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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Unvanı       : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 

Merkezi                          : Ankara 

Bağlı olduğu kuruluş       : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 

Esas sermaye               : 1.000.000.000 TL 

Ödenmiş sermaye         : 1.000.000.000 TL 

 

Kurumun karar organını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.  

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu (Yönetim Kurulu) 

 

 

 

 

 

 

Karar 

organındaki 

unvanı 

Adı ve soyadı 

Temsil ettiği 

bakanlık veya 

kuruluş 

Kuruluştaki görevi                                                      

veya mesleği 

Görevli bulunduğu süre 

Başlama 

tarihi 
Ayrılma tarihi 

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

2- Üye Muammer Bulut TKİ Genel Müdür Yrd. 19.12.2016 22.01.2018 

3-    “ Mustafa Özdingiş TKİ Genel Müdür Yrd. 19.12.2016 22.01.2018 

4-    “ Burhan Ayar TKİ Genel Müdür Yrd. 22.01.2018 Devam ediyor 

5-    “ Mehmet Uygun TKİ Genel Müdür Yrd.  22.01.2018 Devam ediyor 

6- Üye Yinal Yağan ETK Bakanlığı TUİK Başkan V. 06.12.2017 Devam ediyor 

7- Üye Dr.H. Hüseyin Erdoğan ETK Bakanlığı NATEN Başkanı 26.01.2018 Devam ediyor 

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

Gn. Müd. Yrd. V. 
29.03.2018 Devam ediyor 
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1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

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

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

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

yayımlanan “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü” hükümlerine göre 

sürdürmektedir. 

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

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

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

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

gerçekleştirilmesini sağlamak” olarak belirlenmiştir. 

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

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

sayılı Kanun uyarınca da TBMM’nin denetimine tabidir. 

TKİ Kurumunu ilgilendiren bazı kanunlarda yapılan değişikler aşağıda belirtilmiştir.  

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

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

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

etme ve bu ruhsatları ihale etme yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda yapılan ihalelerde ihale edilen 

sahayı devredebilir ve ihaleyi kazanan adına ruhsat düzenlenebilir. Ruhsat devrine esas olan 

sözleşme ilgili ruhsatın siciline şerh edilir. Genel Müdürlük bu sözleşmenin tarafı 

değildir. Aynı şekilde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ruhsat sahalarındaki 

rodövansçılarının rodövansa konu olan kısmını ruhsat sahalarından bölerek rodövans 

sözleşmesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla rodövans sözleşmesi sona erene kadar rodövans 

sözleşmesi yapılan kişiye devretme ve rodövansçı adına ruhsat düzenleme yetkisi getirilmiştir. 

Bu durumda da ruhsat devrine esas olan rodövans sözleşmesi ilgili ruhsatın siciline şerh edilir. 

Genel Müdürlük bu sözleşmenin de tarafı değildir.  

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

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

Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 

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

Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

yayımlanmıştır. 
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1.3 Teşkilat 

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

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

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

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

Kararnamesine göre) Cumhurbaşkanı Kararıyla atanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinden; 

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

yardımcılarından olmak üzere ilgili bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla 

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

tekrar atanabilmektedir. 

233 sayılı KHK’nin 9. maddesine göre Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri özetle; 

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

gelişmesini sağlayacak kararları almak;  teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların 

çalışmalarının verimli ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve işletme 

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

ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak hazırlanan 

faaliyet raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak; Genel Müdürlük çalışmalarını 

izlemek, olarak belirlenmiştir. 

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

gerektirdikçe ve herhalde ayda en az iki defa toplanır.” hükmüne istinaden, 2018 yılında 

(28.12.2018 tarihine kadar) 29 toplantı yapılmış olup, 258 karar alınmıştır. 

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

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

atama yapılmamıştır), teftiş kurulu başkanlığı, hukuk müşavirliği, diğer daire başkanlıkları ve 

alt birimlerden oluşmaktadır. 

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

özetle teşebbüsü kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yönetim kurulu kararları 

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

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

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

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

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

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

müesseselerin tüzel kişilikleri kaldırılarak müesseseler işletme müdürlüklerine dönüştürülmüş 

ve ÇLİ ile birlikte Genel Müdürlüğe bağlanmışlardır.)  

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

Alpu ve Keles Kontrol Müdürlükleriyle rodövans karşılığı özel kuruluşlara işlettirilen 

sahalardaki çalışmaların kontrolü yürütülmektedir. 
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1.4 Toplu Bilgiler 

Kurumun son üç yılına ilişkin başlıca konsolide bilgiler Toplu Bilgiler Tablosu’nda 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu 

 

Toplu bilgiler 
Ölçü 2016 2017 2018 

Son iki yıl Artış veya 

farkı azalış % 

Sermaye Bin TL 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0,0 

Ödenmiş sermaye Bin TL 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0,0 

Öz kaynaklar Bin TL 1.928.146 1.755.221 1.755.221 0 0,0 

Yabancı kaynaklar Bin TL 1.053.552 903.187 1.585.181 681.994 75,5 

Toplam Aktifler Bin TL 2.981.698 2.658.408 3.539.263 880.855 33,1 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 102.866 87.182 29.631 (57.551) (66,0) 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 55 41 21   0,0 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL      

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL      

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 5.777 5.777 5.777 0 0,0 

İştirakler temettü geliri Bin TL 1187 585 640 55 9,4 

Tüm alım tutarı Bin TL 2.207.239 2.378.445 1.195.033 (1.183.412) (49,8) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti)  Bin TL 915.403 1.038.523 2.670.921 1.632.398 157,2 

Net satış tutarı Bin TL 2.406.981 2.678.588 3.676.139 997.551 37,2 
Stoklar Bin TL 272.330 220.280 295.211 74.931 34,0 

Memur Kişi 127 112 110 (2) (1,8) 

Sözleşmeli  Kişi 1.374 1.299 1.247 (52) (4,0) 

İşçi Kişi 3.197 3.189 3.110 (79) (2,5) 
Personele yapılan harcamalar Bin TL 411.415 449.488 431.094 (18.394) (4,1) 

Tahakkuk eden vergiler Bin TL 190.144 370.138 308.948  (61.190) (16,5) 

GSMH’ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL        

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) %          

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) %          

Faaliyet kârı veya zararı  Bin TL (319.581) (494.558) (283.058) 211.500 42,8 
Dönem kârı veya zararı  Bin TL 2.019 (172.925) 198.861 371.786 215,0 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler 
Bin TL 8.790     

Dönem net kârı veya zararı Bin TL (6.771) (172.925) 198.861 371.786 215,0 

Konsolide:           

Faaliyet kârı veya zararı  Bin TL (74.214) (268.859) (283.058) (14.199) (5,3) 

Dönem kârı veya zararı  Bin TL 45.602 (9.220) 198.861 208.081 2256,8 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler 
Bin TL 8.790     

Dönem net kârı veya zararı Bin TL 36.812 (9.220) 198.861 208.081 2256,8 

 

Ülkemiz rezerv ve üretim miktarları açısından linyitte dünya ölçeğinde orta düzeyde, 

taş kömüründe (antrasit) ise alt düzeyde değerlendirilmektedir. Dünya linyit rezervlerinin % 

8,7’si, linyit ve alt bitümlü kömür rezervinin yaklaşık %3,6'sı ve antrasit dahil toplam dünya 

kömür rezervinin yaklaşık %2,1’i ülkemizde bulunmaktadır.  

2005 yılından başlayarak MTA Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde; Linyit 

Arama Projesi başlatılmış olup son yıllarda tespit edilen yeni linyit kaynakları ile birlikte 

toplam linyit miktarında ciddi artışlar söz konusu olmuştur. 2005-2017 yılları arasında 4 adedi 

büyük rezervli (Karapınar-Ayrancı, Eskişehir-Alpu, Afyon-Dinar, Tekirdağ-Malkara) olmak 

üzere 13 adet yeni kömür sahası keşfedilmiş, 3 sahada ise rezerv artışı sağlanarak; ülkemiz 
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linyit kaynağı yaklaşık 8,97 milyar ton artırılarak 8,3 milyar ton seviyelerinden 17,27 milyar 

ton seviyesine yükseltilmiştir (MTA, 2018). Bu durum son 12 yılda yaklaşık %110 oranında 

yerli linyit kaynağı artışını ifade etmektedir. Son linyit kaynağı artışları ile birlikte Ülkemiz 

linyit kaynağının yaklaşık %29,5'i Afşin-Elbistan havzasında yer alırken %10,5’i Konya-

Karapınar, %8,3’ü Eskişehir-Alpu, %5,4’ü Afyon-Dinar, %4,9’u Manisa-Soma ve %4,3’ü 

Muğla-Milas’ta yer almaktadır. Ülkemizin en önemli taşkömürü kaynağı ise Zonguldak ve 

civarındadır. MTA’nın güncel raporlarına göre taş kömürü kaynağı 1,5 milyar ton’dur. Linyit, 

asfaltit ve taş kömürü ile birlikte toplam kömür kaynağı 18,77 milyar ton’dur (MTA, 2018). 

Ülkemiz kömür kaynaklarının henüz üçte birinin etüt ve fizibilite çalışmaları tamamlandığı için 

çok az bir kısmı rezerv olarak nitelendirilmektedir. 

TKİ Kurumu, uhdesindeki sahaların genişliği ve rezervi, üretim hacmi, rodövansla 

üretim yapan şirketler başta olmak üzere üçüncü kişilerle yürütülen ticari ilişkiler, satış miktarı, 

istihdam ettiği personel sayısı, sağladığı hâsıla ve yarattığı katma değer ile sektörün başta gelen 

kuruluşlarından birisidir.  

2018 yılsonu itibarıyla, TKİ topluluğunda 110 memur, 399 sayılı KHK’ye tabi 1.247 

sözleşmeli ve 3.110 kişi de işçi olmak üzere toplam 4.467 personel istihdam edilmiş, ayrıca 

yüklenici işçisi olarak da 2.222 kişi çalıştırılmıştır.   

2018 yılında, TKİ Kurumu topluluğunda 2.670,9 milyon TL toplam üretim giderine 

karşılık, Kurum olarak tüm satışlardan 3,7 milyar TL net satış hasılatı sağlanmıştır. 

2018 yılsonu itibarıyla Kurumun, 283,0 milyon TL faaliyet zararına karşılık,  faaliyet 

dışı gelir ve karların olumlu etkisi ile dönemi 198,8 milyon TL karla kapatmıştır.  

 

 

 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

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

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

uygun olarak yürütmektedir.  

1.5.1 İşletme Bütçesi 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 2018 yılı bütçesi, TKİ Yönetim Kurulu’nun 

29.12.2017 tarih ve 24/225 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  

Genel Müdürlük ve İşletmelerin birleştirilmiş verilerini içeren Kurumun konsolide 

bütçesinde yer alan büyüklükler ve gerçekleşmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler 

         Bütçeye ilişkin başlıca bilgiler 

 Ölçü 

2017 Yılı 2018 

  
Bütçeye 

göre 
Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

göre 

Gerçekleşen 
sapma            

(ilk durum) İlk durum Son durum 

sapma            

(ilk durum) 

    % % 

  A)-Personel sayısı   4.600 (13,8) 4.971 4.971 4.386 (11,8) 

   1-Genel müdürlük   830   836 836 772 (7,7) 

   2-İşletmeler Kişi 3.770   4.135 4.135 3.614 (12,6) 

        

  B)-Personel giderleri   207.257 (37,8) 461.149 461.149 431.094 (6,5) 

  1-Genel müdürlük   0   73.226 73.226 69.922 (4,5) 

  2-İşletmeler Bin TL 207.257   387.923 387.923 361.172 (6,9) 

        

  C)-Tüm alım tutarı   2.378.445 6,5 2.800.552 2.800.552 1.195.032 (57,3) 

  1-Genel müdürlük   527.218   294.099 294.099 360.623 22,6 

  2-İşletmeler Bin TL 1.851.227   2.506.453 2.506.453 834.409 (66,7) 

        

  D)-Başlıca alımlar   2.378.445 6,5 2.800.552 2.800.552 1.195.032 (57,3) 

  1-Genel müdürlük   527.218   294.099 294.099 360.623 22,6 

  2-İşletmeler Bin TL 1.851.227   2.506.453 2.506.453 834.409 (66,7) 

        

  E)-Tüm üretim maliyeti   1.038.523 (5,3) 1.607.946 1.607.946 2.670.921 66,1 

  1-Genel müdürlük   244.961        

  2-İşletmeler Bin TL 793.562   1.607.946 1.607.946 2.670.921 66,1 

        

  F)-Başlıca üretimler   11.920 (9,6) 13.185 13.185 11.920 (9,6) 

  1-Genel müdürlük   4.887        

  2-İşletmeler Bin Ton 7.033   11.510 11.510 16.044 39,4 

        

  G)-Net satış tutarı   2.678.588 (4,9) 3.720.414 3.720.414 3.676.139 (1,2) 

  1-Genel müdürlük   898.833   202.870 202.870 337.056 66,1 

  2-İşletmeler Bin TL 1.779.755   3.517.544 3.517.544 3.339.083 (5,1) 

        

  H)-Başlıca satışlar   17.133 10 19.509 19.509 20.002 2,5 

  1-Genel müdürlük   4.791   600 600 902 50,3 

  2-İşletmeler Bin Ton 12.342   18.909 18.909 19.100 1,0 

        

  I)-Yatırımlar (Nakdi harcama)   87.182 (58,5) 141.231 141.231 29.631 (79,0) 

  1-Genel müdürlük   32.848   59.941 59.941 4.788 (92,0) 

  2-İşletmeler Bin TL 54.334   81.290 81.290 24.843 (69,4) 

        

J)-Dönem kârı veya zararı   (172.925) (951,2) 214.071 214.071 198.861 (7,1) 

 1-Genel müdürlük   (9.220)   7.176 7.176 (10.156) (241,5) 

 2-İşletmeler Bin TL (163.705)   206.895 206.895 209.017 1,0 

        

İşletme Bütçesinin uygulamasında yıl içerisinde ve özellikle yılın sonlarına doğru bazı 

ödeneklerde fazla veya noksan önemli sapmaların olduğu görülmüştür. Ödenekten fazla 

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

arasında ödenek aktarmalarının yapıldığı görülmüştür.   

Tablodan da görüleceği üzere program rakamları ile gerçekleşen değerler arasında 

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

ödenek aşımları, ödenek aktarması yapılmak suretiyle önlenmiştir. Diğer taraftan, TKİ’nin 

dönem karı bütçe hedeflerinin altında gerçekleşmiş, 214 milyon TL kar olarak programlanan 
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2018 dönemi 198,8 milyon TL karla sonuçlanmış, TKİ’nin net satış hasılatı %1,2 dönem karı 

ise % 7,1 bütçe hedeflerinin altında gerçekleşmiştir.  

1.5.2 İnsan Kaynakları 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun Genel Müdürlük merkezi ile işletmelerinde 

çalışan personelinin 2018 yılı program kadroları, ortalama ve yılsonu personel sayısı, bir önceki 

yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
Tablo 4: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

2017 2018 2017 2018 

Personel 

Sayısı  

Program 

Kadro 
Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam 

Harcama         
(Bin TL) 

Ödenek  

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama 
(Bin TL) 

I-Yönetim Kurulu üyeleri  
(kuruluş dışı) 

 140 300 166 

II-Memurlar 112 155 110 12.462 17.215 13.656 

1-Genel Müdürlük 88 113 88 10.906 12.696 10.665 

2-İşletmeler 24 42 22 1.556 4.519 2.991 

III-Sözleşmeliler             

A-399 sayılı KHK’ya göre 1.299 1.246 1.218 108.122 111.175 107.021 

1-Genel Müdürlük 611 581 563 73.482 52.810 50.900 

2-İşletmeler 688 665 655 34.640 58.365 56.121 

IV-İşçiler 3.189 3.712 3.183 328.764 401.768 331.314 

A-Sürekli İşçiler 3.189 3.570 3.062 328.764 401.768 331.314 

1-Genel Müdürlük 132 142 121 140.428 16.913 15.399 

2-İşletmeler 3.057 3.428 2.941 188.336 384.855 315.915 

B-Geçici İşçiler             

1-Genel Müdürlük             

2-İşletmeler             

Genel Müdürlük Toplamı 831 836 772 224.956 82.419 76.964 

İşletmeler Toplamı 3.769 4.135 3.614 224.532 447.739 375.027 

Konsolide Toplam 4.600 4.971 4.386 449.488 530.158 451.991 

Yüklenici İşçiler 4.645    2.222        

1-Genel Müdürlük 248            

2-İşletmeler 4.397            

Diğer Giderler   1.043      

 

Kurumun 2018 yılı personel program kadrosu, TKİ 2018 yılı işletme bütçesi ve TKİ 

Yönetim Kurulu’nun 29.12.2017 tarih ve 24/225 sayılı kararı ile kabul edilmiş, merkez ve taşra 

teşkilatı personel kadrolarının dağılımı yapılmıştır.  

 Kurumda memur, sözleşmeli ve işçi personel istihdam edilmektedir. 2018 yılında 155 

memur, 1.246 sözleşmeli ve 3.712 işçi olmak üzere toplam 5.113 program kadrosuna karşılık, 

yılsonu itibarıyla Kurumda 110 memur, 1.218 sözleşmeli ve 3.183 işçi olmak üzere toplam 
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4.511 personel ve ayrıca 2.222 de yüklenici işçisi görev yapmıştır.  

2017 yılında 449,4 milyon TL olan personel giderleri, 2018 yılında toplam 451,9 milyon 

TL olarak gerçekleşmiştir. 

 Yıllık genel yatırım ve finansman programlarıyla verilen izinlerle açıktan ve naklen 

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

emeklilik nedeniyle sürekli eleman açığı ortaya çıkmaktadır. Kurum hizmetlerinin 

aksatılmadan sürdürülebilmesi için işletme müdürlüklerinde ortaya çıkan eleman açığı, 

birtakım hizmetlerin ihale yoluyla yaptırılması veya doğrudan işçilik hizmeti satın alınması 

yoluyla karşılanmaktadır. 

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

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

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

görülmektedir. 

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

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

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

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

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

firmaların çalıştırdıkları işçilerin muhatabı olunduğu, yüklenicilerin ödemedikleri mali ve 

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

davaların Kurum aleyhine sonuçlanması Kurum giderlerinde önemli miktarda artışlara yol 

açtığı ve bu giderlerin önümüzdeki yıllarda daha da artacağı öngörülmektedir.  

 

1.5.3 Tedarik 

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

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 19.09.2003 tarih ve 43/737 sayılı TKİ Yönetim 

Kurulu Kararı ile kabul edilip 23.09.2003 tarih ve 25238 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca 

Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ve 

bu yönetmeliğe bağlı olarak oluşturulan ikincil mevzuat (İhale Uygulama Yönergesi, Tip İdari 

Şartname, Tip Sözleşme, Standart Formlar vb.) esaslarına göre yürütülmektedir.  

Diğer taraftan, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

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

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

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

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

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

kömür alımları istisna kapsamına alınmıştır. 

Söz konusu 4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine (r) bendinin eklenmesinden sonra, 
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TKİ Yönetim Kurulunun 25.04.2012 tarih ve 15/175 Kararı ile “TKİ Kurumunun 4734 Sayılı 

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

Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” kabul edilmiştir.  

Mevzuatla ilgili düzenlemeler çerçevesinde, malzeme tedarikindeki fiyat farklarını 

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

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

alımları, anfo (patlayıcı cinsi), akaryakıtlar ve iş makinesi lastikleri, TKİ Kurumu Genel 

Müdürlüğü tarafından, diğer münferit alımlar ise yetki limitleri kapsamında işletme 

müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

1.5.3.1 Mal Alımları 

Kurumun 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin mal alımlarına ve 2018 yılı ödeneğine ve 

ödeneğine göre sapmalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 5: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 

Gerçekleşen 

Tutar 

(Bin TL) 

2018 

Program 

Ödenek  

(Bin TL) 

Gerçekleşen 

Tutar 

 (Bin TL) 

Ödeneğe 

Göre Sapma 

(%) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler 86.191 128.797 105.534 (18,06) 

     - Genel müdürlük 1.123 1.109 2.024 82,51 

     - İşletmeler 85.068 127.688 103.510 (18,94) 

2-İşletme Malzemesi, Yedekler ve 

Diğer Malzemeler 
90.204 152.286 110.371 (27,52) 

     - Genel müdürlük 1.133 3.199 1.244 (61,11) 

     - İşletmeler 89.071 149.087 109.127 (26,80) 

3-Ticari Mallar 1.575.739 1.794.829 590.047 (67,13) 

     - Genel müdürlük 315.237 202.200 336.654 66,50 

     - İşletmeler 1.260.502 1.592.629 253.393 (84,09) 

 Genel toplam 1.752.134 2.075.912 805.952 (61,18) 

 Verilen sipariş avansları 132   12  

*TKİ’nin Genel Müdürlük ve işletmeleri tarafından yapılan alımların tamamı yurtiçinden yapılmıştır. 

 

 Kurumun 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin ilk madde ve malzeme stoklarına aşağıdaki 

tabloda yer verilmiştir.  
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Tablo 6: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk Madde Ve Malzemeler 

2017 

Yılından 

Devreden 

Stok 

2018 Yılı 

2019 

Yılına 

Devreden 

Stok 

  

(Bin TL) 

Giren 

(Bin TL) 

Çıkan 

(Bin TL) 
(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler 9.514 106.654 102.931 13.237 

     -Genel müdürlük 451 2.442 2.693 200 

     -İşletmeler 9.063 104.212 100.238 13.037 

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer  71.568 113.181 99.788 84.961 

     -Genel müdürlük 2.430 1.874 2.554 1.750 

     -İşletmeler 69.138 111.307 97.234 83.211 

Toplam  81.082 219.835 202.719 98.198 

     -Genel müdürlük 2.881 4.316 5.247 1.950 

     -İşletmeler 78.201 215.519 197.472 96.248 

 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Kurumun 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin hizmet alımlarına ve 2018 yılı ödeneğine 

ve ödeneğine göre sapmalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

 

Tablo 7: Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Ödeneğe 

Göre Sapma Tutar      

 (Bin TL) 

Ödenek   

(Bin TL) 

Tutar     

 (Bin TL) 

1-Üretim 379.385 117.500 68.925 (41,34) 

-Genel müdürlük     

-İşletmeler 379.385 117.500 68.925 (41,34) 

2-Temizlik 21.160 38.250 23.899 (37,52) 

-Genel müdürlük 7.267 12.500 8.325 (33,40) 

- İşletmeler 13.893 25.750 15.574 (39,52) 

3-Koruma ve Güvenlik 21.049 37.250 22.770 (38,87) 

-Genel müdürlük 2.771 5.500 3.297 (40,05) 

- İşletmeler 18.278 31.750 19.403 (38,89) 

4-Taşıt ve Araç Kiralama 22.673 47.200 29.253 (38,02) 
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-Genel müdürlük 413 700 444 (36,57) 

- İşletmeler 22.260 46.500 28.809 (38,05) 

5-Yemek 2.574 6.225 3.613 (41,96) 

-Genel müdürlük 420 700 326 (53,43) 

- İşletmeler 2.154 5.525 3.287 (40,51) 

6-Diğer 210.001 365.349 222.522 (39,09) 

-Genel müdürlük 10.871 8.250 5.259 (36,25) 

- İşletmeler 199.130 357.099 217.263 (39,16) 

 Genel Toplam 656.842 611.774 370.982 (39,36) 

 

1.5.4 Giderler 

Kurumun 2017 ve 2018 yılları gider gruplarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.  

 

Tablo 8: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2017 2018 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Gerçekleşen 

(Bin TL) 

Ödeneğin 

son 

durumuna 

göre fark 

(Bin TL) 

Ödeneğe 

göre 

sapma 

(%) 

0- İlk madde ve malzeme giderleri 173.930 216.097 197.126 (18.971) (8,8) 

  - Genel müdürlük 3.837 4.869 4.260 (609) (12,5) 

  - İşletmeler 170.093 211.228 192.866 (18.362) (8,7) 

1-lşçi ücret ve giderleri 295.817 342.937 316.880 (26.057) (7,6) 

  - Genel müdürlük 13.327 13.676 12.720 (956) (7,0) 

  - İşletmeler 282.490 329.261 304.160 (25.101) (7,6) 

2-Memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri 102.945 121.355 114.214 (7.141) (5,9) 

  - Genel müdürlük 51.520 61.110 57.202 (3.908) (6,4) 

   - İşletmeler 51.425 60.245 57.012 (3.233) (5,4) 

3-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 1.048.355 2.633.191 2.538.093 (95.098) (3,6) 

   - Genel müdürlük 100.941 75.647 56.615 (19.032) (25,2) 

   - İşletmeler 947.414 2.557.544 2.481.478 (76.066) (3,0) 

4-Çeşitli giderler 9.888 15.331 11.108 (4.223) (27,5) 

   - Genel müdürlük 3.500 5.027 4.302 (725) (14,4) 

   - İşletmeler 6.388 10.304 6.806 (3.498) (33,9) 

5-Vergi resim ve harçlar 27.475 58.828 55.437 (3.391) (5,8) 

    - Genel müdürlük 2.704 30.617 30.872 255 0,8 

    - İşletmeler 24.771 28.211 24.565 (3.646) (12,9) 
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6-Amortismanlar ve tükenme payları 500.493 608.881 606.885 (1.996) (0,3) 

   - Genel müdürlük 13.067 38.637 39.057 420 1,1 

   - İşletmeler 487.426 570.244 567.828 (2.416) (0,4) 

7-Finansman giderleri 7187 22.700 22.683 (17) (0,1) 

   - Genel müdürlük 7187 22.700 22.683 (17) (0,1) 

   - İşletmeler         

Toplam 1.821.253 4.019.320 3.862.426 (443.673) (17) 

 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 2018 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu 

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

kıyaslamalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
Tablo 9: Üretim Türü Tablosu 

Üretim 

2017     

Gerçekleşen 

(Ton) 

  

2018 Gerçekleşme oranı 

Program 

(Ton) 

Gerçekleşen 

(Ton) 

Programa 

göre 

(%) 

Geçen 

yıla göre 

(%) 

Tuvönan üretim 
       

Ege Linyitleri İşletmesi 4.859.153 7.300.000 6.885.432 94 142 

Çan Linyitleri İşletmesi 2.172.600 3.060.000 2.881.920 94 133 

Garp Linyitleri İşletmesi 4.887.947 7.000.000 5.262.929 75 108 

TKİ Toplam  11.919.700 17.360.000 15.030.281 87 126 

Satılabilir üretim         

Ege Linyitleri İşletmesi 3.229.726 4.670.000 4.637.207 99 144 

Çan Linyitleri İşletmesi 2.130.017 3.000.000 2.825.434 94 133 

Garp Linyitleri İşletmesi 2.884.979 3.840.000 3.339.710 87 116 

Toplam satılabilir üretim 8.244.722 11.510.000 10.802.351 94 131 

 

TKİ, 2018  yılında tuvönan olarak 17,4  milyon tonluk  programa karşılık %87  

gerçekleşme ile 15  milyon ton,  satılabilir olarak da 11,5  milyon tonluk programa karşılık %94 

oranında  gerçekleşme ile 10,8  milyon ton kömür üretimi gerçekleştirmiştir.  

Açık işletme yöntemi ile yapılmış olan bu üretimin dışında 5  milyon tonluk  programa 

karşılık 4 milyon   tonu  ELİ’de ve 2,4  milyon tonluk programa karşılık 1,2 milyon   tonu da 

GLİ’de olmak üzere toplam 5,2  milyon ton tuvönan kömür, ağırlıklı olarak müteahhit 

marifetiyle olmak üzere  yeraltı ocaklarından üretilmiştir. Yeraltı üretimleri ile ilgili detaylar 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 10 : Yeraltı Kömür Üretimi Tablosu 

Yer altı üretimi  

2017    

Gerçekleşen 

 

(Ton) 

 

2018 Gerçekleşme oranı 

Program 

 

(Ton) 

 

Gerçekleşen 

 

(Ton) 

 

Programa 

göre 

(%) 

Geçen 

yıla göre 

(%) 

Tuvönan üretim         

  ELİ   2.919.676 5.000.000 3.947.987 79 135 

  GLİ   1.189.230 2.400.000 1.227.547 51 103 

  

Toplam 
4.108.906 7.400.000 5.175.534 70 126 

Satılabilir üretim         

    ELİ   1.496.792 2.750.000 1.822.336 66 122 

    GLİ   525.662 720.000 653.107 91 124 

Toplam 2.022.454 3.470.000 2.475.443 71 122 

 

ELİ’deki yeraltı üretiminin tamamı müteahhit marifetiyle (rodövans ve hizmet alımı 

şeklinde) yapılmışken, GLİ’de yapılan üretimin sadece 247 bin tonu İşletme imkanlarıyla 

gerçekleştirilmiş, 981 bin tonu ise yine hizmet alımı usulü ile müteahhit tarafından İğdekuzu 

sektöründeki ocaklardan üretilmiştir. 

Bunun yanı sıra ELİ’de 7.5 milyon ton kömür, yeraltı işletme metodu ve rodövans usulü 

ile TKİ’nin ruhsatlı sahalarından müteahhitler tarafından üretilerek Kuruma teslim edilmiştir. 

TKİ’de toplam tuvönan üretiminin %37’si,  satılabilir üretimin ise %53’ü  yeraltı 

işletme yöntemleri ile %10’luk kısım ise artıkların zenginleştirilip kömüre dönüştürülmesiyle 

sağlanmakta olup 2018 yılında yapılmış olan yeraltı kömür üretimi GLİ (Tunçbilek) ve  ELİ 

(Eynez-Işıklar) Müesseselerindeki yeraltı ocaklarından  elde edilmiştir.         

Çorum İli sınırları içerisindeki Dodurga bölgesi ocaklarından yapılmakta olan kömür 

üretim faaliyetleri, rodövans sözleşmeleri kapsamında müteahhitler tarafından sağlanmaktadır. 

 

Dekapaj Uygulamaları 

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

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

kapsayan dekapaj işlemi (işi) kurumun kendi imkanları ve/veya ihale yolu ile müteahhit 

firmalar tarafından yapılmaktadır. 

Kurumun faaliyet göstermekte olduğu açık ocaklarda dekapaj işleri çoğunlukla ağır iş 

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

Dragline’lar vasıtasıyla yapılmaktadır. 

TKİ tarafından 2018 yılının tamamında 33 milyon m3’ü Kurumun kendi olanakları ile 

79,1 milyon m3’ü de yükleniciler eliyle olmak üzere toplam 112,1 milyon m3 dekapaj yapılması 

programlanmış olmasına karşılık, fiili durumda 24,8 milyon m3’ü Kurum tarafından,  22,2 

milyon m3’ü de yükleniciler eliyle olmak üzere toplam 47 milyon m3 dekapaj gerçekleştirmiştir.     
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Dekapaj faaliyetleri işletmeler bazında incelendiğinde; 

 ELİ’de yıl içerisinde 37 milyon m3 olarak programlanan ve neticede 13 milyon m3 

seviyesinde gerçekleşen dekapajın tamamı işletmenin kendi imkanlarıyla yapılmış, uygun pano 

olmaması nedeniyle müteahhit marifetiyle herhangi bir dekapaj işi yapılmamıştır. 

 GLİ’de 12 milyon m3’ü İşletme imkanları, 32 milyon m3’ü ise müteahhit marifetiyle 

olmak üzere toplam 44 milyon m3 dekapaj yapılması programlanmasına karşılık fiili durumda 

8,5 milyon m3’ü işletme eliyle 10,7 milyon m3’ü de müteahhit marifetiyle olak üzere toplam 

19,2 milyon m3 dekapaj yapılmış programa göre gerçekleşme oranı % 44 mertebesinde 

olmuştur. 

Çan Linyitleri İşletmesinde ise 31,1 milyon m3’lük programa karşılık fiili durumda 14,8 

milyon m3 dekapaj yapılmıştır. Bu işin 3,3 miyon m3’lük kısmı (6 milyon m3lük programa 

karşılık)  işletmenin kendi imkanlarıyla 11,5 milyon m3lük kısmı ise (21,5 milyon m3lük 

programa karşılık) yükleniciler tarafından yapılmıştır.   

  

Rodövans uygulamaları   

TKİ’nin 2018 yılında rodövans  yolu ile üçüncü şahıslara işlettirdiği 21’i linyit, 3’ü de 

asfaltit olmak üzere toplam  24 sahası mevcuttur. Bu sahalardaki kömür varlığı yaklaşık olarak 

1 milyar ton olup Kurumun rezerv portföyünde buna ilave olarak 68 milyon ton Asfaltit varlığı 

da söz konusudur. 

Bu sahalardan  6 tanesi  termik santral kurulum şartlı olarak üçüncü şahıslara ihale 

edilmiştir. TKİ’nin kendi bünyesinden oluşturduğu kontrol birimleri aracılığıyla faaliyetlerini 

takip ettiği sahalara  ilişkin veriler şu şekildedir: 

-İR:5359 (Sicil:50428) ruhsat numaralı Bolu İli, göynük ilçesi dahilindekindeki saha 

04.08.2006 tarihli sözleşme ile termik santral kurulması şartı ile Aksa şirketine verilmiştir. 

Santralin 1. ünitesi 2015 yılı Temmuz ayında, ikinci ünitesi ise 2016 yılı başında ticari işletmeye 

alınmıştır. Bu kapsamda firma;  2015 yılında 323 milyon kwh, 2016 yılında 1,7 milyar kwh, 

2017 yılında 1,8 milyar kwh ve nihayet 2018 yılı sonu itibari ile de 2 milyar kwh enerji üretimi 

gerçekleştirmiştir. Firmanın çalışmaları devam etmektedir. 

-İR:4169 (Sicil: 34819) ruhsat numaralı Adana İli, Tufanbeyli ilçesi dahilindeki 323 

milyon ton rezervli kömür sahası minimum 600 MW gücünde bir termik santralin kurulması 

şartı ile 20.06.2012 tarihli sözleşme kapsamında rodövans karşılığı işletilmek üzere özel bir 

madencilik  firmasına verilmiştir. Yüklenici firma  lisans ve ÇED belgelerini almış  olmasına 

karşın sahanın ortasından geçen Sarız nehrinin yatak değişikliği ile karayolu güzergah 

değişikliği sorunlarının çözümünde yaşadığı sıkıntıları gerekçe göstererek  TKİ’den 3 yıl süre 

uzatımı istemiş ancak firmanın süre uzatımı konusundaki  gerekçeleri TKİ tarafından  yapılan 

değerlendirmeler sonucunda mücbir sebep kapsamında değerlendirilmediğinden kabul 

edilmemiştir. Firmanın sözleşmede beyan etmiş olduğu asgari elektrik üretimine başlama tarihi 

18.02.2019  olup herhangi bir üretim faaliyetinin olmaması üzerine konu ile ilgili olarak Kurum 

tarafından Hukuki süreç başlatılmıştır. 
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-İR:4168 (Sicil:34717) ruhsat numaralı Manisa ili, Soma ilçesi dahilindeki Kömür 

sahasında bulunan yaklaşık 15,2 milyon ton rezerv minimum 450 MW gücünde bir termik 

santralin kurulması şartı ile 03.10.2012 tarihli rödövans sözleşmesi kapsamında 30+6 yıl süre 

ile özel bir madencilik  firmasına verilmiştir. Firma tarafından 2 x 255 MW kapasiteli  iki üniteli 

toplam  510 MW gücünde bir termik santral kurmuş, yüklenici tarafından 19.01.2019 tarihinden 

itibaren elektrik üretimine başlanmıştır. 2019 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 531 bin kwh elektrik 

üretimi gerçekleştirmiştir. 

-Ruhsatı ETİMADEN Genel Müdürlüğüne ait olan Kütahya İli Seyitömer İlçesi dahilindeki 

S:27809, (İR:4719) ruhsat nolu bor sahası içerisinde bulunan kömür lokal alanının  TKİ’nin 

iştiraki KİAŞ tarafından üretilmesi için 07.06.2018 tarihinde yine Ruhsatı ETİMADEN Genel 

Müdürlüğüne ait olan Bursa ili Kemalpaşa ilçesi dahilindeki S:6409,(İR:1611) ruhsat nolu bor 

sahası içerisinde bulunan  kömür rezervinin TKİ’nin  iştiraki KİAŞ tarafından üretilmesi için 

TKİ ile  Eti Maden Genel Müdürlüğü ve KİAŞ  arasında sözleşmeler imzalanmıştır. 

-İR:4168,(S:34714) ruhsat numaralı Manisa/Deniş 1/B  panosundaki yaklaşık 1 milyon  ton 

kömürün rodövans usulü ile işletilmesi amacıyla TKİ’nin  iştiraki Yeni Anadolu Madencilik ve 

Teknolojileri San.Tic.A.Ş. arasında 31.12.2018 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu panoda 

firmanın alt taşeronu üretim çalışmalarına başlamıştır. 

Verimlilik  

İşletmecilikte, belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilen üretimin aynı zaman 

diliminde bu üretimi gerçekleştirmede kullanılan işçi yevmiye sayısına oranı olarak tanımlanan 

verimlilik kavramı, kg(ton)/yevmiye şeklinde ifade edilmektedir.  

TKİ’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği üretimler sonucunda oluşan işgücü verimlilikleri, 

program ve bir önceki yıl değerleriyle kıyaslamalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 11: Üretimi Belirleyen Etkenler 

Üretimi Belirleyen 

Başlıca Etkenler 

Ölçü Kapasite 2017 

Gerçekleşen 

2018 Gerçekleşme (%) 

Program Gerçekleşen Programa 

Göre 

Geçen 

Yıla 

Göre 

Üretim Miktarı Ton 20 milyon 3.001.944 9.615.000 5.010.775 52 167 

İşçi Saat  5.583.420 6.428.513 5.444.153 85 98 

Verimlilik 

Üretim Verimi Ton/Saat  0,54 1,50 0,92 61 170 

İşgücü Verimi Ton/Yev

miye 

 4,03 11,22 6,90 61 171 

Randıman (%)  83,10 75,66 86,68 115 104 

Kapasiteden 

Yararlanma 

(%)  15,01 48,08 25,05 48 15 

Yukarıda hazırlanan tablo ile ilgili şu kabuller yapılmıştır: 

1) Bir işçinin çalışma süresi 7.5 saat olarak kabul edilmiştir. 
2) İşçilerin toplam çalışma süresi çıplak yevmiye ve fazla mesai yevmiyelerinin toplamının, çalışma süresi ile çarpımı şeklinde hesaplanmıştır 

3)Yıllık Çalışma Süresi, İşletmelerin çalışma süreleri homojen olmadığından işçilerin yevmiyeleri üzerinden elde edilmiştir. 

4) Randıman, satılabilir ürünün tuvönan ürüne oranı olarak hesaplanmıştır.   
5) Kurumun toplam kömür üretme kapasitesi teorik olarak 20 milyon ton kabul edilmiştir. 

6) Kurumun sadece kendi yaptığı üretimler baz alınmıştır. 
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ELİ ve GLİ’de açık ve yeraltı ocak işletmeciliği birlikte yapılmakta iken ÇLİ’de sadece 

açık işletme yöntemleriyle kömür üretimi yapılmaktadır.  

Bu nedenle, uygulanan üretim yöntemlerine göre elde edilen verimlilik değerleri büyük 

farklılıklar göstermektedir. Dragline ve ekskavatör gibi yüksek kazı kapasitesine sahip üretim 

araçlarının kullanıldığı işletmelerde verimlilik değerlerinin teorik olarak her zaman daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Diğer yandan klasik veya mekanize üretim yapılan yeraltı 

işletmelerinin verimlilik değerleri de farklılıklar gösterebilmektedir.  

