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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kurum/kuruluşun; 

 

 

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

 

(*)TTK’nın sermayesi Cumhurbaşkanlığının 02.11.2018 Tarih, 214 sayılı kararıyla 11.500 milyon liraya 

yükseltilmiş, 10.245 milyon lirası ödenmiştir. Bu tutarın müesseselere dağıtımı TTK Yönetim Kurulu’nun 

28.11.2018 tarih, 226 sayılı kararıyla yapılmış ve Müessesesinin sermayesi 1.315 milyon liraya çıkarılmak 

suretiyle 2018 yılsonu itibarıyla bu tutarın 1.164,6 milyon lirası ödenmiştir 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

233 sayılı KHK’nin yürürlüğe girmesinden sonra İktisadi Devlet Teşekküllerinin Ana 

Statüleri hazırlanarak yürürlüğe konulmuş, bu mevzuat gereğince hazırlanan ve Ekonomik 

İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilen “Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana 

Statüsü”, 11.12.1984 tarih, 18602 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. 

Unvanı :  Armutçuk Taskömürü İşletme Müessesesi. 

Merkezi :  Zonguldak 

Bağlı Olduğu Kuruluş :  TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) 

Esas Sermayesi :  1.315.000.000 TL (*) 

Ödenmiş Sermayesi :  1.164.600.000 TL  

  

  

Karar Organı 

  

  

 (Yönetim Komitesi) 

  Karar 

Organındaki 

Ünvanı 

Adı Soyadı Müessesedeki Görevi 

Görevli Bulunduğu Süre 

Başlama 

Tarihi 
Ayrılış Tarihi 

1- Başkan Ali HEKİM Müessese Müdürü 28.06.2017 Devam ediyor 

2-Üye Muammer İNAN  Müessese Müdür Yardımcısı 28.07.2017 Devam ediyor 

3-Üye Adem KORKUSUZ Müessese Müdür Yardımcısı 28.06.2017 Devam ediyor 

4-Üye Ahmet AKER 
Müessese Müdür Yardımcısı 

(Elk.Mek.) 
02.08.2012 Devam ediyor 

5-Üye  Orhan ÇELİK  Müessese Müdür Yardımcısı (Üretim) 02.03.2016  Devam ediyor  
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Türkiye Taşkömürü Kurumunun bir işletmesi olan, Armutçuk İşletmesi de TTK 

Yönetim Kurulu’nun 17.12.1983 tarih ve 3 sayılı kararı ile 01.01.1984 tarihinden itibaren 

müessese statüsüne kavuşturulmuştur. Ancak, TTK Yönetim Kurulunun 01.09.1994 tarih ve 

231 sayılı kararı ile müessese statüsü kaldırılarak yeniden işletme müdürlüğüne 

dönüştürülmüş ve önce Karadon Müessesesine sonra da Kozlu Müessesesine bağlanmıştır. 

İşletme Müdürlüğü TTK Yönetim Kurulu’nun 24.09.1997 tarih ve 16 sayılı kararı ile 

“yönetimin daha dinamik yapıya kavuşturulması, üretim ve verimliliğin artırılması, iş 

gücünün rantabl ve rasyonel bir şekilde düzenlenerek iş gücünden azami ölçüde 

faydalanılması, kontrol ve denetimin daha etkin bir hale getirilmesi ve uygulamada 

karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi amacıyla ticaret siciline kayıt ve ilanını müteakip 

01.01.1998 tarihinden itibaren Kurumun Ana Statüsünün 4. maddesinde düzenlenen 

konularda faaliyette bulunmak üzere Üzülmez ve Kozlu Taşkömürü İşletme Müesseselerinin 

sermayelerinden aktarılarak ikişer trilyon sermaye ile Amasra ve Armutçuk Taşkömürü 

İşletme Müessesesinin kurulması karar” altına alınmıştır. 

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

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

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

hükümlerine göre faaliyette bulunmaktadır. 

TTK Genel Müdürlüğünü ilgilendiren Bakanlar Kurulu kararları, Yüksek Planlama 

Kurulu kararları, tüzükler, yönetmelikler ve diğer iç yönergeler, TTK’ya bağlı müessese 

statüsünde faaliyet gösteren Armutçuk müessesesi için de geçerli bulunmaktadır. 

TTK Yönetim Kurulu’nun 10.09.1991 tarih, 240 sayılı kararıyla yürürlüğe giren 

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

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

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

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

üretimini gerçekleştirmektir.” şeklinde belirlenmiştir.  

1.3 Teşkilat 

233 sayılı KHK gereğince hazırlanan 11.12.1984 tarihli 18602 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü” ile TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı 

müesseselerin teşkilat yapıları düzenlenmiştir. TTK Yönetim Kurulu’nun 03.03.2008 tarih ve 
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49 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Türkiye Taşkömürü Kurumu Teşkilat Yapısı, Görev ve 

Çalışma Esasları Yönergesi”ne göre Armutçuk Müessesesi; Yönetim Komitesi, Müessese 

Müdürü, üretim, etüd-tesis, idari ve elektro-mekanikten sorumlu 2 müessese müdür 

yardımcısı ve bunlara bağlı servis müdürlükleri ve şeflikleri ile yönetim komitesine bağlı özel 

büro şefliği ve doğrudan müessese müdürüne bağlı sivil savunma amir ve uzmanlığı 

birimlerinden oluşmaktadır.  

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

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

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

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

Genel Müdürünün teklifi ile TTK Yönetim Kurulunca atanmaktadır. Yönetim komitesi 

üyelerinin görev süresi ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. 

2018 yılı ve devamında görev alan Yönetim Komitesi üyelerini gösteren çizelgeye 

Raporun giriş kısmında yer verilmiştir.  

Denetim tarihi itibarıyla (Nisan 2019), Müessese Yönetim Komitesi Başkanlığı ile 

yönetim komitesi üyeliklerinden ikisine 28.06.2017 tarihinde asaleten yeni atamalar yapıldığı 

görülmüştür.  

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

üncü maddesine göre, Müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organı Müessese 

Müdürlüğüdür.  

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

elektro-mekanikten sorumlu 2 müessese müdür yardımcısından oluşmakta, ayrıca, müessese 

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

başmühendislikler bulunmaktadır.   

Denetim tarihi itibariyle (Nisan/2019), TTK Yönetim Kurulunun 28.06.2017 tarihli 

kararıyla Müessese Müdürlüğü ve iki müessese müdür yardımcılığı görevlerine asaleten 

atama yapıldığı görülmüştür.  

Hukuk servisi: TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Yönergesi ile düzenlenen 

Müessese teşkilat yapısı içinde Hukuk Müşavirliği birimi yer almakla birlikte, 27.10.2008 

tarih ve 2008/14269 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan kadro ihdas ve iptal işlemleri 

sonucu müesseselerdeki Hukuk Müşavirlikleri iptal edilerek TTK Genel Müdürlük Hukuk 

Müşavirliği bünyesine alınmıştır. Bu çerçevede Müessesenin hukuk işleri ve davalarının takip 

ve yürütülmesi Ana teşekkül Hukuk Müşavirliğince sağlanmaktadır. 
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Müessese aleyhine açılan davalar genellikle, iş kazaları, maluliyet, meslek hastalıkları ve 

kıdem tazminatlarıyla ilgili iş davalarıdır.  

Teftiş ve kontrol servisleri: Müessesenin teftiş işlemleri; TTK Teftiş Kurulu 

Yönetmeliğine göre Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülmektedir. TTK Genel 

Müdürlüğü’nün 21.12.2017 tarihli Olur’ları ile onaylanan 2018 yılı teftiş programı gereğince 

TTK Genel Müdürlük birimleri ile bağlı müesseselerin 2018 yılı işlemlerine ilişkin genel 

teftiş ve inceleme işlemlerinin yapılması planlanmıştır. İnceleme tarihi (Nisan 2019) itibarıyla 

Armutçuk Müessesesinin 2018 yılı işlemlerine ilişkin teftiş raporunun hazırlık çalışmalarının 

sürdürüldüğü görülmüştür. 

1.4 Toplu Bilgiler 

Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda 

österilmiştir. 

Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler  Ölçü 2016 2017 2018 

Son İki 

Yıl 

Farkı 

Artış 

veya 

Azalış 

% 

Sermaye Bin TL 1.080.000 1.230.000 1.315.000 85.000 7 

Ödenmiş sermaye Bin TL 921.000 1.044.800 1.164.600 119.800 11 

Öz kaynaklar Bin TL 20.216 31.610 45.566 13.956 44 

Yabancı kaynaklar Bin TL 47.579 26.856 17.427 (9.429) (35) 

Toplam Aktifler Bin TL 67.795 58.467 62.993 4.526 8 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 8.482 5.432 12.389 6.957 128 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 49 42 42 109   

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL 921.000 1.044.800 1.164.600 119.800 11 

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL           

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL           

İştirakler temettü geliri Bin TL           

Tüm alım tutarı Bin TL 12.122 14.460 29.264 14.804 102 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti)  Bin TL 108.441 113.620 122.204 8.584 8 

Net satış tutarı Bin TL 29.078 42.432 50.952 8.520 20 

Stoklar Bin TL 23.860 12.987 11.119 (1.868) (14) 

Memur Kişi 8 7 7     

Sözleşmeli  Kişi 139 133 129 (4) (3) 

İşçi Kişi 1.036 968 929 (39) (4) 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 101.438 114.137 120.173 6.036 5 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) %           

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) %           

Faaliyet kârı veya zararı  Bin TL (81.926) (103.044) (97.791) 5.253 (5) 

Dönem kârı veya zararı  Bin TL (97.958) (112.406) (105.844) 6.562 (6) 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler 
Bin TL           

Dönem net kârı veya zararı Bin TL (97.958) (112.406) (105.844) 6.562 (6) 

 

 

1908 Meşrutiyetin ilanından sonra Ticaret Nezaretine bağlı olarak Havza-i Fahmiye 
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Kömür Havzası Müdürlüğü kurulmuş ve 1908-1914 yıllarını kapsayan bu dönemde havzayı 

yönetmiştir. 1.Dünya Savaşı ile birlikte 1914-1918 arası havza Harp Kömürü Merkezi‘ne 

dönüştürülmüş ve başına da bir Alman subayı getirilmiştir. Harpten sonra da havzaya 

Fransızlar hakim olmuş, idaresi de merkezi İstanbul‘da kurulan “İtilaf Devletleri Kömür 

Komisyonu” nun emrine geçmiştir. 

1921 yılında TBMM‘ne verilen kanun önergesi ile 10.09.1921 tarih ve 151 no.lu 

“Zonguldak Amele Kanunu” çıkartılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra bölgede, 1926 -

1927 yıllarında kurduğu şirketlerle (Türk Kömür Madenleri, Kozlu Kömür İşleri, Kireçlik 

Kömür Madenleri, Maden Kömürleri İşleri, Kilimli Maden İşleri ve Amasra Kömür İstimar 

Mıntıkası) Türkiye İş Bankası üretim faaliyetinde bulunmuş ve 15 yıl boyunca bu faaliyetini 

sürdürmüştür. 2818 sayılı Maden Kanunu bu dönemde çıkarılmıştır. 1926 yılında İngiltere‘de 

kömür işçilerinin grevi nedeniyle artan talep Zonguldak havzasından karşılanmış, 1923‘de 

597 bin ton olan üretim, bu dönemde ilk kez 1 milyon tonun üzerine çıkarak 1926‘da 1,2 

milyon tona 1930-1935 döneminde ise üretim kademeli olarak artarak 1,6 milyon tondan 2,3 

milyon tona yükselmiştir.  

05.06.1940 tarih, 3867 Sayılı “Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların 

Devletleştirilmesi” Kanunu uyarınca 01.12.1940 tarihinde Ereğli Havzasındaki bütün ocaklara 

el konulmuş ve bu tarihten itibaren havza tamamen millileşmiş ve Devlet sermayesiyle 

Etibanka bağlı “Mahdut Mesuliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi” tarafından 

işletilmeye başlanmıştır. 

‘Ereğli Kömür İşletmeleri’ (EKİ) önce Etibank‘a, daha sonra 22.05.1957 tarihinde 

kabul edilip 31.05.1957 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6974 Sayılı Kanunla Türkiye 

Kömür İşletmeleri (TKİ)‘ne bağlanmış, bilahare 17.06.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun 

verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 11.04.1983 tarih ve 60 sayılı KHK ile ‘İktisadi Devlet 

Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının Yeniden Düzenlenmesi‘ kapsamında, TKİ’nin 

müessesesi olarak faaliyet gösteren Ereğli Kömür İşletmeleri Müessesesi yerine; Kozlu, 

Karadon, Armutçuk, Üzülmez ve Amasra İşletmelerinden oluşan “Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü”nün kurulması öngörülmüş, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu 

iktisadi Kuruluşları hakkındaki 11.04.1983 tarih ve 60 sayılı KHK ve aynı kararnamenin 

geçici 6.ncı maddesinin birinci fıkrasına ilişkin 21.07.1983 tarih ve 73 sayılı KHK‘nin 

değiştirilerek kabulü 19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı Kanunla kararlaştırılmış, bu yasal 

düzenleme içinde Bakanlar Kurulu‘nun aldığı; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 

Müdürlüğü‘nün kurulmasına ilişkin karar 28.10.1983 tarih ve 18205 mükerrer sayılı Resmi 
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Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

28.10.1983 tarih ve 96 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 31.10 1983 tarihinde 

kurulan Türkiye Taşkömürü Kurumu‘nun (TTK) Ana Statüsü 11.12.1984 tarih ve 18602 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Müessese, TTK Yönetim Kurulu’nun 01.09.1994/231 sayılı kararı ile işletme 

müdürlüğüne dönüştürülmüş olmasına rağmen 01.01.1998 tarihinden itibaren yeniden 

müessese statüsüne kavuşturulmuş olup, anılan tarihten bu yana, müessese statüsü ile 

faaliyetine devam etmektedir. 

Kurumun 2018 yılı satılabilir kömür üretimi 686 bin ton olup, bunun 93 Bin tonu 

Müessesece gerçekleştirilmiştir. 

