üç boyutlu kesitlerinin alınabilmesi, devamlılıklarının 

kalınlıklarının ve yönelimlerinin belirlenmesi suretiyle görünür hale getirilebilmesi için mevcut 

verilerin ve yapılan arama-etüt çalışmalarının yetersiz kalması önemli etkenler olarak 

değerlendirilmektedir 

Rödövans karşılığı işlettirilen sahalardan yapılan üretim: 05.06.2004 Tarih ve 25483 

sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 5177 sayılı Kanunla Maden Kanununa getirilen 

düzenlemelerle özel sektörün Zonguldak Havzasında rödövans yoluyla üretim yapmasının önü 

açılmıştır. Böylece Ülke taşkömürü potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilerek, üretimin 

artırılmasına bağlı olarak yaratılan ek istihdam marifetiyle bölge ekonomisinin canlandırılması 

amaçlanmıştır.  

Bu kapsamda 2019 yılı sonu itibariyle 16 adet küçük ölçekli,1 adet büyük ölçekli olmak 

üzere toplam 17 adet taşkömürü sahası, 1 kuvars kumu sahası, 1 boksit sahası ve 1 kil sahası 

olmak üzere toplam 20 sahada rödövans yoluyla özel sektör işletmeciliği devam etmektedir.  

2019 yılında rödövansla işletilen taşkömürü sahalarında 214.918 ton taahhüt üretime 

karşılık 472.432 ton tüvenan kömür üretildiği, tahakkuk eden rödövans tutarının 26.508.599,56 

TL, firmalara ödenen fiyat farkı tutarının 15.248.027,45 TL olduğu görülmüştür.   

Öte yandan, 05.12.2017 tarih 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 7061 Sayılı, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Madde 50 ile 3213 Sayılı Maden Kanunu’nun Ek-1 Maddesinin üçüncü fıkrasında 

yapılan değişiklikle, TTK ve TKİ’ye uhdelerinde bulunan ruhsatları işletme ve işlettirme 
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yetkisinin yanında, bu ruhsatları bölerek yeni ruhsat talep etme ve bunları ihale etme yetkisi 

verilmiştir.  

Kurum bu yetkiye dayanarak aşağıda belirtilen sahaları, Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü (MAPEG) ’den ayrı ruhsat talep ederek, işletme hakkını devretmek üzere ihaleye 

çıkmıştır. 

Ruhsatın İşletme Hakkının Devri Yöntemi ile İhale Edilen Sahalar;  

Alacaağzı Sahası (sicil: 86012): Sahanın alanı: 6908 ha, Rezervi: 12.000.000 tondur. 

İhale Tarihi 19.06.2018 olup kazanan firmanın 200.000 Ton/Yıl taahhüt üretimi bulunmaktadır. 

Sözleşme süresi 31.12.2049’a kadardır. 26.10.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Ruhsat 

devri işlemleri tamamlanmıştır.  

Bağlık İnağzı Sahası (Sicil: 86108): Sahanın alanı: 1186 ha, Rezervi: 136.000.000 ton 

dur. İhale Tarihi 22.06.2018 olup ihaleyi kazanan firmai ile 15.08.2018 tarihinde sözleşme 

imzalanmıştır.  Firmanın 2.500.000 Ton/Yıl taahhüt üretimi bulunmaktadır. Sözleşme süresi 

31.12.2049’a kadardır. Ruhsat devri için belgeler MAPEG’e sunulmuştur. Bakanlık oluru 

alınmıştır. Firmanın devre ilişkin diğer belgeleri sunması beklenmektedir.  

2-A No.lu Saha (Sicil: 86109): Sahanın alanı: 44.335 ha, Rezervi: 15.000.000 ton dur. 

İhale Tarihi 11.06.2018 olup ihaleyi kazanan firmanın 75.000 Ton/Yıl taahhüt üretimi 

bulunmaktadır. Sözleşme süresi 31.12.2049’a kadardır. 11.09.2018 tarihinde sözleşme 

imzalanmıştır. Bakanlık oluru alınmıştır. Ruhsat devrine ilişkin evrakın Firma tarafından 

Kuruma sunulması beklenmektedir.  

2-B No.lu Saha (Sicil: 86110): Sahanın alanı: 41.701 ha, Rezervi: 30.000.000 ton dur. 

Saha 25.10.2018 tarihinde ihaleye çıkılmış olup ihaleyi kazanana firmanın 100.000 Ton/Yıl 

taahhüt üretimi bulunmaktadır. Sözleşme süresi 31.12.2049’a kadardır. 26.11.2018 tarihinde 

sözleşme imzalanmıştır. Bakanlık oluru alınmıştır. Ruhsat devrine ilişkin evrakın Firma 

tarafından Kuruma sunulması beklenmektedir.  

2-C No.lu Saha (Sicil: 86111): Sahanın alanı: 60.463 ha, Rezervi: 10.000.000 ton dur. 

Saha 13.06.2018, 22.11.2018 tarihlerinde ihaleye çıkılmış olup, istekli çıkmamıştır. 20.11.2019 

tarihinde tekrar ihaleye çıkılmış olup ihaleyi kazanan firmanın 50.000 Ton/Yıl taahhüt üretimi 

bulunmaktadır. Sözleşme süresi 31.12.2049’a kadardır. Sözleşme imzalanmıştır. Devre ilişkin 

belgeleri Kuruma sunulması aşamasındadır.  

1-B No.lu Saha (Sicil: 86969): Sahanın alanı: 59976 ha, Rezervi: 10.000.000 ton dur. 
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Saha 20.11.2019 tarihinde ihaleye çıkılmış olup, ihaleye istekli çıkmamıştır. 2020 yılı içerisinde 

tekrar ihale edilmesi planlanmaktadır. 

Amasra B sahası; Firma ile Sahanın rödövans usulü ile işletilmesine yönelik 

sözleşmenin 15.04.2005 tarihinde imzalandığı, firmaya yer tesliminin 10.05.2006 tarihinde 

yapıldığı, firmanın teklif mektubunda 3 yıl (36) ay hazırlık süresi teklif ettiği,  Firma talebi 

üzerine Kurum tarafından firmaya üç defada toplam 42 ay 4 gün süre uzatımı verildiği, hazırlık 

süresinin 80 ay 12 güne güne çıkarıldığı, Firmanın 4. Süre uzatım talebinin kurum tarafından 

kabul edilmemesi üzerine firma tarafından kurum aleyhine dava açıldığı,  mahkeme kararıyla 

kabul edilen 36 aylık 4. , 40 aylık 5. Süre uzatımları ile hazırlık süresinin 156 ay 12 güne (13 

yıl 12 gün) çıkarıldığı, bu sürenin 22.05.2019 tarihinde dolduğu, 23.05.2019 tarihinden itibaren 

17 yıllık üretim döneminin başladığı görülmektedir. Firma ile Kurum arasında hukuki süreç 

devam etmekte olup, Firma ile imzalanan 15.04.2005 tarihli sözleşmeye göre göre firmanın son 

hazırlık yılında 500.000 ton, 1. İnci üretim yılında 2.500.000 ton kömür üretim taahhüdü 

bulunmaktadır.  

28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren, Maden Kanunu 

ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 20. maddesiyle 3213 Sayılı Maden Kanununun Ek 1. Maddesinin Üçüncü Fıkrasında 

değişiklik (Değişik üçüncü fıkra:14.2.2019-7164/20 md.) yapılmıştır. Yapılan değişiklikle 

kuruma ruhsat sahalarındaki rödövansçılarının rödövansa konu olan kısmını ruhsat 

sahalarından bölerek rödövans sözleşmesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla rödövans 

sözleşmesi sona erene kadar rödövans sözleşmesini yaptığı kişiye devredebilme yetkisi 

verilmiştir.  

Sahada Kurumun ve Firmanın mevcut faaliyetleri, kömür damarlarının durumu ve 

Amasra Müessesesinin görüşleri dikkate alınarak, Firmanın talebi doğrultusunda, Maden 

Kanununun 16‘ncı maddesinin "Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez" şeklindeki kısıtı 

da göz önüne alınarak Amasra-B Sahası sınırları belirlenmiş ve "Maden Kanunu Ek madde-1" 

hükümleri çerçevesinde bölünerek yeniden ruhsatlandırılması amacıyla MAPEG'e talepte 

bulunularak söz konusu saha 86970 sicil no.su ile yeniden ruhsatlandırılmıştır.  

12.09.2019 tarihinde Firma ile “Amasra B Sahasının Ayrı Bir Ruhsat Olarak 

Belirlenmesi ve Bu Ruhsatın Devri İle Rödövanslı Sahadaki İş ve İşlemlerin Düzenlenmesine 

İlişkin Protokol” imzalanmıştır.  

Sürecin devamında, 86970 sicil sayılı Amasra-B Sahası Ruhsatı; Firmaya "Amasra-B 
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Sahası Rödövans Sözleşmesi" hükümleri saklı kalmak kaydıyla 11.02.2020 tarihli "Devir 

Zaptı" MAPEG nezdinde imzalanarak devredilmiştir.  

01.01.2020 tarihi itibarıyla, Ruhsat devri yapılan sahalar dışında kalan TTK rezervi 

yaklaşık 764 Milyon ton, Amasra B sahasında bulunan rezerv yaklaşık 606 Milyon tondur. 

Kayıt Dışı Kaçak Kömür Üretim ve Satışı: Kurum imtiyaz sahasında 2015 yılında tespit 

edilerek müdahale edilen kaçak ocak sayısının 197, 2016 yılında 293, 2017 yılında 350, 2018 

yılında 371, 2019 yılında 556  olduğu, bunların büyük bir kısmının  rödövanslı sahaların 

sınırları içinde bulunduğu, Kurum genelinde her yıl yüzlerce kaçak ocak tespiti yapıldığı, kolluk 

kuvvetleri nezaretinde kurum elemanlarınca bu ocakların girişlerinin, mühürlendiği, bir 

kısmının patlatıldığı, kapatıldığı, bunlardan çalıştıran kişilerin kimliği belirlenebilenler 

hakkında  dava açıldığı görülmüştür. Rödövanslı saha ocaklarının yanı sıra kaçak ocak işletme 

faaliyetlerinin de yaygın bir şekilde sürdürülmekte olduğu anlaşılan bölgede pek çok yeni/eski 

kaçak ocağın, kapatılıp mühürlenerek giriş ağızları patlatılsa bile tekrar tekrar faaliyete 

geçirildiği görülmektedir. 

TTK genelinde rödövansla işletilen sahalar ile bu sahalar içinde yer alan kaçak 

ocaklarda kazalar sonucu  2018 yılında kaçak ocaklarda 8, rödevanslı sahalarda 2 ölümlü  iş 

kazası olduğu, 2019  yılında kaçak ocaklarda 5 rödevanslı sahalarda  5 ölümlü iş kazası olduğu 

1992-2019 yılları arasında rödövanslı sahalarda meydana gelen kazalarda 148 işçinin, kaçak 

ocaklarda meydana gelen kazalarda 133 işçinin öldüğü, yaralanma ile sonuçlanan kazalara 

ilişkin olarak kaza ve yaralı sayısının tam olarak tespit edilemediği görülmüştür. 

3213 sayılı Maden Kanununun 12‘nci maddesi ile Madencilik Faaliyetleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 56‘ncı maddesi gereğince kaçak sevkiyatı takip ve cezalandırma Mülki 

İdarenin yetki ve sorumluluğundadır. Böyle olmakla birlikte, Kurum imtiyaz sınırları içinde 

olan veya hukuku Kurum uhdesinde kalmak kaydıyla rödövans karşılığı işletilmek üzere 

firmalara verilen sahalarda, kaçak ocakların önlenebilmesi ve kömür kaçakçılığı ile etkin 

mücadele ve caydırıcılığın sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar Devletin konuyla ilgili tüm 

birimleriyle birlikte yürütülmeye çalışılmaktadır. 

Hazırlık çalışmaları: Kurum bazında 2019 yılında taş içi hazırlıklarda; programa göre 

%58 oranında, bir önceki yıla göre de %13 oranında daha az olmak üzere kredili ve cari 

harcamalardan toplam 1.896,5 metre ilerleme gerçekleştirildiği,  

Kömür içi hazırlıklarda ise; programa göre %51 oranında noksan, önceki yıla göre ise 

%15 oranında fazla olmak üzere toplam 4.722 metre ilerleme gerçekleştirildiği görülmektedir.  
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Taş ve kömür içi hazırlık çalışmalarında programa göre %53 oranındaki eksik 

gerçekleşmenin,  son yıllarda giderek  azalan hazırlık işçilerinin önemli bir bölümünün kesit 

daralması, taban kabarması  görülen galerilerde tamir tarama işlerinde çalıştırılması ile gerek 

çalışma arınlarının taş tumbasına uzaklıkları nedeniyle, boş vagon-dolu vagon nakliyatındaki 

gecikmeler, gerekse hazırlık işlerinde kullanılan ekonomik ömrünü doldurmuş E.H delici ve 

yükleyicilerde sıkça karşılaşılan arızaların galeri ilerleme hızlarını olumsuz etkilemesinden 

kaynaklandığı görülmektedir. 

İş kazaları ve iş güvenliği: Kurum tarafından gerekli yatırımlar yapılmak suretiyle 

yürürlükteki yönetmelik ve yönerge hükümleri doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasına, 

eğitimlerin ve denetimlerin yapılmasına, yeterli sayıda iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesine 

rağmen, dikkatsizlik, iş disiplininden uzaklaşma vb. faktörlerin yanı sıra, ağır ve tehlikeli iş 

kolları sınıfında yer alan yeraltı kömür maden işletmeciliği risklerinin fazla olması, ocakların 

derinleşmesi, galerilerde kesit daralması ve taban kabarması problemlerinin artması, tahkimat 

sistemindeki bozulmalar ve eksiklikler, havzanın karmaşık jeolojik yapısı ve ağırlıklı olarak 

insan gücüne dayanan çalışma koşulları nedeniyle 2019 yılında da iş kazaları meydana gelmiş 

olup, Kurumda kaza sayısı ve sıklığı yeraltı kömür madenciliğinde mekanize kazı sistemi ile 

çalışan emsallerine göre oldukça yüksektir. 

Kurum ocaklarında  2018 yılında 1.899 kaza olduğu 1.906 kişinin yaralandığı, 2019 

yılında 2’si ölümlü 2.855 kaza meydana geldiği, 2.860 kişinin yaralandığı, 2 ölümlü kazanın 

kayma, düşme, çarpma gibi muhtelif nedenlerden kaynaklandığı,  2018 yılında 10.000 bin ton 

tüvenan üretime düşen kaza adedinin 12,8, 10 bin yevmiyeye düşen kaza adedinin 15,8 olduğu, 

2019 yılında 10.000 bin ton tüvenan üretime düşen kaza adedinin 21,6, 10 bin yevmiyeye düşen 

kaza adedinin 19,5 olduğu, kurum bazında 2019 yılı üretim faaliyetlerinde iş kazalarının önceki 

yıla göre arttığı görülmektedir.  

2019 yılında 2.791 (%98) kazanın yeraltı işyerlerinde meydana geldiği 2.796 kişinin 

yaralandığı, 64 kazanın yerüstünde meydana geldiği, 64 kişinin yaralandığı, Bu kazalar 

neticesinde önceki yıla (23.238 işgünü) göre %87 artışla 43.355 işgünü kaybı olduğu yeraltında 

meydana gelen 2.791 kazadan 1.843’nün (%66) düşme, kayma, çarpma, yuvarlanma gibi 

muhtelif nedenlerden, 435’inin (%16) malzeme taşıma kullanma, 419’unun  (%15) göçükler 

nedeniyle meydana geldiği,  yeraltında yaralanan 2.796 kişiden, 1.964’ ünün pano ayak üretim 

işçisi (%70), 322’ sinin  hazırlık işçisi (%12), 218’inin nakliyat işçisi (% 8), 124’ünün yeraltı 

mekanizasyon işçisi (%4), 73’ünün tamir tarama işçisi (%3) olduğu görülmüştür.   

Kazalara ve meslek hastalıklarına ödenen tazminatlar toplam Kurum giderleri içinde 
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önemli bir yekün tutmaktadır. Kurum bazında  2019 yılında 16.838.227,84 TL iş kazası 

tazminatı, 6.617.187,66 TL meslek hastalığı tazminatı ödendiği  bu rakamların önemli bir 

kısmının da yüklenici ve rödövanslı saha işçilerine ilişkin olduğu görülmüştür. Kazaların ve 

meslek hastalıklarının azaltılması işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi  kurum zararının da 

azaltılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, iş güvenliği uzmanları ile ocak mühendisi, 

vardiya mühendisi ve nezaretçiler tarafından yapılacak denetimlerin artırılması bu kazaların ve 

meslek hastalıklarının önlenmesi için büyük önem arz etmektedir. 

Rezervler: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün imtiyaz sahibi olduğu 

ruhsat alanı en son olarak 14.04.2000 tarih ve 2000/525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile son 

şeklini alarak; 3.000 km²’ si denizde, 3.885 km²’ si karada olmak üzere toplam 6.885 km² olarak 

belirlenmiştir. 

2019 yılı sonu itibarıyla havzada -1200 metre derinliğe kadar tespit edilen taşkömürü 

toplam jeolojik rezervi 1,52 milyar ton olup, bunun %48’i oranında 735 milyon tonu görünür 

rezerv olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde rezerv tanımlamaları yapılırken mevcut 

madencilik teknolojisi ile ekonomik olarak elde edilebilecek rezervler dikkate alınmaktadır. 

 

1.3.5.2- Üretim maliyetleri: 

Kurumun 5 müessesesinde ocaklardan tüvenan olarak çıkarılan 1.323.971 ton 

taşkömürünün üretim maliyeti 1.183.386 Bin TL/Ton olup ticari maliyeti ise 1.412.412 Bin 

TL/Ton olarak gerçekleşirken, Amasra ve Armutçuk müesseselerinde Kurumun kendi 

lavvarlarında, Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerinde ise hizmet alımı suretiyle yüklenici 

tarafından işletilen lavvarlarda yıkanmak suretiyle elde edilen 734.316 ton satılabilir 

taşkömürünün satılan 686.912 tonluk kısmı satılarak 293.766 Bin TL satış hasılatı elde 

edilmiştir. Sonuç olarak ton başına birim maliyet 2.056,18 TL/Ton, ortalama satış fiyatı da 

438,79 TL/Ton gerçekleşmiş ve ton başına zarar da 1.342,12 TL/Ton’dan 1.617,40 TL/Ton’a 

yükselmiştir. 

Kurumun satılabilir kömür üretim maliyeti tüvenan üretim aşaması dahil tüm safhaları 

kapsayacak şekilde belirlenmiş olup, tane büyüklüğüne ve kalori değeri ile diğer parametrelere 

göre birim maliyette farklılaştırmaya gidilmemektedir. Üretim maliyetlerine; üretilen kömür 

damarlarının kalitesi-kalınlığı-eğimi, yeryüzüne yakınlığı/uzaklığı, ocak açıklığı, işletme 

yöntemi, hazırlık metrajlarındaki farklılıklar, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerdeki 

değişkenlikler, nakliyat yollarının uzunluğu/kısalığı, yeraltından deşarj edilen su miktarındaki 
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farklılıklar, ocak yangınları, v.b birçok faktör etki etmektedir.  

Kurum'un 2019 yılına ilişkin faaliyet döneminde üretilen tüvenan taşkömürünün 

lavvarlarda zenginleştirilmesi sonucu satılabilir olarak elde edilen lave taşkömürünün üretim 

maliyetini oluşturan gider unsurları, program ve geçen yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki Üretim 

Maliyetleri Tablosunda gösterilmiştir. 

 

Üretilen satılabilir kömür miktarının bir önceki yıla göre %7 oranında (48.174 ton) 

artmış ancak maliyet giderleri toplamının da bir önceki yıla göre  %26,3 oranında (246.809 Bin 

TL) artmış olması neticesinde birim üretim maliyeti bir önceki yıla göre %18 artışla, 2019 yılı 

program hedefinin ise %36,9  üzerinde olarak 1.611,55TL/ton olmuştur. 

2019 yılında toplam üretim maliyetleri içinde en büyük payı;  %59,42 ile dolaylı giderler 

oluşturmaktayken, %40,58’ini oluşturan doğrudan giderlerin içindeki en büyük payı ise 

Tablo 10: Üretim Maliyetleri Tablosu (Taşkömürü) 

Üretim maliyetleri 

2018 2019 

Gerçekleşen  Program Gerçekleşen Gerçekleşme 

Oranı 

Program (%) 
  

(Bin 

TL) 
% Bin TL % Bin TL % 

1-Üretimle doğrudan  
             

   ilgili giderler: 

 -İlk madde ve malzeme 20.973 2,2 31.602 2,7 21.245 1,8 67,2 

 -İşçilik 268.061 28,6 332.416 28,2 386.493 32,7 116,3 

 -Memur Giderleri 619 0,07 724 0,06 632 0,05 87,3 

 -Genel üretim giderleri           

 - Amortisman ve Tükenme Payları 28.267 3,0 36.919 3,1 29.340 2,5 79,5 

 -Dışardan Sağlanan Fayda ve Hiz 27.390 2,9 37.023 3,2 42.318 3,6 114,3 

 -Diğer Giderler 98 0,01 145 0,01 149 0,01 102,8 

                        Toplam (1) 345.408 36,9 438.829 37,3 480.177 40,6 109,4 

2-Üretimle dolaylı  
     

 
    

   ilgili giderler:  

 - Ortak Üretim Giderleri 535.603 57,2 639.783 54,4 610.945 51,6 95,5 

 -Yardımcı Üretim Giderleri 55.566 5,9 98.422 8,4 92.264 7,8 93,7 

                        Toplam (2) 591.169 63,1 738.205 62,7 703.209 59,4 95,3 

                       Toplam (1+2) 936.577 100,0 1.177.034 100,0 1.183.386 100,0 100,5 

3-Yarı mamul değişmeleri (+,-)           

4-Üretim giderlerinden indirimler (-):            

 -Ara ve yan ürün giderleri           

 -Diğer Giderler           

                        Toplam (4)           

5-Maliyet giderleri toplamı 936.577 100,0 1.177.034 100,0 1.183.386 100,0 100,5 

6-Üretim miktarları (ölçü) 686.142  1.000.000  734.316  73,4 

7-Birim maliyeti (5/6) (TL/ölçü) 1.364,99  1.177,03  1.611,55  136,9 
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yaklaşık %80,5 ile işçilik giderleri oluşturmaktadır.  

Müesseseler itibarıyla bakıldığında ise; en yüksek birim üretim maliyetleri Amasra 

(2.007,35TL/ton), Armutçuk (1.755,62 TL/ton), Kozlu (1.671 TL/ton) ve Karadon (1.670,86 

TL/ton)  müesseselerinde gerçekleşmiştir. En düşük birim üretim maliyeti ise 1.656,14 TL/ton 

ile Üzülmez Müessesesinde gerçekleştirilmiştir.  

Görüldüğü üzere; üretim maliyetleri müesseseler bazında 1.656,14 TL/ton ile 2.007,35 

TL/ton arasında değişiklik göstermektedir. Kuşkusuz bu farklılıkta üretilen kömür damarlarının 

kalitesi/kalınlığı/eğimi, yeryüzüne yakınlığı/uzaklığı, ocak açıklığı, işletme yöntemi, hazırlık 

metrajlarındaki farklılıklar, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerdeki değişkenlikler, nakliyat 

yollarının uzunluğu/kısalığı, yeraltından deşarj edilen su miktarındaki farklılıklar, ocak 

yangınları, v.b birçok faktör etki etmektedir.  

Genel Müdürlük merkez işletmelerinin hizmet üretiminden kaynaklanan maliyetlerine  

ilişkin ayrıntılar aşağıdaki Genel Müdürlük Hizmet Maliyetleri Tablosunda yer almaktadır. 

Tablo 11: Üretim Maliyetleri Tablosu (Hizmet) 

 Hizmet Cinsleri 

2018 2019 
Gerçekleşen Program  Gerçekleşen Gerçekleşme 

Oranı 

Program 

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

1-Maden Mak.Fab.işl.Müd.               

A-Tamir bakım ve onarım hizmeteri               

210- Merkez Atelyesi 6.027 11,9 8.000 14,5 10.954 19,9 136,9 

Toplam (A) 6.027 11,9 8.000 14,5 10.954 19,9 136,9 

B-Müessese yatırım imalat hizmetleri 21.001 41,5 14.316 26,0 14.661 26,7 102,4 

Toplam (1) 27.028 53,4 22.316 40,6 25.615 46,6 114,8 

2-Demiryolu ve Liman               

310- Demiryolu 6.153 12,1 7.500 13,6 6.625 12,0 88,3 

320- Deniz işleri 10.621 21,0 12.700 23,1 15.919 28,9 125,3 

330- Kargo 1.670 3,3 2.574 4,7 2.044 3,7 79,4 

Toplam (320-330) 12.290 24,3 15.274 27,8 17.963 32,7 117,6 

Toplam (2) 18.444 36,4 22.774 41,4 24.588 44,7 108,0 

3-Enerji İşletme Müdürlüğü               

240- Enerji 2.578 5,1 4.000 7,3 3.128 5,7 78,2 

Toplam (3) 2.578 5,1 4.000 7,3 3.128 5,7 78,2 

4-Merkez İşyerleri               

275- iş Mak.ve Motor Atelyeleri 660 1,3 1.200 2,2 720 1,3 60,0 

300- Karanakliyat     1.400 2,5       

340- Laboratuar 1.175 2,3 1.750 3,2 1.137 2,1 65,0 

345- Alevsızdırmazlık 769 1,5 1.560 2,8 915 1,7 58,7 

Toplam (4) 2.604 5,1 5.910 10,7 2.772 5,0 46,9 

5-Teşebbüs Merk.Hiz.Satışları    Toplam (5) 
  

  
  

  
  

    

TOPLAM (1 + 2 + 3 + 4+ 5 ) 50.654 100,0 55.000 100,0 56.104 102,0 102,0 
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1.3.6 Pazarlama 

1.3.6.1 Satışlar 

TTK bünyesinde pazarlama-satış faaliyetlerinin tamamı Genel Müdürlük tarafından 

yerine getirilmekte olup, müesseselerin kendi pazarlama-satış birimleri ve faaliyetleri 

bulunmamaktadır. 

Kurumca üretilen, koklaşır nitelikteki (metalürjik) kömür, demir-çelik sektörünün 

birincil enerji kaynağıdır ve bu nedenle öncelikli hedef pazar demir-çelik sektörüdür. Demir-

çelik sektörünün yıllık metalürjik kömür ihtiyacı 6 milyon ton civarındadır ve Kurumun 2019 

yılında sattığı 231.022 ton metalürjik kömür, bu ihtiyacın ancak % 4’üne yakın bir kısmını 

karşılayabilmiştir. 

Santral yakıtı niteliğindeki kömürlerin değerlendirilmesi maksadıyla kurulup özel 

sektöre devredilmiş olan ÇATES’in (Çatalağzı Termik Santralı) yıllık kömür ihtiyacı yaklaşık 

1,6 milyon ton civarındadır ve TTK’nın üretim skalası açısından ikinci hedef pazar 

niteliğindedir. Kurumun 2019 yılı içinde ÇATES’e santral yakıtı olarak sattığı miktar 397.482 

tondur. Bu miktar sektördeki santral yakıtı alıcılarından sadece biri olan ÇATES’in ihtiyacının 

ancak % 24,8’lik kısmını karşılayabilmektedir. Bunların dışında piyasaya 58 bin ve diğer 

sanayiye 422 ton taşkömürü satışı gerçekleştirilmiştir. 

