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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kurum/kuruluşun; 

 Unvanı   : Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 

 Merkezi   : Zonguldak 

 Bağlı olduğu kuruluş  : TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) 

 Esas sermayesi   : 2.725.000.000.- TL* 

 Ödenmiş sermayesi : 2.363.000.000.- TL 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

  Karar Organı   

  
 (Yönetim Komitesi) 

  

Karar 

Organındaki 

Ünvanı 

Adı Soyadı Müessesedeki Görevi 

Görevli Bulunduğu Süre 

Başlama 

Tarihi 
Ayrılış Tarihi 

1- Başkan Nurettin YILMAZ Müessese Müdürü 24.04.2018 Devam ediyor 

2-Üye Faik ALP Müessese Müdür Yard (Üretim)  24.04.2018 Devam ediyor 

3-Üye Ali DEMİRSOY Müessese Müdür Yard (Etüd-Tesis) 24.04.2018 Devam ediyor 

4-Üye 
Nusret 

UZUNGÜNGÖR 
Müessese Müdür Yard (Elk.Mk.)  24.04.2018 Devam ediyor 

5-Üye Sedat GÜNGÖR Müessese Müdür Yard. 28.06.2017 Devam ediyor 

 

(*) TTK’nın sermayesi Cumhurbaşkanlığının 06.11.2019 Tarih ve 1736 sayılı kararıyla 13.000.000.000 TL’ye 

yükseltilmiş olup bu tutarın 31.12.2019 tarihi itibarıyla 11.395.000.000 TL’si ödenmiştir. Bu tutarın 

müesseselere dağıtımı TTK Yönetim Kurulu’nun 17.12.2019 tarih ve 34/240 sayılı kararıyla yapılmış ve 

Müessesesinin sermayesi 2.725.000.000 TL’ye çıkarılmış olup 2019 yıl sonu itibarıyla bu tutarın 2.363.000.000 

TL’si ödenmiştir. 

 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı, Amacı ve Teşkilatı 

Mevzuat: 233 sayılı KHK’nin yürürlüğe girmesinden sonra İktisadi Devlet 

Teşekküllerinin Ana Statüleri hazırlanarak yürürlüğe konulmuş, bu mevzuat gereğince 

hazırlanan ve Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilen “Türkiye 

Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü”, 11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. 

233 sayılı KHK’nin “Müesseseler, statülerinin ticaret sicillerine kayıt ve ilanı ile tüzel 

kişilik kazanır.” hükmü kapsamında 28.11.1985 tarih, 444 Sayılı TTK Yönetim Kurulu 
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Kararıyla Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi kurulmuştur. Müessesenin statüsü, 23.12.1985 

tarihinde tescil edilerek 26.12.1985 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış, 01.01.1986 

tarihinde tüzel kişilik kazanılmıştır. 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi; 3346 sayılı Kanun ile 6085 sayılı Sayıştay 

Kanunu ve 233 sayılı KHK gereğince T.C. Satıştay’ın mali, idari, hukuki ve teknik olarak 

sürekli denetime tabi olup, 233 sayılı KHK’de saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk 

hükümlerine göre faaliyette bulunmaktadır. 

TTK Genel Müdürlüğünü ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Yüksek, 

yönetmelikler ve diğer iç yönergeler, TTK’ya bağlı müessese statüsünde faaliyet gösteren 

Kozlu müessesesi için de geçerli bulunmaktadır. 

Amaç: TTK Yönetim Kurulu’nun 10.09.1991 tarih ve 240 sayılı kararıyla yürürlüğe 

giren Müesseselerin Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 6. Maddesinde,  

Müesseselerin kuruluş amaç ve faaliyet konuları; “TTK Ana Statüsünde belirtilen amaç ve 

faaliyetler doğrultusunda her türlü arama, etüt, plan, proje ve programlar yapmak, uygulama 

stratejilerini belirlemek, sınai ve sosyal tesisler kurmak ve işletmek suretiyle, taşkömürü 

üretimini gerçekleştirmektir.” şeklinde belirlenmiştir. 

Teşkilat; 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan 11.12.1984 tarihli 18602 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü” ile TTK Genel Müdürlüğü 

ve bağlı müesseselerin teşkilat yapıları düzenlenmiştir. TTK Yönetim Kurulu’nun 03.03.2008 

tarih ve 49 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Türkiye Taşkömürü Kurumu Teşkilat Yapısı, 

Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi”ne göre Kozlu Müessesesi; Yönetim Komitesi, Müessese 

Müdürü, üretim, etüd-tesis, idari ve elektro-mekanikten sorumlu 4 müessese müdür yardımcısı 

ve bunlara bağlı servis müdürlükleri ve şeflikleri ile yönetim komitesine bağlı özel büro şefliği 

ve doğrudan müessese müdürüne bağlı sivil savunma amir ve uzmanlığı birimlerinden 

oluşmaktadır.  

Karar Organı: 233 sayılı KHK ve TTK Ana Statüsüne göre, Müessesenin en üst 

seviyedeki karar organı Yönetim Komitesidir. 233 sayılı KHK gereği, Müessese müdürünün 

başkanlığında bir başkan ve dört üyeden oluşan Yönetim Komitesi üyesi, yönetim kurulu 

üyelerinin nitelik ve şartlarına sahip üst seviyedeki müessese yöneticileri arasından, TTK Genel 

Müdürünün teklifi ile TTK Yönetim Kurulunca atanmaktadır. Yönetim komitesi üyelerinin 

görev süresi ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. 
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2019 yılı ve devamında görev alan Yönetim Komitesi üyelerini gösteren çizelgeye 

Raporun giriş kısmında yer verilmiştir.  

Yürütme Organı: 233 sayılı KHK’nin 17 nci maddesi ile TTK Ana statüsünün 13 üncü 

maddesine göre, Müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organı Müessese Müdürlüğüdür.  

Müessese Müdürlüğü; bir müessese müdürü ile ona bağlı üretim, etüt-tesis, idari ve 

elektro-mekanikten sorumlu 4 müessese müdür yardımcısından oluşmakta, ayrıca, müessese 

müdürü ve müessese müdür yardımcılarına bağlı işletme müdürlükleri, şube müdürlükleri ve 

başmühendislikler bulunmaktadır.   

Hukuk Servisi: Müessesenin hukuk işleri ve davalarının takip ve yürütülmesi Ana 

teşekkül Hukuk Müşavirliğince sağlanmaktadır. 

Müessese aleyhine açılan davalar genellikle, iş kazaları, maluliyet, meslek hastalıkları 

ve kıdem tazminatlarıyla ilgili iş davalarıdır.  

Teftiş ve Kontrol Servisleri: Müessesenin teftiş işlemleri; TTK Teftiş Kurulu 

Yönetmeliğine göre Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülmektedir. 

1.3 Cari Yıl Bilgileri 

1.3.1 İşletme Bütçesi 

Müessesenin 2019 yılı bütçe büyüklükleri aşağıdaki Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler 

Tablosunda gösterilmiştir. 

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 1.739 1.673 (3,8) 1.698 1.698 1.877 10,5 10,5 

2-Personel giderleri Bin TL 183.262 183.204 (0,0) 227.000 234.449 232.741 2,5 (0,7) 

3-Tüm alım tutarı Bin TL 38.160 33.306 (23,9) 38.511 34.115 34.007 (11,7) (0,3) 

4-Başlıca alımlar Bin TL  27.116 20.664  (23,8)  27.953  19.190  19.095  (31,7)   (0,5) 

5-Tüm üretim maliyeti Bin TL 206.148 217.476 5,5 269.459 269.459 269.093 (0,1) (0,1) 

6-Başlıca üretimler Ton 201.000 148.573 (26,0) 225.000 225.000 161.019 (28,5) (28,5) 

7-Net satış tutarı Bin TL 59.849 49.160 (17,9) 87.595 87.595 58.449 (33,3) (33,3) 

8-Başlıca satışlar Ton  194.000 142.511  (26,8)  219.000  219.000  156.305  (28,8)  (28,8)  

9-Yatırımlar Bin TL 21.740 10.172 (53,2) 3.178 18.489 8.341 162,5 (54,9) 

10-Dönem kârı veya 

zararı 
Bin TL (203.000) (211.254) 4,1 250.000 250.000 262.260 4,9 4,9 
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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... 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. 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 Programı ödenek takibi Müesseselerde Muhasebe Şube Müdürlüğü, tarafından 

yapılır. İlgili yıl Bütçe ve Programlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmadan önce 

Kararnamede belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığının kontrolü ve 

tartışılması Bütçe Komisyonu tarafından komisyon toplantılarında yapılır. Gider ve Finansman 

Programı İşletme Bütçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulunun 

onayından sonra yürürlüğe girer.  

2019 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programında belirlenen temel prensiplere 

uygun olarak hazırlanan Kozlu Müessesesinin 2019 yılı İş Programı ve Bütçesi, Müessese 

Yönetim Komitesinin 11.12.2018 tarih, 57 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve TTK Yönetim 

Kurulu’nun 25.12.2018 tarih, 29/271 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 

Kozlu Müessesesinin 2019 yılı bütçe ve iş programında;  

- Toplam personel sayısının 1.698 olacağı, bu personelin 1.520’sinin işçi, 163’ünün sözleşmeli, 

15’inin de kadrolu memur statüsünde çalışacağı, işçilerden 1.335’inin yeraltında, 185’inin de 

yer üstünde istihdam edileceği,  

- Bu dönemde Müessese işletmelerinde üretilecek 368.769 ton tüvanan kömürden 225.096 ton 

satılabilir kömür elde edileceği, bu miktarın 6.474 tonu iç tüketimde kullanıldıktan sonra kalan 
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218.622 ton kömürün satışa sunulacağı, karşılığında 87.595.000 TL brüt satış hasılatı 

sağlanacağı,  

- Malzeme ve hizmet alımları için 40.434.824 TL, yatırımlar için de 3.178.000 TL tutarında 

kaynak tahsis edileceği,  

-Toplam gelirlerin 91.195.000 TL, toplam giderlerin ise 341.195.000 TL olacağı ve 2019 

faaliyetleri sonucunda 250.000.000 TL zarar oluşacağı, 

Tahmin edilmiştir.                                                                        

Müessesenin 2019 yılı işletme faaliyetleri sonucunda ise;  

Yılsonu itibariyle 1.714’ü işçi, 150’si sözleşmeli ve 13’ü de memur olmak üzere 

toplam 1.877 personelle çalışılmış, 161 bin ton satılabilir üretim gerçekleşmiş, bu miktarın 5,0 

bin tonu iç tüketimde kullanıldıktan sonra satışı gerçekleşen 156 bin ton kömür karşılığında 

58,4 milyon lira net satış hasılatı sağlanmıştır.  

Müessesenin 2019 yılı toplam gelirleri 66,8 milyon lira, toplam gider ve maliyetleri 

de 328,7 milyon lira olarak gerçekleşmiş ve dönem sonunda 262,2 milyon lira tutarında dönem 

zararı oluşmuştur. 

1.3.2 İnsan Kaynakları 

TTK' ya bağlı olarak faaliyet gösteren Müessesede memur, sözleşmeli ve işçi olmak 

üzere üç ayrı statüde personel istihdam edilmektedir. 

Memur statüsünde çalışan personel ile sözleşmeli personelin özlük hakları; 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu, 399 sayılı KHK ve diğer 

ilgili mevzuat hükümlerine  tabi bulunmaktadır. Sözleşmeli personel, 399 Sayılı KHK’de 

hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü alınmak kaydıyla 657 

Sayılı Kanuna, sosyal hakları ise 5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu’na ve 5510 sayılı 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’na  tabidir. 

Bilindiği üzere 4857 sayılı yeni İş Kanunu ile birlikte 1475 sayılı İş Kanunu 

yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak; 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatını düzenleyen 14. 

maddesinin yürürlüğü sürmektedir. Dolayısıyla İşçilerle ilgili işlemler, 1475 sayılı Kanunun 

14’üncü maddesi, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanunu,  5590 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bunların ek ve 

tadilleri ile işçilerin üyesi bulunduğu sendikalarla imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine 
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göre yürütülmektedir.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 ve 399 sayılı KHK’lere tabi olan personel 

ile 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 

Hakkında Kanun ve buna ait yönetmeliğe tabi olanların hizmete alınması görev ve yetkileri, 

nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük hakları, 

14.06.1995 tarihli 22313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Söz konusu personel ayrıca, TTK 

Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile TTK Genel Müdürlüğü 

Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği’ne tabi bulunmaktadır.  

Kozlu Müessesesinde 2019 yılı itibarıyla çalışan personel sayısı ve bunlar için 

gerçekleşen personel ödemeleri önceki yılla mukayeseli olarak aşağıdaki Personel Sayı ve 

Harcamaları Tablosunda gösterilmiştir.  

Tablo 3: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2018 2019 2018 2019 

Personel 

Sayısı  

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam 

Harcama         

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 

I-Yönetim kurulu üyeleri ve 

denetçiler (kuruluş dışı) 
        

II-Memurlar 15 15 13 929 1.106 1.021 

III-Sözleşmeliler             

A-399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar 167 163 150 15.622 19.241 18.063 

B-657 sayılı Kanun'a göre çalışanlar             

C-Diğer sözleşmeliler             

IV-İşçiler 1.491 1.520 1.714 175.631 214.102 222.446 

Müessese toplamı 1.673 1.698 1.877 192.183 234.449 241.531 

Yüklenici İşçileri             

Diğer Giderler   161 269 190 

 

Kurumumda uzun yıllardan beri stratejik planlama yapılamaması nedeniyle 

Müessesede çalışması gereken norm kadro sayısı belirlenememekte, kadro planlaması yıllık 

bütçelerle yapılmaktadır. Kozlu Müessesesinin 2019 yılı bütçesinde program kadro sayısı 15 

memur, 163 sözleşmeli, 1.520 de işçi olmak üzere toplam 1.698 personel olarak 

programlanmıştır. Ancak, Müessesede 2019 yıl sonu itibarıyla 13 memur, 150 sözleşmeli 

personel, 1.714 de işçi olmak üzere toplam 1.877 personel çalışmıştır.  

2019 yılında;  331 işçi, 1 sözleşmeli personel işe giriş yaparken, büyük bir kısmı 
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emeklilik olmak üzere muhtelif nedenlerle 108 işçi, 2 memur, 18 sözleşmeli personelin işten 

çıkışı gerçekleşmiştir.  

Müessesede kıdemli işçi sayısının yüksek olması nedeniyle özellikle ağır iş şartlarında 

ve riskli ortamlarda çalışan yeraltı üretim işçilerinden emeklilik hakkı elde edenler beklemeden 

emekli olmaktadır. Kozlu Müessesesinden 2016 yılında 132, 2017 yılında 68, 2018 yılında  67, 

2019 yılında da 85 işçinin  emekliye ayrıldığı görülmektedir. Tüm hazırlıklar tamamlansa bile 

yeterli üretim işçisi alınamadığı takdirde üretim miktarının artırılması mümkün olmamakta, 

üretim tesislerinden bir kısmında boş kapasite oluşmaktadır.  

Kurumda açıktan personel atamaları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 

Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programlarında her yıl belirlenen esaslar 

çerçevesinde yapılmaktadır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 2018 yılı Genel Yatırım ve Finansman 

Kararnamesinde 2018 yılında Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılması programlanan 

KİT’lerde çalışan personel için yıl içinde yapılacak açıktan atamalar, Hazine Müsteşarlığı’nın 

özel iznine bağlanmıştır.  

TTK’nın bütün müesseselerinde yaşanan işçi açığı sorununun çözümlenebilmesi 

amacıyla Kurumun yeraltı işyerlerinde çalıştırılmak üzere 1500 pano ayak işçisi alınması için  

434 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile TTK Yönetim Kuruluna yetki verilmiş ve bu yetki 

çerçevesinde alınan 1500 işçiden Müesseseye ayrılan 331 işçinin açıktan atanarak 2019 yılı 

içinde göreve başladıkları görülmüştür. 

  Müessesede istihdam edilen personel için 2019 yıl sonu itibarıyla gerçekleşen 

personel harcamaları toplamı 241,5 milyon lira tutarındadır. Bu tutarın; 222,4 milyon lirası 

işçilere, 18,0 milyon lirası sözleşmeli personele, 1,0 milyon lirası da memurlara attir. 2019 

yılında emekli olan memur, sözleşmeli ve işçilere ödenen 11,2 milyon lira tutarındaki emekli 

ikramiyeleri ile kıdem tazminatları da hesaba katıldığında 2019 yılı personel giderleri toplamı 

252,7 milyon liraya ulaşmaktadır.   

Cari yılla ilgili sosyal harcamaların; en büyük kalemlerini SSK primi işveren payı, 

işsizlik sigortası işveren payı, toplu-iş 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. 
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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 ve Müesseseleri adına Makine ve İkmal Daire Başkanlığı ile işbirliği 

içinde Satınalma Daire Başkanlığı tarafından tek elden gerçekleştirilmektedir. TTK Satınalma 

Daire Başkanlığı, maden direği alımlarında İşletmeler Daire Başkanlığı 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. 

25.01.2019 tarih ve 30666 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019/1 sayılı Kamu 

İhale Tebliği ile 2018 yılında 10.369.344 TL olarak uygulanan limit, 01.02.2019 tarihinden 

itibaren 13.857.591 TL’ye yükseltilmiştir. 

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. Küçük kasa harcamaları limiti Müesseseler 

2019 yılı için 1/50/900.000 =18.000 TL’ dir ve tek seferde yapabileceği harcama tutarıdır. 

TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı müesseselerde satınalma faaliyetinin topluca 

planlanıp izlenebilmesi amacıyla satınalma programı, önceki yıllardan beri yapılmakta olan 

yatırımlarda kullanılacak malzemeleri de kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. 

Yatırımlar için satın alınan malzemeler, yapılmakta olan yatırım hesaplarına 

aktarılarak tüketildiğinde, ilgili maddi duran varlığın veya özel tükenmeye tabi varlığın 

maliyetine girdiğinden, bünyesine girdiği varlıkla birlikte amortisman veya özel tükenme payı 

olarak tabi olduğu itfa süresine göre gelecek yıllarda üretim maliyetine yansıtılmaktadır. 

İşletme malzemeleri ise tüketildiğinde doğrudan cari yıl üretim maliyetlerine yansıtılmaktadır. 

  2019 yılı bütçesinde öngörülen ve gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları aşağıdaki Mal ve 

Hizmet Alımları Tablosunda gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Mal ve Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2018 2019 

Gerçekleşen 

Bin TL 

Program Son 

Durum 

Bin TL 

Gerçekleşen 

 Bin TL 

Programa 

Göre 

Sapma 

(%) 

1-Mal Alımları: 20.633 31.953 19.094 (40,2) 

a) Yurtiçi mal alımları     

-İşletme malzemesi 20.633 31.953 19.094 (40,2) 

2-Hizmet Alımları: 12.642 14.925 14.914 (0,1) 

a) Yurtiçi hizmet alımları     

-Kömür nakli giderleri 2.362 4.587 4.587 0 

-Taş nakli giderleri 2.487 1.402 1.401 (0,1) 

-Lavvar yıkama hizmetleri 3.937 5.341 5.341 0 

-Koruma ve güvenlik hiz. 262 319 319 0 

-Diğer 3.594 3.276 3.266 (0,3) 

Toplam (1+2) 33.275 46.878 34.008 (27,5) 

 

Yatırım malları alımları bu tabloya dahil değildir. 

2019 yılında 19,1 milyon TL tutarında gerçekleşen mal alımlarını, maden direkleri, 

demir tahkimat malzemeleri, akaryakıt ve yağlar, sosyal işler malzemeleri, kırtasiye alımları ve 

diğer alımlar oluşturmaktadır. 

Ahşap maden direği Orman Genel Müdürlüğünden, demir tahkimat malzemesi 

Kardemir A.Ş.den, patlayıcı maddeler MKE’den, diğerleri de piyasadan satın alınmaktadır. 

Ayrıca, Müessese küçük kasaları, belirli bir sınırın altında kalan acil ihtiyaçların karşılanması 

için harcama yapmaya yetkilidir. 

Müesseselerin hizmet alım işleri, Genel Müdürlükçe tek elden yürütülmektedir. 

Hizmet alımları için Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri gereğince her yıl Hazine 

Müsteşarlığından izin alınmaktadır. 

Kurumun Merkez Atölyesi (Maden Makinaları Fabrikası) ve diğer atölyeleri 

bulunmaktadır. Özel uzmanlık gerektiren bakım ve onarımlar ve zorunlu haller dışında, dışarıya 

bakım-onarım işi verilmemekte, fiyat analizi yapılarak, Kurum atölyelerinde yapılması uygun 

olan bakım, onarım ve imalatlar Maden Makinaları Fabrika atölyelerinde yapılmaktadır. 

Kömür Yıkama-Zenginleştirme (Lavvar) Hizmet Alımı: Taşkömürü üretim süreci, 

yeraltından çıkarılan kömürlerin lavvarda yıkanarak taş ve diğer yabancı maddelerden 

ayıklanması, boyut ve niteliklerine göre tasnif edilerek stoklara alınması ile tamamlanmaktadır. 

Yeraltındaki ocaklardan çıkarılan kömürün doğrudan satılması veya tüketilmesi mümkün 
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olmadığından lavvar işleminden geçirilmesi zorunludur. 

Uzun yıllardır özel sektör lavvarlarından, doğrudan temin yoluyla satın alınan kömür 

yıkattırma işlerinin sakıncalarını gidermek amacıyla Kozlu ve Üzülmez özel sektör lavvarları 

2019 yılında Genel Müdürlük envanterine dahil edilmiştir. 

 

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. 10.081 45.023 44.340 10.764 

Toplam 10.081 45.023 44.340 10.764 

Kozlu Müessesesinin 2019 yılı bilançosunda, ilk madde ve malzeme stok hesaplarına 

yıl içinde yapılan giriş ve çıkış kayıtlarından sonra 2020 yılına 10.764 Bin TL tutarında ilk 

madde ve malzeme stoku devredilmiştir. Yılsonu itibarıyla devredilen ilk madde ve malzeme 

stoklarının en önemli kısmını maden direkleri (%18), demir tahkimat malzemeleri (%18), 

yedekler (%24) ve sair malzemeler (%25) oluşturmaktadır.   