Ayrıca İşletmelerin büyük bir kısmında üretim faaliyetlerinin önemli bölümlerinin 

müteahhit marifetiyle yapılıyor olması, çalışanların da yevmiyelerini ilgili servisten almaları ve 

bunlardan bir kısmının atıl durumda kalmış olması, sağlıklı bir verimlilik analizinin 

yapılmasına olanak vermemektedir.  Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmanın yolu, üretimde fiili 

olarak çalışmayan personele üretim servislerinden yevmiye verilmemesi ve herkesin bilfiil 

çalıştığı servisten yevmiye almasının sağlanması ile mümkündür.  

Üretim faaliyetinin her aşamasının işletmelerde icra edildiği düşünüldüğünde taşradan 

Genel Müdürlük merkezine personel kaydırmanın, yanı sıra bu işlem yapılırken geçici 

görevlendirme nedeniyle kadroları dolu tutmanın verimlilik ilkeleriyle bağdaşmayacağı da 

açıktır. Elinde yapacağı hiçbir işi olmayan personelin Kuruma yük olmasının yanında aktif 

olarak çalışanların iş yapmasına engel olacağı, çalışma isteği ve arzusunu olumsuz etkileyeceği 

de bilinmektedir.  Dolayısıyla geçici görevlendirme ile farklı kurum ya da İşletmelerde çalışan 

personelin kadrolarının bulundukları yerlerde istihdamının sağlanması gerekmektedir. 

Mevcut şartlar altında verimlilik değerlerinin daha sağlıklı izlenebilmesi için her 

çalışanın kendi servisinden yevmiye alması, ihtiyaç durumunda ise gerekirse unvan 

değişikliğine gidilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması önem kazanmaktadır.  

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

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

özellikler ve buna bağlı olarak uygulanan üretim yöntemleri, üretim maliyetleri kadar işgücü 

verimliliklerini de yakından ilgilendirmektedir. Bu bakımdan, kalite ve konumu itibarıyla farklı 

rezerv özelliklerine sahip farklı bölgelerdeki işgücü verimlilikleri arasında büyük farkların 

olması kaçınılmazdır. Verimlilik değerlerinin kıyaslaması yapılırken bu hususun da göz önünde 

bulundurulmasında fayda görülmektedir.  
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Üretim Maliyetleri 

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

konsolide olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
Tablo 12: Üretim Maliyetleri 

Üretim Maliyetleri 

2017 2018 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

 

Program 

Gerçekleşme 

Oranı 
 

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

1-Üretimle doğrudan ilgili giderler               

-İlk madde ve malzeme 56.635 5,5 69.233 4,3 94.663 3,5 137 

-İşçilik 46.322 4,5 83.099 5,2 60.790 2,3 73 

-Genel üretim giderleri 889.864 85,7 1.357.977 84,5 2.462.343 92,2 181 

Toplam (1) 992.821 95,6 1.510.309 93,9 2.617.796 98 173 

2-Üretimle dolaylı ilgili giderler               
-Yardımcı üretim  21.003 2 53.401 3,3 23.497 0,9 44 

-Yardımcı hizmet 24.699 2,4 44.236 2,8 29.628 1,1 67 

Toplam (2) 45.702 4,4 97.637 6,1 53.125 2 54 

Toplam (1+2) 1.038.523 100 1.607.946 100 2.670.921 100 166 

3-Yarı mamul değişmeleri (+,-)        

4-Üretim giderlerinden indirimler (-):        

-Ara ve yan ürün giderleri        

-Diğer giderler        

Toplam (4)        

5-Maliyet giderleri toplamı 1.038.523 100 1.607.946 100 2.670.921 100 166 

6-Üretim miktarları (Ton) 8.244.722   11.510.000   16.043.784   139 

7-Birim maliyeti (5/6) (TL/Ton) 126   140   167   119 

 

Kömür üretimi ve zenginleştirilmesi yöntem olarak safha maliyet sistemine uygun 

maliyet hesabını zorunlu kılmaktadır. Başka bir ifadeyle açık ve yeraltı ocaklarından tuvönan 

olarak üretilen/ürettirilen kömürün bir kısmı kriblaj tesislerinde kırma/ayıklamaya tabi 

tutulmakta, bir kısmı ise yıkama ünitelerinde yıkanarak, çeşitli milimetrik boyutlarda yıkanmış 

kömür elde edilmektedir. Sonuçta bu ürünlerden bir bölümü torbalama ünitesinde torbalanarak 

satışa sunulurken, tuvönan kömürün büyük bir bölümü ise doğrudan termik santrallere 

satılmaktadır. 

2018 yılında 2,067 milyar TL olan toplam üretim giderinin %98’ini  üretimle doğrudan 

ilgili olan giderler, %2’sini ise üretimle dolaylı üretim giderleri oluşturmuş olup tüm üretim 

giderlerinin içindeki direkt işçilik payı ise %2,3  düzeyinde olmuştur.  

2017 yılında 126 TL/ton olan kömürün ortalama birim maliyeti, 2018 yılında %19 

oranında artarak 167 TL/ton olarak gerçekleşmiştir.  

Maliyetlerin bu oranlarda yükselmiş olmasının en önemli nedeni TKİ’nin kendi 

imkanlarıyla yapmış olduğu üretim faliyeti maliyetlerinin yüksekliğinden ileri gelmektedir. Daha 

açık bir ifadeyle,  TKİ üretim faaliyetleri esnasında problemli bölgelerde ihale yapmak yerine 
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kendi imkanlarını kullanmayı yeğlemektir. Zira parçalar halinde yüklenicilere yaptırılan işler 

Kuruma daha fazla yük getirmektedir. Bu işler yapılırken TKİ’nin,  neredeyse büyük çoğunluğu 

ekonomik ömrünü doldurmuş makinelerle  çalışması buna ilaveten çalıştırdığı iş gücünün yüksek 

maliyetli olması üretim maliyetlerini artırmaktadır. Örneğin; tamir atölyelerinde oluşan maliyetin 

sadece dekapaj giderleri içindeki payı 6 TL/m3 civarındadır.  Yani 1 m3 dekapajın 12,6 TL’ye 

malolduğu düşünüldüğünde gerçekleşen maliyetin yarısının tamir atölyelerinden geldiğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun nedeni ise Kamunun pahalı işçiliğinin yanı sıra yaşlanmış, 

ekonomik ömrünü doldurmuş  ve verimsiz hale gelmiş iş makineleri ile çalışmasıdır. 

Bunun yanı sıra yapılan bütün müteferrik işlerin(yol yapımı, iş makinelerinin ocak 

dışında çalıştırılması vb) masrafları ile orman irtifak hakkı giderleri gibi harcamalar,  yapılmış 

olan üretim   maliyetlerine yansıtılmaktadır. Bu durumda doğal olarak maliyetler yükselmektedir. 

Üretim birim fiyatlarının genel ekonomik göstergelerin üzerinde artış gösterdiğine 

dikkat edilerek üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik tedbirlerin alınması gerekli 

görülmektedir.  

1.5.6 Pazarlama 

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

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

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

yürürlükten kaldırılarak yerine Pazarlama ve Satış Yönergesi yürürlüğe girmiştir. 

Kurumun pazarlama ve satış faaliyetleri, Pazarlama ve Satış Yönergesi çerçevesinde 

TKİ Yönetim Kurulu Kararları ile Genel Müdür ve İşletme Müdürlüklerinin talimatları 

doğrultusunda yürütülmektedir. 

Müşterilerden gelen ürün şikâyetlerinin değerlendirilmesi, hizmet alımı kapsamındaki 

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

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

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

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

Kurumun pazarlama ve satış birimlerince yürütülmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6.1 Satışlar 

Kurumun 2018 yılı satış programı ve uygulaması, önceki yıl değerleriyle birlikte 
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aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 13: Satışlar    

Satışlar 

2017 2018 

Gerçekleşen 

Program 

Gerçekleşen 
İlk durum Son durum 

Miktar (Ton) 
Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

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

1-Esas ürün 9.234.201 1.233.299 12.044.873 1.989.583 12.044.873 1.989.583 17.582.377 3.084.505 

2-Yan ve ara ürün   861    670   670   402 

3-Ticari mal 7.899.081 1.444.428 7.464.200 1.730.161 7.464.200 1.730.161 2.419.328 591.232 

Genel toplam 17.133.282 2.678.588 19.509.073 3.720.414 19.509.073 3.720.414 20.001.705 3.676.139 

 

2018 yılında satılan toplam 20 milyon ton kömürden 3.676 milyon TL net satış hasılatı 

sağlanmıştır. Yıllık programa göre satış miktarı %2,5 fazla ve satış tutarı da %1 oranında düşük 

gerçekleşmiştir.  

2018 yılında satışı gerçekleştirilen 20 milyon ton kömürün; % 61,25’i termik santrallere, 

% 21,68’i sanayi kuruluşlarına, %12’si SYD Vakıflarına ve %5’i de ısınma amaçlı satışlardır. 

Termik Santrallere Yapılan Satışlar 

TKİ tarafından; 2018 yılında kurulu gücü 1034 MW olan Soma Termik Santrallerine 

(A-B) 7.940 bin ton, kurulu gücü 365 MW olan Kütahya/Tunçbilek Termik Santraline 2.126 

bin ton, kurulu gücü 320 MW olan Çanakkale/Çan Termik Santraline 2.058 bin ton, kurulu 

gücü 330 MW olan ODAŞ Çan-2 Termik Santraline 484 bin ton olmak üzere toplam 12.608 

bin ton kömür verilmiş olup bunun karşılığında toplam 1.170 milyon TL net satış hasılatı 

sağlanmıştır. 

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

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

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

imzalanan sözleşmeler, devralan firmalarla aynı şartlarla devam etmektedir. 

Tunçbilek A Termik Santrali 2018 yılı kömür satış baz fiyatı 150,94 TL/ton, Tunçbilek 

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

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

fiyatı 132,38 TL/ton dur. 

Soma B Termik Santralı 1-4 ünitesi 2018 yılı kömür satış baz fiyatı 100,36 TL/ton, 

Soma B Termik Santralı 5-6 ünitesi kömür satış baz fiyatı 72,92 TL/ton dur. 2019 yılı Soma B 

Termik Santralı 1-4 ünitesi kömür satış baz fiyatı 135,19 TL/ton, Soma B Termik Santralı 5-6 

ünitesi kömür satış baz fiyatı 98,23 TL/ton dur. 
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TKİ ile EÜAŞ’a bağlı 18 Mart Çan Termik Santralı arasında 01.01.2017 tarihinden 

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

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

2500+200-100 Kcal/kg, taban kalori değeri 2400 Kcal/kg olarak uygulanmış, 01.01.2018- 

01.04.2018 tarihleri arasında baz kalori değeri yükseltilerek 2800±100 Kcal/kg’a, taban kalori 

değeri de 2700 Kcal/kg’a çıkarılmıştır. Daha sonra 2018 Mart ayında TKİ ile EÜAŞ arasında 

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

değeri tekrar 2500+100 KCal/kg’a, taban kalori değeri de 2400 KCal/Kg’a düşürülmüştür.  

2018-2019-2020 yıllarında 18 Mart Çan Termik Santraline verilecek kömürlerin için İşletme 

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

 

Sanayi Amaçlı Kömür Satışları  

2018 yılında Kurum, sanayi amaçlı olarak 4,14 milyon ton kömür satışı programlamış 

olup sektörden 8,4 milyon ton talep gelmiştir. Sektörden gelen aşırı talep nedeniyle sanayiciye 

doğrudan ulaşılarak enerji üretimi amaçlı yakıt kömür ihtiyaçlarının azami ölçüde 

karşılanabilmesi amacıyla belirlenen kriterler doğrultusunda tahsisatlar yapılmıştır. 

Bu doğrultuda ELİ Müdürlüğünden sanayi sektörüne 2,6 milyon ton, GLİ 

Müdürlüğünden 1,1 milyon ton,  ÇLİ Müdürlüğü’nden ise 170 bin ton sanayi amaçlı kömür 

tahsis edilmiştir.  

2018 yılı sonu itibariyle sanayi amaçlı satışlar tüm satış miktarının yaklaşık %20’sini 

oluşturmuş ve bu satışlardan 867.216.679 TL net satış hasılatı sağlanmıştır.  

 

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Satışlar 

2003 yılından itibaren yürütülmekte olan programla, muhtaç ailelere asgari 500 kg. 

bedelsiz kömür yardımı uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesine yönelik, Muhtaç 

Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin 2018/11179 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

09.01.2018 tarih ve 30296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Muhtaç ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin söz konusu Bakanlar Kurulu 

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

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

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

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

gönderilecek kömürün sevk noktarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla 

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

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

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

Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde ilgili kuruluşlara ödeneceği belirtilmiştir. 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yaklaşık 2,3 milyon ton kömürün CIF/CIP 

satış esasına göre Valiliklere teslim edileceğinden bahisle, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 

Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığının 19.02.2018 tarihli yazısı ilgili birimlere 
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gönderilmiştir. 

Yazıda, taşınacak kömürlerin vagonlarla sevki için TCDD ile protokol imzalanma 

aşamasında olduğu, kömürlerin sevk ve teslimatlarına ait protokollerin Valiliklerle 

imzalanmasına devam edildiği, bu protokollerin imzalanmasını müteakip kömür sevkine 

başlanacağı, belirtilmiştir. 

Yine aynı yazıda; kömür hazırlama tesislerinden torbalama tesislerine kömür 

nakledilmesine, Valiliğin belirlediği ilçelerdeki mutemetlere teslim edilmek üzere karayolu ile 

gönderilecek kömürlere yönelik nakliye, bu kömürlerin lavvar ve torbalama, iş makinesi, 

kamyon ve araç kiralanmasına yönelik, kömürlerin yüklemesine, indirilmesine, istiflenmesine 

yönelik, tüm hizmet alım yetkilerinin Müessese Müdürlüğüne verildiği, yetki verilen bu mal ve 

hizmet alımlarının, 02.01.2018 tarihli ve 2018/11179 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve “TKİ 

Kurumunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/r maddesi uyarınca yapacağı Mal ve Hizmet 

Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda yapılarak, 

kömürlerin Valiliğin belirlediği yetkililere seri ve kesintisiz olarak teslim edilmesi, hususlarının 

da belirtilmiş olunduğu görülmüştür. 

Diğer taraftan, 2018/11179 sayılı BKK’nın 6.ncı maddesi gereğince, Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca yayımlanan “Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin 2018/11179 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Genelgesi” de, TKİ 

Kurumu Genel Müdürlüğü Pazarlama Satış Dairesi Başkanlığı’nın 19.02.2018 tarihli yazısı 

ekinde ilgili birimlere gönderilmiştir.  

Bu çerçevede; Valiliklerden gelen kömür talepleri üzerine TKİ tarafından Valiliklerle 

Mart/2018 ayında protokoller ve TCDD ile Soma ve Tunçbilek’ten öncelikli olarak sevk 

edilecek yıllık 700.000 ton kömür sevkiyatına ilişkin protokol de 16.03.2018 tarihinde 

imzalanmıştır. 

2018 yılında, muhtaç ailelere yapılacak kömür yardımı kapsamında, Valiliklere sevk 

edilen 2,6 milyon ton kömürün % 52,6’sı Kurumun İşletmelerinden, %25,8’i iştiraklerinden, 

%21,6’sı da rodövansçı firmalardan sağlanmıştır.   

Kömürün sağlandığı yerlere göre, CIF ortalama birim satış fiyatı genel toplamda 483,23 

TL/ton olup; Kurumun İşletmeleri üretimi kömürlerde 562,53 TL/ton, iştiraklerinden alınan 

kömürlerde 374,22 TL/ton, rodövansçı firmalardan alınan kömürlerde de 420,11 TL/ton 

olmuştur.     

TKİ İştirak, rodövansçı ve İşletmelerince üretilerek sevk edilen 2.603.546 ton kömürün 

%35 i oranında 910.477 tonu demiryolu ile %65’i oranında 1.693.068 tonu da karayolu ile 

taşınarak İşletmelerce toplam 136,8 milyon TL taşıma bedeli ödenmiştir. 

Rodövansçı firmalar ile iştirakler tarafından teslim edilen kömürün nakliye bedeli birim 

fiyata dahil olduğundan Kurum tarafından ayrıca taşıma bedeli ödenmemiştir.  

Muhtaç ailelere kömür dağıtımı yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarının eki 

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

sayıldığından, Hazine ve Maliye Bakanlığının incelemeleri sonucunda Genel Bütçeden Kuruma 

ödenmektedir. 
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Konuya ilişkin, 2018 yılında valiliklere fatura edilen kömür bedelinden; 2017 yılından 

devreden 977 milyon TL görev zararına, 2018 yılında 1.5 milyar TL tahakkuk olarak ilave 

edilmiş, yılsonuna kadar 1,2 milyar TL’si Kuruma ödenmiştir.  

İnceleme tarihi (Nisan-2019) itibarıyla, 2018 yılı tahakkukları için Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından henüz bir inceleme raporu hazırlanmadığı, dolayısıyla 2019/Şubat ayı 

sonu itibarıyla kesinleşmemiş 996 milyon TL Kurumun Hazineden alacağının bulunduğu 

kayıtlardan tespit edilmiştir.  

Diğer Teshin Satışları 

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

kişilere doğrudan yapılan satışlardan oluşmaktadır. 2018 yılında 655.198 ton kömür satışı 

yapılmış ve karşılığında 311 milyon TL hasılat sağlanmıştır. 

Isınma amaçlı üretilen kömürlerin ülke genelinde bayiler aracılığı ile satılması 

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

tarihinden itibaren geçilmiştir.  

Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığınca 2018 yılı için bayilik kriterleri, Makamın 

17/11/2017 tarihli onayı doğrultusunda uygulamaya alınmıştır. 

Mamul ve ticari kömür stokları 

Kurumun işletmeleriyle birlikte 2018 yılsonu kömür stoklarının yıl içindeki hareketi, 

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

 

Tablo 14: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

  

  
Stoklar 

  

2017’den devir 
2018 yılında giren 

Üretilen Satın alınan Diğer Toplam 

Miktar Tutar Miktar Tutar 
Mikt

ar 
Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

Bin Ton Bin TL Bin Ton Bin TL 
Bin 
Ton 

Bin TL Bin Ton Bin TL 
Bin 
Ton 

Bin TL 

A - Mamuller                      

  -ELİ  153 24.986 9.879 2.015.604     2622 97.072 12.654 2.137.662 

  -ÇLİ  986 54.755 2.825 195.296         3.811 250.051 

  -GLİ  176 15.838 3.340 460.021     941 30.607 4.457 506.466 

        Tuvönan 215 4.330         23 565 238 4895 

         Krible 80 3.255             80 3.255 

Toplam (A) 1.610 103.164 16.044 2.670.921   3.586 128.244 21.240 2.902.329 

B -Ticari Kömür:                     

  -ELİ  186 35.384     1.186 102.603     1.372 137.987 

  -ÇLİ                    

  -GLİ          331 150.789     331 150.789 

         Krible          902 336.654     902 336.654 

              Toplam (B) 186 35.384   2419 590046   2605 625430 

   Genel toplam (A+B) 1.797 138.549 16.044 2.670.921 2.419 590.046 3.586 128.244 23.845 3.527.759 

           

  2018 yılında çıkan   
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  Satılan İç tüketim Diğer Toplam 2019'a devir 

Stoklar        Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 

  Bin Ton Bin TL Bin Ton Bin TL 
Bin 

Ton 
Bin TL Bin Ton Bin TL 

Bin 

Ton 
Bin TL 

A - Mamuller                      

  -ELİ  11.330 2.083.025 5 1.470     11.335 2.084.495 1.319 53.167 

  -ÇLİ  2.718 181.405   2     2.718 181.407 1.093 68.644 

  -GLİ  3.534 469.828 7 1.388     3.541 471.216 916 35.250 

        Tuvönan         180 4.439 180 4.439 58 456 

         Krible               80 3.255 

Toplam (A) 17.582 2.734.258 12 2.860 180 4.439 17.774 2.741.557 3.466 160.772 

B -Ticari Kömür:                   

  -ELİ  1.186 102.603         1.186 102.603 186 35.384 

  -ÇLİ                  

  -GLİ  331 150.789         331 150.789   

         Krible  902 336.654         902 336.654   

              Toplam (B) 2.419 590.046     2.419 590.046 186 35.384 

   Genel toplam (A+B) 20.001 3.324.304 12 2.860 180 4.439 20.193 3.331.603 3.652 196.156 

 

TKİ Kurumunun geçen yıldan devreden 1.797 bin ton kömür stoklarına 2018 yılında 

23.845 bin ton giriş, 20.193 bin ton çıkış olduğundan 2019 yılına 3.652 bin ton kömür stoku 

devretmiştir. 

Miktar olarak geçen yıla göre %103 oranında artan kömür stoklarının 2018 yılsonu 

maliyeti toplamı 196,1 milyon TL olmuştur.  

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

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

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

fiyatı TKİ Yönetim Kurulunun kararlarıyla belirlenmektedir.  

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

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

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

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

değerlendirildikten sonra TKİ Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmektedir. 

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

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

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

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

güncellenen kömür satış fiyatları halen uygulanmaktadır.   

Kurumun 2018 yılında elde ettiği satış hasılatı ile satış maliyetleri ve maliyete göre kar 

veya zarar durumu, program rakamlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 15: Satış sonuçları 

 

Geçen yıla göre artan kömür satış miktarına bağlı olarak, Kurumun net satış hasılatı da 

%36,2 oranında artmış ve 2018 yılı net satış hasılatı program hedefinin yaklaşık %1,6 altında 

gerçekleşmiştir.  

Cari yılda, 3.658 milyon TL net satış hasılatı elde edilmesine karşılık, 3.959 milyon TL 

satış maliyeti gerçekleşmiştir. Toplam satış maliyetinin; 3.325 milyon TL’si satılan mamullerin 

maliyetine, 635 milyon TL’si de pazarlama, satış, dağıtım ve yönetim giderlerinden oluşan 

faaliyet giderlerine aittir.  

2018 yılında satışlardan sağlanan 3.658,1 milyon TL net satış hasılatının %31,9’u 

termik santrallerinden, %68,1’i de diğer yerlerden sağlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Satış Faaliyet Net Satış 

  Net Satışların Faaliyet Maliyetleri Kârı Satışlar Maliyetleri 

            Birimler Satışlar Maliyeti Giderleri Toplamı Veya Topl.Göre Topl.Göre 

          Zararı Kâr/Zarar Kâr/Zarar 

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

1-Esas Ürün  3.657.737 3.324.304 634.650 3.958.954 (301.217) (8,2) (15,6) 

2-Yan Ürün 402 242   242 160 39,8 (0,2) 

Genel Toplam 3.658.139 3.324.546 634.650 3.959.196 (301.057) (8,2) (15,6) 

Satış programı 3.720.414 3.268.823 613.891 3.882.714 (162.300) (4,4) (6,1) 

Geçen dönem satış 

sonuçları 2.678.588 2.700.613 472.533 3.173.146 (494.558) (18,5) (15,6) 

Programa göre fark (62.275) 55.723 20.759 76.482 (138.757) 222,8 (178,7) 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 25 
 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

Kurumun bağlı ortaklığı bulunmamakta olup iştiraklerine aşağıdaki tabloda yer 

verilmiştir. 

 

Tablo 16: İştirakler Tablosu  

İştirakler 

İştirakin 

Esas 
Sermayesi 

  

  
  

  

İştirakin 

Ödenen 
Sermayesi 

  

  
  

  

Ana Kuruluş Tarafından 

2018 Yılı Sonunda 

Toplam 

Kamu Payı 
İştirakin 

Taahhüt 

Edilen 

Sermaye 
  

  

Ödenen 

Sermaye 

  
  

  

Ödeme 

Oranı 

  
  

  

Taahhüt 

Edilen 

Sermaye 
  

  

Ödenen 

Sermaye 

  
  

  

Ödeme 

Oranı 

  
  

  

Gerçekleşen 
Dönem 

Kârı Veya Zararı 

Ana Kuruluşa 
İsabet Eden 

Temettü 

Temettünün 

Ödenmiş 
Sermayeye 

Oranı 

Bin TL  
Bin TL 

  
% 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL Bin TL % 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 Kömür 

İşletmeleri 
A.Ş. 

1.600 1.600 768 768 100 768 768 48 1.745 491 - - - - 

2 Yeni 

Anadolu 

Köm.ve 
Mad. A.Ş.  

55 55 8,8 8,8 100 9 9 16 23.435 9.598 585 640 21,59 11,64 

3 Soma 

Organize 
Sanayi 

Bölgesi 

25.000 10.855 5.000 5.000 100 10.000 10.000 40 204 (35) - - - - 

Toplam 26.655 12.510 5.777 5.777 100 10.777 10.777 40 25.384 10.124 585 640     

 

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

şirketindeki payı %50’nin altında bulunuyor olsa da Şirketin yönetim kurulundaki üye sayısı ve 

büyük pay sahibi olması dolayısıyla TKİ İştirakte kontrol sahibi durumundadır. 

 

1.5.8 Yatırımlar 

Türkiye Kömür İşletmeleri 2018 yılı yatırım programı, 15.01.2018 tarih ve 30302 

(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve detayları Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’nın 06.02.2018 tarih ve 334 Sayılı Makam “OLUR”u ile onaylanarak 

uygulamaya konulmuştur.  

TKİ’nin 2018 yılı yatırım programında yer alan projelerin; tutarları, ödenekleri, 

harcamaları ve gerçekleşme oranlarına dair ayrıntılı açıklama aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 17: Yatırım Tablosu 

Projeler 
  

Projenin 
Başlangıçtan 2018 

sonuna kadar 

 2018 

yılı 

ödeneği 

2018 Gerçekleşme oranları  (%) 

Başlama       
Bitiş Yılı 

  

Son 

tutarı 

        
Bin TL 

Nakdi          

Ödeme 

   
Bin TL 

Fiziki    

Yatırım 

 
Bin TL 

Son 

tutarı 

 
Bin TL 

Nakdi      

Ödeme 

 
Bin TL 

Fiziki 

yatırım 

       
Bin TL 

Nakdi Fiziki 

Tüm 

proje 
     

% 

2018 

yılı  
      

% 

Tüm 

proje 
      

% 

2018 

yılı  
      

% 

Madencilik Sektörü                       

A-Etüt-Proje İşleri                       

a) 2018 yılında bitenler                       

1-Ruhsatlı Sahalar Sondajlı Arama 
ve Etütler Projesi 2018-2018 24.900 6.611 6.611 24.900 6.611 6.611 

27 27 27 27 

 2- TPAO-TKİ (Bolu-Ankara) 

Bitümlü Şeyl  Sahalarında Ortak 

Yatırıma Yönelik Etüt ve Araştırma 

Projesi  

2014-2018 9.097 2.946 2.946 5.000     32   32   

Toplam (A)   33.997 9.557 9.557 29.900 6.611 6.611 28 22 28 22 

B- Devam Eden Projeler                       

    a) 2018 yılında bitenler                       

     1- Eskişehir-Alpu Kömür Havzası 

Sondajlı Arama ve Etüdler  
2016-2018 88.360 76.271 76.271 1.000     86   86   

      2- Trakya Kömür Sahaları 

Sondajlı Arama ve Etütler Projesi  
2016-2018 50.766 27.266 27.266 1.000     54   54   

      3- Ömerler Tevsii Projesi   2006-2018 327.237 161.690 161.690 34.000     49   49   

  Toplam (B)   466.363 265.227 265.227 36.000     57   57   

C - Yeni Projeler                       

     b) 2018 yılında bitenler                       

     1- Muhtelif İşler   2018-2018 59.281 19.884 19.530 59.281 19.884 19.530 34 34 33 33 

Toplam (C)   59.281 19.884 19.530 59.281 19.884 19.530 34 34 33 33 

Toplam (A+B+C)   559.641 294.668 294.314 125.181 26.495 26.141 53 21 53 21 

D- DKH/STA Sektörü                       

    a) 2018 yılında bitenler                       

A-Temiz Kömür Teknolojileri 2009-2018 101.027 56.160 55.702 16.050 3.136 3.136 56 20 55 20 

Toplam(D) 
  101.027 56.160 55.702 16.050 3.136 3.136 

    55   

  

 GENEL TOPLAM(A+B+C+D) 
  660.668 350.828 350.016 141.231 29.631 29.277 53 21 53 21 

2018 yılı için 141,2 milyon TL olarak öngörülen proje tutarlarının yıl içerisinde  29,6 

milyon TL’si (% 20,9’u oranında)  nakdi olarak   harcanmış ve fiziki yatırıma intikal eden 

yatırım miktarı ise %20,7 gerçekleşme oranı ile 29,3  milyon TL olmuştur.  

Gerçekleşme oranları ise projelerin tamamında nakdi ve fiziki olarak  %20 mertebesinde 

olmuştur. 

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

adet projenin (Temiz kömür teknolojileri Projesi) tutarı 101 milyon TL olup bu proje için yıl 

içerisinde 16 milyon TL olan yıllık ödeneğine karşılık 3,1 milyon TL nakdi harcama yapılmış 

ve tamamı fiziki yatırıma intikal etmiştir.  

Bazı projelerde nakdi harcamanın fiziki yatırımdan fazla gerçekleşmesi, yıl içerisinde 

satın alınmış olan malzemeye ait ambar çıkışının (muhasebeleşmesinin) bir sonraki yıla kalmış 

olmasından kaynaklanmıştır. 
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Kurumun Yatırım Programı çerçevesinde madencilik sektöründe takip etmekte olduğu 

proje sayısı 6 adettir  ve bunların  tutarı toplamı 559,6 milyon TL’dir.  

Kurumun yürütmekte olduğu projelerle ilgili detaylar kısaca şu şekildedir: 

Etüt-Proje İşleri 

2018’de bitenler  

- Ruhsatlı Sahalar Sondajlı Arama ve Etütler Projesi (2017B000001) 

Proje kapsamında Genel Müdürlük ve bağlı İşletmelerinde yürütülmekte olan sondajlı 

arama ve etütler için 24,9 milyon TL’lik ödeneğe karşılık 6,6 milyon TL nakdi harcama 

yapılarak tamamı fiziki yatırıma intikal ettirilmiştir.  Bu harcamalar; Tunçbilek Linyit Havzası 

Rezerv Geliştirme sondajlarına 3.5 milyon TL,  Çan Linyitleri İşletmesinde yıl içinde yapılan 

sondajlara 358 bin TL ve Amasya bölgesi rezerv geliştirme sondajlarına da nakdi olarak 2,75 

milyon TL (2.513 m. için)   harcama yapılmıştır.  Yapılan harcamaların tamamı fiziki yatırıma 

intikal ettirilmiştir. 

 

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

Ortak Yatırıma Yönelik Etüt ve Araştırma Projesi (2014B000035) 

2018 Yılı Yatırım Programında 5 milyon TL tahsisat ile yer alan proje kapsamında 

herhangi bir harcama yapılmamıştır. TPAO-TKİ Bitümlü Şeyl Sahalarında Ortak Yatırıma 

Yönelik Etüt ve Araştırma Projesi kapsamında MİGEM ve MTA ile Bolu-Göynük’te bulunan 

ilave ruhsatların TKİ’ye devredilmesi konusunda işlemler devam etmektedir. Söz konusu  saha 

devirleri gerçekleştirildikten sonra gerekli sondaj işlemlerine başlanacağı programlanmıştır.   

 Devam Eden Projeler 

2018’de bitenler 

-Eskişehir–Alpu Kömür Havzası Sondajlı Arama ve Etütleri Projesi (2016B000111) 

Projenin 2018 yılı ödeneği 1 milyon TL olup; Proje kapsamında 2018 yılında herhangi 

bir harcama yapılmamıştır. 

 

 -Trakya Kömür Sahaları Sondajlı Arama ve Etütleri Projesi (2016B000112) 

Projenin 2018 yılı ödeneği 1 milyon TL olup; Proje kapsamında 2018 yılında herhangi 

bir harcama yapılmamıştır. 

2018’den sonraya kalanlar : 

- Ömerler Tevsii Projesi (2006 B 030200) : 

Bu proje ilk kez TKİ’nin 1993 yılı yatırım programında yer almıştır. Projenin amacı, 

klasik madencilik sistemindeki üretim kayıplarının mekanize sisteme dönüştürülerek minimize 

edilmesi ve daha düşük maliyetle kömür üretiminin sağlanmasıdır.  2006 yılı yatırım 

programına alınmak üzere hazırlanan proje 07.01.2006 tarih ve 24046 mükerrer sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 66,5 milyon TL tutarla 2006 yatırım programında yer almıştır. 2018 
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Yılı Yatırım Programında 34 milyon TL tahsisat ile yer alan proje kapsamında herhangi bir 

harcama yapılmamıştır. Proje kapsamında yapılması planlanan diğer hazırlık çalışmalarının 

ilerleyen yıllarda ihale yoluyla gerçekleştirilmesi düşünülmekte olup bu nedenle 2019 yılı 

Yatırım Programında bu projeye yer verilmemiştir. 

 Yeni Projeler  

2018’de bitenler   

-Muhtelif İşler Projesi (2018 B 0000030) : 

TKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı İşletmelerinde faaliyetlerin kesintisiz olarak 

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

taşıt ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik  olarak hazırlanan Muhtelif  İşler Projesinin 29,2 

milyon TL ödeneği bulunmaktadır. Buna  karşılık 2018 yılı içerisinde bu projeden 19,8 milyon 

TL nakdi harcama yapılmıştır. Bu harcamanın; 1,9 milyon TL’si Genel Müdürlük merkezi, 5 

milyon TL’si ELİ, 7 milyon TL’si GLİ ve 5,9 milyon TL’si ise ÇLİ için yapılmıştır. Yapılan 

harcamaların tamamı fiziki yatırıma intikal ettirilmiştir. Bu harcamaların en önemlileri şu 

şekildedir: 

1-80019 kredi numarasıyla yer alan “Çevre Tanzimi ve Altyapı Tesisleri” konusundan; Lokal 

bahçesine yapılan ahşap pergole için 35 bin TL, Saray Kontrol Müdürlüğü sosyal tesise yüksek 

derilim hattı çekilmesi işi için 18,9 bin TL olmak üzere toplam 53,9 bin TL’lik  nakdi ve fiziki 

harcama gerçekleşmiştir. 

2-80103 kredi numarasıyla yer alan “Hizmet Evleri Elektrik, Su, Gaz Şebeke Teçhizat” 

konusundan; 2 ad. Sirkülasyon pompası için 2.542,37 TL, Yenimahalle lojmanları hidrofor ve 

sirkülasyon pompası için 19.400,00 TL olmak üzere toplam 21.942,37 TL nakdi ve fiziki 

harcama gerçekleşmiştir. 

3-80084 kredi numarasıyla yer alan “İdari ve Sosyal Teçhizat” konusundan; Tabldot servisi , 

Akçay ve Didim kampları,  Makam odas, Eğitim odası endüstriyel mutfak ekipmanları ve 

Kontrol Müdürlükleri için  toplam 742.385,65 TL harcanarak tamamı nakdi ve fiziki yatırıma 

dönüştürülmüştür. 

4-80117 kredi numarasıyla yer alan “Sınai, İdari ve Sosyal Tesisi İnşaatı” konusundan; Gazi 

Teknopark Laboratuvarının taşınması için 304.926,12 TL, Laboratuvar projesi için 48.500 TL 

olmak üzere toplam 353.426,12 TL nakdi ve fiziki harcama gerçekleşmiştir. 

5-80087 kredi numarasıyla yer alan “Bilgisayar, Çev. Birim, Yerel Ağ Bağ., İnt. ve Yaz.” 

Konusundan ; 282.508,11 TL’lik  nakdi ve fiziki harcama gerçekleşmiştir. 

6-80107 kredi numarasıyla yer alan “Yazılım Lisanslama” konusundan; Didim ve Akçay din. 

Tes. güvenlik  duvarı için 254.472,52 TL nakdi ve fiziki harcama yapılmıştır. 

Diğer Kamu Hizmetleri Sektörü 

- Temiz Kömür Teknolojileri Etüdü (2009 K120390): 

Temiz Kömür Teknolojileri adı altında gerçekleştirilen proje kapsamında TKİ 

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

kömürün daha temiz bir yakıt olarak piyasaya arzı amacıyla, Kurum genelinde gerçek veya 
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tüzel kişilere yaptırılacak proje ve etütler için 2018 Yılı Yatırım Programında 16 milyon TL 

tahsisat ile yer alan proje kapsamında toplam 3,1 milyon TL nakdi harcama gerçekleşmiştir. 

Fiziki yatırıma intikal eden kısım ise yine 3,1 milyon TL mertebesinde olmuştur. 2018 yılında 

bu  proje kapsamında Tunçbilek Gazlaştırma Pilot Tesisi optimizasyonu ve metanol üretimi, 

Hümik Asit ve Türevleri, Bitümlü Şeyl Yataklarından Solvent Extraksiyon Yöntemi ile sıvı 

yakıt üretimi, Plazma Kömür Gazlaştırma Pilot Tesisi, Biyokütle ve kömür karışımlarından sıvı 

yakıt üretimi (TRİJEN) ve çevre  projeleri çalışmaları yürütülmüştür. 

-Yıllık Programlarda Yer alan Politika Öncelikleri ve Tedbirler: 

-2018 Yılı Yatırım Programı Tedbirleri Raporu 

TKİ’nin 2018 yılı yatırım programı, 15.01.2018 tarih ve 30302 (Mükerrer) sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 

06.02.2018 tarih ve 334 Sayılı Makam “OLUR”u ile onaylanarak uygulamaya konulmuştur.  

Söz konusu programın TKİ’yi ilgilendiren Tedbir programı kapsamında; 

- 299 nolu tedbir içeriğinde yerli kömür kaynaklarının elektrik Enerjisi üretimi içindeki payının 

artırılacağı, 

- 305 nolu tedbir gereğince; Kaya gazı ve kömür yataklarındaki metan gazı envanterinin 

hazırlanacağı, ve   

- 307 nolu tedbir gereğince de yerli kömür sahaları ile ilgili  etüt çalışmalarının  tamamlanacağı  

ve bu sahaların yatırıma açılacağı talimatlandırılmaktadır. 

Bu konuların 2018 yılı Aralık ayına kadar TKİ tarafından sonuçlandırılması istenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 30 
 

1.6 Bilanço 

Kurumun ilgili yıl değerlendirmeleri konsolide bilanço üzerinden yapılmıştır. Kurumun 

31.12.2018 tarihli bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Kurumun 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin aktiflerine aşağıda yer verilmiştir. 