Müessese Zonguldak İlinin 35 km batısında, Ereğli İlçesine 12km uzaklıktaki 

Kandilli (Armutçuk) Beldesinde kurulmuştur. Müessese yaklaşık 54 km2 si karada, 46 km2 si 

deniz altında olmak üzere toplam 100 km2 lik bir alandan sorumludur. Müessesece üretilen 

kömürün kalorifik değeri 6250-7900 kcal/kg aralığında olup orta-iyi koklaşabilir özelliktedir. 

Müessesenin faaliyet dönemi sonu itibarıyla 32,4 milyon ton kömür rezervi 

bulunmakta olup, bu rezervin, 20,9 milyon tonu Müessesenin uhdesindedir. Alacaağzı ve 

Kandilli (-300) kod üzeri sahalar ruhsatı bölünerek akdolunan sözleşme ile bir yükleniciye 

devrolunuştur.  

Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin nominal sermayesi 2018 yılında 1,315 

milyar liraya çıkarılmış, yıl sonunda bu tutarın 1,164 milyar liralık kısmı ödenmiştir. 

Müessesede 2018 yılında 145,5 Bin ton tüvanan kömür üretilmiş ve bunu % 63,7’si oranında 

92,7 Bin ton satılabilir kömür elde edilmiştir. Önceki yıldan devreden 8,2 Bin ton kömürle 

birlikte yıl içinde üretilen kömürlerden 93,5 Bin bin tonu satılmış ve karşılığında 50,9 milyon 

lira satış hasılatı sağlanmıştır. Toplam satış maliyeti 121,8 milyon lira olarak gerçekleşmiş, 

faaliyet giderleri ile olağan ve olağandışı gider ve gelirlerin hesaba katılmasından sonra 2018 

yılında 105,8 milyon lira tutarında dönem zararı oluşmuştur. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 'nin cari yıllarda uygulayacakları işletmecilik 

faaliyetleri 233 sayılı KHK’de yer alan “Teşebbüslere Ait Mali Hükümler” çerçevesinde her 

yıl hazırlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde yürütülmektedir. Kamu 

iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2018 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman 
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Programı, 2017/10925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 31.10.2017 tarih ve 30226 Sayılı 

Resmi Gazetede, “2018 Yılı Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen 

Tebliğ” de 19.12.2017 tarih ve 30275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.   

1.5.1 İşletme Bütçesi 

2018 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programında belirlenen temel prensiplere uygun 

olarak hazırlanan Armutçuk Müessesesinin 2018 yılı İş Programı ve Bütçesi, Müessese 

Yönetim Komitesinin 15.12.2017 tarih ve 24/49 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve TTK 

Yönetim Kurulu’nun 29.12.2017 tarih ve 311 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 

Müessesenin 2018 yılı bütçe büyüklükleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Armutçuk Müessesesinin 2018 yılı bütçe ve iş programında;  

-Toplam personel sayısının 1.117 olacağı, bu personelin 980'inin işçi, 130’unun 

sözleşmeli, 7’sinin de kadrolu memur statüsünde çalışacağı, işçilerden 825’inin yeraltında, 

155’inin yer üstünde istihdam edileceği,  

-Bu dönemde Müessese işletmelerinde üretilecek 168,6 bin ton tüvanan kömürden 

105,4 bin ton satılabilir kömür elde edileceği, bu miktarın 5,2 bin tonunun iç tüketimde 

kullanıldıktan sonra kalan 100,2 bin ton kömürün satışa sunulacağı, karşılığında 44,8 milyon 

lira brüt satış hasılatı sağlanacağı, taşkömürünün ortalama satış fiyatının 447,10 TL/Ton 

Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

                                       

Bütçeye İlişkin Başlıca 

Bilgiler 

Ölçü 

2017 2018 

 İlk 

Durum 
Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma 

(İlk 

Durum) 

% 

             

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

Göre 

Sapma 

(İlk 

Durum) 

% 

             

İlk 

Durum 

Son 

Durum 

  A)-Personel sayısı kişi 1.198 1.108 (8) 1.117 1.117 1.029 (8) 

  B)-Personel giderleri Bin TL 100.210 114.137 14 113.701 116.065 113.942 - 

  C)-Tüm alım tutarı Bin TL 22.712 15.284 (36,8) 21.777 23.899 16.807 (33) 

  D)-Başlıca alımlar             

  E)-Tüm üretim maliyeti Bin TL 103.200 113.620 10 123.623 123.623 122.204 (1,2) 

  F)-Başlıca üretimler Ton 114.609 111.702 (3) 105.420 105.420 92.685 (12) 

  G)-Net satış tutarı Bin TL 32.500 42.432 31 44.818 44.818 50.952 13,6 

  H)-Başlıca satışlar Ton 108.537 123.911 14 100.149 100.149 93.469 (6,/) 

  I)-Yatırımlar (Nakdi 

harcama) 
Bin TL 25.174 5.432 (78) 22.335 22.588 14.431 (35) 

J)-Dönem kârı veya zararı Bin TL (103.000) (112.406) 9 (115.500) (115.500) (105.844) (8,4) 
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olacağı, 

-Malzeme ve hizmet alımları için 21,7 milyon lira, yatırım malları alımları için de 22,3 

milyon lira tutarında kaynak tahsis edileceği,  

-Toplam gelirlerin 49,2 milyon lira toplam giderlerin ise 164,7 milyon lira olacağı ve 

2018 faaliyetleri sonucunda 115,5 milyon lira zarar oluşacağı tahmin edilmiştir.  

Müessesenin 2018 yılı işletme faaliyetleri sonucunda ise;  

Yıl sonu itibariyle 898’i işçi, 124’ü sözleşmeli ve 7’si de memur olmak üzere toplam 

1.029 personelle çalışılmış, 92,7 bin ton satılabilir üretim gerçekleşmiş, bu miktarın 3,9 bin 

tonu iç tüketimde kullanılmış, önceki yıldan devredenstoklrla birlikte satışı gerçekleşen 93,5 

bin ton kömür karşılığında 50,9 milyon lira net satış hasılatı sağlanmıştır.  

Müessesenin 2018 yılı toplam gelirleri 54,2 milyon lira, toplam gider ve maliyetleri de 

160,0 milyon lira olarak gerçekleşmiş ve dönem sonunda 105,8 milyon lira tutarında zarar 

oluşmuştur.  

1.5.2 İnsan Kaynakları 

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

üzere üç ayrı statüde personel istihdam edilmektedir. 

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

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

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

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

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

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’na  tabidir. 

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

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

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

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

Sözleşmesi Kanunu,  5590 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

bunların ek ve tadilleri ile işçilerin üyesi bulunduğu sendikalarla imzalanan toplu iş 

sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 ve 399 sayılı KHK’lere tabi olan personel 
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ile 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 

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

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

14.06.1995 tarih ve 22313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 

Söz konusu personel ayrıca, TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliği ile TTK Genel Müdürlüğü Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri 

Yönetmeliği’ne tabi bulunmaktadır.  

Armutçuk Müessesesinde 2018 yılı itibarıyla çalışan personel sayısı ve bunlar için 

gerçekleşen personel ödemeleri önceki yılla mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 

Uzun yıllardan beri stratejik planlama yapılamaması nedeniyle Müessesede çalışması 

gereken norm kadro sayısı belirlenememekte, kadro planlaması yıllık bütçelerle 

yapılmaktadır.   Armutçuk Müessesesinin 2018 yılı bütçesinde program kadro sayısı 7 

memur, 130 sözleşmeli, 980 de işçi olmak üzere toplam 1.117 personel olarak programlanmış, 

2018 yıl sonu itibarıyla Müessesede 7 memur, 124 sözleşmeli personel, 898 de işçi olmak 

üzere toplam 1.029 personel çalışmıştır.  

2018 yılında; toplam 6 işçi, 2 sözleşmeli personel işe giriş yaparken, 57’si emeklilik 

olmak üzere muhtelif nedenlerle 76 işçi, 11 memur ve sözleşmeli personelin işten çıkışı 

gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle mevcut 898 işçinin 734’ü yeraltı, 164’ü de yer üstünde 

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-Memurlar             

A- 657 sayılı Kanun'a göre çalışanlar 7 7 7 334 613 578 

II-Sözleşmeliler         

A-399 sayılı KHK'ya göre çalışanlar 133 130 124 9.488 11.382 10.635 

III-İşçiler         

A-Sürekli işçiler  968 980 898 97.631 104.070 102.729 

Müessese Toplamı 1.108 1.117 1.029 107.453 116.065 113.942 
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çalışmaktadır. 

Kurumda açıktan personel atamaları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 

Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programlarında her yıl belirlenen esaslar 

çerçevesinde yapılmaktadır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 2018 yılı Genel Yatırım ve 

Finansman Kararnamesinde 2018 yılında Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılması 

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

Müsteşarlığı’nın özel iznine bağlanmıştır.  

Kurumda kıdemli işçi sayısının yüksek olması nedeniyle özellikle ağır iş şartlarında 

ve riskli ortamlarda çalışan yeraltı üretim işçilerinden emeklilik hakkı elde edenler 

beklemeden emekli olmaktadır. Armutçuk Müessesesinden 2016 yılında 89, 2017 yılında 65, 

2018 yılında da 57 işçinin emekliye ayrıldığı görülmektedir. Tüm hazırlıklar tamamlansa bile 

yeterli üretim işçisi alınamadığı takdirde üretim miktarının artırılması mümkün olmamakta, 

üretim tesislerinden bir kısmında boş kapasite oluşmaktadır.  

TTK’nın bütün müesseselerinde yaşanan işçi açığı sorununun çözümlenebilmesi 

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

Hazine ve Maliye Bakanlığından izin istenmiş, ilgili Bakanlıktan alınan cevabi yazıda özetle; 

09.12.2018 tarih, 434 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde Kurumda yaşanan işçi 

açığının giderilmesi amacıyla 1500 pano ayak işçisi alınabilmesi için TTK Yönetim Kuruluna 

yetki verilmiştir.  İnceleme tarihinde (Nisan 2019), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 

alınan 09.01.2019 Tarih, 583 sayılı Olur çerçevesinde 1500 işçiden 1000’inin işe başlatılması 

için noter huzurunda kura çekimi yapılarak seçim yapıldığı, işe girmeye hak kazanan işçilerin 

sağlık raporu işlemlerinin sürdürüldüğü ancak henüz işbaşı yapmadıkları görülmüştür.   

Müessesede istihdam edilen personel için 2018 yıl sonu itibarıyla gerçekleşen 

personel harcamaları toplamı 113,9 milyon lira tutarındadır. Bu tutarın; 102,7 milyon lirası 

işçilere, 10,6 milyon lirası sözleşmeli personele, 0,6 milyon lirası da memurlara attir. 

Müessesenin 2018 yılı sosyal giderleri toplamı geçen yıla göre % 5,6 oranında artmak 

suretiyle 37,6 milyon lira olarak gerçekleşmiştir.  

Sosyal harcamaların ağırlıklı kısmı; ilgili mevzuat uyarınca ödenen aile ve çocuk 

yardımı, evlenme, doğum ve ölüm yardımı ile emekli sandığına ödenen aidat ve ek karşılıklar 

ile emekli ikramiyeleri ve memurlara yapılan sağlık giderlerine, işçi personelde ise toplu-iş 

sözleşmeleri gereğince yapılan ödemelere ait bulunmaktadır. 
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1.5.3 Tedarik 

TTK Yönetim Kurulu’nun 30.06.1994 tarih ve 174 sayılı Kararı gereği, mal ve 

hizmetleri en ekonomik şekilde tedarik edebilmek amacı ile tüm kuruluşun mal ve hizmet 

alımları, Genel Müdürlük adına Makine ve İkmal Dairesi ile işbirliği içinde Satınalma Dairesi 

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

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

ile işbirliği içinde çalışmaktadır.  

Kurumda tüm alımlar, esas olarak 4734 Sayılı Kanun kapsamında 

gerçekleştirilmektedir. Ancak, Kamu İhale mevzuatına tabi iktisadi devlet teşekküllerine, bu 

Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesi (g) fıkrasında belirlenen parasal limitin altında 

kalan ihtiyaçlar için kendi düzenleyecekleri yönetmelikler çerçevesinde alım yapma imkânı 

tanınması nedeniyle her yıl belirlenen limitin altında kalan alımlarda kendi yönetmelikleri 

uygulanmaktadır.  

19.01.2018 tarih ve 30306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/1 sayılı Kamu 

İhale Tebliği ile 2017 yılında 8.890.120 lira olarak uygulanan limit, 01.02.2018 tarihinden 

itibaren 10.369.344 liraya yükseltilmiştir.  

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

ambarlarda bulunmayan malzemeler, TTK Yönetim Kurulunun 12.05.2011 tarih ve 177 sayılı 

Kararı ile yeniden düzenlenen “Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Küçük 

Kasalar Yönergesi” hükümleri çerçevesinde tanınan limitlere göre Müesseselerce satın 

alınmaktadır. 

TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı müesseselerde satınalma faaliyetinin topluca 

planlanıp izlenebilmesi amacıyla satınalma programı, önceki yıllardan beri yapılmakta olan 

yatırımlarda kullanılacak malzemeleri de kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. Yatırımlar için 

satınalınan malzemeler, yapılmakta olan yatırım hesaplarına aktarılarak tüketildiğinde, ilgili 

maddi duran varlığın veya özel tükenmeye tabi varlığın maliyetine girdiğinden, bünyesine 

girdiği varlıkla birlikte amortisman veya özel tükenme payı olarak tabi olduğu itfa süresine 

göre gelecek yıllarda üretim maliyetine yansıtılmaktadır. İşletme malzemeleri ise 

tüketildiğinde doğrudan cari yıl üretim maliyetlerine yansıtılmaktadır. Ayrıca; Müessesece 

alınan malzemeler dışında belirli limit kapsamındaki acil ihtiyaçlar, küçük kasa alımları ile 

karşılanmaktadır.  
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1.5.3.1 Mal Alımları 

Armutçuk Müessesesi 2018 yılı bütçesinde öngörülen ve gerçekleştirilen mal 

alımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 5: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen 
Program  Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

(%) 
Miktar 

Tutar     

(Bin TL) Miktar 
Ödenek 

(Bin TL)  
Miktar 

Tutar 

(Bin TL) 

1-İlk Madde ve Yardımcı 

Maddeler 
              

-Yurtiçi   5.531   7.185  6.898 (4) 

-Yurtdışı           

2-İşletme Malzemesi, Yedekler 

ve Diğer Malzemeler 
          

-Yurtiçi   5.971   11.303  7.000 (38) 

3-Ticari Mallar           

-Yurtiçi           

Yurtiçi Alımlar Toplamı   11.502   18.478  13.898 (24,8) 

Yurtdışı Alımlar Toplamı           

Genel Toplam   11.502   18.478  13.898 (24,8) 

Verilen Sipariş Avansları               

TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı müesseselerde satınalma faaliyetinin topluca 

planlanıp izlenebilmesi amacıyla satınalma programı, önceki yıllardan beri yapılmakta olan 

yatırımlarda kullanılacak malzemeleri de kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. Yukarıdaki 

tablo hazırlanırken işletme malzemeleri alımları ile yatırım malzemeleri alımlarının birbirine 

karışmasını önlemek amacıyla işletme malzemeleri alımları ile ilk madde ve malzeme alımları 

dikkate alınmış, yatırım mallları alımları bu tabloya dâhil edilmemiştir. 