1.3.4 Giderler 

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 21.758 19.191 16.053 (3.138) (16,3) 

1-lşçi ücret ve giderleri 167.248 214.102 214.062 (40) (0,02) 

2-Memur sözleşm ücret ve giderleri 15.956 20.347 18.678 (1.669) (8,2) 

3-Dışarıdan sağla fayda ve hizmetler 26.083 35.569 35.562 (7) (0,02) 

4-Çeşitli giderler 4.151 5.812 4.888 (924) (15,9) 

5-Vergi resim ve harçlar 332 510 386 (124) (24,3) 

6-Amortismanlar ve tükenme payları 14.853 16.114 15.978 (136) (0,8) 

7-Finansman giderleri - - - - - 

Toplam 250.380 311.645 305.607 (6.038) (1,9) 

 

2019 yılında gerçekleşen toplam 305,6 milyon lira tutarındaki giderlerin; %70’i işçi 
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ücretlerine, %6,1’i memur ve sözleşmeli personel ücretlerine, %11,6'sı dışardan sağlanan fayda 

ve hizmetlere, %5,3'ü ilk madde ve malzeme giderlerine, %5,2’si amortisman ve tükenme 

paylarına, kalan %1' i de vergi, resim ve harçlar ile diğer çeşitli giderlere ait bulunmaktadır. 

Önceki yılla mukayese edildiğinde ilk madde malzeme kaleminde meydana gelen %3‘lük 

oransal azalmanın yerini, işçi giderleri kaleminde meydana gelen %3‘lük bir artışın aldığı 

görülmektedir. 

Müessesenin giderlerinin en büyük kısmını işçilik ve diğer personel giderlerinin 

oluşturduğu görülmektedir. Bu durum, Müessenin uhdesindeki havzanın jeolojik yapısı 

nedeniyle mekanize kazı yapılmasında yaşanan güçlüklerle orantılıdır. 

1.3.5 Üretim ve Maliyetler 

1.3.5.1 – Üretim:  

Zonguldak ilinin 8 km batısında yer alan ve 12 km²’lik alanda üretim faaliyetlerini sürdüren 

Kozlu TİM’in (Taşkömürü İşletme Müessesesi) 2019 yılında gerçekleştirdiği taşkömürü üretimi, 

program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki Üretim Türü Tablosunda 

gösterilmiştir. 

  

Tablo 7: Üretim Türü Tablosu  

Üretim Türü Ölçü 

2018 Yılı 2019 Yılı Gerçekleşme (%) 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Göre 
Geçen Yıla 

Göre 

Tüvenan Üretim Ton 256.600 368.769 288.550 78 112 

Satılabilir Üretim Ton 148.573 225.096 161.019 72 108 

Satılabilir Tüvenan  57,90 61,04 55,80 91 96 
İç tüketim Ton 6.062 6.500 4.714 73 78 

İşçilere dağıtılan Ton 5.298 5.800 3.899 67 74 

Tesislerde Kullanılan Ton 764 700 815 116 107 

Sat. Üretim Türü       

0/10 mm ince lave Ton 42.219 84.909 40.423 48 96 

10-100mm Rekompoze Ton 10.290 17.679 8.843 50 86 

Toplam Lave Ton 52.509 102.588 49.266 48 94 

Santral Yakıtı 

(Filtrasyon Ürünü) 
Ton 96.064 122.508 111.753 91 116 

Toplam Satılabilir Ton 148.573 225.096 161.019 72 108 

Lavvar Verimliliği % 57,9 61,04 55,8 91 96 

Kozlu TİM taşkömürü üretimini İhsaniye-İncirharmanı İşletmesi'nden denizaltında 

gerçekleştirmektedir. Üretilen koklaşabilir nitelikteki tüvenan kömürler, düşük küllü lave 

kömür elde etmek üzere hizmet alımı yoluyla Kozlu Modüler Lavvarı’nda 31.12.2019 tarihine 

kadar yüklenici vasıtasıyla yıkatılmıştır. Elde edilen düşük küllü lave kömürler başta demir-

çelik fabrikaları ve teshin olmak üzere piyasaya, yıkama sonucu çıkan filtrasyon ürünü yüksek 

küllü kömürler ise termik santrale gönderilmektedir. 
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Müessese 2019 yılı için, tüvenan olarak; 368.769 ton, satılabilir olarak; 225.096 ton 

üretim yapmayı programlamış, buna karşılık; tüvenan olarak programın % 78’i oranında 

288.550 ton, satılabilir olarak programın %72’si oranında 161.019 ton üretim 

gerçekleştirmiştir. 

Önceki yıla göre tüvenan olarak %12 oranında (31.950 ton),  satılabilir olarak %8 

oranında (12.446 ton) daha fazla üretim gerçekleştirildiği, bu üretimin, 2019 yılında Kurum 

toplam üretiminin tüvenan ve satılabilir bazda %22’sini oluşturduğu görülmektedir.  

Üretim Yöntemleri; Havzadaki kömür damarlarının jeolojik yönden iki ana problemi 

vardır.  Damarların sedimantasyonu sırasında meydana gelen hızlı çökmeler genellikle 

damarların kalınlıklarında ani değişimlere neden olduğu gibi yanal ve düşey yönde 

devamlılığını olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca, damarların çökelmesi sırasında gelişen 

tektonik etkilerle oluşan çok sayıda fayın ve iki ayrı orojenezin meydana getirdiği antiklinal ve 

senklinaller kömür damarlarının oldukça eğimli bir yapı kazanmasına ve devamlılıklarının 

kesilmesine neden olmuştur.  

Havzanın yoğun olarak tektonizmaya maruz kalması, irili ufaklı çok sayıda fayın ve 

süreksizliklerin üretim alanlarını birçok parçaya ayırmış olması işletmecilik faaliyetlerini ve 

çalışma koşullarını zorlaştırmaktadır.  

Havzada damar meyillerinin 0-90° arasında değişmesi, çoğunlukla dik ve dike yakın 

olması  devamlılıklarının belirgin olmaması  farklı üretim metotlarının uygulanmasını 

gerektirmektedir.  

Müessesede  2019 yılında; 3 kartiyede (1., 2. ve 5. Kartiyeler) ağaç tahkimatlı dönümlü 

arka göçertmeli uzun ayak yöntemi, Kartiye 4’de kara tumba yöntemi, Kartiye 3’ de ise; 

26.04.2019 tarihinden itibaren esnek yarı mekanize tahkimat teçhizatlı sistemle olmak üzere 

toplam 5 kartiyede üretim yapılmıştır.    

2019 yılında üretilen 288.550 ton tüvenan kömürün 189.477 tonu (%66)  klasik ağaç 

tahkimatlı göçertmeli dönümlü uzunayaklardan, 55.260 tonu (%19) tumba bacalardan (kara 

tumba), 43.134 tonu (%15) esnek yarı mekanize sistem ile kalan 679 ton ise taban ve baca 

ilerlemelerinden üretilmiştir. 

Kozlu TİM Üretimde mekanizasyon projesi; Kozlu Taşkömürü İşletme 

Müessesesindeki kömür rezervinin %90 'ının eğimi 60˚-90˚arası dik damarlardan oluşmaktadır. 

Bu damarlarda daha önce uygulanan pnömatik patlatma sisteminin yönetmelik değişikliği 

sonucu durdurulması, göçertmeli tumba yönteminin ise iş güvenliği açısından yüksek risk 
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içermesi, derin kotlarda daha fazla gazla mücadele edilmesi, kömür kazanımının düşük olması, 

fazla malzeme sarfiyatı ve işçilik gerektirmesi nedeni ile yeni bir sistem arayışına girilmiştir. 

Bu kapsamda yapılan araştırmalar neticesinde özellikle Çin ve Vietnam'da, dik damarlarda 

kullanılan Esnek Yarı Mekanize sisteminin (Kırkayak), Müessese dik damarları için de uygun 

olacağına karar verilmiştir. 

Bu doğrultuda, Kozlu TİM Yeraltı Esnek Mekanize Tahkimat Teçhizatı alımına ilişkin 

25.04.2018 tarihinde yapılan ihale neticesinde, firma ile  13.06.2018 tarih 69751 sayılı 

sözleşmenin imzalandığı, yaklaşık maliyeti 10.109.870,00 TL hesaplanan 170 metrelik Esnek 

Mekanize Tahkimat Teçhizatının, 1 adet hidrolik pompa istasyonu, 170 adet hidrolik direk ve 

100 günlük hizmet bedeli (eğitim+montaj) ile birlikte toplam 2.527.950,00 USD bedelle 

alındığı, teslim süresinin 180 gün olduğu,    04.03.2019 tarihinde müesseseye getirilen 

teçhizatın yeraltına montajına müteakip performans testlerine geçildiği, 15.05.2019 tarihinde 

performans testleri tamamlanarak 20.05.2019 tarihinde geçici kabulün yapıldığı, 2019 yılı 

sonuna kadar panodan 43.134 ton tüvenan kömür üretimi yapıldığı  görülmüştür.  
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Tablo 8: 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;         

Tuvönan Üretim; Ton 1.364.994 256.600 368.769 288.550 78 112 

Satılabilir Üretim; Ton 917.276 148.573 225.096 161.019 72 108 

Satılabilir/Tuvönan % 67,20 57,90 61,04 55,80 91 96 

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

Makine ve Tesisler;         

Kuyular; Ton/Yıl 960.638 256.600 368.769 288.550 78 112 

Lavvar Tesisi; Ton/Yıl 640.000 256.600 368.769 288.550 78 112 

Galeri Açma 

Makinaları; 
m/Yıl 

      

KömürKazı Makinaları; Ton/Yıl       

Kompresörler; m³/dak. 180.000.000 155.520.000  155.520.000  100 

Aspiratörler; m³/dak. 18.000      

Tulumbalar (yeraltı); m³/yıl 4.627.500      

Lokomotifler; Ton/yıl 450.000 256.600 368.769 288.550 78 112 

Ocak arabaları; Ton/yıl 450.000 256.600 368.769 288.550 78 112 

Bant Konveyörler; Ton/yıl 1.200.000 256.600 368.769 288.550 78 112 

Hazırlık Faaliyetleri;         

Toplam Taş İçi; m/Yıl  279 700 363 52 130 

Toplam Kömür İçi; m/Yıl  2.379 2250 2480 110 104 

İlerleme Randımanı;         

Taş içi; cm/yev.  8,93 1000 363 36 4065 

Kömür içi; cm/yev.  9,61 1500 991,5 66 10317 

Sondaj Faaliyetleri;         

Arama, Pilot; metre  1.170  2838,1  243 

Degaj;  metre  11.192  11199  100 

İşçi Sayıları;         

Pano Ayak Üretim İşç.; Adet 1.126 521 455 743 158 175 

Yeraltı (A); Adet 2.319 1.303 1.335 1.544 116 118 

Yerüstü (B); Adet 288 188 185 170 91 93 

Genel Toplam;(A+B) Adet 2.607 1.491 1.520 1.714 113 115 

Yeraltı/yerüstü % 8,05 6,93 7,22 9,08 126 131 

Yeraltı/toplam % 88,95 87,39 87,83 90,15 103 103 

Yevmiye Sayıları;         

Pano Ayak Üretim İşç.;  Adet 280.116 95.088 101.465 114.579 113 120 

Yeraltı (A); Adet 582.069 277.682 297.705 283.012 95 102 

Yerüstü (B); Adet 72.288 34.619 41.255 30.589 74 88 
Genel Toplam;(A+B) Adet 654.357 312.301 338.960 313.601 93 100 

İşgücü Verimliği;         
Pano Ayak Üretim İşçisi; Kg/yev.  3.275 1.562 2.218 1.405 63 90 
Yeraltı (A); Kg/yev.  1.576 535 792 569 72 106 
Toplam (A+B); Kg/yev.  1.402 476 691 513 74 108 

Genel Toplam; Kg/yev.  1.402 476 691 513 74 108 

Üretim Verimliliği; Ton/Gün 5.482 1.026 1.481 1.168 79 114 

Kapasiteden 

yararlanma 
(%)  16,20 24,54 17,55 

72 108 

                

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. 
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Müessesede son yıllarda belirgin bir şekilde düştüğü görülen üretimi olumsuz etkileyen 

başlıca etkenlerin; 

- Ocakların giderek derinleşmesi, genişlemesi, nakliyat mesafelerinin, aktarmaların 

dolayısıyla iş gücü ihtiyacının artması, fiili çalışma sürelerinin azalması, nakliyat sisteminde iş 

gücü ihtiyacını azaltacak şekilde rehabilitasyon ve otomasyona gidilememesi,   

-2002, 2006, 2009 ve 2019 yıllarında yapılan toplu işçi alımlarında sadece pano ayak 

üretim işçisi alınması, üretime yardımcı hazırlık, nakliyat, elektro-mekanik, barutçu, tamir 

bakım gibi sanatlara toplu işçi alınamaması, 

- Norm kadroya (2014 tarihli) göre 1.126 olması gereken pano ayak üretim (kazı) işçi 

sayısının yaklaşık 743’e düşmesi,  

- 2019 yılında müessesede mevcut yaklaşık 743 kazı işçisinden de aylık ortalama 240 

işçinin geçici sanat değişimi ile ihtiyaç duyulan başta nakliyat, hazırlık ve tamir tarama olmak 

üzere barutçu, mekanizasyon, elektrik elektronik işçiliği gibi gerek iş güvenliği gerekse işin 

sürdürülebilirliği açısından zorunluluk arz eden üretime yardımcı sanatlarda çalıştırılması, 

-Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerince tespit edilen bazı noksanlıklar nedeniyle zaman 

zaman işin durdurulması, işgücü randımanlarında artış sağlayan pnömatik patlatma sistemi ile 

yapılan üretimin, çift kaçış yolu bulunmaması ve tali havalandırma yapılması nedeniyle kurum 

bazında durdurulması, kara tumba yöntemine geçiş sürecinin yarattığı olumsuz koşullar, 

- Ocaklarda Metan gazı, Karbonmonoksit gazı yükselmeleri (oksidasyon) nedeni ile 

zaman zaman üretimin durdurulması,  

- Üretime yardımcı işçiliklerde görülen belirgin açık nedeniyle, tamir, bakım onarım 

çalışmalarının, arızalara müdahelelerin, zamanında yapılamaması,  

- Ocakların giderek derinleşmesi, üretim noktalarına mesafelerin uzaması, aktif kat 

sayılarının artması, -560 ve -630 kat hazırlıklarının tamamlanamaması nedeniyle ocaklarda, 

konsantrasyona/reorganizasyona gidilememesi,  

-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, 

-23.04.2015 tarih 29335 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6645 sayılı Kanunun 36 

ncı maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 63.  maddesinin 1. fıkrası 3. cümlesi yeraltı maden 
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işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok 7,5, haftada en çok 37,5 saattir şeklinde 

değiştirilmesi, senelik izin gün sayısının arttırılması,  

- 15.11.2015 tarihinden itibaren Kurum yer altı işyerlerinde münavebeli olarak 

(Gruplu) üretime yönelik Pano Ayak Üretim İşçiliği Sanatında çalışanların, norm kadroları ile 

birlikte daimi işçilik statüsüne değişimlerinin yapılması, yeraltında zor koşullarda işini düzgün 

yapan işçilerin yeterince dinlenememesi, 

- Hazırlık işlerinde kullanılan 1992 yılında Dünya Bankası kredisi ile alınan E-H Delici 

ve Yükleyicilerin ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle sıklıkla arızalanması, bakım onarım 

sürelerinin artması, yedek parça temininde sorun yaşanması, hazırlık ilerleme randımanlarının 

düşmesi, 

-İş disiplininin sağlanamaması, devamsızlıklar ve ücretsiz istirahat izinlerinin artması, 

üretime direkt katkısı bulunan kazı işçiliğinde günlük herhangi bir nedenle (yasal veya yasal 

olmayan) işe gelmeme oranının %30’lara ulaşması, ayaklara yeterli sayıda işçi tertip 

edilememesi, işçi ve diğer çalışanların motivasyonlarının bozulması, 

- İş kazaları nedeniyle meydana gelen iş gücü ve zaman kayıpları olduğu 

görülmektedir. 

TUBİTAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) danışmanlığında 

2019 yılında tamamlanabilen 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. 

Müessesede 2019 yılı işgücü verimlilik değerlerine bakıldığında; Satılabilir üretime 

göre; Kazı işgücü verimlilik değerinin 1.405 kg/yevmiye, İçeri A (yeraltı) işgücü verimlilik 

değerinin 569 kg/yevmiye, İçeri+dışarı (A+B) işgücü verimlilik değerinin 513 kg/yevmiye 

olarak gerçekleştiği, Kurum Stratejik Planında 2019-2023 yılları için hedeflenen 1.250 

kg/yevmiye değerinin çok altında kaldığı görülmüştür. 

İşçilikler; 2014 yılında TTK Yönetim Kurulunca Kabul edildiği görülen Norm Kadro 

çalışmasına göre 1.636.905 ton/yıl tüvonan kömür üretimi için, Kozlu TİM norm kadrosu, 

2.319 yeraltı (1.126 Pano ayak üretim işçisi), 288 yerüstü işçisi, toplam 2.607 işçi olarak 

belirlenmiştir.  
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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 olup, bu konuda TUBİTAK’a 

bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)’nden hizmet alınmıştır. TÜSSİDE 

tarafından hazırlanan güncel norm kadroya ilişkin raporun Mart 2020 tarihi itibarıyla 

tamamlandığı, üretim ve hazırlık çalışmalarında mekanizasyon yatırımlarından elde edilecek 

sonuçlarla birlikte değerlendirme aşamasında olduğu görülmüştür.   

Önceki son toplu işçi alımı 2009 yılında (pano ayak üretim işçisi) yapılan müessesede 

emeklilikler nedeni ile işçi sayısının hızla azaldığı, 2019 yılına kadar Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Genel Yatırım ve Finansman Programları kapsamında yeterli sayıda işçi alımına 

izin verilmediği ve  üretimin de azalan işçi sayısına bağlı olarak giderek düştüğü görülmektedir.  

İşçi eksikliğinin giderilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan 

girişimler sonucunda 2019 yılı Haziran-Aralık ayları arasında 1.500 işçi alımı yapılmıştır. Bu 

işçilerin 327’si Kozlu Müessesesine verilmiş, hizmet içi eğitim ve adaptasyon süreçleri 

başlamıştır. 

Kurum’un diğer müesseselerinde olduğu gibi Kozlu TİM’de de son yıllarda, 

mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmeyen işçilerin sayısında ve bunların işe gelmedikleri gün 

sayısında alınan önlemlere rağmen belirgin bir değişiklik olmadığı gözlenmektedir. 

Müessesede devamsızlık gün sayısının 2018 yılında 971 gün olduğu,  2019 yılında 268 

işçinin toplam 1.065 gün devamsızlık yaptığı, 31 işçinin 10 – 39 gün arasında devamsızlığı 

bulunduğu görülmüştür. Her ne kadar müessesede işyeri disiplininin sağlanabilmesi 

kapsamında izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmemeyi alışkanlık haline getiren işçilerden 2019 

yılında 1 işçinin iş aktinin fesih edildiği, 2 işçiye saat kesme, 9 işçiye ihtar, 2 işçiye müesseseler 

arası nakil, 76 işçiye 1-3 yevmiye kesme cezası verildiği görülse de bazı işçilerin izinsiz ve 

mazeretsiz olarak devamsızlık yapmaya devam ettikleri, ayrıca bu işçilerden pek çoğunun da 

izinsiz ve mazeretsiz devamsızlıklarının yanı sıra, hayatın doğal akışı içerisinde olağan 

olamayacak sıklık ve sayıda hastane izni ve ücretsiz istirahat izni kullandıkları, iş tertip ve 

düzenini, iş disiplinini, diğer işçilerin motivasyonunu olumsuz yönde etkiledikleri 

görülmektedir. 

2018 yılında istirahat izni kullanan 629 işçi bulunduğu, istirahat izinleri nedeniyle 

16.911 gün işgücü kaybının olduğu, 2019 yılında istirahat izni kullanan 755 işçi bulunduğu, 20 

gün ve üzeri istirahat izni kullanan 286 işçinin, 80 gün ve üzerinde istirahat izni kullanan 40 

işçinin bulunduğu, en fazla istirahat izni kullanan 10 işçinin 168-316 gün arasında değişen 
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sayıda istirahat izni kullandıkları, istirahat izinleri nedeniyle 17.805 gün işgücü kaybının olduğu 

görülmüştür.  

Bu işi alışkanlık haline getiren, olağan olamayacak sıklık ve sayıda, günlük tedavi izni 

ve istirahat izni kullanan   işçilerin almış oldukları gereksiz istirahatler veya ayakta tedaviler ile 

Müessese üretim kayıpları nedeniyle, SGK ödediği istirahat paraları ve gereksiz muayene, 

tetkik ve tahlil, ilaç ve diğer sağlık ve sıhhi malzeme bedelleri  nedeniyle zarara uğramaktadır. 

SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarının, aile hekimlerinin, muayene ettikleri hasta ve varsa 

tetkik/tahlilleri için ayrı ücret almaları, resmi sağlık kuruluşlarında ise performansa dayalı ücret 

sisteminin bulunmasının bu tür suistimallerin önlenememesine yol  açtığı görülmektedir. 

Arama ve hazırlık çalışmaları; Taş içi hazırlıklarda; 2019 yılında kredili olarak 400 

metre düz  programa karşılık, gerçekleşme sağlanamadığı, cari harcamalardan 200 metre yatay, 

100 metre meyilli galeri olmak üzere toplam 300 metre galeri programına karşılık, %121 

oranında gerçekleşme ile  345 metresi düz, 18 metresi meyilli olmak üzere toplam 363 metre 

galeri sürüldüğü, kredili ve cari harcamalardan programa göre %48 oranında noksan, önceki 

yıla göre %30 oranında fazla galeri ilerlemesi yapıldığı görülmüştür.  