     Tablo 18: Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 
2017 2018 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Dönen varlıklar:           

A-Hazır değerler 6.460 0,2 6.452 0,2 8 

B-Menkul kıymetler 76.280 2,9 14.098 0,4 62.182 

C-Ticari alacaklar 1.324.456 49,8 1.933.883 54,6 (609.427) 

D- Diğer alacaklar 157.286 5,9 445.681 12,6 (288.395) 

E-Stoklar 220.280 8,3 295.211 8,3 (74.931) 

F-Yıllara yaygın inşaat ve 

onarım maliyetleri 
          

G-Gelecek aylara ait giderler ve 

gelir tahakkukları 
147.539 5,5 210.797 6,0 (63.258) 

H-Diğer dönen varlıklar 335 0 10977 0,3 (10.642) 

Toplam (I) 1.932.636 72,7 2.917.099 82,4 (984.463) 

II-Duran varlıklar:      

A-Ticari alacaklar 9.127 0,3 6.467 0,2 2.660 

B- Diğer alacaklar      

C-Mali duran varlıklar 7.511 0,3 7.510 0,2 1 

D- Maddi duran varlıklar 251.596 9,5 224.351 6,3 27.245 

E-Maddi olmayan duran 

varlıklar 
140.705 5,3 119.885 3,4 20.820 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 316.605 11,9 263.950 7,5 52.655 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve 

gelir tahakkukları 
228 0   228 

H-Diğer duran varlıklar           

Toplam (II) 725.772 27,3 622.163 17,6 103.609 

Genel toplam (I + II) 2.658.408 100 3.539.262 100,0 (880.854) 
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1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

 Kurumun 2017 ve 2018 yıllarına ait pasiflerine aşağıda yer verilmiştir. 
Tablo 19: Pasif Tablosu 

 

Pasif (Kaynaklar) 
2017 2018 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:         

A-Mali borçlar    436.000 12,3 436.000 

B-Ticari borçlar 564.244 21,2 744.204 21,0 179.960 

C-Diğer borçlar 13.549 0,5 55.381 1,6 41.832 

D-Alınan avanslar 19.230 0,7 20.729 0,6 1.499 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri      

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 24.087 0,9 34.022 1,0 9.935 

G-Borç ve gider karşılıkları 44.740 1,7 41.749 1,2 (2.991) 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 
70.397 2,6 74.464 2,1 4.067 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar      

Toplam (I) 736.247 27,7 1.406.549 39,7 670.302 

II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar:      

A-Mali borçlar      

B-Ticari borçlar 31.050 1,2 41.400 1,2 10.350 

C-Diğer borçlar      

D-Alınan avanslar      

E-Borç ve gider karşılıkları 135.890 5,1 137.231 3,9 1.341 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider 

Tahakkukları 
     

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar      

Toplam (II) 166.940 6,3 178.631 5,0 11.691 

Toplam (I+II) 903.187 34    (903.187) 

III-   Öz kaynaklar:        

A-Ödenmiş sermaye 1.000.000 37,6 1.000.000 28,3 0 

B-Sermaye yedekleri       

C-Kâr yedekleri 1.026.977 38,6 1.026.977 29,0 0 

D-Geçmiş yıllar kârları 73.540 2,8   (73.540) 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) 172.371 6,5 271.756 7,7 99.385 

F-Dönem net kârı (zararı) (172.925) (6,5) 198.861 5,6 371.786 

Toplam (III) 1.755.221 66 1.954.082 55,2 198.861 

Genel toplam (I+II+III) 2.658.408 100 3.539.262 100,0 880.854 
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1.7 Gelir Tablosu 

Kurumun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır.  

Kurumun 2017 ve 2018 yılları Bireysel Gelir Tablosuna aşağıda yer verilmiştir. (Kurumun 

31.12.2018 tarihli Gelir Tablosu ve Dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir.) 

Tablo 20: Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 
  

  

2017 

  

2018 

  
Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Brüt satışlar 2.698.582 3.687.630 977.557 

B-Satış indirimleri (-) 19.994  11.491 (8.503) 

C-Net satışlar 2.678.588 3.676.139 997.551 

D-Satışların maliyeti(-) 2.700.613 3.324.546 623.933 

Brüt satış kârı veya zararı (22.025) 351.593 373.618 

E-Faaliyet giderleri (-) 472.533 634.650 162.117 

Faaliyet kârı veya zararı (494.558) (283.057) 211.501 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir 

ve kârlar 
371.618 610.392 238.774 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider 

ve zararlar (-) 
7.494 4.937 (2.557) 

H-Finansman giderleri (-) 7187 22.683 15.496 

Olağan kâr veya zarar (137.621) 299.715 437.336 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 74.332 22.985 (51.347) 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 109.635 123.839 14.204 

Dönem kârı veya zararı (-) (172.925) 198.861 371.786 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 

yükümlülük karşılıkları (-) 
    0 

Dönem net kârı veya zararı (-) (172.925) 198.861 371.786 

*Kurumda 2018 yılında 198.861.243,93 TL dönem karı gerçekleşmiş olup, 2018 yılı beyannamede bulunan 214.780.000,02 TL geçmiş yıllar 
zararlarından dolayı vergi tahakkuk etmemiştir. 

 

Kurum, 2017 yılında 173 milyon TL (MTL) zarar etmişken, 2018 yılında 199 MTL 

dönem net karı elde etmiştir. Kardaki 371 MTL’lik değişimin temel unsurları; geçen yıla gore 

termik santrallere satılan kömürlerden kaynaklanan zarardaki 99 MTL’lik azalma, ısınma 

amaçlı kömür satışlarındaki kardaki 25 MTL’lik artış, sanayi amaçlı kömür satışında 107 

MTL’lik zarardan 36 MTL’lik kara geçiş ve SYDF’ye verilen kömürlerden elde edilen kardaki 

104 MTL’lik artıştır. 
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1.8 Mali Rasyolar 

Kurumun 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin mali rasyolarına karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 

tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 21: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 2017 2018 
Artış-

Azalış 

 (%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   33,5 44,5 33 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 200,8 124,9 (38) 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 266,9 209 (22) 

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

kaynaklar 
236,1 187,7 (20) 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar   10,7 11 

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

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar 9,4   (100) 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 9,5 6,4 (33) 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 1,9 2,3 21 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,3 1,5 15 

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

sermayesi 
2,1 2,7 29 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 1,5 2 33 

 
  

   

 

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

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

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

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

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

belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır. 

 Yevmiye defteri 

 Geçici ve kesin mizan 

 Bilanço 

 Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

 Envanter defteri 

 Özkaynak değişim tablosu 
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 Nakit akış tablosu 

 Gelir tablosu 

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

esas alınmıştır. 

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre 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, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinin kanunlar, diğer 

hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama programlarına 

uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını 

sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence vermek 

amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunmakla sorumludur. 
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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, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun, Kuruluş kanunları, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları, 

Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi olduğu diğer 

mevzuattır. 

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

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

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

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

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

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

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

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

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, kuruluş amaçlarına 

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

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

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

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmasına esas denetim raporunu üretmek 

amacıyla yürütülmüştür. 

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

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

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

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

de değerlendirilmiştir. 

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

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

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

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 
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5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

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

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

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

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

teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar için de kurulması zorunlu hale getirilmiştir. 2010 yılından bu 

yana hazırlanan Yatırım ve Finansman Kararnamelerinde de benzer bir içerikle kamu iktisadi 

teşekküllerinin iç kontrol sistemini oluşturmaları gerektiği ve iç kontrol sisteminin esasları 

genel olarak düzenlenmiştir. 

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programına ilişkin 11/10/2017 tarihli ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

eki Kararın “İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması” başlıklı 23. maddesinde;  

  “(1) İç kontrole ilişkin olarak; 

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

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

şekilde yürütülmesini, 

b) Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini etkileyebilecek risklerin belirlenmesini ve bu riskleri 

yönetmek için uygun kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını, 

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

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

bilgi ve iletişim sisteminin tüm faaliyetleri destekleyecek yeterlikte kurulması ve işletilmesini, 

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

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

üzere iç kontrol sisteminin oluşturulmasından kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulları ile görev ve 

yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yönetici sorumludur. 

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak, denetim faaliyetlerini 

yürütecek organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmekle yükümlüdür. 

(3) Bu madde çerçevesinde yapılacak atamalar, Müsteşarlığın uygun görüşünün alınması 

şartıyla, 4 üncü ve 5 inci maddelerde belirtilen sınırlamalara tabi değildir.” Hükmüne yer verilmiştir. 

 

11/10/2017 tarihli ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım Ve 

Finansman Programı Hakkında Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek 

usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemek amacıyla düzenlenen19 

Aralık 2017 tarih ve 30275 sayılı 2018 Yılına Ait Genel Yatırım Ve Finansman Programının 

Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin “İç Kontrol Sisteminin 

Oluşturulması” başlıklı 20. Maddesinde ise; 

“(1) İç kontrol; kamu iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata 

uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının 

korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin 

zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından 

oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi de kapsayan kontroller bütününden oluşan 

bir yönetim sistemidir. 

(2) İç denetim, kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak 

amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, sistematik 

ve disiplinli bir yaklaşımla, kamu iktisadi teşebbüslerinin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol 

süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle kamu 
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iktisadi teşebbüslerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. 

(3) İç denetçi olarak atanacaklarda, lisans mezunu olma ve en az beş hizmet yılını doldurmanın 

yanı sıra; 

a) Kamu İç Denetçi Sertifikası, 

b) CIA (Certified Internal Auditor), 

c) CISA (Certified Information System Auditor), 

ç) CCSA (Certification in Control Self-Assessment), 

d) CGAP (Certified Government Auditing Professional), 

e) CFSA (Certified Financial Services Auditor), 

f) CRMA (Certification in Risk Management Assurance), 

sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır. İç denetim birim başkanı, iç denetçiler için 

aranan şartları haiz olan; tercihen ilgili kamu iktisadi teşebbüsünde çalışanlar arasından; kıdem, bilgi 

ve tecrübe düzeyi dikkate alınarak ilgili kamu iktisadi teşebbüsü genel müdürünün teklifi üzerine 

yönetim kurulu tarafından atanır. Yukarıda sayılan sertifikalardan birine sahip yeterli sayıda iç denetçi 

atanamaması durumunda; sertifika dışındaki şartları haiz kamu iktisadi teşebbüsü personeli arasından 

boş iç denetçi kadro sayısının iki katına kadar personel seçilerek iç denetim ile ilgili asgari bir aylık 

eğitime gönderilir. Eğitim sonrasında yapılacak sınavda başarılı olanlar en fazla iki yıl içerisinde adı 

geçen sertifikalardan birine sahip olmak şartı ile iç denetçi olarak atanabilirler. İki sene içerisinde bu 

maddede belirtilen sertifikalardan birinin edinilememesi halinde iç denetçiler atandıkları usule göre 

görevden alınırlar. 

(4) Kamu iktisadi teşebbüsleri, iç denetçi atanabilmesi için eğitim gerekmesi durumunda gerekli 

eğitimleri kendi adayları için temin edebilirler. 

(5) Üçüncü fıkrada sayılan şartlar asgari olarak belirlenmiş olup, kamu iktisadi teşebbüsleri iç 

denetimin öncelikli liyakat ve ihtisas alanlarını, öğrenim, hizmet ve yeterlilikle ilgili diğer hususları da 

dikkate alarak iç denetçi olarak atanacaklarda aranan şartlara kendi ihtiyaçlarına göre ilave kıstaslar 

getirebilirler. Personelin asgari şartları taşıması ve/veya eğitim sonrasında yapılacak olan sınavda 

başarılı olması, iç denetçi olarak atanması ve/veya eğitime katılabilmesi için yeterli olmayıp, nihai 

aşamada atamaya ve/veya eğitime katılacakları belirlemeye ilişkin yetki ve sorumluluk kamu iktisadi 

teşebbüsleri yönetim kurullarına aittir. 

(6) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu kapsamda, hizmet gereklerini dikkate alarak görevde yükselme 

ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeleri yapar. 

(7) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu maddede belirlenen hususları yerine getirmek üzere, 

organizasyonlarını ve gerekmesi halinde mevcut kadrolarını yeniden yapılandırır ve birimlerinin görev, 

yetki ve sorumluluklarını belirleyen iç mevzuatı yeniden düzenler. Kamu iktisadi teşebbüslerinde iç 

denetim, uluslararası iç denetim standartlarına göre yapılır. 

(8) Kamu iktisadi teşebbüsleri,  iç kontrol sisteminin geliştirilmesine ilişkin olarak bu maddede 

belirtilen eylemleri yerine getirir. Eylem planlarının sürekli iyileştirme anlayışıyla hayata geçirilmesi 

esastır. 

(9) Kamu iktisadi teşebbüsleri, bu madde çerçevesinde verilen görevler ile eylem planında 

belirtilen konulara ilişkin gelinen aşamanın yer aldığı raporları, yönetim kurulunun da onaylamasını 

müteakip ilgili yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar Müsteşarlığa gönderir. Eylem planında 

belirtilen konuların hayata geçirilememesi durumunda, söz konusu raporda bunlarla ilgili geçerli 

sebepler ve alınacak önlemlere yer verilir.” Hükmüne yer verilmiştir. 

 

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

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

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

yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 

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

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını 

hazırlamıştır. TKİ, 2010 yılında bir iç kontrol eylem planı hazırlamış olmakla birlikte eylem 

planının kapsadığı dönem belirtilmemiştir. Eylem planında yer alan eylemlerin tamamlanma 
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tarihine bakıldığında ise bu eylem planının 2010-2011 yıllarını kapsadığı anlaşılmaktadır. 2010 

yılından bu yana Kurum tarafından daha güncel bir eylem planı hazırlanmamıştır.  

 

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

çerçevesinde her düzeydeki yönetici tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesini temin için 

Kurum tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu kapsamında bir yetkilendirme 

yapılmamıştır. 

 

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

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

tanımı formları, iş akış şemaları, risk kontrol matrislerinin hazırlanması ve kontrol bilgi 

formlarının doldurulması çalışması yapılmıştır. Her birim tarafından iş süreçlerinin riskleri için 

kontrol faaliyetleri bazı kontrol faaliyetleri belirlenmiştir. Ayrıca Kurum, “Bayilere Kömür 

Satışı Yapmak”, “Çimento fabrikalarına Kömür Satışı Yapmak”, “Diğer Sanayi Ve Özel 

Kuruluşlara Kömür Satışı Yapmak”, “Kömür Analizleri Yapmak” ve  “Mesleki Beceri Ve Staj 

Eğitimi Sunmak” hizmetlerine ilişkin olarak hizmet standartlarını belirlemiştir. Bu faaliyetler 

bir İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu olmaksızın ve bir eylem planına bağlı olmadan 

bir mevzuat gerekliliği olarak sadece bir seferlik yapılmıştır. İç kontrol sisteminin Kurumun 

mevzuatla belirlenen misyonu ve belirlenen hedeflerine göre ortaya çıkabilecek yeni ve değişen 

riskler açısından her sene güncellenmesi gerekmektedir. 

 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

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

geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak 

tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

konferansa katılmışlardır. Faaliyet Raporuna göre, Komisyona şuana kadar etik ihlaline yönelik 

herhangi bir başvuru olmamıştır. 02.02.2018’de etik komisyonu üyeleri yenilenmiştir. 

  

 Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek üzere 

TKİ Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği,  Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri 

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

Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği  bulunmaktadır. Ayrıca Kurum merkez teşkilatı ve 

taşra teşkilatında imzaya yetkili makamları, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde 

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

yazışmalarda yetkilerin kullanılmasına açıklık kazandırarak sorumluluk oranında 

http://www.tki.gov.tr/depo/2017/disiplin.pdf
http://www.tki.gov.tr/depo/2017/sozlesmeli.pdf
http://www.tki.gov.tr/depo/2017/sozlesmeli.pdf
http://www.tki.gov.tr/depo/2017/amir.pdf
http://www.tki.gov.tr/depo/2017/teftis_kurulu_yonetmeligi.pdf
http://www.tki.gov.tr/depo/Hukuk%20M%C3%BC%C5%9Favirli%C4%9Fi%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
http://www.tki.gov.tr/depo/Hukuk%20M%C3%BC%C5%9Favirli%C4%9Fi%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf
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kullandırılması yoluyla, hizmetlerin daha etkin ve ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak 

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

İmza Yetkileri Yönergesi” çıkarılmıştır. 

 

Kurum tarafından iç kontrol sistemi kapsamında güncel ve sistematik bir Kurumsal Risk 

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

hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmemiş 

ve bu riskleri yönetmek için uygun kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını 

temin etmek amacıyla, Risk Strateji Belgesini de hazırlamamıştır. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hizmetleri), uygulanmakta olan bilgi güvenliği yönetim sisteminin ISO / IEC 27001:2013 

standardına uygunluğuna ilişkin sertifikası da bulunmaktadır. 

 

Kurumun iç kontrol sisteminin öz değerlendirmesi yapılmamaktadır. 

 

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

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

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

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

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

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

yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik öneriler 

getirmek suretiyle idarenin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak şekilde bir iç denetim 

faaliyeti de yürütülmemektedir. 

 

TKİ Kurumunun iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi sonucunda;   

- Kurumda yöneticiler ve çalışanların iç kontrol sistemine ilişkin farkındalığının ve 

sahiplenmenin düşük olduğu,  

- Yönetim Kurulunun; iç kontrol sisteminin kurulması ve işlemesi yönünde bütüncül, 

sistematik ve güncel bir çalışmasının (iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik güncel bir 

eylem planının) bulunmadığı dolayısıyla da kurumun stratejik amaç ve hedeflerine yönelik 

risklerinin yıllık olarak belirlemediği, bu risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel 

etkilerinin analiz edilmediği ve risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmediği (Kurumsal 
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Risk Yönetimi yapılmadığı),  

- İç kontrol sisteminin yıllık olarak değerlendirilmediği ve üst yöneticiye raporlanmadığı 

ve yılda en az bir kez kontrol öz değerlendirme yapılmadığı,  

- Farklı mevzuatların gerektirdiği ve iç kontrol sisteminin içerisinde yer alan bazı 

unsurlara ilişkin geçmiş yıllarda bazı düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte bu düzenlemelerin 

sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla yapılmamış olduğu ve iç kontrol sistemin temel unsurları 

olan risk değerlendirme (yönetimi) ve izleme unsurlarını içermediğinden bu düzenlemelerin iç 

kontrol sisteminin oluşturulması açısından yetersiz olduğu ve ayrıca  

- Kurumda iç kontrol sistemin önemli bir fonksiyonu olan ve kurumun iç kontrol 

sisteminin, risk yönetimin ve kurumsal yönetimin değerlendirmesini yapmakla görevli olan iç 

denetim birimin oluşturulmadığı  

tespit edilmiştir. 

 

TKİ,  çok farklı sahalarda linyit kömürü üretimi yapan ve üretim sahalarını rodövans 

geliri karşılığında ihale ederek farklı firmalara üretim yaptıran ve yapılan üretimlerin niceliğini 

ve niteliğini kontrol eden ve dolayısıyla çok sayıdaki insan gücünü iyi organize etme ve mali 

kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetme sorumluluğunda olan bir 

kurumdur. TKİ yönetimi ve çalışanları tarafından iç kontrol sisteminin kurulması ulusal 

mevzuatın getirdiği bir zorunluluk olarak görülmekten ziyade iç kontrol sisteminin kurumun 

hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek risklerin kontrol edilmesine ve kurumsallaşmaya 

yardımcı bir sistem olarak değerlendirilmesi ve uluslararası standartlara uygun bir iç kontrol 

sistemini kurulması noktasında kararlılık gösterilmesi gerekmektedir. İç kontrol sisteminin 

kurulması Kurum yönetimine Kurumun amaçlarına uygun olarak faaliyet gösterdiği hususunda 

önemli bir güvence verecektir. Bu sebeple TKİ iç kontrol sisteminin oluşturulmasından sorumlu 

olan TKİ Yönetim Kurulu’nun iç kontrol sisteminin bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla 

oluşturulması için öncelikle Kurum yöneticilerinden oluşan bir “iç kontrol izleme ve 

yönlendirme kurulu” oluşturulması ve bu kurulun koordinatörlüğünde kurumun iç kontrol 

sisteminin analiz edilerek güncel bir “iç kontrol eylem planı” hazırlanması ve bu planda 

belirlenen iç kontrol eksikliklerinin giderilip giderilmediğinin de yıllık olarak takip edilmesi 

noktasında biran önce girişimde bulunması önerilir.  

  

6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun 2018 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte 

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

kanaatine varılmıştır. 
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8. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

8.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.1.1: Kurumun Ürettiği Kömürler İçin Ödediği MİGEM (MAPEG) 

Tarafından Yeniden Belirlenen Devlet Hakkı Payının Kurumun Bazı Satışlarında Zarar 

Etmesine Sebebiyet Verdiğinden, Devlet Hakkı Payının Kurum Menfaatine Olacak 

Şekilde Yeniden Belirlenmesi Ya Da Kömür Satış Fiyatlarının Artan Maliyetlere Göre 

Güncellenmesi İçin Girişimde Bulunulması Gerekliliği 

TKİ tarafından üretimi gerçekleştirilen kömürler, tuvönan olarak doğrudan enerji 

santrallerine ya da zenginleştirilerek sanayide kullanılmak piyasaya veya ısınma amaçlı olarak 

SYDV’lere ve piyasaya verilmektedir. Üretilen kömürler için kanun gereği Kurumun Devlet 

hakkı payı ödemesi gerekmektir. 

Devlet hakkı paylarının ne kadar ödeneceğiyle ilgili olarak, öncelikle üretilen kömürün 

ocakbaşı satış fiyatının tespit edilmesi gerekmektedir. 5995 sayılı Maden Kanununda yer alan 

ilgili Yönetmeliğinin 86, 87 ve 88. maddelerinde ocakbaşı satış fiyatının hangi kriterlere göre 

belirleneceği açık bir biçimde düzenlenmiştir. Buna karşın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM/ MAPEG Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü), 

kendi bünyesinden oluşturduğu bir komisyon marifetiyle ocakbaşı satış fiyatlarını TKİ aleyhine 

olacak bir şekilde belirlemiştir.  

MİGEM tarafından belirlenen ocakbaşı satış fiyatı parametrelerine aşağıda yer 

verilmiştir: 

 “Kömür ve Asfaltit için: 

1. Termik santral, sanayi, ısınma amaçlı olarak satışı yapılan Kömür / Asfaltit için ocak 

başı satış fiyatının alt ısıl kalori değeri başına 0,060 TL/Ton olarak hesaplanması,  

2. Kömür / Asfaltit için Genel Müdürlüğümüze tevdi edilecek işletme faaliyet 

raporlarının, Kömür / Asfaltit’in niteliğine göre (ceviz, fındık, tüvenan, toz… gibi) ayrı ayrı 

hazırlanması ve her çeşit Kömür/ Asfaltit için satılan madenle ilgili kimyasal analiz raporunun 

eklenmesi, aksi takdirde beyan ve /veya tespit edilen en yüksek ocak başı satış fiyatının ruhsat 

alanından satışı yapılan tüm Kömür / Asfaltit için uygulanması,  

3. 1. Maddedeki esaslara göre hesaplanacak ocak başı satış fiyatından;  

a) Lavvar işlemine tabi tutulan kömür için ton başına 5 TL,  

b) Kurutma işlemi için ton başına 3 TL,  

c) Torbalama/paketleme işlemi için ise ton başına 25 TL tesis giderleri çıkarılarak ocak 

başı satış fiyatlarının hesaplanması”  

MİGEM tarafından belirlenen söz konusu ocakbaşı satış fiyatı parametreleri 

uygulamada adil olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Zira kriter olarak sadece kömürün kalorifik 

değerine odaklanılmıştır. Oysa kükürt, kül, nem, kullanım alanı gibi faktörlerin de göz önüne 

alınması gerekirdi. Örneklemek gerekirse; ÇLİ’de üretimi yapılan kömürün neredeyse tamamı 
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termik santrale verilmektedir. EÜAŞ ile TKİ arasında düzenlenen kömür protokollerine göre 

2.400 baz kalorili kömürün fiyatı 2017 yılı için 88,12 TL/ton’dur. 2017 yılında TKİ’nin 

ÇLİ’den üreterek EÜAŞ’a verdiği kömürün yıllık ortalama kalorifik değeri; 2.742 Kcal/kg 

mertebesinde gerçekleşmiştir. MİGEM’in hesap yöntemi baz alındığında ocak başı satış fiyatı: 

2.742 Kcal/kg x0,060 TL/ton = 164.5 TL/ton gibi satış fiyatının oldukça üzerinde bir tutar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani TKİ söz konusu edilen kalorideki kömürün tonunu EÜAŞ’a 

88,12 TL’den satarken, MİGEM’in TKİ’den ödenmesini istediği (şart koştuğu) Devlet hakkına 

dayanak teşkil edecek olan ocakbaşı satış fiyatı 164,5 TL/ton’dur. Bu arada ÇLİ’nin ürettiği 

bütün kömürleri baz kalorifik değerden satamadığı, örneğin 2017 yılı içerisinde 97 bin ton 

kömürü kalori düşüklüğü nedeniyle sözleşme gereği ya bedelsiz olarak ya da 17,62 TL/ton gibi 

oldukça düşük bedellerle sattığı düşünüldüğünde MİGEM’in belirlemiş olduğu fiyatın gerçekçi 

olmadığı anlaşılmaktadır. TKİ’nin diğer Müesseselerinde de benzer fiyat farkları ortaya çıkmış 

olup MİGEM tarafından geliştirilen yeni hesaplama yöntemi Kurum aleyhine sonuçlar 

doğurmuştur. Özellikle ÇLİ için MİGEM tarafından belirlenmiş olan yaklaşık 165 TL/ton 

mertebesindeki ocakbaşı satış fiyatı, bu İşletmenin son yıllarda hiç ulaşamadığı, kömürünü söz 

konusu fiyattan satma şansını hiç elde edemediği, oldukça yüksek bir parametre olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Öneri: 

Kurumun üretttiği kömürler için yasal olarak ödemekte olduğu Devlet hakkı payı,  

MİGEM (MAPEG) tarafından yeni geliştirilen ampirik (deneysel) formüllerle  2017 yılı için  

ocak başı satış fiyatı  165 TL/ton olarak belirlenmiştir.  

Buna karşılık  ÇLİ’nin 2.400 olan baz kalorifik değerli kömürü EÜAŞ’a sözleşme 

gereği 88,12 TL/ton üzerinden sattığı düşünüldüğünde,  hesabi ocakbaşı satış fiyatlarının halen 

uygulanmakta olan  satış fiyatlarıyla uyumlu olmadığı, özellikle ÇLİ’nin bu yeni uygulamadan 

olumsuz etkilenmekle kalmayıp tahsil etmediği bir kaynaktan pay vermek zorunda bırakıldığı 

göz önünde bulundurularak yeni oluşturulan fiyatlandırma parametrelerinin hakkaniyet 

kurallarına uygun bir biçimde belirlenmesi,  bunun mümkün olmaması durumunda EÜAŞ’a söz 

konusu fiyat üzerinden kömür satışı yapılması konusunda  ilgili Bakanlık nezdinde girişimde 

bulunulması önerilir. 
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BULGU 8.1.2: İşletme Müdürlüklerinin Üretimde Kullandıkları Makineler İle 

Taşıtların Modernize Edilmesi Ve Verimli Kullanılması Gerekliliği 

TKİ’de makine parkını oluşturan ağır iş makinelerinin büyük bir kısmı oldukça yaşlı ve 

ekonomik ömürlerinin sonuna gelmiş durumdadır. Her ne kadar bakım-onarım çalışmaları 

titizlikle yapılarak bu makineler mümkün olabildiğince faal durumda tutulmakta ise de anılan 

makinelerin yedek parça, yağ ve yakıt yönünden değerlendirilmesi yapıldığında belirgin bir 

biçimde ekonomik parametrelerin dışına çıkıldığı görülmektedir.   

Ortalama yaşları 27 civarında olan bu makinelerin yedek parçalarının temininde güçlük 

çekilmekte, temini mümkün olmayan yedek parçalar daha yüksek maliyetle ve özel imalat 

siparişleri yöntemleriyle elde edilebilmektedir. Fiziki yapıları itibarıyla oldukça yıpranmış 

durumda olan bu makinelerin performansları ve çalışma saatleri programın oldukça gerisinde 

kalmakta ve mekanik verimleri olması gerekenden çok daha düşük gerçekleşmektedir. 

ELİ’de 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 212 adet ağır vasıflı makine bulunmakta olup 

bunların 94 adedini ağır kamyonlar oluşturmaktadır. 

Öte yandan yine aynı tarih itibarıyla TKİ’deki 207 adet ağır iş kamyonundan Haulpak 

marka kamyonların (10 adedi ELİ, 10 adedi de GLİ merkezinde çalıştırılıyorlar) sadece 20 

adedi 1998 modeldir. TKİ makine parkının en yeni kamyonları olan bu araçlar da 21 yaşındadır. 

Geriye kalanların;  84 adedi 1986 model (32 yaş), 50 adedi 1984 model (34 yaş), 51 adedi 1985 

model (33 yaş) ve geriye kalan 2 adedi de 1976 model olup 42 yaş grubundadır. Başka bir ifade 

ile 425 adet ağır iş makinesinin %95’i olan 405 adet makine 32 yaş grubuna girmektedir. Bu 

kapsamda TKİ makine parkının oldukça yaşlı ve verimsiz bir görüntü sergilediği 

değerlendirilmektedir.  

Bunun yanı sıra yukarıda değinildiği üzere gerek makine parkının yaşlı olması ve 

gerekse yedek parça temininde yaşanan güçlükler nedeniyle oluşan zaman kaybı, bu 

makinelerin çalışma performanslarını olumsuz yönde etkilemekte, yıllık çalışma saatlerini 

düşürmektedir.  

Örneğin, ağır iş kamyonlarının yıllık çalışma süresi ortalama 1.020 saat civarında olup 

bu değer yılda 44 güne tekabül etmektedir. Yani yılda 300 gün çalışacağı öngörülen bir makine,  

bu sürenin sadece %15’ini ancak çalışabilmektedir. Bu değer de oldukça düşüktür.  

Dekapaj, yeraltı cevher üretimi, zenginleştirme ve nakliye işlerinin önemli bir kısmının 

müteahhitlere yaptırılıyor olması ve hızla yayılan rodövans uygulamaları, Kurumu, böylesine 

geniş, yaşlı, hantal ve ekonomik ömrünü tamamlamış bir makine parkını elde tutma 

yükümlülüğünden kurtarma anlamında avantaj oluştururken diğer taraftan TKİ’nin kendi 

imkanlarıyla yapmak zorunda olduğu faaliyetleri daha hızlı ve daha ekonomik bir biçimde 

yapabilmesi için asgari seviyede bir makine parkını elinde tutulması önemli bir gerekliliktir. 

Bu nedenlerle kullanılma imkanı kalmadığı tespit edilen, ihtiyaç fazlası, ekonomik 

ömrünü doldurmuş ve hurda durumda bulunan makinelerin Hizmet Dışı Mallar Yönetmeliği 

esasları dahilinde elden çıkartılması ile özellikle iş yükü bir hayli fazla olan ELİ müessesesine 

ihtiyaç ölçüsünde Elektrik tahrikli yeni makine alınması elzem hale gelmiştir.                     

Yukarıda sıralanan gerekçeler doğrultusunda yükleyici grubuna (loder, ekskavatör) 
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nazaran yetersiz kalan taşıyıcı grubunun en azından takviye edilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Bu yönde bir adım atılacaksa halen çalışmakta olan ekskavatörlerle uyumlu çalışabilecek, 

yüksek kapasiteli, kendisini hızla amorti edebilen, elektrikli tip kamyonların tercih edilmesinde 

fayda görülmektedir. Özellikle ELİ müessese merkezinin, yükleyici kapasitesindeki fazlalık 

göz önünde bulundurularak üretimin aksamaması için hali hazırda yetersiz kalan taşıma 

grubuna takviye yapılması hususu değerlendirilmeli ve bunun, açık ocak şartlarında daha 

yüksek performans gösteren elektrik tahrikli kamyonlarla yapılması faydalı olacaktır. 

Bunun yanı sıra özellikle özelleştirme kapsam ve programına alınması 

ihtimali(gündemde) olan İşletmelerdeki İnsan gücü, makine ve bunlara ait yedeklerin daha 

rasyonel kullanılmak maksadı ile ihtiyacı olan Bölgelere/işletmelere transfer edilmesi seçeneği 

değerlendirilmelidir. 

Verimsiz hale gelmiş, ekonomikliği kalmayan, yaşlı, sık sık arızalanarak iş ve zaman 

kaybı yaratan, yedek parça temini zor ve pahalı olan mevcut kamyonların hurdaya ayırılması 

ya da başka bir biçimde değerlendirilerek makine parkı listesinden çıkarılmaları zaruret halini 

almıştır. Bu gerekçelerle Sayıştay’ın ELİ Müessesesi ile ilgili olarak hazırladığı 2016 Yılı 

Denetim Raporu’nda,  özetle; “…ELİ  Müessese merkezindeki ocaklarda çalıştırılıp ekonomik 

ömürlerini doldurmuş olmaları nedeniyle düşük performans gösteren ağır iş kamyonlarının       

peyderpey hurdaya ayrılması  ile  yükleyici grubundaki kapasite fazlalığı göz önünde 

bulundurularak, taşıyıcı grubunun ihtiyaç ölçüsünde Dizel motorlu- elektrikli  kamyonlarla 

takviye edilmesi…”şeklinde öneriye yer verilmiş, ancak 2018 yılı Haziran ayı itibarıyla 

herhangi bir gelişmenin olmadığı görülmüştür.  

Bu öneri TKİ 2016 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimine İlişkin TBMM Kit Alt 

Komisyonu Toplantısında görüşülmüş ve “İzleme” durumunda kalmasına karar verilmiştir. 

 

Öneri: 

TKİ makine parkında bulunan; 

- Verimsiz hale gelmiş, ekonomikliği kalmayan, yaşlı, sık sık arızalanarak iş ve zaman kaybı 

yaratan, yedek parça temini zor ve pahalı olan mevcut kamyonların hurdaya ayırılması ya da 

başka bir biçimde değerlendirilerek makine parkı listesinden çıkarılmaları, 

- Yükleyici grubuna (loder, ekskavatör) nazaran yetersiz kalan taşıyıcı grubunun takviye 

edilmesi,   

- Özellikle özelleştirme kapsam ve programına alınması ihtimali (gündemde) olan 

işletmelerdeki insan gücü, makine ve bunlara ait yedeklerin daha rasyonel kullanılmak maksadı 

ile ihtiyacı olan bölgelere/işletmelere transfer edilmesi 

önerilir. 
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BULGU 8.1.3: GLİ Mekanizasyon Projesine İşlerlik Kazandırılması Gerekliliği 

Bu proje ilk kez TKİ’nin 1993 yılı yatırım programında yer almıştır. Projenin amacı, 

klasik madencilik sistemindeki üretim kayıplarının mekanize sisteme dönüştürülerek minimize 

edilmesi ve daha düşük maliyetle kömür üretiminin sağlanmasıdır.  

2006 yılı yatırım programına alınmak üzere hazırlanan proje 07.01.2006 tarih ve 24046 

mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 66,5 milyon TL tutarla 2006 yatırım 

programında yer almıştır. 2017 Yılı Yatırım Programında ise 28 milyon TL tahsisat ile yer alan 

proje kapsamında toplam 5,4 milyon TL nakdi harcama yapılmıştır.  

Hazırlık ve teçhizat montajı faaliyetlerinin yürütümü sırasında yüklenici firmalarla 

yaşanan sorunlar nedenleriyle söz konusu galeri açma ve kömür üretimi işleri aksamalarla da 

olsa tamamlanmıştır. 

Mekanize Tevsii Projesi kapsamında Ömerler A sahasında bulunan yaklaşık 18 milyon 

ton kömürün, oluşturulacak olan üretim panolarından 13 yılda üretilmesi ve yıllık üretim 

miktarının 1,4 milyon ton olacağı programlanmışken söz konusu panolardan 2 yıl içinde 

üretilen kömür miktarı sadece 370 bin ton seviyesinde olmuştur. Cari rakamlarla 2018 yılı 

harcamaları ile birlikte yaklaşık olarak 165 milyon TL harcanan proje kapsamında yılda 

1.400.000 ton üretim yapılacağı öngörüsü ile işe başlanmasına rağmen Ömerler mekanize 

ocağından 2016 yılında 307.000 ton, 2017 yılında ise 62.422 ton kömür üretilmiş ve bunun 

sadece 21.872 tonu satılabilir ürüne dönüştürülmüştür.  

TKİ bu ocaklarda kimi zaman ocak imalatının içine sızan suların tahliyesiyle, kimi 

zaman da yangınlarla uğraşmış, beklenen ve arzulanan üretim trendine bir türlü ulaşılamamıştır. 

GLİ’de “Denetim ve İnceleme Seyahati” için bulunduğumuz (Nisan/2018) dönemde de benzeri 

hadiselerin cereyan ettiği yerinde gözlemlenmiş, neticede söz konusu panolardan birisini bir 

bölümü kül barajı yapılmak suretiyle kapatılmıştır. 

Bu bölümdeki kömürün üretilmesi amacıyla tek kalemde Çin Halk Cumhuriyeti’nde 

yerleşik bir firmaya ayakiçi teçhizat ve montajı işi için 34,7 milyon Avro verilmiş, bunun 

yanısıra yine mekanize ayağa münhasır olmak üzere 2011 yılından itibaren 2017 yılı sonuna 

kadar 620 yeni işçi alınmıştır. 2018 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla Yeraltı İstihsal Müdürlüğünde 

işçi sayısı 569 memur sayısı ise 19’a ulaşmıştır. 2017 yılında üretimi gerçekleştirilen 112 bin 

ton kömür için yapılan işçilik gideri 35.107 bin TL, bunun üretilen her kömür tonu başına şarjı 

ise 314 TL olmuştur.  

Sonuç olarak; 2006 yılından bu yana yapılan harcamalar GSYİH deflatörü ile 

güncellendiğinde 325 milyon TL civarında bir tutar ile karşılaşılmaktadır ki; bu harcamalara 

Kurumun kendi bünyesinden yaptığı harcamalar dahil değildir. Bütün bu harcamalar ve bu 

panolara verilen emek karşılığında kömür üretimi aşamasına bir türlü geçilememektedir. Zaman 

geçtikçe TKİ’nin zararı daha da artarak neredeyse yapılan harcamayla üretimi söz konusu olan 

bu bölgedeki kömür karakteristiğinde 18 milyon ton kömürün satın alınabileceği noktaya 

ulaşmıştır.  
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Öneri: 

Garp Linyitleri İşletmesinin Tunçbilek Bölgesinde bulunan Ömerler Mekanize Ocağında 

daha önce üretimi çeşitli nedenlerle gecikmiş olan yeraltı kömür üretiminin zamanla TKİ’ye 

olan maliyetinin oldukça fazlalaştığı dikkate alınarak ocakta en seri biçimde kömür üretiminin 

sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulması önerilir. 

BULGU 8.1.4: İşletilmeye Hazır Açık Rezerv Miktarının Azlığı Sebebiyle Yeraltı 

Üretimine Ağırlık Verilmesi Gerekliliği 

TKİ’nin 2017 yılı sonu itibarıyla işletme hakkı kendisine ait olan linyit sahalarında 

toplam 2 milyar tonluk linyit kömürü rezervinin %90’i  (1,9 milyar tonu) görünür rezerv 

kategorisinde yer almaktadır. Geriye kalan 171 milyon tonluk kısım ise muhtemel (mümkün) 

rezerv olarak değerlendirilmektedir. Asfaltit rezervleri ise 67 milyon ton olup bunun %47’si  

(31 milyon tonu) görünür rezerv kategorisindedir. Ayrıca Düzce İl merkezine bağlı Hasanlar 

Bölgesinde bulunan A.R:8938 no.lu ruhsat sahasında tamamı görünür olmak üzere 18,4 milyon 

ton bitümlü şist rezervi varlığı bilinmektedir. Toplam linyit rezervinin %55’i  (1,1 milyar ton) 

yeraltı işletmeciliğine,  geriye kalan %45’i ise (952 milyon ton)  açık ocak işletmeciliğine 

uygundur.  