2018 yılında 13,9 milyon lira tutarında gerçekleşen mal alımlarının %49,6’sını 

maden direkleri, demir tahkimat malzemeleri, akaryakıt ve yağlar gibi ilk madde ve 

malzemeler, %51,4’ünü de sair malzemeler, yedekler, sosyal işler malzemeleri, kırtasiye 

alımları oluşturmaktadır. Ahşap maden direği Orman Genel Müdürlüğünden, demir tahkimat 

malzemesi Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret (Kardemir) A.Ş.den, patlayıcı maddeler 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)’den, diğerleri de piyasadan satın alınmaktadır.  

Ayrıca; Müessece alınan malzemeler dışında belirli limit kapsamında acil ihtiyaçların 

karşılanması amacıyla küçük kasa alımları ile karşılanmaktadır. 
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Tablo 6: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu  

İlk Madde Ve Malzemeler 

2017 

Yılından 

Devreden 

Stok 

2018 Yılında 
2019 Yılına 

Devreden 

Stok 

(Bin TL) Giren Çıkan (Bin TL) 

  (Bin TL) (Bin TL)   

1-İlk Madde ve Yardımcı Maddeler 3.034 6.494 4.680 4.848 

2- İşletme Malzemesi, Yedekler ve Dig. 226 9.485 9.241 470 

Toplam  3.260 15.979 13.921 5.318 

Armutçuk Müessesesinin 2018 yılı bilançosunda ilk madde ve stok hesaplarına yıl 

içinde yapılan giriş ve çıkış kayıtlarından sonra 2019 yılına 5.318 bin lira tutarında ilk madde 

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

stoklarının en önemli kısmını maden direkleri, demir tahkimat malzemeleri, yedekler, 

patlayıcı ve sair malzemeler oluşturmaktadır.   

Yukarıdaki tablo hazırlanırken işletme malzemeleri stokları ile yatırım malzemeleri 

stoklarının birbirine karışmasını önlemek amacıyla sadece ilk madde ve malzeme stokları ile 

işletme malzemeleri stokları dikkate alınmış, yatırım malzemeleri stokları bu tabloya dâhil 

edilmemiştir. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

2018 yılında öngörülen ve gerçekleştirilen hizmet alımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 7- Hizmet Alımları Tablosu 

 2017 2018 

 Hizmet Alımları  

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

(%) Miktar 
Tutar      

 (Bin TL) 
Miktar 

Ödenek  

 (Bin TL) 
Miktar 

Tutar     

 (Bin TL) 

1-Mak,Teçh, İnş. Onarım Hizm.   167  750  156 (79) 

2-Taş ve Kömür Nakli   635  500  319 (36) 

3-Kömür Torbalanması Hizmetleri   259  340  374 10 

4-Maden Direği Nak. Tahm. Tahliye   697  323  660 104 

5- İşyeri Hekimliği Hizmetleri   215  325  255 (22) 

6-Koruma Güvenlik Hizmetleri  878  900  974 8 

7-Lavvar Yıkama Hizmetleri  -  -  -  

8-Diğer  107  161  171 6 

Genel Toplam   2.958  3.299  2.909 (12) 
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Müessesenin ihale ile hizmet alımı şeklindeki yaptırılan işleri, Genel Müdürlükçe 

diğer müesseselerdeki gibi tek elden yürütülmekte, hizmet alımları için Genel Yatırım ve 

Finansman Kararnameleri gereğince her yıl Hazine Müsteşarlığından izin alınmaktadır.  

Kurumun yüksek kapasiteli Merkez Atölyesi (Makine Fabrikası) ve Müessesenin 

donanımlı atölyeleri bulunmaktadır. Özel uzmanlık gerektiren bakım ve onarımlar ve zorunlu 

haller dışında, dışarıya bakım-onarım işi verilmemesi, atölyelerin kullanılarak tasarruf 

sağlanması gerekmektedir.  

TTK’ya bağlı olarak faaliyetini sürdüren Armutçuk dışındaki diğer 4 müessesede 

2006 yılından itibaren hizmet alımı suretiyle gerçekleştirilen kömür yıkama hizmetlerinde 

yaklaşık 12 yıldır birçok sorun yaşanmaktadır. Armutçuk Müessesesinde üretilen kömürler 

ise, 1960 yılında kurulan ve 59 yıldır faaliyette bulunan kendi lavvarında yıkanmakta ve 

hizmet alımı ihtiyacı bulunmamaktadır.   

1.5.4 Giderler 

Müessesenin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin giderleri önceki yıl sonuçlarıyla 

mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

2018 yılında gerçekleşen toplam 145,2 milyon lira tutarındaki giderlerin; %70,7’si 

işçi ücretlerine, %7,7’si memur ve sözleşmeli personel ücretlerine, %5,8' i dışardan sağlanan 

fayda ve hizmetlere, %8,1'i ilk madde ve malzeme giderlerine, %4,5’i amortisman ve 

tükenme paylarına, kalan %3,2' si de vergi, resim ve harçlar ile diğer çeşitli giderlere ait 

bulunmaktadır. 

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 11.002 13.860 11.832 (2.028) (14,6) 

1-Lşçi Ücret ve Giderleri 97.631 104.070 102.729 (1.341) (1) 

2-Memur Sözleşme Ücret ve Giderleri 9.823 11.995 11.213 (782) (7) 

3-Dışarıdan Sağla Fayda ve Hizmetler 7.724 10.054 8.447 (1.607) (16) 

4-Çeşitli Giderler 3.698 4.495 3.964 (531) (12) 

5-Vergi Resim ve Harçlar 284 408 359 (49) (12) 

6-Amortismanlar ve Tükenme Payları 5.193 7.007 6.635 (372) (5) 

7-Finansman Giderleri       

Toplam 135.355 151.889 145.179 (6.710) (4,4) 
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Müessesenin gider yapısına bakıldığında giderlerin en büyük bir kısmının işçilik ve 

diğer personel giderleri niteliğinde olduğu görülmektedir.  Bu durum, havzanın jeolojik yapısı 

nedeniyle tam mekanizasyon uygulanamaması ve ağırlıklı olarak emek-yoğun yöntemlerle 

üretim yapılabilmesinden kaynaklanmaktadır. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

1.5.5.1. Üretim 

TTK’nın beş üretim müessesesinden biri olan Armutçuk Müessesesi Zonguldak 

ilinin 35 km batısında yer almaktadır.  Yaklaşık 137,84 km² olan ruhsat sahasının 69,08 

km²’lik kısmı bölünerek devredilmiş, kalan 68,75 km²’lik kısmında faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Bu alanın 50,21 km²’si karada, 18,54 km²’si denizde yer almaktadır. 

Armutçuk Müessesesi’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği üretim tür ve miktarları, 

program ve önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 9: Üretim Türü Tablosu 

Üretim Türü Ölçü 2017 Yılı 2018 Yılı Gerçekleşme  

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa 

Göre  (%)                                  

Geçen Yıla 

Göre  (%) 

Tuvönan Üretim Ton 180.202 168.672 145.494 87 81 

Satılabilir Üretim Ton 111.702 105.420 92.685 88 83 

Satılabilir Tuvönan % 62,0 62,5 63,7 102 103 

İç Tüketim  4.289 5.271 3.934 75 92 

İşçilere Dağıtılan Ton 4.280 - 3.376  79 

Tesislerde Kull. Ton 9 - 5  56 

Sat. Üretim Türü       

0/10 mm İnce Lave Ton 59.489 57.730 47.129 82 79 

10-18 mm Ton 6.412 7.530 4.807 64 75 

18-150mm (Torba) Ton 25.069 25.100 25.656 102 102 

18-150mm (Dökme) Ton 483 0 1.091 0 226 

Santral Yakıtı 

(Filtrasyon Ürünü) 

Ton 20.249 15.060 14.002 93 69 

Toplam Satılabilir Ton 111.702 105.420 92.685 88 83 

Lavvardan Atılan 

Şist 

Ton 68.500 63.252 52.809 84 77 

Lavvar Verimliliği % 62 63 64 102 93 

Havzanın en batısında yer alan Armutçuk Müessesinde; yarı koklaşabilir özellikte 

taşkömürü,  Kandilli-Alacaağzı İşletmesinde üretilmektedir. Üretim çalışmaları ise -460/-560 

katlarındaki panolarda Büyük Damarda sürdürülmektedir. Jeolojik yapısının karmaşıklığı, 

çalışılan damarların kalın, dik ve yangına elverişli olması, üretim faaliyetlerinin güçlükle 

yürütülmesine neden olmaktadır. Damar kalınlıkları 3-9 m arasındadır.  
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Üretilen kömürün kalorifik değeri 6.250-7.900 kcal/kg arasında değişmektedir, 

Büyük damarda üretilen yarı koklaşabilir nitelikteki kömürler Armutçuk Lavvarında 

zenginleştirilerek, başta 2x150 MW gücündeki ÇATES (Çatalağzı Termik Santralı) olmak 

üzere, satış bağlantılarına göre çimento fabrikaları, ERDEMİR vb. sanayi tesisleri ile teshin 

kömürü olarak piyasaya arz edilmektedir. Yarı koklaşabilir özellikte olan Armutçuk 

kömürünün demir-çelik sektöründe pulverize olarak kullanıldığında önemli ölçüde yakıt 

tasarrufu sağladığı bilinmektedir.  

Müessese’de, 2006 yılı başı itibarıyla 13 No.lu kuyunun -400 katına teçhizi ile 

birlikte, -400/-450 ve -400/-600 katları arası çalışan panolarda üretilen kömürler tek ve çift 

zincirli konveyörlerle ayak diplerine kadar getirilmekte, buradan da 7 adet bant konveyörle 

galeri ve desandrelerden -400 katına çıkarılmaktadır. Bu bantlardan herhangi birinin arıza 

yapması durumunda üretimin doğrudan etkilendiği görülmektedir. -400 katında, 12202 ve 

12232 bant varageli başında bulunan yükleme noktasında bantlardan silolara dökülen 

kömürler, 5 tonluk vagonlara yüklenerek -400 katından 13 No.lu kuyu vasıtasıyla dışarı 

çıkarılıp tuvönan silolarına dökülmektedir. Silolardan alınan tuvönan kömürler lavvarda 

yıkanıp tasnif edildikten sonra 18-100 mm. parça kömürler hem Armutçuk sahasından, hem 

de Ereğli liman sahasından kara ve deniz yoluyla, 0-18 mm. ve 0-10 mm. kömürler ise 

Armutçuk stok sahasından satılmaktadır. Filtrasyon ürünü kömürler de üçüncü şahıs eliyle 

Kozlu lavvar stok sahasına nakledilmekte ve buradan vagonlarla Çatalağzı Termik Santralı’na 

sevk edilmektedir. 

Müessese 2018 yılı için, tuvönan olarak; 168.000 ton, satılabilir olarak da; 105.000 

ton üretim yapmayı programlamış, buna karşılık; tuvönan olarak %87 oranında 145.494 ton, 

satılabilir olarak %88 oranında 92.685 ton üretim gerçekleştirmiştir. 

Önceki yıla göre karşılaştırıldığında ise; tuvönan üretim %19 oranında 34.708 ton, 

satılabilir üretim de %17 oranında 19.017 ton noksan gerçekleşmiştir. 

Müessese tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen üretim, Kurum’un 2018 yılı 

toplam üretiminin tuvönan bazda %12’sini, satılabilir bazda ise %13,5’ini oluşturmaktadır. 

Müessesenin 2009 yılında 326.820 ton tüvönan, 223.755 ton satılabilir üretim 

yaptığı, 2009 yılından itibaren emeklilikler nedeniyle azalan işçi sayısına bağlı olarak da 

üretimin giderek düştüğü görülmektedir. 

Müessesede Uygulanan Üretim Yöntemleri; Müessesede emek yoğun klasik ağaç 

tahkimatlı geri dönümlü göçertmeli uzun ayak ve ilerletimli göçertmeli uzun ayak üretim 

yöntemleri uygulanmaktadır. Kömür kalınlığı stabil olmamakla birlikte kömür kalınlığına 

bağlı olarak katlı çalışma yapılmaktadır. 
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2018 yılı çalışılan panolar; Müessesede 2018 yılında iki kartiye (ocak) ile ortalama  

iki panoda üretim faaliyetleri sürdürülmüştür.  

Üretimde Mekanizasyon Projesi; Üretimde mekanizasyonla ilgili ön araştırma ve 

fizibilite safhası tamamlanmış, satın alınması planlanan yarı mekanize tahkimat sistemi ihalesi 

bitmiş olup, ANKA MASCHİNENBAU GmbH firması ile 06.10.2017 tarihli Sözleşme 

imzalanmıştır. Sözleşmeye göre 130 metrelik ayak boyu için 104 adet bedelli, 3 adet bedelsiz 

Yarı Mekanize Tahkimat Teçhizatı (ZH2400/19/30ZL Model ÇİN Menşeeli) hidrolik ünite, 

tüm bağlantı ve kontrol ekipmanları ile birlikte 1.882.000 EURO (7.734.079 TL) bedelle 

alınmıştır.  