Kömür içi hazırlıklarda; 1.500 metre demirbağlı yatay galeri 750 metre ağaç bağlı 

kılavuz taban olmak üzere toplam 2.250 metre  galeri programına karşılık programın %10 

üzerinde toplam 2.480 metre (991,50 metre demir bağlı taban, 1.488,50 metre ağaç bağlı 

kılavuz taban) kömür içi  ilerleme yapılmış olup bir önceki yıla göre de %4 oranında fazla 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Müessesenin Ana kat Hazırlık Yatırımları: -560 Kat Hazırlığı Projesi; TKİ 

Yönetim Kurulu’nun 11/12/1980 tarih ve 2715/2621 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve aynı yıl 

proje uygulamasına başlanmıştır. 1980 yılında -485/-560 katları arasındaki kömürlerin üretimi 

amacıyla projelendirilip uygulamaya alınan -560 Kat Hazırlığı işinin proje boyu 10/08/2015 

tarihinde revize edilerek 19.757,00 metre olarak onaylanmıştır.  

Proje kapsamında 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hazırlık işçi sayısının yetersiz olması 

nedeniyle ilerleme sağlanamamış, 2018 yılında, TH34 bağ ile 16 m2 kesitte 94 metre meyilli 

galeri sürülmüştür. 2019 yılında ekip oluşturulamadığı için kredili ilerleme yapılamamıştır. -

560 Kat Hazırlığında; 2019 yılsonu itibariyle sürülmüş olan toplam 15.777,25 metre galerinin 

13.067,75 metresi müessese imkânları ile 1.139,50 metresi I. Kısım,     1.570 metresi de II. 

Kısım ihale kapsamında üçüncü şahıslarca yapılmış ve mevcut onaylı projede 3.979,75 metre 

daha sürülecek galeri bulunduğu görülmüştür. 

-630 Kat Hazırlığı Projesi;  Müessesenin -560/-630 katları arasındaki kömürlerin 

üretimi amacıyla hazırlanan proje, 9.590 metre proje boyu ile onaylanarak yürürlük kazanmış 
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ancak, duyulan ihtiyaç doğrultusunda proje boyu 03/03/2011 tarihinde 13.928 metre olarak 

revize edilmiştir.  

-630 Kat Hazırlığı işinde proje başlangıcı olan Ekim 2003'ten 2019 yılı sonuna kadar 

8.177,29 metre galeri sürülmüş ve bu ilerlemenin 209.79 metresi müessese ekipleriyle, 1.972.50 

metresi I. Kısım. 5.995 metresi de II. Kısım ihale kapsamında yüklenici firma marifetiyle 

yapılmıştır. Toplam proje boyu 13.928 metre olan -630 Kat Hazırlığı işi kapsamında 5.750.71 

metre daha sürülecek galeri kalmıştır. 

Kömür yıkama-zenginleştirme: Müessese’nin ürettiği kömürler, 03.04.2006 

tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar, demir-çelik sektörüne dönük düşük küllü metalürjik 

taşkömürü üretim politikasına esas olmak üzere ihale edilerek üçüncü şahıslar tarafından 

kurulan ve işletilen Kozlu Modüler Lavvarı’nda yıkanarak piyasaya sunulmuştur.  

Kozlu ve Üzülmez kömürlerinin yıkattırılması ve torbalattırılmasına ilişkin 

09.02.2005 tarihinde 5 yıl için ilk defa hizmet alımı yöntemiyle yapılan açık ihalenin süresi 

04.04.2011 tarihinde sona ermiştir. Daha sonraki süreci kapsayacak şekilde 28.07.2010 

tarihinde ihaleleri yapılmaya başlanan ve firma şikayetleri, KİK ve Mahkeme kararları 

nedeniyle bugüne değin sonlandırılamayan Kozlu ve Üzülmez Müesseselerinde üretilen 

kömürlerin yıkattırılması ve torbalattırılmasına ilişkin Doğrudan Temin yoluna gidilmiştir.  

Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ. İle imzalanan 21 aylık son Doğrudan 

Temin Sözleşmesi 31/12/2019 tarihinde sona ermiştir. Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm 

San. ve Tic. AŞ. Firması; 06.09.2019 tarih ve 062 sayılı yazısı ile "Doğrudan Temin" 

yöntemiyle yaptığı Kozlu ve Üzülmez TİM Kömürlerinin Yıkattırılması ve Torbalanması 

İşlerini, sözleşmenin bitim tarihi olan 31.12.2019 tarihinden sonra yapmayacağını Kuruma 

bildirmiştir.  

2019 yılı için Park teknik firmasına kömür yıkama hizmetleri için 5.341.000 TL, 

kömür torbalatma hizmet için 376.000 TL olmak üzere toplam 5.717.000 TL ödendiği 

görülmüştür. 

Gelinen bu noktada;  

- Kozlu ve Üzülmez Müesseselerinde doğrudan temin yöntemiyle 18,85 TL/Ton'a 

(Ağustos 2019 ayı itibarıyla) kömür yıkattırılırken, açık ihaleyle yapılan ve 15 yıl süreli olarak 

sözleşmeye bağlanan Karadon Çatalağzı Lavvarında 11,95 TL/Ton'a (Ağustos 2019 ayı 

itibarıyla) kömür yıkattırılması,  

- Sayıştay Raporunda Kurumun bir Merkez Lavvarının olması gerektiğinin önerilmesi,  
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- Karadon Lavvarında, meydana gelebilecek arıza ve benzeri herhangi bir nedenle 

kömürlerin yıkanamaması halinde Karadon-Kozlu-Üzülmez Müesseselerinin üretim zincirinin 

durma noktasına gelmesi riski,  

- Çaka Tesisinin devreye alınması sonrasında bu müesseselerdeki kömür damarlarının 

yapılarındaki farklılıklar (kil, arakesme vb) nedeniyle yıkama rejimlerinin adaptasyonunun 

zaman alacağı,  

- Kozlu ve Üzülmez Müesseselerindeki Kömür yıkama ve torbalama işlerinin 

vazgeçilemez, ertelenemez ve aksatılamaz olduğu hususları ile Kozlu ve Üzülmez 

Müesseselerinde kömür üretiminin devamlılığı açısından kömür yıkama işleminin kesintiye 

uğramadan yapılabilmesinin sağlanabilmesi için TTK Yönetim Kurulunun 01.10.2019 tarih ve 

154 sayılı kararı ile  Kozlu ve Üzülmez Lavvar Tesislerinin mülkiyetinin Kurum tarafından 

alınmasına yönelik çalışma yapılmasına karar verilmiştir.  Yapılan çalışmalar neticesinde bahse 

konu iki lavvarın KİK - Doğrudan Temin 22.e maddesine göre alınabileceğine karar verilmiş 

ve Firma ile yapılan görüşmeler sonucunda, taraflar arasında 01.01.2020 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere bahse konu lavvarların yedekleri ile birlikte  KDV hariç 4.000.000TL bedel 

karşılığında satın ve devir alınmasına ilişkin 21.11.2019 tarihli Protokol imzalanmıştır.  

01.01.2020 tarihi itibarıyla Kozlu ve Üzülmez Lavvar tesisleri Kozlu ve Üzülmez 

Müesseseleri envanterine geçmiştir.  

Bilahare Kurum envanterine kaydedilen Kozlu ve Üzülmez lavvar tesislerinin hizmet 

alımı yöntemi ile işlettirilmesine ilişkin olarak;  

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi ve Üzülmez Taşkömürü İşletme 

Müesseselerince üretilen tüvenan taşkömürlerinin Kozlu ve Üzülmez’ de iki ayrı lavvarda 

yıkattırılması ve torbalattırılması işleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3g maddesine 

istinaden istisna kapsamında Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik 

esaslarında 18.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile ihaleye çıkılmıştır.  

Yaklaşık maliyeti 5.128.672,00 TL. olarak hesaplanan söz konusu hizmet işinin,  % 

23 oranında düşük 3.963.600,00 TL. bedelle Karbomet Mad. İnş.Turizm Taşımacılık Liman 

Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne yaptırılmasına karar verildiği görülmüştür.  

İşin süresi 12 ay olarak belirlenmiş olup,  bu süre içerisinde yıkattırılacak kömür 

miktarı Kozlu TİM için 252.000 ton, Üzülmez TİM için 302.400 ton olmak üzere toplam 

554.400 ton, torbalanacak kömür miktarı Üzülmez TİM için 10.000 ton, Kozlu TİM için 10.000 

ton olmak üzere toplam 20.000 ton olarak belirlenmiştir.  

Verimlilik; 2019 yılında 2.518 kg/yevmiye olarak gerçekleşen tüvenan bazda pano 

ayak üretim işgücü verimliliği programa göre %31, bir önceki yıla göre %7 oranında düşük, 
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Satılabilir bazda pano ayak üretim işgücü verimliliği programa göre %37, önceki yıla göre %10 

oranında düşük gerçekleşmiştir. Tüvenan bazda pano ayak üretim işgücü verimliliği değerinin 

kurum ortalamasından  (3.002 Kg/yevmiye)  %16 oranında düşük olduğu görülmektedir.   

İş Kazaları; Derin yeraltı kömür madenciliği yapılan müessesede bölgenin jeolojik ve 

tektonik yapısı nedeniyle kömür damarlarının eğim, kalınlık ve devamlılıkları süreklilik arz 

etmediğinden özellikle üretim ayaklarında ve pano hazırlıklarında  çalışma şartları dünyadaki 

emsallerine göre çok daha zordur. Bu durum çalışanlara verilen eğitimlere ve alınan önlemlere 

rağmen iş kazalarına yol açmaktadır.   Yapılan incelemelerde; Müessese’de 2019 yılında bir 

önceki yıla göre %42 oranında artışla  602 iş kazası olduğu, 602 işçinin yaralandığı, 579 kazanın 

yeraltında, 23 kazanın yer üstünde meydana geldiği görülmüştür.   

2019 yılında; yeraltında 10.000 yevmiyeye düşen kaza adedinin 19,20 olduğu önceki 

yıla göre %41 oranında artış olduğu, 10.000 ton tüvenan üretime düşen kaza adedinin ise önceki 

yıla göre %26 oranında artışla 20,86 olduğu görülmüştür. Bu değerler kurum ortalaması (10.000 

yevmiyeye 19,54, 10.000 tona 21,60 adet) civarındadır.  

Yeraltında meydana gelen ve yaralanma ile sonuçlanan 592 kaza sonucu toplam 592 

yaralının 463’ünün (%78) pano ayak üretim işçisi, 45’inin (%8) hazırlık işçisi, 41’inin (%7) 

nakliyat işçisi olduğu ve kazaların 179 tanesinin göçüklerden,   218 tanesinin malzeme taşıma 

ve kullanması esnasında olduğu, 161 tanesinin de düşme, kayma, çarpma, yuvarlanma gibi 

muhtelif  sebeplerden kaynaklandığı görülmüştür.  

İş göremezlikle sonuçlanan iş kazaları nedeniyle müessesenin 2018 yılında 

1.829.501,16 TL, 2019 yılında 4.626.264,39 TL iş kazası tazminatı ödediği, TTK iş yerlerinin 

2019 yılı içerisinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği yönünden Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerince İş 

Güvenliği ve İşçi Sağlığı yönünden denetlenmediği görülmüştür. 

 

1.3.5.2- Üretim maliyetleri : 
Ocaktan 288.550 ton tüvenan olarak çıkarılan ve hizmet alımı yoluyla yükleniciye 

lavvarda yıkattırılmak suretiyle elde edilen 161.019 ton satılabilir kömürün,  satılan 156.305 

tonluk kısmını ana hatlarıyla; 

- % 71,6 oranındaki kısmı, enerji sektörüne (Elektrik enerjisi üreten termik santrale) 

satılan filtrasyon ürünü kömür, 

-% 27 oranındaki kısmı, demir-çelik sektörüne (Kardemir’e satılan ) 0-10 mm ebatlı 

düşük küllü-ince lave metalürjik kömür, 

- % 1,4 oranındaki kısmı ise Valiliğe ve muhtelif müşterilere verilen 18/150 parça 

kömür oluşturmaktadır. 
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Satılabilir kömür ile satılan kömür arasındaki 4.714 tonluk kömürün tamamı; 

işçilere ve sosyal tesislere kullanım amacıyla verilen,  18-150 mm ebatlı kömürden 

oluşmaktadır.  

Kozlu TİM’in satılabilir kömür üretim maliyeti tüvenan üretim aşaması dâhil 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 farklılıklar, ocak yangınları, vb 

birçok faktör etki etmektedir. 

Kozlu TİM’in 2019 yılına ilişkin faaliyet döneminde üretilen satılabilir taşkömürünün 

üretim maliyetini oluşturan gider unsurları, program ve önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki 

Üretim Maliyetleri Tablosunda gösterilmiştir.  

 

Tablo 9: Üretim Maliyetleri Tablosu 

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 2.746 18 3.537 16 3.316 21 94 

 -İşçilik 67.200 452 83.207 370 96.878 602 116 

 -Genel üretim giderleri 585 4 682 3 605 4 89 

 - Dışardan sağlanan fayda ve hiz. 11.593 78 15.666 70 17.434 108 111 

 - Amortismanlar ve tükenme pay. 6.599 44 8.770 39 8.203 51 94 

                        Toplam (1) 88.723 597 111.862 497 126.437 785 113 

2-Üretimle dolaylı  
          

   ilgili giderler: 

 - Ortak üretim giderleri 116.792 786 138.854 617 128.421 798 92 

 - Yardımcı üretim giderleri 11.961 81 18.743 83 14.235 88 76 

 - ..............................           

                        Toplam (2) 128.754 867 157.598 700 142.656 886 91 

                       Toplam (1+2) 217.476 1.464 269.459 1.197 269.093 1.671 100 

3-Yarı mamul değişmeleri (+,-)           

4-Üretim giderlerinden indirimler (-):            

 -Ara ve yan ürün giderleri           

 -Diğer Giderler           

                        Toplam (4) 0 0 0 0 0 0  

5-Maliyet giderleri toplamı 217.476 1.464 269.459 1.197 269.093 1.671 100 

6-Üretim miktarları (TON) 148.573  225.096   161.019  72 

7-Birim maliyeti (5/6) (TL/TON) 1.464   1.197   1.671  140 
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Bir önceki yıla göre üretilen satılabilir kömür miktarının %8,37 oranında (12.446 ton) 

arttığı ve maliyet giderleri toplamının da yaklaşık %23,7 oranında (51.617 Bin TL) arttığı 

görülmektedir. Birim üretim maliyetinin bir önceki yıla göre %14 oranında bir artışla ve 

program hedefinin de %40 oranında üstünde 1.671 TL/Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

2019 yılında toplam üretim maliyetleri içinde en büyük payı; %53 ile dolaylı 

giderlerin oluşturduğu, yaklaşık %47’sini oluşturan doğrudan giderlerin ise büyük kısmının 

(yaklaşık %77) işçilik giderlerinden meydana geldiği görülmektedir.  

2019 yılı üretimle doğrudan ilgili giderlerin %77’sini işçilik giderleri 

oluşturduğundan işçi sayısında ve ücretlerinde meydana gelen artışların maliyetleri 

arttıracağından, bu tip emek yoğun bir işletmede, işgücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik 

olarak alınacak her türlü tedbirin, maliyetlerin azaltılmasında hayati önem arz edeceği 

görülmektedir.   

 

1.3.6 Pazarlama 

1.3.6.1 Satışlar 

Kurumun ürettiği kömürlerin pazarlama ve satış işlemleri Genel Müdürlük 

Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı tarafından yürütüldüğünden detaylara Genel Müdürlük 

raporunda yer verilmiştir. 

Tablo 10: Satışlar Tablosu 

Satışlar 

2018 2019 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Miktar Tutar (Bin TL) Miktar Tutar (Bin TL) Miktar Tutar (Bin TL) 

1-Esas ürün: - - - - - - 

a)Yurt içi 143 49.160 219 87.595 156 58.449 

b)Yurt dışına - - - - - - 

İhraç kaydıyla - - - - - - 

Direk - - - - - - 

2-Yan ve ara ürün: - - - - - - 

3-Ticari mal: - - - - - - 

Yurt içi satış toplamı 143 49.160 219 87.595 156 58.449 

Yurt dışı satış toplamı 0 0 0 0 0 0 

Genel toplam 143 49.160 219 87.595 156 58.449 

2018 yılı ton başına ortalama fiyat olan 344 TL, her ne kadar 2019 yılı için 400 TL/ton 
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olarak programlanmış olsa da 2019 yılında 375 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

Müessesenin 2019 yılı için öngörülen yurtiçi satış miktarının ancak %66,7‘si 

gerçekleştirilebilmiştir. Bu eksiklik üretimde hedeflenen miktarın yakalanamamasından 

kaynaklanmaktadır. 

 

Tablo 11: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

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 0 42.423 42.423 0 

b) 18/150 Taşkömürü 0 8.843 8.843 0 

c) Santral Yakıtı 0 111.753 111.753 0 

2- Yan ve ara ürün - - - - 

3-Ticari mallar - - - - 

  Genel Toplam 0 161.019 161.019 0 

2019 yılında da 2018 yılındaki gibi stoklara giren malların tamamı yıl içinde elden 

çıkarılmış ve 2020 yılına stoklarda kömür devredilmemiştir. 

1.3.6.2 Satış Sonuçları 

 

Tablo 12: Satış Sonuçları Tablosu 

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: 58.449 (261.085) (50.786) (311.870) (253.421) 434 81 

   A)Yurt İçi 58.449 (261.085) (50.786) (311.870) (253.421) 434 81 

   B)Yurt Dışına - - - - - - - 

2-Yan ve Ara Ürün: - - - - - - - 

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

Yurt İçi Satış Toplamı 58.449 (261.085) (50.786) (311.870) (253.421) 434 81 

Yurt Dışı Satış Toplamı - - - - - - - 

Genel Toplam 58.449 (261.085) (50.786) (311.870) (253.421) 434 81 

Satış Programı 87.595 (261.709) (61.686) (323.395) (235.800) 269 73 

Programa Göre Fark (29.146) (624) (10.900) (11.525) (17.621) 60 153 

Geçen Dönem Satış 

Sonuçları 
49.160 (208.895) (42.348) (251.243) (202.083) 411 80 
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Satış sonuçları tablosu irdelendiğinde; net satışlara göre zararın bir önceki yıla göre 

51.338 Bin TL arttığı, satış maliyetine göre zararın ise bir önceki yıl değeri olan %80’den 2019 

yılında %81’e yükseldiği görülmektedir. 

1.3.7 Bağlı Şirket/Ortaklık ve İştirakler 

 Müessesenin bağlı şirket, ortaklık veya iştiraki bulunmamaktadır. 

1.3.8 Yatırımlar 

Müesseseye ilişkin 2019 Yılı yatırımları aşağıdaki Yatırımlar ve Yatırım Programı Tablolarında 

gösterilmektedir. 

Tablo 13: Yatırım Tablosu 

Projeler (*) 

Projenin 
Başlangıçtan 

2019 yılı sonuna 

kadar 

2019 yılı 

2019 yılında 
Gerçekleşme (%) 

ödeneğinin 

son tutarı Nakdi Fiziki 

Başlama 

Bitiş 

Yılı 

Son 

Tutarı 
Nakdi 

Ödeme 
Fiziki 

Yatırım 
  Nakdi 

ödeme 
Fiziki 

Yatırım 
Tümünde 

2019 

Yılında 
Tümünde 

2019 

Yılında 
  

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
   Bin 

TL 
Bin TL 

A-Etüt proje işleri:                       

a)  20.. yılında biten                       
b) 20 yılından sonraya 

kalanlar 
                      

Toplam (A)                       

B-Devam eden projeler:                       

a)  20.. yılında bitenler                       
b)  20.. yılından 

sonraya kalanlar: 
                      

Toplam (B)                       

C-Yeni projeler:                       
a)  2019 yılında 

bitenler 
2019-19 18.489 8.341 15.709 18.489 8.341 15.709 45 45 85 85 

b)  2019 yılından 

sonraya kalanlar: 
                      

Toplam (C)   18.489 8.341 15.709 18.489 8.341 15.709         

Toplam (A+B+C)   18.489 8.341 15.709 18.489 8.341 15.709         
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) 
                      

 
Müesseseler tarafından hazırlanan yatırım faaliyet raporları, EPPT Dairesi Başkanlığı 

tarafından incelenerek bilgisayar ortamında konsolide yatırım faaliyet raporu olarak derlenir ve 

gerektiğinde ilgili makamlara bilgi ve denetim için sunulur. 

Kurumun 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar, 18/02/2019 
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tarih ve 30690 sayılı Resmi Gazete 1.Mükerrerde 767 Karar Sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe 

konulmuştur. 

Kurumun Yönetim Kurulu'nun 27/02/2019 tarih ve 24 no’lu Kararı ile de 2019 Yılı Yatırım 

Programı uygulama dönemi fiilen başlamıştır. 

Müessesenin 2019 yılı ilk yatırım ödeneği TTK Genel Müdürlüğü yatırımları içerisinde toplam 

15.178.000 TL olarak yer almıştır. Müessese Yatırım Programı; 2018 yılından sarkan teçhizatın cari yıl 

programına yeniden ilave edilme zorunluluğu, yatırım uygulamaları esnasında ortaya çıkan acil 

ihtiyaçların programa alınması ve yılsonunda projelerde depasmana sebebiyet vermemek için Yönetim 

Kurulu Kararı ile yıl içinde üç kez revize edilmiş. 17/12/2019 tarih ve 222 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 

ile de program son şeklini almıştır. Buna göre; 2019 yılında yapılan revizeler aşağıda özetle 

açıklanmıştır. 

1- 14/06/2019 tarih ve 101 no’lu Yönetim Kurulu Kararı ile; 

a) Müessesenin Yurtiçi Makine Demirbaşları işi kapsamındaki 2 adet havalı somun sıkma- 

sökme seti ile 3 adet pnömatik demirbağ kesme testeresi programdan çıkarılmış, bunun yerine birimlerin 

talepleri üzerine programa 3 adet izolasyon test cihazı, 3 adet pensampermetre ve 1 adet kablo arıza 

bulucu ilave edilmiştir. Ayrıca patlayıcı madde taşınmasında kullanılmak üzere 1 adet ADR'li Kamyon 

programa dahil edilmiştir. Bu doğrultuda; Yurtiçi Makine Demirbaşları işinin ödeneği 169.000 TL’den 

397.000 TL'ye yükseltilmiş olup anılan iş için gerekli olan 228.000 TL ek ödenek Arama İhzarat Projesi 

-560 Kat Hazırlığı işinden aktarılarak karşılanmıştır. Bu revize ile birlikte -560 Kat Hazırlığı işinin 

ödeneği de 1.000.000 TL’den 772.000 TL’ye düşmüştür. 