TKİ bünyesindeki sahalarda 1992 yılından bu yana toplam 17 adedinde açılan ihaleler 

sonucu oluşan bedel karşılığında ruhsat devirleri gerçekleştirilmiştir. 01.01.2018 tarihi 

itibarıyla Kurum uhdesinde; 7 adedi bitümlü şist, 2 adedi asfaltit ve 71 adedi de linyit olmak 

üzere toplam 80 adet ruhsatlı saha bulunmaktadır.  

Kurumun rezerv kategorileri incelendiğinde 2,1 milyar tonluk toplam rezervin içinde 

işletilmeye hazır rezerv miktarı sadece 4 milyon ton olup bunun oldukça düşük bir miktar 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. TKİ’nin kendi sahalarından yaptığı tuvönan kömür 

üretiminin yıllık yaklaşık olarak 8 milyon ton civarında olduğu göz önüne alındığında bu 

rezervin kritik değerde olduğu, kömür üretiminde sıkıntı yaşanmaması ve İşletmelerin 

rahatlaması için bu miktarın fazlalaştırılması gerektiği açıktır. 

Bunun yanı sıra diğer bir uyumsuzluk da açık ve yeraltı üretim yöntemleriyle 

yapılmakta olan üretimlerin yıllarca açık işletme ağırlıklı olarak yapılması nedeniyle yeraltı 

işletmeciliğine oransal olarak daha fazla kömürün kalmış olmasıdır. Bu orantısızlık en çok GLİ 

müessese merkezindeki Tunçbilek sektöründe görülmekte olup tedbir alınmaması durumunda 

oldukça karamsar ve zor bir süreç ile karşı karşıya kalınacağı aşikardır. Mevcut üretim 

modellemesi ve trendinin devam etmesi durumunda açık işletme rezervinin 4 veya 5 yıl 

içerisinde tükeneceği hesaplanmaktadır. Kısacası, önümüzdeki yıllarda enerji santrallerine 

yakıt temini ile SYDV kömürlerinin tedariki konusunda sıkıntı yaşamaması için yeraltı üretim 

yöntemlerine ağırlık verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.  

Bu gerekçelerle; TKİ’nin yakıt tedarikçisi durumunda olduğu ve kömür temin 

sözleşmesi imzaladığı enerji santrallerinin önümüzdeki yıllarda hammadde sıkıntısı 

yaşamaması, açık/kapalı işletme kömürlerinin eş zamanlı olarak sonlandırılmasına olanak 
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sağlaması ve yıllardır açık işletmelerden daha fazla miktarlarda üretim yapılmış olması 

nedeniyle geride kalmış olan yeraltı işletmeciliğine uygun kömür üretimine daha çok ağırlık 

verilmesi suretiyle, meydana gelmiş olan orantısızlığın giderilmesini teminen üretim 

modellemesinin bu doğrultuda şekillendirilmesi Kurumun en önemli hedefi olmalıdır.  

TKİ’nin halen yapmakta olduğu hizmetleri devam ettirebilmesi, yeni kömür sahalarının 

Kurum bünyesine katılmasıyla mümkün olabilecektir. Zira elindeki yetişmiş insan gücü, 

madencilik kültürü ve bilgi birikimi, uhdesine geçecek yeni sahaların gerek ihale edilmesi ve 

gerekse işletilmesi konularında Kurum oldukça deneyimlidir. 

Halen MTA’nın elinde bulundurduğu sahaların TKİ’ye devri ve buna ilave olarak 

Kurumun Linyit Arama Projesi(LAP) kapsamında daha fazla parasal kaynak ayırmak suretiyle 

kömür potansiyeli bulunan bölgelerde daha detaylı arama faaliyeti gerçekleştirmesi önem 

kazanmıştır.   

 

Öneri: 

TKİ'nin açık işletme yöntemleriyle üretebileceği kömür miktarının yeraltı işletme 

yöntemleriyle üretilecek olan rezerve göre oldukça önemli miktarlarlarda azalmış olması 

nedeniyle,  yeraltı üretim yöntemlerine ağırlık verilerek Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma 

Fonu (SYDF)'na verilmekte olan kömürlerin temininde güçlük yaşanmaması için yapılmakta 

olan Kapalı Ocak Modellemeleri projelerinin hızlandırılması önerilir. 

BULGU 8.1.5: Kurumun Rodövans Ya Da Hizmet Alımı Yöntemleriyle Kömür 

Ürettirdiği Firmalarla İmzalayacağı Yeni Sözleşmelerde, Kalori Ayarlamasının “AY” 

Yerine “VARDİYA Veya GÜN” Bazında Yapılması Gerekliliği 

Kurumun ürettiği tuvönan kömürün satılabilir ürüne dönüşüm oranları incelendiğinde; 

TKİ’nin kendi imkânlarıyla yapmış olduğu üretimlerde tuvönan kömürün daha temiz üretildiği, 

üçüncü şahıslara yaptırılan üretimlerin ise daha çok yan kayaç içerdiği görülmektedir.  

Kurum tarafından santrallere verilen kömürlerde dönüşüm oranları %100’e yakınken 

zenginleştirme işlemi sonucu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)’ye verilen ve 

ayrıca teshin amaçlı olarak kullanılan kömürlerde bu oran %40-45 aralığına kadar düştüğü 

tespit edilmiştir. Örneğin ÇLİ gibi üretiminin neredeyse tamamını termik santrallere veren 

İşletmelerdeki dönüşüm oranları incelendiğinde, üretilen tuvönanın büyük bir kısmının 

satılabilir kömüre dönüştüğü görülmektedir. Şöyle ki; ÇLİ tarafından 2017 yılı içerisinde 

üretilen 2.172.600 ton tuvönanın 2.130.017 tonu satılabilir üretime dönüşmüştür. 

Mevcut durumda rodövans usulü ile kömür üretimi yaptırılan firmalarla akdedilen 

sözleşmeler çerçevesinde firmalar, ay içinde belirli bir kalori ortalamasını tutturmak şartıyla 

kalori bazında çok değişken aralıklarda kömür üretimi yaparak İşletmelere (ELİ, GLİ ve ÇLİ) 

vermektedir. İşletmelerin ürettirdiği bu kömürleri termik santralinde kullanmak üzere alan 

SEAŞ gibi firmalar ise İşletmelerden alacağı kömürlerin kalori değeri ile ilgili olarak bir takım 

sınırlamaların (vardiya başına belirli bir kalorinin altında verilen kömürlerin alınması fakat 
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karşılığında hiçbir ödeme yapılmaması gibi) getirilmesi dolayısıyla üretilen kömürler verimli 

bir şekilde değerlendirilememekte ve dolayısıyla üretimi için müteahhitlere ödeme yapılmasına 

rağmen İşletmeler bazı vardiyalardaki kömür satışından hiçbir gelir elde edememektedir.  

TKİ’nin kömür üretimi yaptırdığı firmalarla aktedilen sözleşmelerde kalori 

ayarlamasının “AY” bazında yapıldığı oysa bu firmalardan alınan kömürün enerji santraline 

satılırken “VARDİYA” bazında değerlendirildiği (fiyatlandırıldığı) bu uygulamanın zaman 

zaman müteahhitlerin düşük kalorili kömür vermesi gibi Kurum aleyhine olan sonuçlar 

doğurduğu tespit edilmiştir. Örneklemek gerekirse; Eynez bölgesinde faaliyet gösteren özel bir 

madencilik firmasının 2017 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tuvönan üretimi 7,4 milyon 

ton iken bunun karşılığında elde edilen satılabilir kömür miktarının 4,5 milyon ton olduğu 

görülmektedir.  Bu veriler yaklaşık olarak 3 milyon ton kömürün hiç değerlendirilemediğini 

veya üretilen her 100 ton kömürden 37 tonunun atıldığı anlamına gelmektedir.  

Düşük kalorili kömürlerin ağırlıklı olarak üçüncü şahıslarca üretilip zenginleştirildiği 

göz önüne alındığında,  yeni yapılacak sözleşmelere daha fazla temiz kömür kazanımına 

yönelik maddelerin konularak müeyyide oranlarının arttırılmasının kaçınılmaz hale geldiği 

görülmektedir. Zira, TKİ’nin rodövansçı firmalarla yapmış olduğu sözleşmelerin tuvönan bazlı 

fiyatlandırılması ve kalori hesabının aylık fiili değerler üzerinden hesaplanması TKİ’yi temiz 

kömür temini noktasında zorlamaktadır. 

Sayıştay tarafından hazırlanan,  Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi 2016 yılı Denetim 

Raporunda konu ile ilgili olarak, özetle;  “Müteahhit marifetiyle rodövans sözleşmeleri 

kapsamında işletilen ocaklarda üretilip Müessesece satın alındıktan sonra Termik Santrale 

satılan tuvönan kömürlerin kalorifik değerinin,  sözleşmede belirlenenin altında kalması 

durumunda da bedeli ödenmekte olduğundan, rodövansçı firmalarla akdedilen sözleşmelere de 

termik santralin ileri sürdüğü şartlar paralelinde örneğin, en fazla 3 günlük kalori ortalaması 

dikkate alınarak fiyatlandırma yapılması hususunun etüt edilmesi …” şeklinde öneriye yer 

verilmiş olmasına karşılık Kurum açısından sorunlu olan bu husus hiçbir gelişme olmaksızın 

aynı şekilde devam etmektedir. Bu konuda yapılmış olan herhangi bir çalışmanın olmadığı 

tespit edilmiştir. Oysa firma(lar) ile yapılan sözleşmelerde kalori değerlerinin alıcı firmaların 

talep ettiği gibi vardiya bazlı olmasının Kurumun lehine olduğu değerlendirilmektedir.   

 

Öneri: 

TKİ’nin kömür üretimi yaptırdığı firmalarla aktedilen sözleşmelerde kalori 

ayarlamasının “AY” bazında yapıldığı oysa bu firmalardan alınan kömürün enerji santraline 

satılırken “VARDİYA” bazında değerlendirildiği (fiyatlandırıldığı) bu uygulamanın zaman 

zaman müteahhitlerin düşük kalorili kömür vermesi gibi Kurum aleyhine sonuçlar doğurduğu  

tespit edildiğinden, Kurum zararının oluşmaması için müteahhitlerle yapılacak yeni 

sözleşmelerde EÜAŞ kömür talep projeksiyonlarının dikkate alınması ve sözleşmelerin bu 

doğrultuda yapılması önerilir.   
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BULGU 8.1.6: GLİ Tunçbilek Sahalarındaki Önemli Bir Ekonomik Değer Taşıyan 

Şlamlı Malzemenin Değerlendirilmesi Gerekliliği 

GLİ Tunçbilek üretim sahalarında bulunan ve şlam (ince ebatlı, kömürlü bulamaç) 

olarak tabir edilen kömür içerikli malzemenin yıllardan beri artık barajlarında biriktirilerek 

2018 yılı başı itibarıyla yaklaşık olarak 19 milyon tona ulaştığı, 1.200 civarında kalori içermesi 

nedeniyle de önemli bir ekonomik değer taşıdığı belirlenen bu malzemenin Kurum imkanları 

ve/veya ihale usulü ile üçüncü şahıslarca zenginleştirilmek suretiyle ekonomiye kazandırılması 

gerekmektedir.  

Lavvar tesislerinde üretim çalışmaları sonucu meydana gelen şlam artıkları önce tikiner 

havuzlarında çöktürülüp çökelen kısım pompalar vasıtasıyla atık göletlerine basılmaktadır. 

GLİ’de bu iş için ayrılmış olan alanlardan (göletlerden) 3’ü de şlamla dolmuş durumdadır. 

Halen Tunçbilek ve Ömerler Lavvarları için şlam göleti olarak kullanılmakta olan 6/C şlam 

göletine ilave olarak, Ömerler Lavvarı için Açıkocak- 48 Pano sahası tabanında bulunan imalat 

boşluğunun, Tunçbilek Lavvarı için ise 10/A imalat boşluğunun ileriki zamanlarda şlam göleti 

olarak kullanılabilmesi için söz konusu göletlerin ilave dolgu yapılarak 7 m yükseltildiği ve 

faydalı hacminin arttırıldığı görülmüştür.  

Tunçbilek ve Ömerler lavvarlarından yılda 2,5 milyon m³ şlam artığının atıldığı ve bu 

şlam içindeki katı miktarının yaklaşık olarak 500 bin m³ olduğu hesaplanmıştır. Yoğunluğu 1,1 

ton/m³ olan bu malzemenin içimde ortalama değerlerle % 62 oranında kül, %1 mertebesinde de 

kükürt(s) olduğu hesaplanmıştır. Yine analiz sonuçlarına göre ortalama kalorifik değerinin de 

1.200 Kcal/kg civarında olduğu belirlenmiştir.  

Ömerler Lavvarında oluşan şlam atıklarının susuzlandırılarak katı atık ya da yakıt olarak 

değerlendirilmesi amacıyla “Filtre Pres Ünitesi Kurulum İşi” 2017 yılı yatırım programına dahil 

edilmiş ve bu yöndeki çalışmalar devam etmektedir. Bu amaca yönelik olarak; TKİ ile 

Hacettepe Üniversitesi arasında 20.01.2017 tarihinde 6 ay süreli olarak “Kömür Yıkama Tesis 

Atıklarının Değerlendirilmesi Çalışmaları” konulu bir “Ar-Ge Projesi Sözleşmesi” 

imzalanmıştır.2017 yılı başında tarafların katılımı ile “Pilot ölçekli filtre düzeneği ve 

susuzlandırma ekipmanları kullanılarak yapılan analizler sonucunda; ortalama 1.803 kcal/kg alt 

ısıl ve % 21 nem değerlerine haiz kömür üretimi başarılmıştır. Şlamların yakıt olarak 

kullanılabilmesi için “atık” sınıfından çıkarılmasının zorunlu olduğu gerçeğinden hareketle, 

TKİ, mevcut standardın değişmesi yönünde Türk Standartları Enstitüsü’ne(TSE) patent 

başvurusunda bulunmuştur.  

Elde edilen bu sonuçlar, oluşmakta olan şlam atıklarının susuzlandırma (filtrasyon) 

işlemlerine tabi tutulması sonucunda tuvönan kömür veya mikst ürünü ile paçallanarak termik 

santralde yakıt olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca günümüzde her geçen gün 

daha da önemli hale gelen ve maden üreten kurumların atık malzemelerinin çevreye zarar 

vermemesi için daha fazla yatırım yapmaya zorlayan çevreyi korumaya yönelik pek çok 

düzenleme bulunmaktadır. Dolayısıyla GLİ Tunçbilek sahalarında bulunan 19 milyon tonluk 

şlamlı malzemenin kalorifik değer açısından yeniden değerlendirilebilir niteliklere sahip olması 

bu doğrultuda bir çalışmayı da zorunlu kılmaktadır.  
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Öneri: 

GLİ Tunçbilek üretim sahalarında bulunan ve yıllardan beri artık barajlarında 

biriktirilen şlam olarak tabir edilen ve 1.200 civarında kalori içeren kömür içerikli malzemenin 

2018 yılı başı itibarıyla yaklaşık olarak 19 milyon tona ulaştığı ve bu malzemenin önemli bir 

ekonomik değer taşıması dolayısıyla Kurum imkanları ve/veya ihale usulü ile üçüncü şahıslarca 

zenginleştirilmek suretiyle ekonomiye kazandırılması önerilir.  

BULGU 8.1.7: Kurumun İç Kontrol Sisteminin Bütüncül Ve Sistematik Bir 

Yaklaşımla Oluşturulmamış Ve İç Denetim Biriminin Kurulmamış Olması 

Kurumda iç kontrol sisteminin tüm unsurlarıyla faaliyete geçirilmesine yönelik olarak 

sistemli bir çalışma yapılmadığı ve iç kontrol sistemin önemli bir fonksiyonu olan ve kurumun 

iç kontrol sisteminin, risk yönetimin ve kurumsal yönetimin değerlendirmesini yapmakla 

görevli olan iç denetim birimin oluşturulmadığı tespit edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2017 Yılına Ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programına ilişkin 2016/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın “İç Kontrol 

Sisteminin Oluşturulması” başlıklı 23. maddesinde (ve daha öncede 2014, 2015 ve 2016 

Kararnamelerinin Eklerindeki Kararlarda da benzer şekilde yer aldığı gibi); iç kontrol ve iç 

denetimin tarifi, iç kontrol sisteminin oluşturulması, iç denetim biriminin kurulması, iç denetçi 

kadrolarının ihdası ve bu kadrolara atama yapılması, iç denetçilerin çalışma esasları ve ayrıca 

kamu iktisadi teşebbüslerinde iç kontrol sisteminin kurulmasını taahhüt eden ayrıntılı bir eylem 

planının hazırlanıp yönetim kurullarınca onaylanarak ilgili yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna 

kadar Hazine Müsteşarlığına gönderilmesi gerektiği düzenlenmiştir. 

Söz konusu Kararın 23. maddesinin 1. Fıkrasına göre iç kontrol; “kamu iktisadi 

teşebbüslerinin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, 

muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin 

zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri 

tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi de kapsayan kontroller 

bütününden oluşan bir yönetim sistemi” olarak tanımlanmış ve 2. fıkrada ise iç kontrole ilişkin 

olarak  

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

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

ekonomik bir şekilde yürütülmesini, 

b) Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini etkileyebilecek risklerin belirlenmesini ve bu riskleri 

yönetmek için uygun kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını, 

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

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

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

işletilmesini, 

ç) Yılda en az bir kez kontrol öz değerlendirme yapılmasını, 
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d) Tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesi ve geliştirilmesini, 

sağlamak üzere iç kontrol sisteminin oluşturulmasından kamu iktisadi teşebbüslerinin 

yönetim kurulları ile görev ve yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yöneticinin sorumlu 

olduğu” belirtilmiştir. 

Aynı Kararda iç denetim ise; “kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerini geliştirmek ve 

onlara değer katmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık 

faaliyeti” olarak tanımlanmış ve iç denetimin, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, kamu 

iktisadi teşebbüslerinin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle kamu iktisadi 

teşebbüslerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacağı belirtilmiştir. 

23. maddenin 4. Fıkrasında ise kamu iktisadi teşebbüsleri, kurumsal yönetim ilkelerini 

dikkate alarak, denetim faaliyetlerini yürütecek organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda 

iç denetçi istihdam etmekle yükümlü oldukları düzenlenmiş ve 5. fıkrada ise iç denetçi olarak 

atanacakların, lisans mezunu olma, en az beş hizmet yılını doldurma ve iç denetimle ilgili 

(Kamu İç Denetçi Sertifikası, CIA, CISA,  CCSA, CGAP, CFSA, CRMA) sertifikalardan birine 

sahip olma şartlarını sağlamaları gerektiği düzenlenmiştir. 7. ve 8. Fıkralarında ise kamu 

iktisadi teşebbüslerinin, bu kapsamda, hizmet gereklerini dikkate alarak görevde yükselme ve 

unvan değişikliği yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeleri yapmaları ve bu maddede belirlenen 

hususları yerine getirmek üzere, organizasyonlarını ve gerekmesi halinde mevcut kadrolarını 

yeniden yapılandırmaları ve birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen iç 

mevzuatı yeniden düzenlemeleri gerektiği düzenlenmiştir.  

23. maddenin 9. Fıkrasında ise “kamu iktisadi teşebbüslerinin, iç kontrol sisteminin 

geliştirilmesine ilişkin olarak bu maddede belirtilen eylemleri yerine getireceği ve eylem 

planlarının sürekli iyileştirme anlayışıyla hayata geçirilmesinin esas olduğu” ve 10. fıkraya 

göre ise “kamu iktisadi teşebbüslerinin, bu madde çerçevesinde verilen görevler ile eylem 

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

da onaylamasını müteakip ilgili yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar Hazine 

Müsteşarlığına göndereceği ve eylem planında belirtilen konuların hayata geçirilememesi 

durumunda, söz konusu raporda bunlarla ilgili geçerli sebepler ve alınacak önlemlere yer 

verileceği” belirtilmiştir. 

TKİ Kurumunun iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi sonucunda;   

-Yönetim Kurulunun; iç kontrol sisteminin kurulması ve çalışması yönünde sistematik 

bir çalışmasının ve iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik bir eylem planının bulunmadığı 

(bunun sonucu olarak da; kurumun stratejik amaç ve hedeflerine yönelik riskleri yıllık olarak 

belirlemediği, bu risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin analiz edilmediği 

ve risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmediği (Kurumsal Risk Yönetimi yapılmadığı),

 - İç kontrol sisteminin yıllık olarak değerlendirilmediği ve üst yöneticiye 

raporlanmadığı ve yılda en az bir kez kontrol öz değerlendirme yapılmadığı,  

- Farklı mevzuatların gerektirdiği ve iç kontrol sisteminin içerisinde yer alan bazı 

unsurlara ilişkin düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte bu düzenlemelerin sistematik ve 

bütüncül bir yaklaşımla yapılmamış olduğu ve iç kontrol sistemin temel unsurları olan risk 

değerlendirme (yönetimi) ve izleme unsurlarını içermediğinden bu düzenlemelerin iç kontrol 

sisteminin oluşturulması açısından yetersiz olduğu ve ayrıca  

- Kurumda iç denetim biriminin bulunmadığı ve iç denetim biriminin kurulması 
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yönünde herhangi bir çalışma yapılmadığı,  

tespit edilmiştir.  

İç kontrol sistemi, kurumların amaçları doğrultusunda belirledikleri hedeflerine 

ulaşılmasına engel olabilecek riskleri en aza indirerek yönetime mevzuata uygun; etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde faaliyet gösterildiği, varlık ve kaynakların yönetildiği; düzenli, 

zamanında ve güvenilir bilgi ile raporlar üretildiği gibi hususlarda makul güvence sağlayan, 

kurumun tüm çalışanları tarafından hayata geçirilen mali ve mali olmayan bütün yöntem ve 

süreçleri içeren bütüncül bir yönetim aracıdır.  

 

TKİ gibi çok farklı sahalarda kendi insan gücü ile linyit kömürü üretim yapan, üretim 

sahalarını rödövans geliri karşılığında ihale ederek farklı firmalara üretim yaptıran ve yapılan 

üretimlerin niceliğini ve niteliğini kontrol ettiren ve dolayısıyla çok sayıdaki insan gücünü iyi 

organize etmeye ve mali kaynağını etkin bir şekilde yönetmeye çalışan bir kamu işletmesinin 

iç kontrol sistemini kurması ulusal mevzuatın bir zorunluluğu olarak değerlendirilmekten 

ziyade kurumsal risklerin öngörülerek risklerin kontrol edilmesine, yönetimine ve 

kurumsallaşmaya yardımcı bir sistem olarak değerlendirilmeli ve uluslararası standartlara 

uygun bir iç kontrol sistemini kurulması noktasında kararlılık göstermesi gereken kurumların 

başında TKİ gelmektedir. İç kontrol sisteminin kurulması Kurum yönetimine Kurumun 

amaçlarına uygun olarak faaliyet gösterdiği hususunda önemli bir güvence verecektir. 

 

Öneri: 

TKİ, esasen pek çok farklı sahada önemli miktar ve tutarlarda linyit kömürü üretim 

yapan ve yaptıran, yapılan üretimlerin niceliğini ve niteliğini kontrol eden ve üretilen kömürleri 

termik santrallere, sanayi tesislerine ve bayileri ile SYDV’ler aracılığıyla da ülkenin dört bir 

yanına ulaştıran bir kurumdur. Dolayısıyla TKİ, kaçınılmaz olarak pek çok risk içeren söz 

konusu işlemleri çok sayıdaki farklı statülerdeki insan kaynağını iyi organize ederek ve mali 

kaynaklarını da etkin bir şekilde yöneterek gerçekleştirmek durumundadır. Söz konusu risklerin 

yönetilmesi ve kontrol edilmesinde yönetime yardımcı olabilecek iç kontrol sisteminin 

sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla kurulması hususunda başta TKİ Yönetim Kurulu ve görev 

ve yetkileri çerçevesinde de her düzeydeki yöneticinin çaba sarf etmesi gerekmektedir.  

 TKİ’nin; kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacıyla yapılan 

bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olan ve sistematik ve disiplinli bir 

yaklaşımla, kurumun kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini 

değerlendirmek ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle kurumun amaçlarına 

ulaşmasına yardımcı olacak olan iç denetim biriminin kurulması hususunda ilgili kurumlar 

nezdinde gerekli girişimlerde bulunması ve nitelikli bir iç denetim biriminin kurulması 

hususunda kararlılık göstermesi önerilir. 
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BULGU 8.1.8: Hümik Asitten Kozmetik Üretimini Konu Alan Proje Kapsamında 

Ürettirilmiş Olan Ve Son Kullanma Tarihleri Yaklaşan Stoktaki Ürünlerin İvedilikle 

Değerlendirilmesi Gerekliliği 

Kurum, kömür yan ürünü olan hümik asitten kozmetik üretimini konu alan Ar-Ge 

projesi kapsamında uzmanlık alanına girmeyen bir sektör olan kozmetik ve kişisel bakım 

sektöründe “Elegance” isimli bir kozmetik markası oluşturarak farklı firmalara çeşitli kremler, 

şampuan vb. ürettirmiş ve bu ürünlerin tanıtım, pazarlama ve satışı için çalışmalara başlamıştır.   

Kurum kendi bünyesinden yapmış olduğu harcamalar hariç olmak üzere 2016, 2017 ve 

2018 yıllarında üretim ve danışmanlık hizmetleri adı altında toplam 2,2 milyon TL’lik harcama 

yapmıştır. Yapılan harcamaların detaylarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

 

TKİ- Elegance Kozmetik Ürün Üretim Projesi Kapsamında Yapılan Giderler 

Yıllar Yapılan Giderlerin Türü Tutar 

TL 

(KDV 

hariç) 

2016-2017 Sarflar 238.000 

2016-2017 Tasarım-Ambalaj-Dolum 1.315.000 

2016-2017 Üretim Hizmeti 141.000 

2016 Teknoparka Kurulan Kozmetik Reaktör 

Tesisi 

67.000 

2017 Ankara Gökkuşağı Satış Mağazası 

Dekorasyonu 

172.000 

2016-2017 Testler 65.000 

2017 Belgelendirme 35.000 

2017 Nace Kodu- ATO Ruhsat Alma İşlemleri 6.000 

2017 Danışmanlık Hizmet Ödemesi ( Genius) 120.000 

2017-2018 Patentler  29.000 

TOPLAM 2.187.000 

 

TKİ’nin Elegance Kozmetik Ürün Üretim, Tanıtım ve Satış Projesiyle ile ilgili olarak; 

sarflar, tasarım-ambalaj, üretim hizmeti, Teknoparkta kurulan kozmetik reaktör tesisi, Ankara 

Gökkuşağı satış mağazası dekorasyonu, yapılmış olan testler, belgelendirme işlemleri, Nace 

kodu-ATO Ruhsat alma işlemleri, danışmanlık hizmetleri ve patent işlemleri dahil olmak üzere 

01.10.2016 tarihinden 01.06.2018 tarihine kadar toplam 2.186.907 TL tutarında harcama 

yaptığı ve 11 adet kozmetik ürünün barkod numaralarının alındığı ürünlerin satışa hazır 

getirildiği görülmüştür.   

Bunların yanı sıra ticari adıyla TKİ Elegance markalı kozmetik ürünlerin üretilmesi 

amacıyla İstanbul’da yerleşik Genıus Tasarım Reklamcılık Pazarlama Danışmanlık Proje 

Org.Tic.Ltd. Şirketi ile yıllık tutarı 4,7 milyon TL olan başka bir sözleşme imzalanmış, 

sözleşmenin içeriği ise “..TKİ’nin sağladığı hammaddelerin önceden belirlenmiş olan tesiste 

dolumu, ambalajlanması ve teslimi..” olarak belirlenmiştir. Sözleşmenin dikkat çeken 

maddeleri arasında; “dolum ve ambalajlamadan kaynaklanan gider ve ücretler 4. Madde 
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kapsamında TKİ tarafından ayrıca ödenir” (Madde:2/2). Yine sözleşmenin 2/3 ve 2/4 

maddeleri pazarlama firmasından kaynaklanan gider ve ücretler ile stand ve görsel 

materyallerden kaynaklanan gider ve ücretlerin de TKİ tarafından ödeneceğini hüküm altına 

almaktadır.       

Bu sözleşme kapsamda; 1.10.2016 - 1.04.2017 tarihleri arasında üretimi yapılmış olan 

kozmetik ürünlerin isim ve stok durumları aşağıdaki gibidir: 

Ürettirilen Kozmetik Ürünler ve Miktarları 

 

TKİ- ELEGANCE 

KOZMETİK ÜRÜN 

İSİMLERİ 

 

Toplam 

Ürün 

Adedi 

Şimdiye 

Kadar 

Dağıtılan 

Ürün Adeti 

 

Bozuk 

Ürün 

Adeti 

 

Depoda Kalan 

Sağlam Ürün 

Adedi                           

(18.05.2018 

itibariyla) 

Şampuan( Açık)-400ml 5776 5776   

Şampuan(Koyu)-300 ml 6690 6690   

Tüy dökücü - 100 ml 9818 6268  3550 

Güneş kremi 200 ml 6543 1063 2000 5480 

Yüz Maskesi - 100 ml 3201 2121 2080 1380 

Yara iyileştirici - 40 ml 40020 12200  27820 

Sabun - 50 g 1105 563  542 

Cilt bakım kremi-100ml 10977 6397  4580 

İncila - 50 ml 5000 3800  1200 

Kırışık Karşıtı Krem 4825 4825   

Gece Bakım Kremi 7010 4370 1200 1440 

Gündüz Bakım Kremi 8078 5778 900 1400 

Büyük Poşet: 7000 6500  500 

Küçük Poşet: 2000 1400  600 

Broşür 2000 1990  10 

 

Üretimi yapılan bu ürünler Enerji Bakanlığı ile TKİ personeline kısmen, bir bölümü de 

Dünya Enerji Konseyi Kongresi ve çeşitli fuarlarda tanıtım amaçlı dağıtılmıştır.  Yukarıda yer 

verilen tablodan da görülebileceği üzere; Kurumun depolarında satış ve tanıtım amaçlı olarak 

ürettirdiği çok miktarda (18 Haziran 2018 itibariyle yaklaşık 48.500 adet çeşitli) kozmetik 

ürününü bulunmaktadır.  Bu ürünlerin % 40’ının kullanım süresinin 2018 yılı Eylül ayında, geri 

kalan %60’lık kısmınının kullanım süresinin ise 2019 yılının Nisan ayında dolacağı ve ayrıca 

Kocaeli/Kandıra’daki üretim tesisinin stoklarında bulunan ve kozmetik üretimi için bekletilen 

hammaddelerin (gliserin, etilalkol, parafin ...) raf ömürlerinin de bitmek üzere olduğu tespit 

edilmiştir. 

Kozmetik sektörünün büyüklüğü ve rakip firmaların ekonomik açıdan derinliği, karlılık 

açısından reklam, tanıtım ve pazarlama giderlerinin oldukça yüksek tutarda olması ve yıllarca 

bu alana yatırım (harcama) yapılmasının gerekliliği, sektörün dinamikliği ve uzmanlaşmanın 

gerekliliği değerlendirildiğinde böyle bir sektörde sıfırdan başlayan ana faaliyeti linyit kömürü 

üretimi olan bir kamu kurumunun başarıya ulaşmasının oldukça zor olacağı ve TKİ’nin ana 
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faaliyetinin ve uzmanlığının da esas olarak bu sektör olmadığı da düşünüldüğünde Kurumun 

insan kaynağını, enerjisini ve mali kaynaklarının bir kısmını uzun yıllar bu sektöre 

harcamasının elde edeceği getirilerle karşılanamayacağı değerlendirilmektedir.  

Kurumun ürettiği yan ürün olan humik asidi gerek kozmetik sektöründe gerekse de tarım 

sektöründe veya diğer sektörlerde faaliyet gösteren alanında uzmanlaşmış firmalara hammadde 

olarak vermesinin kurumun verimliliği açısından daha doğru bir strateji olacağı 

düşünülmektedir. 

 

Öneri: 

Hümik asitten kozmetik (kremler, şampuan vs.) üretimini konu alan Ar-Ge projesi  

kapsamında üretilip pazarlama kısmı gerçekleştirilmeden yarım kalan faaliyetler ile ilgili 

olarak;  

-TKİ’nin kendi bünyesinden yapmış olduğu harcamalar hariç olmak üzere Üretim ve 

Danışmanlık hizmetleri adı altında yapılan 2,2 milyon TL’lik harcamanın geri dönüşümünün 

sağlanması,     

-Ambarlarda satışa hazır halde bekletilen ürünlerin yakın bir zamanda raf ömürlerinin 

tükenerek bozulacağı düşünülerek bu duruma engel olmak amacıyla yürütümü durdurulan  

Kozmetik Üretimi Projesinin  akıbetinin ivedilikle belirlenmesi,  

önerilir. 

BULGU 8.1.9: Dekapaj İşlerinin Genel Olarak Programa Göre Eksik 

Gerçekleşmiş Olması Ve Bu Eksikliğin Giderilmesi Amacıyla Gerekli Tedbirlerin 

Alınması Gerekliliği 

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

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

kapsayan dekapaj işlemi (işi) kurumun kendi imkanları ve/veya ihale yolu ile müteahhit 

firmalar tarafından yapılmaktadır. 

Kurumun faaliyet göstermekte olduğu açık ocaklarda dekapaj işleri çoğunlukla ağır iş 

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

Dragline’lar vasıtasıyla yapılmaktadır. 

TKİ’de 2017 yılının tamamında 33 milyon m3’ü Kurumun kendi olanakları ile 69 

milyon m3’ü de yükleniciler eliyle olmak üzere toplam 102 milyon m3 dekapaj yapılması 

programlanmış olmasına karşılık, fiili durumda 31,7 milyon m3’ ü Kurum tarafından,  39,8 

milyon m3’ü de yükleniciler eliyle olmak üzere toplam 71,5 milyon m3 dekapaj 

gerçekleştirmiştir.                                    

2017 yılı içerisinde yapılan toplam dekapaj miktarında ise (Kurum ve Müteahhit)  
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programa göre %30 oranında eksik gerçekleşmiştir. Dekapaj faaliyetleri Müesseseler bazında 

incelendiğinde ise yapılan toplam dekapajın programa göre;  ELİ’de %5 ve GLİ’de ise %48 

oranlarında eksik gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. Bu eksik gerçekleşmelerin en önemli 

nedeni,  müteahhit marifetiyle yapılması planlanan dekapaj işlerine ait ihalelerin zamanında 

yapılamaması ya da başlatılmış olan ihalelerde yüklenicilerin göstermiş olduğu zayıf 

performans etkili olmuştur. Önceki yıllardan gelen dekapaj açığı da dikkate alındığında, bu 

işlem için sağlıklı etütler oluşturularak söz konusu programların uygulanabilmesi için gerekli 

olan finansman kaynağının sağlanması ve öngörülen dekapajın bu doğrultuda gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Makine parkının yetersizliği nedeniyle dekapajın yaklaşık olarak % 60 ila % 

70’i müteahhit marifetiyle yapılmaktadır. 

Bu arada önemli bir diğer husus da açık işletmelerin büyük bir kısmında meydana 

gelmiş olan fiziki bozulmalar ve ocak geometrisinin düzensizliği nedeniyle özellikle müteahhit 

marifetiyle yaptırılması düşünülen dekapaj panolarının gayrı muntazam olmasından 

kaynaklanan olası ölçüm hatalarıdır. Blok kaymaları, kabarma, akma ve göçme gibi nedenlerle 

ocakların almış olduğu şekilsiz yapı, örtü tabakasının sağlıklı biçimde ölçülmesine olanak 

vermemekte dolayısıyla da topografik ölçümden gerçekçi sonuçlar alınmamaktadır. 

Yıllardır süregelen dekapaj çalışmaları nedeniyle ocakların daralması, derinleşmesi ve 

düzenli pano sayısının azalması büyük miktarlardaki dekapaj işlerinin tek ihale ile 

sonuçlandırılmasına (yapılmasına) olanak vermemektedir. Parça parça yapılmak zorunda 

kalınan işlerde de yukarıda sıralanan olumsuzluklar nedeniyle ölçüm hatalarının oranı ve 

yapılan işin maliyeti yükselmektedir. 

Bu durumda yapılması gereken, düşük miktarlardaki dekapaj panolarının mümkün 

olduğunca Kurum imkânlarıyla yapılması ve müteahhide verilen ocaklara ait ölçümlerde ise 

topoğrafik ölçüm yerine kantar tartımı esasının getirilmesidir. Zira kabaca ‘alet okuması’ olarak 

adlandırılan ölçümleme yöntemi sağlıklı sonuçlar vermemektedir. Örneğin, ELİ ve ÇLİ 

Müdürlüğünde halen devam etmekte olan dekapaj ihalelerinde, müteahhide, kantar kurulması 

ve yapılan işlerin kantardan tartılarak hesaplanması zorunluluğu getirilmiş, neticede başarılı 

sonuçlara ulaşılmıştır. Bu uygulamanın devam ettirilmesinde fayda görülmektedir. 

TKİ, geçmiş yıllardan gelen dekapaj açığını(ihtiyacını) gidermek amacıyla dekapaj 

programlarını yüksek tutmak suretiyle aradaki açığı kapatma cihetine gitmiştir. Bu itibarla 2004 

yılında 265 milyon m³ olan dekapaj seviyesini 2005 yılında 382 milyon m³’e çıkarmış, 2017 

yılında ise 102 milyon m³ olarak öngörülmüş olan fiili dekapaj miktarı, 71,5 milyon m3 

seviyesinde kalmıştır.  

Bu açıklamalar ışığında özellikle son 6 yılda programlanan miktarlardan daha az 

dekapaj yapıldığı göz önüne alındığında, asgari olarak program seviyesinde dekapaj 

yapılmasının kaçınılmaz hale geldiği görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda işletilmeye hazır 

cevher miktarında darboğaz yaşanmaması için dekapaj miktarının fazlalaştırılması daha da 

önem kazanmaktadır.  

Bu durumda, açık işletmelerde program seviyesinde dekapaj yapılamaması nedeniyle, 

çıkarılmaya hazır kömür rezervinin üretimi aksatacak kadar kritik noktalara gelmiş olmasını 

önlemek amacıyla, iş programlarında öngörülen dekapaj miktarlarının yıl içerisinde 

gerçekleştirilmesi Kurumu rahatlatacak en önemli adımlardan biri olacaktır.       
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Öneri: 

TKİ'nin üretim faaliyetinde bulunduğu açık işletmelerde özellikle son 6 yılda 

programlanan miktarlardan daha az dekapaj yapılmasına bağlı olarak; kömür ocaklarının 

daraldığı, derinleştiği ve bu durumun kömür üretimini zorlaştırarak üretim maliyetlerini 

arttırdığı dikkate alınarak önümüzdeki süreçte en az program seviyesinde dekapaj yapılması 

için gerekli tedbirlerin alınması önerilir. 

BULGU 8.1.10: Kuruma Mali Açıdan Önemli Yükler Getirdiğinden, Fiyat Farkı 

Uygulamasından Yararlandırılan Firmaların, İlgili Mevzuatta Kurum Tarafından 

Belirleneceği Vurgulanan Asgari Ücret Prim Desteği Uygulamasından 

Yararlandırılmaması Hususu 

14.01.2016 tarihinde kabul edilen 6661 sayılı Askerlik ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 2016 yılı için işçi çalıştıran işverenlere Hazine tarafından 

Asgari Ücret Desteği verilmesi karara bağlanmış olup işverenler belirtilen bu destekten 

Mart/2016’dan 2017 yılı sonuna kadar faydalanmışlardır. 