18.09.2018 tarihinde şiltlerin ocak içine montajına başlanmış, 29.10.2018 tarihinde 

teçhizat tam faal hale getirilmiştir. 

İlk deneme çalişmalarında bir takım sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sorunlar aşağıda 

özet olarak verilmiştir. 

Kömür üstü birim de (tavan taşı) kendini taşıma özelliğinin olmaması (2 ile 5 metre 

arasında değişen kalınlıkta yalancı tavan); kendini taşıma özelliği olmamasının yanında sık 

eklemli, düzensiz süreksizlik içeren yapıda olması ve bu nedenle çok küçük tane boyutuna 

kadar ufalanarak akıcı bir ortam oluşturması (ana sebep olarak gözükmektedir) nedeniyle 

tavanın kontrolsüz şekilde boşalması sistemin çalışmasını engellemiş,  mekanize tahkimat 

teçhizatı hareket kabiliyetini kaybetmiştir.  

Sistemin çalışmasını engelleyen diğer sebepler ise özet olarak;  

1-Şilt hareketlerinde tavandan akan postanın konveyörle karşılanamaması veya 

konveyör gücünün (37 kw) yetersiz kalması. Akan posta temizliğinin ve ayağın açılmasının 1 

gün (3 vardiya sürmesi)  

2-Pano konumuna göre, panonun alt kodunda ana kat lağımı olmaması sebebiyle, 

ayak dibi son şiltten 15 derece baş yukarı 290 metre (90 metresi ayak içi + 200 metresi taban 

yolu) 6 tane birbiriyle seri çalışan konveyörle kömür nakledilmeye çalışılması, Olmuştur.  

Yukarıda özetlenen durumlar neticesinde 01.11.2018 tarihinde çalışma denemeleri 

başlamış 14.12.2018 tarihinde sistemin de-montaj çalışmaları kararı alınmış ve 17.12.2018 

tarihinde de-montaj çalışmalarına başlanmıştır. Panoda kalan 9 tanesinin söküm çalışmaları 

devam etmektedir.   

 Panoda de-montaj çalışmalarının bitişine müteakip klasik yöntemlerle 10 m lik have 

ilerlemesi yapılıp uzun süre yük altında kalan ve ezilen zondan uzaklaşarak pilot çalışma 

amaçlı ayak başından itibaren 20 m lik kısımda kirişli yarı-mekanize uygulamasının 

denenmesi hedeflenmektedir.  

2019 Mart itibarıyla Müesseseye alınan 107 şiltten 44 adedi Amasra TİM’e, 21 

adedi Üzülmez TİM’e gönderilmiş, 4 tanesi eğitim amaçlı kullanılmakta, 29 tanesi karo 

sahasında hazır beklemektedir.  
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Tablo 10: Üretimi Belirleyen Etkenler Tablosu 

Üretimi Belirleyen Başlıca 

Etkenler 
Ölçü 

Kapasite 

(Çalışma 

Günü 

Üzerinden) 

2017 

Gerçekleşen 

2018 
Gerçekleşme 

% 

Program Gerçekleşen 
Programa 

Göre 

Geçen 

Yıla 

Göre 

Üretim miktarı;               

Tuvönan Üretim; Ton   180.202 168.000 145.494 87 81 

Satılabilir Üretim; Ton   111.702 105.000 92.685 88 83 

Satılabilir/Tuvönan %   62 62,50 63,70 102 103 

Yıllık çalışma süresi: Gün    250 253 250   

Makine ve Tesisler;             

Kuyular; Ton/Yıl 384.000 180.202 168.000 145.494 87 81 

Lavvar Tesisi; Ton/Yıl 800.000 180.202 168.000 145.494 87 81 

Galeri Açma Makinaları; m/Yıl           

Kömür Kazı Makinaları; Ton/Yıl           

Kompresörler; m³/dak. 166 140 51.232.500 46.000.000 90 97 

Aspiratörler; m³/dak. 7.800 3.800 2.073.600.

000 

1.750.800.00

0 

84 89 

Tulumbalar (yeraltı); m³/yıl 16.200.000 365.000 400.000 365.000 91 100 

Lokomotifler; Ton/yıl 480.000 180.202 168.000 145.494 87 81 

Ocak arabaları; Ton/yıl 480.000 180.202 168.000 145.494 87 81 

Bant Konveyörler; Ton/yıl 504.000 180.202 168.000 145.494 87 81 

Hazırlık Faaliyetleri;            

Toplam Taş İçi; m/Yıl   253 640 136 21 54 

Toplam Kömür İçi; m/Yıl   293 600 682 114 233 

İlerleme Randımanları;             

Taş içi; cm/yev.   6,91 8,00 6,06 76 88 

Kömür içi; cm/yev.   19,59 20,66 20,66 100 105 

Sondaj Faaliyetleri;             

Arama, Pilot; metre   1.690   1.356  80 

Degaj;  metre   1.500   2.250  150 

İşçi Sayıları;             

Pano Ayak Üretim İşçisi; Adet   236 215 205 95 87 

Yeraltı (A); Adet   799 795 739 93 92 

Gruplu; Adet           

Daimi; Adet   799 795 739 93 92 

Yerüstü (B); Adet   136 155 159 103 117 

Diğer ( C ) Adet   33 30   0 0 

Genel Toplam;(A+B+C) Adet   968 980 898 92 93 

Yeraltı/yerüstü %   472,78 429,73 464,78 108 98 

Yeraltı/toplam %   82,54 81,12 82,29 101 100 

Yevmiye Sayıları;            

Pano Ayak Üretim İşçisi; Adet   48.557 48.375 42.185 87 87 

Yeraltı (A); Adet   161.632 178.875 153.312 86 95 

Yerüstü (B); Adet   7.771 34.875 7.926 23 102 

Diğer ( C ) Adet   7.907 6.750 8.041 119 102 

Genel Toplam;(A+B+C) Adet   177.310 220.500 169.279 77 95 

İşgücü Verimliği;             

Pano Ayak Üretim İşçisi; Kg/yev.    3.959 2.171 2.197 101 96 

Yeraltı (A); Kg/yev.    1.115 587 605 103 87 

Yerüstü (B); Kg/yev.    23.189 491 575 117 87 

Toplam (A+B); Kg/yev.    1.064 476 548 115 87 

Genel Toplam; Kg/yev.    874 664 582 88 80 

Üretim Verimliliği; Ton/Gün   727 664 582 88 80 

Kapasiteden yararlanma (%)   22,34 21 18,54 88 83 

* 2018 İşgücü verimliliği satılabilir üzerinden hesaplanmıştır. 
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Müessese’nin, 2003 yılında İTÜ tarafından yapılan norm kadro çalışmasına esas 

üretim kapasitesi satılabilir bazda 341.500 ton/yıl olup; Bu kapasitenin 2015 yılında %33’ü 

oranında 114.001 ton, 2016 yılında %37’si oranında 126.794 ton, 2017 yılında %33’ü 

oranında 111.702 ton, 2018 yılında %27’si oranında 92.685 ton satılabilir taşkömürü üretimi 

yapıldığı, emeklilik nedeniyle azalan işçi sayısına bağlı olarak üretimin son yıllarda giderek 

düştüğü görülmektedir.  

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

2019 yılında tamamlanabilen Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 2019-2023 Stratejik planında; 

satılabilir kömüre göre genel işçilik randımanının 529 kg/yevmiye’den 1.250 kg/yevmiye ye, 

yükseltilmesi, ton başına ticari maliyetin 1.685 TL/ton’dan 950 TL/ton’a düşürülmesinin 

öngörüldüğü görülmektedir. 

Mevcut durumuyla Armutçuk Müessesesinde son yıllarda üretimin giderek 

düşmesine, stratejik plan ve hedeflerden uzaklaşılmasına neden olan etkenler; 

-Kuruma 2002, 2006 ve 2009 yıllarında toplum işçi alımı yapıldığı, alınan işçilerin 

tamamının pano ayak üretim işçisi olduğu, 2009 yılından bu yana toplu işçi alınmadığı, kamu 

finansman kararnameleri kapsamında da kurum taleplerinin karşılanmadığı, bu nedenle de 

üretim ve üretime yardımcı bahse konu sanatlarda kurumun diğer müesseselerinde olduğu gibi 

belirgin işçi açığı oluştuğu, 

- Müessesenin yeraltı işyerlerinde yıl içerisinde zorunluluk arz eden nakliyat, tarama 

söküm bakım, hazırlık, mekanizasyon, barutçu gibi   sanatlara ağırlıklı olarak pano ayak 

üretim işçilerinden olmak üzere aylık ortalama 173 işçinin geçici sanat değişikliği yapılarak 

bu sanatlarda çalıştırılması, 

-Ocakların derinleşmesi, genişlemesi, Mevcut 13 nolu ihraç kuyusunun -400 katına 

kadar hizmet vermesi, üretim panolarının -500,-550 katlarında, 3-4 km mesafede tek bir 

bölgede II. blokta olması, ocak havalandırmasında sıkıntılar yaşanması, I. ve II. blok 

kömürlerinin üretilmesine kolaylık sağlamak amacıyla yatırım programına alınan yeni kuyu 

projesinin beklemeye alınması, 

-Nakliyat ve ana nakliyat yollarının uzaması (özellikle Namuriyen formasyonu içinde 

açılan galerilerde taban kabarması ve kesit daralması nedeniyle devamlı tamir tarama yapmak 

zorunda kalınması, etkin bir nakliyat sistemi oluşturulamaması), aktarma nokta ve sayılarının 

artması, daha fazla sayıda nakliyat işçiliğine gereksinim duyulması, üretim ayaklarına 

personel ve malzeme nakil sürelerinin uzaması, 
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-Ayaklarda tam ve/veya yarı mekanizasyona gidilememesi, yarı mekanize tahkimat 

teçhizatından ilk aşamada beklenen sonucun alınamaması, emek yoğun klasik ağaç tahkimatlı 

çalışma sistemine devam edilmesi,  

-Yedek pano hazırlıklarının yetersiz olması, doğu blokta üretim yapılan panoların 

yangın nedeniyle kapalı olması (IV. Blok güneyi ve V. Bloklar), daha önce üretim yapılarak 

kısmen yada tamamen terk edilmiş panoların bulunduğu bu blokta panolar açılsa bile kısa 

sürede yangın riskiyle tekrar karşılaşıldığından üretime yönelik olarak pano hazırlanamaması, 

bu nedenle ağırlıklı olarak batı blokta (II. Blok) çalışılmak zorunda kalınması,  

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

ncı maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 63.  maddesinin 1. fıkrası 3. cümlesi yeraltı maden 

işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok 7,5, haftada en çok 37,5 saattir şeklinde 

değiştirilmesi, senelik izin gün sayısının arttırılması,  

- 15.11.2015 tarihinden itibaren Kurum yer altı işyerlerinde münavebeli olarak 

(Gruplu) üretime yönelik Pano Ayak Üretim İşçiliği Sanatında çalışanların, 26. Dönem Toplu 

İş Sözleşmesinin İşin Düzenlenmesi başlıklı 18. Maddesine istinaden norm kadroları ile 

birlikte daimi işçilik statüsüne değişimlerinin yapılması,  yeraltında zor koşullarda işini 

düzgün yapan işçilerin yeterince dinlenememesi, 

- Son yıllarda giderek düştüğü görülen  2017 yılında 508 kg/yev., 2018 yılında 452 

kg/yev. olarak oldukça düşük gerçekleşen satılabilir bazdaki genel toplam iş gücü 

verimliliğinin artırılmasını sağlayacak teknik ve idari tedbirlerin alınamaması,  

-İş disiplininin sağlanamaması, devamsızlıklar ve ücretsiz istirahat izinlerinin 

önlenememesi, çalışanların motivasyonlarının bozulması, 

vb. teknik ve idari hususlar olarak ilk planda sayılabilir.  

Gelinen nokta itibarıyla 2018 yılında ortalama üretim derinliği -531 metre olmuş, 

üretim panoları -400 kotuna kadar hizmet veren 13 nolu kuyudan derinlik mesafe olarak 

uzaklaşmış, hale hazırda II. blokta -500, -550 katlarında bulunan üretim panolarına 

desandrelerle ulaşılması, nakliyat sisteminde aktarmaların artmasına yol açmıştır.   Bu 

nedenle nakliyat, tamir-tarama, bakım-onarım, elektro-mekanik gibi üretime yardımcı işçilik 

ihtiyacında artış olmuştur. 

Müessese’de esas üretimin yapıldığı büyük damarın kalınlığı 6-12 m. arasında 

değişmektedir. Bu nedenle büyük damar, eğimin dik olduğu kısımlarda ara katlı göçertme, 
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eğimin müsait olduğu kısımlarda katlı göçertmeli uzun ayak olarak çalışılmaktadır. Ayak 

arkasında göçüklerde yangına sebep olabilecek miktarda kömür kalmaktadır. Formasyon 

basınçları nedeniyle topuklarda kırıklar ve çatlaklar meydana gelmektedir. Büyük damar 

yanabilirlik riski açısından yüksek hava akımlarında orta risk grubunda yer almaktadır. 

Yangın oluşumunda; kömür cinsi, tane boyu, kükürt ihtivası, oksijen miktarı, ısı seyri, damar 

yatımı ve kalınlığı, havalandırma, ramble (dolgu) çeşidi, işletme yöntemi, söküm ve barajlama 

şekli önemli rol oynamaktadır.  

Müessese’de, ayak başlangıcında bırakılan kömür topuğuna çimento enjeksiyonu, 

ayak arkasında göçükte kalan kömürlerin okside olmasını önlemek amacı ile çimento şerbeti 

püskürtülmektedir. Ayak dibinde göçüğe hava kaçışını engellemek üzere, baş, dip, taban 

yollarında oluşan boşluklara dolgu malzemesi olarak köpük veya çamur dolgu yapılmaktadır. 

Alınan önlemlere rağmen, bazen ısı artışı, bazen de ısı artışı ve terleme görülmeden CO artışı 

nedeniyle pano kapatılmaktadır.  