Devletin Genel Sanayi ve Enerji politikasına uygun olarak taşkömürü ile taşkömürü 

havzasındaki diğer maden rezervlerini en iyi şekilde değerlendirerek yurt ekonomisine azami 

katkıda bulunmak amacıyla teşkil edilen TTK’nın, ana statü gereği asıl görevi taşkömürü ile 

taşkömürü havzasındaki diğer madenlerin üretimi, işletilmesi ve işlettirilmesi olup, üretilen 

taşkömürüne ilişkin olarak düzenlenen Satışlar Tablosu aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 12: Satışlar Tablosu (Taşkömürü) 

Satışlar 

2018 2019 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Miktar 

(Bin 

Ton) 

Tutar 

(Bin TL) 

Miktar 

(Bin 

Ton) 

Tutar 

(Bin TL) 

Miktar 

(Bin 

Ton) 

Tutar 

(Bin TL) 

1-Esas ürün: - - - - - - 

a)Yurt içi 669 263.548 970 419.488 687 301.406 

b)Yurt dışına - - - - - - 

İhraç kaydıyla - - - - - - 

Direk - - - - - - 

2-Yan ve ara ürün: - - - - - - 

3-Ticari mal: - - - - - - 

Yurt içi satış toplamı 669 263.548 970 419.488 687 301.406 

Yurt dışı satış toplamı 0 0 0 0 0 0 

Genel toplam 669 263.548 970 419.488 687 301.406 

Yukarıdaki satış mikarları ve sektör ihtiyaçları mukayese edildiğine, TTK‘nın 

üretimiyle, yurtiçi piyasa ihtiyacının ancak cüz-i bir kısmını karşılayabildiği görülmektedir. 
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Yurtdışı piyasalarda çok rekabetçi şekilde belirlenen fiyatlara sahip olan kömür sektöründe, 

yurtiçi piyasalarda yüksek bir pazarlama gücüne sahip olabilmek için yüksek bir üretim 

kapasitesine ulaşmak gerektiği aşikardır. 

TTK’nın, ana statü gereği asıl görevi olan taşkömürü ile taşkömürü havzasındaki diğer 

madenlerin üretimi, işletilmesi ve işlettirilmesi faaliyetleri dışındaki liman ve demiryolu, 

maden makinaları atelyeleri, laboratuar gibi asıl asıl faaliyetlere destek ve kısmi bir liman 

faaliyetinden kaynaklanan hizmetlere ilişkin nakdi ya da mahsuben gelir getirici faaliyetlere 

ilişkin Genel Müdürlük Hizmet Satışları tablosu aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 13: Satışlar Tablosu (Hizmetler) 

Hizmet Cinsleri 
2018 Yılı 2019 Yılı 2019 Yılı 

Fark 
Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

1- 210 Maden Mak.Fab.İşl.Müd.     

A-Tamir bakım ve onarım hizmetleri     

1- Müesseselere 5.853.136,82 8.000.000 10.843.798,85 -2.843.798,85 

2-Gerçek ve Tüzel Kişilere 177.428,40  163.018,85  

Toplam (A) 6.030.565,22 8.000.000 11.006.817,70 -2.843.798,85 

B-Müessese yatırım imalat 

hizmetleri 21.000.999,88 14.316.000 14.660.840,00 -344.840,00 

Toplam (1) 27.031.565,10 22.316.000 25.667.657,70 -3.188.638,85 

2-Demiryolu ve Liman     

310- Demiryolu 6.153.267,85 7.500.000 6.625.356,13 874.643,87 

     

320- Deniz İşleri 5.237.054,78 12.700.000 4.221.332,17 8.478.667,83 

330- Kargo 8.925.887,70 2.574.000 9.858.020,47 -7.284.020,47 

Toplam (320-330) 14.162.942,48 15.274.000 14.079.352,64 1.194.647,36 

     

Toplam (2) 20.316.210,33 22.774.000 20.704.708,77 2.069.291,23 

3-Enerji İşletme Müdürlüğü     

240- Enerji 2.577.981,73 4.000.000 3.128.338,26 871.661,74 

Toplam (3) 2.577.981,73 4.000.000 3.128.338,26 871.661,74 

4-Merkez İşyerleri     

275- İş Mak.ve Motor Atelyeleri 660.277,84 1.200.000 719.722,46 480.277,54 

300- Karanakliyat  1.400.000  1.400.000,00 

340- Laboratuar 1.174.742,25 1.750.000 1.137.145,23 612.854,77 

345- Alevsızdırmazlık 769.093,06 1.560.000 915.460,24 644.539,76 

Toplam (4) 2.604.113,15 5.910.000 2.772.327,93 3.137.672,07 

5-Teşebbüs Merk.Hiz.Satışları 

Toplam (5)    0,00 

TOPLAM (1 + 2 + 3 + 4+ 5 ) 52.529.870,31 55.000.000 52.273.032,66 2.889.986,19 

 

TTK Genel Müdürlüğü bünyesinde taşkömürü üretimini müesseseler yapmakta olup 

genel müdürlüğün füzyon bilançosunda kömür satış gelirleri bulunmamaktadır. Genel 

Müdürlük bünyesinde bulunan liman ve demiryolu işletmesinde Kozlu ve Üzülmez Müessesesi 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2019 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

29 

 

kömürlerinin nakli ile uluslararası liman faaliyetleri sebebiyle üçüncü şahıslara yapılan liman 

hizmetleri, maden makinaları işletmesinde ise kömür üretimmi yapan müesseselerin 

kullandıkları maden makinalarının üretim, bakım ve onarımı, alev sızdırmazlık ve laboratuar 

şube müdürlüğünde de Kurum birimlerine ve üçüncü şahıslara analiz ve setifikasyon hizmetleri 

ile yüksek gerilim şube müdürlüğünde ise müesseselere elektrik enerjisi sağlama hizmetleri 

verilmekte olup bunlardan sadece üçücü şahıslara verilen hizmetler için nakit girişi 

sağlanmaktadır. 

Kurum Genel Müdürlüğünün bireysel satışları 52.273 Bin TL olup bu satışın 35.356 

Bin TL’si Kurum içi müesseselere olan hizmet satışı olup nakit girişi olmayan satışlardır. Genel 

Müdürlüğün nakit girişi sağlayan hizmet satışı 16.515 Bin TL olup bunun %98’i liman 

faaliyetleri sebebiyle üçüncü şahıslara verilen hizmetlerden kaynaklanmaktadır. 

Yapılan hizmet satışlarının; %49‘u Merkez Atölyesi tamir bakım hizmetleri ile yatırım 

imalat satışları, %40‘ı demir yolu ve liman hizmetleri, %6‘sı Enerji İşletme Müdürlüğü ve %5‘i 

de merkez işyerleri hizmet satışları olarak gerçekleştirilmiştir. 

 
Tablo 14: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu (Hizmetler) 

Stoklar 

2018       

yılından 

devreden stok 

2019 yılında 2020 yılına 

devreden stok 
Giren Çıkan 

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

1-Esas ürünler - - - - 

2- Yan ve ara ürün 410 71.695 71.013 1.092 

    a)Yarı mamul mallar 410 71.695 71.013 1.092 

3-Ticari mallar - - - - 

  Genel Toplam 410 71.695 71.013 1.092 

Genel Müdürlük stoklarında görünen yarı mamul mallar, merkez atölyesine gelen 

siparişlerden yarı mamul mal haline dönüştürtülmüş olanlardır. Tamamlanan siparişler, mamul 

mal haline gelerek ilgili yerlere gönderilirken stok hesaplarından çıkartılırlar. 

TTK Ana Statüsüne göre kuruluş amacı esas itibarıyle taşkömürü olan Kurumun asıl 

mamul stokları taşkömüründen oluşmaktadır ve stoklarda bulunan taşkömürünün pazarlama ve 

satış faaliyetleri Genel Müdürlük tarafından yapılmakta olup mamul stokları aşağıda 

gösterilmektedir. 
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Tablo 15: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu (Taşkömürü) 

Stoklar 

2018       yılından 

devreden stok 
2019 yılında 2020 yılına devreden 

stok 
Giren Çıkan 

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

1-Esas ürünler     

a) 0/10 Taşkömürü 1.538 397.579 388.112 11.005 

b) 10/18 Taşkömürü - 4.799 4.698 - 

c) 18/150 Taşkömürü 66 93.981 91.605 2.441 

d) Santral Yakıtı 6.297 648.559 618.285 36.571 

2- Yan ve ara ürün - - - - 

3-Ticari mallar - - - - 

  Genel Toplam 7.901 1.144.918 1.102.700 50.118 

18/150‘lik taşkömürünün 23.032 tonu iç tüketime gitmiştir ve aynı taş kömürünün 43 

tonu da stok fazlası ve noksanları mahsup edildiğinde stok noksanı olarak tespit edilmiştir. Geri 

kalan stok çıkışları 2019 yılı içinde yapılan satışlar olup Kurumun müessese stoklarında 

bulunan ve Genel Müdürlük Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığınca satışı yapılması beklenen 

50.118 Bin TL değerinde taşkömürü bulunmaktadır. 

 

1.3.6.2 Satış Sonuçları 

Tablo 16: Satış Sonuçları Tablosu (Hizmet) 

Satış Sonuçları Net                 

Satışlar 

Satışların 

Maliyeti 

Faaliyet 

Giderleri 

Satış 

Maliyetleri 

Toplamı 

Faaliyet  

Zararı 

Net 

Satışlara 

Göre 

Zarar 

Satış 

Maliyetine 

Göre 

Zarar 

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

1-Esas Ürün: - - - - - - - 

2-Yan ve Ara Ürün: - - - - - - - 

3-Ticari Mal: - - - - - - - 

4-Hizmet Satışları: 52.273 56.104 4.350 60.454 (8.181) 16 14 

   A)Yurt İçi 52.273 56.104 4.350 60.454 (8.181) 16 14 

   B)Yurt Dışına - - - - - - - 

Yurt İçi Satış Toplamı 52.273 56.104 4.350 60.454 (8.181) 16 14 

Yurt Dışı Satış Toplamı - - - - - - - 

Genel Toplam 52.273 56.104 4.350 60.454 (8.181) 16 14 

Satış Programı 55.000 55.000 5.910 60.910 (5.910) 11 10 

Programa Göre Fark (2.727) 1.104 (1.560) (456) (2.271) 83 498 

Geçen Dönem Satış 

Sonuçları 
52.530 50.654 2.604 53.258 (728) 1 4 

 

Genel Müdürlük bünyesinde bulunan ve müesseselere üretim faaliyetleri için enerji, 
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maden makinaları imalat, bakım, onarım, nakliye ve laboratuar hizmetleri ile liman hizmetleri 

faaliyetlerine ilişkin Satış Sonuçları Tablosu irdelendiğinde; net satışlara göre zararın, bir 

önceki yıla göre 7.453 Bin TL arttığı, satış maliyetine göre zararın ise bir önceki yıl değeri olan 

%4’den 2019 yılında %14’e yükseldiği görülmektedir. 2019 yılında hizmet satışları için 

öngörülen program rakamına ulaşılamayıp maliyetlerdeki artışlardan da dolayı 8.181 bin TL 

faaliyet zararı kaydedilmiştir. 

Kurumun esas faaliyeti olan taşkömürü satışlarına ilişkin Satış Sonuçları Tablosu 

irdelendiğinde; net satışlara göre zararın, bir önceki yıla göre 184.999 Bin TL arttığı, satış 

maliyetine göre zararın ise bir önceki yıl değeri olan %64’den 2019 yılında %75’e yükseldiği 

görülmektedir. Ayrıca, satış programının gerçekleşmesi durumunda, üretim ölçeğindeki artıştan 

kaynaklanır şekilde faaliyet zararlarında düşme olması beklendiği görülmektedir. 

Tablo 17: Satış Sonuçları (Taşkömürü-Hizmet) 

Satış Sonuçları 

Net 

Satışlar 

 

Bin TL 

Satışların 

Maliyeti 

 

Bin TL 

Faaliyet 

Giderleri 

 

Bin TL 

Satış 

Maliyetleri 

Toplamı 

 

Bin TL 

Faaliyet 

Karı/ Zararı 

 

Bin TL 

Net 

Satışlara 

Göre 

Kar/Zarar 

 

(%) 

Satışlar 

Maliyetleri 

Toplamına 

Göre 

Kar/Zarar 

 

(%) 

1-Esas ürün:               

 -Taşkömürü (0-10 mm) 189.319 388.112 81.871 469.983 (280.664) (148,2) (59,7) 

 -Taşkömürü (10/18 mm) 2.096 4.698 991 5.689 (3.593) (171,4) (63,2) 

 -Taşkömürü (18/150 mm) 40.207 91.373 19.275 110.648 (70.441) (175,2) (63,7) 

 -Taşkömürü (Santral 

Yakıtı) 
69.784 618.285 130.426 748.711 (678.927) (972,9) (90,7) 

                         Toplam (1) 301.406 1.102.467 232.563 1.335.030 (1.033.625) (342,9) (77,4) 

2-Hizmet satışları : 52.273 56.104   56.104 (3.831) (7,3) (6,8) 

                          Genel 

toplam 
353.679 1.158.571 232.563 1.391.134 (1.037.456) (293,3) (74,6) 

Satış programı 474.488 1.196.888 278.039 1.474.927 (1.000.439) (210,8) (67,8) 

Programa göre fark (120.810) (38.317) (45.476) (83.792) (37.017) 30,6 44,2 

Geçen dönem satış sonuçları 316.079 961.702 206.834 1.168.536 (852.457) (269,7) (73,0) 

 

1.3.7 Bağlı Şirket/Ortaklık ve İştirakler 

Kurumun bağlı şirket/ortaklık ve iştiraki bulunmamaktadır 
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1.3.8 Yatırımlar 

Tablo 18: Yatırım Tablosu (Genel Müdürlük-Füzyon) 

Projeler (*) 

Projenin 

Başlangıçtan 

2019 yılı 

sonuna kadar 

2019 yılı 

2019 yılında 
Gerçekleşme (%) ödeneğini

n 

son tutarı Nakdi Fiziki 

Başlam
a Bitiş 

Yılı 

Son 

Tutar
ı 

Nakdi 

Ödem
e 

Fiziki 

Yatırı
m 

  Nakdi 

ödem
e 

Fiziki 

Yatırı
m 

Tümünd

e 

2019 
Yılınd

a 

Tümünd

e 

2019 
Yılınd

a 

  

Bin 

TL 

Bin 

TL 
Bin TL Bin TL 

   Bin 

TL 
Bin TL 

A-Etüt proje işleri:                       

a)  20.. yılında biten                       

b) 2012 B 030010 Çeşitli 
Etüdler 

2012-
2019 

5.871 3.721 3.721 4.300 3.500 3.500 63,4 81,4 63,4 81,4 

Toplam (A)   5.871 3.721 3.721 4.300 3.500 3.500 63,4 81,4 63,4 81,4 

B-Devam eden projeler:                       

a)  20.. yılında bitenler                       

b)  20.. yılından sonraya 

kalanlar: 
                      

Toplam (B)                       

C-Yeni projeler:                       

a)  2019 yılında bitenler 

(2019 B 000080) Muhtelif 
İşler 

2019-

19 
1.633     5.316 3.390 3.390 0 63,8 0 63,8 

b)  2019 yılından sonraya 

kalanlar: 
                      

Toplam (C)   1.633 0 0 5.316 3.390 3.390   63,8   63,8 

Toplam (A+B+C)   7.504 3.721 3.721 9.616 6.890 6.890 49,6 71,6 49,6 71,7 

D-Yatırım programında 

yer almayan harcamalar 

                      

a)  Hazır bina, tesis 

ve arsalar 

b) Geçmiş yıl 

finansman giderleri 

c)  …………………

… 

Toplam (D)                       

Genel toplam 

(A+B+C+D) 
                      

 
  Kurumun 2019 Yılı Yatırım Programı 18/02/2019 tarih 30690 sayılı Mükerrer Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. Ardından 2019 Yılı Uygulama Kararnamesi doğrultusunca, Yatırım 

Programı detay onayı için Cumhurbaşkanı’nın 767 sayılı kararı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın 22/03/2019 tarihli 2019 Yılı Yatırım Program İşlemleri konulu yazısı ile Kurum 

Yönetim Kuruluna verilen yetki ve Kurumun Yatırım Programı Uygulama Yönergesi 

çerçevesinde yürütülmüştür.  

  Genel Müdürlük 2019 Yılı Yatırım Programı, TTK yatırımları içinde toplam 5.933 Bin 

TL ile yer almış olup; yıl içinde duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda bir kez Genel Müdürlük 

Makam Oluru, beş kez de Yönetim Kurulu olmak üzere toplam altı kez revize edilmiştir.  

1- 26/03/2019 tarihli Genel Müdürlük Makam Oluru ile; Muhtelif İşler alt 
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kalemlerinden Bilgisayar Sistemleri işinde revize yapılmıştır. Bilgisayar Sistemleri için gerekli 

olan 58.000 TL ödenek Genel Müdürlük Yurtiçi Makine Demirbaşları işinden aktarılmıştır.  

  2- Yönetim Kurulu’nun 14/06/2019 tarih ve 101 no.lu kararı ile; Genel Müdürlük 

Muhtelif İşler alt kalemlerine Genel Müdürlük Sıfır Atık Projesi dahil edilmiş, Bilgisayar 

Sistemleri işinde de ödenek aktarılarak revize yapılmıştır. Sıfır Atık Projesi için gerekli olan 

183.000 TL ve Bilgisayar Sistemleri işi için gerekli olan 54.000 TL (toplam 237.000 TL) Genel 

Müdürlük Yurtiçi Makine Demirbaşları işinden aktarılmıştır.  

  3- Yönetim Kurulu’nun 25/07/2019 tarih ve 114 no.lu kararı ile; Genel Müdürlük 

Çeşitli Etütler Projesi alt kalemlerinden ve Muhtelif İşler Projesi alt kalemlerinden ilave ve 

çıkarmalar nedeniyle revize edilmiştir. Genel Müdürlük Çeşitli Etütler Projesi alt kalemlerinden 

Üretimde Mekanizasyon Teçhizatının Yerlileştirilmesi işi için gerekli 2.000.000 TL Genel 

Müdürlük Çeşitli Etütler Projesi alt kalemlerinden Karadon TİM Rehabilitasyon Etütleri ve 

Metan Gazı Araştırma Projesi işinden aktarılmıştır. Muhtelif İşler alt kalemlerinden Yurtiçi 

Makine Demirbaşları işi için gerekli olan 1.352.000 TL, Yurtdışı Makine Demirbaşları işi için 

gerekli olan 1.030.000 TL ve Bilgisayar Sistemleri için gerekli olan 195.000 TL (toplam 

2.577.000 TL), Sıfır Atık Projesi ve Karadon Üretimde Mekanizasyon Projesinden 

aktarılmıştır.   

  4- Yönetim Kurulu’nun 20/08/2019 tarih ve 124 no.lu kararı ile Genel Müdürlük 

Muhtelif İşler alt kalemlerinden Yurtdışı Makine Demirbaşları işi ilave teçhizat ihtiyacı 

nedeniyle revize edilmiştir. Yurtdışı Makine Demirbaşları işi için gerekli olan 544.000 TL 

Karadon Üretimde Mekanizasyon Projesinden aktarılmıştır. 

 5- Yönetim Kurulu’nun 03/12/2019 tarih ve 208 no.lu kararı ile; Genel Müdürlük 

Muhtelif İşler Projesi alt kalemlerinden Yurtiçi Makine Demirbaşları ve Bilgisayar Sistemleri 

işi ilave teçhizat ihtiyacı nedeniyle revize edilmiştir. Yurtiçi Makine Demirbaşları işi için 

gerekli olan 154.000 TL, Bilgisayar Sistemleri işi için gerekli olan 127.000 TL (toplam 281.000 

TL) Karadon Üretimde Mekanizasyon Projesinden aktarılmıştır.   

  6- Yönetim Kurulu’nun 17/12/2019 tarih ve 223 no.lu kararı ile; Genel Müdürlük 

Muhtelif İşler Projesi alt kalemlerinden Doğalgaz Dönüşüm Sistemi işi ödenek ihtiyacı 

nedeniyle revize edilmiştir. Doğalgaz Dönüşüm Sistemi işi için gerekli 381.000 TL Karadon 

Üretimde Mekanizasyon Projesinden aktarılmıştır.   

  Tüm bu ilave ve çıkarmalardan sonra 2019 Yılı Genel Müdürlük Yatırım Programı, 

Yönetim Kurulu’nun 18/12/2019 tarih ve 222 sayılı kararı ile toplam 9.616.000 TL ile son 

şeklini almıştır.  
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Tablo 19: Yatırım Programı Tablosu (Genel Müdürlük-Füzyon) 

Proje Adı 2019 Yılı Ödeneği (TL) 2019 Yılı Revize Ödeneği (TL) 

Çeşitli Etütler Projesi         4.300.000                            4.300.000 

Muhtelif İşler Projesi         1.633.000                            5.316.000 

TOPLAM 5.933.000                            9.616.000 

 

2019 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki projelerin uygulama durumları ise ana 

hatlarıyla aşağıda verilmiştir.  

Çeşitli Etütler Projesi; Proje kapsamında yer alan maden teçhizatı konulu; Üretimde 

Mekanizasyon Teçhizatının Yerlileştirilmesi, Karadon TİM Rehabilitasyon Etüdü ve Metan 

Gazı Araştırma İşleri için, 2019 Yılı Yatırım Programında toplam 4.300.000 TL revize ödeneğe 

karşılık; toplam 3.500.000 TL fiziki ve nakit yatırım yapılarak % 81,40’lık fiziki ve nakit 

gerçekleşme sağlanmıştır.  

 Muhtelif İşler Projesi; Muhtelif İşler Projesi kapsamında Maden Teçhizatı Konulu; 

Genel Müdürlük Yurtdışı Makine Demirbaşları, Sınaî Teçhizat Konulu; Genel Müdürlük 

Yurtiçi Makine Demirbaşları, Genel Müdürlük Bilgisayar Sistemleri, Sınaî Tesisat Konulu; 

Doğalgaz Dönüşüm Sistemi, İş Güvenliği Eğitim Kampüsü, Sıfır Atık Projesi, kalemlerinden 

oluşan 2019 Yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında 5.316.000 TL revize ödeneğe karşılık; 

toplam 3.389.787,61 TL fiziki ve nakit yatırım yapılarak % 63,77’lik fiziki ve nakit 

gerçekleşme sağlanmıştır.  

Öte yandan,  Kurumun 2019-2021 dönemi Yatırım Ön Teklif Programı 11/10/2018 

tarih ve 30562 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2019-2021 Dönemi Yatırım Programı 

Hazırlama Rehberi” ekinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni ödenek ve tavanlarıyla birlikte, 

yeniden düzenlenerek 2019 yılı 112.000 Bin TL, 2020 yılı 125.216 Bin TL ve 2021 yılı 132.979 

Bin TL olarak Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi'ne (KaYa) girilmiştir. 

2019 yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair karar 18/02/2019 tarih 

ve 30690 sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrerde 767 sayılı karar ile yayımlanarak yürürlüğe 

konulmuştur. Kurumun 2019 Yılı Yatırım Programı bütçesine ait projeler tablosu da anılan 

karar ekinde yer alarak kabul edilmiştir. Buna göre TTK kurumunun toplam yatırım durumunu 

gösteren konsolide tablo aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 20: Yatırımlar (Taşkömürü)  

Projeler  

Projenin 

Başlangıçtan 

2019 Yılı 

Sonuna Kadar 

2019 Yılı 
Ödeneğinin 

Son 

Tutarı 

2019 Yılında Gerçekleşme Oranları % 

Balama 

Bitiş 

Yılı 

Son 

Tutarı    

Nakdi 

Ödeme 

Fiziki 

Yatırım 
 

Nakdi 

Ödeme 

Fiziki 

Yatırım  

Nakdi Fiziki 

Tümünde  

2019 

yılında   Tümünde  

2019 

yılında   

(Bin TL) 
(Bin 

TL) 

(Bin 

TL) 
(Bin TL) 

(Bin 

TL) 

(Bin 

TL) 
        

A) Etüd-Proje 

İşleri 
                81,4     

a) 2019'den 

sonraya 

kalanlar  

                     

- (2012 B 

030010) 

Çeşitli Etüdler 

2012-

2021 
8.700 3.751 3.751 4.300 3.500 3.500 43,1 81,4 43,1 81,4 

B) Devam eden 

projeler 
          0 0     

b) 2019'den 

sonraya 

kalanlar 

                  

- (2011 B 

030180) 

Üretimde 

Mek.  

2011-

2021 
48.500 38.330 37.817 2.276 0 0 79,0 0,0 77,8 0,0 

C) Yeni projeler                   

a) 2019'de 

bitenler   
                  

- (2019 B 

000032) 

Arama-İhzarat 

2019-

2019 
54.520     57.425 42.271 44.146 0,0 73,6 0,0 76,9 

- (2019 B 

000080) 

Muhtelif İşler 

2019-

2019 
      47.999 25.005 31.422  52,1  65,5 

  TTK - Toplam   111.720 42.081 41.568 112.000 70.776 79.068 37,7 63,2 37,2 70,6 

 

2019-2023 dönemini kapsayan 11.inci Kalkınma Planı’nda ana hatlarıyla enerji sektörüyle 

ilgili olarak; 

 Ülkemizin üretici ve tüketici bölgeler arasındaki jeostratejik konumundan faydalanılarak, 

enerji sektöründe bölgesel düzeyde önemli bir aktör olması yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Öte 

yandan ülkemiz, gelişen ekonomisiyle enerji talebinde dünyada üst sıralarda yer almaktadır. 

2013 yılında yüzde 28,9 olan yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payı 2018 

yılında yüzde 32,5’e çıkmış, aynı dönemde yerli kömürden üretilen elektriğin payı yüzde 12,6’dan 

yüzde 14,9’a yükselmiştir. Enerji arz güvenliğinin artırılması amacıyla yenilenebilir enerji üretiminin 

desteklenmesi, yerli kömür kaynaklarının elektrik üretiminde kullanımı ve doğal gaz yeraltı depolama 

kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilmiştir. 

Yine Kalkınma Planı kapsamında demir-çelik sektöründe ihracatın ve ihraç pazarlarının 

genişletilmesi, standart dışı kalitesiz ürün ithalatının engellenmesi, savunma sanayii, demiryolları, mega 

projeler ve nükleer santraller gibi stratejik alanlarda kullanılan çelik türlerinin kalite ve ebat bazında 
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yurt içi tedarik zincirinin geliştirilmesine ve girdi tedarikinin güvence altına alınmasına önem 

verilecektir. 

Bu bağlamda Kurum tarafından kömür üretimine yönelik olarak geliştirilen projelere; aktarılan 

kaynak büyük önem arz etmektedir. 

Genel Müdürlük tarafından bu projelere yönelik olarak; 2019 yılı iç para harcaması şeklinde 

9.616.000 TL revize ödeneğe karşılık; 6.889.787,61 TL fiziki ve nakit yatırım yapılarak % 71,6’lik fiziki 

ve nakit gerçekleşme sağlanmıştır. Öte yandan 2019 yılı Genel Müdürlük yatırımları kapsamında fiziki 

ve nakit dış para harcaması gerçekleşmemiştir. 

Yatırım faaliyetlerinin sonucu olarak üretilen kömürün; %57,8 oranında 397.482,204 tonluk 

kısmı, enerji sektörüne (elektrik enerjisi üreten Çatalağzı Termik Santrali'ne) ve  %33,6 oranında 

231.021,765 tonluk kısmı, demir-çelik sektörüne (Kardemir’e 0-10 mm ve 18-100 mm, Erdemir’e 0-10 

ebatlı) satılarak Kurumun Kalkınma Planı kapsamında hem elektrik sektörüne hem de demir-çelik 

endüstrisine sağladığı katkı ortadadır.  

1.4 Finansal Tablolar 

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve müesseselerinin muhasebe sistemi, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257. maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler 

çerçevesinde çıkarılan 1 Seri No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve bu Tebliğe 

ek olarak yayımlanan Tebliğler çerçevesinde oluşturulan Hesap Planına göre Tahakkuk Esaslı 

Tekdüzen muhasebe sistemidir. Maliyet Hesaplarında 7/A Maliyet Sistemi Seçeneği, 

Yeniden Değerlendirmede Ekspertiz Değeri Yöntemi uygulanmakta, uzun vadeli ticari borç 

ve alacaklarda etkin faiz hesaplanma yöntemi, muhasebe kayıtlarının tutulması, ticari 

defterlerin onaylanması, envanter, bilanço, yılsonu tabloları, karşılıklar, dönem ayırıcı 

hesaplar, değerleme konularında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile birlikte 

uygulanmaktadır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanuna göre tutulan Mali Tablolar yıllıktır. Bunlar Bilanço, Gelir 

Tablosu, Maliyet Tabloları, Nakit ve Fon Akım Tablosudur.   