Söz konusu Kanunun Geçici 68 maddesinin 8. fıkrasındaki düzenleme ile aşağıda 

belirtilen koşulların bir arada bulunması halinde indirim elde eden yüklenicilerin yararlandığı 

destek tutarının hak edişlerinden kesileceği belirtilmiştir. Bu koşullar; 

I. İdarelerce yapılan iş/işlerin hizmet alımı olması (istisna alımları dâhil), 

II. Sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceğinin belirtilmiş olması, 

III. İhale dokümanında personel sayısının belirlenmiş olması ve aynı zamanda bu 

personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörülmüş olmasıdır. 

6661 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 10.02.2016 

tarihinde 2016/4 sayılı Genelgenin yayımlanmış olup söz konusu genelgenin 8. maddesinde; 

“4734 sayılı kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan 

idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği 

öngörülen hizmet alımlarında; ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık 

çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra 

uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hakedişinden 

kesilir” ve Aynı Genelgenin 10. maddesinde ise “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 

esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının 

görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.” Hükümleri yer almaktadır. 

Belirtilen genelge çerçevesinde kamuda ihale yolu ile iş yapan; fiyat farkı ödenen, 

“Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları işleri” kapsamındaki firmaların Mart/2016 

döneminden itibaren SGK sayfalarında görülen asgari ücret destek tutarının aylık 

hakedişlerinden kesilmeye başlanıldığı, personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları 

kapsamında olmayan, fakat fiyat farkı ödenen ihaleli işleri yürütmekte olan firmaların da SGK 

sayfalarında asgari ücret desteğinden faydalandıkları, Mart/2016 ayından itibaren bu 
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durumdaki firmaların aylık hakedişleri hesaplanırken, ödenen fiyat farkının içerisinde belirli 

oranlarda işçilik payı olduğundan, firmalara mükerrer ödeme yapılmaması düşüncesiyle, bazı 

kamu kurum ve kuruluşlarında söz konusu firmaların hakedişlerinden asgari ücret destek tutarı 

kadar kesinti yapıldığı ancak kesintilerin 6661 sayılı kanun çerçevesinde doğruluğu hususunda 

tereddütler yaşandığı bilinmektedir. 

Konuyu örneklemek gerekirse; temizlik işçisi çalıştıran A firması “Personel 

Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımları” kapsamında fiyat farkı alıyor gerekçesiyle Asgari Ücret 

Prim Desteğinden yararlandırılmıyorken, kamyon şoförü çalıştıran B Firması “Personel 

çalıştırmaya dayalı hizmet alımları kapsamında olmayan” iş ve işler olarak değerlendirilmekte 

ve bu firma da fiyat farkı alıyor olmasına rağmen Asgari Ücret Prim Desteğinden bazı Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarınca yararlandırılmaktadır. Bu muğlak durum farklı kamu kurumları 

tarafından farklı yorumlanmakta ve farklı uygulamalara yol açmıştır. 

Burada tereddüt yaratan husus; Genelgede kamu kurumlarında sanki tek tip ihale 

yapılıyormuş gibi sadece hizmet alım ihalelerine vurgu yapılmış olmasından 

kaynaklanmaktadır. Genelgenin muğlak ifadeler içermesi bir yandan tereddüt oluşmasına diğer 

yandan da mükerrer ödeme yapılmasına olanak sağlamıştır. Kurum tarafından belirleneceği 

vurgulanan Asgari Ücret Prim Desteğinin “Sözleşmesinde fiyat farkı alan firmalar, söz konusu 

destekten yararlanamaz şeklinde” ödenmesi gerekmektedir. Zira 2016/4 sayılı SGK 

Genelgesinin yukarıda bahsedilen 10. maddesi açık ve net değildir. Oysaki Plan Bütçe 

Komisyonunda söz konusu uygulamanın kanunlaşması aşamasında bazı komisyon üyelerinin 

“… asgari ücreti 1200 TL’den 1300 TL’ye çıkaralım ancak yükleniciler bunu zaten fiyat farkı 

olarak alıyor..” şeklindeki görüşleri  üzerine söz konusu genelgeye fiyat farkı ibaresinin 

eklendiği Komisyon toplantısına katılan SGK ve KİK ilgilileri tarafından ifade edilmiştir. İlgili 

Genelgeyle mükerrer ödeme yapılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. 

Oysaki söz konusu genelgede “Sözleşmesinde fiyat farkı alacağı belirtilen yükleniciler bu 

destekten yararlanamaz” şeklinde bir ibareyle tereddütler ortadan kaldırabilirdi. 

Asgari Ücret Desteği ile ilgili hakediş kesintilerinin nasıl yapılacağı konusunda 

tereddütler yaşamış bazı kamu kurumları ise SGK ve KİK’den görüş talebinde 

bulunmaktadırlar. Neticede; hem KİK hem de SGK,  kendilerinden uygulama hakkında Görüş 

talep eden kurumlara (Örneğin; TKİ ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne) özetle;  

konu ile ilgili spesifik görüşleri olmadığını, ilgili genelge doğrultusunda işlem yapılması 

gerektiğini bildirmişlerdir. 

Uygulamanın mevcut haliyle yürütülmesi durumunda;  fiyat farkı aldığı için destekten 

yararlanamayan işverenler ile hem fiyat farkı hem de prim desteği alan işverenler arasında aynı 

işi yapıyor olmalarına rağmen eşit olmayan bir uygulama ile karşı karşıya kaldıkları için yargı 

yoluna gitme eğilimi başlamıştır. 

Sonuç olarak, Asgari Ücret Desteği uygulamasının amaçlandığı şekilde ikincil mevzuat 

düzenlemesinin açık ve net olarak yapılmadığı ve dolayısıyla firmaların hem fiyat farkı hem de 

prim desteği ödenmesinden yararlandırılması nedeniyle uygulamanın TKİ ve ödeme yapan 

diğer kamu kurumlarına maddi açıdan önemli yükler getirdiği tespit edilmiştir.  
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Öneri: 

Asgari Ücret Prim Desteği uygulamasının amaçlandığı şekilde ikincil mevzuat 

düzenlemesinin açık ve net olarak yapılmadığı ve dolayısıyla firmaların hem fiyat farkı hem de 

prim desteği ödenmesinden yararlandırılması nedeniyle uygulamanın TKİ ve ödeme yapan 

diğer kamu kurumlarına maddi açıdan önemli yükler getirdiğinden Kurum tarafından 

belirleneceği vurgulanan Asgari Ücret Prim Desteğinin “Sözleşmesinde fiyat farkı alan 

firmalar, söz konusu destekten yararlanamaz” şeklinde ödenmesi önerilir. 

BULGU 8.1.11: TKİ’nin ELİ ve GLİ Müdürlüklerinde Özel Bir Madencilik 

Firması Tarafından Yüklenilen Ve Zamanında Bitirilemeyen Dekapaj İşi İle İlgili 

Sözleşmenin Fesih Edilmesi Gerekliliği 

TKİ Genel Müdürlüğü tarafından ELİ ve GLİ Müdürlüklerinde özel bir madencilik 

firmasına verilen dekapaj işlerinin Firma pekçok kez uyarılmasına ve firmaya süre uzatımları 

verilmesine rağmen işin zamanında bitirilmediği ve bitirilemeyen bu işin Kurumu pek çok 

açıdan olumsuz etkilemekte olduğu tespit edilmiştir. Son 3 yıl Sayıştay denetim raporlarında 

da Kuruma söz konusu sözleşmeleri feshetmesi önerilmiş olmasına rağmen Kurum pekçok 

açıdan üretimini olumsuz etkilemekte olan bu sözleşmelere ilişkin bir girişimde bulunmamıştır. 

 

TKİ dekapaj açığını kapatmak için kendi imkanlarının yetersiz kaldığı durumlarda bu 

tür işleri müteahhitlere yaptırmaktadır. Kısmen küçük hacimli olan kömür nakli ve dekapaj 

işlerini kendi imkânlarıyla yapıyorken büyük panolardaki özellikle dekapaj kütlelerinin 

kaldırılması işini müteahhitlere yaptırmaktadır. 

Eynez 13 panosu olarak isimlendirilen bölge için 22.10.2013 tarihinde yapılan ihale 

sonunda en iyi teklifi sunan yüklenici firma ile 28.01.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 

14.03.2014 tarihinde de firmaya yer teslimi yapılarak işe başlaması sağlanmıştır. Sözleşmeye 

göre; 

-Yapılacak işin (dekapajın) miktarı:19 milyon m³, 

-Birim fiyatı: 3,78 TL/m³ 

-İşin süresi: 620 gün 

-Dekapajın yapılacağı bölge:  Eynez 13 panosu 

-Kalan iş miktarı: 15 milyon m³ 

-Sözleşmeye göre iş bitim tarihi:  24.11.2015 

-Fiili iş miktarı: 31.03.2015 tarihine kadar toplam 4.025.483 m³ iş yapılmış olup düzenlenen 11 

hakediş ile firmaya 15,7 milyon TL ödeme yapılmıştır.  

Bu arada firma,  ELİ Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak daha önce değiştirmiş olduğu 

alt yükleniciyi tekrar değiştirmek istediğini beyan etmiş ve bu talep TKİ Yönetimince kabul 

görmüştür. Sözleşme aşamasında bu ve benzeri talepler sürekli tekrarlanmıştır. 

Firmanın; sıklıkla alt yüklenici değiştirmesi, 01.02.2016 tarihi itibarıyla yapması 
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gereken (geride kalmış olan) yaklaşık 7 milyon m³ dekapajın kalmış olması, bu işi yapabilmek 

için yeterli sayı ve nitelikte makine parkına sahip olmaması ve iş bitim süresinde firmanın işi 

bitiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması üzerine ilgili yüklenici TKİ yönetimi tarafından 

birçok kez uyarılmış ancak firmanın; akaryakıt yetersizliği,  işgücü temininde güçlük yaşaması 

ve delici makine yetersizliği ve arızaları nedenleriyle çalışma yapamadığı görülmüştür.  

ELİ Müdürlüğü tarafından yüklenici firma;  30.06.2014 tarih ve 11405 sayılı yazı ile 

birinci kez,  19.11.2014 tarih ve 19557 sayılı yazısı ile de ikinci kez uyarılmış ancak Firmanın 

eksik kalan işleri telafi etmeye yönelik herhangi bir çabasının olmadığı anlaşılmıştır. 

Sonuçta, Firma, 15.07.2015 tarihinde TKİ Genel Müdürlüğüne müracaat ederek 

meydana gelmiş olan iş kayıplarının kendilerine süre uzatımı olarak verilmesini talep etmiş,  bu 

talep karşısında TKİ Genel Müdürlüğü’nün konu ile ilgili olarak oluşturduğu Komisyon, 

sorumluluğu yükleniciye ait olmayan 99 takvim gününün iş bitim tarihi olan 24.11.2015 

tarihinden itibaren firmaya verilmesi gerektiğine karar vermiştir. 

Bu makul yaklaşım karşısında bile yüklenici firma, yükümlendiği işi aynı tempoda 

götürmeyi yeğlemiş, hızlandırmayı sağlayamamıştır.  

01.02.2016 tarihine kadar firmanın yaptığı iş miktarı 11.773.081 m³ olup bunun 

karşılığında kendilerine (fiyat farkları da dahil olmak üzere) ödenen para miktarı: 43,7 milyon 

TL olmuştur. Firmanın süresi dolduğu halde yapmak zorunda olduğu 7 milyon m³ dekapaj 

işinin kaldığı tespit edilmiştir. 

Söz konusu panoda yapılması gereken dekapajın işinin gecikmesi veya zamanında 

bitirilememesi Kurumu pek çok farklı noktada zor durumda bırakmıştır. Şöyle ki; 

-Müessesenin üreteceği kömürü alması gecikmektedir. Kömüre en çok ihtiyaç duyulan bu 

dönemde hazır kömür yokluğundan lavvar tesisi zaman zaman durdurulmak zorunda 

kalınmaktadır. 

-Panoda zaman içinde heyelan(lar) meydana gelmekte bu olumsuz tablo yeni proje yapılmasını 

ya da mevcut projelerin revize edilmesini gerektirmektedir. Ayrı bir maliyet unsuru olan bu 

işlem Kurumun iş yükünü ve yapılan işin birim maliyetini artırmaktadır. 

-Zaman içerisinde; akaryakıt, patlayıcı madde, TEFE, TÜFE gibi parametrelerde meydana 

gelen artışlar dekapaj birim maliyetini yükseltmektedir. 

-Zamanında yapılamayan işler daha sonra daha yüksek maliyetlerle yapılmak zorunda 

kalınmaktadır.  

Bu panoda da aynı işi tamamlayamadan yarım bırakan firma mahkemeye verilmiş, 

ancak,  firmaya 07.01.2011 tarihinde yer teslimi yapılarak teslim edilen işin birim fiyatı 1,83 

TL/m³ mertebesinden yeni ihalenin yapıldığı 22.10.2013 tarihinde 3,78 TL/m³ seviyesine 

çıkmıştır. 

Yukarıdaki tespitlerden anlaşılacağı üzere zamanında bitirilemeyen ya da yarım 

bırakılan işlerin müesseseye maliyeti oldukça fazla olmuş ve en önemlisi de Kuruma zaman 

kaybettirmiştir.  

Aynı firma TKİ’nin bir başka İşletmesi olan GLİ’de de TKİ’ye aynı süreci yaşatmış 
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Tunçbilek bölgesinde BY-K/2 pano olarak adlandırılan bölgede bulunan 36 milyon m³’lük 

dekapaj işini 26.03.2013 tarihinde yapılan sözleşme ile alarak 25.04.2013 tarihinde işe 

başlamasına ve iş bitim tarihi 08.07.2016 olmasına rağmen Denetim tarihi (Mart 2019) 

itibarıyla hala bu işi de bitiremediği görülmüştür. 

İlgili firmaya TKİ tarafından 07.07.2017 tarihine kadar (talepleri doğrultusunda) süre 

uzatımı verildiyse de söz konusu tarih baz alındığında firmanın yapması gereken iş miktarından 

10,4 milyon m³’ünü yapamadığı, söz konusu sahada (Mart 2019) tarihi itibarıyla herhangi bir 

çalışmasının da olmadığı tespit edilmiştir. 

TKİ’nin diğer işletmelerinde de zaman zaman benzer durumlar meydana gelmekte ve 

tamamlanamayan bu işler Kurum aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. Şöyle ki; zamanında 

bitirilemeyen panoların teslimi geciktikçe kömür üretim işleri de ötelenmekte ve bu durum 

beraberinde ocağın daralmasını, stabilitesinin bozulmasını getirmektedir. Sonuçta iş akdinin 

feshine gidildiğinde yapılan yeni ihalede daha yüksek birim fiyatlarıyla karşılaşıldığından 

dekapaj birim maliyetleri yükselmektedir.  

TKİ tarafından sözleşme hükümlerine göre fesih işleminin yapılması gerekiyorken, 

ilgili panolarda her türlü gecikme ve maddi zarar sineye çekilip fesih işlemi yapılmaktan imtina 

edilmektedir. Kurumun üretim faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyen söz konusu 

sözleşmelerin fesh edilmesi Kurumun yararına olacaktır. 

 

Öneri: 

TKİ’nin ELİ ve GLİ Müdürlüklerinde özel bir madencilik firması ile imzalanan 

sözleşmeler çerçevesinde toplam 55 milyon m3 dekapaj yapımını yükümlenen firmanın 

kendilerine verilen süre uzatımlarına rağmen söz konusu dekapaj işini;  makine, personel ve 

yakıt yetersizlikleri nedenleriyle tamamlayamadığı, bu sahalardaki ekipmanlarını toplayıp ocak 

mahallini terk etmiş olması nedeniyle de herhangi bir faaliyetinin olmadığı,  bu durumun TKİ’yi 

hem maddi açıdan hem de kömüre olan ihtiyacın had safhada olması açılarından önemli 

sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığı tespit edildiğinden TKİ’nin firma ile yaptığı sözleşmenin ilgili 

hükümlerinin zaman geçirilmeden uygulanması, önerilir.  

BULGU 8.1.12: TKİ'nin İştiraki Olan Ve Ayrı Bir Tüzel Kişiliği Bulunan KİAŞ 

Tarafından Rodövansla Çalıştırılan Mihalıççık Sahası İle İlgili Olarak EÜAŞ’ın  TKİ’den 

Yaptığı  Kesintinin İade Edilmesi İçin Girişimde Bulunulması Gerekliliği 

Ruhsat hukuku EÜAŞ’a ait olan Beypazarı sahası içindeki 40 milyon tonluk Mihalıççık 

kesimi rodövans karşılığı işletilmek üzere TKİ tarafından alınmış, benzer şartlarla TKİ iştiraki 

KİAŞ’a verilmiştir. Böylece tek başına termik santral yatırımı yapılması mümkün olmayan saha 

mücavirde KİAŞ’a ait olan saha ile birlikte termik santral sahası haline getirilmiştir. 

KİAŞ’ın alt yüklenicisi olan firma tarafından santralin 1. ünitesi olan 2x145 MW 

gücündeki bölüm 26.02.2016 tarihinde tamamlanarak enerji üretimine başlamıştır. 

  2. ünitesi ise tamamlanmak üzere iken yatırımı yapan Adularya firmasının TMSF’ye 

devredilmesiyle sahadaki tüm faaliyetler durdurulmuştur. 
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Firmanın elektrik enerjisi üretimi 2016 yılının ikinci çeyreğinden itibaren başlamış olup 

bu doğrultuda çalışmaları sürdürülmekte iken EÜAŞ ile TKİ Kurumları arasında protokol 

hükümlerinin yürütümü konusunda ihtilaf yaşanmıştır. 

Santral inşaatına başlanmasındaki gecikmeler neticesinde 5 yıl olarak öngörülen 

santralin tamamlanma süreci nihai tarih olan 17.09.2012 de de gerçekleşememiştir.  

Bunun üzerine projenin taraflarının görüşmeleri sonucunda, Adularya firmasının 

KİAŞ’tan talebi üzerine, KİAŞ firmasının 08.01.2013 yazısı ile santral inşaatının tamamlanma 

süresinin önce 30.06.2014 tarihine,  daha sonra da 30.10.2014 tarihine ertelenmesi talep 

edilmiş, ertelenme nedeniyle oluşacak faiz miktarı hesaplanarak bu miktarın peşin olarak 

ödeneceği taahhüt edilmiştir. TKİ’nin bu talebi EÜAŞ’la paylaşması sonucunda EÜAŞ, bu 

gelişmeyi bir protokol şekline getirerek  (6 no.lu protokol), kendi Yönetim Kurulu’ndan Onayı 

alınarak 19.09.2013 tarihli yazı ekinde TKİ’ye göndermiştir. 

TKİ de aynı işlemin benzerini 17.12.2013 tarih 33/377 sayılı kendi YKK ile kabul etmiş, 

KİAŞ ve EÜAŞ ile protokollerin imzalanması sonrasında TKİ tarafından KİAŞ’tan  KDV hariç 

576.003,07 $ tahsilat yapılmış ve bunun   431.104,17 $’lık kısmı (KDV hariç) EÜAŞ payı 

olarak ilgili Kuruma ödenmiştir.    

EK-PROTOKOL-6 çerçevesinde hesaplanan rodövans ana para ödemesi 36 eşit taksite 

bölünmüş ve 2014 yılı Kasım ayından itibaren ödemeler yapılmaya başlanmış olup; rodövansçı 

firma olan KİAŞ tarafından TKİ’ye ödenmiş Ana Para taksit miktarı toplamı: 4.358.138.19-

TL(1.2.3.4.5.6.7.8. taksitler dahil) yine EK-PROTOKOL(6) çerçevesinde ruhsat sahibi Kurum 

olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne TKİ tarafından ödenmiş Ana Para taksit miktarı toplamı: 

4.163.380.00-TL (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. taksitler dahil) olmuştur. 

Bu arada termik santralin devreye alınacağı öngörülen 01.11.2014 tarihinde santral 

devreye alınamamış fakat yıllık üretilmesi gereken asgari 825.500.000kwh elektrik üretiminin 

1 aya tekabül eden 68.791.666.67 kwh elektrik üretim miktarı üzerinden rodövans tahakkukları 

başlatılmıştır. 

EK-PROTOKOL(6) çerçevesinde rodövansçı firma olan KİAŞ tarafından TKİ 

Kurumuna  ödenmiş rodövans tahakkuk miktarı toplamı: 5.472.546.78-TL(2014 yılı Kasım, 

Aralık ayları+2015 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayları dahil) bu miktarın 5.372.020.64-

TL’si EÜAŞ’a ödenmiştir.(2014 yılı Kasım, Aralık ayları+2015 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, 

Mayıs, Haziran, Temmuz ayları dahildir). 

EK-PROTOKOL(6)  çerçevesinde KİAŞ, TKİ’ye  (anapara + rodövans) toplam 

9.830.684 TL ödeme yapmıştır. Yine bu çerçevede TKİ,  EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne (anapara 

+ rodövans) toplamı olmak üzere 9.535.400 TL ödeme yapmıştır. 

Termik santralin devreye alınmamasından dolayı KİAŞ firmasının mali durumunun 

ciddi anlamda bozulması nedeniyle ana taksit ödemeleri ile rodövans tahakkuklarının 

durdurularak 31.07.2017 tarihine kadar yapılmış olan ödemelerin termik santral devreye 

girdikten sonra mahsuplaşma yapılmasını öngören EK-PROTOKOL(7) TKİ ile KİAŞ arasında 

28.12.2015 tarihinde, KİAŞ ile TKİ arasında 25.01.2016 tarihinde imza altına alınmıştır. 

TKİ-KİAŞ ve TKİ-EÜAŞ arasında imzalanmış olan Ek Protokol-7 çerçevesinde termik 

santralin devreye alınıp ulusal enerji sistemine bağlanana kadar rodövans tahakkuklarının 
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alınmayacağı; Ek Protokol-6 çerçevesinde hesaplanan faiz miktarının yeniden hesaplanacağı, 

hesaplanan faiz bedeli ile ortaya çıkan farkın rodövans ödemeleri başladığında tahakkuklardan 

mahsuplaşma yapılacağı; TKİ’nin EÜAŞ’a yapmış olduğu (ancak KİAŞ’ın TKİ’ye ödemediği) 

9. Ve 10. Taksit bedelleri ile Haziran ve Temmuz aylarına ait rodövans bedellerinin EÜAŞ 

tarafından TKİ’ye iade edileceği belirtilmiştir. 

Ancak Kurumlar arasından imza altına alınmış olan EK- PROTOKOL(7)  EÜAŞ Genel 

Müdürlüğü’nün 19/01/2016 tarih ve 3-20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile dondurularak EK-

PROTOKOL(6) hükümlerinin devreye alındığı TKİ’ye  bildirilmiş ve tek taraflı aldığı bu karar 

doğrultusunda Anapara ve Rodövans tahakkuk bedellerini TKİ’nin  Çan Linyitleri 

İşletmesi’nden Çan Termik Santrali’ne vermekte olduğu kömüre ait olan hakedişinden kesmiş 

ve kesmeye de devam etmektedir.  

11.07.2018 tarihi itibarıyla EÜAŞ’ın TKİ’nin hakedişinden kestiği toplam miktar  44,6 

milyon  TL olmuştur.  

Bu arada kurulum çalışmaları devam eden 2X145MW kurulu güce sahip termik 

santralin 1X145MW kurulu güce sahip 1.Ünitesi 26.02.2016 tarihinde devreye alınmış ve bu 

tarihten sonra santralde ticari olarak elektrik üretimine başlanmış, 15 Temmuz 2016 tarihinden 

sonra gelişen olaylar neticesinde Adularya şirketine Kayyum ataması yapılmasına bağlı olarak 

da kömür ve elektrik üretimi durdurulmuştur. 

Rodövans bedellerinin ne şekilde yapılacağı ile ilgili TKİ ile EÜAŞ arasında Bakanlık 

nezdinde yapılan görüşmelerden sonuç alınamamış, TKİ tarafında hukuki yollara başvurulması 

yönünde bir anlayışın geliştiği görülmüştür. 

Daha sonra İki Kurum bir araya gelerek söz konusu kömür sahasının bedeli mukabilinde 

11.07.2018 tarihinden itibaren TKİ’ye devredilmesini kararlaştırmış ancak söz konusu 

kesintiler ile ilgili herhangi bir gelişme olmamıştır. 

1 Haziran 2016 tarihinden itibaren üretim yapılmayan bu  sahadaki makina ve ekipman 

atıl vaziyette bekletilmektedir. Bu durumun uzun sürmesi halinde faaliyet dışı kalma 

pozisyonuna çok duyarlı olan yeraltı ocakları ile iş makinelerinin olumsuz etkileneceği 

muhakkaktır. 

 

Öneri: 

Beypazarı İlçesi sınırları içerisinde bulunan kömür sahasının Mihallıçık kesimindeki İR: 

2821 ruhsat no.lu  Koyunağılı sahasında yüklenici firmaya kayyum atanıp söz konusu sahadaki 

enerji santralinin TMSF’ye geçmesi üzerine sahanın sahipleri olan EÜAŞ-KİAŞ ve rodövansçı 

durumundaki TKİ arasında   yaklaşık olarak 3 yıldır devam etmekte olan rodövans ödemeleri 

konusundaki   ihtilafın çözüme kavuşturulması ve EÜAŞ’ın TKİ’den satın aldığı kömürün 

bedelinden İdarenin  rızası olmadan kestiği(kesmeye devam ettiği) 44,6 milyon  TL’nin iadesi 

konusunda ilgili Bakanlık nezdinde girişimde bulunulması önerilir.  
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BULGU 8.1.13: Termik Santral Kurma Şartlı Rodövans Sözleşmelerinde, 

Sözleşme Hükümlerine Göre Rodövans Birim Fiyatının Yıllar İtibariyle 

Güncellenmesinde ÜFE'nin Kullanılması Gerekirken PTF'ye Geçilmesi Sonucunda, 

Kurum Gelirlerinin Azalması Ve Ayrıca Mevzuata Aykırı Olarak Fiyat Farkı Verilmesi 

Hususu 

Termik santral kurma şartlı rodövans sözleşmelerinde; kurumun elde edeceği rodövans 

gelirinin belirlenmesine esas olan rodövans birim fiyatının (TL/kwh) yıllar itibariyle 

güncellenmesinde kullanılan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)’nden, kurumun daha az gelir elde 

etmesine sebebiyet veren Piyasa Takas Fiyatı (PTF)’na geçilmesi ile kurumun gelir kaybına 

uğradığı ve henüz faaliyete geçmeyen diğer termik santrallerin de devreye girmesiyle 30 yıllık 

projeksiyonda kurumun çok daha önemli miktarlarda gelir kaybına uğrayabileceği tespit 

edilmiştir. 

TKİ, 233 sayılı KHK kapsamında karlılık ve verimlilik prensipleri çerçevesinde iktisadi 

alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek mecburiyetinde olan bir iktisadi devlet 

teşekkülüdür. Söz konusu KHK’nın “Kapsam ve Amaç” başlıklı 1. maddesinin b bendinde; 

“İktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri 

doğrultusunda kendi aralarında ve milli ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye 

birikimlerine yardım etmelerini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağı yaratmaları”, aynı 

maddenin c bendinde ise; “Kamu iktisadi kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve kamu 

hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda 

yürütmeleri” hükümleri yer almaktadır. 

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

kurmaları ve santrallerinde üretecekleri elektriğe bağlı olarak rodövans bedeli ödemeleri 

şartıyla ihale ile şirketlere vermektedir.  Termik santral kurma şartlı rodövans sözleşmelerine 

göre TKİ, santraller faaliyete geçtikten sonra yapılan enerji üretim miktarına göre (Enerji 

Üretim Miktarı (kwh) X Rodövans Birim Fiyatı (TL/kwh)) yıllık rodövans geliri elde etmektedir.  

Firmalar ile TKİ Kurumu arasında imzalanmış olan rodövans sözleşmelerinin 

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

bir önceki yılda uygulanan rodövans birim fiyatının, üretici fiyat endeksi (ÜFE) artış oranında 

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

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

Dolayısıyla TKİ Kurumu rodövans birim fiyatlarının yıllık olarak ÜFE oranında arttırılarak 

güncellemesi sözleşmede hüküm altına alınmıştır.  

Dolayısıyla TKİ’nin elde edeceği rodövans gelirinin belirleyicileri; enerji üretim 

miktarı, sözleşme tarihinde belirlenen rodövans birim fiyatı ve rodövans birim fiyatının yıllar 

itibariyle güncellendiği ÜFE endeksidir. Dolayısıyla rodövans birim fiyatınınyıllar itibariyle 

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

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

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

hazırlanmaktadır. Rodövans sözleşmelerinde ve sözleşmelerin hazırlanmasına esas olan söz 

konusu mevzuatta, imza altına alınmış sözleşmelerde belirlenen rodövans birim fiyatının 

sonrodön değiştirilebilmesine yönelik herhangi bir hüküm bulunmamasına rağmen dönemin 
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TKİ Genel Müdürü tarafından 15.03.2016 tarihinde TKİ İşletme Dairesi Başkanlığı’na 

gönderilen yazı ile TKİ Kurumu tarafından termik santral kurma şartlı rodövans 

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

güncellenerek yıllık rodövans birim fiyatının belirlenmesi uygulaması iptal edilerek termik 

santral kurma şartlı rodövans sözleşmelerinin tamamında Enerji Piyasaları İşletme Anonim 

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

 

TKİ’ye ait Termik Santral Kurma Şartlı Rodövans Sözleşmelerine aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

Tablo: TKİ Kurumuna Ait Termik Santral Kurma Şartlı Rodövans Sözleşmeleri 

 

 

TKİ tarafından imzalanan Termik Santral Kurma Şartlı Sözleşmelerinden 2015 yılından 

itibaren üretim yapan Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş.’den  sonra 2019 yılında Hidro-Gen 

Enerji İth. İhr. Dağıtım ve Tic. A.Ş de üretime başlamıştır. 

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

üretilecek kömürlerden elde edilecek elektrik enerji birimi olan kw/h üzerinden rodövans 

alınmasını öngören sözleşme TKİ ile Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş.  arasında 04.08.2006 

tarihinde imzalanmıştır. 

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

kömürlerden elde edilecek elektrik enerji birimi olan kw/h üzerinden rodövans alınmasını 

öngören sözleşme TKİ ile Hidro-Gen Enerji İth. İhr. Dağıtım ve Tic. A.Ş arasında 03.10.2012 

tarihinde imzalanmıştır.  

 

BOLU–GÖYNÜK TERMİK SANTRALİ RODÖVANS GELİRLERİNE İLİŞKİN 

BİLGİLER 

 

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

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

No İhale Edilen Kömür 
Sahaları 
(Ruhsat No’lu) 

Sözleşme süresince 
gerçekleştirilecek elektrik 
üretimi 

Sözleşme 
Süresi 

Sözleşme 
Tarihi 

Firma Üretim Miktarı 
Kurulu Güç (MW) 

Üretime 
Başlama 
Tarihi 

1 Bolu - Göynük 
İR5359  

18 milyar kwh 30 yıl 04.08.2006 Aksa Göynük Enerji 
Üretim A.Ş. 

135 (1.Ünite) 16.07.2015 

135 (2.Ünite) 29.01.2016 

2 Manisa Soma 
İR:4168 Deniş 2, 
Evciler, Kozluören ve 
Türkpiyale  

 
81 Milyar Kwh 

30 yıl 03.10.2012 HİDRO-GEN Enerji 
İth.Dağ. ve Tic. A.Ş 

510 MW   
01.01.2019 

3 Adana Tufanbeyli 
İR:4169  

 
108 milyar kwh 

30 yıl 20.06.2012 Teyo Yatırım ve Dış 
Ticaret A.Ş. 

600 MW  

4 Bursa - Keles 
İR:2405 ve İR:2403  

48, 6 milyar kwh 30 yıl 21.11.2012 Çelikler İnşaat A.Ş 270 MW  

5 Kütahya Domaniç 
İR:4364  

54 milyar  kwh 30 yıl 09.03.2013 Çelikler Taah. 
İnş.ve San. A.Ş. 

300 MW  

6 Bingöl Karlıova 
S:12561   (İR:2606) 
ile S:62715  

27 milyar  kwh 30 yıl 15.08.2013 Flamingo Bioyakıt 
Üretim Sanayi ve 
Tic. Ltd. Şti. 

150 MW  

 TOPLAM 336,6 Milyar KwH 30 Yıl     
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gelirleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 

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

 
Yıllar ve Önemli Gelişmeler Farklı Güncelleme 

Endekslerine Göre 
Oluşan Rodövans 

Birim Fiyatları 
(Krş/Kwh) 

Enerji Üretimi 
(Kwh) 

TKİ Rodövans 
Geliri (TL KDV 

dahil) 

TKİ’nin ÜFE 
Endeksine Göre 
Elde Edebileceği 
Rodövans Geliri 
(TL KDV dahil) 

Fark 
 (TL) 

2006 (Sözleşme Yılı) 1,62  
 

- - - - 

2015 
(Santralin Üretime Geçtiği Yıl-

135 MW) 

ÜFE  332.030.000  12.341.555,10  - - 

3,15  

2016 
(Endeksin değiştirildiği Yıl) 

(Santralin 2.ünitesi 29.01.2016 
tarihinde enerji üretimine 

başlanmıştır. Toplam 270 mw) 

 
 

3,33  

EPİAŞ 1.754.438.000  54.867.675,70 68.938.886,77  14.077.610,51  

2,65  
 

2017 3,66  2,70  
 

1.798.699,000  57.306.510,14 77.682.212,41  20.375.662,27  

2018  4,23  3,15 
 

1.979.905.000  73.593.068,85 98.824.978,17   25.231.909,32 

 
2019 (Ocak-Mart) 

5,65 4,45 30.031.639,87 18.540.178,29 35.437.335,05 16.897.156,76 

TOPLAM  76.582.338,86  

 

 

Bolu–Göynük Termik Santrali Rodövans Birim Fiyatı ve Gelirindeki Değişimlerle ilgili 

olarak; 

 

Detaylarına yukarıdaki Tabloda yer verilen söz konusu sözleşme hükümlerine göre 

yıllar itibariyle ortaya çıkan fiyatlar, rodövans gelirleri ve sözleşmeyi etkileyen işlemler aşağıda 

maddeler halinde özetlenmiştir: 

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

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

3,15 krş/kwh olarak hesap edilmiştir. 

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

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

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

12.341.555,10 TL rodövans tahakkuk bedeli TKİ tarafından tahsil edilmiştir. 

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

başlamıştır. 

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

belirlenerek tahakkuklar KDV dahil olarak buna göre yapılmış olup;  

-2016 yılı sonu itibari ile 1.754.438.000 kwh enerji üretilerek firmadan 2,65 Krş/Kwh 

üzerinden 54.867.675,70 TL, 

-2017 yılı sonu itibari ile 1.798.699.000 kwh elektrik üretimine karşılık firmadan 2,70 

Krş/Kwh üzerinden 57.306.510,14 TL, 

 -2018 Yılı Ocak-Şubat ayları toplamında ise 1.979.905.000 kwh elektrik üretimine 

karşılık 3,15 Krş/Kwh üzerinden 73.593.068,85 rodövans tahakkuk bedeli TKİ tarafından tahsil 

edilmiştir. 
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Ancak, TKİ’nin şirket ile yapılan sözleşmeye göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) 

üzerinden rodövans birim fiyatının güncellenmesi durumunda oluşacak rodövans birim fiyatları 

ve elde edilebilecek rodövans gelirleri ile piyasa takas fiyatına (PTF) göre elde edilen gelirler 

ile elde edilebilecek gelirler arasında yıllar itibariyle ortaya çıkan rodövans gelir farkları 

aşağıdaki tutarlardadır: 

-2016 yılından itibaren rodövans birim fiyatı ÜFE’ye göre;  1.754.438.000 kwh enerji 

üretimine karşılık firmadan piyasa takas fiyatı olan 2,65 Krş/Kwh üzerinden 54.861.276,26 TL 

yerine, ÜFE’ye göre 3,33 Krş/Kwh üzerinden 68.938.886,77 TL rodövans tahakkuk bedeli 

tahsil edilecek olup, eksik tahakkuk edilen bedel ise 68.938.886,7754.861.276,26 = 

14.077.610,51 TL, 

-2017 yılı sonu itibari ile 1.798.699.000.00 kwh elektrik üretimine karşılık firmadan 

PTF olan 2,70 Krş/Kwh üzerinden 57.306.550,14 TL yerine, ÜFE’ye göre 3,66 Krş/Kwh 

üzerinden 77.682.212,41 TL rodövans tahakkuk bedeli tahsil edilecek olup, eksik tahakkuk 

edilen bedel ise 77.682.212,4157.306.550,14=20.375.662,27 TL, 

-2018 Yılı sonu itibarıyle, 1.979.905.000.00 kwh elektrik üretimine karşılık firmadan 

piyasa takas fiyatı olan 3,15 Krş/Kwh üzerinden 73.593.068,85 TLsı yerine, ÜFE’ye göre 4,23 

Krş/Kwh üzerinden 98.824.978,17 TL rodövans tahakkuk bedeli tahsil edilecek olup, eksik 

tahakkuk edilen bedel ise 98.824.978,17-73.593.068,85=25.231.909,32 TL, 

-2019 Yılı (Ocak-Mart) döneminde ise 30.031.639,87 kwh elektrik üretimine karşılık 

firmadan piyasa takas fiyatı olan 4,45 Krş/Kwh üzerinden 18.540.178,29 TL yerine, ÜFE’ye 

göre 5,65 Krş/Kwh üzerinden 35.437.335,05 TL rodövans tahakkuk bedeli tahsil edilecek olup, 

eksik tahakkuk edilen bedel ise 35.437.335,05-18.540.178,29=16.897.156,76 TL olacaktı, 

 

Sonuç olarak; Sözleşmelerde belirtilen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yerine “Piyasa 

Takas Fiyatı” uygulanarak firmadan toplam; (14.077.610,51 + 20.375.662,27 + 25.231.909,32 

+ 16.897.156,76) = 76.582.338,86 TL eksik tahakkuk yapıldığı tespit edilmiştir. 

 

KOLİN TERMİK SANTRALİ RODÖVANS GELİRLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

Tablo: Kolin Termik Santrali Rodövans Birim Fiyatı ve Gelirindeki Değişimler 

 
Yıllar ve Önemli 

Gelişmeler 
Farklı Güncelleme 
Endekslerine Göre 
Oluşan Rodövans 

Birim Fiyatları 
(Krş/Kwh) 

Enerji 
Üretimi 

(Ocak-Mart) 
(Kwh) 

EPİAŞ’a göre 
TKİ Rodövans 

Geliri  
(TL KDV dahil) 

ÜFE Endeksine 
Göre TKİ’nin 

Rodövans Geliri 
(TL KDV dahil) 

Fark 
 (TL KDV 

dahil) 

03.10.2012 
(Sözleşme Yılı) 

4,69  
 

- - - - 

 ÜFE   EPİAŞ   
 

    

2019 Yılı  9,79  5,94 
 

61.813.900 
  

4.332.659,88 7.137.420,51   2.804.760,63 

 

Kolin Termik Santrali Rodövans Birim Fiyatı ve Gelirindeki Değişimlerle ilgili olarak; 

Detaylarına yukarıdaki Tabloda yer verilen söz konusu sözleşme hükümlerine göre 

yıllar itibariyle ortaya çıkan fiyatlar, rodövans gelirleri ve sözleşmeyi etkileyen işlemler aşağıda 

özetlenmiştir. 