2011 tarihli Armutçuk Müessesesi Ocak Yangınları Araştırma Raporu’nun sonuç 

bölümünde özetle; ʺArmutçuk Müessesesi‘nde büyük damarda meydana gelen yangınların ilk 

pano çalışmalarında oldukça uzun süre sonra meydana geldiği, bilahare yangın sonucu 

kapanan panoların daha kısa sürede açılıp kapandığı, yangınların genelde ilk ayak başı, arıza 

zonunda kalan kömürlerden veya topuklara müdahele edilmesi sonucu meydana geldiği, ayak 

ilerleme hızının 0,25-0,50 m. arasında değiştiği, bu değerlerin oldukça düşük olduğu, ayağın 

hergün en azından bir have(1,20m.) ilerlemesi gerektiği, panoların eski çalışmalardan dolayı 

parçalandığı, yangınla mücadelede zaman zaman patlama riski ile karşılaşıldığı 

görülmektedir.ʺ  Denilmektedir.  

İşçilikler; Müessese’nin 2018 yılı sonu itibarıyla kaydı açık toplam işçi sayısı, 

önceki yıla göre %7 oranında 70 kişi azalarak 898 kişiye düşmüştür. 2018 yılı sonu itibarı ile 

toplam 898 işçinin %82’si (739 kişi) yeraltı işçisi olup, yeraltı işçilerinin %28’i (205 işçi) 

üretime doğrudan katkı sağlayan pano ayak üretim işçisidir.    

2018 yılında pano ayak üretim işçi sayısında önceki yıla göre %13 oranında 31 

kişilik bir azalma olduğu, satılabilir üretimin önceki yıla göre %17 oranında düşmesine neden 

olan etkenlerden biri olduğu görülmektedir. 

Müessesenin 2014 yılında TTK Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen o günkü 

şartlar için güncellenmiş yeraltı norm kadro sayısının 1.240, yerüstü norm kadro sayısının 219 
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olduğu kişi, 2018 yılsonu itibarıyla da bu kadro sayısına göre yeraltında 501 kişi, yerüstünde 

60 kişi eksik olduğu görülmektedir.  

2019-2023 yılları Kurum Stratejik Planının 2018 yılsonu itibarıyla tamamlanmasıyla 

Kurumun Mart 2019 tarihi itibarıyla TUBİTAK TUSSİDE danışmanlığında planlanan 

hedefler doğrultusunda yeni bir Norm Kadro çalışması yapmaya başladığı görülmüştür. 

Mevcut durumda Müessesenin yeraltı işyerlerinde yıl içerisinde üretim ve hazırlık 

programlarına göre zorunluluk arz eden nakliyat, tarama söküm bakım, hazırlık, 

mekanizasyon, barutçu gibi sanatlara ağırlıklı olarak pano ayak üretim işçilerinden olmak 

üzere aylık ortalama 173 işçinin geçici sanat değişikliği yapılarak bu sanatlarda çalıştırıldığı 

görülmektedir.  

Müessesenin toplam 32 km galeri açıklığı, açıkta tutmak zorunda olduğu 22 km 

yeraltı ocak açıklığı vardır. Ana kat galerileri Namuriyen formasyonun dan geçmekte yoğun 

yük altında kesit daralması ve taban kabarması sorunları bulunmakta iş güvenliği açısından 

belirli sürelerde tamir tarama yapılmak zorunda kalınmaktadır. Mevcut personel sayısıyla 

tamir-tarama işlerinin tamamını yapamamakta, kritik noktaya gelen lokasyonlara kazı ve 

hazırlık işçilerinden destek alınarak müdahale edilmektedir.  Tüm bu olumsuz durumlara karşı 

aciliyet önem sıralı bir tertip listesi oluşturularak tamir tarama işleri yapılmaya 

çalışılmaktadır. 

Geçici sanat değişimleri sonucu, kazı işçiliği yevmiye sayısının toplam yeraltı 

yevmiye sayısına oranının 2014 yılında %36, 2015 yılında %35, 2016 yılında %28, 2017 

yılında %30, 2018 yılında %28 olarak gerçekleştiği, her dört işçiden yaklaşık üçünün üretime 

yardımcı sanatlarda çalıştığı görülmektedir. 

Diğer yandan, gerek çalışma koşullarının ağırlığı gerekse iş disiplininin bozulması 

ve işçilerin motivasyonlarının kaybolması nedeniyle mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmeyen 

devamsızlık yapan olağan olamayacak sıklıkta hastane izni ve ücretsiz istirahat izni kullanan 

işçilere, önlem alınamadığı, müessesede TTK Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen 

soruşturma sonucu düzenlenen 13.02.2018 tarih ve 193/63/58 sayılı Soruşturma Raporuna 

istinaden,  sahte günlük tedavi evrakı kullandığı tespit edilen 289 müessese personeli ile sahte 

evrak kullandığı ayrıca sahte evrak kullanılmasına para veya menfaat karşılığı aracılık ettiği 

tespit edilen 18 kişi hakkında Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulduğu görülmüş, ancak 2018 yılında da işe devamlılıkların ve iş disiplininin tam olarak 

sağlanamadığı görülmüştür. 
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Rödövanslı sahalar: Armutçuk Müessesesi imtiyaz sahası içerisinde yer alan ve 

2.843 hektar alanı kapsayan, Alacaağzı ve Kandilli  -300 kotu üzeri kömür rezervinin, hukuku 

Kurum uhdesinde kalmak kaydı ile rödövans karşılığı 20 yıl süreyle işletilmesi işi, 24.01.2005 

tarihli ihale sonucu, 14.03.2005 tarihinde imzalanan sözleşme hükümleri çerçevesinde Hema 

Endüstri A.Ş. firmasınca yapılmakta iken, 05.06.2014 tarihinden itibaren sahadaki üretim 

faaliyetlerini durdurarak 741 personelini işten çıkarmış ve Kurum aleyhine Zonguldak I.Sulh 

Hukuk Mahkemesinde 2014/689 E.sayılı dava ile  ″rödövans sözleşmesiyle taahhüt ettiği 

edimin imkansızlaştığı, rantabıl bir rezervin kalmadığı anlaşıldığından″ sözleşmenin feshi ve 

tasfiyesini mahkemeden talep etmiştir.  

Alacaağzı ve Kandilli -300 Kotu Üzeri Sahalarına ilişkin 14.03.2005 tarih ve 06013 

No.lu Rödövans Sözleşmesinin, Zonguldak 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16.11.2015 tarih 

2014/689 esas sayılı ara Kararı ile Sözleşmenin kurum tarafından tek taraflı feshinin 

önlenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararının kaldırılması sonucu,  Sözleşmenin TTK 

Tarafından Tek Taraflı Fesih Edilmesi başlıklı 22. Maddesi hükmü doğrultusunda, TTK 

Yönetim Kurulu’nun 04.12.2015 tarih ve 407 No.lu Kararı ile Sözleşme fesih edilmiştir. 

25.12.2015 tarihi itibarıyla firmanın kuruma olan borçlarının toplamının 

11.284.418,21 TL olduğu, Mart 2019 itibarıyla firma ile karşılıklı açılan davalara ilişkin 

sürecin devam ettiği, firmadan bazı alacakların mahkeme kararıyla tahsil edildiği 

görülmüştür. 

Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı 

Kanunla değiştirilen 3213 Sayılı Maden Kanununun Ek Madde-1’in üçüncü fıkrası: “(Değişik 

üçüncü fıkra: 28/11/2017-7061/50 md.) Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür 

İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek 

yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir. Ancak, Türkiye Taşkömürü 

Kurumunun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak 

ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez.” hükmünde olup, bu değişiklikle, TTK ve 

TKİ’ye uhdelerinde bulunan ruhsatları işletme ve işlettirme yetkisinin yanında, bu ruhsatları 

bölerek yeni ruhsat talep etme ve bunları ihale etme yetkisi verilmiştir.  

Kurum bu yetkiye dayanarak aşağıdaki sahaları, MİGEM (Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü) ’den ayrı ruhsat talep ederek, işletme hakkını devretmek üzere ihaleye çıkmıştır. 

6.908 hektarlık 86012 Sicil Nolu Alacaağzı Taşkömürü Sahası; 19.06.2018 

tarihinde yapılan ihale neticesinde ihaleyi kazanan ERDEMİR Mad. San. Ve Tic. A.Ş. ile 
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26.10.2018 tarih 135045 sayılı ″Sahanın İşletme Hakkının Verilmesi″ suretiyle ruhsat devrine 

ilişkin sözleşmenin imzalandığı, Sözleşmede hazırlık süresinin 48 ay, sözleşme bitiş tarihinin 

31.12.2049 olarak belirlendiği, Yılda en az 200.000 ton olmak üzere 12.000.000 kömür 

üretileceği, ödemeye esas yıllık toplam tutarın,   üretimin yapıldığı yıl için MİGEM’in ton 

başına belirlediği ocak başı satış fiyatının işleticinin o yıl içindeki toplam üretim miktarıyla 

çarpımından elde edilen rakamın işleticinin teklif miktarına (%0,5) oranlanmasıyla elde 

edilecek tutar olduğu, görülmüştür. Mart 2019 tarihi itibarıyla MİGEM (MAPEG-Maden ve 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) nezdinde yapılacak devir işlemleri için evrakların sunulduğu 

görülmüştür.  

Arama ve Hazırlık Çalışmaları: Müessese’de 2018 yılında taş içi hazırlık 

olarak; Kredili harcamalardan; 334 metre düz, 66 metre meyilli galeri olmak üzere toplam 

400 metre ilerleme yapılması öngörülmüş, buna karşılık 77,5 metre düz, 43 metre meyilli 

galeri sürülmüş, programa göre %30’u oranında, önceki yıla göre %58’i oranında 

gerçekleşme ile toplam 120,5 metre metre taş içi galeri ilerlemesi yapılmıştır. 

Cari harcamalardan; 240 metrelik taş içi düz galeri programına karşılık programın 

%3’ ü oranında, önceki yıla göre de %18’i oranında gerçekleşme ile 15 metre düz galeri 

sürülmüştür. 

Müessese 2018 yılında 205 kazı işçisi, 123 hazırlık işçisi ile programladığı, 600 

metre kömür içi, 640 metre taş içi hazırlık çalışmalarını, kömür içi hazırlık çalışmalarında 

%14 oranında fazla 682 metre olarak, taş içi hazırlık çalışmalarında ise %80 oranında eksik 

135,5 metre olarak gerçekleştirmiştir. 

 Müessesenin 32 km galeri açıklığı ve açıkta tutmak zorunda olduğu 22 km yeraltı 

ocak açıklığı bulunmaktadır.    I. Blok, II. Blok ve IV. Blok da bulunan üretim panolarının 13 

nolu kuyudan derinliği ve mesafesi uzaklaştıkça havalandırma, su atımı, basınçlı hava temini 

ve nakliyatta ortaya çıkan güçlükler sebebiyle hedeflenen ilerlemelerin gerisinde kalındığı,  

ana kat galerilerinin içinden geçtiği Namuriyen Formasyonunun nem içeriği nedeniyle 

kendisini taşıyamadığı, bu formasyon içinden geçen galerilerin kesit daralması, taban 

kabarması nedeniyle sürekli olarak tamir-tarama gerektirdiği, mevcut personel ve teçhizatla 

tamir tarama işlerinin tamamının yapılamadığı, hazırlık ve pano ayak üretim işçilerinin bir 

bölümünün bu işlere tertip edildiği görülmektedir.   

Müessesede taş içi ve kömür içi hazırlık çalışmalarının, önceki yıllarda yaşanan ocak 

yangınları sonucu belli bir bölgeye sıkışması, derinlik ve mesafe olarak ihraç kuyusundan 
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uzaklaşılması ile ortaya çıkan havalandırma, drenaj ve nakliyat problemleri son yıllarda iş 

gücü verimliliklerinde, hazırlık ilerleme randımanlarında ve dolayısıyla hem üretimde hem de 

taş içi ve kömür içi hazırlık çalışmalarında düşüşe neden olmuştur.  

Yıkama – Zenginleştirme Çalışmaları: Müessese 2018 yılında üretmiş olduğu 

145.494 ton tuvönan kömürün tamamını lavvardan geçirerek 92.685 ton satılabilir ürün elde 

etmiş, satılabilir kömür/tuvönan kömür oranı geçen yıla göre yaklaşık 2 puan yükselerek %64 

olarak gerçekleşmiş ve lavvar verimliliği de %64 olmuştur. 

 Satılabilir kömürün; 47.129 tonu (%51’i) demir çelik sanayi ürünü 0-10 mm ince 

lave, ,  4.807 tonu (%5’i) 10-18 mm lave, 25.656 tonu (%28’i) 18-150 mm parça-torba, 1.091 

tonu (%1’i) 18-150 mm parça dökme ve kalan 14.002 tonu (%15’i) ise yüksek küllü santral 

yakıtı (filtrasyon tesisi ürünü) olarak elde edilmiştir. Lavvardan atılan şist ise 52.809 ton 

olmuştur.  

İş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği: Müessese’de 2018 yılında geçen yıla göre %23 

oranında (70 adet) azalış ile toplam 235 adet kaza meydana gelmiş, bu kazaların 229’u 

yeraltında, 6’sı yer üstünde olmuş olmuş, 235 işçi yaralanmıştır.  

2018 yılında meydana gelen 235 kazanın 91’inin (%39) göçük nedeniyle, 87’sinin 

(%37) düşme, çarpma, yuvarlanma, kayma gibi muhtelif nedenlerle, 30’unun (%13)  malzeme 

taşıma, kullanma esnasında, 10’unun (%4) el ile nakliyat, 6’sının makine elektrik nedeniyle, 

5’inin mekanik nakliyat nedeniyle oluştuğu görülmektedir.  

2018 yılında ikisi ağır olmak üzere 91 kişinin yaralandığı, müessesede toplam kaza 

sayısının %39-%42’sini oluşturan ve çoğunlukla ayaklarda meydana gelen, özellikle pano 

ayak üretim işçilerini etkileyen taş-kömür (kavlak) düşmesi, tavan akması, arın akması, arın 

kayması, tavan basması gibi isimlendirilen göçüklerden kaynaklandığı, göçüklerin ölümlere 

ve ciddi, ağır yaralanmalara neden olduğu görülmektedir.  

İş kazaları nedeniyle 2017 yılında 817.745,78 TL, 2018 yılında 771.421,82 TL iş 

kazası tazminatı ödendiği görülmüştür. 