Bilânçolar ve nitece hesapları, ait oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar 

hazırlanır ve faaliyet raporlarıyla birlikte Sayıştay’a sunulur, teşebbüslerin Türkiye Büyük 

Millet Meclisince denetlenmesi ve onaylanmasından sonra, Resmi Gazete'de yayımlanır. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu,  

TTK  Yönetim Kurulu’nun 13.03.2020 gün ve 95 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398’inci maddesi uyarınca çıkarılan 

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar gereğince bağımsız 
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denetime tabi olan Kurumun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna uyarınca Türkiye Muhasebe 

Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'lere göre tutulan ve 

yıllık olarak hazırlanan Mali Tabloları; konsolide gelir tablosu, konsolide kapsamlı gelir 

tablosu, konsolide bilanço, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış 

tablosu olup Sayıştay denetim raporunun hazırlandığı tarihte bağımsız denetim raporu 

tamamlanmamıştır.   

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü ve Müesseseleri 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. 

1.4.1 Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü hem füzyon hem de konsolide 

mali tablolar düzenlemekte olup 2019 yılı değerlendirmeleri bireysel (füzyon) bilanço 

üzerinden yapılmıştır. TTK Genel Müdürlüğüne ilişkin konsolide bilgiler üzerinden bağımsız 

denetim raporu düzenlenmekle birlikte rapor hazırlandığı tarihte henüz Kuruma sunulmamıştır.  

TTK Genel Müdürlüğü 31.12.2019 tarihli bireysel (füzyon) bilanço ve dipnotlarına Ek 

1.1’de konsolide bilanço ve dipnotlarına ise Ek 2.2’de yer verilmiştir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu özellikle taşkömürü üretimi için kurulmuş olup üretim 

faaliyeti sadece müesseseler tarafından yapılmaktadır. Üretim, yatırım, satın alma, pazarlama 

ve satış ile personel faaliyetleri hakkında karar mercii Genel Müdürlüktür. Müesseseler 

tarafından yapılmakta olan taşkömürü üretim ve satış faaliyetine ilişkin gelir, gider, yatırım, 

maliyet vd. veriler Genel Müdürlük füzyon tablolarında değil konsolide tablolarda yer 

almaktadır.     

 Kurum ve müessese bilançolarının aktifleri arasında yer alan diğer ticari alacaklar, 

stoklar, maddi duran varlıklar, pasifler arasında yer alan diğer ticari borçlar ve sermaye 

hesapları karakteristik özellikleri olan hesaplardır. Müessese hesapları arasında yer alan Bağlı 

ortaklıklardan alacaklar ve Bağlı ortaklıklara borçlar hesapları Genel Müdürlük ve müesseseler 

arasındaki cari hesap olup müesseselerin faaliyetlerinin sürdürülmesinde nakit dengesinin 

sağlandığı hesaplardır. Dolayısıyla müesseselerin nakit eksikliği sorununu bireysel olarak 
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çözmeleri gerekmeyip, Genel Müdürlük nakit planlamasını tüm müessese ve Genel Müdürlük 

açısından yapmaktadır. Aynı şekilde müesseseler ürettikleri kömürün pazarlama ve satışı 

hakkında da sorumlu olmayıp bu faaliyeti tüm müesseselerin üretimi olan taşkömürleri için 

Genel Müdürlük yapmakta, Genel Müdürlükçe yapılan giderler, hisseleri oranda müesseselere 

dağıtılmakta ve elde edilen gelirler de ilgili müessese hesaplarına kaydedilmektedir.    

Müessese stokları, üretimin kısa zamanda satılıp satılamadığı hakkında bilgi vermek 

açısından, sermaye hesapları ise sürekli zarar eden müesseselerin, her geçen gün yitirdikleri 

işletme sermayelerini ve öz sermayelerini desteklemek için kullanıldığından gelecek 

dönemlerde ne kadar ek kaynağa ihtiyaç duyulacağı açısından önemlidirler.  

TTK Genel Müdürlüğü füzyon bilançosunun aktiflerinin değerlendirilmesi ve 

Kurumun aktif tablosu aşağıdadır. 

1.4.1.1 Aktif (Varlıklar) 

Tablo 21: Aktif Tablosu      

Aktif (Varlıklar) 
2018 2019 Fark 

Bin TL % Bin TL  %  Bin TL 

I-Dönen varlıklar:           

  A-Hazır değerler 29.057 0,3 51.741 0,5 22.684 

  B-Menkul kıymetler           

  C-Ticari alacaklar 20.992 0,2 26.216 0,2 5.224 

  D-Diğer alacaklar 163.428 1,6 142.497 1,2 (20.931) 

  E-Stoklar 16.513 0,2 18.891 0,2 2.378 

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri           

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir 

tahakkukları 
2.013 0,02 2.163 0,02 150 

  H-Diğer dönen varlıklar 6 0,0001 852 0,01 846 

                                 Toplam (I) 232.009 2,3 242.360 2,1 10.351 

II-Duran varlıklar:           

   A-Ticari alacaklar 263 0,003 304 0,003 41 

   B-Diğer alacaklar           

   C-Mali duran varlıklar 10.044.400 97,5 11.178.000 97,7 1.133.600 

   D-Maddi duran varlıklar 21.832 0,2 24.243 0,2 2.411 

   E-Maddi olmayan duran varlıklar 136 0,001 208 0,002 72 

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar         0 

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir 

tahakkukları 
          

   H-Diğer duran varlıklar           

                   Toplam (II) 10.066.631 97,7 11.202.755 97,9 1.136.124 

                   Genel  toplam (I + II) 10.298.640 100 11.445.115 100 1.146.475 

                  Nazım hesaplar 163.149   1.120.410   957.261 
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 Kurumun varlıkları önceki yıla göre %11 oranında artarak 11.445.115 Bin TL’ye 

yükselmiş olup bu artışta, hazır değerlerin %78, ticari alacakların %25, ve mali duran varlıkların 

da %11 oranında artması etkili olmuştur.  

TTK Genel Müdürlüğü’nün 51.741 Bin TL tutarındaki hazır değerlerinin 14.466 Bin 

TL'si santral yakıtı kömür satışları sebebiyle termik santral firmasından borçlarına karşılık 

alınan çekleri ve 37.275 Bin TL'si ise bankalardaki nakit mevcudunu göstermektedir.  

26.151 Bin TL ticari alacak, demir-çelik ve enerji sektörüne yapılan kömür satışları 

sebebiyle oluşan alacaklara ilişkindir. 

Kurumun diğer alacakları önceki yıla göre %12,8 oranında azalarak 142.497 Bin TL'ye 

düşmüş olup, bu alacaklardan 29.860 Bin TL'si fakir kömürlerine ilişkin hazineden olan görev 

zararı alacaklarına, 111.590 Bin TL 'si müesseselerden olan cari hesap alacaklarına ve 1.648 

Bin TL'si de tahsili şüpheli hale geldiğinden Kurum hukuk müşavirliğ tarafından takibi yapılan 

şüpheli alacaklara aittir.  

Stok hesaplarında kayıtlı 18.891 Bin TL tutarındaki kıymetlerin, 17.450 Bin TL'si ilk 

madde ve malzeme, 1.091 Bin TL’si merkez atelye ve yarı mamul stoklarıına ilişkin olup 

17.450 bin TL olan ilk madde ve malzeme stokları, maden direği, akaryakıt, patlayıcı madde, 

çelik malzeme ve teçhizatlar ile yoldaki direklerden oluşmaktadır. 

Kurumun duran varlıkları, bir önceki döneme göre %11 artışla 11.202.755 Bin TL'ye 

ulaşmış olup bunun %97,7'sini mali duran varlıklar teşkil etmektedir. 

Mali duran varlıklar bölümündeki 11.178.000 Bin TL’nin; 

1.301.000 bin TL’si Armutçuk TİM’deki, 

1.008.000      ”         Amasra    TİM’deki, 

2.416.000      ”        Üzülmez   TİM’deki, 

4.090.000      ”        Karadon    TİM’deki, 

2.363.000      ”         Kozlu  TİM’deki ödenmiş sermayeye aittir. 

Kurum bireysel bilançosunda kayıtlı iktisap bedeli 63.384 Bin TL olan 7.385 adet maddi 

duran varlığın birikmiş amortismanlar vasıtasıyla %64 oranında 41.111 Bin TL’si itfa 

olduğundan, hesabın yıl sonu bakiyesi 24.243 Bin TL olmuştur. 

Kurumun yaptırdığı değer tespitine göre kayıtlı duran varlıkların gerçek değeri 2018 

yılında 569.477 Bin TL'ye ulaşmıştır. 
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1.4.1.2 Pasif (Kaynaklar) 

Tablo 22: Pasif Tablosu      

Pasif (Kaynaklar) 
2018 2019 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           

A-Mali borçlar           

B-Ticari borçlar 19.831 0,2 40.376 0,4 20.545 

C-Diğer borçlar 62.565 0,6 32.720 0,3 (29.845) 

D-Alınan avanslar 285   515   230 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri           

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 3.111 0,03 3.916 0,03 805 

G-Borç ve gider karşılıkları           

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 
5.814 0,1 25.715 0,2 19.901 

Toplam (I) 91.606 0,9 103.242 0,9 11.636 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:           

A-Mali borçlar           

B-Ticari borçlar           

C-Diğer borçlar           

D-Alınan avanslar           

E-Borç ve gider karşılıkları 490 0,005 501 0,004 11 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 
  

  
  

    

Tahakkukları       

Toplam (II) 490 0,005 501 0,004 11 

Toplam (I+II) 92.096 0,9 103.743 0,9 11.647 

III-Öz kaynaklar:           

A-Ödenmiş sermaye 10.245.000 99,5 11.395.000 99,6 1.150.000 

B-Sermaye yedekleri           

E-Geçmiş yıllar zararları (-) (38.243) (0,4) (38.456) (0,3) (213) 

F-Dönem net kârı (zararı) (213) (0,0) (15.173) (0,1) (14.960) 

Toplam (III) 10.206.544 99,1 11.341.371 99,1 1.134.827 

Genel toplam (I+II+III) 10.298.640 100 11.445.114 100 1.146.474 

Nazım hesaplar 163.149   1.120.410   957.261 

 

Kurum Kısa vadeli yabancı kaynakları önceki yıla göre %11 artarak 103.242 Bin TL'ye 

yükselmiş olup bu yükselişte, diğer borçların %47 azalmasına rağmen, ticari borçlardaki %103 

ve gider tahakkuklarındaki %342 oranındaki artışlar etkili olmuştur.  

40.376 Bin TL Ticari borcun 35.157 Bin TL'si satıcılara ait olup bu kapsamda Kurumun 

MKE, Kıyı Emniyeti ve EÜAŞ ve Temsan’a olan borçları önemli yekün teşkil etmektedir. 5.218 

Bin TL tutarındaki alınan depozito ve teminatlar ise gerçek ve tüzel kişilerden alınan kati ve 

geçici teminatları ile liman hizmetlerine ilişkin depozitolardan oluşmaktadır.  
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Diğer borçlar kalemindeki 32.720 Bin TL'nin 25.857 Bin TL'si Genel Müdürlüğün cari 

hesap ilişkilerinden kaynaklanan ve Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesine olan borcu 

ifade etmektedir.  

6.701 Bin TL tutarındaki diğer çeşitli borçlar içindeki en önemli kalem Kuruma iş yapan 

yüklenicilere ödenecek olan hakediş bedelleridir. 

Alınan Sipariş Avansları Hesabında kayıtlı 515 Bin TL’nin 487 Bin TL’si sınai ve teshin 

amaçlı kömür satışları nedeniyle alınan sipariş avanslarını göstermektedir. 

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında kayıtlı 3.916 Bin TL’nin 2.300 Bin 

TL’si personel ve işlemlerden kesilip vergi dairesine ödenecek vergilerden, 1.353 Bin TL’si ise 

sosyal güvenlik primleri ile işsizlik sigortası primlerinden oluşmaktadır. 

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Hesabında kayıtlı 25.715 Bin TL, 

Genel Müdürlük, Liman ve Demiryolu Müdürlüklerine ait işçilerin ikramiye ve 1-14 Ocak maaş 

tahakkukları ile vergi mahsuplarına na aittir. 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar bölümünde kayıtlı Borç ve gider karşılıkları hesabındaki 

501 Bin TL; yangın, nakliye, kaza ve mali sorumluluk sigortalarına ilişkin borçlara ilişkindir. 

6 Kasım 2019 Tarih ve 1736 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumun Nominal 

sermayesi 11.500.000 Bin TL’den 13.000.000 Bin TL’ye yükseltilmiş olup TTK Yönetim 

Kurulunun 17.12.2019 Tarih ve 34/240 sayılı kararı ile müesseselerin ihtiyaçları doğrultusunda 

aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır. 

Kurum Nominal sermayesi 13.000.000.000,00 TL olup bunun, 

1.485.000.000,00 TL'si Armutçuk, 

1.125.000.000,00 TL'si Amasra, 

2.695.000.000,00 TL'si Üzülmez, 

4.275.000.000,00 TL'si Karadon,  

2.725.000.000,00 TL'si Kozlu ve 

   245.000.000,00 TL'si de Genel Müdürlüğe aittir. 

Kurumun önceki yıl 213 Bin TL olan bireysel birikmiş zararları, 2018 yılına ilişkin 

38.243 Bin TL tutarındaki dönem zararının ilavesi ile Geçmiş yıllar zararları 38.456 Bin TL’ye 

yükselmiştir. 
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Gelir Tablosu bölümünde ayrıntıları ile açıklandığı üzere Kurumun bireysel dönem net 

zararı 15.173 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

1.120.410 Bin TL tutarındaki nazım hesapların 11.301 Bin TL’si lehimize verilen, 

110.228 Bin TL’si ise alınan teminat mektuplarından, 50.906 Bin TL’si kıdem tazminatı 

borçlarından, 545 Bin TL’si kiraya verilen maddi duran varlık bedellerinden ve 947.428 Bin 

TL ‘si de Maddi Duran Varlık Değerleme Farklarından oluşmaktadır.   

1.4.2 Gelir Tablosu 

Kurumun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2019 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de, konsolide gelir 

tablosu ve dipnotlarına Ek 2.3’de yer verilmiştir. 

Tablo 23: Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
2018 2019 Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Brüt satışlar 52.530 52.273 (257) 

B-Satış indirimleri (-)       

C-Net satışlar 52.530 52.273 (257) 

D-Satışların maliyeti(-) (50.654) (56.104) (5.450) 

       Brüt satış kârı veya zararı 1.876 (3.831) (5.707) 

E-Faaliyet giderleri (-) (10.066) (4.350) 5.716 

       Faaliyet kârı veya zararı (8.190) (8.181) 9 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 7.949 7.067 (882) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) (2.005) (627) 1.378 

H-Finansman giderleri (-)       

                             Olağan kâr veya zarar (2.246) (1.741) 505 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 13.467 2.481 (10.986) 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) (11.434) (15.913) (4.479) 

                             Dönem kârı veya zararı (-) (213) (15.173) (14.960) 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)       

                             Dönem net kârı veya zararı (-) (213) (15.173) (14.960) 

 

Kurum mal ve hizmet satışları önceki yıla göre aynı seviyede olmak üzere 52.273 Bin 

TL olarak gerçekleşmiş olup bu hasılatın; 25.667 Bin TL'si Maden Makineleri hizmet satış 

gelirlerinden, 20.704 Bin TL’sini Demiryolu ve Liman İşletme Müdürlüğü gelirlerinden, 3.128 

Bin TL'si Enerji İşletme Müdürlüğü hizmet gelirlerinden ve 2.772 Bin TL'si de Merkez Atölyesi 

gelirinden oluşmuştur.  
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TTK Genel Müdürlüğü hizmet üretim birimleri olan Maden Makinaları Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü, Demiryolu İşletme Müdürlüğü, Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü ve 

Alev Sızdırmazlık Şube Müdürlüğü Kuruma yaptığı işler açısından kar amacı gütmeyen 

çalışma şekli nedeniyle satış gelirleri önceki dönem ile aynı seviyede seyretmiştir.  

Satış maliyetleri önceki yıla göre %10,8 oranında TL artarak 56.104 Bin TL’ye 

yükselmiştir. Satışların maliyetinin 25.615 Bin TL’si maden makineleri hizmet satış 

maliyetinden, 24.588 Bin TL’si demiryolu-liman hizmet satış maliyetinden, 3.128 Bin TL’si 

enerji hizmet satış maliyetinden ve 2.772 Bint TL’si de merkez işyerleri hizmet satış 

maliyetinden oluşmuştur. 

Net satış hasılatı 52.273 Bin TL’den, satışların maliyet tutarı 56.104 Bin TL düşülmesi 

sonucu brüt satış zararı 3.831 Bin TL olmuştur. 

TTK Genel Müdürlüğü bireysel gelir tablosu 2019 yılı faaliyet gideri 4.349 Bin TL 

gerçekleşmiş olup, bu tutara 3.831 Bin TL brüt satış zararının eklenmesi sonucu 8.181 Bin TL 

faaliyet zararı oluşmuştur. 

Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar önceki yıla göre %11 oranında azalarak 

7.067 Bin TL’ye düşmütür. Kurum nakit mevcutlarını gelir getirmek amacıyla vadeli 

hesaplarda değerlendirmekte olup, toplam 2.091 Bin TL faiz gelirlerinin 2.053 Bin TL'si 

bankalardan elde edilen faiz geliri olup 38 bin TL ise gecikme zammı gelirlerinden 

oluşmaktadır. 

Konusu kalmayan karşılıklar hesap tutarı 16 Bin TL olup, mahkemelere intikal eden 

alacaklardan tahsil edilen kısımlarına ilişkin kısımdır. 

365 Bin TL tutarındaki Kambiyo karları verilen döviz teminatlarının iadesinden 

kaynaklanmıştır. 

Diğer olağan gelir ve kârlar 4.593 Bin TL olup, lojman kira gelirleri, ölçü ve tartı 

gelirleri, kiraya verilen gayrımenkul gelirleri ile misafirhane gelirlerindn oluşmaktadır. 

Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar Hesap muhteviyatı olan 627 Bin TL, 

kıdem tazminatı, ceza ve ıskat edilen maddi duran varlıklara ilişkin giderlerden, 1.009 Bin TL 

ise dövizle yapılan alımlardan kaynaklanan kambiyo zararlarından oluşmaktadır. 

 Genel Müdürlükçe faize tabi yabancı kaynak kullanılmadığından finansman gideri 

bulunmamaktadır. 

2019 yılında gerçekleşen 8.181 Bin TL tutarındaki faaliyet zararına, diğer 
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faaliyetlerden gelir ve karlar tutarı 7.067 Bin TL'nin tenzili ve diğer faaliyetlerden gider ve 

zararlar tutarı 627 Bin TL'nin ilavesi ile 2019 yılı olağan zararı 1.740 Bin TL olarak teşekkül 

etmiştir. 

 Önceki yıla göre %82 oranında azalarak cari yılda 2.480 Bin TL olan olağandışı gelir 

ve kârların en önemli kalemi 1.566 Bin TL ile arızi maddi duran varlık satışı oluşturmaktadır. 

 Olağan dışı gider ve zararlar 15.912 Bin TL olup tamamı emekli olan personele 

yapılan ikramiye ve tazminat ödemelerinin önceki yıllara isabet eden kısımlarına ilişkindir. 

Olağan zarar tutarı 1.740 Bin TL’ye, olağan dışı gelir ve karlar tutarı 2.480 Bin TL'nin 

eklenmesi, olağan dışı gider ve zararlar tutarı 15.912 Bin TL'nin düşülmesi sonucu dönem zararı 

15.172 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Kurumun faaliyet dönemlerini zararla kapatması ve birikmiş geçmiş yıl zararları 

nedeniyle Kurumlar Vergisi tahakkuk etmemiştir.  

Kurumun bireysel dönem net zararı, dönem içinde gerçekleşen emeklilikler nedeniyle 

artan giderler nedeniyle önceki yıla göre %39 oranında artmıştır. 

1.5 Mali Oran Analizi 

 

Tablo 21: Mali Oranlar Tablosu Genel Müdürlük (Füzyon) 

Oranlar 

2018 2019 
Artış-

azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   36,2 38,8 7,2 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 176,1 157,5 (10,6) 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 363,5 279,8 (23,0) 

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

kaynaklar 
332,5 255,4 (23,2) 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar       

6. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar       

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar (0,1) (9,3) 6.975,7 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 8,6 9,1 5,7 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 2,2 2,2 0,2 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 0,3 0,2 (11,0) 

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi 40,9 0,4 (99,1) 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,3 0,3 (1,2) 

Devletin Genel Sanayi ve Enerji politikasına uygun olarak taşkömürü ile taşkömürü 

havzasındaki diğer maden rezervlerini en iyi şekilde değerlendirerek yurt ekonomisine azami 
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katkıda bulunmak amacıyla teşkil edilen TTK’nın, ana statü gereği asıl görevi olan taşkömürü 

ile taşkömürü havzasındaki diğer madenlerin üretimi, işletilmesi ve işlettirilmesi faaliyetleri 

dışındaki liman ve demiryolu, maden makinaları atelyeleri, laboratuar gibi asıl asıl faaliyetlere 

destek ve kısmi bir liman faaliyetinden kaynaklanan hizmetlere ilişkin nakdi ya da mahsuben 

gelir getirici faaliyetlere ilişkin mali oranlar tablosu yukarıdaki şekilde oluşmuştur. 

Mali bünyenin değerlendirilmesinde 2019 yılı bilançosunun aktif ve pasifinde kayıtlı 

Genel Müdürlüğün müesseselerle olan borç ve alacak ilişkilerinde kullanılan 134 ve 334 no.lu 

cari hesaplar tutarı 137.448 Bin TL karşılıklı olarak tenzil edilmiştir. Genel Müdürlük 

Bilançosuna göre, Genel Müdürlük müesseselerden 111.591 Bin TL alacaklı iken 25.857 Bin 

TL de müesseselere borçlu durumdadır. 

Bir yıla kadar olan borçların bir yıla kadar paraya çevrilebilir kaynaklarla ödenme 

gücünü gösteren likidite ve cari oran göstergelerine göre, Kurum kısa süreli borçlarını iki efa 

ödeme gücüne sahip görünmektedir. Kurumun satarak gelir elde edebileceği taşkömürü ya da 

başka bir mamulü bulunmamaktadır. Dolayısıyla cari oran ve likidite oranları birbirine çok 

yakındır. Asıl faaliyet alanı taşkömürü üretmek olan Kurumun, bu faaliyetini yapan 

müesseselerinin de nakit planlamasını yaptığından, nakit varlıklarının, ana teşekkül ve 

müesseselerin tamamına ait kabul etmek gerektiğinden bu oranın iyi olmasını Kurumun 

bireysel verilerine bağlamamak uygun olacaktır.  

Sermaye ve cari hesap etkilerinden arındırılmış verilere göre; Kurumun özkaynakları 

güçlü durumda olup, yabancı kaynakların varlıklara oranı %36 olup önceki yıla göre değişim 

göstermemiştir. Kurum bir yıl veya daha kısa sürede para  ve paraya çevrilebilir kıymetleriyle 

bir yıl veya daha kısa vadeli borçlarını üç defa ödeyebilmekte, zararı, özkaynaklarının %0,1’i 

oranında çok düşük orandadır.  

Kurum Genel Müdürlüğünün bireysel satışları 52.273 Bin TL olup bu satışın 35.356 Bin 

TL’si Kurum içi müesseselere olan hizmet satışı olup nakit girişi olmayan satışlardır. Genel 

Müdürlüğün nakit girişi sağlayan hizmet satışı 16.515 Bin TL olup bunun %98’i liman 

faaliyetleri sebebiyle üçüncü şahıslara verilen hizmetlerden kaynaklandığından net satışlarla 

ilgili oranlar da gerçek durumu yansıtmamaktadır. Dolayısıyla tabloda yer alan satışlarla ilgili 

oranların üçte birini dikkate almak gerekmektedir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu, taşkömürü üretiminde Türkiyedeki tek kuruluş 

olduğundan Kurumun konsolide verileri aynı zamanda taşkömürü sektör verileridir. Taşkömürü 

sektörüne ilişkin veriler üzerinden düzenlenen Mali Oranlar Tablosu aşağıda yer almaktadır. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2019 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

46 

 

Tablo 24: Taşkömürü Sektörü Mali Oranlar Tablosu 

Oranlar 
2018 2019 Artış-azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   27,9 32,0 14,6 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 258,7 212,9 (17,7) 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 123,2 119,0 (3,4) 

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

yabancı kaynaklar 
79,0 65,1 (17,7) 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar       

6. Faaliyet Karlılığı: Faaliyet kârı x 100/ Öz kaynaklar       

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar (204,2) (232,0) 13,6 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 52,9 50,2 (5,1) 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 10,9 11,3 3,5 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,5 1,3 (12,7) 

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

sermayesi 
8,1 4,2 (48,4) 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,72 0,74 2,8 

Mali bünyenin değerlendirilmesinde 2019 yılı konsolide bilançosunun aktif ve pasifinde 

kayıtlı Genel Müdürlüğün müesseselerle olan borç ve alacak ilişkilerinde kullanılan 134 ve 334 

no.lu cari hesaplar tutarı 137.448 Bin TL karşılıklı olarak tenzil edilmiştir. 

Kurum varlıklarının hangi oranda yabancı ve hangi oranda öz kaynaklarca 

karşılandığının ifadesi olan mali kaldıraç gösterge sonucuna göre varlıkların %32'si yabancı, 

%68’i öz kaynaklarca finanse edilmektedir. Başka bir ifade ile kurumun her 100 TL varlığının 

32 TL'sini yabancı kaynaklar teşkil etmekte olup cari dönemde satıcılara olan borcun %116 

oranındaki artışın etkisiyle yabancı kaynakların varlıklara oranı beş puanlık artış göstermiştir. 

Kurumun varlıklarının yabancı kaynaklarla yani borçlanmalarla finanse edilmesi anlayışında 

önceki yıla göre önemli bir değişim olmadığı gibi öz kaynakların Kurumca üretilmeyip 

Hazinenin sermaye artırımı yoluyla sağlanması uygulamasında da değişme olmamıştır. 

Özkaynak rasyoları, neticesi bakımından kabul edilebilir değerleri taşıyor olmakla 

birlikte, kurum satış hasılatları ile maliyetlerini bile karşılayamadığından, öz kaynak 

oluşturulamamakta, dönem zararları ve bilanço zararları nedeniyle oluşan kaynak açıkları, her 

yıl Hazine tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle kaynak yaratamayan Kurum, faaliyetlerini 

Hazine tarafından yapılan kaynak aktarımlarına bağlı olarak yürütülmektedir. Dolayısıyla, mali 

kaldıraç rasyosundan elde edilen sonuç, öz kaynak üretimi açısından kurumun gerçek 

durumunu yansıtmamaktadır. 

Kurumun sahip olduğu öz kaynakları, yukarıda da değinildiği üzere işletme faaliyetleri 

sonucu yaratılan öz kaynak unsurları olmayıp, Hazine tarafından sermayeye mahsuben ödenen 
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tutarlardır. Bu itibarla, Kurumun kaynak ihtiyacı artarak devam etmektedir. 

Taşkömürü Kurumu kamu niteliği ağır bastığından ve ürün fiyatlarını belirlemede etkin 

olmadığından ve faaliyetlerini borçlanma yerine özkaynak anlamına gelen sermaye artışı 

yoluyla sağladığından varlıklarının yabancı kaynaklara bağlılık oranı düşüktür. Ama kuruma 

verilen hazine katkısı, hesaben sermaye artışı olmakla birlikte gerçekte işletme sermayesi 

takviyesi anlamına gelmektedir. Zira yapılan sermaye artışları üretim ve kapasite artışından 

ziyade mevcut varlık ve personel ile üretimin sürdürülebilmesi için verilmektedir.  