-3213 sayılı Maden Kanununda, 6592 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda 
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kanunun geçici 29. Maddesi hükümlerine göre devam eden rodövans sözleşmelerinde, yeraltı 

maden işletmeleri için kanunda belirtilen nedenlerden meydana gelen maliyet artışlarının fiyat 

farkı olarak firmalara ödeneceği hükme bağlanmış ve yine bu kanun çerçevesinde yapılan 

çalışma Bakanlar Kurulu tarafından 08.05.2015 tarihinde karara bağlanmıştır. 

-Bu nedenle Maden Kanununun Geçici 29. Maddesi ile 08.05.2015 tarihli Bakanlar 

Kurulu Kararı eki hükümleri kapsamında söz konusu sahada uygulanacak fiyat farkı miktarı ve 

uygulama esaslarının belirlenmesi amacıyla kurulan komisyonda Makamın 02.07.2015 tarih ve 

61762309-112.03-1656 sayılı olurları ile bir komisyon teşkil edilmiş ve komisyon tarafından 

yapılan çalışmalar neticesinde: 

2015 yılında, geçici Maden Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre yeraltı fiyat farkı 

kapsamında Komisyon doğrultusunda fiyat farkı verilmiş ve 2015 yılında 5,46 Krş/Kwh olan 

fiyat 4,19 Krş/Kwh olarak güncellendiği görülmüş,  

Ancak; yapılan incelemelerde, Kolin Termik Santralinin enerji üretiminde kullandığı 

kömürü açık ocaklardan temin ettiği, halbuki fiyat farkı uygulamasının, Maden Kanunu’nun 

29’uncu maddesi hükümlerine göre devam eden rodövans sözleşmelerinde, yeraltı maden 

işletmeleri için kanunda belirtilen nedenlerden meydana gelen maliyet artışlarının fiyat farkı 

olarak firmalara ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

Bu nedenle firma enerji üretiminde kullandığı kömürü açık ocaktan temin ettiği için 

fiyat farkı uygulamasından faydalanmasının mümkün olmayacağı aşikardır. 

PTF Fiyat farkı uygulaması ise 2016 yılında uygulanmaya başlamış ve yeraltı fiyat 

farkı baz alınarak birim fiyat güncellemesine gidilmiştir. 

-Sözleşmenin imzalandığı 2012 yılında belirlenen birim fiyat 4,69 krş/kwh olup, 

sözleşmenin 6’ ıncı maddesine göre her yıl ÜFE oranında güncellenerek 2019 yılı birim fiyatı 

9,79 krş/kwh olarak hesap edilmiştir. (Eğer yeraltı üretimi fiyatta indirime gidilmemiş olsaydı 

ortaya çıkacak güncellenmiş fiyat yaklaşık 12,76 krş/kwh olacaktı.) 

-Kolin Termik Santrali 2019 yılı Ocak ayında üretime başlamış ve Ocak-Mart 

döneminde 61.813.900 kwh enerji üretilerek firmadan sözleşmenin 6’ıncı maddesi gereği ÜFE 

oranında güncellenmiş olan birim fiyattan KDV dahil 7.137.420,51 TL rodövans tahakkuk 

bedeli TKİ tarafından tahsil edilmesi gerekirken; 

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

belirlenerek tahakkuk KDV dahil olarak buna göre yapılmış olup;  

-2019 yılı Ocak-Mart döneminde 61.813.900 kwh enerji üretilerek firmadan ÜFE’ne 

göre 9,79 Krş/Kwh üzerinden 7.137.420,51 TL rodövans tahakkuk bedeli tahsil edilmesi 

gerekirken; 

Firmadan piyasa takas fiyatı olan 5,94 Krş/Kwh üzerinden 4.332.659,88 TL, rodövans 

tahakkuk bedeli TKİ tarafından tahsil edilmiş olup, eksik tahakkuk edilen bedel ise; 

7.137.420,51TL-4.332.659,88TL = 2.804.760,63 TL dir. 

Kolin Termik Santrali için açık ocaktan üretim yapıldığı halde yer altından üretim 

yapılmış gibi rodövans birim fiyatının TKİ tarafından düşürülmüştür, eğer sözleşmede geçen 

fiyatın güncellenmesi ile elde edilecek fiyat (yaklaşık 12,76 TL) üzerinden bir hesaplamaya 

gidilseydi bu fiyat ile PTF arasındaki fark daha büyük boyutta olacak ve Kurumun bu 

Santralden elde etmesi gerekenden daha yüksek bir eksik tahsilat tutarı bulunduğu görülecektir. 

 

Diğer sahalarda termik santral kurularak enerji üretilmesine yönelik projelerin hayata 
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geçirilmesi konusunda ise bazı aksamaların olduğu ve bu projelere ilişkin daha önce imzalanmış 

sözleşmelerde fiyat artışının ÜFE ile yapılacağını belirtilen hükümlerin de piyasa takas fiyatı 

(PTF) ile yapılacağına yönelik değişikliğe gidildiği dosya içeriğinde yer alan yazışmalardan 

tespit edilmiştir. 

 Termik Santral Kurma Şartlı Rodövans Sözleşmelerinde yıllık rodövans birim fiyatının 

belirlenmesinde sözleşmede belirtilen ÜFE endeksinin kullanımı yerine Piyasa Takas Fiyatına 

geçilmesi 233 sayılı KHK kapsamında verimlilik ve karlılık ilkesi doğrultusuna uygun olarak 

hareket edilmediği, mevzuat hükümlerine ve hukuka aykırı olarak işlem yapıldığı mütalaa 

edilmektedir. Ayrıca Rekabet ilkesi, Kamu ihale mevzuatının en işlevsel kurallarından birisidir. 

Yeterlik kurallarının tespiti ve özellikle benzer iş tanımları rekabetin gereğidir. Rekabet ilkesine 

özen gösterilmemesi, piyasalarda etkin fiyatın oluşmamasına ve kurumların gelir kaybına 

uğramasına sebebiyet verecek daha geniş bir bakış açısıyla da yarış başladıktan sonra yarışın 

kurallarının değiştirilmesi bireylerin kurallara ve kurumlara olan güvenini azaltacaktır. Genel 

Müdür talimatıyla Termik Santral Kurma Şartlı Rodövans sözleşmelerinde değişiklik 

yapılmasına ilişkin takririn uygulamaya alınması kurum gelirlerinin azalmasına sebebiyet 

vermiş, ayrıca, ihale şartnamesine göre tüm istekliler açısından eşit şartlarda rekabet 

oluşturularak yapılan rodövans ihalesi sonucunda; ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme 

imzalandıktan sonra, rodövans ödemelerinin artış oranına ilişkin olarak yapılacak değişiklikler, 

ihalenin en başında belirlenmiş olan ödeme şartlarının değiştirilmesi anlamına gelecek olup, bu 

husus ihaleye katılan diğer istekliler açısından haksız rekabet sonucunu doğurmaktadır. 

Sonuç olarak Termik Santral Kurma Şartlı Rodövans sözleşmelerinde ihale aşamasında 

şartnamede belirtilen birim fiyatın güncellenmesinde belirtilen ve her yıl resmi olarak 

yayımlanan ÜFE yerine PTF’nin uygulanması sunucunda; 

-270 MW kurulu güce sahip Bolu–Göynük Termik Santrali’nden yaklaşık 4 yıllık 

periyotta 5,5 Milyar Kwh elektrik üretimi sonucunda 76.582.338,86 TL, 

–510 MW kurulu güce sahip Kolin Termik Santrali’nden yaklaşık üç ayda 61,8 milyon 

Kwh elektrik üretimi sonucunda 2.804.760,63 TL olmak üzere toplam (76.582.338,86 + 

2.804.760,63) 79.387.099,49 TL eksik tahsilat yapılmıştır.  

TKİ Kurumu tarafından rodövansla 30 yıllık sözleşme süresi için verilen ruhsatlı 

sahalarda toplam kurulu gücün 3.140 MW ve bu süreçte 336,6 Milyar Kwh elektik üretilmesi 

planlandığı düşünüldüğünde ve bu süre zarfında ÜFE ile güncellenen fiyat ile PTF arasındaki 

farkın daha da açılabileceği değerlendirildiğinde kurumun gelir kaybının çok daha büyük 

boyutlarda olabileceği düşünülmektedir. 

 

Öneri: 

Termik santral kurma şartlı rodövans sözleşmelerinde; kurumun elde edeceği rodövans 

gelirinin belirlenmesine esas olan rodövans birim fiyatının (TL/kwh) yıllar itibariyle 

güncellenmesinde kullanılan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)’nden, kurumun daha az gelir elde 

etmesine sebebiyet veren Piyasa Takas Fiyatı (PTF)’na geçilmesi ile kurumun gelir kaybına 

uğradığı ve henüz faaliyete geçmeyen diğer termik santrallerin de devreye girmesiyle 30 yıllık 

projeksiyonda kurumun çok daha önemli miktarlarda gelir kaybına uğrayabileceği ve ayrıca 

Maden Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereğince sadece yeraltı işletmeleri için uygulanması 

gereken fiyat farkının, Kolin Termik Santralinin açık ocaklardan temin ettiği kömürler için 

verildiği tespit edilmiştir. 
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 Kurumun menfaatine olan fiyat güncelleme endeksinin kaldırılması ve mevzuata 

aykırı olarak fiyat farkı verilmesinin; 

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

iktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri 

doğrultusunda çalışmaları gerekliliğine ve Yöneticilerin verilen sermayeyi ve sağlanan diğer 

kaynakları verimlilik ve karlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda 

gerekli gayret ve basireti göstermek sorumluluğu ve yükümlülüğüne aykırı olduğu,  

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

yöneticilere tevcih ettiği yükümlülük ve sorumluluklar ile bağdaşmadığı,  

Bu nedenlerle, 

- Termik Santral Kurma Şartlı Rödövans Sözleşmelerinde sözleşmede belirtilen fiyatın 

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

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

ilgili firmalardan talep edilmesi, 

              - Sözleşmelerde rödövans birim fiyat güncellemelerinde kullanılacağı hüküm altına 

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

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

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

işletmelerini uygulanacağı hüküm altına alındığından Kolin termik santralinin enerji üretiminde 

kullandığı kömürü açık ocaklardan temin etmesi nedeniyle verilen fiyat farklarının firmadan 

tahsil edilmesi ve fiyat farkı uygulamasına son verilmesi 

önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 71 
 

BULGU 8.1.14: Kurumun Kömür Üretim Sahalarının İhalesiz Olarak Hiçbir 

Üretim Faaliyeti Bulunmayan Ve Başka Şirketlere Üretim Yaptıran Kurum İştiraklerine 

Verilerek Kurumun Gelir Kaybına Uğraması Ve Kurum Faaliyetlerinin Şeffaflık Ve 

Hesap Verebilirliğinin Azalması Hususu 

 Kurum tarafından kömür üretim sahalarının çoğunlukla ihale yapılmaksızın herhangi 

bir üretim faaliyeti bulunmayan ve Sayıştay denetimi dışında bulunan Kurum İştiraklerine 

verildiği, İştiraklerin ise bu sahalarda üretimi başka şirketlere yaptırdığı, dolayısıyla bu 

işlemlerin dolaylı yoldan kömür üretim sahalarının ihalesiz, kritersiz olarak şirketlere verildiği 

tespit edilmiştir. 

 Rodövans, belirli bir bedel veya bedel olarak kömür alınması karşılığında kömür ve 

varsa diğer madenlerin arama ve üretiminin işletmeciye yaptırılmasını ifade etmektedir.  

 TKİ, uhdesinde bulunan, ancak yapılan ekonomik değerlendirmeler sonucu; yatırım 

yapılması ve çalışılması uygun görülmeyen veya Kurumun Kömür ihtiyacına çözüm 

sağlayabilmek için ekonomik görülen ancak Kurumca yatırım yapılmayacak ruhsatlı sahalarda 

veya panolarda rodövans karşılığı üretim yaptırılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek 

amacıyla TKİ Rodövans Uygulama Yönergesi çıkarılmıştır. TKİ’nin, merkez ve taşra 

teşkilatları rodövans uygulamalarını bu yönerge hükümlerine göre yürütmektedir. 

 Söz konusu Yönergeye göre; Ruhsatlı sahaların tamamında veya bir kısmında rodövans 

karşılığında üretim yapılması için ihaleye çıkılmasına, ilgili birimin teklifi üzerine Yönetim 

Kurulu tarafından karar verilir. (m.4). Rodövans ihalesinde ihale yetkilisi TKİ Yönetim 

Kuruludur (m.6).   

 Söz konusu Yönergenin “İştirakler ile İlişkiler” başlıklı 12. maddesinde “TKİ 

tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; TKİ tarafından işletilmeyecek sahalar; ihale 

yapılmaksızın, TKİ Ana Statüsünün 4. maddesi 2. fıkrası gereğince (TKİ bu amaç ve 

faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık iştirak, banka şubeleri ve diğer 

birimleri eliyle yerine getirir), ekonomik işletmecilik ve diğer koşullar açısından uygun 

görülmesi halinde, TKİ’nin cari rodövans fiyatları ve koşulları da dikkate alınarak rodövans 

veya satışta rüçhan hakkı kullanımını da sağlayan rodövans karşılığında Genel Müdürlük 

iştiraklerine verilebilir.” Hükmüne yer verilmiştir. 

 

Söz konusu Yönergede TKİ tarafından işletilmeyecek sahaların belirlenmesinin somut 

kriterlere bağlanmamış olup her sahaya ilişkin TKİ tarafından işletilmeyecek sahalara ilişkin 

yapılan değerlendirmelerde neden bu sahanın TKİ tarafından kendi kaynakları ile 

işletilmediğine ya da rekabete açık ve şeffaf bir şekilde ihale edilmediğine ilişkin teknik bir 

değerlendirme raporuna da yer verilmediği görülmüştür.  

 

Kurumun söz konusu sahalarda üretim yapabilmesi için fazla bir yatırım ihtiyacı 

bulunmamaktadır. Kurumun söz konusu sahalarda mevcut makina parkı ile bu üretimleri 

yapabilmesi mümkündür. Örneğin Kurum iştiraki olan Yeni Anadolu Madencilik A.Ş.’ye 

verilen sahanın hemen yanı başındaki sahada Kurum kendi iş makinaları ile üretim 
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yapmaktadır. GLİ’deki Çiviliçam ve Kuşpınarı sahalarında da aynı durum söz konudur. 

 TKİ’nin 2003-2019 yılları arasında rodövans karşılığında işlettirdiği sahaları ihalelerine 

ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo : TKİ Rodövansla Karşılığında Verdiği Sahalar  

 Sıra 
No 

Bolge 
/İşletme 

Ruhsat No İli 

Firma Adı 
(Kontrol Birimi) 

Termik 
Santrallerin 

Mevcut Durumu 

Sözleşme 
Başlangıç 

Tarihi 

Sözleşme 
Bitiş Tarihi 

İhale 
Döneminde 

Sözleşmedeki 
rezerv Miktarı 

İhale Birim 
Fiyat 

(TL/TON) 

2019 Yılı 
Birim 
Fiyat 

(TL/TON) 

R
O

D
Ö

V
A

N
S

 

1 ÇLİ İR 1521 BALIKESİR KİAŞ  26.10.2011 26.10.2021 5.554.000 6,27 16,36 

2 
Dodurga 

Kontrol Md. 

İR 582 ÇORUM KÖMÜRSAN 15.09.1999 15.09.2022 14.005.000 1,30 32,22 

3 
 
S.(80272) ÇORUM ÇELİKLER  20.11.2002 20.11.2022 16.615.000 13,61 82,78 

5 
Ilgın Kontrol 
Müdürlüğü 

İR 727 KONYA 
ILGIN 

ELEKTRİK 
9.04.2012 9.04.2022 9.000.000 6,27 16,97 

6 İR 71666 KONYA YENİ ÇELTEK  24.01.2013 24.01.2028 10.000.000 8,31 16,97 

7 

ELİ 

İR 4168  MANİSA 
HİDRO-GEN 

(DEDETAŞI C) 
22.03.2016 22.03.2027 6.000.000 19,28 19,85 

8 
İR:4168 
DENİŞ -1B 

MANİSA 
YENİ 

ANADOLU 
MADENCİLİK 

31.12.2018 30.06.2020 1.000.000 19,60 26,19 

9 GLİ 
İR 4364 Y4-
C/1 

KÜTAHYA ÇELİKLER 20.11.2015 20.11.2020 900.000 53,64 96,19 

10 
Saray 
Kontrol 

Müdürlüğü 
İR 2519 TEKİRDAĞ YENİ ÇELTEK  29.02.2012 29.02.2053 129.151.000 14,79 30,91 

11 GLİ İR 4364 
KÜTAHYA 
(Kuşpınar) 

KİAŞ 8.04.2014 8.04.2019 1.000.000 23,01 46,97 

12 
Keles 

Kontrol 
Müdürlüğü 

İR 2405 BURSA KİAŞ 13.04.2017 13.04.2037 8.000.000 10,27 15,85 

13 
GLİ 

(Takipte) 

İR 4719 
(ETİ 
MADEN) 

KÜTAHYA KİAŞ 7.06.2018 31.12.2022 1.500.000 8,11 10,91 

14 GLİ İR 4364 
KÜTAHYA 
(Çiviliçam) 

KİAŞ 10.08.2018 31.12.2029 505.000 24,63 32,92 

T
E

R
M

İK
 S

A
N

T
R

A
L 

15 
Göynük 
Kontrol 

Müdürlüğü 
İR 5359  BOLU AKSA  4.08.2006 4.08.2036 38.000.000 1,62 4,45 

16 
Ilgın Kontrol 
Müdürlüğü 

İR 4169   ADANA TEYO  20.06.2012 20.06.2042 320.000.000 2,57 4,21 

17 
Keles 

Kontrol 
Müdürlüğü 

İR 2405-
2403 

BURSA ÇELİKLER 21.11.2012 21.11.2048 60.000.000 5,61 9,25 
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18 GLİ İR 4364 KÜTAHYA ÇELİKLER 9.05.2013 9.05.2049 114.000.000 5,03 6,07 

19 
Dodurga 

Kontrol Md. 
İR:2606-
S:62715 

BİNGÖL FLAMİNGO 15.08.2013 15.08.2049 88.000.000 1,53 2,46 

20 ELİ İR 4168   MANİSA HİDRO-GEN  3.10.2012 3.10.2048 150.000.000 4,69 5,94 

E
Ü

A
Ş

 

21 
Alpu 

Kontrol 
Müdürlüğü 

İR 2821 ESKİŞEHİR KİAŞ  
02.11.2007 
(17.09.2007 
TKİ-EÜAŞ) 

2.11.2042 16.000.000 
0,3848-
0,288 

cent/kwh 

0,3848-
0,288 

cent/kwh 

A
S

F
A

LT
İT

 
 +

  

T
E

R
M

İK
 S

A
N

T
R

A
L 

22 

Silopi 
Kontrol 

Müdürlüğü 

İR 2505  ŞIRNAK 
ACARLAR-
KAAN İŞ 

ORTAKLIĞI 
14.04.2017 14.04.2052 20.000.000 9,70 14,97 

23 
İR 2429 
HARBUL  

ŞIRNAK 
PARK 

ELEKTRİK 
6.06.2003 30.06.2033 27.000.000 2,45 14,87 

24 
İR 2429 
ÜÇKARDE
ŞLER  

ŞIRNAK ŞIRNAK VAL.  6.06.2007 6.06.2037 21.000.000 6,00% 6,00% 

 

Yukarıda yer verilen tablodaki şirketlerden KİAŞ ve Yeni Anadolu Madencilik (Yeni 

Çeltek) A.Ş. Kurumun İştiraki olan şirketlerdir. Kurumun, KİAŞ'ta %48 ve Yeni Anadolu 

Madencilik A.Ş’de ise %18 payı bulunmaktadır. (Kurum’un her ne kadar KİAŞ şirketindeki 

payı %50’nin altında bulunuyor olsa da Şirketin yönetim kurulundaki üye sayısı ve büyük pay 

sahibi olması dolayısıyla TKİ şirkette kontrol sahibidir.) 

 

Yukarıda görülen tabloya göre Kurumun yaptığı 24 rodövans ihalesinden 9 tanesi ve 

son beş yılda yapılan 7 ihalenin ise 5 tanesi Kurumun iştiraklerine verilmiş iştirakler de aldığı 

sahalardaki üretimi başka şirketlere yaptırmaktadırlar. 

 

233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’nın 1.  maddesinde iktisadi 

devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri 

doğrultusunda çalışmaları gerektiği vurgulanmış,  “Teşebbüs Yönetim Kurulunun görev ve 

yetkileri” başlıklı 9.maddede “Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların çalışmalarının verimli 

ve karlı olarak yürütülmesi şartlarını oluşturacak esasları ve işletme politikalarını belirlemek”  

Yönetim Kurulu'nun, “Teşebbüs Genel Müdürünün görev ve yetkileri” başlıklı 13.maddede 

“Teşebbüs sermayesi ile diğer mali kaynakların, verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun bir 

düzen içinde kullanılmasını sağlamak” ise Genel müdürün görev ve yetkileri arasında 

sayılmıştır. 

 

- Kurum tarafından işletilmeyecek sahaların belirlenmesinde Rodövans Yönergesinde 

somut kriterlerin belirlenmemiş oluşu, 

- Kurum tarafından işletilmeyecek sahaların belirlenmesine ilişkin yapılan 

değerlendirmelerin teknik bir rapora dayanmaması, 

- Söz konusu sahalarda neden kurum imkanları ile üretim yapılmadığının ve söz 

konusu sahaların neden rekabete açık ve şeffaf bir biçimde ihale edilerek daha etkin 
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bir rodövans birim fiyatının ortaya çıkmasına imkan verilmediğinin açıklanmaması 

(en azından bir kez ihaleye çıkılmaması),  

- Kendi üretim faaliyeti bulunmayan iştiraklerin söz konusu üretim sürecinde üretim 

yapan şirketle TKİ arasında yer alarak gelir elde etmesi  

ve sonuç olarak da 

- Kurum tarafından üretim sahalarının iştiraklerine verilmesi ve iştiraklerinde başka 

şirketlere üretim yaptırarak dolaylı bir şekilde ihalesiz  olarak söz konusu sahaların 

başka şirketlere verilmesi, 

Kurum ihalelerinin mevzuat ve denetim dışında kalmasına ayrıca ihalelerin şeffaf ve 

rekabete açık olarak yapılmayarak daha etkin bir rodövans birim fiyatının ortaya çıkmamasına 

ve dolayısıyla da Kurum gelirlerinin daha düşük kalmasına ve ayrıca Kurum üretim makina ve 

teçhizatları ile personelinin atıl kalmasına sebebiyet vermektedir. 

 

Öneri: 

Kurum tarafından kömür üretim sahalarının çoğunlukla ihale yapılmaksızın herhangi 

bir üretim faaliyeti bulunmayan ve Sayıştay denetimi dışında bulunan Kurum İştiraklerine 

verildiği, İştiraklerin ise bu sahalarda üretimi başka şirketlere yaptırdığı, dolayısıyla bu 

işlemlerin dolaylı yoldan kömür üretim sahalarının ihalesiz, kritersiz olarak şirketlere verildiği 

tespit edilmiştir. 

 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’nın 1.  maddesinde iktisadi 

devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri 

doğrultusunda çalışmaları gerektiği vurgulanmıştır.   

Kurum ihalelerinin mevzuat ve denetim dışında kalmasına ayrıca ihalelerin şeffaf ve 

rekabete açık olarak yapılmayarak daha etkin bir rodövans birim fiyatının ortaya çıkmamasına 

ve dolayısıyla da Kurum gelirlerinin daha düşük kalmasına ve ayrıca Kurum üretim makina ve 

teçhizatları ile personelinin atıl kalmasına sebebiyet verdiğinden,  

- Öncelikle gerekli çalışmaların yapılıp Kurumun bütün sahalarını kendi imkânlarıyla 

işletmesinin sağlanması, 

- Kurum bütün sahalarını kendisi işletemeyecekse Kurum tarafından işletilemeyecek 

sahaların teknik bir rapora dayalı olarak belirlenmesi ve sonrasında bu sahalar için 

ihaleye çıkılması 

önerilir. 
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BULGU 8.1.15: Termik Santral Kurma Şartlı Olarak İhale Edilen Kömür 

Sahalarında Herhangi Bir Üretim Faaliyetinin Olmaması Hususu 

İR:2405,(S:10441) ruhsat nolu sahada termik santral sözleşmesinin alanı dışında 

bırakılan ve Orhaneli Termik Santrali Özelleştirildikten sonra atıl kalan yaklaşık 800 bin ton 

rezerv TKİ iştiraki KİAŞ firmasına 13.04.2017 tarihli rodövans sözleşmesi ile 20 yıl için 

kiralanmıştır. 

İR:4364, (36111) ruhsat nolu sahanın içinde bulunan Kuşpınar kesimi 08.04.2014 tarihli 

sözleşme ile 10 yıl süre ile rodövans karşılığı TKİ’nin iştiraki KİAŞ’a verilmiş olup sahanın 

yer teslimi 06.05.2014 tarihinde yapılmıştır. Sahada sözleşme doğrultusunda faaliyetlere devam 

edilmektedir. 

İR:4364, (36111) ruhsat nolu sahanın içinde bulunan Çiviliçam kesimi 10.08.2018 

tarihli sözleşme ile rödövans karşılığı işletilmek üzere TKİ iştiraki olan KİAŞ’a verilmiştir. 

Çorum ili Dodurga ilçesi dahilindeki kömür sahası 20.11.2022 kadar yapılan sözleşme 

ile özel bir madencilik firması tarafından işletilmekte iken yüklenicinin yeraltı üretimlerinden 

çekilme talebinin TKİ Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi üzerine söz sahanın yeraltı 

rezerv alanı rodövans karşılığı TKİ iştiraki KİAŞ firmasına verilmiştir. Bu sahada üretim 

çalışmaları kaldığı yerden yeni yüklenici tarafından devam ettirilmektedir. 

İR:2505,(S:16399) nolu Şırnak ili dahilindeki asfaltit sahasının rodövans karşılığı 

işletilmesine yönelik olarak TKİ ile Şırnak Valiliği arasında 2012 yılında imzalanmış olan 

sözleşme 2017 yılında tasfiye edilmiş ve söz konusu saha yeniden ihale edilmiştir. 

İhale sonucunda sahanın rodövans karşılığı işletilmesi 14.04.2017 tarihli sözleşme 

doğrultusunda özel bir madencilik firmasına verilmiştir. Firmanın çalışmaları devam 

etmektedir. 

İR:2403,(S:10428) – 2405,(S:10441) ruhsat numaralı Bursa ili, Keles İlçesi dahilindeki 

kömür sahalarında bulunan 60 milyon ton civarında rezerve sahip alanlar minimum 270 MW 

gücünde bir termik santralin kurulması şartı ile 21.11.2012 tarihli sözleşme kapsamında 

rodövans karşılığı işletilmek üzere özel bir madencilik firmasına verilmiştir. 

İlgili firma lisans ve ÇED işlemlerini başlatmış olmakla birlikte henüz bu işlemleri 

tamamlayamamış ve ÇED alınamadığı için de mevzuat gereği ön lisans başvurusu lisansa 

çevrilememiş ve ön lisans süresi sona ermiştir. 

Bu gelişmeler üzerine Firma TKİ’ye başvurarak elektrik fiyatlarının düşmesi ile birlikte 

yöre halkının madencilik faaliyeti yapılmasına karşı direnç gösterdiğini gerekçe göstererek 

yapılmış olan sözleşmenin tasfiyesini talep etmiştir.  

Burada müzakere edilecek konu tasfiye değil,  ancak ve ancak fesih olmalıdır. Zira 

elektrik fiyatlarının düşmesini ya da bölgesel sorunları gerekçe göstermek hiçbir şekilde mücbir 

sebep olmayıp, İhalenin yapıldığı dönemde de mevcut olan doğal hususlardır. Yani Genel 

Ekonomik gidişatın göstergelerindeki değişim beklentiler düzeyinde olmuştur. 

 -İR:4364 ruhsat numaralı Kütahya ili, Tunçbilek ilçesi dahilindeki kömür sahasının 

yeraltı işletmeciliği yapılmaya uygun yaklaşık 128 milyon ton rezervli kısmı,  minimum 300 
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MW gücünde bir termik santral kurulması şartı ile 09.05.2013 tarihli sözleşme kapsamında yine 

aynı firmaya yani Keles ilçesindeki İR: 2403 ruhsat no.lu sahayı alan firmaya rodövans usulü 

ile işletilmek üzere verilmiştir. 

İlgili firma,  aradan 6 yıl geçmiş olmasına karşılık hiçbir işlem yapmadan yine aynı 

gerekçelerle( yeraltı üretim maliyetlerinin artması, elektrik fiyatlarının düşmesi gibi)  TKİ’ye 

müracaat ederek tasfiye talebinde bulunmuştur. Bu saha ile ilgili olarak da yapılması gereken 

işlem sözleşme hükümlerinin uygulanmasıdır.  

-İR:2606 ruhsat numaralı Bingöl/Karlıova sahasında bulunan yaklaşık 80 milyon tonluk 

kömür rezervi minimum 150 MW gücünde bir termik santralin kurulması şartı ile 15.08.2013 

tarihli sözleşme kapsamında özel bir madencilik firmasına verilerek yer teslimi yapılmıştır.  

Sahadaki rezerv alanı üstünde iki adet HES projesinin bulunması ve bölgede devam 

etmekte olan terör eylemleri nedeniyle sahada çalışma yapılamadığından Lisans ve ÇED 

sürecinin başlatılması için firmaya en son olarak 30.09.2018 tarihine kadar ilave süre 

verilmiştir.  

Mevcut durumda güvenlik açısından durumda bir değişiklik bulunmadığından sözleşme 

hükümleri uygulanamamaktadır.  

 

Öneri: 

  TKİ tarafından Santral Kurulum amacıyla üçüncü şahıslara kiralanan kömür sahaları ile 

olarak; 

-Firmalara verilen 6 yıllık sürenin dolduğu ancak söz konusu sahalarda herhangi bir 

faaliyetin olmadığı, 

-Bazı yüklenicilerin; üretim maliyetlerdeki artış, elektrik fiyatlarının düşüklüğü gibi 

gerekçelerin mücbir sebep sayılması gerektiği yönündeki yazılı ve sözlü müracaatlarda 

bulunduğu göz önüne alındığında bu isteklerin tasfiye amaçlı olduğu ancak ekonomik 

konjonktürdeki gelişmelerin ihale dönemine paralel olduğu, 

- Firmaların 6 yıllık süre içinde söz konusu kömür sahalarında herhangi bir madencilik 

çalışması yapmamış olduklarından sonuçta böyle talepte bulunacaklarının zaten önceden 

tahmin edildiği  

-Herhangi bir tasfiye işleminin Haksız Rekabet oluşturacağı 

-Eş zamanlı olarak işe başlayan Soma’daki firmanın havzadaki kömürü bu  süreçte 

elektrik enerjisine dönüştürerek üretime geçtiği, 

  gibi hususlardan hareketle bu sahaları kiralayan firmalarla yapılan sözleşmelerin zaman 

geçirilmeden sözleşme hükümlerine göre neticelendirilmesi ile gerekiyorsa yeni ihale 

hazırlıklarına başlanması, önerilir. 
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BULGU 8.1.16: Personel İhtiyacı Bulunan Kurumun Taşra Teşkilatından Genel 

Müdürlüğe,  Genel Müdürlükten De Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Geçici 

Görevle Personel Görevlendirilmesi Ve Ayrıca Söz Konusu İşçilerin Birikmiş Yıllık 

İzinlerini Kullanmamaları Hususu 

TKİ’nin Taşra Teşkilatında önemli derecede personel ihtiyacı bulunmasına rağmen 

Taşra Teşkilatından Genel Müdürlüğe, Genel Müdürlükten de diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına Kurum personelinin geçici görevle görevlendirildiği ve ayrıca işçilerin yıllık 

izinlerinin de kullandırılmadığı tespit edilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri” başlıklı 53’üncü 

maddesinde, işçilere yıllık izin verileceği ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği; 

“Yıllık ücretli iznin uygulanması” başlıklı 56’ncı maddesinde, yıllık iznin 53’üncü 

maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu 

olduğu; 

“Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti” başlıklı 59’uncu maddesinde, iş 

sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı 

yıllık izin süreline ait ücretin sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya 

hak sahiplerine ödeneceği;  

“İzinlere ilişkin düzenlemeler” başlıklı 60’ıncı maddesinde ise yıllık ücretli izinlerin, 

yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle 

ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izinin faydalı olması için 

işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller 

ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şeklinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından hazırlanacak bir Yönetmelik’te gösterileceği belirtilmiştir. 3.3.2004 tarih ve 25391 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde de 4857 sayılı Kanun’a 

uygun olarak yıllık izinlerin kullanımı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.  

    4857 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinde yıllık iznin 53’üncü maddede gösterilen 

süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu olduğu hükmüne göre 

asıl yapılması gereken yıllık iznin kullandırılmasıdır. Nitekim 4857 sayılı Kanun’un “Yıllık 

ücretli izin hükümlerine aykırılık” başlıklı 103’üncü maddesinde,  

“Yıllık ücretli izni bu Kanunun 56 ncı maddesine aykırı olarak bölen veya izin ücretini 

57 nci maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya eksik 

ödeyen veya 59 uncu maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi 

halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60 ıncı maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve 

usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren 

vekiline bu durumda olan her işçi için ikiyüzyirmi Türk Lirası idari para cezası verilir.” hükmü 

yer almaktadır. 

Yukarıda yer alan 4857 sayılı Kanun’un yıllık ücretli izin hakkını düzenleyen 

maddelerine göre işçilerin yıllık ücretli izin hakkından feragat etmesine cevaz verilmemekte, 

işverenin de işçilere sürekli bir şekilde yıllık izin vermesi zorunlu tutulmaktadır. Aksi bir 
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uygulamada, işçi emekli olduğunda veya iş sözleşmesi son bulduğunda yasa hükmü gereği 

yıllık ücretli izin hakkı, ücret alacağına dönüşmektedir. 

Kullanılmayan izinlerin son ücret üzerinden ödenmesi, işçilerin izin kullanmaktan 

kaçınarak feragat edebilmelerine neden olmaktadır. İdare veya birim yetkililerinin buna izin 

vermemesi, Anayasal bir hak olan izni, işçilere kullandırması gerekir. Zira birikmiş izin 

alacaklarının ücrete dönüşmesi halinde, Kurum bütçesine mali açıdan yük getirdiği ve 

getireceği açıktır.  

Örneklemek gerekirse; yapılan incelemeler neticesinde Kurum çalışanlarından olup 

2012 yılından 2019’a kadar hiçbir gün dahi izin kullandırılmayan personel bulunduğu tespit 

edilmiştir. 

Söz konusu yevmiyeli personele  yıllık kanuni izinleri  kullandırılmamakla birlikte 

bunun yanı sıra bazılarını hemen hemen her hafta sonu fazla mesaili çalıştırma yoluna da 

gidildiği görülmüştür. İş güvenliği ve verimlilik ilkelerine aykırılık teşkil eden bu uygulamaları 

örneklemek gerekirse;  

-8370 sicil no.lu yevmiyeli çalışanın TKİ Genel Müdürlüğü kadrosunda olup, 2012  

yılında Enerji Bakanlığı’nda görevlendirildiği,  

- Bu  işçiye İlgili Bakanlığa geçtiği günden bu yana hiç izin kullandırılmadığı, 2019 

Mart ayı sonu itibarıyla 241 gün birikmiş izninin olduğu,  

- İlgilinin; 2018 yılı Temmuz ayında 26 saat fazla mesai, 4 hafta sonu tatili çalışması, 

Ağustos’ta 16 saat fazla mesai, 2 haftasonu çalışması ve 1 Bayram tatili çalışması, Eylül ayında 

25 saat fazla mesai ve 4 hafta tatili çalışması, Ekim ayında 25 saat fazla mesai ve 5 hafta tatili 

çalışması, Kasım’da 26 saat fazla mesai ve 4 hafta sonu çalışması, Aralık ayında ise yine 23 

saat fazla mesai ve 2 hafta sonu çalışması yaptığı kendisine ödenen ücretlerden anlaşılmıştır. 

4857 Sayılı İş Yasası yürürlükte olmasına rağmen söz konusu çalışanı evine 

göndermemek anlamına da gelebilecek bu uygulamanın kimler tarafından ve ne amaçla 

yapıldığı elbetteki izaha muhtaçtır.  

2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda bu ve benzeri hususlarda yapılmakta olan 

uygulamaların verimliliği ve çalışanların motivasyonunu olumsuz etkilediği belirtilerek, özetle 

“. Geçici Görevlendirme İle Farklı Kurum Ya Da İşletmelerde Çalışan Personelin Kadrolarının 

Bulundukları Yerlerde İstihdamının Sağlanarak İşletmelerde Kalifiye Personel Eksikliğinden 

Kaynaklanan Verimsizliklerin Giderilmesi..” şeklindeki önerilere,  TKİ Genel Müdürlüğü  

verdiği cevaplarda öneri doğrultusunda hareket edileceğini belirtmesine rağmen geçici 

görevlendirmelerin devam ettiği, özellikle söz konusu çalışanların başka Kurum ya da 

Kuruluşlarda görevlendirilmek suretiyle fazla mesaili çalıştırıldıkları tespit edilmiştir.  

TKİ’nin taşra teşkilatlarında çalışmakta iken kadroları İşletmelerde olmakla birlikte 

çeşitli nedenlerle Genel Müdürlük merkezine geçici görevle alınan personelin yapılan işlem 

kendi talepleri doğrultusunda olsa bile; 

-İleride hak talebinde bulunulması(ihtimali) durumunda yargı kararının kişinin lehine 

olacağı, 

-TKİ’nin İşletmelerinde söz konusu personele daha çok ihtiyaç duyulması, eş zamanlı 
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olarak işe başlayanlar arasında eşitsizlik oluşturması, 

-Genel Müdürlük Merkezinde zaten gereğinden fazla personel bulundurulması 

nedeniyle oldukça ağır işleyen bir yapının ortaya çıkmış olması,  

Bu ve benzeri nedenlerle ilgili (geçici görevli) personelin kadrosunun bulunduğu taşra 

birimlerine gönderilmesi ya da Genel Müdürlük Merkezinde mutlaka görevlendirme 

zorunluluğu varsa kadrolarıyla beraber alınmaları gerekmektedir. 

Başka bir örnek vermek gerekirse; ELİ kadrosunda olup halen Manisa Valiliği emrinde 

görevlendirilmiş olan 5’i Mühendis, 3’ü Memur 8 personel bulunmaktadır.  

Becayiş durumu bile gözetilmeden sürekli aynı kişilerin hatta isim yazılmak suretiyle 

talep edilmesi ve TKİ’nin en azından ilgili görevlileri zaman zaman değiştirmeyi  dahi 

önermemesi Valilik Makamında minik bir TKİ biriminin oluşmasına (kümelenmeye) yol 

açmıştır. 