Kazalar sonucunda oluşan kayıp işgünü miktarları incelendiğinde, 2018 yılında iş 

kazaları nedeniyle toplam 2.682 kayıp iş günü olduğu, kayıp iş günü sayısında önceki yıla 

(1.974) göre %35 oranında artış olduğu,  4-28 günlük kayıp iş gününe yol açan kazalara 

maruz kalan 77 kişi olduğu ve toplam yaralı sayısının %33’ünü oluşturduğu, , 29-180 günlük 

kayıp iş gününe yol açan kazalara maruz kalan, ciddi yaralanan 16 kişi olduğu,  1-3 gün kayıp 
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iş gününe yol açan kazalara maruz kalan 12 kişi olduğu,  180 günden fazla kayıp işgününe yol 

açan kazalara maruz kalan ağır yaralanan 3 kişi olduğu görülmektedir.  

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş 

Müfettişlerinin 13-21/09/2018 tarihleri arasında Müessese işyerlerinde yaptıkları teftiş sonucu 

düzenlenen 27.09.2018 tarihli ve 7098/PRG/19 sayılı Raporda önceki 09-24.08.2017 

tarihlerinde yapılan teftişte belirlenen noksanlıklardan 2 noksanlığın devam ettiği tespit 

edilmiş, Tespit edilen 2 noksanlığın birinin 5 ay, diğerinin 7 ay süre ile devam etmesi 

nedeniyle 105.390,00 TL idari para cezası uygulandığı görülmüştür.   

Rezervler: 2018 yılı sonu itibarıyla Müessese, 20.565.301 tonu (%65’i) kendi 

üretim alanında, 11.115.874 ton’u (%35’i) ise rödövans karşılığı işletmeye verilen Alacaağzı 

bölümünde olmak üzere toplam 31.681.175 ton rezerve sahip olup bu rezervin kategorilerine 

göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Müessese‘ye kalan 20,6 milyon ton jeolojik rezervin, havzada kabul gören genel 

yaklaşımla %60’ı yani 12,4 milyon tonu yeraltından çıkarılabilecek rezerv niteliğindedir. 

Yaklaşık olarak bu miktarın %70’i satılabilir bazda olup bu da 8,7 milyon tona tekabül 

etmektedir. Mevcut 13 nolu kuyunun ihraç kapasitesi dikkate alındığında (1.600 ton/gün x 

250 gün 400.000 ton/yıl tuvönan kömür x 0,7) 280.000 ton satılabilir kömür baz alınırsa 

Armutçuk Müessesesi rezervinin ömrü yaklaşık 31 yıl olmaktadır.  

Mevcut 1.763.554 ton hazır kömürün tükenme süresi ise 2018 yılı program seviyesi 

(168.000 ton) ile yaklaşık 10 yıldır. Son yıllarda sistematik bir düşüş içinde olan hazır rezerv 

miktarının artması yapılacak hazırlık faaliyetleri sonunda mümkün olacaktır.  

 

1.5.5.2- Üretim Maliyetleri:  

145.494 ton tuvönan olarak ocaktan çıkarılan çıkarılan ve lavvarda yıkamak 

suretiyle elde edilen 92.685 ton satılabilir kömürün, stoklarla birlikte satılan 93.470 tonluk 

kısmını ana hatlarıyla; 

- %46,9’u oranında 43.808 tonunu, demir-çelik sektörüne (Erdemir’e satılan ) 0-10 

mm ebatlı düşük küllü-ince lave metalurjik kömür, 

- %15,4’ü oranında 14.384 tonunu, enerji sektörüne (Elektrik enerjisi üreten 

Çatalağzı Termik Santrali’ne) satılan filtrasyon ürünü kömür, 

- %23,7’si oranında 22.172 tonunu işçilere verilen, muhtelif sanayi tesislerine ve 
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yakımlık olarak teshine satılan 18-150 mm ebatlı kömür ve 

- %14’ü oranında 13.106 tonunu Valiliğe verilen kömür oluşturmaktadır. 

Armutçuk TİM’in satılabilir kömür üretim maliyeti tuvönan üretim aşaması dâhil 

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

parametrelere göre birim maliyette farklılaştırmaya gidilmemektedir. Üretim maliyetlerine; 

üretilen kömür damarlarının kalitesi-kalınlığı-eğimi, yeryüzüne yakınlığı/uzaklığı, ocak 

açıklığı, işletme yöntemi, hazırlık metrajlarındaki farklılıklar, dışarıdan sağlanan fayda ve 

hizmetlerdeki değişkenlikler, nakliyat yollarının uzunluğu/kısalığı, yeraltından deşarj edilen 

su miktarındaki farklılıklar, ocak yangınları, v.b birçok faktör etki etmektedir. 

Müessesenin 2018 yılına ilişkin faaliyet döneminde üretilen satılabilir taşkömürünün 

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

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Üretim Maliyetleri Tablosu 

Satılabilir Kömür Üretim Giderleri 

2017 Yılı 

Gerçekleşen 

2018 Yılı 

Program Gerçekleşen 

Gerçekleşme 

Oranı 

Program 

% 

Bin TL % Bin TL % Bin TL %   

1- Üretimle doğrudan ilgili giderler:               

  a) İlk madde ve malzeme               

  b) Direkt işçilik giderleri 8.548 7,5 9.400 7,6 8.145 6,7 87 

  c) Genel üretim giderleri               

  - İlk madde ve malzeme 2.797 2,5 2.811 2,3 2.638 2,2 94 

  - İşçi ücret ve giderleri 25.408 22,4 25.672 20,8 22.552 18,5 88 

  - Memur ücret ve giderleri 6 0,0 10 0,0   0,0 0 

  - Amortisman ve tüken.payları 744 0,7 955 0,8 1.829 1,5 192 

  - Dışarıdan sağ.fayda ve hizm. 1.879 1,7 1.500 1,2 2.285 1,9 152 

  

 

Toplam (c) 30.834 27,1 30.948 25,0 29.304 24,0 95 

  d) Ortak üretim giderleri               

  - Üretim destek kartiyesi 1 27.273 24,0 32.587 26,4 30.521 25,0 94 

  - Üretim destek kartiyesi 2               

  - İşletme emniyet 6.233 5,5 6.779 5,5 9.848 8,1 145 

  - Kuyu bakım 2.426 2,1 2.698 2,2 2.123 1,7 79 

  - Ana nakliyat 13.438 11,8 14.505 11,7 16.058 13,1 111 

  - Büyük hazırlık 8.442 7,4 8.898 7,2 9.501 7,8 107 

  - İşletme dışarı 1 3.258 2,9 3.580 2,9 3.447 2,8 96 

  - İşletme dışarı 2               

  - Lavvar 5.070 4,5 5.867 4,7 6.064 5,0 103 

  

 

Toplam (d) 66.140 58,2 74.914 60,6 77.562 63,5 104 

  

 

Toplam ( 1 ) 105.522 92,9 115.262 93,2 115.011 94,1 100 

2- Üretimle dolaylı ilgili giderler:   0,0           

  - Enerji   0,0           

  - Bakım onarım 5.050 4,4 5.608 4,5 4.575 3,7 82 

  - Ambarlar 410 0,4 195 0,2 223 0,2 114 

  - Sosyal servisler 2.638 2,3 2.558 2,1 2.395 2,0 94 

  - Genel taşıma               

  - Sağlık   0,0           

  

 

Toplam ( 2 ) 8.098 7,1 8.361 6,8 7.193 5,9 86 

  

 

Toplam ( 1+2 ) 113.620 100,0 123.623 100,0 122.204 100,0 99 

3- Yarı mamul değişmeleri (+,-)               

4- Üretim giderlerinden indirim(-)               

5- Maliyet giderleri toplamı 113.620   123.623   122.204   99 

6- Satılabilir üretim miktarı (ton) 111.702   105.420   92.685   88 

7- Birim maliyeti (5/6) (TL/ton) 1.017,17   1.172,67   1.318,49   112 

 

Bir önceki yıla göre üretilen satılabilir kömür miktarının %17 (19 Bin ton) oranında 

azaldığı ve maliyet giderleri toplamının da yaklaşık %7,6 oranında (8,6 milyon TL)  arttığı 

görülmektedir. Bunun sonucunda birim üretim maliyetinin bir önceki yıla göre %29,6 

oranında bir artışla ve program hedefinin de %12 oranında üstünde 1.318,49 TL/ton olarak 

gerçekleştiği görülmektedir.  

2018 yılında toplam üretim maliyetleri içinde en büyük payın; %22,7’si genel üretim 

giderleri içinde yer alan işçi ücret ve giderleri (22.552 Bin TL), %8,2’si direkt işçilik giderleri 

(8.145 Bin TL) olmak üzere %30,9 ile işçilik giderleri teşkil etmektedir. Buna, ortak ve 
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yardımcı üretim giderlerinde yer alan %69,1 oranındaki işçiliklerin (68.646 Bin TL) ilavesi ile 

99.343 Bin TL olarak gerçekleşen üretim ile ilgili toplam işçilik giderleri, üretimle ilgili 

toplam maliyetlerin (122.204 Bin TL) %81,3’ü oranında büyük bir kısmını oluşturmaktadır.  

2018 yılı işletme üretim giderlerinin %81,3’ünü işçilik giderleri oluşturduğundan ve 

işçi ücretlerine gelen şarjlarla maliyetler artacağından, bu tip emek yoğun bir işletmede, 

işgücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik olarak alınacak her türlü tedbirin, maliyetlerin 

azaltılmasında hayati önem arz edeceği izahtan varestedir. Bundan dolayı, üretim bölümünde 

de detaylı açıklandığı üzere; 

- İşçilerin etkin fiili çalışma sürelerinin artırılmasına yönelik tedbirler alınarak, daha 

kalın, temiz ve verimli damarlardan daha temiz kömür üretilmek suretiyle satılabilir/tuvönan 

oranının artırılma çalışmalarına devam edilmesi, 

- Ayak gerisi nakliyat ve elektro-mekanik işçiliklerindeki nitelikli eleman açığının 

giderilmesi,  

- Ocaklarda konsantrasyonun sağlanarak üretimin daha az sayıda katta, kontrollü bir 

şekilde yapılmaya başlanılması, 

- Mazeretsiz işe gelmeyen, hastane izni kullanan bunu alışkanlık haline getiren 

işçilere ilgili mevzuat hükümlerinin tavizsiz uygulanarak iş huzurunun ve disiplininin 

sağlanması, 

- Satılabilir bazdaki A+B iş gücü verimliliğinin 1.000 kg/yevmiyenin üzerine 

çıkarılmasını sağlayacak her türlü tedbirin alınmasına, 

-  nakliyat sistemlerinde de iyileştirme ve/veya otomasyona gidilerek zaman ve 

personel açısından tasarruf sağlanması,  

- damar yapısına uygun ve uygulanabilir tam ve/veya yarı mekanize sistemlere 

ilişkin olarak da AR-GE çalışmalarına devam edilmesi üretim maliyetlerinin azaltılması 

açısından gereklidir.  

1.5.6 Pazarlama 

Kurumun ürettiği kömürlerin pazarlanması ve satış işlemleri Genel Müdürlük 

Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı tarafından yürütüldüğünden detaylara Genel Müdürlük 

raporunda yer verilmiştir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Armutçuk Tim 2018 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

30 

 

1.5.6.1 Satışlar 

Tablo 12: Satışlar Tablosu 
              

 

Satışlar 

2017 2018 
 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 
 

Miktar 

(Ton) 
Tutar  

(Bin TL) 

Miktar 

(Ton) 
Tutar 

 (Bin TL) 

Miktar 

(Ton) 
 Tutar  

(Bin TL)  

1-Esas ürün: 123.911 42.432 100.149 44.817 93.469 50.951 
 

a)Yurt içi 123.911 42.432 100.149 44.817 93.469 50.951 
 

b)Yurt dışına             
 

İhraç kaydıyla             
 

Direk              
 

2-Yan ve ara ürün:             
 

3-Ticari mal:             
 

Yurt içi satış toplamı 123.911 42.432 100.149 44.817 93.469 50.951 
 

Yurt dışı satış toplamı             
 

Genel toplam 123.911 42.432 100.149 44.817 93.469 50.951 
 

 

 

Tablo 13: Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu 

          

Stoklar 

2017 

Yılından 

Devreden 

Stok 

2018 Yılında  2019 

Yılına 

Devreden 

Stok Giren Çıkan 

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

  
        

1-Esas ürünler 

a) (0-10 mm) 4.963 62.448 67.149 262 

b) (10-18 mm)   6.188 6.188 0 

c) (18-150 mm) 9 35.653 35.647 15 

d) Santral yakıtı 4.755 18.132 17.363 5.524 

2- Yan ve ara ürün         

a)      ….         

b)     ….         

3-Ticari mallar         

a)      ….         

b)     …         

  Genel Toplam 9.727 122.421 126.347 5.801 

 

2019 yılına 8 ton 18-150 mm parça kömür, 136 ton 0-10 mm kömür ve 3.516 ton 

filtrasyon ürünü kömür olmak üzere toplamda 3.660 ton (5.801 Bin TL) kömür devredildiği 

görülmüştür. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Armutçuk Tim 2018 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

31 

 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Tablo 14: Satış Sonuçları Tablosu 

                

Satış Sonuçları 

Net                 

Satışlar 

Satışların 

Maliyeti 

Faaliyet 

Giderleri 

Satış 

Maliyetleri 

Toplamı 

Faaliyet 

Kârı/  

Zararı 

Net 

Satışlara 

Göre 

Kar/Zarar 

Satış 

Maliyetine 

Göre  

Kâr/ Zarar 

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

1-Esas Ürün:               

   A)Yurt İçi 50.951 121.748 26.994 148.742 97.791 193 66 

   B)Yurt Dışına               

2-Yan ve Ara Ürün:               

3-Ticari Mal:               

Yurt İçi Satış Toplamı 50.951 121.748 26.994 148.742 97.791 193 66 

Yurt Dışı Satış Toplamı               

Genel Toplam 50.951 121.748 26.994 148.742 97.791 193 66 

Satış Programı 44.818 117.442 32.652 150.094 105.276 235 70 

Geçen Dönem Satış Sonuçları 42.432 120.882 24.594 145.476 103.044 243 71 

Programa Göre Fark 6.133 4.306 (5.658) (1.352) (7.485)     

 

Satış sonuçları tablosu irdelendiğinde; net satışlara göre zararın bir önceki yıla göre 

5.253 Bin TL azaldığı, satış maliyetine göre zararın ise bir önceki yıl değeri olan %71’den 

2018 yılında %66’ya düştüğü görülmektedir. 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

Müessesenin bağlı şirket, ortaklık ve iştiraki bulunmamaktadır. 