Diğer yandan kurumda her 100 TL tutarında yabancı kaynağa karşılık 212 TL öz 

kaynağın bulunuyor olması, oldukça olumlu bir gösterge gibi görünmekle birlikte, Kurumun öz 

kaynakları üretim faaliyeti neticesinde yaratılan öz kaynak olmadığından, mali kaldıraç 

rasyosunda olduğu gibi, Kurum faaliyetlerini yansıtması açısından bir önem taşımamaktadır.   

Kurumun faaliyet döneminde 1.281 Bin TL tutarında fon yaratılmış olup, bunun % 90’ı 

Hazinenin ödediği 1.150.000 Bin TL tutarındaki sermaye artışından kaynaklanmıştır. Diğer 

taraftan, kurum faaliyetleri için 2019 yılındaki 1.634.626 Bin TL tutarındaki nakit girişinin 

%21'i satışlardan elde edilen gelirden sağlanırken asıl önemli kısmı olan %70'i hazineden 

aktarılan kaynaktan sağlanmıştır.  

Rasyo göstergelerine göre Kurum varlıklarının yarısının maddi duran varlıklardan 

oluştuğu ve dolayısıyla kurum faaliyetlerini sürdürürken kısa vadede paraya çevrilebilir 

değerlerle sabit varlıkların dengeli olduğu görülmekle beraber bilançodaki maddi duran 

varlıklar gerçek değerleri ile gösterilmediğinden gösterge yanıltıcı olmaktadır. Aslında kurum 

tarfından yaptırılan yeniden değerleme çalışması sonucu bulunan maddi duran varlık gerçek 

değerinin, 2018 fiyatlarıyla %1.041 kat fazlası ile 2.575.705 Bin TL olduğu göz önüne 

alındığında maddi duran varlıklar tüm varlıkların %89'u kadardır. Bu durumda Kurum 

faaliyetlerini daha büyük miktardaki varlıkla gerçekleştirmektedir. Diğer bir deyişle Kurum 

2.575.705 Bin TL varlıkla 1.111.006 Bin TL zarar etmiştir. 

Kurumun dönen varlıklar ve (stoklar hariç) kısa süreli paraya çevrilebilir değerleri ile 

kısa süreli borçlarını ödeyebilme kabiliyetini belirleyen cari oran ve likidite oranı sonuçlarına 

göre kurum, stok dışı olanlar dahil dönen varlıkları ile kısa vadeli borçların %65’ini 

ödeyebilecek durumdadır. Kurumun kısa vadeli para ve paraya çevrilebilir değerleri, önceki 

yıla göre %4,5 oranında artarken, bir yılın altındaki vadede ödenmesi gereken borçları ise 

%12,7 oranında arttığından, kısa vadeli borç ödeme kapasitesi düşmüştür. Diğer taraftan 

kurumun ödeme gücü gelir getirici faaliyetleri ile doğru orantılı olmayıp bu zamana kadar 
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sermaye artışı suretiyle hazine tarafından karşılandığından cari oran göstergeleri fazla anlamlı 

olmamaktadır. 

Aktif kıymetlerin işletme faaliyetlerinde kullanımlarındaki etkinlik ya da 

verimliliklerini gösteren devir hızı oranlarından görüleceği üzere, Kurumun faaliyet 

döneminde, ortalama ticari alacaklarını 11 kez, ortalama dönen varlıklarını 1,3 kez, net işletme 

sermayesini 4,2 kez, ortalama öz kaynaklarını 0,74 kez devrettirdiği görülmüş olup önceki yıla 

benzer değerler taşımaktadır. Buradan Kurumun alacaklarını tahsilde kabiliyetli olduğu ve 

satışlardan elde edilen kaynakları etkili kullandığı söylenebilir. Kurumun kısa vadeli nakit 

ihtiyaçları alacaklarının tahsiline bağlı değildir. Satış gelirleri alacaklarının çok üstünde 

olduğundan kısa vadeli borçlarını ödemede satış gelirleri nakit ihtiyacını fazlasıyla 

karşılamakta, Kısa vadeli nakit ihityaçlarının üzerinde satış geliri elde ettiğinden faaliyetlerinin 

devamı ve finansmanı açısından yeterli işletme sermayesi bulunmaktadır. 

Kurumun öz kaynakları sadece, Hazineden aktarılan sermaye ödemeleriyle 

oluşturulduğundan ve dönem zararları sermayeye mahsup edildikçe sermaye artırımları her 

defasında yenilendiğinden, bu rasyonun anlamı bu doğrultuda değerlendirilmelidir. Kurum cari 

yıl sonu itibariyle her 100 TL tutarındaki öz kaynağına karşılık 232 TL zarar etmiştir.  

Kurumun önceki faaliyet döneminde, her 100 liralık net satışa karşılık 262 TL işçilik 

gideri yapılarak, 304 TL de satış maliyeti oluşmuş iken, cari faaliyet döneminde, her 100 liralık 

net satışa karşılık 306 TL işçilik gideri yapılmış ve 328 TL de satış maliyeti oluşarak önceki 

döneme göre birim satışlar için yapılan işçilik giderleri ile maliyetlerde %16 ve %8 oranlarında 

önemli denebilecek artış meydana gelmiştir. 2019 yılında ortalama kömür satış fiyatları önceki 

yıla göre %11, üretim ise %10 oranında artış göstermesine rağmen Kurum zararının artışı 

devam etmiştir.   

 Kurumun 5 müessesesince 2019 yılı faaliyetleri sonucu konsolide olarak 734.316 ton 

satılabilir üretim yapılmış ve bu üretimle birlikte önceki yıldan devreden 4.613 ton kömürle 

birlikte toplam 738.929 ton kömürün 686.910 tonu satılarak 301.406 bin TL kömür satış hasılatı 

sağlanmış ve bu faaliyetler sonucu konsolide olarak 1.111.005 bin TL dönem zararı oluşmuştur. 

Satılabilir kömür üretim miktarı bir önceki yıla göre %7 oranında artarak 734.316 ton’a 

yükselmiş, bunun sonucu ortalama ticari maliyet 1.735,95 TL’den 2.056,18 TL’ye yükselmiş, 

kömürün ortalama satış fiyatının 438,79 TL TL/ton olarak gerçekleşmesi nedeniyle ton başına 

zarar 1.342,12 TL’den 1.617,40 TL’ye yükselmiş ve bunun doğal sonucu olarak dönem zararı 

859.179 bin TL’den %23,7 oranında artarak 1.111.005 Bin TL’ye yükselmiştir.   
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Kurumun Genel Müdürlük merkez faaliyetleri dışında 5 adet müessesesi yıllardan beri 

işletmecilik faaliyetlerinden zarar etmektedir. Bu durumun doğal sonucu olarak kurum bu 

faaliyetlerinden kaynak yaratamadığı gibi varlıklarını ve kayıtlı sermayesini de yitirmektedir. 

Dolayısıyla kurum faaliyetlerinin devamlılığı bakımından Hazine tarafindan zararlar karşılığı 

yapılan sermaye artırımına bağımlı kalmakta, her yıl yitirilen çalışma sermayesi hazinece 

ödenmemiş sermayeye mahsuben yapılan ödemelerle karşılanmaktadır. Kurumun hazineye 

olan yükünün kabul edilebilir düzeylere çekilmesi için önceki yıllarda başlatılan yatırımların 

kısa sürede tamamlanması, üretimde modernizasyon ve mekanizasyon çalışmalarının 

artırılması, üretim artırıcı ve maliyetlerde tasarruf sağlayıcı etkin tedbirlerin alınması büyük 

önem arz etmektedir. 

1.6 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe 

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

sonunda Sayıştaya 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 

- Nakit akış tablosu 

- Gelir tablosu 

Tasvibe sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ile 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 
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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 

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 

Denetimlerin dayanağı; Anayasa’nın 165’inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Kuruluş Kanunları, 233 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, genel kabul görmüş uluslararası denetim 

standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi 

olduğu diğer mevzuattır. 

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 ile Fonların Türkiye Büyük Millet 

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek; mali rapor 
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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, faaliyetlerinin mevzuata, 

uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; 

mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek,  idarenin bilançosu ve gelir tablosunun 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 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 

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 için yeterli ve uygun 

denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Türkiye Taşkömürü Kurumu sermayesinin tamamı hazineye ait bir kamu iktisadi 

teşebbüsü olup bağlı ortaklık veya iştiraki bulunmamaktadır. Teşebbüsün genel kurulu ve 

denetim kurulu bulunmayıp, denetimi Sayıştay’ın raporları üzerinden TBMM KİT Komisyonu 

tarafından yapılmaktadır. Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Genel müdür 

yönetim kurulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ila atanır.  Yönetim kurulu 

üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine ve Maliye Bakanının, ikisi teşebbüs genel müdür 

yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanmakta olup bütün 

üyelikler doludur. TBMM KİT Komisyonu görüşmelerine Kamu İşletmesi Yönetim Kurulu 

üyelerinin zorunlu mazeretler dışında tamamının katılımı sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu 

Toplantı duyurusunun iki gün önce üyelere gündem ve ekleri ile birlikte ulaştırıldığı 
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belirtilmekte olup Yönetim Kurulu 233 sayılı KHK gereğince ayda en az iki defa 

toplanmaktadır. 2019 Yılında yapılan 36 oturumda 267 karar alınmış olup hiçbir toplantıda ek 

gündem sunulmamıştır.  

Kurumun internet sitesinde, Kurum Faaliyet Raporları ile Bağımsız Denetimden 

Raporu ve içinde Finansal Tabloları yayınlanmaktadır. Faaliyet Raporları, genel olarak ilgili 

mevzuatına uygun ve yeterli içerikte olup dönem çalışma sonuçlarının program ve bütçelerle 

mukayesesini göstermekle birlikte, bütçe ve programlarda öngörüldüğü halde 

gerçekleştirilmeyen işlerin sebeplerini ve bunlara ilişkin iktisadi ve mali analizleri 

kapsamamaktadır. Kurum internet sitesinde, Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin temel bilgiler 

yer almakta olup toplantı sayıları yer almamaktadır. Kurum web sitesi ayda bir 

güncellenmektedir. Kurumun Twitter’da resmi sosyal medya hesabı bulunup haftada bir haber 

paylaşılmaktadır. 

Kurumun ürettiği esas ürün taşkömürü olup satılacak ürün standartları, esas alıcı 

olan demir-çelik fabrikaları ve termik santraller açısından protokol ve sözleşmeler, yakımlık 

kömür açısından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen yakımlık kömür 

standartları esas alınarak belirlenmektedir.  

Kurumun kamuoyu ile olmasa da paydaşlardan olan Kurum Personeline imzalatılan 

ve dolayısıyla paylaşılan etik kuralları bulunmaktadır. Kurumun yürüttüğü sosyal sorumluluk 

proje ya da girişimleri yoktur. Personel görev ve yetki tanımları Kurumun Teşkilat ve Çalışma 

Esasları Yönergesinde birimle itibarıyla yapılmıştır.  

Yönetim sorumluluğu taşıyan birimlerin rutin değerlendirme toplantıları yaptıkları 

bildirilmiş bu konuda yazılı kural ve kayıtlar bulunmamaktadır. Kurum faaliyetleri, iç kontrol 

sistemi kapsamında hazırlanan süreç akış şemaları ile yazılı hale getirilmiş olup, yazışmalar 

elektronik imza uygulaması ile iş zekası programı altında yürütülmektedir. Kurum intranet 

uygulamasında iletişim politikası çerçevesinde görüş, eleştiri ve öneri platformu 

bulunmaktadır. 

Mevcut yatay ve dikey hiyerarşi, kurum yöneticileri ve personelin koordinasyonunu 

ve iletişimini sağlayacak biçimde işletilmektedir. Dokuzbinin üzerinde çalışanın ve dolayısıyla 

çalışan sendikaları ile ilişkileri olan Kurumun, düzenli olarak basın açıklaması ya da basın 

toplantısı yapma uygulaması bulunmamakla birlikte hesap verilebilirlik kapsamında, kuruluş 

faaliyetlerine ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek üzere görevlendirilmiş bir birimi vardır. 
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6. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programına ilişkin 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın iç kontrol 

sisteminin oluşturulması başlıklı 24‘üncü maddesi ile Kamu iktisadi teşebbüslerinde iç kontrol 

sisteminin nasıl oluşturulacağı tanımlanmıştır.  Bu maddede; iç kontrol ve iç denetimin tarifi, 

iç denetim biriminin kurulması, iç denetçilerin kadrolarının ihdası, bu kadrolara atama, iç 

denetçilerin çalışma esasları ayrıntılı olarak düzenlenmiş, ayrıca iç kontrol sisteminin 2 yıl 

içinde kurulmasını taahhüt eden ayrıntılı bir eylem planı hazırlanıp yönetim kurullarınca 

onaylanarak Hazine Müsteşarlığına gönderilmesi karara bağlanmıştır. 

TTK Genel Müdürlüğü bünyesinde, İç Kontrol ve İç Denetim birimlerinin sadece Genel 

Müdürlük çatısı altında oluşturulması öngörülmüş olup, müesseseler için ayrıca iç denetim ve 

iç kontrol birimlerinin kurulması planlanmamıştır. Ancak, Kurum ve müesseselerinin görev 

alanlarının fiziki olarak genişliği ve çalışan personel sayılarının yüksekliği ve personelin yaygın 

bir alanda çalışması gibi şartlar göz önünde bulundurulduğunda, iç kontrol birimi ve 

bünyesindeki iç denetim biriminin etkin ve verimli çalışmasından sonra her müessese çatısı 

altında ayrı bir iç kontrol birimi ve iç denetim birimi kurulması değerlendirilebilir. Ayrıca Genel 

Müdürlüğe bağlı İç Denetim Biriminin tahsisli kadro sayısı 5 olup kadrolardan bir tanesine 

asaleten atama yapılmıştır.  

Kurumun iç kontrol faaliyetleri çerçevesinde; 

- 5 iç denetçi kadrosunun ihdas edildiği, 

- Sertifikalarını almış ve mesleki yeterlik şartlarını yerine getiren 5 iç denetçinin 

görevlendirildiği ancak sadece birinin kadro atamasının yapıldığı, 

- İç denetim biriminin, 2019 yılında denetim faaliyetlerine başladığı, 

- İç kontrol biriminin Apk Dairesi Başkanlığı altında kurulması için çalışmaların 

yürütüldüğü, 

- İş akış süreçleri çalışmalarının önemli ölçüde tamamlanmış olduğu, 

- TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Yönergesinde, görev ve yetkilere ilişkin 

düzenlemelerin yapıldığı 

- Etik davranış ilkeleri konusunda göreve yeni başlayanlara eğitim verildiği, 
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- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanan Kurum Stratejik 

Planının bulunduğu, 

- Kurumsal risklerin tespitine ilişkin çalışmaların yapıldığı, 

- İç kontrol risklerinin tespitine ilişkin çalışmaların yapıldığı, 

-Yönetim bilgi sistemlerinin mevcut olduğu, kurumsal verilerin ekseriyetinin bilişim 

sistemleri ile üretildiği, 

- Veri depolama sisteminin, standartlara uygun olduğu, 

v.b. faaliyetlerin yapıldığı veya devam ettiği tespit edilmiştir. 

İç kontrol biriminin kurulması ve Kurumun iç denetim biriminde Genel Müdürlük 

Oluruyla görevlendirilen iç denetçilerin bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık 

faaliyetlerini, kanuni ve mali güvence altında yapabilmelerini teminen iç denetçilerin kadro 

atamalarının asaleten yapılması ile iç kontrol süreçlerinin etkin bir şekilde çalışmaya 

başlayabileceği görülmektedir. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

8. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 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 Taşkömürü Kurumu Genel Müdürülüğü 2019 Yılı hesap ve işlemleri üzerinde 

Sayıştay tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda tespit edilen ancak denetim 

görüşünü etkilemeyen bulgu ve öneriler aşağıda yer almaktadır. 

BULGU 1: Ayaklarda Yeterli Sayıda İşçi Tertip Edilememesi Nedeniyle Üretim ve 

İşgücü Verimliliklerinin Düşmesi 

Kuruma bağlı müesseselerde, iş zorluğu nedeniyle kanuni gerekliliklerin yerine 

getirilmesi durumunda işçilerin derhal emeklilik hakkını kullanması nedeni ile azalan işçi 
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sayısına bağlı olarak, kömür kazı faaliyetinin yapıldığı ayaklarda yeterli sayıda işçi tertip 

edilemediği, ocaklarda konsantrasyona gidilemediği ve bu durumun başta iş güvenliği olmak 

üzere üretim ve işgücü verimliliklerini düşürdüğü görülmüştür.  

TTK Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılında 5 Müessesesinden gerçekleştirmiş olduğu 

taşkömürü üretimi, Müesseseler itibarıyla, program ve geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı 

olarak aşağıdaki Üretim Tablosunda gösterilmiştir. 

Tablo: Üretim 

Üretim türü ve müesseseler 

2018 yılı 

gerçekleşen 

(ton) 

2019 yılı Gerçekleşme oranı 

Program 

(ton) 

Gerçekleşen 

(ton) 

Programa 

göre 

(%) 

Geçen 

yıla göre 

(%) 

Tüvenan üretim :             

Karadon müessesesi   434.818 560.001 465.863 83 107 

Kozlu müessesesi  256.600 368.769 288.550 78 112 

Üzülmez müessesesi  267.375 348.849 289.940 83 108 

Amasra müessesesi  100.953 149.898 130.640 87 129 

Armutçuk müessesesi  145.494 198.702 148.978 75 102 

Toplam   1.205.240 1.626.219 1.323.971 81 110 

Satılabilir üretim :             

Karadon müessesesi   240.585 362.311 258.987 71 108 

Kozlu müessesesi   148.573 225.096 161.019 72 108 

Üzülmez müessesesi   157.458 212.646 174.365 82 111 

Amasra müessesesi   46.841 74.949 51.763 69 111 

Armutçuk müessesesi   92.685 124.998 88.182 71 95 

Toplam   686.142 1.000.000 734.316 73 107 

İç tüketim   21.562 29.880 23.032 77 107 

* İşçilere dağıtılan  - - 19.618 -  - 

* Tesislerde kullanılan   -  -  3.414  - - 

Satılabilir/Tüvenan      (%)  57 61 55 90 97 

Kurum 2019 yılı için, tüvenan olarak; 1.626.219 ton, satılabilir olarak da; 1.000.000 ton 

üretim yapmayı programlamış, buna karşılık tüvenan olarak programın %81’si oranında 

1.323.971 ton, satılabilir olarak da programın %73’ü oranında 734.316 ton üretim 

gerçekleştirmiştir.  

Kurum bazında program değeri %61 olarak belirlenen satılabilir kömür tüvenan kömür 

oranının %55 Olduğu, programın 6 puan, önceki yılın 2 puan altında gerçekleştiği görülmekte 

olup çalışılan damar yapısı ve uygulanan üretim yöntemine de bağlı olmakla birlikte, tavan ve 

taban taşının, ara kesmelerin tüvenan kömüre karışmasını engelleyecek, daha temiz kömür 

üretmeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda yeterince başarılı olunamadığı görülmektedir.   

Kuruma bağlı müesseselerde son yıllarda stratejik plan ve hedeflerin çok altında üretim 

yapılmakta, üretimde belirgin bir artış sağlanamamaktadır.  

Kuruma bağlı müesseselerde 2019 yılında 20 Kartiye halinde 23 ayrı panoda ortalama 

15 klasik emek yoğun, ağaç tahkimatlı göçertmeli uzun ayak, 5 yarı mekanize tahkimat 
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teçhizatlı uzun ayak olmak üzere toplam 20 uzun ayak ve 2 tumba bacadan toplam 1.323.971 

ton tüvenan üretim gerçekleştirilmiştir.  

Bu üretimin 875.150 tonu (%66’sı) klasik ağaç tahkimatlı göçertmeli uzun ayaklardan, 

345.505 tonu (%26’sı) yarı mekanize tahkimat teçhizatlı uzun ayaklardan, 55.260 tonu (%4’ü) 

kara tumba yöntemi ile 48.056 tonu ise (%4) baca, başyukarı gibi muhtelif yerlerden 

üretilmiştir.  

Yarı mekanize tahkimat teçhizatlı uzun ayaklardan 2017 yılında kurum toplam tüvenan 

kömür üretiminin %4’ü Oranında 54.192 ton, 2018 yılında %15’i oranında 183.224 ton, 2019 

yılında %26’sı oranında 345.505 ton üretim yapıldığı, üretimde mekanizasyon yatırımlarından 

henüz beklenen sonucun alınamadığı görülmektedir.  

Kuruma bağlı müesseselerin 2019 yılsonu itibarı ile kaydı açık toplam işçi sayıları ve 

önceki yıla göre karşılaştırması aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 

Tablo Kaydı Açık İşçi Sayısı 

Kaydı açık toplam işçi sayısı 2018 yıl sonu 2019 yıl sonu 
Son iki yıl farkı 

Kişi % 

   Yer altı  5.652 6.586 934 121 

   Yer üstü 1.484 1.361 -123 92 

Toplam işçi sayısı 7.136 7.947 811 111 

Pano ayak üretim işçisi 1.941 2.974 1.033 153 

Emekli olan işçi sayısı 454 735 281 162 

   Yer altı   377 597 220 158 

   Yerüstü   77 138 61 179 

Y.altı / Y.üstü  % 3,8 4,8   

Y.altı / toplam oranı  % 79,2 82,9   

Pano ayak / Y.altı % 34,3 45,2   

2019 yılında bir önceki yıla göre kaydı açık yeraltı işçi sayısında %17 oranında 934 

kişilik artış olduğu, üretime direkt katkısı bulunan pano ayak üretim işçi sayısında %53 

oranında 1.033 kişilik artış olduğu, yerüstü işçi sayısında ise %8 oranında 123 kişilik bir azalma 

olduğu, gözlenmektedir. Kuruma toplu olarak 2002 yılında 4.000, 2006 yılında 1.126 ve 2009 

yılında 3.060 pano ayak üretim işçisi (kazı işçisi) alınmıştır.  

2009-2019 yılları arasında emeklilik nedeniyle kurumdan ayrılan işçi sayısının 7.394 

olduğu, Bu süreçte, 2019 yılına kadar Yatırım ve Finansman Kararnamelerinde kapsamında 

ancak 942 nitelikli işçi alınabildiği, kurumun ilave atama taleplerinin kabul edilmediği 

görülmüştür.  

Öte yandan üretim ve üretime yardımcı sanatlarda 2009-2019 yılları arasında toplu işçi 
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alınamaması, 2004 yılından itibaren yeniden yapılanma kapsamında yapılan ana alt yapı 

yatırımlarına uygun şekilde üretim ve üretime yardımcı sanatlarda çalışan işçi sayısı arasında 

koordinasyonun sağlanamaması, bu süreçte işçi sayısının emeklilikler nedeni ile sürekli 

azalması, üretime yardımcı sanatlarda gözlenen kritik işçi açığının kazı işçilerinden geçici sanat 

değişikliği yapılarak kapatılmaya çalışılması, zaten yetersiz sayıda olan kazı işçilerinin sayısını 

daha da azaltmış, kazı işçilerinin gruplu çalışma düzeninden daimi statüye geçirilmeleri de 

sorunu çözmemiş, üretim panoları, hazırlık çalışmaları ve tamir tarama işlerine yeterli sayıda 

işçi tertip edilememiştir. Yeniden yapılanma kapsamında açılan ana kat galerilerinin önemli bir 

bölümünden halen yararlanılamamış, bu durum üretim ve işgücü verimliliklerine olumsuz 

yansımış, kurum program ve stratejik hedeflerinden giderek uzaklaşmıştır.  

16.10.2018 tarih ve 186 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 

Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına Göre Uygulayacakları Strateji ve 

Yöntemlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin 

09.12.2018 tarihli ve 434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 2019 yılı içerisinde 

kuruma 1.500 pano ayak üretim işçisi alınmıştır. Haziran 2019 ayı itibarıyla işbaşı yapan 1.500 

pano ayak üretim işçisine rağmen yıl içerisinde emekli olan işçiler nedeniyle önceki yıla göre 

pano üretim işçi sayısındaki artış 1.033 kişi ile sınırlı kalmıştır.  Kurum bazında mevcut 2.974 

kazı işçisinden de her ay yaklaşık 600-700 kadarı ile diğer sanatlardan 100-150 işçi olmak üzere 

toplam 700-850 işçinin müesseselerde geçici sanat değişikliği yapılarak işçi sayıları ihtiyacı 

karşılamayan nakliyat, tamir tarama, hazırlık, barutçuluk, elektromekanik gibi sanatlarda 

çalıştırıldıkları görülmüştür.  

Kurumda yaşanan süreç içerisinde kurum bazında yapılan ve devam etmekte olan 

konsantrasyon çalışmaları ile üretim ve hazırlık çalışmalarında mekanizasyon yatırımlarının 

tamamlanması sonucunda, Kurum işçilik norm kadro yapısının yeniden oluşturulması 

planlanmış, bu konuda TUBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 

(TÜSSİDE)’nden hizmet alınmıştır. TÜSSİDE tarafından hazırlanan Norm Kadro çalışmasına 

ilişkin Raporun Mart 2020 tarihi itibarıyla tamamlandığı, özellikle üretim ve hazırlık 

çalışmalarına ilişkin yapılan mekanizasyon projesi yatırımlarından elde edilecek sonuçlarla 

birlikte değerlendirileceği ifade edilmiştir.  

Kurumun 5 Müessesesine ait üretim panolarının 2019 yılı için bir değerlendirmesi 

yapıldığında;  

Yeraltında kömür üretimine hazır hale getirilmiş 20 klasik ayakta toplam ayak boyunun 

2.066 metre, Toplam çalışma boyunun ise 817 metre olduğu, Kurum bazında ortalama ayak 
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çalışma boyu oranının ise, %40 olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle, bir günde 2.066 

metre uzunluğunda üretim yapılabilecek bir ayağın 817 metresinde çalışılmıştır. Bu durum pano 

ayak üretim işçisi eksikliği nedeniyle yeterli sayıda işçi tertip edilememesinden, her iş günü 

ayak uzunluğunun %100’ünde üretim yapma imkanı bulunurken %60’ında üretim 

yapılamadığını göstermektedir.  

Ayrıca, ayak çalışma boyu oranının %40 olması ayak uzunluğunun tamamının yaklaşık 

2,5 günde kazılabildiğini göstermektedir. İş güvenliği açısından sağlıklı bir kömür üretimi 

yapılabilmesi için, ayak uzunluğunun tamamının bir günde 1 have (1,2 metre) çalışılması ve 

çalışılan kısımların tahkimatının yenilenmesi gerekmektedir.  

Ayak arınının tümünün bir üretim vardiyasında kazılamamasının; ayak içindeki tavan 

basınçlarının kazılamayan bölümler üzerine (Çalışılmayan %60’lık kesimde) yoğunlaşmasına, 

ayak arkasının düzgün bir hat halinde kırılmamasına ve tavan tahkimatına gelen yük dengesinin 

bozulmasına, tahkimat problemleri ile uzun süre bekleyen tahkimatta deformasyonlara, ilave 

tahkimat gereksinimine, göçüklere ve kazalara,  ayak arkasında ve arınlarda kızışma 

(oksidasyon), ocak yangınları gibi yeraltı madenciliğinde arzulanmayan durumlara neden 

olduğu, iş sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz etkilediği bilinmektedir.  