ELİ’de üretim servislerinde zaten sınırlı sayıda Mühendis bulunuyorken 5 mühendisin 

aynı anda ve aynı Müesseseden görevlendirilmesi hem işleri aksatmakta hem de çalışma 

barışını zedelemektedir. 

Bazı İşletmelerde özellikle vardiya mühendisi ve idari personel yetersizliği söz konusu 

iken buna ilave olarak personel sıkıntısının giderilmesinde yeni eleman alımının belli kuralları 

ve zorlukları bulunuyorken söz konusu mühendislerin aynı anda üretim faaliyetinden uzak bir 

biçimde İşletme dışında görevlendirilmesi yapılmakta olan işlerde verimlilik, karlılık, 

düzenlilik gibi unsurların gözardı edilmesi anlamına gelmektedir. 

Bunun yanı sıra Genel Müdürlük merkezine yapılan zamansız atamalar, taşrada 

kalanların önemli bir kısmının yapmakta oldukları görevleri Yürütme ya da Vekâleten 

sürdürmeleri ve bu nedenle özlük haklarında meydana gelen kayıplar,  söz konusu personel için 

motivasyonu düşürücü bir uygulama olarak karşımızda durmaktadır.  

Üretim faaliyetinin her aşamasının İşletmelerde icra edildiği düşünüldüğünde taşradan 

Genel Müdürlük merkezine personel kaydırmanın, yanı sıra bu işlem yapılırken geçici 

görevlendirme nedeniyle kadroları dolu tutmanın verimlilik ilkeleriyle bağdaşmayacağı açıktır. 

Elinde yapacağı hiçbir işi olmayan personelin Kuruma yük olmasının yanında aktif olarak 

çalışanların iş yapmasına engel olacağı, çalışma isteği ve arzusunu olumsuz etkileyeceği de 

bilinmektedir.  Dolayısıyla geçici görevlendirme ile farklı kurum ya da İşletmelerde çalışan 

personelin kadrolarının bulundukları yerlerde istihdamının sağlanması gerekmektedir. 

 

Öneri: 

TKİ Genel Müdürlüğü kadrolarında olup diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 

Geçici olarak görevlendirilen personel ile ilgili olarak; 

-Söz konusu personelin kadrolarının bulundukları yerlerde istihdamının 

sağlanarak özellikle İşletme Müdürlüklerindeki kalifiye personel eksikliğinin 

giderilmesi, 

- Ayrıca söz konusu personelin yıllardır kullanmadığı ve birikmiş olan yıllık 

izinlerinin parasal karşılığa dönüşmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu izinlerin 

kullandırılması, önerilir. 
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BULGU 8.1.17: GLİ Büyükdüz Kapalı Ocağında Yeraltında Bırakılmış Olan 

Kömürün Yer Yüzüne Çıkarılarak Ekonomiye Kazandırılması Ve Ömerler Mekanize 

Ocağındaki Üretim Miktarının Yükseltilmesi Gerekliliği 

GLİ’nin daha önce kömürü alınmış sahalarından hukuku TKİ’ye ait olan İR: 4364 no.lu  

Büyükdüz sahasısında  üretim faaliyetleri özel sektör tarafından yeraltı üretim yöntemleri ile 

yapılmış ve rezervin yaklaşık olarak % 10’luk kısmı yeraltında bırakılmıştır. 

Sahada 6 milyon tonluk kömür rezervi tespit edilmesinin sonrasında özel bir madencilik 

firmasına 2 aşamada ihale edilmiş ve firmanın yapmış olduğu üretim,  ocak stabilitesinin 

sağlanamayacağı endişesiyle yaklaşık olarak 500 bin ton eksiği ile kabul edilmiş, firma,  

çalışmalarını 11.11.2014 tarihinde sonlandırmıştır. 

Böylelikle firma ile kesin hesap kabulü yapılıp üretim işinin sonlandırılması TKİ 

Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmış ve taraflarca yapılmış olan sözleşme karşılıklı olarak 

feshedilmiştir. 

Ancak Büyükdüz sahasında yeraltında kalmış olan yaklaşık 500 bin ton kömür aradan 

5 yıl geçmiş olmasına rağmen yerinde bırakılmış ve herhangi bir üretim faaliyeti hazırlığı 

yapılmamıştır. 

Gerekçe olarak öne sürülen; Eski ocak girişinin yan tarafında bulunan ve rodövansçı 

firmaya (KİAŞ) ait olan (2 No’lu şlam havuzu olarak adlandırılan)   havuzun ocak girişine çok 

yakın olması nedeniyle  havuzda meydana gelebilecek olası bir çatlamada ocak içine doğru 

şlamın hareketlenmesi ihtimali  yerinde bir tespit olmakla birlikte 500 bin ton kömürün yer 

altında bırakılması için yeterli ve geçerli bir neden olmamalıdır. 

Mevcut şartlar altında ocağın tek başına ekonomik olarak değerlendirilmesi mümkün 

görülmemekle birlikte,  ihale edilecek diğer ocaklarla (42 pano gibi)  bir paket halinde 

değerlendirilmesi mümkün görülmektedir.  

Bunun için zaman geçirilmemelidir. Zira yeraltı şartları her türlü olumsuzluğu aradan 

geçen zamanla doğru orantılı olarak daha da zorlaştırmakta ve üretim bölgesi belli bir zaman 

sonra; tahkimat, gaz problemi, korozyon ve benzeri sıkıntılar nedeniyle adeta “Girilemez” hale 

gelmektedir. 

Bunun yanı sıra üretim kapasitesi 1,4 milyon ton/yıl olarak planlanan Ömerler 

Mekanizasyon Tevsii Projesi’nin planlanan süre içinde devreye alınmaması ve yeraltı 

işletmeciliğine uygun diğer rezervlerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların ağır aksak 

ilerlemesi yeraltı projelerinin kademeli olarak devreye alınması suretiyle yeraltı üretimlerinin 

arttırılması, bu meyanda açık ocaklardan yapılan üretimlerin tedricen azaltılarak açık ocak 

ömrünün uzatılmasına imkan sağlanması zorunluluk haline gelmiştir.  

Zira, İşletmedeki toplam rezervin % 5’inin açık ocak, buna mukabil % 95’inin ise yeraltı 

işletmesine uygun olduğu ancak fiili üretim değerlerinin bunun tam tersi bir tablo oluşturduğu, 

mevcut üretim trendi ve yönteminin devam ettirilmesi durumunda azami 3 yıl sonra tamamıyla 

yeraltı üretimine dayalı modelin gündeme geleceği ve düşük maliyetle üretim avantajı olan açık 

işletmede işletilebilir rezerv tükeneceğinden daha sınırlı miktarlarda kömür üretmek ve daha 
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dar bir alanda çalışmak zorunda kalınacağı aşikardır. 

Bu bilgilerden de anlaşılabileceği üzere GLİ’nin önündeki en büyük handikap 

önümüzdeki yıllarda açık ocaklardaki kömür rezervinin tükenecek olmasından dolayı devre dışı 

kalacak olmaları nedeniyle “SYDV ve Temin Sözleşmesi” gereği taahhüt ettiği kömürü 

üretememe ihtimalidir. Bu olasılık karşısında Ömerler Mekanizasyon Projesi geliştirilerek 

üretime başlanmış ancak yılda 1,4 milyon ton olarak planlanan üretim miktarı 500 bin tonu 

geçememiştir. Zaman zaman ocakta yangın ve gaz oluşumu nedeniyle bazı kömürlü bölgeler 

üretim dışı bırakılmış üretim panolarının değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. 

Kısacası yeraltı ocaklarından yapılmakta olan kömür üretimi çalışmaları hep 

aksamalarla devam etmiştir. Kurumun kömüre olan ihtiyacının had safhada olması nedeniyle 

özellikle Ömerler yeraltı Mekanize ocağının düzenli bir biçimde üretim trendi yakalaması için 

gerekli çaba gösterilmelidir. 

 

Öneri: 

Garp Linyitleri İşletmesi ruhsat sahası içinde bulunan Büyükdüz kapalı ocağında 2014 

yılına kadar üretimi yapılarak büyük kısmı alınan,  ancak ocak güvenliği endişesiyle yeraltında 

bırakılmış olan yaklaşık 500 bin ton kömürün henüz ihale edilmemiş olan sahalarla 

birleştirilerek bir paket halinde ihale edilmesi ve bu yeraltı zenginliğinin ekonomiye 

kazandırılması ile Ömerler yeraltı mekanize ocağındaki problemlerin giderilerek proje 

kapasitesi olan 1,4 milyon/ton seviyesinde kömür üretimi yapılması için azami gayretin 

gösterilmesi, önerilir.  

BULGU 8.1.18: ELİ’nin Deniş Bölgesinde Bulunup İşlevsiz Kalan Lavvarın 

Değerlendirilmesi Gerekliliği 

ELİ'nin Deniş Bölgesinde piyasaya ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 

uygun nitelikte kömür verilebilmesi ve ayrıca Termik Santralin 5 ve 6. ünitelerine beslenen 

kömürlerin zenginleştirilmesi amacıyla lavvar yapılması ihtiyacının ortaya çıkması üzerine 

saatte 150 ton/h kapasiteli sadece iri devre kömür yıkayarak çalışacak şekilde anahtar teslimi 

yöntemiyle yaptırılmak üzere Deniş İri Devre Kömür Yıkama Tesisi İşi ihale edilerek 

31.05.2006 tarihinden itibaren söz konusu lavvar çalıştırılmaya başlanmıştır. 

Bu süreçte piyasaya verilen +18 mm kömürlerdeki kükürt değerlerinin yüksek olması 

nedeniyle piyasaya ve SYDV’ye verilememesi ve bu sebeple söz konusu kömürlerin kükürt 

değerlerinin düşürülmesi amacıyla Darkale-Geventepe kömür ocağındaki parça kömürlerle 

karıştırılarak kükürt değerlerinin uygun hale getirilmesine başlanmış ve bu işlem yaklaşık 

olarak 14 yıl sürdürülmüştür. 

Ancak zaman içinde Darkale- Geventepe bölgesindeki kömür rezervinin bitmesi 

üzerine, Deniş açık ocaklarından üretilen kömürlerin paçallanması imkanı kalmamıştır.   

Deniş-II ve Dedetaşı-C Panosu kömürleri rodövans karşılığı ihale edildiğinden Termik 

Santralin 5 ve 6. Ünitelerine beslenen kömürlerin zenginleştirilmesine de ihtiyaç kalmadığından 

21.12.2016 tarihinden sonra söz konusu lavvar tesisi işlevsiz kalmış ve hiç çalıştırılmamıştır. 
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Bunun yanı sıra Deniş Başmühendisliğine bağlı İR:4168 (Sicil:34714) ruhsat no’lu saha 

içerisinde, koordinatları sözleşmesinde belirtilen alandaki maden sahalarının rodövans 

bedelinin TKİ’ye ödenmesi karşılığında üretilen kömürlerin kurulacak olan termik santralde 

kullanılarak elektrik enerjisi üretilmesi işi özel bir madencilik firmasına ihale edilmiş ve bu 

firma ile 03.10.2012 tarihinde rodövans sözleşmesi imzalanmıştır. Lavvar tesisi de bu alanda 

olduğundan sahayı alan yüklenici firma Sözleşmenin ilgili maddesine istinaden, 18.05.2016 

tarih ve MER/DY/2016/0060 sayılı  dilekçesinde, "Proje sınırlarımız içerisinde bulunan Deniş 

Lavvar Tesisinin çalışma alanımız içinde olması nedeni ile kaldırılması gerekmektedir." 

diyerek tesisin kaldırılması talebinde bulunmuştur. 

Neticede TKİ Genel Müdürlüğü, Deniş Lavvar Tesisinin kullanım dışı bedelinin 

belirlenebilmesi için bir Kıymet Takdir Komisyonu oluşturmuş ve ilgili Komisyon,  tesisin 

kullanım dışı bedelini KDV hariç 88 bin  TL olarak  belirlemiştir. 

Söz konusu tesis bir yandan atıl durumda bekletilirken öbür taraftan kömür üretimi 

yapan yükleniciye ait iş makinelerinin tesise yaklaştığı, bu durumda herhangi bir iş kazasına 

meydan vermemek amacıyla tesisin bir an evvel yerinden kaldırılması gerektiği zorunluluk 

halini almıştır. Bu husus Denetimimiz (Şubat/2019) sırasında da gözlemlenmiştir. 

Söz konusu tesisin zaman geçirilmeden yerinden sökülerek değerlendirilmesi hem 

Kuruma maddi kaynak sağlayacak hem de olası iş kazası, yedek parçalarının çalınması, 

rodövansçı firmanın tazminat talebi gibi olumsuzlukların önüne geçilmiş olacaktır.    

 

Öneri: 

Ege Linyitleri İşletmesi’nin Deniş Bölgesinde yaklaşık 14 yıl önce kurulup 2017 yılı 

sonuna kadar çalıştırılan ancak ihtiyaç kalmaması nedeniyle deklase durumuna düşen lavvar 

tesisinin yerinden sökülerek zaman geçirilmeden satışının ya da diğer İşletmelere transferinin 

gerçekleştirilmesi önerilir. 

BULGU 8.1.19: Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Alt 

Yüklenici İşçilerinin Kıdem Tazminatlarının Kurum Tarafından Ödeniyor Olması 

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4734 sayılı Kanun’un 62 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem 

tazminatları Kurumlar tarafından ödenip daha sonra alt yüklenicilere rücu edilmekteydi. Ancak 

22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7166 sayılı Kanunun 11. 

Maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 112. Maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere,  

“11/9/2014 tarihinden sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında bu tarihten 

sonra geçen süreye ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem 

tazminatı ödemeleri için sözleşmesinde kıdem tazminatı ödemesinden ötürü alt işverene rücu 

edileceğine dair açık bir hükme yer verilmemişse alt işverenlere rücu edilmez.”  

fıkrası ilave edilmiş ve ayrıca aynı kanuna,  

“Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kamu kurum veya kuruluşları tarafından alt 
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işverene rücu edilmek üzere yürütülen davalarda, 112 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında 

rücu edilmeyecek kısmı için ihtilafın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına 

hükmedilir, yargılama gideri ve vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır. İcra takiplerinde rücu 

edilmeyecek kısma ilişkin olarak harç alınmaksızın düşme kararı verilir, takip giderleri ile 

vekâlet ücreti taraflar üzerinde bırakılır. Ancak, bu kapsamda alt işverene rücu edilerek takip 

ve tahsil edilmiş olan tutarlar, alt işverenler lehine hiçbir şekilde alacak hakkı doğurmaz ve 

tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez.”  

Hükümleri eklenmiştir.  

İlgili Düzenlemede herhangi bir Kamu İdaresinin 11/09/2014 tarihinden sonra yaptığı 

ve bundan sonra yapacağı bütün hizmet alımlarında sözleşmelerine,  Kıdem tazminatı 

ödemesinin alt işverene rücu edileceğine dair hüküm koymaları,  aksi halde rücu işleminin 

yasal olmayacağı açıkça belirtilmiştir.  

Bu uygulama,  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapan gerek kamu gerekse 

de özel sektör işverenini sıkıntıya sokan, dolambaçlı ve ihale safahatını uzatan bir 

düzenlemedir. Makul olan ihaleye katılıp işi alan isteklilerin çalıştırdıkları işçinin kıdem 

tazminatını kendilerinin ödemesidir. 

Yaşanan problemlerden anlaşılmaktadır ki; işveren işçinin kıdem tazminatını ödeyip alt 

yüklenicisine Rücu etmeye kalktığında firmanın yerini, izini bulamamakta ve hatta ekseriyetle 

olmasa bile kapatılmış olduğunu dahi tespit etmektedir.  Bu durum özellikle Kamu işverenlerini 

olumsuz etkilemektedir. 

 

Öneri: 

Personel Çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında çalışana ödenmesi gereken kıdem 

tazminatıyla ilgili olarak; 

- Yapılacak olan sözleşmeye Kıdem tazminatının Alt Yüklenici tarafından ödeneceğinin 

açık bir biçimde yazılması, 

- İşin bitiminde Alt yükleniciyle mahkemeleşme ya da ilgiliyi bulamama riskine karşı 

yüklenicinin istihkakından her ay kıdem tazminatı tutarı kadar bloke edilmesi ve bu hususun da 

sözleşmede yer alması, 

- Sözleşmelerde İş Kanunu ve bu düzenlemeden kaynaklanabilecek her türlü 

sorumluluğun yükleniciye ait olacağının açıkça belirtilmesi,  

önerilir. 
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BULGU 8.1.20: Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Kurum Hizmet Araçlarının 237 

Sayılı Taşıt Kanununa Uygun Kullanılmaması 

TKİ Merkezinde 2018 yılı sonu itibarıyla ağırlıklı olarak otomobil olmak üzere 28 adet 

(15 otomobil, 7 kamyonet, 2 kamyon, 2 otobüs ve 2 ambulans) müteferrik araç bulunmaktadır.  

Bu araçların yıl boyunca 386 bin Kilometre yol yaptıkları, bu mesafeyi kat ederken 

yaklaşık olarak 25 bin litre yakıt sarf ettikleri ve bu yakıtın parasal değerinin 114 bin TL 

civarında olduğu tespit edilmiştir. 

Yine söz konusu araçlar için yıl içerisinde 89 bin TL tamir bakım masrafı yapıldığı buna 

ilave olarak kullanıcılarına; 80 bin TL harcırah, 253 saat fazla mesai, 47 hafta tatili ve 74 

yevmiye Bayram tatili mesaisi ödendiği görülmüştür. 

TKİ’nin taşra birimlerinde Kurumun kendi araçları haricinde;  ELİ’de 55 adet,  GLİ’de 

40 adet, ÇLİ’de 15 adet ve 5 adet de Kontrol Müdürlüklerinde olmak üzere toplam 115 adet 

kiralık müteferrik araç bulunmaktadır. Bu araçların gerekliliği ve sayıca azaltılıp 

azaltılamayacağı hususunun etüt edilmesinde fayda görülmektedir. 

237 sayılı Taşıt Kanunu uyarınca makam hizmetlerine ve koruma altına alınanlara 

tahsis edilen taşıtlar dışında hiç bir makama taşıt tahsis edilmeyecektir. 

Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirlerarası, merkezden taşraya ve taşradan 

merkeze v.b.) resmi taşıtla gidilmemesi hususunda ilgililer azami özen ve dikkati 

göstereceklerdir. Ayrıca, memuriyet mahalli dışındaki görevlere başka ulaşım araçları ile 

gidilmesi halinde, aynı yere ilgilinin görevinde kullanılmak üzere taşıt gönderilmeyecek, 

gidilen yerdeki resmi hizmet araçlarından istifade edilecektir. 

Ayrıca, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerinin izin verdiği haller hariç, hiçbir makama 

arazi binek, jeep gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis 

edilmeyecektir. 

TKİ’de özellikle taşra teşkilatları ile Genel Müdürlük merkezi arasındaki personel 

naklinin ağırlıklı olarak binek araçlarla yapıldığı, mutad vasıta (Otobüs,Tren, Uçak vb.) 

seçeneğinin nadiren değerlendirildiği, mevcut  uygulama maliyetinin  taşınan kişi sayı ile 

orantılı olarak azalıp çoğalmakla birlikte sonuçta pahalı ve kaza yapma ihtimalinin yüksekliği 

nedeniyle de riskli bir uygulama olduğu değerlendirilmektedir. 

 

Öneri: 

TKİ Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatında hizmet aracı kullanımının 237 Sayılı Taşıt 

Kanunu Yönetmeliklerine riayet edilerek yapılması ile özellikle İşletme ve Kontrol 

Müdürlüklerinde sayıca fazla olduğu değerlendirilen kiralık araç sayısının tedricen azaltılması, 

önerilir. 
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BULGU 8.1.21: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.2.1: İştiraklere ilişkin Mali Bilgilerin İştiraklerdeki TKİ Temsilcileri 

Tarafından Yıllık Olarak Raporlanmaması 

233 Sayılı KHK’nın 28. Maddesine göre  

 “… Her teşebbüs ve bağlı ortaklığa ait iştiraklerin bilanço ve netice hesapları, teşebbüs 

ve bağlı ortaklıkların yıllık faaliyet raporlarına eklenir. …” 

TKİ Ana Statünün “Yönetim Kurulu Üyelerinin Rapor Vermesi”  başlıklı 19.maddesine 

göre ise; 

“TKİ temsilcileri yönetim kurulu üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri ve mali 

durumu hakkında tüzükte belirtilen usullere göre TKİ'ye rapor verirler.” 

 

 Kurumun %48 payı bulunan 1.600.000,00 TL sermayeli KİAŞ ve %16 payı bulunan 

43.514.982,56 TL sermayeli Yeni Anadolu Madencilik (Yeni Çeltek) A.Ş.’deki TKİ 

temsilcilerinin herhangi bir rapor hazırlayıp TKİ’ye sunmadıkları ve ayrıca TKİ’ye ait 

iştiraklerin bilanço ve netice hesaplarına, TKİ’nin yıllık faaliyet raporlarında yer verilmediği 

tespit edilmiştir. Bu durum son yıllarda Kurumun ihalesiz olarak kömür üretim sahalarını 

verdiği söz konusu iştiraklerin durumu hakkında bilgi edinilmesini ve genel olarak da TKİ’nin 

mali durumu ve faaliyetleri hakkında tam bilgi edinilmesini engellemektedir. 

 

Öneri: 

Kurumun ihalesiz olarak kömür üretim sahalarını verdiği söz konusu iştiraklerin (%48 

payı bulunan KİAŞ ve %16 payı bulunan Yeni Anadolu Madencilik (Yeni Çeltek) A.Ş.)  

durumu hakkında bilgi edinilmesi ve genel olarak da TKİ’nin mali durumu ve faaliyetleri 

hakkında tam ve doğru bilgi edinilebilmesi için Kurumun İştiraklerindeki TKİ temsilcileri 

tarafından, 

- (TKİ Ana Statünün başlıklı 19.maddesi gereğince) Yönetim kurulu üyesi oldukları 

anonim şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında TKİ'ye rapor sunmaları  

-Ayrıca (233 Sayılı KHK’nın 28. Maddesi gereğince) iştiraklerin bilanço ve netice 

hesaplarına, TKİ’nin yıllık faaliyet raporlarında yer vermeleri  

önerilir. 
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BULGU 8.2.2: Faaliyet Raporlarının Yönetim Kurulunun Hesap Verebilirliğine 

Uygun Olarak Hazırlanmaması Hususu 

 TKİ faaliyet raporlarında iştiraklerin mali tabloları, geçmiş dönemlerde belirlenen 

hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, hedeflere ulaşılamamışsa gerekçelerine ilişkin bilgiler ve 

değerlendirmeler, faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler vb. bazı önemli bilgilere yer verilmediği 

veya mevzuatta istenildiği şekilde yer verilmediği görülmüş olup bu durumun Kurum hakkında 

tam bilgi alınmasını engellediği ve ayrıca yönetimin hesap verebilirliğini ve Kurum 

faaliyetlerinin şeffaflığını azalttığı tespit edilmiştir.  

 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programına ilişkin 11/10/2017 tarihli ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

eki Kararın “Kurumsal verilerin yayımlanması” başlıklı 24. maddesinde;  

 “…  (3) Kamu işletmeleri, kurumsal yönetim ilkeleri ile 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin 

Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırladıkları 2017 yılma ait 

faaliyet raporlarını, 31/5/2018 tarihine kadar internet sitelerinde yayımlar ve basılı bir 

örneğini ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir. …” Hükmüne yer verilmiştir. 

11/10/2017 tarihli ve 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 Yılına Ait Genel Yatırım Ve 

Finansman Programı Hakkında Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek 

usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemek amacıyla düzenlenen19 

Aralık 2017 tarih ve 30275 sayılı 2018 Yılına Ait Genel Yatırım Ve Finansman Programının 

Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin “Kurumsal verilerin 

yayımlanması” başlıklı 21. Maddesinde ise; 

“(1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, teşebbüsler 

Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından denetlenmiş 2017 yılı Faaliyet Raporlarını 31/5/2018 

tarihine kadar kendi İnternet sitelerinde yayımlar ve basılı bir örneğini TBMM KİT Komisyonu, 

ilgili Bakanlık, Müsteşarlık, Kalkınma Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı başta olmak üzere ilgili 

tüm kurum ve kuruluşlar ile ilgisine göre ÖİB’ye gönderir. Eğer bu tarihe kadar Sayıştay 

denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan raporda bu husus belirtilir. Söz konusu Faaliyet 

Raporları 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık 

Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun 

olarak hazırlanır.…” Hükmüne yer verilmiştir. 

 

 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık 

Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesinde “ 

(2) Yönetim organı, yıllık faaliyet raporunu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her 

türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar. … (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. …” hükmüne yer verdikten sonra 7.maddede Yıllık faaliyet raporunun 

bölümleri;  

“a) Genel bilgiler, 
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b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, 

c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, 

ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, 

d) Finansal durum, 

e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, 

f) Diğer hususlar.” Olarak düzenlenmiştir. 

 

2017 Yılı Faaliyet Raporunun incelenmesi sonucunda aşağıda yer verilen başlıklarda 

“233 sayılı KHK” ve “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi 

Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince kamu iktisadi teşekküllerinin faaliyet raporlarında 

belirtilmesi zorunlu olan aşağıdaki bilgilerin bulunmadığı veya bilgilerin mevzuatta istenen 

nitelikte yer almadığı tespit edilmiştir: 

 

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 

başlığında; 

- Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim 

organının bu konudaki görüşü (Ş.Y. Faaliyet Rap. Asg. İç. Bel. Hk. Yön. m.11 gereğince) 

- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar, 

(Ş.Y. Faaliyet Rap. Asg. İç. Bel. Hk. Yön. m.11 gereğince) 

- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek 

nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler (Ş.Y. Faaliyet Rap. Asg. İç. Bel. Hk. Yön. 

m.11 gereğince) 

- Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının 

yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse 

gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler (Ş.Y. Faaliyet Rap. Asg. İç. Bel. Hk. Yön. m.11 

gereğince) 

 

FİNANSAL DURUM başlığında; 

- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve 

değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler 

karşısında şirketin durumu (Ş.Y. Faaliyet Rap. Asg. İç. Bel. Hk. Yön. m.12 gereğince) 

- Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir 

oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin 

sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler 

(Ş.Y. Faaliyet Rap. Asg. İç. Bel. Hk. Yön. m.12 gereğince) 

 - İştiraklerin bilanço ve netice hesapları (233 Sayılı KHK m.28 gereğince) 

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ başlığında; 

- Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri 

konularda ileriye dönük riskler (Ş.Y. Faaliyet Rap. Asg. İç. Bel. Hk. Yön. m.13 gereğince) 

 

Söz konusu bilgilerin faaliyet raporunda yer almaması Kurum hakkında doğru ve tam 

bilgi sahibi olmak isteyen faaliyet raporu kullanıcılarının eksik bilgi almasına, Kurum 

yöneticilerinin hesap verebilirliğinin azalmasına ve Kurum faaliyetlerinin şeffaflığının 

azalmasına sebebiyet verecektir. 
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Öneri: 

Kurum hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kamu ve özel sektör faaliyet raporu 

kullanıcılarının doğru ve tam bilgi sahibi olabilmeleri, Kurum yöneticilerinin hesap 

verebilirliğinin ve Kurum faaliyetlerinin şeffaflığının sağlanması açısından ilgili mevzuatla 

faaliyet raporlarında asgari olarak bulunması gerekli görülen; 

İştiraklerin mali tabloları, geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, 

hedeflere ulaşılamamışsa gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler, faaliyetlere ilişkin 

değerlendirmeler, şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini 

etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler gibi bazı önemli bilgilere 

en az mevzuatta istenildiği şekilde TKİ faaliyet raporlarında yer verilmesi önerilir. 

 

9. SONUÇ 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2018 yılı bilançosu ve 198.861.000 Türk Lirası 

dönem karı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 89 
 

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

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 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 90 
 

10. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 TKİ 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 TKİ 2018 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 TKİ 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu 

Ek 1.4 TKİ 2018 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

 

Ek 3: Öneriler Listesi 

Ek 3.1: Öneriler Listesi 

Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi 
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Ek 1.1 TKİ 31.12.2018 Tarihli Bilançosu  

TKi KURUMU AYRINTILI BİLANÇO-KONSOLİDE  31.12.2018 

AKTiF (VARLIKLAR) ÖNCEKİ DÖNEM   31/12/2017 CARİ DÖNEM  31/12/2018 

I.DÖNEN VARLIKLAR     1.932.636.149,95     2.917.098.749,51 

A- Hazır Değerler   6.460.166,79     6.451.666,88   

    1- Kasa             

    2- Alınan Çekler             

    3- Bankalar 6.460.166,79     6.451.666,88     

    4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)             

    5- Diğer Hazır Değerler             

              

B- Menkul Kıymetler   76.280.000,00     14.098.000,00   

    1- Hisse Senetleri             

    2- Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları             

    3- Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları             

    4- Diğer Menkul Kıymetler 76.280.000,00     14.098.000,00     

    5- Men.Kıy. Değ. Düşüklüğü Karı. (-)             

    6- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler             

              

C- Ticari Alacaklar   1.324.456.068,12     1.933.883.067,16   

    1- Alıcılar 1.323.917.040,11     1.933.707.673,12     

    2- Alacak Senetleri             

    3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)             

    4- Verilen Depozito ve Teminatlar 539.028,01     175.394,04     

    5- Diğer Ticari Alacaklar             

    6- Şüpheli Ticari Alacaklar 189.536,86           

    7- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 189.536,86           

    8- Yurtdışından Alacaklar             

    9- Mües.(veya Anateşekkülden) Alacaklar             

              

D- Diğer Alacaklar   157.286.024,36     445.680.798,73   

    1-              

    2- Ortaklardan Alacaklar             

    3- İştiraklerden Alacaklar             

    4- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar             

    5- Kredi Kartı ile Yap.Satışlardan Alacaklar             

    6- Personelden Alacaklar 466.015,84     493.306,64     

    7- Diğer Çeşitli Alacaklar 156.820.008,52     445.187.492,09     

    8- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)             

    9- Şüpheli Diğer Alacaklar 6.593.048,11     9.123.458,35     

   10- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 6.593.048,11     9.123.458,35     

   11- Mües.(veya Anateşekkülden) Alacaklar             

              

E- Stoklar   220.279.549,01     295.210.663,98   

    1- İlk Madde ve Malzeme 81.082.114,35     98.198.343,63     

    2- Yarı Mamuller             

    3- Mamuller 102.931.820,63     190.092.134,60     

    4- Ticari Mallar 35.966.308,84     6.122.128,46     

    5- Diğer Stoklar 167.036,90     785.851,99     

    6- Stok Değer Düşüklüğü Karşlığı (-)             

    7- Verilen Sipariş Avansları 132.268,29     12.205,30     

              

F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri   0,00     0,00   

    1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri             

    2- Taşeronlara Verilen Avanslar             

              

G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahak.   147.538.969,63     210.797.077,55   

    1- Gelecek Aylara Ait Giderler 40.178.269,79     45.501.627,96     

    2- Gelir Tahakkukları 107.360.699,84     165.295.449,59     

              

H- Diğer Dönen Varlıklar   335.372,04     10.977.475,21   

    1- Devreden KDV       541.838,21     

    2- İndirilecek KDV             

    3- Diğer KDV             

    4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar  14.969,88     417.159,75     

    5- İş Avansları 318.345,67     5.235,83     

    6- Personel Avansları 2.056,49     13.241,42     

    7- Sayım ve Tesellüm Noksanları             

    8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar             

    9- Diğer Dönen Varlıklar Karşlığı (-)             

    10- Teşekkül Dışı şahıs ve Kuruluş. Ver. Avans.       10.000.000,00     

              

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI     725.771.911,58     622.163.894,81 

II- DURAN VARLIKLAR             

A- Ticari Alacaklar   9.126.931,73     6.467.443,78   

    1- Alıcılar             

    2- Alacak Senetleri             

    3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)             

    4- Verilen Depozito ve Teminatlar 9.126.931,73     6.467.443,78     

    5- Şüpheli  Alacaklar Karş. (-)             

    6- Yurtdışından Alacaklar             

    7- Mües.(veya Anateşekkülden) Alacaklar             

    8- Müesseselerimizden Dışı Kredi Alacakları             

              



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 92 
 

B- Diğer Alacaklar   0,00     0,00   

    1-             

    2- Ortaklardan Alacaklar             

    3- İştiraklerden Alacaklar             

    4- Bağlı Ortaklardan Alacaklar             

    5- Kredi Kartı ile Yap.Satışlardan Alacaklar             

    6- Personelden Alacaklar             

    7- Diğer Çeşitli Alacaklar             

    8- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)             

    9- Şüpheli  Alacaklar             

   10- Şüpheli  Alacaklar Karşılığı (-)             

   11- Mües.(veya Anateşekkülden) Alacaklar             

              

C- Mali Duran Varlıklar   7.510.326,45     7.510.326,45   

    1- Bağlı Menkul Kıymetler             

    2- Bağlı Menkul Kıy. Değer Düş. Karşılığı (-)             

    3- İştirakler 7.510.326,45     7.510.326,45     

    4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)             

    5- İştiraklere Sermaye Pay. Değer Düş. Kar. (-)             

    6- Bağlı Ortaklıklar             

    7- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)             

    8- Bağlı Ortak. Ser. Payları Değer Düşükl. Kar. (-)             

    9- Diğer Mali Duran Varlıklar             

    10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)             

              

D- Maddi Duran Varlıklar   251.596.413,98     224.350.841,85   

    1- Arazi ve Arsalar 20.576.440,11     20.576.534,11     

    2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 81.180.360,63     84.104.586,93     

    3- Binalar 135.107.821,86     136.293.364,15     

    4- Tesis Makina ve Cihazlar 374.356.253,98     385.882.492,60     

    5- Taşıtlar 35.752.778,85     36.545.044,47     

    6- Demirbaşlar 75.779.133,85     76.336.760,40     

    7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 6.161.113,48     6.177.057,88     

    8- Birikmiş Amortismanlar (-) 478.036.280,70     524.971.108,38     

    9- Yapılmakta Olan Yatırımlar 716.556,00     3.403.873,77     

    10- Verilen Avanslar 2.235,92     2.235,92     

              

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar   140.705.297,15     119.885.469,69   

    1- Haklar 149.027.703,72     149.027.703,72     

    2- Şerefiye             

    3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 0,01     0,01     

    4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 26.702.735,87     32.949.635,51     

    5- Özel Maliyetler             

    6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.677.185,62     3.490.862,32     

    7- Birikmiş Amortismanlar (-) 37.702.328,07     65.582.731,87     

    8- Verilen Avanslar             

              

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar   316.604.794,37     263.949.813,04   

    1- Arama Giderleri 114.173.703,64     123.034.517,08     

    2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 5.967.664.137,55     6.440.376.214,65     

    3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 16.494.033,91     17.160.990,91     

    4- Birikmiş Tükenme Payları (-) 5.781.913.296,13     6.316.808.125,00     

    5- Verilen Avanslar 186.215,40     186.215,40     

              

G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahak.   228.147,90     0,00   

    1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 228.147,90           

    2- Gelir Tahakkukları             

              

H- Diğer Duran Varlıklar    0,00     0,00   

    1- Gelecek Yıllarda indirilecek KDV              

    2- Diğer KDV             

    3- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar             

    4-Gelecek yıllar İhtiyacı Stoklar                   

    5- Maddi Duran Varlıklar Ambarı             

    6- İşletmeler Bağlantı Hesabı             

    7- Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV             

    8- Birikmiş Amortismanlar (-)             

              

AKTIF (VARLIKLAR) TOPLAMI     2.658.408.061,53     3.539.262.644,32 

              

PASiF (KAYNAKLAR)             

I-  KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     736.246.986,18     1.406.549.593,45 

A - Mali Borçlar   0,00     436.000.000,00   

1- Banka Kredileri       436.000.000,00     

2- Uzun Vad.Kre.Anapara Taksitleri ve Faizleri             

3- Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri             

4- Çıkarılmış Bono ve Senetler             

5- Çıkarılmış  Diğer Menkul Kıymetler             

6- Menkul Kıymetler İhraç farkı ( - )             

7- Diğer Mali Borçlar             

8- Hazine Borçlar›             

9- Yurtdışı Krediler Anapara Taksitleri             

              

B- Ticari Borçlar   564.243.934,62     744.204.455,88   

1- Satıcılar 546.161.926,64     712.720.020,64     

2- Borç Senetleri             
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3- Borç Senetleri Reeskontu ( - )             

4- Alnıan Depozito ve Teminatlar 18.006.601,03     31.479.196,74     

5- Diğer Ticari Borçlar 75.406,95     5.238,50     

6- Müesseselerimize(veya anateşekküle) Borçlar             

7- Belgesi Gelme. Mal ve Hizmetden Borçlar             

              

C- Diğer Borçlar   13.548.591,05     55.381.111,89   

1- Ortaklara Borçlar             

2- İştiraklere Borçlar 349.281,89           

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar             

4- Personele Borçlar 153.646,15     129.572,91     

5- Diğer Çeşitli Borçlar 13.045.663,01     55.251.538,98     

6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu ( - )             

7- Müesseselerimize(veya anateşekküle) Borçlar             

              

D- Alınan Avanslar 19.230.231,27 19.230.231,27   20.729.205,08 20.729.205,08   

              

E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri   0,00     0,00   

1- Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bedelleri             

              

F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler   24.087.457,30     34.022.098,88   

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 17.736.048,14     24.768.012,03     

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 6.269.783,96     8.861.517,27     

3- Vad. Geçmiş Ertelenmiş veya Tak.Vergi ve Diş. Yük.             