1.5.8 Yatırımlar 

Kurum‘un 2018 Yılı Yatırım Programı; 15.01.2018 tarih ve 30302 sayılı mükerrer 

Resmi Gazete‘de yayınlanmıştır. Detay onayları için 25.01.2018 tarihinde Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’na sunulmuş ve program ilgili Bakanlıkça 01.02.2018 tarih ve 309 sayılı 

Makam Oluru ile onaylanmıştır. Program detayı da Yönetim Kurulu‘nun 22.02.2018 tarih ve 

25 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 

Armutçuk TİM‘in 2018 Yılı ilk Yatırım Ödeneği, TTK Genel Müdürlüğü Yatırımları 

içerisinde 22.335 Bin TL olarak yer almıştır. Yatırım programı yıl içinde ortaya çıkan 
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ihtiyaçlar doğrultusunda 2 kez Genel Müdürlük Makam Oluru ile revize edilmiştir. Buna 

göre;  

I- 28.07.2017 tarihli Makam Oluru ile; 

Armutçuk TİM İş Güvenliği İyileştirme Teçhizatı Programı’na; 2 adet Fotoğraf 

Makinesı (yeraltı kamera özelliği olan), 1 adet Kayıt Cihazı eklenmiştir. Program da yer alan 

400 adet OFK Maske (30 dk. korumalı) ve 1 adet Su Enjeksiyon Pompası Armutçuk TİM 

2018 Yılı Yatırım Programı’ndan çıkarılmıştır. Ayrıca Armutçuk TİM 2017 Yılı Yatırım 

Programı’nda bulunan ancak ihale aşamaları tamamlanmayan 1 adet Erken Uyarı Sistemi’nin 

(UGİS) Yenilenmesi, 1 adet Çimento Enjeksiyon Pompası, 2 adet Exproof Kamera (dinamit 

ambarı için), 1 adet Çoklu Gaz Analiz Seti programa alınmış ve gerekli olan toplam 2.780 Bin 

TL ödenek +200/-700 Harici Hizmet Kuyusu ve IV. Blok Kat Hazırlığı Projesi’nden 

aktarılarak revize edilmiştir. 

Armutçuk TİM Yurtiçi Makine Demirbaşları Programı’nda; Armutçuk TİM 2018 

Yılı Yatırım Programı’nda bulunan 2 adet Çanta Tipi Kaynak Makinesi, 2 adet Gaz Altı 

Kaynak Makinası, 2 adet Basınçlı Havalı Matkap, 1 adet Öğütücü Kırıcı (14 mm.) ve 10 adet 

Martopikör iptal edilmiştir. Armutçuk TİM 2017 Yılı Yatırım Programı’nda bulunan, ancak; 

ihale ve temin aşamaları 2018 yılına sarkan 1 adet Elektrikli Kırıcı Delici, 1 adet Lavvar 

Yıkama Kazanı için Blower (550 V-motoru ile beraber), 1 adet Rulo Elek Rotary Elek (döner 

kırıcılı), 1 adet Elektrik Güvenlik Sistemi (kamera ve ekipmanları) programa alınmıştır. 

Ayrıca; 1 adet 5-6 tonluk forklif, 1 adet Hidrolik Hortum Presleme Makinesi, 10 adet 3/4’’ 

Basınçlı Havalı Somun Sıkma Makinesi, 1 adet Çim Kesme Makinesi  Armutçuk TİM 2018 

Yılı Yatırım Programı’na alınmış ve gerekli olan 606 Bin TL ödenek +200/-700 Harici 

Hizmet Kuyusu  ve IV. Blok Kat Hazırlığı Projesi’nden  aktarılarak revize edilmiştir.  

Armutçuk TİM Yurtdışı Makine Demirbaşları Programı’nda; Armutçuk TİM 2018 

Yılı Yatırım Programı’nda yer alan 3 adet Dizel Hidrolik Lokomotif ( 12 tonluk- geniş hat) ve 

4 adet Dizel Hidrolik Lokomotif ( 6 tonluk- dar hat) Armutçuk TİM Yatırım Programı’ndan 

çıkarılarak iptal edilmiştir. 

Armutçuk TİM 2017 Yılı Yatırım Programı’nda bulunan, ancak; ihale ve temin 

aşamaları 2018 yılına sarkan 2 adet Güç Trafosu (300 kVA 3300-550 volt), 2 adet Şanting 

Monoray (yarı mekanize ayak için 150m.x2), 2 adet Pnömatik Sondaj Makinesi (P1/2-8 PS ) 

Armutçuk TİM 2018 Yılı Yatırım Programı’na ilave edilmiştir. 
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Armutçuk TİM Maden Makineleri Fabrikası İmali Demirbaşları Programı’nda;    

Emniyet Stop Butonu sayısı 1 iken 2’ye, Uzaktan Kumanda Anahtarı sayısı 2 iken 10’a ve 

Enerji Dağıtım Trafosu (AT -4 KVA, 550 V/220 V) sayısı da 5 iken 10’a çıkarılmıştır. 

Gerekli olan 175 Bin TL ödenek ise +200/-700 Harici Hizmet Kuyusu ve IV. Blok Kat 

Hazırlığı Projesi’nden aktarılarak revize edilmiştir.  

II. 28.11.2018 tarihli Makam Oluru ile; 

Revizenin amacı esas itibariyle yılsonunda olabilecek depasmanları önlemeye 

yöneliktir. Armutçuk TİM Yurtdışı Makine Demirbaşları Programı’nın mevcut ödenek 

miktarı 12.302 Bin TL’den 14.335 Bin TL’ye çıkartılmış ve gerekli olan 2.053 Bin TL ödenek 

de +200/-700 Harici Hizmet Kuyusu ve IV. Blok Kat Hazırlığı Projesi’nden aktarılarak revize 

edilmiştir. 

Armutçuk TİM Arama İhzarat Projesi kapsamında; IV. Blok Kat Hazırlığı 

Projesi’nin 1.000 Bin TL olan ödeneği, 500 Bin TL olarak revize edilmiştir. I. ve II. Blok Kat 

Hazırlığı Projesi’nin 2.800 Bin TL olan ödeneği, 1.500 Bin TL olarak yer almıştır. Toplam 

ödeneği 4.000 Bin TL olan +200/-700 Harici Hizmet Kuyusu Projesi ödeneği diğer projelere 

aktarma yapılmak sureti ile 400 Bin TL'ye düşürülmüştür. 

Armutçuk TİM Muhtelif İşler Projesi kapsamında; Yurtdışı Makine Demirbaşları 

Projesi’nin 12.302 Bin TL olan ödeneği 14.355 Bin TL olarak revize edilmiş ve gerekli olan 

2.053 Bin TL IV. Blok Kat Hazırlığı ve +200/-700 Harici Hizmet Kuyusu Projesi’nden 

aktarılmıştır. 

Yapılan bu ilave ve çıkarmalardan sonra Armutçuk TİM 2018 Yılı Yatırım Programı 

revizeleri 24.12.2018 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunularak 25.12.2018 tarih ve 255 sayılı 

Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir. Buna göre Armutçuk TİM 2018 Yılı Yatırım 

Programı toplam 22.588 Bin TL olmak üzere son şeklini almıştır. 

Armutçuk TİM 2018 Yılı Yatırım Programı’nda; 14.379.116,48 harcama ile % 

63,66’lık fiziki gerçekleşme ve 12.389.368,28 TL harcama ile % 54,85’lik nakdi gerçekleşme 

sağlanmıştır. 

Armutçuk TİM 2018 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki projelerin uygulama 

durumları ana hatlarıyla aşağıda verilmiştir. 

- Armutçuk TİM 2018 Yılı Arama-İhzarat Projesi’nde: 

IV. Blok Kat Hazırlığı ile ilgili olarak; 
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Armutçuk TİM‘de -400 kotu altındaki üretim faaliyetleri -400/-450/-500/-550 arası 

bant ve vinç varagelleri ile sürdürülmektedir. Armutçuk TİM‘nin kalan hazır rezervleri ve 

ileriye dönük üretim projeksiyonları göz önüne alındığında üretimde darboğaza düşülmemesi 

için IV. Blokta -500/-550/-600 katlarındaki ana hazırlıkların yapılarak IV. Bloktaki 

rezervlerin üretime hazır hale getirilmesi gerekmektedir. 2008 ve 2009 yılında yapılan 

çalışmalar arama sondajı niteliğinde olup galeri ilerlemesi yapılamamıştır. 2010 yılında ise 

sondaj çalışmalarına devam edilmiş ve yapılan bu çalışmalarda toplam 5 m. kömür 

kesilmiştir. Aynı zamanda 340 m.’lik desandrenin sürülmesine başlanmış ve 2010 yılı 

içerisinde 58 m. ilerleme yapılmıştır. 2010 yılı içerisinde yapılan sondajlar neticesinde IV. 

Blok Büyükdamarın -500/-550/-600 katları için rezervin görünür hale geldiği ancak daha önce 

yapılmış olan damar izohipslerinin 2A no.lu fayın atımı nedeniyle farklı kotlarda olduğu ve 

rezervin yine 1.500 Bin ton olduğu görülmüştür. Bu nedenle 2011 yılında proje yeniden 

değerlendirilmiş ve Kandilli Bölümü Büyükdamarın 12042 ve 11922 deki hava dönüş 

yollarının bakımı ve projede daha önce sürülmüş olan 510039332 sondaj lağımının hava 

dönüş yolu olarak kullanımı yoluna gidilmesi düşünülerek, IV. Blok Kat Hazırlığı 

lağımlarının doğuda 2A nolu faya yakın olarak sürülmesi projelendirilmiştir. Yapılan revize 

çalışması sonucu 1.500.000 ton görünür rezerv için 1.261 m. B10 demirbağlı meyilli, 188 m. 

B10 demirbağlı düz olmak üzere toplam 1.449 m. galeri sürülmesi planlanmış ve projeye 

ilişkin 15.07.2011 tarihli Makam Oluru alındığı görülmüştür. Söz konusu projede 2010 

yılında 58 m., 2011 yılında 232.50 m., 2012 yılında 225,50m., 2013 yılında 117 m., 2014 

yılında 9 m. olmak üzere toplam 642 m. ilerleme yapılarak 2.844.765,90 TL harcama 

yapıldığı görülmüştür. 2015-2016-2017 ve 2018 Yılı Yatırım Programında IV. Blok Kat 

Hazırlığı Projesinde; herhangi bir ilerleme ve harcama yapılmadığı görülmüştür.  

I. ve II. Blok Kat Hazırlığı ile ilgili olarak; 

Armutçuk TİM’nin Kandilli Bölümü Taşkömürü varlığının % 75’i Büyük Damardan 

oluşmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan üretim faaliyetleri sonucu damar doğrultusunun 

doğusunda kalan V. Blok kömürlerinin tamamına yakınının üretildiği ve yaklaşık 480 Bin ton 

kömür rezervinin ise topuklarda mevcut olduğu ve yangınlı olduğu bilinmektedir. III. Blok 

diye tanımlanan alanda da üretim tamamlanmıştır ve topuklar yangın nedeni ile çalışmaya 

müsait değildir.   

I. ve II. Bloktaki kömür rezervlerinin üretime alınabilmesi için daha önce hazırlanan 

-400/-450 Kat Galerileri Islahı ve -500/-550 Kat Hazırlığı Projesi kapsamında sürülmekte olan 

-450 Batı Lağımında oluşan yangın sonucu -450 kat lağımı ile irtibat kesilmiştir. Ayrıca -400 
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Batı kat lağımında 835 m. iş iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Bu durumda da -500 ve -550 

katlarına temiz havayı indirmek zorlaşmış ve -500/-550 Kat Hazırlığı Projesi ile hazırlanacak 

olan panoların hazırlığı gecikmiştir.  

Bu nedenle Armutçuk TİM’nin önümüzdeki yıllardaki üretim hedeflerine 

ulaşabilmesini teminen; I. ve II. Blok Büyük Damar hazırlık projesinde halen kapalı olan -450 

batı, -400 batı kat lağımları ve hava dönüş yolları açılması ve temiz hava yeni açılması 

planlanan +200/-700 Harici Hizmet Kuyusu ile en alt kata indirilmesi planlanmıştır. Kömür 

nakliyatı 5 tonluk olarak yapılması ve havalandırmada yaşanan olumsuzlukların ortadan 

kaldırılması planlanmıştır. Toplam uzunluğu 12.333 m. olarak belirlenen I. ve II. Blok Kat 

Hazırlığı Projesi 2012 yılında yatırım programına alınmıştır. Söz konusu Proje kapsamında 

yapılan çalışmalar sonucu 1 nolu fayın beklenmeyen bir şekilde batıya yönelmesi, 

havalandırma açısından 12200 lağımına alternatif bir lağımın gerekli görülmesi, kuyu devreye 

alınıncaya kadar -500 katının nakliyatının yapılabilmesi için ek bir desandreye ihtiyaç 

duyulmasından dolayı Genel Müdürlük Makamı'nın 02.12.2015 tarihli Olurları ile Proje 

boyunun 12.333 metreden 14.465 metreye, Proje masraf provizyonunun da 97.340.603 TL' 

den 125.858.888 TL'ye arttırılarak revize edilmesi uygun görülmüştür. 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam 803,5 m. iş yapılmış ve toplam 6.885.864,14 TL 

fiziki harcama gerçekleşmiştir.  

2018 Yılı Yatırım Programında 1.500 Bin TL ödenek ayrılan ve 300 m. galeri 

sürülmesi planlanan I. ve II. Blok Kat Hazırlığı Projesinde; 510044116 lağımında (-450/-500 

Batı Desandre- 25º) 43 m, 510049315 lağımında (-500 Kat Lağımı) 77,5 m ve toplamda 120,5 

m ilerleme yapılması sonucunda 1.262.774,52 TL fiziki ve 1.302.278,37 TL nakdi harcama 

yapıldığı görülmüştür. Söz konusu proje kapsamında % 84 fiziki ve % 87 nakdi gerçekleşme 

sağlanmıştır.  