 

 

Öneri: 

Son yıllarda giderek düştüğü görülen satılabilir kömür üretim miktarlarını artırabilmek, 

planlanan hedeflere ulaşabilmek için, üretim faaliyetleri ve yöntemleri, tüm unsurları ile 

irdelenip, üretimde işçi tertiplerinin ayak çalışma boyu oranlarını arttıracak şekilde yapılması, 

bu doğrultuda verilen iş miktarları ile işçilerin fiili çalışma sürelerinin artırılmasına yönelik 

olarak her türlü tedbirin alınması,  

Emeklilikler nedeniyle giderek azalan, kritik sayılara düşen, işlerin sürekliliği ve 

devamlılığını etkileyerek iş güvenliğini tehdit edecek boyutlara gelen,  üretimde ciddi anlamda 

aksamalara yol açan, kazı, hazırlık, elektro-mekanik vb ana üretim ve üretime yardımcı işçi 

sayılarında yaşanan sıkıntıların giderilmesini teminen, Kurumun norm kadro çalışması 

değerlendirme sürecinde en azından  aylık geçici sanat değişikliği sayısında nitelikli işçi temin 

edilmesi hususunda ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunulması önerilir. 
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BULGU 2: Karadon Müessesesi Tüvenan Taşkömürlerinin Yıkattırılması İşinde, 

Yıkattırılmayan Kömürler İçin Ödeme Yapmak Zorunda Kalınmaması 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Tüvenan Taşkömürlerinin Yıkattırılması 

İşinde, yüklenici firma ile imzalanan sözleşme kapsamında, 15 yılda toplam 11.250.000 ton 

±%20 tüvenan kömür yıkattırma taahhüdü verildiği, bunun yılda en az 750.000 ton, günde 

3.000 (250 gün/yıl üzerinden) tona tekabül etmesine karşılık Karadon Müessesesinde 2018 

yılında 434.818 ton,  2019 yılında ise 465.863 ton üretim yapılabildiği, halen  günlük üretimin 

2.000-2.200 ton civarında olduğu görüldüğünden, sözleşme süresince taahhüt edilen miktarda 

kömür yıkatılamaması, dolayısıyla yıkat ya da öde taahhüdüyle yıkatılmayan kömür için de 

hizmet alım bedeli ödenmesi ihtimali ortaya çıkmıştır. 

Tüvenan taşkömürlerinin yıkattırılması işlerine ilişkin olarak hizmet alımına başlanılan 

2006 yılından bugüne kadar geçen süreç içerisinde yaşanan sorunların en aza indirilmesi 

düşüncesi ile Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 04.07.2012 tarih 9000 sayılı 

yazı ile; firmaların ihale sonuçlarına itirazları ile hukuki sürecin uzadığı, buna karşılık 5 yıllık 

sürenin kısa olması nedeniyle büyük ve deneyimli firmaların ihalelere girmediği, daha rekabetçi 

bir ortamın yaratılmasını teminen sözleşme süresinin 15 yıla çıkartılmasını talep etmiştir.  

Bakanlığın 05.06.2013 tarih 1008 sayılı Olurları ile sözleşme süresinin 15 yıla çıkartılmasına 

izin verildiği görülmüştür.  

Bu kapsamda Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Tüvenan Taşkömürlerinin 

Yıkattırılması işine ilişkin 27.07.2015 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan firma ile 13.11.2015 

tarihinde sözleşme imzalandığı, 12.02.2016 tarihinde yer teslimi yapıldığı,  

Teklif ve Sözleşme bedellerinin;  

“Tüvenan taş kömürlerinin yıkattırılması işinin;15 yılda toplam 11.250.000 ton ±%20  

×6,90 TL/ton birim fiyattan toplam 77.625.000,00 TL,  

Parça kömürlerin torbalattırılması işinin;15 yılda toplam 393.750 Ton ×16,50 TL/ton 

birim fiyattan toplam 6.496.875,00 TL,  

Katı atıkların yayılması işinin; 15 yılda toplam 3.937.500 ton ×2,40 TL/ton birim 

fiyattan toplam 9.450.000,00 TL olduğu, Sözleşme bedelinin toplam 93.571.875 TL olduğu” 

görülmüştür. 

 Yüklenici firma tarafından kurulan tesiste 13.03.2018 tarihinde tam yüklü deneme 

çalışmalarına başlanmış, 27.04.2018 tarihinde tesisin geçici kabulü yapılarak, 10.05.2018 tarih 

97 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 300 ton/saat kapasiteli tesis fiili olarak işletmeye alınmıştır. 

O tarihten itibaren tesiste yıkama faaliyetleri devam etmektedir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2019 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

60 

 

  İşçilerin emeklilik nedeniyle sürekli azalması, yerlerine yeterince işçi temin 

edilememesi, mekanizasyon yatırımlarından da henüz beklenen sonucun alınamaması gibi 

nedenlerle, 2013 yılında 2.924 yeraltı işçisi ile 756.596 ton tüvenan kömür üretimi 

gerçekleştiren müessesenin, 2017 yılında 2.274 yeraltı işçisi ile 427.921 ton, 2018 yılında 2.120 

yeraltı işçisi ile 434.818 ton, 2019 yılında 2.367 yeraltı işçisi ile 465.863 ton tüvenan kömür 

ürettiği görülmüştür.  

13.11.2015 tarihinde firma ile imzalanan sözleşme kapsamında;  

 Tüvenan taş kömürlerinin yıkattırılması işi için; 15 yılda 6,90 TL/ton birim fiyattan 

toplam 11.250.000 ton ±%20, (750.000 ton/yıl)  

Parça kömürlerin torbalattırılması işi için;15 yılda 16,50 TL/ton birim fiyattan toplam 

393.750 Ton ±%20,  

Katı atıkların yayılması işi için; 15 yılda 2,40 TL/ton birim fiyattan toplam 3.937.500 

ton ±%20, taahhüdünde bulunulması yıkat ya da öde taahhüdüyle üretilemeyen kömür için de 

hizmet maliyeti doğuracaktır.   

2018 yılında 434.818 ton, 2019 yılında 465.863 ton tüvenan kömür üretildiği görülen 

müessesede, günlük üretimin halen 2.000-2.200 ton civarında olduğu, Lavvar tesisini işleten 

firmaya 15 yılda toplam 11.250.000 ton ±%20 tüvenan kömür yıkattırma taahhüdü verildiği, 

bunun yılda en az 750.000 ton, günde 3.000 tona tekabül ettiği, 27.04.2018 tarihinde geçici 

kabulü yapılan tesise Ocak 2020 tarihine kadar yaklaşık 1.850 ton/gün tüvenan kömür 

verilebildiği, zaman içerisinde bugüne kadar eksik verilen kömürün de telafi edilmesi 

gerektiğinden,  yıkat ya da öde taahhüdüyle üretilemeyen kömür için de hizmet maliyeti 

doğacağı dikkate alındığında risk taşımaktadır. 

 

Öneri: 

Karadon Müessesesi üretiminin son yıllarda giderek düşme eğilimi gösterdiği, 

27.04.2018 tarihinde devreye alınan lavvar tesisine,  yüklenici firma ile imzalanan sözleşmeye 

göre 3.000 ton/gün tüvenan kömür verilmesi gerekirken Mart 2020 tarihine kadar geçen süreçte  

tesise yaklaşık 2.000-2.200 ton/gün tüvenan kömür verildiği görüldüğünden, yıkattırılmayan- 

torbalattırılmayan kömürler için ödeme yapılmak zorunda kalınmaması için öncelikle müessese 

tüvenan kömür üretiminin artırılması olmak üzere, gerektiğinde Kozlu ve Üzülmez 

Müesseseleri tüvenan kömürlerinden yararlanılması doğrultusunda gerekli her türlü tedbirin 

alınması önerilir.  
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BULGU 3: Rödövans Usulü Madencilik Faaliyetleri Sebebiyle Kuruma Borçlu 

Olan Firmaların Sözleşmelerinin, İhale Şartname ve Sözleşmelerine Aykırı Olarak 

Uzatılması 

Maden Kanununa göre Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce rödövans 

usulü ile üçüncü şahıslara işletilmek üzere kiralanan maden sahalarına ilişkin ihale şartname ve 

sözleşme hükümlerine göre rödövans firmalarının borçlarının teminatlarını aşmaması 

gerekirken, Müessese sınırları dahilinde faaliyet gösteren bazı rödövans firmalarının 

borçlarının teminatlarını aşması sebebi ile Kurum alacaklarının teminatsız bırakılması ve buna 

bağlı olarak ihale şartname ve sözleşmelerine aykırı hükümlerle sözleşme sürelerinin uzatıldığı 

görülmüştür. 

TTK Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanlığınca hazırlanmış ve ihale 

dökümanının ilk sırasında yer alan … Sahasının Rödövans Karşılığı İşlettirilmesine İlişkin 

İhale Şartnamesinin V- Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Bölümünün;  

-TTK’ ya ödenecek rödövans bedeli başlıklı 25’inci Maddesinde; “…  

İşletmecinin oluşacak rödövans, ceza tahakkuku, kira ve benzeri tüm borçları, 

hiçbir şekilde toplam teminatını aşmayacaktır. Aşması durumunda sahadan maden sevkiyatı 

durdurulacaktır. 

Kira, taşınır ve taşınmaz maden tesisat, teçhizat, makine ve benzeri kira bedelleri de 

takvim yılı sonu itibariyle rödövans bedelleriyle birlikte ödenecektir. 

İşletmecinin borçları, izleyen üretim yılına ertelenemez. İşletmeci yukarda belirtilen 

üç aylık dönemlerde ve üretim yılı sonunda oluşan her türlü borçlarım zamanında ödemediği 

taktirde, … hesaplanacak faiz tutarını ve varsa buna ilişkin fon giderlerini de TTK' ya ödemek 

zorundadır. İşletmeci, bu borçları ödeyinceye kadar sahadan maden sevkiyatına izin 

verilmeyecektir. 

…(c) İndirim uygulanacak özel durumlar  

 …2) İş güvenliği ile ilgili uygulanacak indirim 

Takvim yılı içinde ölümlü iş kazası olmaması halinde, yıl sonu itibariyle ödenecek 

olan toplam rödövans bedelinden, o takvim yılı için % 2 oranında indirim yapılır.” 

-Sözleşmenin süresi başlıklı 26’ıncı maddesinde;  
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“…sözleşme süresi, tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir protokol ile beşer yıllık 

süreler halinde uzatılabilir. .. Ancak, bu uzatmanın yapılabilmesi için işletmecinin TTK’ ya 

karşı olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur.” denilmiş olup; 

Rödövans usulü ile işletilen sahalarla ilgili olarak Kurum ve firmalar arasında 

imzalanan Tip Sözleşmenin; 

7-b Maddesinde; “…İşletmecinin oluşacak redevans, ceza tahakkuku, kira ve 

benzeri tüm borçları hiçbir şekilde toplam teminatını aşmayacaktır. Aşması durumunda 

sahadan maden sevkiyatı durdurulacaktır. 

 İşletmecinin borçları, izleyen üretim yılına ertelenemez. İşletmeci, yukarda belirtilen 

üç aylık dönemlerde ve üretim yılı sonunda oluşan her türlü borçlarını zamanında ödemediği 

takdirde, … hesaplanacak faiz tutarını ve varsa buna ilişkin fon giderlerini de TTK’ya ödemek 

zorundadır. İşletmeci bu borçları ödeyinceye kadar sahadan maden sevkiyatına izin 

verilmeyecektir.” 

Sözleşmenin süresi, … başlıklı 5’inci maddesinde; “…Sözleşme süresinin bitiminde 

… sözleşme süresi, tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir protokol ile beşer yıllık süreler 

halinde uzatılabilir. .. Ancak bu uzatmanın yapılabilmesi için işletmecinin, TTK’ ya karşı olan 

tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur” 

TTK’ya ödenecek rödövans payı ve ödemeler başlıklı 7’nci maddesi, İş güvenliği ile 

ilgili uygulanacak indirim başlıklı alt bendinde; “Takvim yılı içinde ölümlü iş kazası 

olmaması halinde yıl sonu itibariyle ödenecek olan toplam rödövans bedelinden, o takvim yılı 

için % 2 oranında indirim yapılır.”  

Sözleşmenin TTK tarafından tek taraflı fesih edilmesi başlıklı 27. Maddesinde; “  

a) bendinde tek taraflı feshi oluşturan nedenler; 

“İşletmeci bu sözleşme ile tayin ve tespit olunan yükümlülüklerini kısmen veya 

tamamen yerine getirmediği veyahut sözleşmenin yürütümünde, sözleşme hükümlerine 

herhangi bir suretle riayet etmediği veya işi tatil ettiği yahut TTK’ca verilecek talimatı 

belirlenecek süre zarfında ifa etmediği veya TTK’ ca işletmecinin işi yürütüp zamanında ikmal 

edemeyeceğine kanaat getirildiği takdirde TTK protesto çekmeye, hüküm almaya 

başvurmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmeye ve teminatı gelir kaydetmeye 

yetkilidir. Gelir kaydedilen teminat işletmecinin borçlarına mahsup edilemez. 
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Bu takdirde keyfiyet işletmeciye bildirilir ve TTK’nın fesih tebliğ tarihine kadarki 

işlemler nedeni ile doğmuş ve doğacak her türlü borçları ile doğacak her türlü zararı ile 

alacakları işletmeciden tahsil edilir.”  Hükümleri yer almakta iken, 

Hukuku TTK Uhdesinde Kalmak Şartıyle Taşkömürlerinin Uzatma 

Dönemlerinde İşlettirilmesine İlişkin Protokol’ün İş güvenliği ile ilgili uygulanacak 

indirim başlıklı alt bendinde; “ İşletmeci, takvim yılı itibariyle üretmeyi taahhüt ettiği 

kömürün rödövans bedelini, o yıl için belirlenen rödövans bedeli üzerinden hiçbir indirime tabi 

tutulmadan ödeyecektir. Ancak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuatta belirtilen 

yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle yapılabilecek en fazla üretimin özendirilmesi, iş 

sağlığı ve güvenliğine ilişkin yatırım yapılmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen esaslar 

dahilinde indirim uygulanacaktır. 

İş güvenliği indiriminin uygulanabilmesi için, yıllık taahhüt üretiminin üzerinde 

sevkiyat yapılması, takvim yılı içinde ölümlü iş kazası olmaması gerekmektedir. Bu durumun, 

bağlı bulunulan Çalışma İl Müdürlüğünden alınan yazı ile belgelenmesi halinde; münhasıran 

toplam taahhüt üretiminin üzerindeki sevkiyat miktarına ve taahhüdün % 120 sini geçen 

sevkiyatlar için fazla üretim indirimi uygulandıktan sonraki rödövans payına %15 oranında 

ödeme dönemleri itibarıyla iş güvenliği indirim yapılır. Ölümlü kaza olmaması hususu her 

ödeme dönemi için ayrı değerlendirilir. 

Yapılacak indirimler sonucu tahsil edilecek rödövans tutarı, hiçbir şekilde yıllık 

taahhüde karşılık gelen rödövans tutarının altında olamaz. Yıllık taahhüt karşılık gelen tutarın 

altındaki indirimler uygulanmaz.” Hükümleri yer almıştır. 

Gerek ihale şartnamesinin 25’inci maddesi, gerekse sözleşmenin 7-b maddesinde 

açıkça; “Üretim dönemleri veya üretim yılları sonunda, işletmecinin oluşacak redevans, ceza 

tahakkuku, kira ve benzeri tüm borçları, hiçbir şekilde toplam teminatını aşmayacaktır” 

denmesine karşılık aşağıdaki Rödövans Sahaları Teminatlar-Borçlar Tablosunda belirtilen 

sahalarda çalışan firmaların, borçlarının teminatlarını aştığı, bu durumun firmalara 

bildirilmesine rağmen teminatların firma borçları seviyelerine çıkarılmasının sağlanmaması 

suretiyle Kurum alacaklarının teminatsız bırakılmasının yanında alacaklarının tahsilatının da 

sağlanamadığı görülmüştür. 

Diğer yandan yukarıda zikredilen şartname ve sözleşme hükümlerine göre sözleşmesi 

biten bazı rödövansçı firmaların sözleşmelerinin beş yıllığına uzatılması gerekirken ihale öncesi 

kamuya açıklanan ihale şartlarından olan sözleşmelerin süre uzatımı konusu, ihale dökümanı 
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olan şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak 10-20 yıl gibi daha uzun sürelerle 

uzatıldığı görülmüştür. 

Ayrıca yine aşağıdaki İş Güvenliği İndirimi %2'den %15'e Yükseltilen Rödövans 

Sahaları Tablosunda gösterilen sahalarda çalışan firmaların 2020 yılından itibaren uzatılan 

sözleşmelerinin uzatma protokollerinde, ihale öncesi kamuya açıklanan ihale şartlarından olan 

iş güvenliği ile ilgili olarak uygulanacak indirim oranı, ihale şartnamesi ile Tip sözleşmede %2 

olarak açıklanmış iken, sözleşmenin yürütümü sırasında değiştirilemeyecek hükümlerden olan 

“iş güvenliği indiriminin %15 ‘e yükseltilmesi ile takvim yılının tamamı için söz konusu olan 

ölümlü kaza olmaması durumunun, yıl içindeki dönemlere dönüştürülmesi” hükümlerinin 

protokolle değiştirilmesi hususu, ihale şartlarının değiştirilmesi anlamına gelir ki bu durum yeni 

bir ihale yapılmasını gerektirmektedir. Halihazırdaki durum ise ihale şartname ve tip 

sözleşmelerine aykırı hükümler içeren protokoller düzenlemenin yanında kurum gelirlerini 

azaltıcı hükümler içermesi nedeniyle de asıl ihalenin yapılmasından sonra kurulan sözleşmeye 

aykırı hareket etmek demektir. Zira bu tür bir indirim asıl ihaleye katılan katılımcılara 

sunulmamıştı. Dolayısıyla söz konusu işlere ait ihalenin yapıldığı zamandaki şartlara göre 

kurulan sözleşmenin değiştirilmemesi gerekmektedir.   

Rödövans Sahaları Teminatlar - Borçlar Tablosu 

Saha Adı Kesin 

Teminat 

 

Üretim 

Teminatı 

Üretim 

Teminatı 

Nakit 

Toplam 

Teminat 

Güncel Borç Teminatı 

Aşan Borçlar 

17 258.500,00 150.000,00 6.874,38 415.374,38 551.332,93 -135.958,55 

6 248.758,00 370.217,00   618.975,00 1.136.324,61 -517.349,61 

16 254.845,43 372.866,55   627.711,98 813.105,79 -185.393,81 

21 50.000,00 50.000,00 45.844,00 145.844,00 802.216,09 -656.372,09 

15 87.066,86 121.578,01 8.123,68 216.768,55 1.239.296,17 -1.022.527,62 

Bağlık/ 

Mariya 174.702,70 152.615,71 165.166,52 492.484,93 903.307,49 -410.822,56 

20 9.445,50   17.012,32 26.457,82 191.461,70 -165.003,88 

 

5 Yıldan Fazla Süre Uzatımı Yapılan Rödövans Sahaları 

Müessese 

Adı 
Saha Adı 

Sözleşme Süreci Sözleşme Süresinin Uzatımı Süreci 
Süre 

Uzatımı 

(Yıl) 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

KOZLU K-4 01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2034 15 

KARADON 
Bağlık-Mariya 

Sahası, 
01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2029 10 
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İş Güvenliği İndirimi %2'den %15'e Yükseltilen Rödövans Sahaları Tablosu 
 

Saha Adı 

Sınırlarında 

Bulunduğu 

Müessese Adı 

Sözleşme Süreci Sözleşme Süresinin Uzatımı Süreci İş Güvenliği İndirimi 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş Tarihi Başlama 

Tarihi 

Bitiş Tarihi Başlama 

Tarihi 

Bitiş Tarihi Şartname 

Hükmü 

% 

Protokol 

Hükmü 

% 

K-4 KOZLU 01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2034 2 15 

5 nolu saha 

ÜZÜLMEZ 

01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2024 2 15 

11 nolu saha 01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2024 2 15 

13 nolu saha 01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2024 2 15 

18 nolu saha 01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2022 2 15 

19 nolu saha 01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2022 2 15 

6 nolu saha 

KARADON 

01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2021 2 15 

12 nolu saha 01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2022 2 15 

15 nolu saha 01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2022 2 15 

16 nolu saha 01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2020 2 15 

Bağlık-Mariya Sahası, 01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2029 2 15 

Söğütözü Sahası AMASRA 01.01.2005 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2019 01.01.2020 31.12.2020 2 15 

 

Öneri: 

İdare tarafından sözleşme hükümlerine aykırı uygulamalardan kaçınılarak alacakların 

teminatsız kalmaması için, borç ve teminatların eş zamanlı takip edilmesi ile sözleşmenin 

Kurum aleyhine yürütülmesi anlamına gelecek ihale şartname ve sözleşmelerine aykırı 

protokoller yapılması uygulamalardan kaçınılması önerilir. 

BULGU 4: TTK’ya Ait Eski Şist Döküm Sahalarındaki Ekonomik Değere Sahip 

Şistlerin Verimli Değerlendirilememesi 

2019 Yılı denetimleri kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait şist sahalarının 

fiilen incelenmesi sırasında, önceki dönem üretimleri sonrasında eski teknoloji 

yıkama/zenginleştirme teknolojisi ile ikincil bir ürün olarak ortaya çıkmış ve ekonomik değere 

sahip bulunan şist döküm alanlarının, kurumun yeni çalışma alanlarının dışında kaldığı ve 

verimli şekilde değerlendirilemediği tespit edilmiştir.  

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin; 

Kapsam ve Amaç başlıklı 1 ‘inci maddesinde; “ … Bu KHK ‘nin amacının … b) 

İktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri 

doğrultusunda kendi aralarında ve milli ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye birikimine 

yardım etmelerini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını, 
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c) Kamu iktisadi kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini 

ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmelerini, … 

düzenlemek.” Olduğu, 

Teşebbüsün Organları başlıklı 5’inci maddesinde; “Teşebbüsün organlarının, yönetim 

kurulu ve genel müdürlük…” olduğu, 

Teşebbüs Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 9’uncu maddesi 2’nci 

bendinde; “Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların çalışmalarının verimli ve kârlı olarak 

yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek”in Yönetim 

kurulunun görevlerinden” olduğu, 

Teşebbüs Genel Müdürünün Görev ve Yetkileri başlıklı 13’ncü maddesi 5’inci 

bendinde de; “…Teşebbüs sermayesi ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve kârlılık ilkelerine 

uygun bir düzen içinde kullanılmasını sağlamak,” ın Genel Müdürün görevlerinden olduğu, 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü’nün TTK’nın Amaç ve Faaliyet Konuları 

başlıklı 4’üncü maddesinde; “…1-Teşekkülün amacının gerçekleştirilmesi için gereken her 

türlü arama, etüd, plan, proje ve programlar yapmak, bunları takip etmek, uygulama 

stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak, … 

7-İşletme çalışmalarında çıkan ürün ve atıkları değerlendirmek,” in TTK’nın amaç 

ve faaliyet konularından olduğu, ayrıca TTK’nın, amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve 

Müessese, bağlı ortaklık ve diğer birimleri eli ile yerine getireceği” hüküm altına alınmıştır. 

 Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilen tüvenan taşkömürünün yıkanması ve 

zenginleştirilmesi işlemi sonucunda elde edilen şistler ekonomik bir değere haiz olmalarından 

dolayı çeşitli firmalar tarafından talep edilmektedirler. Bu nedenle ekonomik değeri olan 

şistlerin, rayiç fiyattan arz edilmesi ayrıca Kurum tarafından belirlenmiş olan sahalarda 

muhafazası ve satışa uygun koşulların sağlanması önem arzetmektedir. 

Konuya ilişkin olarak Alacaağzı, Balkayası, Armutçuk ve Kirazlıtepe şistleri ile ilgili 

29.02.2016 tarih ve 47 nolu Yönetim Kurulu kararına dayanak teşkil eden 15.02.2016 tarihli 

komisyon raporu ve açıklamalar incelendiğinde; Komisyon, bu şistler ile ilgili olarak yapılan 

kalori ve fiyat tespitinin üzerinden uzun bir süre geçtiği için ekonomik değere haiz bu şistlerin 

rayiç fiyattan arz edilebilmesi ve Kuruma katkı sağlaması amacıyla kalorifik değerleri sonucu 

fiyatlarını yeniden güncelleme gereğini ifade etmiştir. Ayrıca bu fiyat belirlenmesine Üzülmez 

Kirazlıtepe şistleri de dahil edilmiştir. Karadon Cemaltepe şistlerinin fiyatları 2014, Karadon 
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Motris şistlerinin fiyatları da 2015 yılında yeni belirlendiği için tekrar güncellenmesine gerek 

duyulmadığı ifade olunmuştur.  

Bu bağlamda raporda belirtilen şist fiyatları KDV hariç $/ton ve TL cinsinden ($ kuru 

3,00 TL olarak alınmak suretiyle) 

Alacaağzı şistleri: 3.24$/ton(2016 yılı fiyatı) 

Balkaya şistleri: 2.55 $/ton(2016 yılı fiyatı) 

Armutçuk şistleri: 2.88 $/ton(2016 yılı fiyatı) 

Kirazlıtepe şistleri: 1.95 $/ton(2016 yılı fiyatı) 

Motris şistleri: 6.82 dolar –ton (2015 yılı fiyatı) 

Cemaltepe şistleri: 1.39 dolar-ton (2014 yılı fiyatı) olarak ortaya konmuştur.  

Ancak raporun yazıldığı tarih olarak Nisan 2020 itibariyle Dolar kuru: 6.75 

seviyelerinde iken kurumun belirlediği bedellerin rayiç bedel seviyelerinde olmadığı, bu 

nedenle tekrar güncellenmesi, ayrıca kalorifik olarak mevcut şist sahalarının labaratuvar 

ölçümlerinin güncel değerlerini belirlemek amacıyla tekrar yapılması gerektiği açıktır.  

Ayrıca mevcut şist sahalarının fiilen yerinde incelenmesi kapsamında Motris, 

Alacaağzı, Cemaltepe, Kirazlıtepe şist sahaları yerinde görülmüş, görece olarak en yüksek 

kalorifik ve ekonomik değere sahip Motris ve Alacaağzı şist sahalarının, kurumun fiziki 

gözetimi  ve denetiminin zor olduğu mesafelerde bulunduğu, bu sahaların herhangi bir güvenlik 

yada nezaret noktası olmaksızın dışarıdan gelebilecek etkilere açık bulunduğu, bu sahaların, 

kurumun imkanları ve maliyet unsurları baz alınarak fiziki olarak ulaşılması güç bölgelerde 

olması nedeniyle etkin olarak kontrolünün yapılamadığı, ayrıca bu sahalardan peyder pey 

olarak kısmi satışların yapıldığı tespit olunmuştur. Bu kapsamda özellikle Alacaağzı şist 

sahasında içinde, Kuruma ait olmayan iş makinaları kullanan özel bir ticari işletmenin 

faaliyetini sürdürdüğü görülmüştür. 

Müessese esas faaliyeti olan taşkömürü üretiminin önemli aşamalarından biri olan 

zenginleştirme veya yıkama işleminin zorunlu ve doğal çıktısı olan, ekonomik ve kalorifik 

değeri olan atık malzeme de denilen şistlerin en ekonomik şekilde değerlendirilmemesi ile dış 

etkilerden veya kayıplardan korunamaması Kurum kaynakların azalmasına yol açmaktadır.  

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2019 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

68 

 

Öneri: 

Ekonomik değeri olan Müessese imtiyaz alanlarındaki şistlerin rayiç fiyattan arz 

edilmesi ve Kuruma katkı sağlanması saikiyle sağlıklı bir şekilde kalorifik ve ekonomik 

değerlerinin tespitinin sağlanması için gerekli araştırma ve inceleme çalışmalarının yapılması, 

ayrıca Motris ve Alacaağzı şist sahalarının fiziki olarak denetim ve kontrol güçlükleri 

nedeniyle, peyder pey olarak kısmi satışa konu olmaktan ziyade kullanımının ve satışının ihale 

yöntemine tabi olarak gerçekleştirilmesi önerilir 

BULGU 5: Kurum Faaliyet Raporunun, Faaliyet Raporu Hazırlama Mevzuatında 

Belirlenen Bilgi ve İçeriğe Sahip Olmaması 

TTK Genel Müdürlüğü 2019 yılı Faaliyet Raporu’nun incelenmesi sonucunda; Faaliyet 

Raporunda, yılı bütçesinde öngörülen hedeflere neden ulaşılamadığının gerekçelerinin 

açıklanmadığı ve faaliyet raporları hazırlama hakkındaki mevzuatta belirlenmiş diğer asgari 

içerik konularının bazılarının da eksik olduğu tespit edilmiştir. 

a) Genel Müdürlüğün 2019 yılı Bütçesi ile belirlenmiş olan üretim, yatırım ve kar/zarar 

gibi işletme performansını gösteren hedeflere ulaşılamadığı, yılsonu bilançosu ve eki tablolara 

bakıldığında görülmektedir. Mevzuatla bu durumun izahının yapılması gerektiği hüküm altına 

alınmışken, gerekli açıklamaların yapılmadığı tespit edilmiştir. 