2- 25/07/2019 tarih ve 114 no’lu Yönetim Kurulu Kararı ile; 

a) İş Güvenliği İyileştirme Teçhizatı detayındaki 1 adet alarmlı metan ölçer programdan 

çıkarılmış, programa 1 adet kameralı fotoğraf makinesi ile 2018 yılından sarkan 1 adet exproof kamera 

ilave edilmiştir. Bu ilave ve çıkarmalar sonucunda; İş Güvenliği İyileştirme Teçhizatı işinin ödeneği 

12.000 TL’den 40.000 TL'ye yükseltilmiş, gerekli olan 28.000 TL ek ödenek Boru İhtiyacı işinden 

işinden aktarılarak karşılanmıştır. 

b)  Müessesenin Yurtdışı Makine Demirbaşları programına 50 adet el telsizi, 1 adet emici 

pervane ve 2018 yılından sarkan 4 adet alev sızdırmaz yeraltı trafosu ilave edilmiştir. Ayrıca ilk 

programda düşük bir ödenek ile yer alan 1 takım esnek yarı mekanize ayak sisteminin ödeneği de, toplam 

ihale bedeli tutarında arttırılarak program revize edilmiştir. Buna göre; toplam 949.000 TL olan Yurtdışı 

Makine Demirbaşları işi ödeneği 15.350.000 TL’ye yükselmiş olup: anılan iş için gerekli olan 

14.401.000 TL ek ödeneğin 10.530.000 TL'si Üretimde Mekanizasyon Projesi alt kalemindeki Kozlu 

Üretimde Mekanizasyon işinden. 52.000 TL'si Boru İhtiyacı işinden, 3.819.000TL'si ise Karadon 

Üretimde Mekanizasyon Projesi işinden aktarma yoluyla karşılanmıştır. 

  c) Üretimde Mekanizasyon Projesi. Kozlu Üretimde Mekanizasyon işinin ödeneği 12.000.000 

TL’den 1.470.000 TL'ye düşürülmüştür. 

  d)   Yıl içinde yatırım kaleminden boru satın alınmayacağının bildirilmesi sonucu Muhtelif 
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İşler Projesi Boru İhtiyacı işinin 80.000 TL ödeneğinin tamamı sıfırlanarak revizelerde ek ödenek 

gereken projelere aktarılmıştır. 

3- 03/12/2019 tarih ve 208 no’lu Yönetim Kurulu Kararı ile; 

Müessese 2019 Yılı Yatırım Programında yer alan proje alt kalemlerinin yılsonu tahmini 

harcamaları göz önünde bulundurularak depasmana sebebiyet vermemek amacıyla iş kalemleri arasında 

ödenek aktarmalarının yapılmasına ve Yurtiçi Makine Demirbaşlarının revizesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Buna göre; 

a) Müessese Yurtiçi Makine Demirbaşları işine 1 adet duvar tipi klima ilave edilmiş ve 

müesseseye bu kalemden giriş yapan malzemelerin birim fiyatları satın alma fiyatları doğrultusunda 

güncellenerek bahse konu iş 397.000 TL'lik mevcut ödeneği dahilinde revize edilmiştir. 

b) Arama İhzarat Projesi -560 Kat Hazırlığı işinin 772.000 TL'lik ödeneğinden 200.000 

TL, Üzülmez Asma Dilaver -320 Kat Hazırlığı işine aktarılmış ve -560 Kat Hazırlığı işinin ödeneği 

572.000 TL'ye düşürülmüştür. 

c) Arama İhzarat Projesi -630 Kat Hazırlığı işinin 792.000 TL'lik ödeneğinden toplam 

308.000 TL, Amasra -250/-350 Kat Hazırlığı işi ve Amasra Maden Makinaları Fabrika İmali 

Demirbaşları işine aktarılmış, böylece -630 Kat Hazırlığı işinin ödeneği 484.000 TL'ye düşürülmüştür. 

Sonuç itibariyle; Müessesenin 2019 Yılı Yatırım Programı kapsamında işlem gören ana proje 

ve alt kalem işler için yıl içinde gerçekleştirilen proje ve ödenek revizelerinin kabulü. Yönetim 

Kurulu’nun 17/12/2019 tarih ve 222 sayılı Kararı ile toplam 18.489.000 TL olarak son şeklini almıştır. 

2019 yılında toplam 8.341.069,82 TL nakit harcama ile % 45.1 1 lik nakdi, 15.709.347.14 TL fiziki 

harcama ile % 84,97’lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

Yatırım Programı projeler itibariyle son ödenekleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiş 

olup; proje ve alt kalemlere ait detaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 14: Yatırım Programı Tablosu 

Proje Adı 

İlk Program Revize Program 

Ödenek  

(Bin TL) İş Miktarı (m) 
Ödenek 

 (Bin TL) İş Miktarı (m) 

Galeri Kuyu Galeri Kuyu 

Dış Toplam 
  

Dış Toplam 
  

Üretimde Mekanizasyon 
 

12.000 
   

1.470 
  

Arama -İhzarat Projesi 
 

1.792 400 
  

1.056 400 
 

Muhtelif İşler Projesi 
 

1.386 
   

15.963 
  

TOPLAM 0 15.178 400 
 

0 18.489 400 
 

 

Yatırım programı kapsamındaki projelerin uygulama durumları ana hatlarıyla aşağıda 

anlatılmıştır. 
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Üretimde Mekanizasyon Projesi kapsamında yer alan Maden Teçhizatı konulu Kozlu 

Üretimde Mekanizasyon işinde toplam 1.470.000 TL revize program ödeneğe karşılık, bahse konu işte 

cari yılda nakit ve fiziki harcama gerçekleşmemiştir.  

Arama-İhzarat Projesi kapsamında yer alan Maden Tesisatı konulu -560 Kat Hazırlığı ve -630 

Kat Hazırlığı işlerinden oluşan Arama-İhzarat Projesi'nde toplam 1.056.000 TL revize program ödeneğe 

karşılık; toplam 620.700,00 TL nakit harcama ile % 58,78’lik nakit yatırım gerçekleşmiştir. 2019 yılında 

müessese ekipleriyle kredili lağım sürülmediğinden fiziki yatırım gerçekleşmesi olmamıştır. 

Muhtelif İşler Projesi kapsamında yer alan Maden Teçhizatı konulu İşgüvenliği İyileştirme 

Teçhizatı. Yurtdışı Makine Demirbaşları, Yurtiçi Makine Demirbaşları, Maden Makineleri Fabrika 

İmali Demirbaşları. 2019 Yılı Boru İhtiyacı iş kalemlerinden oluşan Muhtelif İşler Projesi'nde toplam 

15.963.000 TL program ödeneğe karşılık; 7.720.369,82 TL nakit harcama ile % 48,36'lık nakit 

gerçekleşme 15.709.347,14 TL fiziki harcama ile % 98,41'lik fiziki yatırım gerçekleşmesi sağlanmıştır. 

1.4 Finansal Tablolar 

Türkiye Taşkömürü Kurumu ve müesseseleri 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. 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Kozlu 

Müessesesi Yönetim Komitesi’nin 25.02.2020 gün ve 09 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve TTK  

Yönetim Kurulu’nun 13.03.2020 gün ve 91 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398’inci maddesi uyarınca çıkarılan 
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Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar gereğince bağımsız 

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) 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi (Kozlu TİM) ‘nin 2019 yılı değerlendirmeleri 

bireysel (füzyon) bilanço üzerinden yapılmıştır. Müseseselere ilişkin bağımsız denetim raporu 

düzenlenmemektedir.  

Kozlu TİM 31.12.2019 tarihli bireysel (füzyon) bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer 

verilmiştir. 

Müessese bilançoları füzyon olarak hazırlanmakta olup müesseseler idari ve mali 

yönden Genel Müdürlük ile vesayet anlamında kontrollü bir ilişki içindedir. Türkiye 

Taşkömürü Kurumu özellikle taşkömürü üretimim için kurulmuş olup üretim faaliyeti sadece 

müesseseler tarafından yapılmaktadır. Üretim, yatırım, satın alma, pazarlama ve satış ile 

personel faaliyetleri hakkında karar mercii Genel Müdürlüktür.   

 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 için Genel Müdürlük 

yapmaktadır.  

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 önemlidirler.  

Kozlu TİM bireysel bilançosunun aktiflerinin değerlendirilmesi ve Müessesenin aktif 

tablosu aşağıdadır. 

1.4.1.1 Aktif (Varlıklar) 

Tablo 15: Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 
2018   2019   Fark 

Bin TL % Bin TL  %  Bin TL 

I-Dönen varlıklar:           

  A-Hazır değerler 348 0,5 407 0,5 60 

  B-Menkul kıymetler           

  C-Ticari alacaklar 174 0,2 163 0,2 (10) 

  D-Diğer alacaklar 555 0,7 610 0,8 55 

  E-Stoklar 10.081 13,4 10.764 14,1 683 

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri           

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 616 0,8 1.031 1,4 415 

  H-Diğer dönen varlıklar 254 0,3 2.437 3,2 2.183 

                                 Toplam (I) 12.027 16,0 15.413 20,2 3.386 

II-Duran varlıklar:           

   A-Ticari alacaklar 21 0,03 21 0,03 0 

   B-Diğer alacaklar           

   C-Mali duran varlıklar           

   D-Maddi duran varlıklar 54.499 72,5 53.121 69,7 (1.377) 

   E-Maddi olmayan duran varlıklar           

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 8.609 11,5 7.682 10,1 (927) 

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları           

   H-Diğer duran varlıklar           

                   Toplam (II) 63.129 84,0 60.825 79,8 (2.304) 

                   Genel  toplam (I + II) 75.156 100 76.238 100 1.082 

                  Nazım hesaplar 100.424   373.389   272.966 

Müessesenin varlıkları önceki yıla göre önemli oranda değişim göstermemiştir. 

Önceki faaliyet döneminde varlıkların %16,6’sını oluşturan 12.027 Bin TL tutarındaki bir yıl 
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veya daha kısa sürede paraya çevrilebilecek değerlerden oluşan dönen varlıklar, cari yılda 

%28,2 oranında 3.386 Bin TL artışla  15.413 Bin TL ile toplam varlıkların %20,2’sini 

oluşturmaktadır. 

Hesap bakiyesi 407 Bin TL tutarındaki hazır değerlerin; 17 Bin TL’si bilânço günü 

itibarıyla kasadaki nakdi ve 390 Bin TL’si de bankalardaki mevduatları göstermektedir.    

Müessesenin banka hesaplarının tümü kamu bankalarındadır ve özel bankalarda hesap 

bulunmamaktadır. 

Müessesenin önceki yıl 174 Bin TL olan kısa vadeli ticari alacakları cari yılda 9 Bin 

TL azalarak 163 Bin TL olmuştur. Bu alacakların tamamı, rödövans firmalarının müesseseden 

kiraladıkları sahaların kira ve rödövans bedellerine ait bulunmaktadır. 

Müessesenin önceki dönem net tutarı ise 555 Bin TL oup cari yılda 610 Bin TL’ye 

ulaşan diğer alacaklar, personelden olan avans, taksitle satılan kömür bedelleri, kira bedelleri 

gibi  alacaklara, diğer çeşitli alacaklara, ve şüpheli alacaklara ilişkindir. 

Müessesenin 247 Bin TL tutarındaki şüpheli alacaklarının; 165 Bin TL'si İş 

Kanununun 17 nci maddesi uyarınca bildirim şartına uymaksızın işten ayrılan işçilere ait ihbar 

tazminatlarını ve 81 Bin TL'si de 2008 yılında işi bırakan firmadan kira, elektrik, su borcu ve 

gecikme faiz alacaklarına ilişkin olup, konu yargıya intikal etmiş olduğundan tamamı için 

karşılık ayrılmıştır.  

Müessesenin stok hesaplarının yılsonu bakiyesi 10.763 bin TL olup, yoldakiler dahil 

maden direkleri, demir tahkimat malzemesi, akaryakıt ve yağlar, patlayıcı maddeler ve yedekler 

gibi ilk madde ve malzemelerden oluşmaktadır. 

Müessesenin gelecek dönemlere ait olduğu halde ödemesi cari yılda yapılan 

giderlerinin yılsonu itibariyle toplam tutarı 372 Bin TL olup memur ve sözleşmeli personele 15 

Aralık 2019 tarihinde ödenen aylıkların, 01-14 Ocak 2020 dönemine isabet eden kısmı ise 658 

Bin TL’dir. 

Yılsonu itibariyle Diğer dönen varlıklar hesabında kayıtlı 2.437 Bin TL, Devreden 

KDV ve personele verilen avansların yıl sonu kalıntısını göstermektedir. 

Duran varlıklar, Müessesenin 2019 yılı bilançosunda yer alan aktif değerlerin %80’ini 

oluşturmakta ve önceki yıla göre %3,7 oranında azalarak 60.825 Bin TL'ye düşmüştür. 

Bir önceki yıla göre değişiklik göstermeyen ve tutarı 21 bin TL olan ticari alacak, 

TCDD’den kiralanan saha için verilen kati teminattır. 

Yapılmakta olan yatırımlar dahil maddi duran varlıkların net değeri önceki dönem 

54.499 Bin TL iken, 2019 yılında %2,5  oranında 1.377 Bin TL azalarak  dönem sonunda 53.121 

Bin TL olmuştur. Maddi duran varlıkların dönem başında 183.825 Bin TL olan brüt tutarına, 
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yıl içinde 18.670 Bin TL tutarında giriş, 2.183 Bin TL tutarında da çıkış olmuş, yılsonunda 

200.312 bin TL tutarında maddi duran varlık oluşmuştur. Bu tutardan 147.811 Bin TL 

amaortisman ayrılması sonucunda, yılsonunda yapılmakta olan yatırımlar hariç maddi duran 

varlıkların net tutarı 52.501 Bin TL olmuştur. Bu meblağ yapılmakta olan yatırımlar ve verilen 

avanslarla birlikte 53.121 bin TL’ye ulaşmıştır. 

Bilânço günü itibariyle Müessesenin maddi duran varlıklarının %74 oranında itfa 

edildiği görülmektedir. 

Hazırlık ve geliştirme giderlerinden oluşan özel tükenmeye tabi varlıklarının yıl sonu 

tutarı 20.586 Bin TL olup dönem sonunda 12.904 Bin TL’ye ulaşan birikmiş tükenme payı 

tutarı indirildikten sonra bu hesabın net tutarı 7.682 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

1.4.1.2 Pasif (Kaynaklar) 

Tablo 16: Pasif Tablosu      

Pasif (Kaynaklar) 
2018 2019 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           

A-Mali borçlar           

B-Ticari borçlar 58 0,1 48 0,1 (10) 

C-Diğer borçlar 48.608 64,7 72.972 95,7 24.364 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak 

edişleri 
          

F-Ödenecek vergi ve diğer 

yükümlülükler 
4.660 6,2 6.825 9,0 2.166 

G-Borç ve gider karşılıkları           

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 
19.500 25,9 23.801 31,2 4.301 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (I) 72.826 96,9 103.647 136,0 30.821 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:           

A-Mali borçlar           

B-Ticari borçlar           

C-Diğer borçlar           

E-Borç ve gider karşılıkları 512 0,7 533 0,7 21 

Toplam (II) 512 0,7 533 0,7 21 

Toplam (I+II) 73.338 97,6 104.180 136,7 30.841 

III-Öz kaynaklar:           

A-Ödenmiş sermaye 2.130.500 2.835 2.363.000 3.100 232.500 

D-Geçmiş yıllar kârları           

E-Geçmiş yıllar zararları (-) (1.917.429)   (2.128.683)   (211.254) 

F-Dönem net kârı (zararı) (211.254)   (262.260)   (51.006) 

Toplam (III) 1.817 2,4 (27.942) (36,7) (29.760) 

Genel toplam (I+II+III) 75.156 100 76.238 100 1.082 

Nazım hesaplar 100.424   373.389   272.966 
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Müessesenin 2019 bilançosunda yer alan pasif değerler toplamı, geçen yıla göre 

önemli olmayan %1,4 oranında 1.082 Bin TL artarak 76.238 BinTL’ye yükselmiştir.  

Müessesenin 2019 yılı bilançosunda önceki yıla göre %42,3 oranında 30.821 Bin TL 

artarak 103.647 Bin TL’ye ulaşan kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde 72.972 Bin TL Genel 

Müdürlüğe olan Cari Hesap borcu, 6.825 Bin TL ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler ile 

işçilerin ikramiye ve 1-14 Ocak maaş tahakkuklarından oluşan 23.801 Bin TL gider 

tahakkukları önemli yeri tutmaktadır. 

2019 yılı bilanço toplamı 48 bin TL olan ticari borçların 32 Bin TL’si rödövans 

firmalarından alınan teminatlara ilişkindir. 

Ödenecek vergi ve fonlar  ile ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabında izlenen 

6.825 bin TL; cari yılda tahakkuk eden ve 2020 yılında ödenecek olan müessesenin sorumlu 

veya yükümlü olduğu vergilerin  tutarlarına, işçi ve işveren SGK kesintilerine ve icra kesintileri, 

para cezaları gibi personel ücretlerinden kesilen ve ödenecek olan diğer yükümlülüklere aittir 

Müessesenin 2019 yılı bilançosunda yer alan öz kaynaklar toplamı %1.637 oranında 

29.760 Bin TL azalarak -27.942 Bin lira olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni 362.000 Bin TL 

olan ödenmemiş sermayeye karşılık hazineden nakit girişi yapılmamış olmasıdır.  

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 

dağıtılarak Müessesenin nominal sermayesi 2.725.000 Bin TL'ye yükseltilmiş olup 2019 yıl 

sonu itibarıyla bunun 2.363.000 Bin TL'si ödenmiştir. 

Müessesenin faaliyet dönemlerini zararla kapatması nedeniyle geçmiş yıllar zararları, 

her yıl dönem zararı kadar artmaktadır. Bu nedenle, önceki yıl zararı olan 211.253 Bin TL’nin 

ilavesi ile birlikte 2019 yılı faaliyet dönemi sonu itibarıyla geçmiş yıllar zararları 2.128.682 Bin 

TL’ye ulaşmıştır.   

Müessesenin 2019 yılı net dönem zararı, bir önceki yıla göre %24,1 oranında, 51.006 

Bin TL artarak 262.260 Bin TL’ye yükselmiştir. Bu sonuçlarla Müessesenin 2.363.000 Bin TL 

olan ödenmiş sermayesinin tamamı, geçmiş yıl zararları ile dönem net zararının toplamı olan 

2.390.942 bin TL ile yitirilmiştir.  

Müessese faaliyetlerinin zararla sonuçlanması ve buna bağlı olarak öz kaynak 

yaratılamaması nedeniyle müessese sermayesi Hazine tarafından her yıl arttırılarak 
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faaliyetlerinin devamı sağlanmaktadır. 

373.389 Bin TL tutarındaki nazım hesapların 115.920 Bin TL’si kıdem tazminatı 

borçlarından, 257.288 Bin TL’si Maddi Duran Varlık Değerleme Farklarına ve 159 Bin TL’si 

de Kiraya Verilen Maddi Duran Varlık Bedellerinden oluşmaktadır.  

1.4.2 Gelir Tablosu 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2019 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 17: Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
2018 2019 Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Brüt satışlar 49.160 58.449 9.289 

B-Satış indirimleri (-)       

C-Net satışlar 49.160 58.449 9.289 

D-Satışların maliyeti(-) (208.895) (261.085) (52.189) 

       Brüt satış kârı veya zararı (159.735) (202.636) (42.900) 

E-Faaliyet giderleri (-) (42.348) (50.786) (8.438) 

       Faaliyet kârı veya zararı (202.083) (253.421) (51.338) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 2.222 1.259 (963) 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) (2.969) (5.771) (2.802) 

H-Finansman giderleri (-)       

                             Olağan kâr veya zarar       

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 556 7.064 6.509 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) (8.979) (11.390) (2.411) 

                             Dönem kârı veya zararı (-) (211.254) (262.260) (51.006) 

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

                             Dönem net kârı veya zararı (-) (211.254) (262.260) (51.006) 

 

Müessesenin 2019 yılı Gelir Tablosunda, kömür satış faaliyetlerinden sağladığı 

58.449 Bin TL tutarındaki net satış hasılatına karşılık, satışların maliyeti toplamı 261.085 Bin 

TL olarak gerçekleşmiş ve 202.636 Bin TL tutarında brüt satış zararı oluşmuştur. Bu tutar 

üzerine yıl boyunca oluşan 50.786 Bin TL tutarındaki faaliyet giderleri ilave edildiğinde 2019 

yılı faaliyet zararı 253.421 Bin TL ‘ye ulaşmıştır. Olağan ve olağandışı faaliyetlerden 8.323 Bin 

TL gelir ve karların ilavesi ve 17.162 Bin TL gider ve zararın tenzili sonucu dönem net zararı 

%24,1 artışla 262.260 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Kozlu Müessesesinin 2019 yılı Gelir Tablosunda 49.160 Bin TL olan önceki yıl  brüt 
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satışları, cari yılda %18,9 oranında 9.289 Bin TL artarak 58.449 Bin TL olmuştur. Bu artışta, 

kömür satışlarının 142.511 Ton'dan 156.305 Ton'a yükselmesinin yanında ortalama kömür satış 

fiyatının 344,96 TL/Ton'dan 373,94 TL/Ton'a yükselmesi etkili olmuştur. 

Müessesede satılan kömürden bir iade olmadığı gibi, satış sonrası indirim uygulaması 

da olmadığından net satışlar da brüt satışlar kadar 58.449 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Önceki yıl 208.895  bin TL olan toplam kömür satış maliyeti, cari yılda  %25 oranında  

52.189 Bin TL artış göstererek 261.085 Bin TL’ye ulaşmıştır. Üretim maliyetlerin %25 

artmasına karşılık üretim artışının %10 da kalmasının sebebi, önceki yıl ortalama 1.517 olan 

işçi sayısının cari yılda 1.580 olarak gerçekleşmesi sonucunda, işçilik maliyetleri artarken yeni 

işçilerin intibak süresi nedeniyle aynı artışın üretime yansımaması olmuştur. 

Müessesenin ticari faaliyetlerinden cari yılda sağlanan 58.449 Bin TL tutarındaki satış 

hasılatı ile 261.085 Bin TL tutarındaki satış maliyetinin ancak % 22,4’ü karşılanabilmiştir.  