4- Diğer Yükümlülükler 81.625,20     392.569,58     

              

G- Borç ve Gider Karşılıkları   44.740.000,00     41.748.772,79   

1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karş. 8.789.986,47           

2- Dönem Karş Peş.Ödenen Vergi ve Diğ. Yük. ( - ) 8.789.986,47           

3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 44.740.000,00     41.743.389,29     

4- Maliyet Giderleri Karşılığı             

5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları       5.383,50     

              

H- Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gid. Tahakkukları   70.396.771,94     74.463.948,93   

1- Gelecek Aylara Ait Gelirleri 361.915,03     322.952,29     

2- Gider Tahakkukları 70.034.856,91     74.140.996,64     

              

I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar   0,00     0,00   

1- Hesaplanan KDV             

2- Diğer KDV             

3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı             

4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları             

5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar             

              

II-  UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR     166.940.493,66     178.631.225,25 

A- Mali Borçlar   0,00     0,00   

1- Banka Kredileri             

2- Çıkarılmış Tahviller             

3- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler             

4- Menkul Kıymetler İhraç Farkı ( - )             

5- Diğer Mali Borçlar             

6- Hazineye Borçlar             

7- Yurtdışı Kredileri             

8- Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri             

              

B- Ticari Borçlar   31.050.000,00     41.400.000,00   

1-Satıcılar 31.050.000,00     41.400.000,00     

2- Borç Senetleri             

3- Borç Senetleri Reeskontu (-)             

4- Alınan Depozito ve Teminatlar             

5- Diğer Ticari Borçlar             

6- Müessese(veya Ana Teşekküle) Borçlar             

7- Ana Teşekküle Dış Kredi Borçları             

              

C- Diğer  Borçlar   0,00     0,00   

1-Ortaklara Borçlar             

2- İştiraklere Borçlar             

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar             

4- Diğer Çeşitli Borçlar             

5- Diğer  Borç Senetleri Reeskontu (-)             

6- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar             

              

D- Alınan Avanslar   0,00     0,00   

              

E- Borç ve Gider Karşılıkları   135.890.493,66     137.231.225,25   

1- Kıdem Tazminatları Karşılıkları 128.317.328,64     128.954.817,00     

2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 7.573.165,02     8.276.408,25     

              

F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gid. Tahakkukları   0,00     0,00   

1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler             

2- Gider Tahakkukları             

              

G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar   0,00     0,00   

1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV             

2- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar             
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3- İşletmeler Bağlantı Hesabı             

              

III- ÖZ KAYNAKLAR     1.755.220.581,69     1.954.081.825,62 

A- Ödenmiş Sermaye   1.000.000.000,00     1.000.000.000,00   

1- Sermaye 1.000.000.000,00     1.000.000.000,00     

2- Ödenmemiş Sermaye ( - )             

3-Sermaye Olumlu Farkları             

              

B- Sermaye Yedekleri   0,00     0,00   

1- Hisse Senedi İhraç Primleri             

2- Hisse Senedi iptal Karları             

3- Mad.Dur.Var.Yeniden Değerleme Artışları              

4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları             

5-Maliyet Artış Fonu             

6- Diğer Sermaye Yedekleri             

              

C- Kar Yedekleri   1.026.976.706,97     1.026.976.706,97   

1- Yasal Yedekler 1.026.976.706,97     1.026.976.706,97     

2- Statü Yedekleri             

3- Olağanüstü Yedekler             

4- Diğer Kar Yedekleri             

5- Özel Fonlar             

              

D- Geçmiş Yıllar Karları 73.539.576,63 73.539.576,63     0,00   

              

E- Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 172.370.803,25 172.370.803,25   271.756.125,28 271.756.125,28   

              

F- Dönem Net Karı ( Zararı ) -172.924.898,66 -172.924.898,66   198.861.243,93 198.861.243,93   

              

PASiF  ( KAYNAKLAR ) TOPLAMI     2.658.408.061,53     3.539.262.644,32 

 

BİLANÇO DİPNOTLARI 

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı …….TL. 

2. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile genel müdür , genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve 

genel sekreter gibi üst yöneticilere; 516.633,83  TL 

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı  4.670.623.344,32 TL. 

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 1.287.204.701,64 TL. 

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 495.234.351,45 TL ödenen prim 1.395.550,86  TL  ayrılan iç sigorta 

fonu 703.243,23  TL 

4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı……. TL 

5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı ……..TL 

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı  ……..TL 

7. Kasa ve bankalardaki mevcutları……….TL 

Bankalar Mevduat tutarı 6.451.666,88 TL. 

Bankalar Vadeli Mevduat  tutarı 14.098.000,00 TL 

8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): 

9. Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) 

10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı ……TL. 

11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi toplam tutarı 13.774.818,19 TL. 

12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürebilir niteliklerin tutarı           .…..TL. 

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

14. Carı dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı…….TL. 

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının: 

Adı      Pay Oranı      Pay Tutarı   

TKİ Genel Müdürlüğü                           %100                           1.000.000.000 TL 

         (Hazine) 

16- Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: 

     Adı                        Pay Oranı                Top.Serma.  Son Dönem Karı 

Kömür İşletmeleri A.Ş.   48  1.600.000,00 TL      491.443,65 TL. 

Yeni Çeltek Kömür ve Maden. A.Ş. 16  1.000.000,00 TL      12.792.668,90 TL. 

Soma Organize Sanayi……………. 20              25.000.000,00 TL      - 35.439,42  TL.                    

 

17-Stok değerleme yöntemi ;                     

a) Cari dönemde uygulanan yöntem  (Ortalama maliyet yöntemi) 

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem (Ortalama maliyet yöntemi) 

c) Varsa,cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış tutarı (-) 

…………TL. 

18-Cari dönemdeki maddi duran  varlık hareketleri 
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a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri     19.531.596,54 TL 

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyetleri   2.529.658,76 TL 

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları…………TL. 

- Varlık maliyetlerinde (+) ……..TL. 

- Birikmiş amortismanlarda (-) ……..TL. 

 

19- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları 

   Ticari Alacak   Ticari Borç 

1- Ana Kuruluş  ………………                        …………… 

2- Bağlı Ortaklık  ………………   …………… 

3- İştirakler   49.987.186,70 TL.          106.211.232,61 TL. 

20- Cari dönemdeki: 

    -Ortalama toplam personel sayısı:  4.467 kişi        

     Memur ortalama:       110 kişi 

     Sözleşmeli ortalama:    1.247 kişi 

     İşçi ortalama:     3.110 kişi 

    -Personele yapılan harcama: 

     Toplam:            452.157 bin TL 

     Memur için:          13.822 bin TL 

     Sözleşmeli:       107.021  bin TL 

     İşçi:                   331.314  bin TL 

21- Bilânço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi. 

22- Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı 

kazançlara ilişkin bilgi,(işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların 

mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 

23- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde 

değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri. 

24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarları……..TL. 

25-Menkul kıymetler ve bağlı Menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları iştirakleri ve bağlı 

ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunlara ilişkin ortaklıklar………..TL. 

26- İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz 

hisse senedi tutarları………..TL. 

27- Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa 

senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz  borçları 

tutarları………TL. 

ciro gibi yükümlülüklerin tutarı…………….TL. 

29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması 

açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, 

30- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 

TKİ Yönetim Kurulu’nun 29.03.2019 gün 8/54 sayılı kararı. 
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Ek 1.2 TKİ 2018 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem  

TL 

Cari dönem 

TL 

A-Brüt satışlar 2.698.582.310,81 3.687.630.303,51 

B-Satış indirimleri (-) 19.994.389,11 11.491.310,12 

C-Net satışlar 2.678.587.921,70 3.676.138.993,39 

D-Satışların maliyeti (-) 2.700.613.286,57 3.324.546.365,05 

                        Brüt satış kârı veya zararı -22.025.364,87 351.592.628,34 

E-Faaliyet giderleri (-) 472.532.921,55 634.650.155,13 

                        Faaliyet kârı veya zararı -494.558.286,42 -283.057.526,79 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  371.618.103,05 610.392.139,59 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 7.494.267,37 4.936.675,56 

H-Finansman giderleri (-) 7.186.935,93 22.683.127,20 

                        Olağan kâr veya zarar -137.621.386,67 299.714.810,04 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 74.331.872,80 22.985.169,42 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 109.635.384,79 123.838.735,53 

                        Dönem kârı veya zararı -172.924.898,66 198.861.243,93 

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

                        Dönem net kârı veya zararı -172.924.898,66 198.861.243,93 

 

 

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 
 

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 606.885.215,55 TL 

a) Dönemin tüm amortisman giderleri 76.614.970,38 TL 

aa) Normal amortisman giderleri 76.614.970,38 TL 

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman  giderleri 0,00 TL 

b) İtfa ve tükenme payları 530.270.245,17 TL 

2- Dönemin karşılık giderleri 19.447.968,55  TL  

3- Dönemin tüm finansman giderleri  22.683.127,20 TL 

a) Üretim maliyetine verilenler …………..  TL 

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler…….….TL 

c) Doğrudan gider yazılanlar 22.683.127,20 TL 

4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş. Ana ortaklık. Müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın 

tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)  Ana kuruluş 22.683.127,20 TL, ELİ 

İşletme Müdürlüğü ………….. TL, GLİ İşletme Müdürlüğü ………. TL, ÇLİ İşletme Müdürlüğü ………….. TL 

5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam tutar içindeki payları 

%20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)…………TL 

6- Ana kuruluş, ana ortaklık , müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzeri 

(Toplam tutar içindeki payları % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)……………TL 

7- Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere 

cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatleri toplam tutarı 516.633,83 TL  

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan  değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde 

meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) ……………TL 

9- Maliyet hesaplama sistemleri (Safha veya sipariş)ve stok değerleme yöntemleri (ağırlık ortalama maliyet, ilk giren 

ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi)   

-Maliyet hesaplama yöntemi, safha maliyet sistemi; 

-Stok değerleme yöntemi, ortalama maliyet yöntemi; 

10- Varsa , tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri;(Fiili stok sayımları yapılmıştır.) 

11- Yurtiçi veya yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet 

satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin 

tutarları………………TL 

12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren 

açıklayıcı not 

 

a) Önceki dönem gelir ve karlar : 3.424.288,26 TL nin, 

 

       120.009,95 TL si memur istihkak iptalleri, 

  85.494,76 TL si işçi istihkak iptalleri tutarı, 
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527.283,75 TL si Rödevans Fiyat farkı 

    472.202,59 TL si SYDV verilen kömür iadesi 

     2.219.297,21 TL si Mahkeme harç bedeli  ve diğer toplam tutarıdır. 

    

d) Önceki dönem gider ve zararları : 48.103.094,34 nin, 

 

          3.189.520,57 TL si işçi istihkakları, 

                 27.882,60 TL si memur istihkakları,  

            2.105.817,32 TL si işçi emekli tazminatları tutarı, 

        11.974.856,02 TL si memur emekli ikramiyeleri tutarı, 

                      926,10 TL si ihbar tazminatı, 

            5.000.969,98 TL si vergi ve resimler, 

               725.724,81 TL si Hizmet alımı çalışanları tazminat ve ödemeleri 

          25.077.396,94 TL si  ise diğer gider ve zararlar tutarıdır. 

  

 

 

Ek 1.3 TKİ 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu                                                                                        

  (Bin TL) 

A.DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 82.740 

    
B. DÖNEM İÇİ NAKİT  GİRİŞLERİ 5.634.747 

I.Satışlardan Elde Edilen Nakit 3.346.874 

a) Net Satışlar 3.676.139 

b) Ticari Alacaklardaki (Azalış)lar 2.428 

i. 128 Şüpheli Ticari Alacaklar (Azalış) 190 

ii. 340 Alınan Sipariş Avansları (Artış) 2.238 

c) Ticari Alacaklardaki (Artış)lar 331.693 

i.  120 Alıcılar (Artış) 331.693 

II.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 610.392 

a) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 610.392 

b) Nakit Girişi Sağlamayan Olağan Gelir ve Karlar 0 

c) Geçmiş Yıllar Olağan Gelir ve Karlarından Nakit Girişleri 0 

III.Diğer Faaliyetlerden Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 22.985 

IV. Nakit Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar 57.974 

a) Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Gelirler 39 

i. 380 Gelecek Aylara Ait Gelirlerdeki (Azalış)  39 

b) Gelir Tahakkukları 57.935 

i. 181 Gelir Tahakkukları (Artış)  57.935 

V.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki (Artış)lardan Sağlanan Nakit 1.698.171 

a) Menkul Kıymet İhraçlarından 0 

b) Alınan Kredilerden Nakit Girişi 436.000 

i.  300 Banka Kredileri (Artış) 436.000 

c) Diğer (Artış)lar 1.262.171 

i. 326 Alınan Depozito ve Teminatlardaki (Artış) 13.472 

ii. 331 Ortaklara Borçlar (Artış) (Ödenecek temettüler Hariç) 1.206.487 

iii. 336 Diğer Çeşitli Borçlar (Artış) 42.207 

iv. 379  Diğer Borç ve Gider Karşılıkları  (Artış) 5 

VI.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki (Artış)lardan Sağlanan Nakit 1.341 
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a) Menkul Kıymet İhraçlarından 0 

b) Alınan Kredilerden Nakit Girişi 0 

c) Diğer (Artış)lar 1.341 

i. 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı  (Artış) 638 

ii. 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları  (Artış) 703 

VII.Sermaye (Artış)larından Sağlanan Nakit 0 

VIII. Vergi ve Kanuni Yükümlülük Artışlarından Sağlanan Nakit 9.935 

i. 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar (Artış) 7.032 

ii. 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri (Artış) 2.592 

iii. 369 Diğer Yükümlülükler (Artış) 311 

IX.Diğer Nakit Girişlerinden  Sağlanan Nakit 3.023 

a) Alacak (Azalış)ları 3.023 

i. 126 Verilen Depozito ve Teminatlar (Azalış) 363 

ii. 226 Verilen Depozito ve Teminatlar (Azalış) 2.660 

b) Mali Duran Varlık (Azalış)ları 0 

c) Maddi Duran Varlık (Azalış)ları 0 

d)Maddi Olmayan Duran Varlık (Azalış)ları 0 

e)Özel Tükenmeye Tabi Varlık (Azalış)ları 0 

f) Negatif  Amortisman Ayarlaması 0 

g) Diğer Aktif  (Azalış)ları 0 

    

C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 5.696.937 

I.Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 3.222.639 

a) Satışların Maliyeti 3.324.546 

b) Stoklardaki (Artış)lar 74.931 

c) Ticari Borçlardaki (Azalış)lar 70 

d) Ticari Borçlardaki (Artış)lar 176.908 

i.  320 Satıcılar (Artış) 166.558 

ii. 420 Satıcılar (Artış) 10.350 

f)Stoklardaki (Azalış)lar 0 

II.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları 634.650 

a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.724 

b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 266.931 

c) Genel Yönetim Giderleri 364.995 

III.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları 2.597 

a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 4.937 

b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar 2.340 

i.  Karşılık Giderleri 2.340 

IV. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları 22.683 

V. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları 123.839 

VI. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler 614.044 

i.  Amortisman Giderleri 609.710 

ii. Gider Tahakkukları 4.106 

- 381 Gider Tahakkuklarındaki (Artış) 4.106 

iii. Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Giderler  228 
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- 280 Gelecek Aylara Ait Giderler (Azalış) 228 

VII.Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 508.991 

b) Mali Duran Varlık (Artış)ları 0 

c) Maddi Duran Varlık (Artış)ları 19.690 

i. 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri  (Artış)  2.925 

ii. 252 Binalar (Artış)  1.185 

iii. 253 Tesis Makina ve Cihazlar  (Artış) 11.526 

iv. 254 Taşıtlar (Artış) 792 

v. 255 Demirbaşlar  (Artış) 558 

vi. 256 Diğer Maddi Duran  Varlıklar (Artış) 16 

vii. 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar (Artış) 2.688 

d)Maddi Olmayan Duran Varlık (Artış)ları 7.061 

i. 263  Araştırma Geliştirme Giderleri  (Artış) 6.247 

ii. 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar  (Artış) 814 

d) Özel Tükenmeye Tabi Varlık (Artış)ları 482.240 

VIII.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri 4.110 

a) Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri 0 

b) Alınan Kredi Anapara Ödemeleri 0 

c) Diğer Ödemeler 4.110 

i. 332 İştiraklere Borçlar  (Azalış) 349 

ii. 335 Personele Borçlar  (Azalış) 24 

iii. 349 Alınan Diğer Avanslar  (Azalış) 740 

iv. 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı  (Azalış) 2.997 

IX.Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri 0 

a) Menkul Kıymet İhraçlarından 0 

b) Alınan Kredi Anapara Ödemeleri 0 

c) Diğer Ödemeler 0 

X.Ödenen Vergi ve Benzerleri 944 

a) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlükler Karşılığı 402 

i.  370  Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlükler (Çıkış) 8.790 

ii. 371  Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yükümlükleri (Azalış) 8.790 

iii. 193  Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar (Artış) 402 

b) Diğer Vergi ve Kanuni Yükümlülük Ödemeleri 542 

i. 190 Devreden Katma Değer Vergisi (Artış) 542 

XI.Ödenen Temettüler 0 

XII.Diğer Nakit Çıkışları 1.790.528 

a) Alacak (Artış)ları 1.785.205 

i. 131 Ortaklardan Alacaklar (Artış) 1.484.584 

ii. 135 Personelden Olan Alacaklar (Artış) 27 

iii. 136 Diğer Çeşitli Alacaklar (Artış) 288.366 

iv. 138 Şüpheli Diğer Alacaklar (Artış) 2.530 

v. 195 İş Avansları (Artış) 9.687 

vi. 196 Personel Avansları (Artış)  11 

b) Diğer Aktif  (Artış)ları 5.323 

i. 180 Gelecek Aylara Ait Giderler (Artış) 5.323 
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D. TOPLAM NAKİT DEĞİŞİMİ -62.190 

    

E. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 20.550,00 

    

DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDUNUN DAĞILIMI   

Kasa 0 

Alınan Çekler 0 

 Bankalar  6.452 

YTL Mevduat 6.452 

Döviz Mevduat 0 

 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 0 

 Diğer Hazır Değerler  0 

 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 0 

Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları 0 

Diğer Menkul Kıymetler 14.098 

DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 20.550,00 

  

 

 

 

Ek 1.4 TKİ 2018 Yılı Özkaynak Değişim Tablosu 

I. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARINDAN DOĞAN TOPLAM TEMETTÜ BORCU (1) 

a) Olağanüstü Yedeklerde Tutulan (2)   

b) Geçmiş Yıllar Kârlarındaki Dağıtılmayan Temettü Alt Kaleminde Tutulan (3)   

c) Diğer Temettü Borcu (Stopajı Yatırılmamış) (4)   

ç) Diğer Temettü Borcu (Stopajı Yatırılan) (4)   

TOPLAM (a+b+c+ç)  0 

  

II. 31/12/2018 İTİBARIYLA ÖZKAYNAK BİLGİLERİ  

a) Nominal Sermaye 1.000.000.000,00 

b) I. Tertip Yasal Yedek Akçe 532.576.179,04 

c) II. Tertip Yasal Yedek Akçe  494.400.527,93 

ç) Diğer Yasal Yedek Akçe (5)   

  

III. 2017 YILI DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (6)   

 a) Dönem Kârı -172.924.898,66 

 b) Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)   

 c) Net Dönem Kârı (a-b) -172.924.898,66 

 ç) I. Tertip Yasal Yedek Akçe (-)   
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 d) II. Tertip Yasal Yedek Akçe (-)   

 e) Diğer Yasal Yedek Akçe (-) (5)   

 f) Kârdan İndirilmiş Geçmiş Dönemler Zararı (-)   

 g) İşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar (-) (7)   

 ğ) Dağıtılabilir Dönem Kârı (c-ç-d-e-f-g) 0 

 h) Ödenen Brüt Temettü   

 ı) Ödenen Stopaj (-)   

 i) Hazineye Ödenmiş Olan Net Temettü 0 

  

IV. 2018 YILI DÖNEM KÂRI SONUCUNDA OLUŞAN TEMETTÜ  

A) İktisadî Devlet Teşekküllerince Doldurulacak Kısım  

 a) Dönem Kârı 198.861.243,93 

 b) Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)   

 c) Net Dönem Kârı (a-b) 198.861.243,93 

 ç) I. Tertip Yasal Yedek Akçe (-)   

 d) II. Tertip Yasal Yedek Akçe (-)   

 e) Kârdan İndirilecek Geçmiş Dönemler Zararı (-) 271.756.125,28 

 f) İşletmede Bırakılması ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar (-) (7)   

 g) Brüt Temettü (c-ç-d-e-f) -72.894.881,35 

 ğ) Stopaj (-) 0 

 h) Hazineye Ödenecek Net Temettü (g-ğ) 0 
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Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 103 
 

Ek 3: Öneriler Listesi 

 

Ek 3.1: Öneriler Listesi 

Öneri 

Sıra 

No 

 

Öneri Metni 

Bulunduğu 

Sayfa  

1 Kurumun üretttiği kömürler için yasal olarak ödemekte olduğu 

Devlet hakkı payı,  MİGEM (MAPEG) tarafından yeni geliştirilen ampirik 

(deneysel) formüllerle  2017 yılı için  ocak başı satış fiyatı  165 TL/ton olarak 

belirlenmiştir.  

Buna karşılık  ÇLİ’nin 2.400 olan baz kalorifik değerli kömürü 

EÜAŞ’a sözleşme gereği 88,12 TL/ton üzerinden sattığı düşünüldüğünde,  

hesabi ocakbaşı satış fiyatlarının halen uygulanmakta olan  satış fiyatlarıyla 

uyumlu olmadığı, özellikle ÇLİ’nin bu yeni uygulamadan olumsuz 

etkilenmekle kalmayıp tahsil etmediği bir kaynaktan pay vermek zorunda 

bırakıldığı göz önünde bulundurularak yeni oluşturulan fiyatlandırma 

parametrelerinin hakkaniyet kurallarına uygun bir biçimde belirlenmesi,  

bunun mümkün olmaması durumunda EÜAŞ’a söz konusu fiyat üzerinden 

kömür satışı yapılması konusunda  ilgili Bakanlık nezdinde girişimde 

bulunulması önerilir. 

 

42 

2 
TKİ makine parkında bulunan; 

- Verimsiz hale gelmiş, ekonomikliği kalmayan, yaşlı, sık sık arızalanarak iş 

ve zaman kaybı yaratan, yedek parça temini zor ve pahalı olan mevcut 

kamyonların hurdaya ayırılması ya da başka bir biçimde değerlendirilerek 

makine parkı listesinden çıkarılmaları, 

- Yükleyici grubuna (loder, ekskavatör) nazaran yetersiz kalan taşıyıcı 

grubunun takviye edilmesi,   

- Özellikle özelleştirme kapsam ve programına alınması ihtimali (gündemde) 

olan işletmelerdeki insan gücü, makine ve bunlara ait yedeklerin daha 

rasyonel kullanılmak maksadı ile ihtiyacı olan bölgelere/işletmelere transfer 

edilmesi 

önerilir. 

 

44 

3 
Garp Linyitleri İşletmesinin Tunçbilek Bölgesinde bulunan Ömerler 

Mekanize Ocağında daha önce üretimi çeşitli nedenlerle gecikmiş olan yeraltı 

kömür üretiminin zamanla TKİ’ye olan maliyetinin oldukça fazlalaştığı 

dikkate alınarak ocakta en seri biçimde kömür üretiminin sağlanması için 

gerekli girişimlerde bulunulması önerilir. 

 

46 

4 TKİ'nin açık işletme yöntemleriyle üretebileceği kömür miktarının 

yeraltı işletme yöntemleriyle üretilecek olan rezerve göre oldukça önemli 

miktarlarlarda azalmış olması nedeniyle,  yeraltı üretim yöntemlerine ağırlık 

verilerek Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Fonu (SYDF)'na verilmekte 

olan kömürlerin temininde güçlük yaşanmaması için yapılmakta olan Kapalı 

Ocak Modellemeleri projelerinin hızlandırılması önerilir. 

 

47 

5 
TKİ’nin kömür üretimi yaptırdığı firmalarla aktedilen sözleşmelerde 

kalori ayarlamasının “AY” bazında yapıldığı oysa bu firmalardan alınan 

kömürün enerji santraline satılırken “VARDİYA” bazında değerlendirildiği 

48 
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(fiyatlandırıldığı) bu uygulamanın zaman zaman müteahhitlerin düşük 

kalorili kömür vermesi gibi Kurum aleyhine sonuçlar doğurduğu  tespit 

edildiğinden, Kurum zararının oluşmaması için müteahhitlerle yapılacak yeni 

sözleşmelerde EÜAŞ kömür talep projeksiyonlarının dikkate alınması ve 

sözleşmelerin bu doğrultuda yapılması önerilir.   

 

6 
GLİ Tunçbilek üretim sahalarında bulunan ve yıllardan beri artık 

barajlarında biriktirilen şlam olarak tabir edilen ve 1.200 civarında kalori 

içeren kömür içerikli malzemenin 2018 yılı başı itibarıyla yaklaşık olarak 19 

milyon tona ulaştığı ve bu malzemenin önemli bir ekonomik değer taşıması 

dolayısıyla Kurum imkanları ve/veya ihale usulü ile üçüncü şahıslarca 

zenginleştirilmek suretiyle ekonomiye kazandırılması önerilir.  

 

50 

7 TKİ, esasen pek çok farklı sahada önemli miktar ve tutarlarda linyit 

kömürü üretim yapan ve yaptıran, yapılan üretimlerin niceliğini ve niteliğini 

kontrol eden ve üretilen kömürleri termik santrallere, sanayi tesislerine ve 

bayileri ile SYDV’ler aracılığıyla da ülkenin dört bir yanına ulaştıran bir 

kurumdur. Dolayısıyla TKİ, kaçınılmaz olarak pek çok risk içeren söz konusu 

işlemleri çok sayıdaki farklı statülerdeki insan kaynağını iyi organize ederek 

ve mali kaynaklarını da etkin bir şekilde yöneterek gerçekleştirmek 

durumundadır. Söz konusu risklerin yönetilmesi ve kontrol edilmesinde 

yönetime yardımcı olabilecek iç kontrol sisteminin sistematik ve bütüncül bir 

yaklaşımla kurulması hususunda başta TKİ Yönetim Kurulu ve görev ve 

yetkileri çerçevesinde de her düzeydeki yöneticinin çaba sarf etmesi 

gerekmektedir.  

 TKİ’nin; kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak 

amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti 

olan ve sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, kurumun kurumsal yönetim, 

risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve 

geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle kurumun amaçlarına 

ulaşmasına yardımcı olacak olan iç denetim biriminin kurulması hususunda 

ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunması ve nitelikli bir iç 

denetim biriminin kurulması hususunda kararlılık göstermesi önerilir. 

 

52 

8 
Hümik asitten kozmetik (kremler, şampuan vs.) üretimini konu alan 

Ar-Ge projesi  kapsamında üretilip pazarlama kısmı gerçekleştirilmeden 

yarım kalan faaliyetler ile ilgili olarak;  

-TKİ’nin kendi bünyesinden yapmış olduğu harcamalar hariç olmak 

üzere Üretim ve Danışmanlık hizmetleri adı altında yapılan 2,2 milyon TL’lik 

harcamanın geri dönüşümünün sağlanması,     

-Ambarlarda satışa hazır halde bekletilen ürünlerin yakın bir 

zamanda raf ömürlerinin tükenerek bozulacağı düşünülerek bu duruma engel 

olmak amacıyla yürütümü durdurulan  Kozmetik Üretimi Projesinin  

akıbetinin ivedilikle belirlenmesi,  

önerilir. 

 

55 

9 TKİ'nin üretim faaliyetinde bulunduğu açık işletmelerde özellikle 

son 6 yılda programlanan miktarlardan daha az dekapaj yapılmasına bağlı 

olarak; kömür ocaklarının daraldığı, derinleştiği ve bu durumun kömür 

üretimini zorlaştırarak üretim maliyetlerini arttırdığı dikkate alınarak 

önümüzdeki süreçte en az program seviyesinde dekapaj yapılması için 

gerekli tedbirlerin alınması önerilir. 

57 
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10 Asgari Ücret Prim Desteği uygulamasının amaçlandığı şekilde 

ikincil mevzuat düzenlemesinin açık ve net olarak yapılmadığı ve dolayısıyla 

firmaların hem fiyat farkı hem de prim desteği ödenmesinden 

yararlandırılması nedeniyle uygulamanın TKİ ve ödeme yapan diğer kamu 

kurumlarına maddi açıdan önemli yükler getirdiğinden Kurum tarafından 

belirleneceği vurgulanan Asgari Ücret Prim Desteğinin “Sözleşmesinde fiyat 

farkı alan firmalar, söz konusu destekten yararlanamaz” şeklinde ödenmesi 

önerilir. 

 

59 

11 
TKİ’nin ELİ ve GLİ Müdürlüklerinde özel bir madencilik firması ile 

imzalanan sözleşmeler çerçevesinde toplam 55 milyon m3 dekapaj yapımını 

yükümlenen firmanın kendilerine verilen süre uzatımlarına rağmen söz 

konusu dekapaj işini;  makine, personel ve yakıt yetersizlikleri nedenleriyle 

tamamlayamadığı, bu sahalardaki ekipmanlarını toplayıp ocak mahallini terk 

etmiş olması nedeniyle de herhangi bir faaliyetinin olmadığı,  bu durumun 

TKİ’yi hem maddi açıdan hem de kömüre olan ihtiyacın had safhada olması 

açılarından önemli sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığı tespit edildiğinden 

TKİ’nin firma ile yaptığı sözleşmenin ilgili hükümlerinin zaman 

geçirilmeden uygulanması, önerilir.  

 

61 

12 
Beypazarı İlçesi sınırları içerisinde bulunan kömür sahasının 

Mihallıçık kesimindeki İR: 2821 ruhsat no.lu  Koyunağılı sahasında 

yüklenici firmaya kayyum atanıp söz konusu sahadaki enerji santralinin 

TMSF’ye geçmesi üzerine sahanın sahipleri olan EÜAŞ-KİAŞ ve rodövansçı 

durumundaki TKİ arasında   yaklaşık olarak 3 yıldır devam etmekte olan 

rodövans ödemeleri konusundaki   ihtilafın çözüme kavuşturulması ve 

EÜAŞ’ın TKİ’den satın aldığı kömürün bedelinden İdarenin  rızası olmadan 

kestiği(kesmeye devam ettiği) 44,6 milyon  TL’nin iadesi konusunda ilgili 

Bakanlık nezdinde girişimde bulunulması önerilir.  

 

63 

13 Termik santral kurma şartlı rodövans sözleşmelerinde; kurumun elde 

edeceği rodövans gelirinin belirlenmesine esas olan rodövans birim fiyatının 

(TL/kwh) yıllar itibariyle güncellenmesinde kullanılan Üretici Fiyat Endeksi 

(ÜFE)’nden, kurumun daha az gelir elde etmesine sebebiyet veren Piyasa 

Takas Fiyatı (PTF)’na geçilmesi ile kurumun gelir kaybına uğradığı ve henüz 

faaliyete geçmeyen diğer termik santrallerin de devreye girmesiyle 30 yıllık 

projeksiyonda kurumun çok daha önemli miktarlarda gelir kaybına 

uğrayabileceği ve ayrıca Maden Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereğince 

sadece yeraltı işletmeleri için uygulanması gereken fiyat farkının, Kolin 

Termik Santralinin açık ocaklardan temin ettiği kömürler için verildiği tespit 

edilmiştir. 

 

 Kurumun menfaatine olan fiyat güncelleme endeksinin kaldırılması 

ve mevzuata aykırı olarak fiyat farkı verilmesinin; 

- 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’nın 1.  

Maddesine göre iktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun 

olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda çalışmaları gerekliliğine 

ve Yöneticilerin verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik ve 

69-70 
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karlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gerekli 

gayret ve basireti göstermek sorumluluğu ve yükümlülüğüne aykırı olduğu,  

 - Güncellemenin yapıldığı tarih itibariyle, yapılan iş ve işlemlerin 

meri mevzuatın yöneticilere tevcih ettiği yükümlülük ve sorumluluklar ile 

bağdaşmadığı,  

Bu nedenlerle, 

- Termik Santral Kurma Şartlı Rödövans Sözleşmelerinde 

sözleşmede belirtilen fiyatın ÜFE ile güncellenmesi yerine PTF’nin 

kullanılması sonucunda yıllar itibarıyla uğranılan 79.387.099,49 TL’sı ile 

hesaplanacak bu zamana kadarki ilave gelir kaybı ile yasal faizinin ilgili 

firmalardan talep edilmesi, 

              - Sözleşmelerde rödövans birim fiyat güncellemelerinde 

kullanılacağı hüküm altına alınan ÜFE endeksinin yerine 2016 yılından 

itibaren kullanılan PTF’nin kullanılmasından vazgeçilerek Kurum 

menfaatine olan ÜFE'ye göre fiyat güncellemelerine tekrar dönülmesi, 

 - Ayrıca Fiyat farkı uygulamasının Maden Kanunu’nun 29’uncu 

maddesi gereği yeraltı işletmelerini uygulanacağı hüküm altına alındığından 

Kolin termik santralinin enerji üretiminde kullandığı kömürü açık ocaklardan 

temin etmesi nedeniyle verilen fiyat farklarının firmadan tahsil edilmesi ve 

fiyat farkı uygulamasına son verilmesi 

önerilir. 

 

14 Kurum tarafından kömür üretim sahalarının çoğunlukla ihale 

yapılmaksızın herhangi bir üretim faaliyeti bulunmayan ve Sayıştay denetimi 

dışında bulunan Kurum İştiraklerine verildiği, İştiraklerin ise bu sahalarda 

üretimi başka şirketlere yaptırdığı, dolayısıyla bu işlemlerin dolaylı yoldan 

kömür üretim sahalarının ihalesiz, kritersiz olarak şirketlere verildiği tespit 

edilmiştir. 

 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK’nın 1.  

maddesinde iktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak 

verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda çalışmaları gerektiği 

vurgulanmıştır.   

Kurum ihalelerinin mevzuat ve denetim dışında kalmasına ayrıca 

ihalelerin şeffaf ve rekabete açık olarak yapılmayarak daha etkin bir rodövans 

birim fiyatının ortaya çıkmamasına ve dolayısıyla da Kurum gelirlerinin daha 

düşük kalmasına ve ayrıca Kurum üretim makina ve teçhizatları ile 

personelinin atıl kalmasına sebebiyet verdiğinden,  

- Öncelikle gerekli çalışmaların yapılıp Kurumun bütün sahalarını 

kendi imkânlarıyla işletmesinin sağlanması, 

- Kurum bütün sahalarını kendisi işletemeyecekse Kurum 

tarafından işletilemeyecek sahaların teknik bir rapora dayalı 

olarak belirlenmesi ve sonrasında bu sahalar için ihaleye 

çıkılması 

önerilir. 

 

74 

15 
TKİ tarafından Santral Kurulum amacıyla üçüncü şahıslara kiralanan kömür 

sahaları ile olarak; 

-Firmalara verilen 6 yıllık sürenin dolduğu ancak söz konusu 

sahalarda herhangi bir faaliyetin olmadığı, 

76 
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-Bazı yüklenicilerin; üretim maliyetlerdeki artış, elektrik fiyatlarının 

düşüklüğü gibi gerekçelerin mücbir sebep sayılması gerektiği yönündeki 

yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunduğu göz önüne alındığında bu isteklerin 

tasfiye amaçlı olduğu ancak ekonomik konjonktürdeki gelişmelerin ihale 

dönemine paralel olduğu, 

- Firmaların 6 yıllık süre içinde söz konusu kömür sahalarında 

herhangi bir madencilik çalışması yapmamış olduklarından sonuçta böyle 

talepte bulunacaklarının zaten önceden tahmin edildiği  

-Herhangi bir tasfiye işleminin Haksız Rekabet oluşturacağı 

-Eş zamanlı olarak işe başlayan Soma’daki firmanın havzadaki 

kömürü bu  süreçte elektrik enerjisine dönüştürerek üretime geçtiği, 

  gibi hususlardan hareketle bu sahaları kiralayan firmalarla yapılan 

sözleşmelerin zaman geçirilmeden sözleşme hükümlerine göre 

neticelendirilmesi ile gerekiyorsa yeni ihale hazırlıklarına başlanması, 

önerilir. 

16 TKİ Genel Müdürlüğü kadrolarında olup diğer Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında Geçici olarak görevlendirilen personel ile ilgili olarak; 

-Söz konusu personelin kadrolarının bulundukları yerlerde 

istihdamının sağlanarak özellikle İşletme Müdürlüklerindeki kalifiye 

personel eksikliğinin giderilmesi, 

- Ayrıca söz konusu personelin yıllardır kullanmadığı ve birikmiş 

olan yıllık izinlerinin parasal karşılığa dönüşmesinin önüne geçilmesi 

amacıyla bu izinlerin kullandırılması, önerilir. 

 

79 

17 
Garp Linyitleri İşletmesi ruhsat sahası içinde bulunan Büyükdüz 

kapalı ocağında 2014 yılına kadar üretimi yapılarak büyük kısmı alınan,  

ancak ocak güvenliği endişesiyle yeraltında bırakılmış olan yaklaşık 500 bin 

ton kömürün henüz ihale edilmemiş olan sahalarla birleştirilerek bir paket 

halinde ihale edilmesi ve bu yeraltı zenginliğinin ekonomiye kazandırılması 

ile Ömerler yeraltı mekanize ocağındaki problemlerin giderilerek proje 

kapasitesi olan 1,4 milyon/ton seviyesinde kömür üretimi yapılması için 

azami gayretin gösterilmesi, önerilir.  

 

81 

18 
Ege Linyitleri İşletmesi’nin Deniş Bölgesinde yaklaşık 14 yıl önce 

kurulup 2017 yılı sonuna kadar çalıştırılan ancak ihtiyaç kalmaması 

nedeniyle deklase durumuna düşen lavvar tesisinin yerinden sökülerek 

zaman geçirilmeden satışının ya da diğer İşletmelere transferinin 

gerçekleştirilmesi önerilir. 

 

82 

19 
Personel Çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında çalışana 

ödenmesi gereken kıdem tazminatıyla ilgili olarak; 

- Yapılacak olan sözleşmeye Kıdem tazminatının Alt Yüklenici 

tarafından ödeneceğinin açık bir biçimde yazılması, 

83 
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- İşin bitiminde Alt yükleniciyle mahkemeleşme ya da ilgiliyi 

bulamama riskine karşı yüklenicinin istihkakından her ay kıdem tazminatı 

tutarı kadar bloke edilmesi ve bu hususun da sözleşmede yer alması, 

- Sözleşmelerde İş Kanunu ve bu düzenlemeden kaynaklanabilecek 

her türlü sorumluluğun yükleniciye ait olacağının açıkça belirtilmesi,  

önerilir. 

 

20 
TKİ Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatında hizmet aracı 

kullanımının 237 Sayılı Taşıt Kanunu Yönetmeliklerine riayet edilerek 

yapılması ile özellikle İşletme ve Kontrol Müdürlüklerinde sayıca fazla 

olduğu değerlendirilen kiralık araç sayısının tedricen azaltılması, önerilir. 

 

84 

 

Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi 

Öneri 

Sıra 

No 

 

Öneri Metni 

Bulunduğu 

Sayfa  

1 Kurumun ihalesiz olarak kömür üretim sahalarını verdiği söz konusu 

iştiraklerin (%48 payı bulunan KİAŞ ve %16 payı bulunan Yeni Anadolu 

Madencilik (Yeni Çeltek) A.Ş.)  durumu hakkında bilgi edinilmesi ve genel 

olarak da TKİ’nin mali durumu ve faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgi 

edinilebilmesi için Kurumun İştiraklerindeki TKİ temsilcileri tarafından, 

- (TKİ Ana Statünün başlıklı 19.maddesi gereğince) Yönetim kurulu 

üyesi oldukları anonim şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında TKİ'ye 

rapor sunmaları  

-Ayrıca (233 Sayılı KHK’nın 28. Maddesi gereğince) iştiraklerin 

bilanço ve netice hesaplarına, TKİ’nin yıllık faaliyet raporlarında yer 

vermeleri  

önerilir. 

 

85 

2 
Kurum hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kamu ve özel sektör 

faaliyet raporu kullanıcılarının doğru ve tam bilgi sahibi olabilmeleri, Kurum 

yöneticilerinin hesap verebilirliğinin ve Kurum faaliyetlerinin şeffaflığının 

sağlanması açısından ilgili mevzuatla faaliyet raporlarında asgari olarak 

bulunması gerekli görülen; 

İştiraklerin mali tabloları, geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere 

ulaşılıp ulaşılamadığı, hedeflere ulaşılamamışsa gerekçelerine ilişkin bilgiler 

ve değerlendirmeler, faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler, şirket aleyhine 

açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki 

davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler gibi bazı önemli bilgilere en az 

mevzuatta istenildiği şekilde TKİ faaliyet raporlarında yer verilmesi önerilir. 
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