2019 yılı Bütçesinde programlanmış olup faaliyet raporunda, gerçekleşmelerinden 

sapmaları izah edilmemiş bazı başlıklar şöyledir: 

 

 2019 Yılı Program 2019 Yılı Gerçekleşen Fark 

Tüvenan Üretim 1.626.219 1.323.971 (302.248) 

Satılabilir Üretim 

(Ton) 

1.000.000 734.316 (265.684) 

Zarar (TL) (1.067.787.000) (1.111.005.872) (43.218.872) 

 

 2019 Yılı Program 2019 Revize 2019 Yılı Gerçekleşen Fark 

Yatırım (TL) 112.000.000 112.000.000 Fiziki: 79.068.423 (32.931.577) 

   Nakdi: 70.775.565 (70.775.565) 

 

 

İdarenin 2019 yılına ilişkin performansını değerlendirebileceğimiz en önemli 

kalemlerde, programlanan hedeflerin gerisinde kalındığı tablodan anlaşılmaktadır. 
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08.06.1984 tarih ve 233 numaralı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin, “Teşebbüslerin bilançoları, netice hesapları ve faaliyet raporları” 

başlıklı 34’üncü maddesinde; 

“2. Faaliyet raporları, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak 

düzenlenir. Bu raporlar, dönem çalışma sonuçlarının program ve bütçelerle mukayesesini, 

bütçe ve programlarda öngörüldüğü halde gerçekleştirilmeyen işlerin sebeplerini ve bunlara 

ilişkin iktisadi ve mali analizleri kapsar.” hükmü yer almaktadır. 

28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet 

Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik”in, “Yıllık faaliyet raporunun 

bölümleri” başlıklı 3’üncü bölümündeki “Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli 

gelişmeler” başlıklı 11’inci maddesinde; 

“g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul 

kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine 

getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,” hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca 233 sayılı KHK ve Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan “TTK İşletme Bütçesi ve 

Faaliyet Raporu Yönergesi”nin Hazırlanma Şekli başlıklı 20’nci maddesinde; 

“(2) Faaliyet raporları, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak 

düzenlenir. Bu raporlar, dönem çalışma sonuçlarının program ve bütçelerle mukayesesini, 

bütçe ve programlarda öngörüldüğü halde gerçekleştirilmeyen işlerin sebeplerini ve bunlara 

ilişkin iktisadi ve mali analizleri kapsar.” hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda sayılan mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, Genel Müdürlüğün, bütçe 

ve programlarda öngörüldüğü halde gerçekleştiremediği hedeflerine ilişkin, mali ve iktisadi 

analizlere de dayanarak yapması gerektiği, bilgi ve açıklamaları, yılı faaliyet raporuna eklemesi 

gerekirken eklemediği görülmüştür. 

b) Faaliyet raporunda, asgari olması gereken konular olarak mevzuatla belirlenmiş bazı 

konuların mevcut olmadığı tespit edilmiştir. 

28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmî gazetede yayınlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet 

Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’de; “… Genel ilkeler 

olarak… (3) Şirketin, finansal performansı ile finansal durumunun genel özellikleri ve karşı 

karşıya bulunduğu temel riskler yıllık faaliyet raporunda değerlendirilir. Şirketin finansal 
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durumuna ilişkin bu değerlendirmeler finansal tablolara dayandırılır. Ayrıca finansal olmayan 

risklere de faaliyet raporunda yer verilir. 

(4) Yıllık faaliyet raporunda; şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve 

kesintisiz bir şekilde yürütülmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan 

bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve 

güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uyumluluğu 

konularında açıklamalara yer verilir. 

Yıllık faaliyet raporunun bölümleri konusunda … 

e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi 

–(1) Yıllık faaliyet raporunun riskler ve yönetim organının değerlendirmesi 

bölümünde aşağıda belirtilen hususların yer alması zorunludur: 

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına 

ilişkin bilgiler, 

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve 

raporlarına ilişkin bilgiler, 

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve 

benzeri konularda ileriye dönük riskler.” hükümlerine yer verilmiştir. 

Yukarıdaki yönetmelik hükümlerinden anlaşılacağı üzere, İdarece hazırlanacak faaliyet 

raporlarında risklere ve iç kontrol etkinliklerine ilişkin değerlendirmelerin olduğu bölümler 

bulunmalıdır. Her ne kadar, faaliyet raporunda “Riskler ve Yönetim Kurulunun 

Değerlendirmesi” başlıklı bir bölüm bulunsa da bölümün içeriğinden herhangi bir risk tespiti 

yapılmadığı görülmektedir. 

Ayrıca 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olan “Kamu 

İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ”in “Şeffaflığın 

sağlanması” başlıklı 9’uncu maddesinde; 

“3) Faaliyet raporları asgari aşağıdaki konuları içerir. Kamu işletmeleri kendi faaliyet 

alanları ve isteklerine göre bu konuları artırabilir. ... 

d) Dünyada ve Türkiye’de sektörün durumu ve değerlendirilmesi, işletmenin sektör 

içindeki yerinin analizi ve uluslararası karşılaştırmaları içeren sektörel değerlendirme.” 

hükmü yer almaktadır. 
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Bu hükme göre düzenlenmesi gereken, söz konusu başlık ve ilgili içeriğin faaliyet 

raporunda bulunmadığı görülmektedir. 

Yukarıda gösterilen yönetmelik ve tebliğ hükümleri göz önünde bulundurularak, Genel 

Müdürlüğün 2019 yılı Faaliyet Raporunda, gerçekleşmelerden sapmaların nedenlerinin izah 

edilmediği, risklere ve iç kontrol faaliyetlerine ilişkin olması gereken bölümlerin bulunmadığı, 

ayrıca işletmenin sektörü ile ilgili değerlendirmelerin de mevcut olmadığı görülmüştür. Faaliyet 

raporlarında bulunması gereken bilgilerin bulunmaması, başta TBMM ve Sayıştay olmak üzere 

rapor kullanıcılarına tam ve doğru bilgilerin zamanında verilmemesi ve dolayısıyla hatalı 

sonuçlara ulaşılmasına yol açabilmektedir.   

 

Öneri: 

Genel Müdürlüğün faaliyet raporlarının, faaliyet raporlarının hazırlaması hakkındaki 

mevzuata uygun şekilde hazırlanarak rapor kullanıcılarına tam bilgiler verilmesinin sağlanması 

önerilir. 

BULGU 6: Amasra B Sahasının Rödövans Usulü İle İşlettirilmesinde, Firmanın 

Üretime Geçmemesi 

Amasra Müessesesi imtiyaz sahası içerisinde yer alan Amasra-B sahasının, hukuku 

Kurum uhdesinde kalması kaydı ile ilk 3 yılı hazırlık süresi olmak üzere 20 yıl süre ve 7,15 

TL/ton rödövans bedeli karşılığında işletilmesi işini üstlenen firmanın 15.04.2005 tarihinde 

imzalanan sözleşme kapsamında taahhüdünü yerine getirmediği görülmüştür. 

Sözleşmenin bazı önemli şartları ve firma taahhütleri şu şekildedir: 

Taraflarca imzalanan sözleşmenin süresi, imzalandığı tarihten başlamak üzere 20 yıl 

olup, sözleşme onar yıllık süreler halinde uzatılabilir. 

ʺBaşlangıç rödövans bedeli 7,15 TL/ton’ dur.  

Yıllar itibarı ile rödövans bedeli artışı, D.İ.E. Madencilik ve Taşocakçılığı 

indeksindeki artışa göre yapılacaktır.ʺ 

İşin fiili başlama tarihi, yer teslim tarihidir. 

Hazırlık dönemi işletmeci tarafından teklif mektubunda belirtildiği üzere 36 aydır. 

Taahhüt edilen üretim miktarı 20 yılda toplam 56.000.000 Ton olup; 

1. 2. 3. Yıllar               : Hazırlık Dönemi 
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Hazırlık döneminin 3. Yılı üretim  : 500.000 Ton 

4. 5. 6. Yıllar  üretim    : 2.500.000 Ton/Yıl 

7. ve 8. Yıllar üretim         : 3.000.000 Ton/Yıl 

9.-20. Yıllar arası üretim (20.yıl dahil) : 3.500.000 Ton/Yıl 

TOPLAM     : 56.000.000 Ton   

Şeklindedir. 

Yer teslimi yaklaşık 1 yıllık gecikme ile 10.05.2006 tarihinde yapılmış ve bu tarihte 

sözleşme gereği iş (hazırlık dönemi) fiilen başlamıştır. 

Firmanın talebi üzerine kurum tarafından firmaya ; 03.03.2008 tarihinde 17 ay 5 gün, 

30.10.2009 tarihinde 17 ay 21 gün, 16.03.2012 tarihinde 9 ay 16 gün olmak üzere 3 defada 

toplam 44 ay 12 gün ilave hazırlık süresi verilerek hazırlık süresi 80 ay 12 güne çıkarılmıştır.    

Firmaya verilen 9 ay 16 günlük 3. süre uzatımı devam ederken, firmanın Kuruma 

muhatap 10.08.2012 tarih 2012/79 sayılı yazısı ile 4. Kez ek süre talebinde bulunduğu, bu 

talebin uygun bulunmadığının firmaya bildirildiği görülmüştür. 

Esas itibarıyla, Polonya Kopex firması ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin geçmiş 

yıllarda hazırladıkları Amasra-B Sahasına ilişkin işletme projelerinde, bu saha için hazırlık 

süresinin 6-11 yıl arasında olabileceği belirtilmektedir. Diğer yandan TTK tarafından 

hazırlanan şartnamede azami hazırlık süresinin 96 ay olarak verilebileceği belirtilmesine 

karşılık, firma 36 aylık hazırlık süresi teklif etmiştir. 

Firmanın Aralık 2012 tarihli asgari 36 aylık 4 üncü süre uzatım talebinin Kurum 

tarafından kabul edilmemesi üzerine,  

Firmanın, Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/66 Esas sırasına kayıtlı dava 

dilekçesi ile; “Sözleşmenin geçerliliğinin ve varlığının tespitine, taraflar arasındaki hazırlık 

süresinin bitip üretim aşamasına gelinip gelinmediği hususunun tartışmalı ve ihtilaf konusu 

olması nedeniyle, fiilen devam eden ve üretim yapılmayan hazırlık süresi içinde sözleşmedeki 

üretim miktarı karşılığı bedel, rödövans bedeli altında herhangi bir maddi ödeme 

yapılmamasına ve rödövans bedelinin 625.000 TL bedelli teminat mektubunun davalı kurum 

tarafından paraya çevrilmesinin ve akdedilen sözleşmenin davalı tarafından feshedilmesinin 

önlenmesini, 

22.01.2013 tarihinden başlamak üzere en az 36 ay ek hazırlık süresi verilerek 

sözleşmenin bu şekilde uyarlanmasını, 

Davalı kurum tarafından onaylanan avan projesindeki kesinleşen üretim rakamlarının 
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müvekkil davacı şirket ödeme takvimine esas olarak sözleşmeye yansıtılmasını ve 

uyarlanmasını”   talep ettiği görülmüştür. 

Firmanın bu talebi üzerine Mahkeme tarafından verilen “ihtiyati tedbir” Kararı ile; 

‘taraflar arasındaki hazırlık süresinin bitip üretim aşamasına gelinip gelinmediği hususunun 

tartışmalı ve ihtilaf konusu olduğundan bahisle, taraflar arasındaki sözleşmede belirtilen 

üretim miktarları karşılığı rödövans bedeli adı altında herhangi bir maddi ödeme yapılmasının, 

rödövans bedelinin teminatı olarak verilen 625.000 TL bedelli kesin teminat mektubunun 

paraya çevrilmesinin ve taraflar arasındaki sözleşmenin feshinin ihtiyati tedbir olarak 

önlenmesine  karar verilmiştir. Kurum tarafından temyiz edilen bu dava devam ederken, firma 

bu kez  "2014/481 esas sayılı dosya ile en az 36 ay ek hazırlık süresine ilaveten 40 ay daha 

ek hazırlık süresi verilerek sözleşmenin bu şekilde uyarlanmasını,"  2013/66 esas sayılı dosya 

ile bu dosyanın birleştirilmesini talep ve dava etmiştir.   

Mahkemenin 04.10.2016 tarihinde yapılan duruşmasında; ʺ15.04.2005 tarihli 

rödövans sözleşmesinin hazırlık süresi için öngörülen 14/a maddesi yönünden hazırlık 

dönemleri için verilmiş bulunan ek sürelerin sona erdiği, ʺ22.01.2013 tarihinden başlamak 

üzere 36 ay ve ilaveten 40 ay hazırlık süresi verilmesi şeklinde sözleşmenin uyarlanmasına 

karar verildiğiʺ görülmüştür. Karar ile ilgili olarak Kurum tarafından20.10.2016 tarihinde 

duruşma ve tehiri icra talepli istinaf kanun yoluna  başvurulmuştur. İstinaf Mahkemesince 

görevsizlik Kararı verilmiş bu kez dosya Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine gönderilmiştir. 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. HD.'nin 26/12/2017 tarihli kararı ile KESİN olarak 

reddedilmiştir. Karar kesinleşmiştir. 

Amasra B sahasının rödövans usulü ile işletilmesine yönelik sözleşmenin 15.04.2005 

tarihinde imzalandığı, firmaya yer tesliminin 10.05.2016 tarihinde yapıldığı, firmanın teklif 

mektubunda 3 yıl (36) ay hazırlık süresi teklif ettiği, firmanın 3 yıl hazırlık süresi teklifinin 

şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda ihaleyi kazanmasında önemli bir etken olduğu, 

Kurum tarafından firmaya üç defada toplam 42 ay 4 gün süre uzatımı verildiği, hazırlık 

süresinin 80 ay 12 güne güne çıkarıldığı, mahkeme kararıyla kabul edilen 36 aylık 4. , 40 aylık 

5. Süre uzatımları ile de hazırlık süresinin 156 ay 12 güne (13 yıl 12 gün) çıkarıldığı 

görülmektedir. Kesinleşen karar gereği, Firmanın 1. üretim yılına başlama tarihi: 22/05/2019 

ve son hazırlık yılı: 22/05/2018 - 21/05/2019 tarihleri arası olarak belirlenmiştir. 22.05.2019 

tarihinden itibaren 17 yıllık üretim döneminin başlaması gerektiği görülmektedir. Firma ile 

imzalanan 15.04.2005 tarihli sözleşmeye göre göre firmanın son hazırlık yılında 500.000 

ton, 1. İnci üretim yılında 2.500.000 ton kömür üretim taahhüdü bulunmaktadır.  
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Kurum tarafından, firmadan, hazırlık dönemi için 11.882.068,37 TL + 2.138.772,30 TL 

KDV olmak üzere toplam 14.020.840,67 TL olarak hesaplanan rödövans borcunun talep 

edildiği görülmüştür.  

Firmanın Kurum aleyhine, Hukuk kurumlarının verdiği kararın TTK tarafından tam 

anlaşılamadığı, kesinleşen hükmün uygulanmasının kabul edilmemesi, dava TTK lehine 

sonuçlanmış gibi davranarak hükmü istediği gibi yorumlaması bu nedenlerle, hükmün icrası 

aşamasında tereddütler oluştuğu gerekçesi ile; Davanın kabulünün ne anlama geldiğinin 

açıklanması ve kapsamının belirlenmesi amacıyla Zonguldak 2. Sulh Hukuk Mahkemesine 

“Tavzih Talebi İçin” açtığı davada, Mahkemenin 21/06/2019 tarihinde;  

“-Taraflar arasında imzalanmış bulunan Amasra B sahasının işlettirilmesine ilişkin 

15/04/2005 tarihli rödövans sözleşmesinin hazırlık süresi için öngörülen 14/a maddesi 

yönünden hazırlık dönemleri için verilmiş bulunan ek sürelerin sona erdiği 22/01/2013 

tarihinden başlamak üzere 36 ay ve ilaveten 40 ay hazırlık süresi verilmesi şeklinde sözleşmenin 

uyarlanmasına,   

-Fiilen devam eden üretim yapılmayan hazırlık süresi içinde sözleşmedeki üretim 

miktarı karşılığında rödövans bedeli adı altında herhangi bir maddi ödeme yapılmamasına,  

-Davalı kurum TTK'ya 17/04/2006 tarihinde teslim edilen ve onaylanan avam projede 

yer alan kesinleşen üretim rakamlarının davacının ödeme takvimine esas olarak 15/04/2005 

tarihli rödövans sözleşmesine yansıtılmasına, bu avam projenin üretim termin ve miktarlarının 

esas alınmasına, sözleşmenin uyarlanmasına,  

-Sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına,  

-Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, kararımızın taraf vekillerine tebliğinden 

itibaren iki haftalık süre içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu 

açık olmak üzere, Karar verilmiştir.” Şeklinde karar verdiği,  

Kararın Kurum tarafından istinaf edildiği, davanın Ankara 15. Bölge Adliye 

Mahkemesinde (2019/3172 E.) incelemede olduğu görülmüştür.  

Öte yandan,  28.02.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun 20.maddesiyle 3213 Sayılı Maden Kanununun Ek 1. Maddesinin 

Üçüncü Fıkrasında değişiklik (Değişik üçüncü fıkra:14.2.2019-7164/20 md.) yapılmıştır. 

Yapılan değişiklikte; 
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"...Kamu kurum ve kuruluşları ruhsat sahalarındaki rödövansçılarının rödövansa konu olan 

kısmını ruhsat sahalarından bölerek rödövans sözleşmesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

rödövans sözleşmesi sona erene kadar rödövans sözleşmesini yaptığı kişiye devredebilir ve 

rödövansçı adına ruhsat düzenlenebilir. Ruhsat devrine esas olan rödövans sözleşmesi ilgili 

ruhsatın siciline şerh edilir." 

Hükmü bulunmaktadır. Firma bu hükme dayanarak Kuruma başvurmuş ve özet olarak; 

"-Amasra-B sahası projesinin büyüklüğü göz önüne alındığında, bu denli büyük bir 

madencilik projesine, şirketlerinin öz sermayesi ve yerli finansman kuruluşlarından finansman 

sağladıklarını, ancak projenin sürdürülebilmesi adına uluslararası kredi kuruluşlarından 

finansman akışına ihtiyaç duyulduğunu, ancak tüm girişimlerine rağmen rödövans sözleşmesi 

ile bu ölçüde büyük bir yatırıma uluslararası kredi bulunamadığını, 

Projenin sürdürülmesinde alınması zorunlu yasal izinlerin alınabilmesi adına yapılan 

başvurularında rödövansçı şirket olarak başvuru yapmalarının bürokratik süreci daha da 

uzattığını ve telafisi mümkün olmayan zaman kayıplarına sebep olduğu", hususları belirtilerek, 

mezkur Kanun maddesi hükümleri çerçevesinde tüm bu problemlerin çözümü adına "Amasra-

B sahasının bölünerek firmaları adına ruhsatlandırılması" talebinde bulunmuştur. 

Sahada, Kurumun ve Firmanın mevcut faaliyetleri, kömür damarlarının durumu ve 

Amasra Müessesesinin görüşleri dikkate alınarak, Firma talebi kabul edilmiş ve Maden 

Kanununun 16. maddesinin "Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez" şeklindeki kısıtı göz 

önüne alınarak Amasra-B Sahası sınırları belirlenmiş ve "Maden Kanunu Ek madde-1" 

hükümleri çerçevesinde MAPEG'e talepte bulunularak söz konusu saha 86970 sicil no.su ile 

yeniden ruhsatlandırılmıştır.  

12.09.2019 tarihinde Firma ile  “Amasra B Sahasının Ayrı Bir Ruhsat Olarak 

Belirlenmesi ve Bu Ruhsatın Devri İle Rödövanslı Sahadaki İş ve İşlemlerin Düzenlenmesine 

İlişkin Protokol” imzalanarak, 86970 sicil sayılı Amasra-B Sahası Ruhsatı; "Amasra-B Sahası 

Rödövans Sözleşmesi" hükümleri saklı kalmak kaydıyla 11.02.2020 tarihli "Devir Zaptı" 

MAPEG nezdinde imzalanarak firmaya devredilmiştir. 

Firma ile imzalanan  “Amasra B Sahasının Ayrı Bir Ruhsat Olarak Belirlenmesi ve Bu 

Ruhsatın Devri İle Rödövanslı Sahadaki İş ve İşlemlerin Düzenlenmesine İlişkin Protokol” de 

özet olarak;  

Madde1’de;  “Bu fıkra kapsamında devredilmiş olan ruhsat sahalarında yapılacak 

madencilik faaliyetlerinden doğacak Maden Kanunu, İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

idari, mali ve hukuki sorumluluklar ruhsatı devralana aittir.”  

Madde 4’ de; … “Söz konusu ruhsatın İşletmeciye devredilmesi sonrasında 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2019 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

76 

 

İşletmecinin; bu ruhsat alanında madencilik faaliyetlerini yürütebilmesi için, Maden 

Kanunu’nun emredici hükümleri gereği bu ruhsatı kapsayacak yeni bir işletme projesi yapması 

ve bu projenin MAPEG tarafından onaylanması zorunlu olacağından; Ruhsat devir 

işlemlerinin tamamlanmasının ardından, onaylanmış yeni bir işletme projesi olmadan 

madencilik faaliyeti yapılamayacağından “86970 sicil sayılı Amasra-B Taşkömürü Sahası” 

için işletmeci tarafından hazırlanan işletme projesi MAPEG tarafından onaylanıncaya kadar 

TTK tarafından İşletmeciden taahhüt üretim talep edilmeyecektir.”  

Madde 5’ de; …“Yeni rezervler dikkate alınarak; İşletmeci tarafından 86970 sicil sayılı 

Amasra-B Sahası ruhsatı dahilinde yürütülecek madencilik faaliyetleri için mevcut rödövans 

sözleşmesi çerçevesinde, Maden Yönetmeliği EK-14’e uygun bir İşletme Projesi hazırlanarak 

Kuruma verilecektir. Kurumun bu işletme projesini uygun bulması durumunda, proje 

onaylanmak üzere İşletmeci tarafından MAPEG’e sunulacaktır. Söz konusu işletme projesinin 

işletmeci tarafından MAPEG onayına sunulması süreci, ruhsat devrinin onaylanmasının 

ardından 1,5 yılı (18 ayı) geçmeyecektir.”  

…“Gerek işletme projesinin hazırlanması sürecinde gerekse onaylanmasının ardından, 

mevcut rödövans sözleşmesinin uyarlanmasına ilişkin devam etmekte olan davalarda mahkeme 

ilamlarının kesin hükme bağlanması durumunda, bu hükümler işletme projesine ve revize 

işletme projesine yansıtılacaktır.”  

Madde 6’ da; ….“Hazırlık süresinin son 1 yılı; Yeni İşletme Projesinin MAPEG 

tarafından onaylandığı tarihten başlamak üzere geçecek 1 yıllık süredir. Taahhüt edilen üretim 

miktarı işletme projesinin onaylandığı tarihten sonraki bir yıl içinde gerçekleştirilecek ve 

rödövans borcu birinci yılın sonunda tahakkuk ettirilecektir.”  

Madde 9’ da; … “Kurumdan kiralanmış ve İşletmeci tarafından kullanılan taşınmazlar 

için yapılan kira sözleşmeleri, taraflar arasındaki ruhsat hukuku süresince, Kurum içi ve 

Kurum harici başka amaçlar için kullanım amacıyla sonlandırılmayacaktır. İşletmeci de söz 

konusu taşınmazları madencilik faaliyetleri dışında kullanmayacaktır.” Gibi hükümler 

bulunmaktadır.  

Öte yandan, Kurumun 2019 yılı bilançosunda firmanın kamulaştırma ve orman izin 

bedellerine ilişkin olarak kuruma borcu olduğu görülmüştür. 

Firma ile imzalanan Protokol’un 5. Maddesinde yer alan; …“Gerek işletme 

projesinin hazırlanması sürecinde gerekse onaylanmasının ardından, mevcut rödövans 

sözleşmesinin uyarlanmasına ilişkin devam etmekte olan davalarda mahkeme ilamlarının 

kesin hükme bağlanması durumunda, bu hükümler işletme projesine ve revize işletme 

projesine yansıtılacaktır.” Hükmü,   
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Davanın kurum aleyhine sonuçlanması durumunda rekabet ortamında ihale şartları 

ve koşullarında oluşmuş 15.04.2005 tarihli sözleşmede yer alan firma taahhütlerinin 

mahkeme kararları ile firma lehine değiştirileceği, firmanın haksız zenginleşeceği, bu 

durumda Kurumun gelir kaybına uğrayacağı anlamını taşımaktadır.  

Sözleşmeler hukukunda ana kural bir sözleşmenin kurulmasından sonra, tarafların 

yükümlülüklerini aynen yerine getirmek zorunda olmalarıdır. Bu konuda geçerli olan kural, 

ahde vefa ilkesidir. Bu ilkeye göre, rekabet ortamında ihale koşullarında geçerli şekilde 

kurulmuş bir sözleşmede, taraflar sözleşmenin gereklerini aynen verine getirmek zorundadır. 

Sözleşmelerin uyarlanması ise ancak istisnai olan hallerde mümkün olup uyarlanma talep 

edilebilmesi için öngörülemeyen, ifayı imkânsız kılmasa da buna yakın derecede zorlaştıran 

çok önemli ve haklı sebepler olması gerekir. 

Gelinen bu aşamada firma ile imzalanan Protokol Madde 5’de belirtilen;  … “İşletmeci 

tarafından 86970 sicil sayılı Amasra-B Sahası ruhsatı dahilinde yürütülecek madencilik 

faaliyetleri için mevcut rödövans sözleşmesi çerçevesinde, Maden Yönetmeliği EK-14’e uygun 

bir İşletme Projesi hazırlanarak Kuruma verilecektir. Kurumun bu işletme projesini uygun 

bulması durumunda, proje onaylanmak üzere İşletmeci tarafından MAPEG’e sunulacaktır. Söz 

konusu işletme projesinin işletmeci tarafından MAPEG onayına sunulması süreci, ruhsat 

devrinin onaylanmasının ardından 1,5 yılı (18 ayı) geçmeyecektir.” Hükmü ile firmanın sahada 

bugüne kadar yaptığı hazırlık çalışmaları dikkate alındığında firmanın uzunca bir süre daha 

sözleşmede taahhüt ettiği üretimi gerçekleştiremeyeceği görülmektedir.  

Öneri: 

Amasra B Sahasının Rödövans usulü ile işlettirilmesine ilişkin olarak rödövans bedeline 

ilişkin tahakkuk ve tahsilatların sözleşme ve şartname hükümleri çerçevesinde yapılması, devir 

zaptının imzalandığı tarihe kadar olan kamulaştırma bedeli, orman izin bedelleri gibi 

alacakların sözleşme kapsamında  tahsil edilmesi,  firmanın kurum aleyhine açtığı, kurum 

tarafından temyiz edilen  tavzih davası ile karşılıklı açılan diğer derdest davaların  kurum 

menfaatleri doğrultusunda Kurum Hukuk Müşavirliğince yakinen takip edilmesi, firmadan 

gelebilecek diğer taleplere karşı sözleşmede değişiklik anlamına gelecek, rekabet şartlarına 

aykırı nitelik taşıyacak karar ve uygulamalardan kaçınılması  ve firmanın bir an önce üretime 

geçmesinin sağlanması önerilir. 
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BULGU 7: Hazırlık Çalışmaları Kapsamında İlerleme ve İlerleme 

Randımanlarının Kurum Hedeflerinin Altında Gerçekleşmesi 

Kuruma bağlı müesseselerde üretimde devamlılığının sağlanması açısından büyük 

önemi olan taş içi ve kömür içi hazırlık çalışmalarında galeri ilerleme hızlarının düşük 

gerçekleştiği, özellikle ana kat hazırlıklarının tamamlanamaması sebebiyle gelecek dönemde 

mevcut kaynaklarla en uygun seviyede üretim yapılamaması riski oluştuğu görülmektedir.  