Müessesenin esas faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılması zorunlu olan, ancak 

üretim maliyetlerine yüklenmeyen dönem giderlerinden oluşan Faaliyet giderleri hesabının 

yılsonu bakiyesi önceki yıla göre % 19,9 oranında artış göstererek 50.786 Bin TL olmuştur. Bu 

tutarın; 4.963 Bin TL‘si Genel Müdürlük tarafından yapılan ve müesseselere hisseleri oranında 

dağıtılan pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine, 45.823 Bin TL’si de genel yönetim giderlerine 

ait bulunmaktadır. 

Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar hesabında kayıtlı 1.259 Bin TL ‘nin; 70 Bin 

TL’si faiz gelirlerini, 2 Bin TL’si konusu kalmayan karşılıkları, 532 Bin TL'si lojman ve kira 

gelirlerini, 39 Bin TL rödövans gelirlerini ve 583 Bin TL’si de diğer olağan gelir ve kârları 

göstermektedir. 

Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların toplamı 5.771 Bin TL olup; fiziki ve 

ekonomik ömürlerini doldurmaları nedeniyle kayıtlardan çıkarılan maddi duran varlıkların 

iktisap bedelleri ile birikmiş amortismanları arasındaki farklara, meslek hastalığına 

yakalandıkları gerekçesiyle açılan davalar sonucu ilgili mahkemelerce ödenmesine karar 

verilen tazminatlara ve  iş kazası geçiren işçilere ödenen tazminatların tutarlarına aittir.  

Olağandışı gelir ve kârlar 7.064 Bin TL olup, işçi istihkak iptallarine, önceki dönem 

gelir ve karlarına, arızi maddi duran varlık satış karlarına, tahsil olunan gecikme cezalarına ve 

hukuk tarafından verilen kararlar sonucu alacaklar hesabına kaydedilen tutarları 

göstermektedir. 
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Müessesenin olağan faaliyetleri dışındaki işlemlerden kaynaklanan gider ve zararları, 

Önceki dönem gider ve zararlarından ibarettir ve yılsonu itibariyle tutarı 11.390 Bin TL olup 

memur ve sözleşmeli personele ödenen emekli ikramiyeleri ve işçilere ödenen kıdem 

tazminatlarından önceki yıllara isabet eden ksımlarını göstermektedir. 

Müessesenin 2019 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 253.421 Bin TL tutarındaki 

olağan zarar tutarına, 11.390 Bin TL olağan dışı gider ve zararın ilavesi ve 7.064 Bin TL 

tutarındaki olağan dışı gelir ve karların tenzil edilmesi sonucunda, 262.260 Bin TL tutarında 

cari dönem zararı meydana gelmiştir.  

Müessese geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 faaliyet dönemini de zararla kapatmış 

olduğundan Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılığı oluşmamıştır. 

1.5 Mali Oran Analizi 

Tablo 18: Mali Oranlar Tablosu 

Oranlar 2018 2019 
Artış-

azalış 

  (%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   97,6 136,7 39,1 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 2,5 (26,8) (29,3) 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 16,5 14,9 (1,6) 

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

kaynaklar 
2,7 4,5 1,8 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar       

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

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar (11.623,5) 938,6 12.562,0 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 72,5 69,7 (2,8) 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 289,9 347,1 57,2 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 408,8 379,2 (29,5) 

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi (0,8) (0,7) 0,1 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 27,0 (2,1) (29,1) 

 

Faaliyet dönemlerini yıllardır zararla kapatan ve dolayısıyla özkaynak yaratamayan 

Müessese, işletme faaliyetlerini ana teşekkülce her yıl sermaye artırımına gidilmek suretiyle 

hazine tarafından sağlanan kaynaklarla yürütebilmektedir.   

Müessesenin yabancı kaynaklarının varlıklarına oranı, önceki yıla göre %39 puan 

artarak %136’ya yükselmiştir. Bunun anlamı, Müessesenin varlığından fazla borcu olduğudur. 

Bunun sebebi önceki yıl bilançosunda 48.525 bin TL olan Genel Müdürlüğe olan cari hesap 

borcunun 72.907 Bin TL’ye yükselmesinin yanında ödenmiş sermayenin de düşük kalmasıdır. 
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Müessesenin hesap döneminde öz kaynaklarının yabancı kaynaklara oranı -%26’ya  

düşmüştür. Bu düşüşün nedeni, sermaye artışının yabancı kaynaklarda olan artıştan daha düşük 

olmasıdır. Dönem zararı ile birlikte geçmiş yıl zararlarının toplamı Müessese ödenmiş 

sermayesini geçmiş ve öz sermaye eksiye dönmüştür. Dolayısıyla Müessesenin mali yeterliliği 

yoktur. Mali yeterliliği zayıflatan en önemli etken ticari borçların yüksekliği olmasına rağmen 

bu borcun Genel Müdürlüğe ödenecek olması, mali yetersizliğe rağmen işletme faaliyetlerin 

sürdürülmesine mani olmamaktadır.  

Müessesenin varlıklarının her 100 lirasının önceki dönemde 73,5 TL’si maddi duran 

varlıklarda iken cari yılda bu oran önemli olmayan bir düşüşle %69,7’ye düşmüştür ki yüz elli 

yıldan fazla bir geçmişe sahip Kurumda maddi duran varlıkların toplam varlık içindeki payının 

yüksek olması doğal bir sonuçtur. 

Müessesenin dönen varlıkları ve kısa sürede paraya çevrilebilecek değerleri ile kısa 

vadeli borçlarını karşılayabilme kabiliyetini ifade eden likidite rasyosuna (%4,5) göre, 

müessesenin kısa süreli borçlarını dönen varlıkları çevirmesi mümkün değildir. Ancak stokların 

dikkate alındığı cari oran (%14,9) nispeten iyi olmakla birlikte yine de kısa vadeli borçların 

dönen varlıklar ile çevrilmesi sıkıntılı olacaktır ve dolayısıyla daha çok borçlanma yoluna 

gidilmesi zorunlu olacaktır.  

Kaynak yaratamayan ve sağladığı hasılat ile üretim maliyetini karşılamayan 

müessesenin, Genel Müdürlüğün hazine kaynaklı finansman katkısı olmadan işletme faaliyetini 

yürütmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu da sürekli olarak sermayesinin artırılması sonuç ve 

zorunluluğunu getirmektedir. 

Satışlardan kaynaklanan fonların işletme faaliyetlerinde kullanımlarındaki etkinlik ya 

da verimliliklerini gösteren devir hızı oranlarına göre, Müessese faaliyet döneminde, ortalama 

ticari alacaklarını 347 kez, dönen varlık toplamını 3,8 defa ve öz kaynaklarını -2,1 defa devir 

ettirmiştir. Ancak net işletme sermayesi olumsuz seviyelere düşmüştür. Üretilen kömürler 

hemen satışa konu olabildiğinden, faaliyetlerin sürdürülebilmesinde nakit ve benzeri kısa vadeli 

kaynaklarına ihtiyaç duymamaktadır. Müessesede yılsonu kömür stoku bulunmadığından 

ayrıca net işletme sermayesi yetersiz olduğundan, faaliyetlerini sürdürmede yabancı kaynak 

ihitiyacı zorunlu hale gelmektedir. 

Müessesenin öz kaynağı eksilerde olup faaliyet dönemi zararı ile bir kıyas kabul 

etmemektedir. Dolayısıyla öz kaynak yitirilişine ilişkin oran gerçek durumu yansıtmamaktadır. 

Zira, Müessesenin öz kaynakları sadece sermaye artırımı yoluyla oluşturulabilmektedir. 
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Müessesenin 2019 yılı bilançosunda görünen 362.000 Bin TL ödenmememiş sermayesi olup, 

bu sermaye ödendiğinde, özkaynak yitirilişi oranları nispeten iyileşecek olmakla birlikte 

müessese zararları sermaye artırımı yoluyla karşılandığından, diğer etmenler düzelmedikçe öz 

kaynak yitirilişinın artışı önlenenemeyecektir.  

Müessesenin ticari maliyeti ile ortalama satış fiyatı arasındaki olumsuz fark, faaliyet 

zararı oluşmasına neden olmakta ve sağlanan hasılat ile satılan malın maliyetinin yaklaşık % 

22‘si karşılanabilmektedir.  

Nitekim faaliyet döneminde satılan çeşitli boyutlardaki kömürün ortalama ticari 

maliyeti 2.051,81 TL/Ton olarak gerçekleşirken, ortalama satış fiyatı 373,94 TL/Ton olup, 

geçen dönem 1.482,37TL/Ton olarak gerçekleşen ton başına zarar %13 oranında artışla 

1.677,87 TL/Ton’a ulaşmıştır. 

Faaliyet dönemi sonu itibariyle, her 100 TL net satışa karşılık 381 TL işçi ücreti 

gerçekleştiği, 447 TL de satış maliyeti oluştuğu görülmektedir. Müessese geçmiş yıllarda 

olduğu gibi, net satışlarıyla ne maliyetlerini, ne de işçi giderlerini karşılayabilmektedir. İşçi 

ücret ve giderleri net satışların yaklaşık üç katı seviyesindedir. 

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. 
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2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

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

kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında sunulmasından, bir bütün olarak 

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

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

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

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

ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; 

faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına 

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

kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol 

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, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, 
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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 

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 beş adet kömür üretiminin yapıldığı müessesesi vardır. Kozlu Taşkömürü 
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İşletmesi Müdürlüğü bunlardan biridir. Müessesenin organları, yönetim komitesi ve müessese 

müdürlüğüdür. Yönetim komitesi bir başkan ve dört üyeden oluşur. Yönetim komitesinin 

başkanı müessese müdürüdür. Yönetim komitesinin üyeleri müessesenin üst seviyedeki 

yöneticileri arasından, teşebbüs genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulunca atanır. 

TBMM KİT Komisyonu görüşmelerine sadece Müessese Müdürünün katılımı 

sağlanmaktadır. Yönetim Komitesi ayda en az bir defa toplanmakta olup duyuru belli bir şekle 

tabi değildir. 2019 Yılında 56 toplantı yapılmış olup hiçbir toplantıda ek gündem 

sunulmamıştır.  

Kurumun internet sitesinde, müesseselere ait link bulunmakta ve bu linkte, 

müesseselere ait; telefon, adres ve elektronik posta gibi iletişim bilgileri, imtiyaz alanı, kuruluş 

tarihi, rödövanslı saha firmaları üretim bilgileri ve organizasyon şeması bulunmaktadır. 

Müessese Faaliyet Raporları internet sitesinde yayınlanmamaktadır. 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. Müessesenin resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır. 

Müessesenin ürettiği esas ürün taşkömürü olup satılacak ürün standartları, esas alıcı 

olan demir-çelik fabrikaları ve termik santraller açısından Genel Müdürlük tarafından yapılan 

protokol ve sözleşmeler, yakımlık kömür açısından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

düzenlenen yakımlık kömür standartları esas alınarak belirlenmektedir.  

Müessesenin kamuoyu ile olmasa da paydaşlardan olan Kurum Personeline 

imzalatılan ve dolayısıyla paylaşılan etik kuralları bulunmaktadır.  

Yönetim sorumluluğu taşıyan birimlerin rutin değerlendirme toplantılarına ilişkin 

yazılı kural ve kayıt bulunmamaktadır. Hesap verilebilirlik kapsamında, müessese faaliyetlerine 

ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek üzere görevlendirilmiş bir birim bulunmamaktadır.  

Müessese 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.  
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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. 

Kurumda iç kontrol sistemi Genel Müdürlük çatısı altında İç Kontrol Birimi ve İç 

Denetim Birimi olarak düzenlenmiş olup müesseseler için ayrıca iç kontrol/iç denetim birimleri 

kurulması planlanmamıştır. İç Denetim Birimi görevine başlamıştır ancak İç Kontrol Biriminin, 

APK Dairesi Başkanlığı altında kurulması işlemleri devam etmektedir. 

İç kontrole ilişkin faaliyetler Genel Müdürlükten yürütüldüğü için konuyla ilgili 

detaylı bilgiye Genel Müdürlük Raporunda yer verilecektir. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

8. DENETİM GÖRÜŞÜ 

TTK Kozlu Taşkömürü İşletmesi Müdürlüğü 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 

TTK Kozlu Taşkömürü İşletmesi Müdürlüğü 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. 
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BULGU 1: Demir Çelik Sektörüne Satılan ve Ekonomik Getirisi Yüksek Olan 

Metalurjik Kömür Üretim Miktarının Arttırılamaması 

2019 faaliyet yılında, lavvar verimliliğinin düştüğü, demir-çelik sektörüne dönük 

düşük küllü metalürjik taşkömürü üretim politikasına esas yüksek fiyatlı lave kömür üretiminin, 

üretim programının altında gerçekleştiği görülmektedir.   

Kozlu Modüler Lavvarı’nda 2019 yılında yıkanan 288.550 ton tüvenan kömürün 

yıkama-zenginleştirme değerleri, program ve önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 

çizelgede gösterilmiştir.  

Tablo  - Kozlu Kömürleri Yıkama Değerleri 

Kozlu Kömürleri Yıkama 

Değerleri 

  

2018 yılı 

gerçekleşen 

2019 yılı Gerçekleşme oranı 

Ölçü Program  Gerçekleşen 

Programa 

göre 

% 

Geçen 

yıla 

göre 

% 

Ocak çıkışı ayıklanan taş Ton         

Üretilen tüvenan Ton 256.600 368.769 288.550 78 112 

+ 100 satılabilir tüvenan Ton       

Lavvara verilen tüvenan Ton 256.600 368.769 288.550 78 112 

Lavvardan atılan taş Ton       

Yıkamaya giren Ton 256.600 368.769 288.550 78 112 

Lavvardan çıkan satılabilir Ton 148.573 225.096 161.019 72 108 

Lave Ton 52.509 102.588 49.266 48 94 

0-10 mm ince lave Ton 42.219 84.909 40.423 48 96 

10-100 mm rekompoze Ton 10.290 17.679 8.843 50 86 

Filtrasyon ürünü Ton 96.064 122.508 111.753 91 116 

Şist Ton 108.027     

Toplam satılabilir Ton 148.573 225.096 161.019 72 108 

Lavvar verimliliği % 57,90 61,04 55,8 91 96 

Yıkama verimliliği % 57,90 61,04 55,8 91 96 

Satılabilir / tüvenan % 57,90 61,04 55,8 91 96 

Lave / Yıkamaya giren % 20,46 27,82 17,07 61 83 

0-10 Lave /Yıkamaya giren % 16,45 23,02 14,01 61 85 

Lave / Satılabilir % 35,34 45,58 30,60 67 87 

0-10 Lave / Satılabilir % 28,42 37,72 25,10 67 88 

 

Kozlu Lavvarı’nda 2019 yılında tüvenan ve satılabilir olarak elde edilen kömürlerin 

kül ve nem değerleri program ve geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Kozlu Müessesesi’nin ürettiği kömürler, 03.04.2006 tarihinden itibaren, demir-çelik 

sektörüne dönük düşük küllü metalürjik taşkömürü üretim politikasına esas olmak üzere ihale 

edilerek üçüncü şahıslar tarafından kurulan ve işletilen Kozlu Modüler Lavvarı’nda yıkanarak 

piyasaya sunulmaktadır.  

2019 yılında; yıkamaya giren 288.550 ton tüvenan kömürün, %55,8 lavvar verimliliği 

ile 161.019 tonu satılabilir ürün olarak elde edilmiştir. Bu satılabilir ürünün 49.266 tonu 

(%30,5’i) demir-çelik sektörüne dönük düşük küllü metalürjik taşkömürü üretim politikasına 

esas yüksek fiyatlı lave kömür, 111.753 tonu (%69’5) ise düşük fiyatlı filtrasyon ürünü santral 

yakıtı olup, lave kömürün programın %52, önceki yılın %6 altında gerçekleştiği görülmektedir.   

2019 yılında %55,8 olan lavvar verimliliğinin programa göre 5,2 puan, önceki yıla 

göre de 2,1 puan eksik gerçekleştiği, tüvenan kömür kül oranının önceki yıla göre 3,4 puan 

artışla %66,3 olduğu görülmektedir.  Bu durum, taban ve tavan taşının kömüre karışmasının 

engellenmesi, daha temiz kömür üretilmesi için yapılan çalışmalarda yeterince başarı 

sağlanamadığını göstermektedir.  

Ana amacın düşük küllü metalurjik kömür üretimi olduğu düşünüldüğünde, bu amaca 

uygun damarlarda, amaca uygun üretim yöntemleriyle çalışmalara konsantre olunması, uygun 

metodolojiler uygulanarak tüvenan kömür kalitesinin ve miktarının artırılması yönünde çaba 

gösterilmesi gerekmektedir. 

Tablo  - Kozlu Kömürleri Kül ve Nem Değerleri 

Kozlu Kömürleri 

Kül ve Rutubet 

Değerleri 

  

2018 yılı 

gerçekleşen 

2019 yılı Gerçekleşme oranı 

Ölçü Program Gerçekleşen 

Programa 

göre 

% 

Geçen 

yıla 

göre 

% 

Tüvenan külü % 62,9  66,3  101 
Yıkamaya giren külü % 62,9  66,3  101 
Satılabilir külü % 31,9  34,1  105 
Lave külü % 10,8  10,0  102 
0-10 külü % 9,7  8,8  101 
10-100 külü % 15,0  15,3  100 
Filtrasyon külü % 45,2  46,5  105 
Şist külü % 88,4  88,6  100 

Tüvenan nemi % 5,4  5,5  102 
Yıkamaya giren nemi % 5,4  5,5  102 
Satılabilir nemi % 13,0  14,4  82 
Lave külü % 4,9  4,8  98 
0-10 nemi % 5,3  5,1  98 
10-100 nemi % 3,2  3,4  100 
Filtrasyon nemi % 17,5  18,7  81 
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Yüksek lavvar verimliliği, üretimin de artırılması şartıyla, birim üretim giderlerinin 

azaltılması anlamına gelmektedir.  

Hizmet alımı yolu ile yaptırılan yıkama faaliyetleri için yüklenici firma ile 02.01.2020 

– 31.12.2020 tarihlerini kapsayan sözleşmede tüvenan-ton başına 6,50 TL ödeme 

yapılacağından Müessesece üretilerek lavvara verilen tüvenan kömürün kalitesi önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle, üretim aşamasında ara kesmelerin taban ve tavan taşının kömüre 

karışmasının önlenmesinin yanı sıra, ocak çıkışı tüvenan kömürden taş ayıklanması işleminin 

de yeterli sayıda personelle titizlikle sürdürülmesi, yapılan işlerin önemi açısından sıklıkla 

denetlenmesi gerekmektedir. 

2019 yılında demir çelik fabrikasına satılan 40.423,030 ton 0-10 mm lave kömürün 

ortalama 835,96 TL/ton birim fiyattan, termik santrale satılan 111.753,225 ton filtrasyon ürünü 

kömürün ortalama 175,56 TL/ton fiyattan satıldığı görülmektedir. 

Taşkömürünün öncelikli kullanım alanının demir-çelik sektörü olması nedeniyle 

sağlayacağı ithal ikamesi ile ülke ekonomisine daha fazla katkı yapacağı dikkate alındığında, 

demir-çelik fabrikalarına satılan düşük küllü 0-10 ince lave ürünün yıkanan kömür içindeki 

payının artırılması gerekmektedir.  

Öte yandan, 2019 yılında demir-çelik fabrikasına satılan 0-10 mm lave kömürden nem 

içeriği nedeni ile 14.975 TL penaliteye, termik santrale satılan filtrasyon ürünü için de kül kalori 

içeriğine bağlı olarak 943.892 TL penaliteye girildiği görülmüştür.  Bu satışlardan kül/kalori ve 

nem içeriği değerlerine bağlı olarak toplam 1.635.636 TL prim alındığı görülse de, penaliteye 

girilmesi hasılatı düşürmektedir. Lavvar tesisi ve filtrasyon ünitesinin bu doğrultuda gözden 

geçirilmesinde yarar görülmektedir.  

Lavvara verilen tüvenan kömür kalitesinin artırılamaması, demir-çelik sektörüne 

satılan, ekonomik getirisi yüksek olan düşük küllü metalurjik kömürün daha fazla miktarda ve 

istenilen özelliklerde elde edilememesi Müessesenin ekonomik olarak daha az gelir elde 

etmesinin yanında demir-çelik sektörüne daha az girdi sağlayarak TTK’nın üretemediği 

kömürün yurt dışından ithal edilmesi ve dolayısıyla ülke açısından yurtdışına kaynak transferi 

sonucunu doğuracaktır. 

Öneri: 

2019 yılında, termik santrale ve demir-çelik fabrikasına satışı yapılan kömürlerin 

kül/kalori ve nem içeriğine bağlı 958.867 TL tutarındaki penalitenin termik santrale satılan 

filtrasyon ürünü santral yakıtı ile demir çelik fabrikasına satılan 0/10 mm lave kömürden 

kaynaklandığı görüldüğünden, bu doğrultuda yıkama ve filtrasyon tesisleri yakinen takip 
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edilerek, gerektiğinde alınacak önlemler konusunda  yüklenici firmanın uyarılarak sözleşme ve 

eki şartnameler  hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi, 

Lavvara verilen tüvenan kömür kalitesinin artırılması ile demir-çelik sektörü ve 

muhtelif sanayi tesislerine satılan ekonomik getirisi yüksek olan 0-10 mm düşük küllü lave 

kömür ve 18/150 mm parça kömürün stratejik plan ve program hedefleri doğrultusunda daha 

fazla miktarda ve istenilen özelliklerde elde edilmesine yönelik olarak üretim arınlarından 

başlamak üzere lavvar tesisi dahil gerekli her türlü tedbirin alınması önerilir. 

BULGU 2: Ayaklarda Yeterli Sayıda İşçi Tertip Edilememesi Nedeniyle Üretim ve 

İşgücü Verimliliklerinin Düşmesi 

Müessesede, iş zorluğu nedeniyle kanuni gerekliliklerin yerine getirilmesi durumunda 

işçilerin derhal emeklilik hakkını kullanması nedeni ile azalan işçi 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. 

Kozlu Müessesesi 2019 yılı için, tüvenan olarak; 368.769 ton, satılabilir olarak da; 

225.096 ton üretim yapmayı programlamış, buna karşılık; tüvenan olarak programın % 78’i 

oranında 288.550 ton, satılabilir olarak programın %72’si oranında 161.019 ton üretim 

gerçekleştirmiştir. Müessesede son yıllarda stratejik plan hedeflerin çok altında üretim 

yapılmakta, üretimde belirgin bir artış sağlanamamaktadır. 

Müessese’nin 2019 yılı sonu itibarıyla kaydı açık toplam işçi sayısı geçen yıl 

değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo- Kaydı Açık İşçi Sayısı 

 Kaydı açık toplam 

 işçi sayısı 

2018 Yıl Sonu 2019 Yıl 

Sonu 

İki yıl farkı 

  Kişi % 

Pano ayak üretim 496 743 222 43 

Yer altı 1.303 1544 241 18 

  Yer üstü 188 170 (18) (11) 

 Toplam 1.491 1.714 223 15 

Y.altı / Y.üstü   (%) 6,9 9,1 - - 

Y.altı /Toplam  (%) 87,4 90,0 - - 

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 olup, bu konuda TUBİTAK’a 

bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)’nden hizmet alınmıştır. TÜSSİDE 

tarafından hazırlanan norm kadroya ilişkin raporun Mart 2020 tarihi itibarıyla 

tamamlandığı, değerlendirme aşamasında olduğu görülmüştür.   
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Önceki son toplu işçi alımı 2009 yılında (pano ayak üretim işçisi) yapılan müessesede 

emeklilikler nedeni ile işçi sayısının hızla azaldığı, üretimin de azalan işçi sayısına bağlı olarak 

giderek düştüğü görülmektedir.  

İşçi eksikliğinin giderilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan 

girişimler sonucunda 2019 yılı Haziran-Aralık ayları arasında 1.500 pano ayak üretim işçisi 

alımı yapılmıştır. Bu işçilerin 327’si Kozlu Müessesesine verilmiş, hizmet içi eğitim ve 

adaptasyon süreçleri başlamıştır. 

2014 yılında TTK Yönetim Kurulunca Kabul edildiği görülen Norm Kadro 

çalışmasına göre 1.636.905 ton/yıl tüvonan kömür üretimi için, Kozlu TİM norm kadrosu, 

2.319 yeraltı (1.126 Pano ayak üretim işçisi), 288 yerüstü işçisi, toplam 2.607 işçi olarak 

belirlenmiştir.  

 31.12.2019 itibarıyla 2.319 olan norm kadroya göre %34 oranında eksik 1.544 yeraltı 

işçisinin bulunduğu, norm kadroya göre 250 olması gereken hazırlık işçi sayısının 117’ye, 362 

olması gereken nakliyat işçi sayısının 142’ye, 183 olması gereken yeraltı mekanizasyon işçi 

sayısının 61’e, 50 olması gereken barutçu sayısının 7’ye, 67 olması gereken tarama söküm-bakım 

işçi sayısının 26’ya, 60 olması gereken elektrik elektronik işçi sayısının 35’e düştüğü, diğer 

yeraltı sanatlarında belirgin açık olduğu görülmektedir.  

2019 yıl sonu itibarıyla müessesede kaydı açık toplam 1.714 işçinin %90’ı oranında 

1.544 işçinin yeraltında çalışmakta olduğu, 1.544 işçi sayısının içinde üretime doğrudan katkısı 

bulunan pano ayak işçi sayısının %48 oranında 743 işçi olduğu, 743 pano ayak üretim işçisinden 

aylık ortalama 240’ının geçici sanat değişikliği ile hazırlık, nakliyat, barutçuluk, elektro mekanik 

gibi işçi açığı bulunan üretime yardımcı sanatlarda çalıştırıldıkları, 2019 yılında müessesede 88 

yeraltı, 14 yerüstü olmak üzere toplam 102 işçinin emekli olduğu görülmüştür. 

2019 yılında 170 metrelik esnek yarı mekanize tahkimat sisteminin devreye alınmasının 

işçilik açısından  sağlayacağı fayda ile 2019 yılında müessesede işbaşı yapan 327 işçinin 

adaptasyon ve mesleki eğitim süreçleri sonunda  üretime sağlayacakları katkı  dikkate 

alındığında, müessesenin norm kadro çalışması değerlendirilip açıklanıncaya kadar, hazırlık, 

nakliyat, mekanizasyon, elektrik elektronik, barutçuluk gibi üretime yardımcı sanatlardaki 

belirgin işçi açığının giderilebilmesi için  bu sanatlara aylık geçici sanat değişikliği yapılmak 

zorunda kalınan sayıda nitelikli işçi temin edilmesinin gerekli olduğu  görülmektedir. 

Aşağıda örnek olarak 15.10.2019-14.11.2019 dönemine ait aylık geçici sanat değişimi 

sayısal dağılımı verilmiştir. 
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Kozlu TİM 15 EKİM 2019-14 KASIM 2019 Dönemi Geçici Sanat Değişimi 
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15.10.2019- 14.11.2019 tarihleri arasında mevcut pano ayak üretim işçilerinden 34’ ü 

hazırlık, 77’si nakliyat, 11’i elektrik elektronik, 26’sı barutçuluk, 44’ü mekanizasyon ve pres 

işçiliği, 2’si topoğraf yardımcısı, 7’si kuyu bakım işçiliği, 33’ü tarama, söküm, bakım, 2 tanesi 

tulumba işçiliği, 5’i sondaj işçiliği, 3’ü meydan ve çevre işçiliği sanatlarında çalıştırılmak üzere 

üzere toplam 242 PAÜ. İşçisi için geçici sanat değişikliği yapıldığı, yıl boyunca aylık ortalama 

240 pano ayak üretim işçisinin ihtiyaca binaen geçici sanat değişikliği ile başka sanatlarda 

çalıştırıldığı görülmüştür.  

Müessesede 2019 yılı işgücü verimlilik değerlerine bakıldığında, Satılabilir üretime 

göre; Kazı işgücü verimlilik değerinin 1.405 kg/yevmiye, İçeri A (yeraltı) işgücü verimlilik 

değerinin 569 kg/yevmiye, İçeri+dışarı (A+B) işgücü verimlilik değerinin 513 kg/yevmiye 

olarak gerçekleştiği, kurum bazında en düşük verimlilik değerlerine sahip müesseseler arasında 

olduğu. Kurum Stratejik Planında 2019-2023 yılları için hedeflenen 1.250 kg/yevmiye 

değerinin çok altında kaldığı görülmektedir. 

Öte yandan, 2019 yılında, Müessese’nin İhsaniye İncirharmanı İşletmesinde, toplam 

günlük ayak boyunun 455 metre, ortalama ayak boyunun 98 metre, ortalama ayak çalışma 

boyunun 37 metre, ortalama günlük ayak boyu çalışma oranının %38 olduğu, bu oranın azalan 

kazı işçi sayısına bağlı olarak düştüğü, %39 olarak gerçekleşen kurum ortalamasının da altında 

olduğu görülmüştür. 

Müessesede 2019 yılında ortalama 98 metre uzunluğunda hazırlanmış bir ayakta 1 

have (1,20 metre) ilerleme (kömür kazısı) yaklaşık 2,6 günde tamamlanmıştır. Müessese 

yeterli sayıda işçi tertip edemediği için ayaklarda 1 günde yapabileceği üretimi 2,6 günde 

yapmıştır.  

Ayak arınının tümünün bir üretim vardiyasında kazılamaması; ayak içindeki tavan 

basınçlarının kazılamayan bölümler üzerine yoğunlaşmasına, ayak arkasının düzgün bir hat 

halinde kırılamamasına ve tavan tahkimatına gelen yük dengesinin bozulmasına, tahkimat 

problemleri ile uzun süre bekleyen tahkimatta deformasyonlara, arın akmasına, göçük 

olasılığının artmasına, göçükler nedeniyle can kayıplarına,  ayak arkasında ve arında kızışma 

(oksidasyon), ocak yangınları gibi yeraltı kömür madenciliğinde arzulanmayan durumlara 

neden olmakta ve iş sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

Öneri: 

Son yıllarda giderek düştüğü görülen satılabilir kömür üretim miktarlarını artırabilmek, 

planlanan hedeflere ulaşabilmek için, üretim faaliyetleri ve yöntemleri tüm unsurları ile 
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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 değerlendirme 

çalışmaları tamamlanıncaya kadar bu sanatlara belirlenecek optimum sayı ve nitelikte işçi temin 

edilmesi hususunda Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunulması önerilir. 

BULGU 3: Faaliyet Raporunun, Mevzuatla Belirlenen İçeriğe Sahip Olmaması 

Kozlu Müessesesi 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) Müessesenin 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 ifade edilmemiş bazı başlıklar şöyledir: 

 

 2019 Yılı Program 2019 Yılı Gerçekleşen Fark 

Tüvenan Üretim 368.769 288.550 (80.219) 

Satılabilir Üretim 

(Ton) 

225.096 161.019 (64.007) 

Zarar (TL) (250.000.000) (262.259.802) (12.259.802) 

 

 2019 Yılı 

Program 

2019 Revize 2019 Yılı 

Gerçekleşen 

Fark 

Yatırım (TL) 3.178.000 18.489.000 Fiziki: 15.709.347 (2.779.653) 

   Nakdi: 8.341.069 (10.147.931) 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Kozlu Tim 2019 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

51 

 

İdarenin 2019 yılına ilişkin performansını değerlendirebileceğimiz en önemli 

kalemlerde, programlanan hedeflerin gerisinde kalındığı tablodan anlaşılmaktadır. 

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 yukarıda belirtilen 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, Müessesenin, bütçe ve 

programlarda öngörüldüğü halde gerçekleştiremediği hedeflerine ilişkin, mali ve iktisadi 

analizlere de dayanarak yapması gerektiği bilgi ve açıklamaları, yılı faaliyet raporuna eklemesi 

gerekirken eklenmediği 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 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Kozlu Tim 2019 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

52 

 

olarak… (3) Şirketin, finansal performansı ile finansal durumunun genel özellikleri ve karşı 

karşıya bulunduğu temel riskler yıllık faaliyet raporunda değerlendirilir. Şirketin finansal 

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. 

a) Misyon ve vizyon 
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... 

d) Dünyada ve Türkiye’de sektörün durumu ve değerlendirilmesi, işletmenin sektör 

içindeki yerinin analizi ve uluslararası karşılaştırmaları içeren sektörel değerlendirme.” 

hükümleri yer almaktadır. 

Bu hükme göre düzenlenmesi gereken, söz konusu başlık ve ilgili içeriğin faaliyet 

raporunda bulunmadığı görülmektedir. 

Yukarıda gösterilen yönetmelik ve tebliğ hükümleri göz önünde bulundurularak, 

Müessesenin 2019 yılı Faaliyet Raporu’nda, gerçekleşmelerden sapmaların nedenlerinin izah 

edilmediği, misyon ve vizyonun belirtilmediği, 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 açabilecektir.   

Öneri: 

Müessesenin faaliyet raporlarının, faaliyet raporlarının hazırlaması hakkındaki 

mevzuata uygun şekilde hazırlanarak rapor kullanıcılarına tam bilgiler verilmesinin sağlanması 

önerilir. 

BULGU 4: Müessese Bilançosunda Yer Alan Bazı Hesaplara Ait Yevmiye 

Kayıtlarının Hatalı Yapılması 

Kozlu Müessesesi 2019 yılı yevmiye ve defteri kebir kayıtlarının incelenmesi 

neticesinde; Müessese bilançosunun aktifinde yer alan 135- Personelden Alacaklar Hesabı ile 

müessese bilançosunun pasifinde yer alan 320- Satıcılar ve 335- Personelden Alacaklar 

Hesaplarına ilişkin yevmiye kayıtlarının, öncelik sırasına uyulmayarak hatalı yapılması 

sebebiyle hesap dönemi içinde belli tarihlerde ters bakiye vererek hatalı bilgi verdiği 

görülmüştür. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Defterlerin tutulması başlıklı 65’inci maddesinde; 

“…(2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli 

olarak yapılır”. 

1 Seri No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği eki Muhasebe Usul ve Esaslarının V- 

Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları Bölümünün; 

135. Personelden Alacaklar Hesabının İşleyişinde; “Bu hesaba, alacağın doğması 

halinde borç; tahsili halinde ise alacak kaydedilir.”  
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320. Satıcılar Hesabının İşleyişinde; “Senetsiz borcun doğması ile bu hesaba alacak, 

ödenmesi halinde borç kaydedilir.”  

335. Personele Borçlar Hesabının İşleyişinde; “Tahakkuk eden personele borçlar bu 

hesabın alacağına, ödenmesi halinde borcuna kaydedilir.” Denilmektedir. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda temel muhasebe bilgilerine göre, 

Aktif karakterli hesaplarda artış (+) hesabın borç kısmında yer alırken azalış (-) ise hesabın 

alacak kısmında gösterilir. Aktif karakterli hesapların bakiye vermesi durumunda her zaman 

borç bakiyesi vermesi gerekir. Pasif karakterli hesaplarda artış (+) hesabın alacak kısmında yer 

alırken azalış (-) ise hesabın borç kısmında gösterilir. Pasif karakterli hesapların bakiye vermesi 

durumunda her zaman alacak bakiyesi vermesi gerekir. 

Buna göre bilançonun aktifinde yer alan (aktif karakterli) 135- Personelden Alacaklar 

Hesabının ya bakiye vermemesi (sıfır bakiye) ya da borç bakiyesi vermesi gerekirken dönem 

içinde belli tarihlerde bu hesapların alacak bakiyesi vererek, muhasebe kayıtlarında hesaben 

mevcut olmayan bir alacağın tahsil edilmesi ile bilançonun pasifinde yer alan (pasif karakterli) 

320- Satıcılar ve 335- Personelden Alacaklar Hesaplarının ya bakiye vermemesi (sıfır bakiye) 

ya da alacak bakiyesi vermesi gerekirken belli tarihlerde borç bakiyesi vererek muhasebe 

kayıtlarında hesaben mevcut olmayan bir borcun ödenmesi gibi muhasebe kayıt sistemine 

aykırı bir işlem yapıldığı görülmüştür.  

Muhasebe yetkililerinden alınan bilgilerden, muhasebe kayıtlarına esas belgelerin, 

gerek müessese içi gerekse Genel Müdürlükten gelen Müessese ile ilgili yapılan işlemlere ait 

belgelerin geliş sırasına göre kayıt yapılması diğer deyişle ödeme veya tahsilat belgelerinin 

tahakkuk belgelerinden önce muhasebe birimine gelmesi sebebiyle hesapların ters bakiye 

vermesine sebep olan kayıtların yapıldığı, alacak veya borç kayıtlarının yapılmasına esas 

tahakkuk belgelerinin muhasebe birimine ulaştığı tarihlerde, en geç ay sonlarında söz konusu 

hatalı kayıtların düzeltildiği görülmüştür.  

Denetimler sırasında, tahakkuk etmemiş bir alacağın tahsil edilmesi kadar tahakkuk 

etmemiş yani kayıtlara borç olarak girmemiş bir borcun ödenmiş görünmesi de Müessesenin 

parasal sonuçları olan faaliyet ve işlemleri ile muhasebe kayıtlarının birbirini doğrulamadıkları 

ve muhasebe kayıtları yanıltıcı bilgi vermekte ve denetimi zorlaştırmaktadır.  

Öneri: 

Tahakkuk etmemiş bir alacağın tahsil edilmesi veya tahakkuk etmemiş bir borcun 

ödenmiş görünmesi anlamına gelen, bilanço hesaplarının, karakterlerine aykırı kayıtlarla ters 

bakiye vermelerine yol açmaması için, Müessesenin parasal sonuçları olan faaliyet ve işlemleri 

ile muhasebe kayıtlarının birbirini doğrulamasını teminen muhasebe kayıtlarının, muhasebe 
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mevzuatı ve ilkelerine uygun olarak tutulması ile muhasebe kayıt programının, hesapların ters 

bakiye vermesine izin vermeyecek şekilde programlanması önerilir.  

BULGU 5: Solunabilir ve Patlayabilir Tozla Mücadele Kapsamında Alınan 

Önlemlerde Aksamalar Olması 

Müessese ocaklarında meslek hastalıklarının önlenmesi ve iş güvenliği açısından 

solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele kapsamında alınan önlemlerin zaman zaman yeterli 

olmayarak Tozla Mücadele Yönetmeliğinde belirtilen maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı 

görülmüştür. 

Yeraltında kömür kazısı ve nakli sırasında oluşan kömür tozları havalandırma ile bütün 

ocağa yayılmakta, tane boyutu çok küçük olan (200 mesh ve altı) tozların sürekli ortamda 

dolaşmaları hem infilak riskini artırmakta hem de solunabilir toz konsantrasyonunun artması 

çalışanların sağlığını olumsuz etkilemektedir.  

Müessesede üretim panolarında çalışma esnasında ve çalışma ortamında oluşan tozu 

azaltma amacıyla panoların alt ve üst taban yollarını, ayak arın ve  ve ayak arkaları mevcut 

bulunan su hatları ile yıkanmakta, su enjeksiyon tulumbaları ile damar içi su enjeksiyonu 

yapılmaktadır. Ayak içerisinde kömür nakli sırasında kullanılan çift zincirli konveyörlerin 

başlarına fiskete konularak, oluşabilecek tozu azaltmak için fiskete ile bastırma işlemi 

yapılmaktadır. Çalışanların, 0-5 mikron büyüklüğündeki tozlara maruz kalmaması için toz 

maskesi kullanmaları konusunda eğitim verilerek toz maskesi kullanmalarına dikkat 

edilmektedir. İş yerleri, tozla mücadele çalışmalarına önem göstermeleri ve çalışanlarına kişisel 

koruyucu donanım (KKD) kullandırtmaları konularında uyarılmaktadır. Tozla mücadelede  

temel hedef, tozu kaynağında bastırmaktır. Ortamda biriken tozlar, taş tozları ile nötralize 

edilmektedir. 

TTK Genel Müdürlüğü, İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı’nca yıl içinde 

müessese ocaklarında, baca, lağım,  ayak, taban ve nakliyat (tumba alanı) gibi yerlerden alınan 

144 toz numunesinin ölçüm sonucuna göre ayaklarda, tabanlarda ve nakliyatta ölçülen toz 

konsantrasyonları ortalaması, 1,42 mg/m³  olup bu değer Kurum ortalaması olan 1,14 mg/m³ 

değerinin oldukça üzerindedir.  

Müessese yeraltı işyerlerinden alınan 144 toz numunesine ilişkin ortalama toz 

konsantrasyonu değerinin ortalama 1,42 mg/m³ olduğu görülse de İş Güvenliği ve Eğitim Daire 

Başkanlığı’nca 2019 yılı toz ölçüm sonuçlarına ilişkin düzenlenen çizelgeler incelendiğinde, 
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pek çok işyerinde zaman zaman Tozla Mücadele Yönetmeliğinde belirtilen “%5 ve daha az 

SiO2 içeren kömür tozları için maruziyet sınır değeri olan 2,4 mg/m³” değerinin aşıldığı 

görülmektedir. 

Örneğin; 

03.01.2019 tarihinde Kozlu 1. Kartiye -425/490 çay hazırlık tabanda ilerleme ve posta 

alımı esnasında alınan örneğin 3,00 mg/m³ toz içerdiği,  

08.01.2019 tarihinde Kozlu 3. kartiye -560/355 kesmeli doğu tabanda degaj sondajı 

esnasında alınan örneğin 3,23 mg/m³ toz içerdiği , 

14.02.2019 tarihinde -425/922 bandından 5 tonluk arabalara kömür aktarılması  

sırasında alınan örneğin 3,11 mg/m³ toz içerdiği,  

17.05.2019 tarihinde Kozlu 5. Kartiye  -485/015 Acılık üst ayakta tahkimat 

çalışmasında alınan örneğin  4,15 mg/ m³ toz içerdiği 

Müessesede tozla mücadele kapsamında alınan önlemlere rağmen, arızalar ve dinamik 

çalışma ortamına uygun değişikliklerin zamanında yapılamaması nedeniyle zaman zaman 

maruziyet sınır değerinin aşıldığı, özellikle baca, taban ve nakliyat çalışmalarında sınır değerler 

civarında ve üstünde ölçüm sonuçlarının bulunduğu görülmüştür.  

Tozla Mücadele Yönetmeliğinin 9. maddesinde; 

 “Toz yoğunluğu mazuriyet sınır değerinin (2,4 mg/m³) üstünde olan işyerlerinde 

üretime yönelik olarak işçi çalıştırılamaz, bu gibi işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi 

veya tozun bastırılması yöntemleri ile toz yoğunluğunun sınır değerinin altına düşürülmesi 

çalışmaları yapılır. Toz bastırma çalışmaları sonucunda toz ölçümü yenilenir, toz yoğunluğu 

sınır değerinin altına düştüğü tespit edildiğinde çalışmalara izin verilir.” Denilmektedir. 

2019 yılsonu itibarıyla müessesede meslek hastalığı (pnömokonyoz) tanısı konulmuş 

30 işçinin bulunduğu, 69 işçinin de henüz tanı konulmamasına rağmen şüpheli durumda olduğu 

tespit edilmiştir. 

Toz konsantrasyonu nedeniyle meslek hastalığına (pnömokonyoz) yakalanan işçilerin 

açtıkları davalar neticesinde müessesenin son 5 yılda ödediği meslek hastalığı tazminatları 

aşağıda verilmiştir.  

Yıllar İtibarıyla Meslek Hastalığı Tazminat Ödemeleri (TL) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Meslek Hast. 

Tazminatları 

2.917.159,18  2.472.822,43 1.565.185,60  398.113,92 874.310,66 
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Öte yandan, Yeraltı kömür ocaklarında oluşan patlamaların nedenleri arasında kömür 

tozunun tek başına patlaması ya da başlamış bir patlamaya (grizu v.d.) katılması (ki bu durum 

facianın büyümesine yol açabilir) şeklindeki olaylar ilk sıraları almaktadır. Özellikle boyutları 

büyük olan facialara yol açan patlamaların nedeni kömür tozu patlamasıdır.  