Kurumun 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğu hazırlık çalışmaları program ve önceki 

yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki Hazırlık Çalışmaları Tablosunda gösterilmiştir. 

Tablo:  Hazırlık Çalışmaları 

Hazırlık çalışmaları 
2017 2018 

2019 Gerçekleşme oranı 

Program  Gerçekleşen 
Programa 

göre 

Geçen 

yıla göre 

(metre) (metre) (metre) (metre) % % 

Taş içi hazırlık              

 A.Kredili  1.020,50 977,50 2.492,00 722,50 29 74 

 B.Cari harcamalardan 1.295,00 1.200,50 2.000,00 1.174,00 59 98 

      Toplam ( A+B ) 2.315,50 2.178,00 4.492,00 1.896,50 42 87 

Kömür içi hazırlık  4.475,00 4.116,50 9.730,00 4.722,00 49 115 

Toplam hazırlık  6.790,50 6.294,50 14.222,00 6.618,50 47 105 

Kurum bazında 2019 yılında taş içi hazırlıklarda;  programa göre %58 oranında, bir 

önceki yıla göre de %13 oranında daha az olmak üzere kredili ve cari harcamalardan toplam 

1.896,5 metre ilerleme gerçekleştirildiği,  

Kömür içi  hazırlıklarda ise; programa göre %51 oranında noksan, önceki yıla göre ise 

%15 oranında fazla olmak üzere toplam 4.722 metre ilerleme gerçekleştirildiği görülmektedir.  

Taş ve kömür içi hazırlık çalışmalarında programa göre %53 oranındaki eksik 

gerçekleşmenin, son yıllarda giderek  azalan işçi sayısı ile hazırlık işçilerinin önemli bir 

bölümünün ağırlıklı olarak kesit daralması, taban kabarması  görülen galerilerde tamir tarama 

yapılması ve aciliyet gerektiren diğer işlerde çalıştırılmasından kaynaklandığı görülmektedir. 

Kömür içi hazırlıklarda da benzer durum söz konusu olup, havzada kömür 

damarlarının rantabl bir işletme olanağı sağlayan devamlılığının olmaması, damarların sıklıkla 

incelmesi veya kaybolması, tali faylardan kaynaklanan atımlar, kömür içinde gidilerek damarın 

devamının aranmasını gerektirmektedir. Bunun sonucu olarak da kömür içi ilerleme metrajları 

değişkenlik göstermekte, zaman zaman yapılan hazırlıkların karşılığı alınamamaktadır. Bunun 

için, işletme projelerinin hazırlanması öncesinde, özellikle yoruma açık kırıklı bölgelerde 

damar eğim ve devamlılığını, pano boyutlarını ve üretilebilecek kömür miktarlarını belirlemeye 
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yönelik olarak yeterli sayı ve uzunlukta sondaj yapılarak, damarların görünür hale getirilmesi, 

bilahare kömür içi hazırlıklara başlanılması gerekmektedir. 

Son yıllarda kurum eliyle cari ve kredili harcamalardan sürülen taş içi galeri 

ilerlemelerinde büyük bir düşüş olduğu görülmektedir. Ayrıntıları Müessese Denetim 

Raporlarında verilmiş olup, bu durum hazırlık usta-işçi sayısındaki kritik azalmanın yanı sıra, 

müesseselerde çoğunlukla ekonomik ömrünü doldurmuş makine ve teçhizatla çalışılmasına ve 

dinamitle patlatma yapılarak ilerleme yapılmasından kaynaklanmaktadır.  

Gerek çalışma arınlarının taş tumbasına uzaklıkları nedeniyle, boş vagon-dolu vagon 

nakliyatındaki gecikmeler, yollardaki arızalar, gerekse hazırlık işlerinde kullanılan ekonomik 

ömrünü doldurmuş E.H delici ve yükleyicilerde sıkça karşılaşılan arızalar galeri ilerleme 

hızlarını olumsuz etkilemektedir. 

Tablo: 2019 Yılı Taşta ve Kömürde Yapılan İlerlemeler 

Galeriler 
Armutçuk 

Tim 
Kozlu Tim 

Üzülmez 

Tim 

Karadon Tim Amasra 

Tim 
TTK 

Gelik Kilimli Müessese 

Kredili 
Galeriler 

 

Program 
(m) 

300 400 400 552 340 892 500 2492 

Fiili (m)   171 199,5 132 331,5 220 722,5 

(Cm/Yev)   15,41 23,43 24,22 23,74 21,44 20,36 

Hazırlık 

Galerileri 
 

Program 

(m) 
240 300 240  80 80  860 

Fiili (m) 303,5 194 69     566,5 

(Cm/Yev) 7,93 18,56 12,60     10,87 

Muhtelif 
Galeriler 

 

Program 
(m) 

 300 240    600 1.140 

Fiili (m)  169 104 200 124,5 324,5 10 607,5 

(Cm/Yev)  10,35 6,44 20,32 15,55 18,20 16,67 12,57 

Galeriler 

Toplamı 
 

Program 

(m) 
540 1.000 880 552 420 972 1.100 4.492 

Fiili (m) 303,5 363 344 399,5 256,5 656 230 1.896,5 

(Cm/Yev) 7,93 13,60 11,99 21,96 19,67 21,00 21,17 14,20 

Tabanlar 

F
ii

li
 (

m
) 

Program 
(m) 

360 1.500 1.200 1.410 1.260 2.670 4.000 9.730 

Demir 

Bağ 
 991,5 1.206 883,5 784 1.667,5 648 4.513 

Ahşap 209       209 

Toplam 209 991,5 1.206 883,5 784 1.667,5 648 4.722 

(Cm/Yev) 20,80 8,88 20,91 18,93 16,66 17,79 31,41 16,09 

   

Not: * Karadon Tim(Kilimli); Kredili Galeriler  İçine " Kuyu İnsetleri" (Program: 40m / Fiili:48.92m) Dahil Edilmemiştir. 

* * Karadon Tim(Kilimli); Hazırlık Galerileri  İçine " Kuyu Derinleştirme" (Program: 86m / Fiili:80.41m) Dahil Edilmemiştir.  

*** Taban İlerlemelerine, "Başyukarılar" Dahil Edilmemiştir.  

Kurum bazında; taş içinde yapılan hazırlık ilerleme verimliliklerinin; 2018 yılında 

14,34 cm/yevmiye 2019 yılında 14,20 cm/yevmiye olarak oldukça düşük bir seviyede 

gerçekleştiği,  

Kömür içinde yapılan hazırlık ilerlemelerinde de ilerleme verimliliklerinin 2018 

yılında 13,88 cm/yevmiye, 2019 yılında 16,09 cm/yevmiye seviyelerine düştüğü 
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görülmektedir.    

Taş içi galeri ilerleme hızlarının uzun yıllardan bu yana düşük seviyelerde seyretmekte 

olduğu ve Kurumca öngörülen 20 cm/yevmiye hedefinin çok altında kaldığı görülmektedir.  

Müessese yatırım programlarında Arama İhrazat Projeleri kapsamında yer alan ve 

ayrıntıları ilgili müessese raporlarında verilen; 

 Kozlu TİM; -560 Kat Hazırlığı, -630 Kat Hazırlığı,  

Karadon TİM; Gelik -460 Kat Hazırlığı, Kilimli -460 Kat Bağlantı Lağımı, Kilimli -

540 Doğu Kanadı Kat Hazırlığı,  

Üzülmez TİM; Asma Dilaver -320 Kat Hazırlığı,  

Armutçuk TİM; I. ve II. Blok Kat Hazırlığı,  

Amasra TİM; -250/-350 Kat Hazırlığı projelerinin mevcut ilerleme hızları ile 

programlanan sürede tamamlanması mümkün görünmemektedir. 

Galeri ilerleme hızlarının düşük gerçekleşmesi galeri maliyetlerinin yükselmesine ve 

hazırlıkların gecikmesine ve beklenen faydanın kısa sürede sağlanamamasına neden 

olmaktadır. 

Ayrıntıları ilgili müessese raporlarında verilen, 1992 yılında Dünya Bankası kredisi ile 

alınan E-H delici ve yükleyicilerin verimlerinin; ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları, 

orjinal yedek parça temininde yaşanan sıkıntılar, emeklilikler nedeniyle operatörlerin yeterli 

sayıda olmaması, galerilerdeki formasyonlarda sık sık jeolojik ve tektonik arızalarla 

karşılaşılması, galeri arınında komple ateşleme sonrası havalandırmanın uzun zaman alması ve 

en önemlisi arın gerisi nakliye hizmetlerinin yeterince yapılamaması,  gibi etkenler galeri 

ilerleme hızlarını düşürmektedir.  

Müesseselerde üretimde devamlılığının sağlanması açısından büyük önemi olan taş içi 

ve kömür içi hazırlık çalışmalarının, stratejik hedef ve iş programları çerçevesinde zamanında 

tamamlanamaması, gelecekte üretim yapabilecek yeterli sayıda panoya sahip olamama riskini 

ortaya koymaktadır. 

Öneri: 

Galeri ilerlemelerinde son yıllarda taş içi ilerleme ve kömür içi ilerleme randımanlarının 

Kurum hedeflerinin oldukça altında gerçekleşmesine neden olan etkenlerin belirlenerek, taşta 

ve kömürde ilerleme randımanlarının arttırılmasına yönelik olarak başta yeterli sayı ve nitelikte 
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hazırlık işçisi temin edilmesi ile hazırlık işlerinde kullanılan ekonomik ömürlerini doldurmuş 

elektro hidrolik delici ve yükleyicilerin yenilenmesi,  tam cephe kesici makine gibi alternatif 

makinelerin kullanılma imkanlarının araştırılması doğrultusunda her türlü çabanın gösterilmesi 

önerilir. 

BULGU 8: Rödövanslı Sahalarda Kayıt Dışı Kaçak Kömür Üretim ve Satışı 

Yapılması 

Kurumun imtiyaz sahalarında bulunan taşkömürü sahaları ile rödövans suretiyle 

taşkömürü üretim işletmeciliği yapılan faaliyet alanlarında kayıt dışı kaçak taşkömürü üretim 

faaliyetlerinin artarak devam ettiği görülmüştür. 

05.06.2004 Tarih ve 25483 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 5177 sayılı 

Kanunla Maden Kanununa getirilen düzenlemelerle özel sektörün Zonguldak Havzasında 

rödövans yoluyla üretim yapmasının önü açılmıştır. Böylece Ülkemizin taşkömürü 

potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilerek, üretimin artırılmasına bağlı olarak yaratılan ek 

istihdam marifetiyle bölge ekonomisinin canlandırılması amaçlanmıştır.  

Bu kapsamda 2019 yılı sonu itibariyle 16 adet küçük ölçekli,1 adet büyük ölçekli olmak 

üzere toplam 17 adet taşkömürü sahası, 1 kuvars kumu sahası, 1 boksit sahası ve 1 kil sahası 

olmak üzere toplam 20 sahada rödövans yoluyla özel sektör işletmeciliği devam etmektedir. 

Bununla birlikte 3213 sayılı Maden Kanunun Ek 1 inci Maddesinin üçüncü fıkrası 

hükmüne dayanarak günümüz itibariyle TTK imtiyaz alanı dâhilinde 72582 sicil sayılı ruhsat 

alanında bulunan 6 adet büyük ölçekli taşkömürü sahası bölünerek yeniden ruhsatlandırılmıştır. 

2019 yılında toplam üretim taahhütleri 215.595 ton olan rödövanslı sahalarda 472.432 

ton tüvenan kömür üretildiği, tahakkuk eden rödövans tutarının 26.508.600 milyon TL olduğu, 

firmalara 15.248.027 TL fiyat farkı ödemesi yapıldığı görülmüştür.  

Kurumda Firmalara ilişkin iş işlemler, Müesseseler ve İşletmeler Dairesi Başkanlığında 

Sözleşmeli Sahalar Şube Müdürlükleri ve Sözleşmeli Sahalar Başmühendisliklerince 

yürütülmektedir.    

 Rödövans usulüyle işletmeciliği verilen küçük ölçekli 16 adet sahada denetim tarihi 

itibarıyla 50’ye yakın projeli ocak bulunmaktadır. Müessese merkezine olan uzaklıkları 3-15 

km. arasında değişen bu sahalarda ortalama olarak 2 haftada bir defa olmak üzere yerinde 

denetim yapılabilmektedir. Sözleşme sayısı 16 adet olmakla birlikte her bir sözleşme 
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kapsamında çok sayıda ocak girişi bulunduğundan bir ocak yıl içinde sadece bir veya iki kez 

denetlenebilmektedir.  

Kurum yetkililerince yapılan denetimlerin çoğunlukla, firma tarafından satışı yapıldığı 

beyan edilerek denetim elemanlarına sunulan sevk, irsaliye fişleri ile kantar kartelalarının 

kontrolüne ve mevzuat gereği tutulan defterlerin incelenmesine yönelik olduğu, sayıları 50’ye 

varan yeraltı ocaklarındaki üretim faaliyetlerinin Kurum tarafından onaylanan işletme 

projelerine uygunluğunun ölçüme dayalı olarak zaman zaman denetlenebildiği görülmüştür. 

Kurum ile firma arasında yapılmıs olan rödövans sözlesmesi ve rödövans sözlesmesi uzatma 

protokolünün; Madde 16- Cezalar maddesi; 

b) fıkrasında yer alan; 

″TTK veya mülki amirler tarafından yapılan kontrol ve denetim sırasında, işletmeci 

tarafından; 

1-Rödövanslı saha koordinatları içinde proje dısı faaliyette bulunulan yerlerin tespit 

edilmesi, 

2-Isletmecinin rödövanslı saha koordinatları dısında madencilik faaliyetinde 

bulunduğunun belirlenmesi durumunda, bu tür yerlerdeki ocak açıklıklarının ölçümleri 

yapılmak suretiyle üretilmis olan tüvanan kömür miktarı hesaplanır. Hesaplanan bu tüvanan 

kömür miktarı o tarihteki TTK yıllık ortalama satıs fiyatının üç katı ile çarpılarak isletmeciden 

cezai sart olarak tahsil edilir. 

c) TTK’ca yapılan kontrol ve denetim sonucu isletme projesine aykırı faaliyetlerin 

tespiti ve bunların süresi içerisinde giderilmemesi halinde sahadan kömür sevkiyatı 

durdurulur.″ Hükümleri bulunmaktadır. 

Bu doğrultuda yapılan yerinde incelemeler sonucunda; 2019 yılında 18 No.lu sahayı 

işleten firmanın sahada işletme projelerinde belirtilmeyen alanlarda ve kotlarda madencilik 

faaliyetinde bulunulduğu, proje dışı çalışma yapılan alandan üretildiği tespit edilen 170 ton 

kömür için 220.422 TL ceza kesildiği  görülmüştür. 

Müessese Sözleşmeli Sahalar Şube Müdürlüğünce rödövanslı sahalarda yapılan, üretim 

faaliyetlerinin kurum tarafından onaylanan işletme projelerine uygunluğunun tespit edilmesine 

yönelik bu denetim çalışmalarının Kurum genelinde rödövansla işlettirilen bütün ocaklarda 

sağlanması ve periyodik olarak devam ettirilmesinde yarar görülmektedir.  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2019 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

83 

 

Öte yandan, Kurum imtiyaz sahasında 2015 yılında tespit edilerek müdahale edilen 

kaçak ocak sayısının 197, 2016 yılında 293, 2017 yılında 350, 2018 yılında 371, 2019 yılında 

556 olduğu, bunların büyük bir kısmının rödövanslı sahaların sınırları içinde bulunduğu, Kurum 

genelinde her yıl yüzlerce kaçak ocak tespiti yapıldığı, bu ocakların girişlerinin bir kısmının 

mühürlendiği, bir kısmının da patlatıldığı, bunlardan 2014 yılında 76 tanesi, 2015 yılında 85 

tanesi, 2016 yılında 68 tanesi, 2017 yılında 12 tanesi, 2018 yılında 4 tanesi, 2019 yılında 26 

tanesi hakkında dava açıldığı görülmüştür. Rödövanslı saha ocaklarının yanı sıra kaçak ocak 

işletme faaliyetlerinin de yaygın bir şekilde sürdürülmekte olduğu anlaşılan bölgede pek çok 

yeni/eski  kaçak ocağın, kapatılıp mühürlense, giriş ağızları patlatılsa bile tekrar tekrar faaliyete 

geçirildiği görülmektedir.  

TTK genelinde rödövansla işletilen sahalar ile bu sahalar içinde yer alan kaçak 

ocaklarda kazalar sonucu 2018 yılında kaçak ocaklarda 8, rödövanslı sahalarda 2 ölümlü iş 

kazası olduğu, 2019 yılında kaçak ocaklarda 5 rödövanslı sahalarda 5 ölümlü iş kazası olduğu 

1992-2019 yılları arasında rödövanslı sahalarda meydana gelen kazalarda 148 işçinin, kaçak 

ocaklarda meydana gelen kazalarda 133 işçinin öldüğü, yaralanma ile sonuçlanan kazalara 

ilişkin olarak da kaza ve yaralı sayısının tam olarak tespit edilemediği görülmüştür.  

2019 yılı içerisinde Karadon Müessesesi imtiyaz alanında rödövans usulü ile 

işletmecilik yapılan sahalarda 267 adet kaçak ocak imha ve mühürleme işlemi yapıldığı, 

bunlardan 138 tanesinin 8-10 Nolu Saha sınırları içerisinde, 50 tanesinin 6 No’lu, 42 tanesinin 

16 No’lu, 19 tanesinin 12 No’lu, 5 tanesinin 15 No’lu, 4 tanesinin Bağlık Mariya sahasında 

olduğu,   

Üzülmez Müessesesi imtiyaz sahasında 2019 yılında tespit yada ihbar edilen 282 kaçak 

ocağın 43 tanesinin 18 no.lu sahada, 55 tanesinin 13 no.lu sahada,  7 tanesinin 19 no.lu sahada, 

29 tanesinin 7-9 no.lu sahada, 8 tanesinin 5 no.lu sahada olduğu, 5 no.lu sahanın hemen 

güneyinde onlarca kaçak ocak tespiti yapıldığı, 21 tanesinin 11 no.lu sahada olduğu, 18 no.lu, 

5 no.lu, 7-9 no.lu ve 19 no.lu sahalarda olduğu,  

Firma ocakları ile bazı kaçak ocak girişlerinin birbirlerine yakın olduğu, büyük bir 

kısmında patlatma yapılamadığından ocak girişlerinin mühürlendiği, aynı ocağın yıl içerisinde 

3-5 defa mühürlendiğinin anlaşıldığı, bir kısmında kaçak ocağı işletenlerin isimlerinin belli 

olmadığı, üretilmiş kömüre rastlanmadığı bu nedenle suç/kabahat dosyalarının tekamül 

ettirilemediği, adli ve idari makamlarca netice alınamadığı, mühürleme, patlatma, kapatma 

işleminin sorunu çözmediği görülmüştür.  

Kaçak ocaklara ilişkin koordinatlar harita üzerine işlendiğinde kaçak ocakların belirli 

bölgelerde yoğunlaştığı, genellikle yol kenarlarında yer aldığı görülmekte olup, kolluk 
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kuvvetlerinin, orman koruma memurları ve ilgili diğer kamu kurumlarının kontrol ve 

denetimlerinin bu bölgelerde yoğunlaştırılmasında, kaçak ocak faaliyetleri ve buralarda 

yaşanan kazaların önlenebilmesi açısından yarar görülmektedir. 

2018 yılında değiştirilen Maden Kanununa Ek Madde-15 ilave edilmiş olup, kaçak ocak 

işletmeciliği Kabahatler Kanunu kapsamında bir suç olmaktan çıkarılarak 3-5 yıl arası hapis, 

20.000 güne kadar idari para cezası ve 10 yıl faaliyetten men cezası verilmesi hükme 

bağlanmıştır. Kanunda yapılan bu değişikliğin kaçak ocak işletmeciliği açısından caydırıcı 

olacağı değerlendirilmektedir.  

Rödövans usulü ile işletilen sahalarda kaçak ocakların zaman zaman da taşeron firma 

ocağı olarak çalıştığı görülmektedir.  

Esas itibarıyla rödövans karşılığı kömür sahalarının üçüncü şahıslarca işlettirilmesi fikri 

1980’lerin ikinci yarısında ortaya çıkmış olup bunun gerekçesi olarak; Kamuda planlanan 

küçülme paralelinde özel sektörün dinamizminden, verimliliğinden, girişimciliğinden 

yararlanılarak düşük maliyette ve yüksek kalitede üretimin yapılmasıyla ülke ekonomisine 

katkıda bulunulmasıdır. Bunun yanı sıra önemli gerekçelerden biri olarak da, firmaların 

kendilerine tahsis edilen koordinatlar dahilinde yapacakları denetimler ile havzada yoğun 

olarak yaşanan “kaçak kömür üretimi” ni engelleyecekleri gösterilmiştir.  

Geçmişte, rödövans uygulamasına başlanılmadan önce havzada münferiden 

gerçekleşen, ticari amaçlar güdülmesinden ziyade, kaçak ocak çalıştıranların ve yakınlarının 

günlük kömür ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlarıyla yapılan bu kaçak üretim, havzanın 

rödövans uygulamasına açılmasından sonra bazı rödövansçı firmaların kaçak ocaklarda üretilen 

kömürü satın alması, üretim için kaçak ocaklara göz yumulması, hatta sigortasız, düşük ücretli 

işçi ile genellikle aile içinde yapılan bu üretim şeklinin bir şekilde teşvik edilmesi sonucu 

üretilen kömürlerin tüketiciye ulaştırılmasının ardından iş münferit olmaktan çıkmış ve hesabı 

tam olarak yapılamayan, kontrol edilemeyen ticari bir faaliyet şekline dönerek üzerinden maddi 

çıkar sağlanan bir yapı haline gelmiştir.  

Havzada kaçak kömür üretiminin artmasının nedenleri olarak; rödövansçı firmaların 

kaçak ocaklarda üretilen kömürü satın almaları ve bu kömürler için sevk fişi sağlamaları, ayrıca 

Zonguldak ve civarı tüketicilerin ucuz olduğu gerekçesiyle bu kömüre olan talebi gösterilebilir.  

Bu durum kaçak ocakçıyı pazar bulabilen üretici konumuna getirmiş ve böylece kömür 

kaçakçılığının geçmişteki münferit, ihtiyaca binaen olma özelliğini kaybetmesine neden 

olmuştur.  
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Böyle bir ortamda sadece rödövans karşılığı işletilen ocakların değil, tüm havzadaki 

kömür varlığının da denetimi ve korunması gerekmekte olup, bu hususta başta Valilikler olmak 

üzere TTK ve Kamunun diğer ilgili Kurumlarına büyük görevler düşmektedir.   

Bu konuda gerekli görülen istihdamdan ve yaptırımdan kaçınılmaması, kaçak kömür 

üretiminde sosyal güvenlikten, can ve iş güvenliğinden yoksun olarak çalışan,  çalıştırılan 

işçilerden dolayı ortaya çıkan mağduriyetler ile kaçak üretimden alınamayan kanuni 

yükümlülük payları, rödövans bedelleri ve vergiler nedeniyle oluşan kamu gelir kayıplarının 

önlenmesi, yıkanmadan tüvenan olarak piyasaya verilen bu kömürlerin yakılmasından 

kaynaklanan çevre kirliliği sorunlarının engellenmesi gerekmektedir.  

Bölgede kaçak ocak ve kömür kaçakçılığı faaliyetleri ile mücadele çok eski tarihlere 

dayanmakta olup, gerek kömür sevkiyatının düzenlenmesi ve denetlenmesi gerekse kaçak ocak 

ve kömür kaçakçılığı ile mücadele edilmesi amacıyla Valilik tarafından çeşitli tarihlerde 

genelgeler yayınlanarak ilgili birimlerin sorumlulukları belirlenmiş ve ortak hareket edilmesi 

sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak, taşkömürünün enerjinin en önemli girdilerinden biri olması ve 

vazgeçilmezliği, kolay paraya çevrilebilmesi, işsizlik ve istihdam sorunu gibi nedenlerle, 

Valilik Genelgeleri ve alınan diğer önlemlere rağmen kaçak ocak açma ve çalıştırma 

faaliyetlerinin devam ettiği, rödövanslı saha işletmecilerinin ise bunlara engel olamadıkları 

görülmektedir.  

Bölgedeki taşkömürü üretiminin, pazarlamasının ve satışının, yasalara ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun bir şekilde, sosyal hukuk devleti temel anlayışı ve esaslarında 

yürütülmesinin sağlanması maddi ve manevi kayıp yaşanmaması açısından önemlilik arz 

etmektedir.  

Öneri: 

Rödövanslı sahalarda kaçak, kayıt dışı kömür üretim ve satışı ile ilgili olarak;  

- Rödövans usulü ile işletmecilik yapan firmaların kantar kayıtları, MAPEG ve sevk 

fişleri ile beyan ettikleri üretim miktarlarının, kurum tarafından yıllık onaylanan işletme 

projelerine uygun olup olmadığının firma ocaklarında yapılacak yerinde ölçüm sonuçları ile 

birlikte değerlendirilmesi, 

- Kurum ilgili birim personelinin de katıldığı kaçak ocak tespit, imha ve kapatma 

işlemlerinde; gerekli iş güvenliği ve çevre güvenliği önlemlerinin alınması suretiyle, kaçak 

ocağı işletenlerin, çıkarılan kömür miktarının veya ocak açıklığının, bu açıklığa göre 

çıkarılabilecek kömür miktarının mümkün olduğunca tespit edilerek tutanaklarda yer almasının 

sağlanması,   

- Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kömür sahalarında kazaların ve Devletin gelir 
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kaybının önlenmesi amacıyla, kaçak ve kayıt dışı kömür üretiminin ortadan kaldırılması için 

ilgili mercilerle birlikte etkin tedbirler alınması önerilir.  

BULGU 9: Üretim Miktarlarının ve İşgücü Verimliliklerinin Artırılamaması ile 

Birim Üretim Maliyetlerinin Düşürülememesi Sebebiyle Dönem Zararlarının Artması 

Kuruma bağlı müesseselerde yapılan üretim sonucu elde edilen ürünlerin satışından 

sağlanan hasılatın işçi ücretlerini dahi karşılamadığı, birim üretim maliyetlerinin 

düşürülemediği, kurum faaliyetlerinin zararla sonuçlandığı ve dönem zararlarının 

azaltılamadığı, bunların asıl sebebinin gerek üretim miktarlarının gerekse işgücü 

verimliliklerinin artırılamaması olduğu görülmüştür.  

Kurum bazında 2019 yılında gerçekleştirilen işgücü verimlilik değerleri, program ve 

geçen yılla karşılaştırılmalı olarak fiili gerçekleşmeler ile birlikte aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir.  

Tablo: İş Gücü Verimliliği 

İş gücü verimliliği 

2016 2017 2018 2019 Gerçekleşme oranı 

Fiili Fiili Fiili Program Fiili 
Programa 

göre 

Geçen yıla 

göre 

kg/yev. kg/yev. kg/yev. kg/yev. kg/yev. % % 

Tüvenana göre;               

  Kazı (Üretim) 3.475 3.400 3.252 3.637 3.002 83 92 

  (A)-İçeri (yer altı) 1.106 1.107 1.048 1.309 1.147 87 109 

Satılabilire göre;        

  Kazı (Üretim) 2.116 2.100 1.851 2.237 1.665 74 90 

  (A)-İçeri (yer altı) 673 684 596 805 636 79 107 

  (A+B) İçeri+Dışarı 514 523 459 631 502 80 109 

TTK genelinde pano ayak üretim işçiliği tüvenan randımanın 3.002 kg/yevmiye 

olduğu, programa göre %17, önceki yıla göre %8 oranında eksik gerçekleştiği, 

değerlendirmelerde esas alınan satılabilir üretime göre içeri+dışarı genel işçilik randımanının 

programın %20 oranında altında, önceki yılın %9 oranında üstünde 502 kg/yevmiye olarak 

gerçekleştiği görülmektedir.   

TUBİTAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) danışmanlığında 2019 yılında 

tamamlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 2019-2023 Stratejik planında; satılabilir 

kömüre göre genel işçilik randımanının 529 kg/yevmiye’den 1.250 kg/yevmiye ye, 

yükseltilmesi, ton başına ticari maliyetin 1.685 TL/ton’dan 950 TL/ton’a düşürülmesi 

öngörülmektedir.  
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Mevcut durumda 502 kg/yevmiye olarak gerçekleşen genel işçilik randımanı değerinin 2019-

2023 Stratejik planında hedeflenen 1.250 kg/yevmiye değerinden çok uzak olduğu 

görülmektedir.  

Kazı işçi sayısının emeklilikler nedeniyle giderek  azalması, mevcut kazı işçilerinin 

önemli bir bölümünün de üretimin idame ettirilebilmesi için ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda 

geçici sanat değişiklikleri ile tamir tarama, elektro-mekanik, nakliyat, barutçuluk gibi 

sanatlarda çalıştırılmak zorunda kalınması, üretimin halen büyük oranda emek yoğun klasik 

ağaç tahkimatlı göçertmeli uzun ayak yöntemi ile yapıldığı Kurum ocaklarında bazı işçiler 

tarafından devamsızlıklar ve olağan olamayacak sıklık ve sayıda kullanıldığı görülen hastane 

izni, istirahat izni  gibi nedenlerle, ayaklarda yeterli sayıda kazı işçisi tertip edilememesi, günlük 

ayak çalışma boyu oranlarının %40 gibi düşük bir seviyede gerçekleşmesi, iş güvenliğini 

olumsuz etkilemesinin yanısıra satılabilir üretime göre genel işçilik randımanının da  502 

kg/yevmiye  gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmesine neden olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle; Kurumun geleceği açısından mevcut durumun  kapsamlı bir şekilde irdelenmesi, 

nedenlerinin sorgulanarak ve çözüm üretilmesi gerekmektedir.  

Öte yandan, Amasra, Üzülmez, Kozlu ve Karadon Müesseselerinde denenen damar 

yapısı ve devamlılıkları uygun olan panolarda fiili olarak çalıştıkları süreler içinde olumlu 

sonuçlar elde edilen, ancak damar yapısı ve devamlılıkları uygun olmayan  panolarda bir takım 

sorunlarla karşılaşılan tam veya yarı mekanize kazı sistemlerinin bugüne değin yaşanan 

tecrübeler ışığında damar yapısı uygun olan panolarda değerlendirilmesini teminen üretim 

panolarının daha görünür hale getirilebilmesine yönelik çalışmalar yapılarak panoların 

teçhizatları atıl durumda bırakmadan zamanında hazırlanmasına yönelik tedbir alınmalıdır. 

Tam veya  yarı mekanize tahkimat sisteminin kurum bazında yaygınlaştırılması sürecinde ihale 

şartnamelerinin edinilen tecrübeler ve mevcut kömür damarlarının kalınlığı, devamlılığı, 

yönelimi gibi yapısal özellikleri dikkate alınarak hazırlanması,  temin edilen/edilecek olan  

teçhizattan beklenen fayda ve yararın sağlanması doğrultusunda  uygun damarların seçimi ve 

pano hazırlıklarının zamanında tamamlanması hususlarında gerekli çalışmanın yapılarak idari 

ve teknik her türlü tedbirin alınması gerekmektedir.  

Esas itibarıyla işgücü verimlilikleri; havzanın jeolojik yapısına, kömür damarının, 

devamlılığına, eğimine, kalınlığına, sertliğine, uygulanan işletme yöntemine, üretim derinliğine 

ve buna bağlı olarak fiili çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir. 

Bunların dışında ocaklarda olması arzu edilmeyen, gaz degajı, grizu patlaması, su baskını, ocak 

yangını gibi beklenmeyen felaketlerin vuku bulması, enerji kesintileri ve ocakların fiziki 

durumu verimlilik değerlerini olumsuz etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.   
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Kurumda her biri 7,5 saat olmak üzere 3 vardiya halinde çalışma yapılmaktadır.  7,5 

saatlik 1 vardiyanın 30 dakikası yemek molası olarak kullanılmakta olup 7,0 saatlik çalışma 

süresi, yerüstündeki ocak girişinde bulunan turnikede başlamaktadır. Ancak, işçilerin yeraltında 

esas çalışma noktalarına ulaşması, başta kuyu vinci olmak üzere,  sınırlı sayıda bulunan 

telesiyej ve kısmen fayton ile yapılmakta, yolun önemli bir bölümü ise düz ve meyilli 

galerilerde yürüyerek kat edilmektedir. Yolda geçen toplam gidiş-dönüş süreleri ortalama 

olarak; Amasra Müessesesinde 75 dakika, Karadon, Üzülmez ve Armutçuk Müesseselerinde 

90 dakika ve Kozlu Müessesesinde 100-110 dakikadır.  Halen Kurumda iş yerine kadar kat 

edilen en uzun yol Kozlu Müessesesi 2. nci kartiyesindeki 450/-475 K-2 Çay (tumba) panosu 

olup bu ocağa gidiş-dönüş süresi 110 dakikadır. Armutçuk -500/-540 Büyük Damar 200 panoda 

da benzer bir durum söz konusudur.  

Öte yandan bir bölümü yaya olarak kat edilen bu yollarda zaman zaman işçilerin geçişini 

engelleyecek şekilde, atık malzemelerin, su birikintilerinin, taban kabarmalarının bulunduğu, 

galeri kesitlerinde daralmaların olduğu görülmektedir. Nakliyat problemlerine, nakliyatta 

aksamalara yol açan bu durum ayrıca, muhtelif olarak tabir edilen düşme, takılma, kayma gibi 

nedenlerden oluşan ve işgünü kayıplarına yol açan iş kazalarına ve işgücü kayıplarına yol 

açmaktadır.  

 Verimliliğin artırılması için alınabilecek önlemlerden biri de işgücünün fiili çalışma 

saatlerinin artırılması olup bunun için işçilerin en kısa süre içinde, sağlıklı bir şekilde üretim 

noktasına taşınmalarıdır. Bu amaçla, işçilerin daha az enerji harcayarak ve daha kısa süre içinde 

üretim-hazırlık arınlarına nakliyesinin sağlanması için, kullanılan nakliyat sistemlerinin 

rehabilite ve/veya modernize edilmesi ve otomasyon imkanlarının araştırılması ve uygulanması 

önem taşımaktadır.  

Mevcut durumda kazı işgücüne dayalı olarak çalışılan ve işçilik giderlerinin maliyet 

içindeki payının %65-70’li seviyelerde olduğu Kurumda, yeraltı/yerüstü işçi sayısı oranı kadar 

yeraltında kazı işgücü / toplam yer altı işgücü oranının optimal seviyede tutulması, kazı işgücü 

verimliliklerinin artırılması, yer altı işçilik dağılımının optimizasyonu ile en uygun çalışma ve 

çalıştırma düzeninin sağlanması ile üretim ve iş gücü verimliliklerinin artırılması, bunun 

paralelinde maliyetlerin azaltılması mümkün olabilecektir.  

2019 yılında 276,1 Milyon TL kömür satış hasılatı, 1.002 Milyon TL işçilik gideri, 1.535 

Milyon TL toplam gideri olan kurumun 1.111 milyon TL dönem zararı olduğu, Kurum bazında 

önceki yıl 1.364,99 TL/Ton olan birim üretim maliyetinin, %18 artışla, 1.611,55 TL/Ton olarak 

gerçekleştiği, ticari maliyetin önceki yıla göre %18 artışla 2.056,18 TL/Ton olduğu, kömürün 

ortalama satış fiyatının 438,79 TL/Ton olduğu dikkate alındığında ton başına 1.617,40 TL zarar 
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edildiği görülmektedir.  

Kurumda elde edilen satış hasılatının işçi ücretlerini dahi karşılamayıp, dönem 

zararlarının azaltılamaması, üretim miktarlarının ve işgücü verimliliklerinin artırılamaması ile 

birim üretim maliyetlerinin düşürülememesi, müessese faaliyetlerinin devamının ekonomik 

açıdan her geçen gün sürdürülebilirliğini azaltmaktadır.  

Öneri: 

Kurum satış faaliyetlerinden elde edilen satış hasılatının işçi ücretlerini dahi 

karşılayamadığı, kurumun sürekli olarak zarar ettiği ve birikmiş zararların büyük tutarlara 

ulaştığı göz önüne alınarak, dönem zararlarının önlenebilmesi için işgücü verimliliği ile birlikte 

üretim miktarlarının artırılması ve birim üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde etkin 

önlemler alınması önerilir. 

10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Kurum son üç yılına ilişkin başlıca füzyon bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda gösterilmiştir  
 
Tablo 25:Toplu Bilgiler Genel Müdürlük (Füzyon) 

Toplu bilgiler  Ölçü 2017 2018 2019 
Son iki yıl 

Artış 

veya 
farkı azalış % 

Sermaye Bin TL 10.750.000 11.500.000 13.000.000 1.500.000 13,0 

Ödenmiş sermaye Bin TL 9.365.000 10.245.000 11.395.000 1.150.000 11,2 

Öz kaynaklar Bin TL 9.326.757 10.206.544 11.341.371 1.134.827 11,1 

Yabancı kaynaklar Bin TL 80.379 92.096 103.744 11.648 12,6 

Toplam Aktifler Bin TL 9.407.135 10.298.640 11.445.115 1.146.475 11,1 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 3.408 4.699 6.890 2.191 46,6 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 26 51 72 21 41,2 

Tüm alım tutarı Bin TL 20.696 24.294 30.990 6.696 27,6 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti)  Bin TL 48.238 50.654 56.104 5.450 10,8 

Net satış tutarı Bin TL 48.876 52.530 52.273 (257) (0,5) 

Stoklar Bin TL 18.951 16.513 18.890 2.377 14,4 

Memur Kişi 101 97 86 (11) (11,3) 

Sözleşmeli  Kişi 478 456 436 (20) (4,4) 

İşçi Kişi 577 542 495 (47) (8,7) 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 88.210 95.076 122.448 27.372 28,8 

Bireysel:         0   

Faaliyet kârı veya zararı  Bin TL (2.610) (8.190) (8.181) 9 (0,1) 

Dönem kârı veya zararı  Bin TL (7.142) (213) (15.173) (14.960) 7.023,5 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler 
Bin TL       0   

Dönem net kârı veya zararı Bin TL (7.142) (213) (15.173) (14.960) 7.023,5 
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Türkiye’de 14 milyar tonu linyit ve 1,3 milyar tonu da taşkömürü olmak üzere 15,3 

milyar ton toplam görünür kömür rezervi bulunmaktadır. Bu rezervin yaklaşık 870 milyon tonu 

koklaşabilir niteliklidir. Diğer yandan, 1.200 metre derinliğe kadar inen kömürlerin üretiminin 

hem teknik hem de ekonomik yönden zorlukları dikkate alındığında, işletilebilir taşkömürü 

rezervinin 500 milyon ton civarında olduğu anlaşılmaktadır. Havzadaki mevcut kuyu 

derinlikleri baz alındığında ise işletilebilir rezerv 350 milyon tona kadar düşmektedir. TTK 

Genel Müdürlüğü %50 rezerv alanında yıllık 1,3 milyon ton tüvenan taşkömürü üretirken, özel 

sektör %50 rezerv alanında 0,6 milyon ton tüvenan taşkömürü üretilbilmiştir 

Hammaddeye yakınlığı nedeniyle Demir-çelik endüstrisi Zonguldak ve çevresinde 

kurulmuştur.  Geçmişte demir-çelik sektörünün kömür talebinin %60’ı Zonguldak havzasındaki 

yerli üretimle karşılanmakta iken bugün bu talebin %5’ten azı karşılanabilmektedir. 

Havza rezervleri toplam 1,517 milyon ton olup bunun yaklaşık 753 milyon ton ile 

%50’si özel sektör işletmeciliğine açılmıştır. Havza kömürlerinin kalorifik değeri 5.450-7.050 

kcal/kg Alt Isıl Değeri (AID) arasında değişmektedir. Armutçuk bölgesinde yer alan rezervler 

yarı koklaşma özelliği, yüksek ısıl değer ve düşük bünye külü içeriği ile hem koklaşabilir 

kömürlerle harmanlanarak hem de pulverize enjeksiyon kömürü (PCI) olarak demir çelik 

fabrikalarında kullanıma uygun niteliklidir. Koklaşabilir kömüre göre daha düşük fiyattan 

satılan PCI kömürüne olan talep, demir çelik sektörünün hammadde fiyatlarını düşürme 

istekleri doğrultusunda artmaktadır. Amasra bölgesi kömürlerinin koklaşma özelliği 

bulunmamakla birlikte belirli oranlarda metalurjik kömürler ile harmanlandığında koklaşma 

özelliğini bozmamaktadır. 

Havza tarihi boyunca en fazla tüvenan üretim 1974’de 8,5 milyon tona (satılabilir bazda 

5 milyon ton) kadar ulaşmıştır. Sonraki yıllar azalmaya başlayan TTK tüvenan taşkömürü 

üretimi 1982 yılından sonra keskin bir düşüşle 4 milyon tonun altına inmiş olup 2019 yılı için 

ise TTK tüvenan taşkömürü üretimi 1,3 milyon ton olmuştur. 

Buna karşılık 2000 yılında 12,9 milyon ton olan taşkömürü ithalatı yeni termik 

santrallerin devreye girmesiyle de ithalattaki artış eğilimi devam ederek 2006 yılında 20,2 ve 

2018 yılında da 37 milyon tona yükselmiştir. Ülkemizin kömür ithalatında; Rusya, Kolombiya, 

ABD, Avustralya Güney Afrika, ve Kanada’nın önemli payları olduğu görülmektedir.  

Dünya görünür koklaşabilir taşkömürü rezervinin % 1,1’ine sahip Türkiye’nin Dünya 

üretimindeki payı % 0,1’dir. Havzada sağlıklı kayıtların tutulduğu 1942 yılından bugüne kadar 

246 milyon ton, ilk üretimin başladığı 1865 yılından bu yana ise yaklaşık 400 milyon tonun 
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üzerinde tüvenan taşkömürü üretimi yapılmıştır.1   

2019 yılında TTK Genel Müdürlüğü %50 rezerv alanında yıllık 1,3 milyon ton tüvenan 

taşkömürü üretirken, özel sektör %50 rezerv alanında 0,6 milyon ton tüvenan taşkömürü 

üretilbilmiştir 

Zonguldak taşkömürü havzasındaki üretim faaliyetlerinin AB ülkelerinde olduğu gibi 

Rezervlere Erişim ve Arz Güvenliği konularına önem vermek suretiyle ve gerekli yatırımların 

zamanında yapılması sağlanarak sürdürülmesi, TTK’nın ticari maliyeti içerisindeki en önemli 

payın işçilik giderlerine ait olması, zararın azaltılmasında üretimde mekanizasyon faaliyetlerin 

yaygınlaştırılması ve işçilik verimliliklerinin artırılmasına yönelik her türlü AR-GE faaliyetini 

zorunlu kılmaktadır.  

Kurum tüm taşkömürü üretim faaliyetleri için ortalama 8.700 personel ile 1,5 milyar TL 

gider yapmış ve bunun karşılığında 0,4 milyar TL gelir ederek dönemi 1,1 milyar TL zararla 

sonuçlandırmış ancak ölümlü iş kazası yaşanmamıştır. 

Kurumun; 2019 yılında hazine tarafından sermaye artışı suretiyle tahsis edilen 1,1 

milyar TL ve satışlardan sağlanan 0,5 milyar TL ile birlikte toplam 1,6 milyar TL kaynağın 

etkin ve özerk bir yönetimle tutumluluk, verimlilik ve kârlılık ilkelerine uygun olarak etkili 

kullanıldığı, faaliyetlerin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğü, Türkiye’de 

sadece Zonguldak havzasında bulunan ve demir-çelik sektörünün vazgeçilmez ve en önemli 

girdilerinden olan koklaşabilir taşkömürü üretim amacına yönelik faaliyet gösterirken diğer 

taraftan önemli miktarda enerji sektörü kuruluşlarından olan termik santrallere de girdi 

sağladığı, bu faaliyetlerin uzun ve orta vadeli plan ve program doğrultusunda hazırlanan 

stratejik plan ve işletme bütçesi hedeflerine uygun olarak yerine getirildiği gözlemlenmiştir.  

Kurumun kuruluş amacına yönelik olarak düzenlenen ve taşkömürü üretim faaliyetini 

içeren son üç yılına ilişkin başlıca bilgiler konsolide Toplu Bilgiler Tablosunda gösterilmiştir  

 

 

 

 

 

                                                 
1 2018 Yılı Taşkömürü Sektör Raporu 
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Tablo 26: Toplu Bilgiler Tablosu (Taşkömürü Sektörü) 

Toplu bilgiler  Ölçü 2017 2018 2019 
Son iki 

yıl farkı 

Artış 

veya 

azalış  

% 

Sermaye Bin TL 10.750.000 11.500.000 13.000.000 1.500.000 13 

Ödenmiş sermaye Bin TL 9.365.000 10.245.000 11.395.000 1.150.000 11 

Öz kaynaklar Bin TL 457.989 439.849 478.843 38.994 9 

Yabancı kaynaklar Bin TL 153.127 170.047 224.936 54.889 32 

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL 775.656 843.252 914.210 70.958 8 

Maddi duran varlıklar (birikmiş amortismanı) Bin TL 483.081 520.434 560.607 40.173 8 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 53.090 72.577 70.776 (1.801) (2) 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 40 45 63 18 40 

Tüm alım tutarı(hizmet alımları dahil) Bin TL 142.008 156.687 172.103 15.416 10 

Üretim miktarı (satılabilir kömür) Bin ton 823 686 734 48 7 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL 862.497 936.577 1.183.386 246.809 26 

Üretim verimliliği (veya randıman) Kg/Yev 517 459 546 87 19 

Satış miktarı :             

 -Mües.  üretimi kömür Bin ton 821 669 687 18 3 

 -Emtia kömür Bin ton     - - - 

Net satış tutarı (Mamul Satışları) Bin TL 253.785 263.548 301.406 37.858 14 

Hizmet Satışları Bin TL 48.876 52.530 52.273 (257) () 

Stoklar:             

-İlk madde ve malzeme Bin TL 69.311 65.733 68.371 2.638 4 

-Yarı mamuller Bin TL 4.347 410 1.092 682 166 

-Mamuller Bin TL 11.196 7.900 50.118 42.218 534 

-Diğer stoklar Bin TL 119 61 351 290 475 

Memur (ortalama) Kişi 157 152 138 (14) (9) 

Sözleşmeli (ortalama) Kişi 1.403 1.321 1.225 (96) (7) 

İşçi (ortalama) Kişi 7.744 7.338 7.403 65 1 

Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 893.234 970.031 1.238.760 268.729 28 

Cari yıla ilişkin:             

-Memurlar için yapılan giderler  Bin TL 12.077 13.716 14.783 1.067 8 

-Memur başına aylık ortalama gider TL 7.263 7.520 9.333 1.813 24 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler  Bin TL 101.852 112.434 125.244 12.810 11 

-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL 6.790 7.092 8.913 1.821 26 

-İşçiler için yapılan giderler Bin TL 732.631 785.935 1.002.207 216.272 28 

-İşçi başına aylık ortalama gider TL 8.235 8.925 10.509 1.584 18 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yük.  Bin TL -   - - - 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL 105.981 111.071 156.481 45.410 41 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 116.874 122.041 168.898 46.857 38 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 116.874 122.041 168.898 46.857 38 

Faaliyet karı veya zararı Bin TL (789.981) (852.457) (1.037.455) (184.999) 22 

Dönem karı veya zararı Bin TL (859.180) (898.140) (1.111.006) (212.866) 24 

Bilanço karı veya zararı Bin TL (8.907.012) (9.805.152) (10.916.158) (1.111.006) 11 

Füzyon -     - - - 

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (2.610) (8.190) (8.181) 9 () 

Dönem kârı veya zararı Bin TL (7.141) (213) (15.173) (14.960) 7.029 

Bilanço kârı veya zararı Bin TL (31.241) (31.454) (46.627) (15.173) 48 

 
 

11. SONUÇ 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 2019 yılı bilançosu ve 15.172.754,89 

Türk Lirası dönem zararı 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 

TTK Gen. Müd. 31.12.2019 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil)              Ek 1.1 
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TTK Genel Müdürlüğü 31.12.2019 Tarihli Gelir Tablosu ve Dipnotları                                             Ek 1.2  
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 31.12.2019 Yılı Nakit Akış Tablosu                    Ek 1.3  
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Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

 TTK Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması                                                                                 Ek 2.1 
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TTK Gen. Md. 31.12.2019 Tarihli Konsolide Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler dahil)       Ek 2.2 
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TTK Genel Müdürlüğü 31.12.2019 Tarihli Konsolide Gelir Tablosu ve Dipnotları                                     Ek 2.3  
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Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 

Bulgu 

ve 

Öneri 

No 

Öneri Metni 
Sayfa 

Aralığı 

1 

Son yıllarda giderek düştüğü görülen satılabilir kömür üretim 

miktarlarını artırabilmek, planlanan hedeflere ulaşabilmek için, üretim 

faaliyetleri ve yöntemleri, tüm unsurları ile irdelenip, üretimde işçi 

tertiplerinin ayak çalışma boyu oranlarını arttıracak şekilde yapılması, bu 

doğrultuda verilen iş miktarları ile işçilerin fiili çalışma sürelerinin 

artırılmasına yönelik olarak her türlü tedbirin alınması,  

Emeklilikler nedeniyle giderek azalan, kritik sayılara düşen, işlerin 

sürekliliği ve devamlılığını etkileyerek iş güvenliğini tehdit edecek boyutlara 

gelen,  üretimde ciddi anlamda aksamalara yol açan, kazı, hazırlık, elektro-

mekanik vb ana üretim ve üretime yardımcı işçi sayılarında yaşanan 

sıkıntıların giderilmesini teminen, Kurumun norm kadro çalışması 

değerlendirme sürecinde en azından  aylık geçici sanat değişikliği sayısında 

nitelikli işçi temin edilmesi hususunda ilgili makamlar nezdinde girişimde 

bulunulması, 

54-58 

2 

Karadon Müessesesi üretiminin son yıllarda giderek düşme eğilimi 

gösterdiği, 27.04.2018 tarihinde devreye alınan lavvar tesisine,  yüklenici 

firma ile imzalanan sözleşmeye göre 3.000 ton/gün tüvenan kömür verilmesi 

gerekirken Mart 2020 tarihine kadar geçen süreçte  tesise yaklaşık 2.000-

2.200 ton/gün tüvenan kömür verildiği görüldüğünden, yıkattırılmayan- 

torbalattırılmayan kömürler için ödeme yapılmak zorunda kalınmaması için 

öncelikle müessese tüvenan kömür üretiminin artırılması olmak üzere, 

gerektiğinde Kozlu ve Üzülmez Müesseseleri tüvenan kömürlerinden 

yararlanılması doğrultusunda gerekli her türlü tedbirin alınması,  

59-60 

3 

İdare tarafından sözleşme hükümlerine aykırı uygulamalardan 

kaçınılarak alacakların teminatsız kalmaması için, borç ve teminatların eş 

zamanlı takip edilmesi ile sözleşmenin Kurum aleyhine yürütülmesi 

anlamına gelecek ihale şartname ve sözleşmelerine aykırı protokoller 

yapılması uygulamalardan kaçınılması,  

61-65 

4 

Ekonomik değeri olan Müessese imtiyaz alanlarındaki şistlerin rayiç 

fiyattan arz edilmesi ve Kuruma katkı sağlanması saikiyle sağlıklı bir şekilde 

kalorifik ve ekonomik değerlerinin tespitinin sağlanması için gerekli 

araştırma ve inceleme çalışmalarının yapılması, ayrıca Motris ve Alacaağzı 

şist sahalarının fiziki olarak denetim ve kontrol güçlükleri nedeniyle, peyder 

pey olarak kısmi satışa konu olmaktan ziyade kullanımının ve satışının ihale 

yöntemine tabi olarak gerçekleştirilmesi, 

65-68 

5 
Genel Müdürlüğün faaliyet raporlarının, faaliyet raporlarının 

hazırlaması hakkındaki mevzuata uygun şekilde hazırlanarak rapor 
68-71 
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kullanıcılarına tam bilgiler verilmesinin sağlanması, 

6 

Amasra B Sahasının Rödövans usulü ile işlettirilmesine ilişkin olarak 

rödövans bedeline ilişkin tahakkuk ve tahsilatların sözleşme ve şartname 

hükümleri çerçevesinde yapılması, devir zaptının imzalandığı tarihe kadar 

olan kamulaştırma bedeli, orman izin bedelleri gibi alacakların sözleşme 

kapsamında  tahsil edilmesi,  firmanın kurum aleyhine açtığı, kurum 

tarafından temyiz edilen  tavzih davası ile karşılıklı açılan diğer derdest 

davaların  kurum menfaatleri doğrultusunda Kurum Hukuk Müşavirliğince 

yakinen takip edilmesi, firmadan gelebilecek diğer taleplere karşı 

sözleşmede değişiklik anlamına gelecek, rekabet şartlarına aykırı nitelik 

taşıyacak karar ve uygulamalardan kaçınılması  ve firmanın bir an önce 

üretime geçmesinin sağlanması, 

71-77

7 

Galeri ilerlemelerinde son yıllarda taş içi ilerleme ve kömür içi 

ilerleme randımanlarının Kurum hedeflerinin oldukça altında 

gerçekleşmesine neden olan etkenlerin belirlenerek, taşta ve kömürde 

ilerleme randımanlarının arttırılmasına yönelik olarak başta yeterli sayı ve 

nitelikte hazırlık işçisi temin edilmesi ile hazırlık işlerinde kullanılan 

ekonomik ömürlerini doldurmuş elektro hidrolik delici ve yükleyicilerin 

yenilenmesi,  tam cephe kesici makine gibi alternatif makinelerin kullanılma 

imkanlarının araştırılması doğrultusunda her türlü çabanın gösterilmesi, 

78-80

8 

Rödövanslı sahalarda kaçak, kayıt dışı kömür üretim ve satışı ile ilgili 

olarak;  

- Rödövans usulü ile işletmecilik yapan firmaların kantar kayıtları,

MAPEG ve sevk fişleri ile beyan ettikleri üretim miktarlarının, kurum 

tarafından yıllık onaylanan işletme projelerine uygun olup olmadığının firma 

ocaklarında yapılacak yerinde ölçüm sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi, 

- Kurum ilgili birim personelinin de katıldığı kaçak ocak tespit, imha

ve kapatma işlemlerinde; gerekli iş güvenliği ve çevre güvenliği önlemlerinin 

alınması suretiyle, kaçak ocağı işletenlerin, çıkarılan kömür miktarının veya 

ocak açıklığının, bu açıklığa göre çıkarılabilecek kömür miktarının mümkün 

olduğunca tespit edilerek tutanaklarda yer almasının sağlanması,   

- Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kömür sahalarında

kazaların ve Devletin gelir kaybının önlenmesi amacıyla, kaçak ve kayıt dışı 

kömür üretiminin ortadan kaldırılması için ilgili mercilerle birlikte etkin 

tedbirler alınması,  

81-85

9 

Kurum satış faaliyetlerinden elde edilen satış hasılatının işçi ücretlerini 

dahi karşılayamadığı, kurumun sürekli olarak zarar ettiği ve birikmiş 

zararların büyük tutarlara ulaştığı göz önüne alınarak, dönem zararlarının 

önlenebilmesi için işgücü verimliliği ile birlikte üretim miktarlarının 

artırılması ve birim üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde etkin 

önlemler alınması, 

86-89