Bir toz patlamasının olması için havada askıya geçmiş kömür tozu bulutunun bir 

ateşleyici kaynakla temasa geçmesi gerekmektedir. Bu koşulun çok kolay oluştuğu durumlar 

grizu patlamaları ve patlayıcı maddelerle yapılan ateşlemeler olmaktadır. 200 mesh (76 mikron) 

den ince tozların %80’i olası bir patlamada (grizu) patlamaya iştirak ederek patlamanın etkisini 

ve büyüklüğünü artırmaktadır.  

Patlayıcı nitelikteki bu tozların nötralize edilmesi ve olası patlamaların yayılmasını 

önlemek amacıyla kömür tozu olan yerlere taş tozu serpilmektedir. Taş tozu serpilerek ortamda 

biriken tozların etkisizleştirilmesinin yanı sıra tozlanmaya uygun damarlarda arına su 

enjeksiyonu yapılması ve kömürün taşınması sırasında aktarma noktalarına su fisketeleri 

yerleştirmek suretiyle tozlu sahaların sürekli yıkanarak toz birikmesine fırsat verilmemesi 

gerekmektedir.  

2019 yılında TTK Müesseseleri yer altı ocaklarında patlayabilir kömür tozu ile 

mücadele çalışmaları kapsamında Müessese ocaklarından 81 adet numune alındığı, numuneler 

kalkerli olduğundan uçucu madde ve sabit karbon tespit edilmediği görülmüştür. 

Müessese ocaklarında patlayabilir kömür tozu ile mücadele kapsamında su barajları 

kurarak  ve taş tozu serpilerek olası bir patlama karşı önlem alınmaya çalışıldığı, taş tozu barajı 

bulunmadığı  görülmektedir.   

Havzanın bütününde karşılaşılan üretim derinliklerinin giderek artması Kozlu 

Müessesesi için de geçerlidir. 2019 yılında Müessese’nin dengelenmiş üretim derinliği -489 

metre olmuştur. Yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla bu derinlik daha da artacaktır. Bu 

derinleşme, ani gaz degajı gibi ciddi kaza risklerinin artması ile kaza olasılıklarına karşı 

geçmişten daha sıkı kontrol, denetim, izleme ve eğitim gerekliliğini de beraberinde 

getirmektedir. Bu nedenle; Müessese üretim işyerlerinde ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra 

“Kurum Degaj Yönergesi” hükümlerinin de titizlikle uygulanması gerekmektedir. 

Ocaklarda açığa çıkabilecek toplam metan gazının tahmin edilmesi, ocak havasına 

karışacak metan gazının iş güvenliği açısından risk oluşturmaması, havalandırma hesaplarının 

yapılması, metan drenajının gerekli olup olmadığı, ekonomik olarak değerlendirilebilecek 

metan gazının belirlenmesi amaçlanarak 1985 yılından beri çalışmalar yapılmaktadır.  
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Kozlu Müessese Müdürlüğünce hazırlanan ″Damar Gaz İçerik Tayini″ ile ilgili 

çalışmadan birkaç örnek aşağıda verilmiştir. 

 23.03.2017 tarihinde Acılık damarda -510/09 batı tabandan alınan numuneye ait 

toplam gaz içeriği 3,2 m³/ton desorbe edilebilen gaz içeriği 0,8 m³/ton olduğu,  

14.03.2017 tarihinde Büyük damarda -560/359 doğu tabandan alınan numuneye ait 

toplam gaz içeriği 8,6 m³/ton desorbe edilebilen gaz içeriği 6,4 m³/ton olduğu, 

30.11.2016 tarihinde Büyük Kılıç damarda doğu yerinden alınan numuneye ait toplam 

gaz içeriği 7,6 m³/ton desorbe edilebilen gaz içeriği 7,5 m³/ton olduğu, tespit edilmiştir. 

Ani gaz püskürmelerinde etkin olan faktörlerin gaz içeriği, jeolojik yapı, gerilme 

koşulları, malzeme özellikleri olduğu bilinmekle birlikte, 

gaz içeriği (metan)>8 m³/ton, permeabilite<2 md, mekanik dayanım<en düşük asal 

gerilim gibi,  belirli spesifik özelliklere sahip olan kömür damarlarının gaz püskürmelerine daha 

yatkın oldukları bilinmektedir.  

Müessese ocaklarında meslek hastalıklarının önlenmesi ve iş güvenliği açısından 

solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele kapsamında gerekli ve yeterli önlemlerin alınmaması, 

Müessesede işgücü ve üretim kayıplarının yanında işçilerin tozdan kaynaklanan hastalıklara 

(pnömokonyoz) yakalanmasına yol açmaktadır. 

Öneri: 

Solunabilir ve patlayabilir tozla mücadelede; 

- Toz oluşumunun engellenmesi ve kaynağında tozun bastırılması için kurulan tesisat, 

fisketeler ve alınan diğer önlemlerin hareketli ortamda sürekli kontrol edilerek güncellenmeleri 

ve bunların  sürekli çalışır durumda tutulmaları, 

- Patlayabilir tozla mücadele için öngörülen miktarda taş tozu serpilmesine özen 

gösterilmesinin yanısıra, damar gaz içeriklerine göre gerekli  tedbirlerin  alınması,  

- Dünya madenciliğinde yaygın olarak kullanılan, uygulama yöntemi kolaylığı bulunan 

ve malzemenin etki süresinin uzun olduğu sulu toz bastırma yöntemlerinin araştırılması,  

- İş Kanunu, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Tozla Mücadele 

Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine titizlikle uyulması, bu doğrultuda gereken 

her türlü önlemin alınması önerilir. 
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BULGU 6: Üretim Miktarlarının ve İşgücü Verimliliklerinin Artırılamaması ile 

Birim Üretim Maliyetlerinin Düşürülememesi Sebebiyle Dönem Zararlarının Artması 

Müessesede yapılan üretim sonucu elde edilen ürünlerin satışından sağlanan 

hasılatının işçi ücretlerini dahi karşılamadığı, birim üretim maliyetlerinin düşürülemediği, 

yıllardır müessese faaliyetlerinin zararla sonuçlandığı ve dönem zararlarının azaltılamadığı, 

bunların asıl sebebinin gerek üretim miktarlarının gerekse işgücü verimliliklerinin 

artırılamaması olduğu görülmüştür. 

2019 yılında gerçekleştirilen işgücü verimlilik değerleri, program ve geçen yılla 

karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 

Tablo; İşçilik Randımanları 

      

    2019 Yılı Gerçekleşme Oranı 

İşçilik Türleri 2018 Yılı Program Gerçekleşen Programa Geçen yıla 

  Gerçekleşen kg /yev. kg /yev. göre % göre % 

Tüvenan'a göre: 

Kazı (pano Ayak Üretim) 2.699 3.634 2.518 69 93 

İçeri (Yer altı )A  929 1.297 1.020 79 110 

İçeri+Dışarı (A+B) 823 974 920 94 112 

Genel toplam iş gücü 753 945 838 89 111 

Satılabilir'e göre: 

Kazı (pano Ayak Üretim) 1.562 2.218 1.405 63 90 

İçeri (Yer altı )A  535 791 569 72 106 

İçeri+Dışarı (A+B) 476 691 513 74 108 

Genel toplam iş gücü 446 577 474 82 106 

 

2019 yılında 2.518 kg/yevmiye olarak gerçekleşen tüvenan bazda pano ayak üretim 

işgücü verimliliği programa göre %31, bir önceki yıla göre %7 oranında düşük, Satılabilir bazda 

pano ayak üretim işgücü verimliliği programa göre %37, önceki yıla göre %10 oranında düşük 

gerçekleşmiştir. Tüvenan bazda pano ayak üretim işgücü verimliliği değerinin kurum 

ortalamasından  (3.002 Kg/yevmiye)  %16 oranında düşük olduğu görülmektedir.   

Bu durumun çalışılan damar yapısı ile uygulanan üretim yönteminin yanısıra gerek 

geçici sanat değişiklikleri gerekse devamsızlıklar nedeniyle ayaklara yeterli sayıda işçi tertip 

edilememesinden kaynaklandığı söylenebilir. 
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Öte yandan Müessesenin Armutçuk müessesesi ile birlikte kurumun en derin üretim 

panolarına sahip olduğu ve hale hazırda esnek yarı mekanize tahkimat sistemi ile çalışan bir 

pano hariç ağırlıklı olarak emek yoğun klasik ağaç tahkimatlı uzun ayak yöntemi ile üretime 

devam edildiği görülmektedir.   

Esas itibarıyla işgücü verimlilik değerleri; havzanın jeolojik yapısına, kömür 

damarının eğimine, kalınlığına, devamlılığına, sertliğine, uygulanan işletme yöntemine, verilen 

iş miktarlarına, tahkimat sistemine, kuyu derinliğine, ihraç kapasitesine, nakliyat sistemine, 

üretim derinliğine, alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve fiili çalışma sürelerine bağlı 

olarak değişiklikler gösterebilmektedir. Mevcut durumda Kurum’un diğer müesseselerinde 

olduğu gibi, Kozlu Müessesesi’nde de üretimde ve dolayısıyla işgücü verimliliklerinde 

sürdürülebilir belirgin bir artış sağlanabilmesi, bahse konu bütün unsurların birlikte 

değerlendirileceği ve bugüne değin uygulanan üretim yöntemleri, tahkimat ve nakliyat 

sistemlerinin yeniden gözden geçirileceği AR-GE çalışmalarına acilen başlanarak gerekirse 

radikal değişikliklere gidilmesine bağlı olduğu anlaşılmaktadır.  

Kozlu Müessesesinin ana ihraç sistemleri olarak, +14/-426 kotları arasında 450 

ton/saat kapasite ile çalışan 2 numaralı kuyu ve +6/-560 kotları arasında 550 ton/saat kurulu 

kapasite ile çalışan Yeni Kuyu kullanılmaktadır. Bu durumda, Kozlu Müessesesinin toplam 

kurulu ihraç kapasitesi 1.000 ton/saat olmaktadır. Bu kapasitenin günde 10 saat ve yılda 250 

gün çalışacağı varsayıldığında; yıllık ihraç kapasitesi 2.500.000 ton/yıl olmaktadır. 

Müessesenin 2019 yılı tüvenan üretiminin 288.550 ton olduğu dikkate alındığında, müessesenin 

ihraç kapasitesi kullanım oranı %12 olmaktadır.  

Müessese’de her biri 7,5’er saat olmak üzere 3 vardiya halinde çalışma yapılmaktadır. 

7,5 saatlik 1 vardiyanın 30 dakikası yemek molası olarak kullanılmakta olup 7,5 saatlik çalışma 

süresi, yerüstündeki ocak girişinde bulunan turnikede kart basılması ile başlamaktadır. Bu 

durumda; işçilerin esas iş alanlarına ulaşması için geçen süre (gidiş-dönüş) 90-120 dakikayı 

bulmaktadır.  

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 taşınmaları gerekmektedir. Bu amaçla, işçilerin daha az enerji harcayarak ve daha 

kısa süre içinde üretim-hazırlık arınlarına nakliyesinin sağlanması için, kullanılan sistemlerin 

rehabilite ve/veya modernize edilmesi ve otomasyon imkanlarının araştırılması gerekmektedir. 

Öte yandan bakım ve onarımları yapılarak yolların sürekli düzgün ve bakımlı 

tutulması, posta, atık malzeme v.b. birikintilerin zamanında temizlenmesi, taban kabarmaları 
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ve kesit daralmalarının sürekli tamir tarama yapılarak galerilerin kesitlerinde tutulması, işçi 

sağlığı ve iş güvenliği açısından zorunlu olduğu kadar nakliye sistemlerinin düzgün ve arızasız 

çalışması açısından da çok önemlidir. 

Müessesede bir önceki yıl 1.464 TL/Ton olan birim üretim maliyetinin, %14 artışla, 

1.671 TL/Ton olarak gerçekleştiği, ticari maliyetin 2.052 TL/Ton olduğu, 161.019 ton 

satılabilir kömürün ortalama satış fiyatının 373,94 TL/Ton olduğu dikkate alındığında ton 

başına 1.678 TL zarar edildiği, bu durumun sürdürülebilir olmaktan uzak olduğu görülmektedir. 

Müessesede 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: 

Müessesede elde edilen satış hasılatının işçi ücretlerini dahi karşılayamadığı göz 

önüne alındığında; dönem zararlarının azaltılabilmesini teminen üretim miktarlarının ve işgücü 

verimliliklerinin artırılması ve birim üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde AR-GE 

faaliyetlerinde de yararlanılarak gerekli her türlü tedbirin alınması önerilir. 

BULGU 7: Üretimde Devamlılığının Sağlanması Açısından Büyük Önemi Olan 

Hazırlık Çalışmalarında Galeri İlerleme Hızlarının Düşük Olması 

Müessesede üretimde devamlılığının sağlanması açısından büyük önemi olan hazırlık 

çalışmalarında galeri ilerleme hızlarının düşük gerçekleştiği, -560 ve -630 kat hazırlıklarının 

tamamlanamaması sebebiyle gelecek dönemde mevcut kaynaklarla en uygun seviyede üretim 

yapılamaması riski oluştuğu görülmektedir.  

Zaman içinde oluşan işçi açığının kapatılamaması ve oluşan aşırı maliyetler nedeniyle 

üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesini teminen, 2004-2014 yılları arasında ocaklardaki 

hazırlık çalışmaları üçüncü sahışlara hizmet alımı yoluyla yaptırılmaya başlanmış, ancak; 

Karadon ve Kozlu TİM’de yaşanan vahim kazalar sonucunda iş güvenliği zaafiyetinin gündeme 

gelmesiyle birlikte, yeraltı kömür madenciliğinde asli iş olan hazırlık işlerinin tekrar bu konuda 

deneyimi olan Kurum personeli tarafından yapılması zaruriyeti hasıl olmuştur.  

2015 yılından itibaren kat hazırlığı işleri müessesenin kendi imkânlarıyla yürütülmeye 

çalışılmaktadır.  
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Kozlu TİM’in 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğu arama ve hazırlık çalışmaları, 

program ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo -  Hazırlık Çalışmaları 

    2019  Gerçekleşme Oranı 

Hazırlık çalışmaları 
2018 

Gerçekleşen 

(metre) 

Program 

(metre) 

Gerçekleşen 

(metre) 

Programa 

göre  

% 

Geçen yıla 

göre  

% 

Taş içi hazırlık; 
          

A. Kredili Harcamalardan 

Kuyu         

Düz (yatay) galeri  400,00 0,00 - - 

Meyilli galeri 94,00 0,00 0,00 - - 

         Toplam kredili (A) 94,00 400,00 0,00 - - 

B. Cari harcamalardan       

Kuyu       

Düz (yatay) galeri 185,00 200,00 345,00 173 186 

Meyilli galeri - 100,00 18,00 18 0 

Toplam cari (B) 185,00 300,00 363,00 121 196 

Toplam yüklenici (C)      

Toplam ( A+B+C ) 279,00 700,00 363,00 52 130 

Kuyu       

Düz (yatay) galeri 185,00 600,00 345,00 58 186 

Meyilli galeri 94,00 100,00 18,00 18 19 

Toplam taş içi hazırlık; 279,00 700,00 363,00 52 130 

Yüklenici / toplam (%)      

1.000 ton satılabilir üretim için taş içi 

hazırlık  
1,88 1,90 1,26 66 117 

1.000 ton tüvenan üretim için taş içi hazırlık  1,09 3,11 2,25 72 120 

Kömür içi hazırlık       

- Düz galeri (taban yolu)       

- Demirbağlı taban 1.257,00 1500,00 991,50 66 79 

- Ağaç bağlı kılavuz tb. 1.121,50 750,00 1488,50 198 133 

- Meyilli galeri (başyukarı)       

- Eski Açma       

Toplam kömür içi hazırlık; 2.378,50 2250,00 2480,00 110 104 

1.000 ton satılabilir üretim için kömür içi 

hazırlık  
16,01 6,10 8,59 141 93 

1.000 ton tüvenan üretim için kömür içi 

hazırlık  9,27 10,00 15,40 154 96 

Taş içi hazırlıklarda; 2019 yılında kredili olarak 400 metre düz  programa karşılık, 

gerçekleşme sağlanamadığı cari harcamalardan da 200 metre yatay galeri, 100 metre meyilli 

galeri olmak üzere toplam 300 metre galeri programına karşılık, %121 oranında gerçekleşme 

ile  345 metre düz, 18 metre meyilli olmak üzere toplam 363 metre galeri sürüldüğü, kredili ve 
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cari harcamalardan programa göre %48 oranında noksan, önceki yıla göre %30 oranında fazla 

galeri ilerlemesi yapıldığı görülmüştür.  

Kömür içi hazırlıklarda; 2019 yılında 1.500 metre demirbağlı yatay galeri 750 metre 

ağaç bağlı kılavuz taban olmak üzere toplam 2.250 metre  galeri programına karşılık programın 

%10 üzerinde toplam 2.480 metre (991,50 metre demir bağlı taban, 1.488,50 metre ağaç bağlı 

kılavuz taban) kömür içi  ilerleme yapılmış olup bir önceki yıla göre de %4 oranında fazla 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Müessese büyük hazırlık servisince 2019 yılında ayrıca; muhtelif galerilerde toplam 

510 metre tamir tarama, silo, betonlama ve drenaj kanalı açma işlerinin yapıldığı,  mevcut 

açıklıklardaki tamir tarama, bakım onarım hizmetlerinin de ağırlıklı olarak PAÜ işçilerinden 

geçici sanat değişimi ile yürütülmekte olduğu görülmüştür. 

Müessesede toplam ocak açıklığının 47.204 metre olduğu 1.292 metresi 25 ve 27 nolu 

bür ve 24 nolu kuyular olduğu ve  Müessesenin aktif olarak kullandığı ocak açıklığının 45.912 

metre olduğu ve ocak açıklığını azaltma çabalarının devam ettiği, ocak içi yolların kesit 

daralması, taban kabarması, drenaj kanallarının tıkanması, su birikintileri, gibi nedenlerle, yer 

yer bozulduğu, buralarda işçi yetersizliğinden dolayı tamir tarama ve bakım onarım 

çalışmalarının zamanında yapılamadığı, bu durumun iş güvenliğini etkilediği, kaza 

olasılıklarının arttığı görülmektedir. 

Müessesenin Ana kat Hazırlık Yatırımları, - 630 Katı İkinci Kısım Galerileri ve 

-560 Kılıçlar Galerisi Sürülmesi İşi: 

1980 yılında -485/-560 katları arasındaki kömürlerin üretimi amacıyla projelendirilip 

uygulamaya alınan -560 Kat Hazırlığı işinin proje boyu 10/08/2015 tarihinde revize edilerek 

19.757,00 metre olarak onaylanmıştır.  

Müessesenin -560/-630 katları arasındaki kömürlerin üretimi amacıyla projelendirilen 

-630 Kat Hazırlığı işi ise, 9.590 metre proje boyu ile onaylanarak yürürlük kazanmış ancak, 

duyulan ihtiyaç doğrultusunda proje boyu 03/03/2011 tarihinde 13.928 metre olarak revize 

edilmiştir.  

-630 Katı II. Kısım Galerileri ve -560 Kılıçlar Galerisi Sürülmesi İşi ile ilgili olarak 

24.08.2007 tarihinde uluslararası pazarlık usulü ile ihale yapılmış, kazanan firma ile 16.01.2008 

tarihinde sözleşme imzalanmış ve 14.03.2008 tarihinde de yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 

Sözleşmeye göre işin süresi 1.350 gün, işin bedeli 12.588.168 ABD doları, işin miktarı ise 

toplam 7.325 metre olup, bunun 1.350 metresi -560 Kılıçlar galerisi işidir. 

Yüklenici firma tarafından sürülen -630/111063405 galerisinde 07.01.2013 tarihinde 

meydana gelen degaj olayı nedeniyle 8 işçinin hayatını kaybetmesi sonucu yüklenici faaliyetleri 
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riskin tamamen bertaraf edilebilmesi amacıyla durdurulmuştur. Yaklaşık 2.000 ton kömürün 

boşaldığı bu degaj olayından sonra bu galeride çalışmalara uzunca bir süre başlanamamıştır. 

Kozlu Müessesesinin yakın gelecekteki üretim faaliyetlerinin program hedefleri 

doğrultusunda kesintisiz sürdürülmesi için büyük önem arzeden II. Kısım galerilerinin 

sürülmesi işinde yüklenici firma, Eylül-2014 sonu itibariyle toplam 7.930 metre ilerleme 

yaptığının, işin % 99,7' sini tamamlandığını belirterek geçici kabul talebinde bulunmuştur. 

Yüklenicinin eksik, noksan  ve kusurlu işlere yönelik edimlerini yerine getirmemesi nedeniyle 

sözleşmesi 28/09/2014 tarihinde fesih edilmiştir. 

Proje kapsamında 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hazırlık işçi sayısının yetersiz olması 

nedeniyle ilerleme sağlanamamış, 2018 yılında, 94 metre meyilli galeri sürülmüş,  2019 yılında 

ekip oluşturulamadığı için ilerleme yapılamamıştır. -560 Kat Hazırlığında; 2019 yılsonu 

itibariyle sürülmüş olan toplam 15.777,25 metre galerinin 13.067,75 metresi müessese 

imkânları ile 1.139,50 metresi I. Kısım,     1.570 metresi de II. Kısım ihale kapsamında yapılmış 

ve mevcut onaylı projede 3.979,75 metre daha sürülecek galeri bulunduğu görülmüştür. 

-630 Kat Hazırlığı işinde de, 2019 yılında müessese ekipleri ile kredili galeri 

ilerlemesi yapılamamıştır. Müessesede kredili galerilerin sürülmesi amacıyla 2019 yılında -560 

katı için 1 ekip. -630 katı için 1 ekip kurulması programlanmış, ancak Hazırlık Başmühendisliği 

ağırlıklı olarak müteferrik lağımlarının sürülmesi ile İşletme Müdürlüğüne bağlı lağımların 

tamir- tarama işlerini yürütmek zorunda kaldığından, mevcut hazırlık işçileri bu işlere 

yönlendirilmiş dolayısıyla da kredili lağımlar için ekip görevlendirilememiştir. 

-630 Kat Hazırlığı işinde proje başlangıcı olan Ekim 2003'ten 2019 yılı sonuna kadar 

8.177,29 metre galeri sürülmüş ve bu ilerlemenin 209.79 metresi müessese ekipleriyle, 1.972.50 

metresi I. Kısım. 5.995 metresi de II. Kısım ihale kapsamında yüklenici firma marifetiyle 

yapılmıştır. Toplam proje boyu 13.928 metre olan -630 Kat Hazırlığı işi kapsamında 5.750.71 

metre daha sürülecek galeri kalmıştır. 

  Tablo- Hazırlık İlerleme Randımanları 

Hazırlık ilerleme 

 randımanları 

2016  

 

cm/yev. 

2017  

 

cm/yev. 

                       

2018  

 

cm/yev. 

2019  

 

cm/yev 

Geçen yıla göre 

gerçekleşme oranı 

% 

Kredili 10,54 12,44 10,77 - - 

Hazırlık 7,50 7,69 11,04 18,56 168 

Müteferrik 5,07 6,74 - 10,35 - 

Galeriler toplamı 6,96 8,20 10,93 13,60 124 

Tabanlar 8,37 8,98 9,31 8,88 95 
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Müessesede 2018 yılında 10,93 cm/yevmiye olan  galerileri ilerleme randımanının 

2019 yılında 13,60 cm/yevmiye’ye yükseldiği ancak bu değerin kurum ortalaması 14,20 

cm/yevmiye değerinin altında olduğu ve Kurumca kısa vadede ulaşılması hedeflenen 20 

cm/yevmiye’lik galeri ilerleme randımanı değerinden de oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

 Mevcut durumda Müessese Büyük Hazırlık Servisinde Lağım açma ve tamir-tarama 

işlerinde kullanılan 2 adet Elektro-Hidrolik delici ve 4 adet Elektro-Hidrolik yükleyici,1 adet 

P/2-5, 2 adet PII/2-8 Sondaj Makinesi ve 2 adet kimyasal köpük pompası ile 3 adet de beton-

harç püskürtme makinesi bulunmaktadır.  

Müessesede taş içi hazırlıklarda yeterli sayıda delici ve yükleyici olmadığı, mevcut 

delici ve yükleyicicilerin ekonomik ömrünü doldurmuş olduğu, bu nedenlerle emek yoğun 

şekilde delik delme işinin martoperfaratör, yükleme işinin kürekle yapıldığı görülmektedir. 

1992 yılında Dünya Bankası kredisi alınmış  ancak, ekonomik ömrünü doldurmuş, yedek parça 

temininde sıkıntı yaşanan, bakım onarım süre ve masrafları artmış E-H delici ve yükleyicilerin 

yenilenerek arın gerisindeki nakliyat sistemleri ile desteklenmesiyle ilerleme hızlarında artış 

sağlanması, maliyetlerin düşürülmesi mümkündür. 

Müessese’de hale hazırda mevcut hazırlık işçileri ile ancak bir lağım arınına tertip 

yapılabilmekte ve bununla da ancak, kısa metrajlı acil taş içi rekup vs. sürülmekte ve damar içi 

hazırlıkları yapılabilmektedir.  

Müssesenin planlanan kısa ve uzun vadedeki üretim projeksiyonunun işlerlik 

kazanabilmesi için yapılması gerekli olan  ana kat hazırlıklarında;  2018 yılında 279 metre, 

2019 yılında 363 metre ilerleme yapılabildiği görüldüğünden, hazırlık açısından problemlerle  

karşılaşacağı aşikardır. Dolayısıyla kat hazırlıklarındaki gecikmeler Kozlu Müessesesinin, 

gelecekte üretim yapabilecek yeterli sayıda panoya sahip olamama riskini ortaya koymaktadır. 

Öneri: 

Müessesede taş ve kömür içi hazırlık çalışmalarının zamanında tamamlanarak üretimde 

kesintiye uğranmaması için,  norm kadro çalışmaları tamamlanıncaya kadar  yeterli sayı ve 

nitelikte hazırlık işçisi, tarama söküm-bakım işçisi temini ile ekonomik ömürlerini doldurmuş 

mevcut Elekto-Hidrolik Delici ve Yükleyicilerin, üretim plan ve programları doğrultusunda 

yeterli sayı ve kapasitede olmak üzere yenilenmesi, taş içi galeri ilerlemelerinde tam cephe 

galeri açma makinelerinin kullanılma imkanlarının değerlendirilmesi dahil gerekli her türlü 

tedbirin alınması önerilir. 
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BULGU 8: İş ve Genel Sağlık Sigortası Mevzuatına Aykırı İşlemler ve Müessese 

İşyerlerinde Eksiklikler Tespit Edilmesi Nedeniyle İdari Para Cezası Ödenmesi, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Genel Sağlık Sigortası Kanununa aykırı işlemler 

nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Tarafından 

Müessese İşyerlerinde Yapılan Teftişlerde Eksiklikler Tespit Edilmesi, İş Kazalarının ve 

Meslek Hastalıklarının İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Birimlerine Yasal Süresi İçinde 

Bildirilmemesi nedenleriyle Müessesenin idari para cezaları ödediği görülmüştür. 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Müfettişleri, TTK iş yerlerini gerek İşçi 

Sağlığı ve Güvenliği yönünden gerekse genel işlemler açısından teftişe tabi tutmakta olup bu 

teftişler sonucunda ulaşılan tespitler raporlanmaktadır. 

 

Kozlu Müessesesinde 2017 teftişinden 3 noksanlığın devam ettiği, 2018 yılında 2 yeni 

noksanlık tespit edildiği görülmektedir.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanlığı 

Müfettişlerinin 05.03.2018-04.04.2018 tarihleri arasında yaptıkları teftişte, Kozlu Müessesesi 

işyerlerinde tespit ettikleri ve idari para cezasına neden olan noksanlıklar ilgili teftiş raporunda 

yer almaktadır. 

Müessesenin, müfettişlerce yapılan tespitlere itiraz ettiği bazı tespitlerin “eksik tespit” 

olarak mahkeme kararıyla iptal edildiği, bazı tespitlere ilişkin olarak da önceki tespitlerden 

devam eden hususlar olarak katlamalı ceza ödendiği görülmektedir.  

ATEX sertifikası ile ilgili tespitin Kurumun diğer müesseselerinde de olduğu gibi kısa 

sürede çözülemiyeceği, önceki yönetmeliğe uygun alev sızdırmaz Group 1FLP sertifikalı,  

akülü lokomotif, metan sensörü, devre kesici, yol verici, tulumba, pervane, elektrik motoru, 

aydınlatma ekipmanları gibi yüzlerce dış alım gerektiren makine teçhizatın kısa sürede bir 

kalemde yenilenmesinin mümkün olmadığı görülmektedir.  

Türkiye Taşkömürü Kurumu müesseselerinin, ″yeraltı işletmelerinde kullanılan bazı 

ekipman ve teçhizatların ATEX sertifikaları bulunmamaktadır″ maddesi ile ilgili olarak 

uzunca bir süre daha katlamalı idari para cezalarına muhatap kalacağı görülmektedir. 

Atex sertifikasının bulunması zorunluluğunun Bakanlar Kurulunun 13.7.2015 tarihli 

ve 2015/7966 sayılı kararıyla 31/12/2019 tarihine ertelendiği, ancak bahse konu teçhizatın bu 

tarihe kadar da yenilenmesinin mümkün olmadığı, Müesseseye bir önceki teftişten mevzuata 

aykırılıklar ve eksikliklerden devam eden hususlar kapsamında katlamalı idari para 

cezaları kesilmesine devam edildiği görülmüştür. 
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Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na, iş kazası geçiren işçilerin e- 

bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet belgelerinin tamamının yasal süresi içinde bildirilmemesi 

nedeniyle de, Müessesenin zaman zaman idari para cezası ödemek durumunda kaldığı 

görülmüştür.  

4857 sayılı İş Kanunu’nun İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri başlıklı 77. 

maddesinde; “…İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek 

hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.” 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. Maddesi, 

İkinci Fıkrası ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 35. maddesinde; 

“İş kazasının, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci alt bendinde 

belirtilen 4 üncü maddenin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların kazanın işveren tarafından 

(Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine) en geç kazadan sonraki 

üç iş günü içinde, doğrudan ya da taahhütlü posta ile bildirilmesi zorunludur.” denilmektedir.  

Ayrıca 5510 sayılı Kanun'un Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve 

soruşturulması başlıklı 14. Maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 36. 

Maddesinde; “ ... Meslek hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 

a) (a) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, 

sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren 

tarafından, 

b) (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından, 

bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek 

hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen 

veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için 

yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir...." 

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce yayımlanan 01/09/2015 Tarih, 25029274-1093-37-287/ 447 Sayı ve  6645 Sayılı 

Kanunda yer alan Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları konulu 2015/22 sayılı Genelge'de " ... 6331 

sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; 

– İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya 

işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren 

üç iş günü, 

– Sağlık hizmet sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık 

hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Kuruma 

bildirmeyenlere, anılan Kanunun 26 ncı maddesine göre idari para cezası uygulanır, ... " 

denilmiş olup, 

5510 sayılı Kanun'un Prim belgeleri ve işyeri kayıtları başlıklı 86. Maddesinde ise; 

“… sigortalılar .. için işverenlerce Kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin 

şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi ve diğer hususlar Kurum tarafından 

çıkarılan yönetmelikle belirlenir. …Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine 
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getirilmemesi halinde, 102 nci maddeye göre işlem yapılır. ..”  

Kurumca verilecek idarî para cezaları başlıklı 102. Maddesinde ise; “… c) 86 ncı 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve 

usȗlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle 

zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde 

vermeyenlere her bir fiil için; … 

2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her 

bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında, … idari 

para cezası verilir”  denilmektedir. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre iş kazaları ve meslek hastalıkları ile 

aylık prim ve hizmet belgelerinin yukarıda belirtilen mevzuatta belirtilen sürelerde ilgili 

mercilere bildirilmesi/verilmesi ile Müessesede kömür üretimi yapılan ocaklar ve diğer 

işyerlerinin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen asgari şartları taşımaları gerekmektedir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş 

Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müessese işyerlerinde 2019 ve önceki yıllarda yapılan 

teftişlerde eksiklikler tespit edilmesi ile Müessesede gerçekleşen iş kazaları ve aylık prim ve 

hizmet belgelerinden bazılarının zamanında ilgili mercilere bildirilmemesi nedenleriyle 

Müessese tarafndan, 397.074,75 TL'si önceki yıllardan devreden, 24.656,00 TL'si de 2019 

yılında olmak üzere toplam 421.730,75 TL  idari para cezası ödendiği görülmüştür. 

Müessese faaliyetleri sırasında mevzuata belirtilen gerekliliklere uymayan işlemler 

sebebiyle ceza ödenmesi, Müessesede yönetim faaliyetlerinde zaafiyet olduğu algısı 

yaratmaktadır. 

Öneri: 

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı, İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereğince 

yapılması gereken iş ve işlemlerin zamanında yapılarak eksikliklerin giderilmesi ile idari para 

cezası yaptırımlarına maruz kalınmaması için gerekli özenin gösterilmesi önerilir. 
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10. GENEL DEĞERLENDİRME 

Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda gösterilmiştir. 

 

Tablo 19: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler  Ölçü 2017 2018 2019 

Son iki 

yıl 

Artış 

veya 

farkı azalış % 

Sermaye Bin TL 2.225.000 2.385.000 2.725.000 340.000 14,3 

Ödenmiş sermaye Bin TL 1.991.000 2.130.500 2.363.000 232.500 10,9 

Öz kaynaklar Bin TL 73.571 1.817 (27.942) (29.760) (1.637,4) 

Yabancı kaynaklar Bin TL 20.789 73.338 104.180 30.841 42,1 

Toplam Aktifler Bin TL 94.360 75.156 76.238 1.082 1,4 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 8.438 10.172 8.341 (1.831) (18,0) 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 33 40 45 5 12,5 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL           

Tüm alım tutarı Bin TL 33.490 34.902 48.890 13.988 40,1 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti)  Bin TL 194.824 217.476 269.093 51.616 23,7 

Net satış tutarı Bin TL 41.163 49.160 58.449 9.289 18,9 

Stoklar Bin TL 13.003 10.081 10.764 683 6,8 

Memur Kişi 18 15 13 (2) (13,3) 

Sözleşmeli  Kişi 175 167 150 (17) (10,2) 

İşçi Kişi 1.543 1.491 1.714 223 15,0 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 165.594 183.204 241.531 58.327 31,8 

Bireysel:             

Faaliyet kârı veya zararı  Bin TL (189.587) (202.083) (253.421) (51.338) 25,4 

Dönem kârı veya zararı  Bin TL (200.278) (211.254) (262.260) (51.006) 24,1 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler 
Bin TL           

Dönem net kârı veya zararı Bin TL (200.278) (211.254) (262.260) (51.006) 24,1 

 

Zonguldak havzasındaki taşkömürünün 1829 yılında ilk kez Ereğli İlçesi Köseağzı 

Değirmeni mevkiinde bulunmasına müteakip 1836 yılında Avusturya’dan Kozlu’ya getirilen 

Hırvat asıllı madencilerle başlayan kömür üretimi çalışmaları, 1841 yılından itibaren Osmanlı 

Devlet adamlarının oluşturduğu bir kumpanyaya havale edilmiştir. 1848 yılında, Filyos’tan 

Ereğli’ye kadar uzanan sınırlar içinde kalan kömür havzası Padişah Vakfı’na devredilmiştir. 

Havzada ilk işletmecilik faaliyetleri ve madencilik yatırımları Kozlu’da yapılmıştır.  

KİT’lerin yeniden düzenlenmesi kapsamında çıkarılan 10.10.1983 tarih ve 96 sayılı 

KHK ile TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) kurulmuş, Havzadaki taşkömürü rezervinin 

işletilmesi hakkı tüm hukuku ile TTK’ya verilmiştir. TTK Yönetim Kurulu’nun 28.11.1985 

tarih ve 442 sayılı kararı ile 01.01.1986 tarihi itibarıyla Kozlu Bölgesi “Müessese” haline 

getirilmiştir.    
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Kozlu Taşkömürü Müessesesinin 2018 yılında 2.385.000.000 TL olan nominal 

sermayesi 2019 yılında 340.000.000 TL artışla 2.725.000.000 TL’ye yükseltilmiş olup, yıl sonu 

itibarıyla  tutarın 2.363.000.000 TL’lik kısmı ödenmiştir. Müessesenin 2019 yılı işletme 

faaliyetleri sonucunda 288.550 Ton tüvönan161.019 ton satılabilir üretim gerçekleşmiş, bu 

miktarın tamamı satılarak  karşılığında 58.449 Bin TL tutarında net satış hasılatı elde edilmiştir. 

Toplam satış maliyeti 261.085 Bin TL olarak gerçekleşen 161.019 ton satılabilir kömür 

üretiminde, faaliyet giderleri ile olağan ve olağandışı gider ve gelir unsurlarının hesaba 

katılmasından sonra 2019 yılında 262,3 milyon lira tutarında dönem zararı oluşmuştur. 

Kozlu Müessesesi diğer müesseseler gibi yıllardır, personel açısından bir küçülme 

yaşamakta, emek yoğun teknikle taşkömürü üretimi yapıldığından ve yatırım ve finansman 

kararnameleri gereğince, emeklilik veya diğer nedenlerle ayrılan işçi sayısı kadar işçi 

alınmadığından üretim artışı sağlanamamıştır. Bunun yanında elektrik enerjisi kaynaklarındaki 

çeşitlilik artışı, demir-çelik sektörünün hammadde girdilerinin ithalat yoluyla sağlanması, 

dünya taşkömürü arzının artması sebebiyle konjoktürel dalgalanmalar dışında fiyatların da 

düşmesi sonucunda maliyet artışlarını karşılayacak gelir elde edilememiş ve zararlar da giderek 

artan şekilde devam etmiştir. 

2014-2018 yılları için hazırlanamamış olan Kurum Stratejik Planı en son 2019 -2023 

yılları için hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda en son 2019 yılında Kuruma 

alınan 1.500 işçiden Müesseseye tahsis edilen 327 işçi artışı ve 108 işçinin de ayrılışı ile birlikte 

ortalama 1.580 işçi ile üretim faaliyetlerin sürmesi sağlanmış ve üretim azalışı durmuştur. 

Müessesenin sınırları dahilinde -700 metreye kadar 62 milyon ton görünür rezervlerinden 3,4 

milyon ton hazır rezervi  bulunmaktadır. 

Kozlu Müessesesinin önceki dönem zararları ile cari yıl zararlarına karşılık ödenen 

sermayesi daha az arttığı için özkaynakları eksiye dönmüştür. Ödenmemiş sermaye olan 362 

milyon TL'den ödeme yapıldıkça öz kaynaklar artıya geçebilecektir.    

11. SONUÇ 

TTK Kozlu Taşkömürü İşletmesi Müdürlüğü 2019 yılı bilançosu ve 262.259.802,37 

Türk Lirası dönem kârı zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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06520 Balgat / ANKARA 

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00 

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr 

http://www.sayistay.gov.tr 
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12. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 
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Ek 1: Kamu İşletmesi Finansal Tabloları 

Ek 1.1 TTK Kozlu TİM 31.12.2019 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı 

Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 TTK Kozlu TİM 31.12.2019 Tarihli Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 TTK Kozlu TİM 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu 
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TTK Kozlu TİM 31.12.2019 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil)     Ek 1.1 
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TTK Kozlu TİM 31.12.2019 Tarihli Gelir Tablosu ve Dipnotları                                        Ek 1.2  
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TTK Kozlu TİM 2019 Yılı Nakit Akış Tablosu                                             Ek 1.3 
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Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Teşkilat Şeması                                                                                                                     Ek 2.1 
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Ek 3: Bulgu ve Öneriler Listesi 

Bulgu 

ve 

Öneri 

No 

Öneri Metni 
Sayfa 

Aralığı 

1 

2019 yılında, termik santrale ve demir-çelik fabrikasına satışı yapılan 

kömürlerin kül/kalori ve nem içeriğine bağlı 958.867 TL tutarındaki penalitenin 

termik santrale satılan filtrasyon ürünü santral yakıtı ile demir çelik fabrikasına 

satılan 0/10 mm lave kömürden kaynaklandığı görüldüğünden, bu doğrultuda 

yıkama ve filtrasyon tesisleri yakinen takip edilerek, gerektiğinde alınacak 

önlemler konusunda  yüklenici firmanın uyarılarak sözleşme ve eki şartnameler  

hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi, 

Lavvara verilen tüvenan kömür kalitesinin artırılması ile demir-çelik 

sektörü ve muhtelif sanayi tesislerine satılan ekonomik getirisi yüksek olan 0-

10 mm düşük küllü lave kömür ve 18/150 mm parça kömürün stratejik plan ve 

program hedefleri doğrultusunda daha fazla miktarda ve istenilen özelliklerde 

elde edilmesine yönelik olarak üretim arınlarından başlamak üzere lavvar tesisi 

dahil gerekli her türlü tedbirin alınması, 

43-46 

2 

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 değerlendirme çalışmaları 

tamamlanıncaya kadar bu sanatlara belirlenecek optimum sayı ve nitelikte işçi 

temin edilmesi hususunda Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunulması, 

46-49 

3 

Müessesenin faaliyet raporlarının, faaliyet raporlarının hazırlaması hakkındaki 

mevzuata uygun şekilde hazırlanarak rapor kullanıcılarına tam bilgiler 

verilmesinin sağlanması, 

50-53 

4 

Tahakkuk etmemiş bir alacağın tahsil edilmesi veya tahakkuk etmemiş 

bir borcun ödenmiş görünmesi anlamına gelen, bilanço hesaplarının, 

karakterlerine aykırı kayıtlarla ters bakiye vermelerine yol açmaması için, 

Müessesenin parasal sonuçları olan faaliyet ve işlemleri ile muhasebe 

kayıtlarının birbirini doğrulamasını teminen muhasebe kayıtlarının, muhasebe 

mevzuatı ve ilkelerine uygun olarak tutulması ile muhasebe kayıt programının, 

hesapların ters bakiye vermesine izin vermeyecek şekilde programlanması, 

53-54 
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5 

Solunabilir ve patlayabilir tozla mücadelede; 

- Toz oluşumunun engellenmesi ve kaynağında tozun bastırılması için 

kurulan tesisat, fisketeler ve alınan diğer önlemlerin hareketli ortamda sürekli 

kontrol edilerek güncellenmeleri ve bunların  sürekli çalışır durumda 

tutulmaları, 

- Patlayabilir tozla mücadele için öngörülen miktarda taş tozu 

serpilmesine özen gösterilmesinin yanısıra, damar gaz içeriklerine göre gerekli  

tedbirlerin  alınması,  

- Dünya madenciliğinde yaygın olarak kullanılan, uygulama yöntemi 

kolaylığı bulunan ve malzemenin etki süresinin uzun olduğu sulu toz bastırma 

yöntemlerinin araştırılması,  

- İş Kanunu, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, 

Tozla Mücadele Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine titizlikle 

uyulması, bu doğrultuda gereken her türlü önlemin alınması, 

55-58 

6 

Müessesede elde edilen satış hasılatının işçi ücretlerini dahi 

karşılayamadığı göz önüne alındığında; dönem zararlarının azaltılabilmesini 

teminen üretim miktarlarının ve işgücü verimliliklerinin artırılması ve birim 

üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde AR-GE faaliyetlerinde de 

yararlanılarak gerekli her türlü tedbirin alınması, 

59-61 

7 

Müessesede taş ve kömür içi hazırlık çalışmalarının zamanında 

tamamlanarak üretimde kesintiye uğranmaması için,  norm kadro çalışmaları 

tamamlanıncaya kadar  yeterli sayı ve nitelikte hazırlık işçisi, tarama söküm-

bakım işçisi temini ile ekonomik ömürlerini doldurmuş mevcut Elekto-Hidrolik 

Delici ve Yükleyicilerin, üretim plan ve programları doğrultusunda yeterli sayı 

ve kapasitede olmak üzere yenilenmesi, taş içi galeri ilerlemelerinde tam cephe 

galeri açma makinelerinin kullanılma imkanlarının değerlendirilmesi dahil 

gerekli her türlü tedbirin alınması, 

61-65 

8 

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı, İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik 

mevzuatı gereğince yapılması gereken iş ve işlemlerin zamanında yapılarak 

eksikliklerin giderilmesi ile idari para cezası yaptırımlarına maruz kalınmaması 

için gerekli özenin gösterilmesi, 

66-68 

 