+200/-700 Harici Hizmet Kuyusu ile ilgili olarak; 

“Armutçuk TİM’nde hizmet kuyusu olarak 1964 yılında hizmete alınmış ve 2006 

yılında derinleştirme çalışmaları tamamlanmış olan +191/–400 arasındaki 13 No.lu Kuyu hali 

hazırda faaliyettedir. Hava dönüş yolu olarak -400 katından üst kotlara kadar doğuda 5 

varagel ve 2 ana kat lağımı; batıda ise 6 varagel, 1 dahili kuyu ve 2 ana kat lağımı olarak 

toplam 6.225 m. açıklık bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda üretimin yoğunlaşacağı I. ve II. 

Blok batı kanat dik damarın ve Deniz Altı İşletme Sahası altındaki panolara yaklaşık 4.000 m. 

uzaklıkta olan ve 13 No.lu Kuyudan insan, malzeme ve temiz hava temini yeterli 

olmayacaktır. 13 No.lu Hizmet Kuyusunun teçhizatı eskidir. Bakım ve onarım için ihtiyaç 
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duyulan yedeklerin temininde büyük güçlükler yaşanmaktadır. Mevcut kuyuda bekleme 

sürelerinin uzunluğu, üretim noktalarının uzaklığı nedeni ile kuyu kapasitesinde düşüşler 

olacağı ve günlük tüvenan üretim kapasitesinin altında gerçekleşeceği düşünülmektedir. 

Ayrıca Müessesede harici bir çıkış kuyusu bulunmamakta ve temiz hava, kuyu ile direkt 

olarak en alt kota indirilememektedir. Bu durum ise; iş güvenliği açısından, sürdürülebilir bir 

nakliyat ağı bakımından riskli olup, derin kotlara varagellerle inilmek zorunda kalındığından 

arızalara ve zaman kayıplarına neden olmaktadır. Kirli havanın derin kotlardan hava dönüş 

varagelleri ile dışarı alınması, havanın fazla miktarda dolaşmasına neden olmaktadır. Ocak 

yangınlarını önleyebilmek ve devam eden yangınları kontrol altına almak bakımından 

zorluklar yaratmaktadır.  Armutçuk TİM’nin üretim faaliyetleri önümüzdeki yıllarda –500 ve 

alt kotlar ile denizaltında olacağından, mevcut altyapı ile hava dönüş yolları daha da 

uzayacaktır. Bu durumda iş güvenliği risklerini artıracağından belli bir süre sonra Armutçuk 

TİM’nin üretimini devam ettiremez hale gelmesine neden olacaktır.  Üretim panolarının 13 

No.lu Kuyudan 4.000 m. uzakta olması sonucunda; mevcut enerji kayıpları daha da artacak, 

su atımı problemleri yoğunlaşacak, mevcut nakliyat ağının derin kotlarda daha fazla 

varageller yapmasına neden olacak ve Armutçuk TİM açısından sürdürülebilir üretim seviyesi 

için maliyetlerin artmasına neden olacaktır. Bu nedenle; Armutçuk TİM üretiminin zorunlu 

olarak yoğunlaşacağı I. ve II. Blok Kat Hazırlığı Projesi’ne en yakın olan Çataldere 

mevkiinde +184/–740 kotları arasında 7 m. çapında 924 m. uzunluğunda yeni bir harici 

hizmet kuyusunun açılması öngörülmektedir. Söz konusu kuyunun hizmete alınması 

sonucunda havalandırma 2 kuyu ile sağlanacaktır. I. ve II. Blok Kat Hazırlığı Projesi ve 

Harici Hizmet Kuyusu tamamlanmadan üretime alınabileceği düşünülen IV. Blok rezervi 

üretildikten sonra ise 13 No.lu Kuyu tamamen hava dönüş kuyusu olarak hizmet verecektir. 

Harici Hizmet Kuyusu –500 katına ulaştığı andan itibaren derin kotlarda var olan 

havalandırma sorunu ortadan kalkacaktır. Harici Hizmet Kuyusu I. ve II. Blok ile Batı Dik 

damara ve denizaltı işletme bölgesine yakın olup; nakliyat, havalandırma ve efektif çalışma 

süresi sorunlarını çözecek, daha düşük maliyetler ile 2.500–3.000 ton/gün tüvenan üretim 

kapasitesine ulaşılmasını mümkün kılacaktır. “ 

Denilerek; ilk defa 2012 Yılı Yatırım Programı Arama-İhzarat Projesi kapsamında 

yer alan “+200/-700 Harici Hizmet Kuyusu Projesi’nin Genel Müdürlük Makamı’nın 

29.06.2012 tarihli Olurları ile 850 m. kuyu kazısı ve 3.383 m. galeri ilerlemesi olarak 

onaylandığı görülmüştür.  
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2012 ve 2013 yıllarında +200/-700 Harici Hizmet Kuyusu Projesinde; aplikasyon ve 

orman izin dosyaları hazırlanmıştır. Proje kapsamında MTA’ya 940,85 m.’si Pilot Sondaj 

749,30 m.’si İnkişaf Sondajı olmak üzere toplam 1.690,15 m. sondaj yaptırılmış ve 

1.346.122,91 TL fiziki yatırım gerçekleşmiştir. 2014 Yılı Yatırım Programı’nda proje 

kapsamında, sürülen sondajlar için kuyu takibi yaptırılarak jeoteknik loglar düzenletilmiştir. 

Sondajlarda kesilen tüm litolojik birimleri temsil edecek yeterli sayıda örnekleme çalışması 

yaptırılmış ve alınan örnekler standartlara uygun ve amaca yönelik testlere tabi 

tutturulmuştur. Kuyu içinde Gama-Ray, Neutron ve Density ölçümlerini içeren jeofizik kuyu 

ölçümü gerçekleştirilmiş ve ölçümlerin değerlendirilmesini içeren jeofizik kuyu logları 

hazırlatılmıştır. Böylece kuyunun sürüleceği jeoloji hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunmuştur. 

Yaptırılan Jeoteknik Etüt çalışmaları için 158.711,29 TL fiziki ve nakit harcama yapılmıştır. 

2015 yılında Yeni Kuyu Karo Sahası Düzenleme İşi Uygulama Projesi hazırlanması 

çalışmaları için 129.000 TL fiziki ve nakit harcama yapılmıştır. 2016, 2017 yıllarında 

harcama yapılmamıştır.  

2018 Yılı Yatırım Programı’nda toplam 400.000 TL revize ödenek ayrılan +200/-700 

Harici Hizmet Kuyusu proje kapsamındaki ihale çalışmaları devam ettiği için harcama 

yapılmamış olup, fiziki ve nakit yatırım gerçekleşmemiştir.   

Sonuç olarak; 

IV. Blok Kat Hazırlığı, I. ve II. Blok Kat Hazırlığı ve +200/-700 Harici Hizmet 

Kuyusu işlerinden oluşan Armutçuk TİM 2018 Yılı Arama-İhzarat Projesi‘nde 2.400 Bin TL 

program ödeneğe karşılık; toplam 1.262.774,52 TL fiziki harcama yapılarak %53’lük ve 

1.302.278,37 TL nakdi harcama yapılarak % 54’lük gerçekleşme sağlanmıştır.  

- Armutçuk TİM 2018 Yılı Muhtelif  İşler Projesi kapsamında: 

İş güvenliği İyileştirme Teçhizatı kapsamında; 1 adet Çimento Enjeksiyon Pompası, 

1 adet Erken Uyarı Sisteminin (UGİS) Yenilenmesi, 1 adet Çoklu Gaz Analiz Seti temin 

edilmiştir. İş güvenliği İyileştirme Teçhizatı için toplam 3.008 Bin TL program ödeneğe 

karşılık, toplam 2.171.249,84 TL ile % 72,18’lik fiziki ve 181.534,65 TL % 6,04’lük nakdi 

yatırım gerçekleşmiştir.   

Yurtdışı Makine Demirbaşları kapsamında;14.355 Bin TL ödenek ile 1 adet Vidalı 

Dizel Seyyar Kompresör, 2 adet Şanting Monaray (Yarı Mekanize ayak için 150 m. X 2), 1 

adet Yarı Mekanize Ayak (130m.), 2 adet Pnömatik Sondaj Makinesi (P1/2-8 PS) ve 4 adet 

Şlam Tulumbası temin edilmiştir. Yurtdışı Makine Demirbaşları işi kapsamında; 14.355.000 
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TL program ödeneğe karşılık 8.847.188,47 TL fiziki ve 8.807.651,91 TL nakdi yatırım 

yapılarak % 61,63’lük fiziki ve  % 61,36’lık nakit gerçekleşme sağlanmıştır.  

Yurtiçi Makine Demirbaşları kapsamında; Armutçuk TİM’in üretim faaliyetlerini ve 

üretime yardımcı diğer faaliyetlerinin aksamadan sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için yeraltı 

ve yerüstü tesislerinin muhtelif malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, eskiyen ve kullanılamaz 

duruma gelerek ıskat edilen teçhizatların yerine yenilerinin temini amacıyla 729 Bin TL 

ödenek ile yatırım programına alınmıştır. Yurtiçi Makine Demirbaşları için 729 Bin TL 

ödeneğe karşılık, 407.770,35 TL nakit ve fiziki harcama yapılarak %55,94’lük gerçekleşme 

sağlanmıştır.  

Maden Makineleri İmali Demirbaşları kapsamında; Armutçuk TİM’in üretim 

faaliyetlerinin ve üretime yardımcı diğer faaliyetlerinin aksamadan sağlıklı bir şekilde 

yürütebilmesi için yeraltı ve yerüstü tesislerinin muhtelif malzeme ihtiyaçları, Maden 

Makineleri Fabrikaları İmali Makine Demirbaşları ile karşılanması amaçlanarak, 1.693 Bin 

TL ödenek ile yatırım programına alınmıştır. Maden Makineleri Fabrikası İmali Makine 

Demirbaşları için 1.693 Bin TL ödeneğe karşılık, 1.606.050,00 TL nakit ve fiziki harcama 

yapılarak % 94,86’lık gerçekleşme sağlanmıştır. 2018 Yılı Boru İhtiyacı İşi kapsamında; 

Armutçuk TİM’in hazırlık ve üretim faaliyetlerinde kullanılmakta olan su ve basınçlı hava 

şebekelerinin boru ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanarak 203 Bin TL ödeneğe karşılık, 

84.083,00 TL nakit ve fiziki harcama yapılarak % 41,42’lik gerçekleşme sağlanmıştır.  

Armutçuk TİM Asansör İşinde 13 No.lu kuyu binasında bulunan 5 kişi taşıma 

kapasiteli 1965 yılı imali personel asansörü 2016 yılında yayımlanan Asansör Yönetmeliği’ne 

(95/16/AT) uygun olmadığından servis dışı bırakılmıştır. Binanın en üst katında bulunan vinç 

dairesine kuyu vinç operatörleri merdivenleri kullanarak inip çıkmaktadır. Mevcut asansör 

Makina Mühendisleri Odası Teknik elemanları ve Armutçuk TİM mühendislerince 

incelenmiştir. İnceleme sonucunda asansörün modernize edilerek bu yönetmeliğe uygun hale 

getirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle mevcut asansörün 

tamamen sökülerek yerine yönetmeliğe uygun yeni bir asansörün inşa edilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu Asansör İşi için 100 Bin TL ödeneğe karşılık, 2017 yılı içerisinde 

ihale dosyası hazırlanmış ancak ihale aşaması 2018 yılına kalmıştır. 2018 yılında herhangi bir 

harcama yapılmamış nakdi ve fiziki yatırım gerçekleşmemiştir.  

Armutçuk TİM Evsel Atık Suları kapsamında; atık sularının Armutçuk TİM’nin 

ortasından geçmekte olan dereye ayrı ayrı noktalardan deşarj edilmesi nedeniyle 

Müessese'den, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 4. Maddesi 8a) fıkrasında "Suların 
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korunması ve kirlenmesinin önlenmesinde; su kirliliği kontrolü açısından her tür kirletici 

kaynağın bir izin belgesine bağlanması, esastır." maddesine istinaden Çevre İzin Lisans 

Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken Geçici Faaliyet Belgesi ve çevre izni 

başvurularında kanal bağlantı izni ya da atık su arıtma tesis proje onayı istenmiştir. Evsel atık 

sular için ilgili Belediyeye bağlantı yapılarak kanal bağlantı izni almak için başvuru 

yapılmıştır. Ancak; yeterli kapasitede atık su şebeke hattı bulunmadığına dair cevap 

alınmıştır. Armutçuk TİM’nde oluşan evsel atık sularının Kandilli Belediyesi kanalizasyon 

hattına bağlanması konusunda karşılaşılan sorunun çözümü için Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü'nün görüşü talep edilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 13.05.2015 tarih 

ve 110.03-1915 sayılı cevabı yazısında Armutçuk TİM’nde oluşan atık suların arıtılması için 

ivedi olarak atık su arıtma tesisi inşa edilmesi ve Atık Su Arıtma Tesisi Proje Onayı için 

başvuru yapılması belirtilmiştir. Armutçuk TİM evsel atık suları doğrudan alıcı ortama deşarj 

edildiğinden; çevre mevzuatlarına uyumun sağlanması için Armutçuk TİM’nde oluşan evsel 

atık sular için arıtma tesisinin acilen yapılması gerekmektedir. Söz konusu Evsel Atıksu 

Arıtma Tesisi işinin yapılabilmesi için 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan 50 Bin TL 

ödeneğe karşılık, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı tarafından proje keşif çalışmaları devam 

etmekte olduğu için nakdi ve fiziki yatırım gerçekleşmemiştir. 

Sonuç olarak; Maden Teçhizatı konulu; İşgüvenliği İyileştirme Teçhizatı, Yurtdışı 

Makine Demirbaşları, Yurtiçi Makine Demirbaşları, Maden Makineleri Fabrika İmali 

Demirbaşları,, Boru İhtiyacı ve Asansör İşi ile Maden Tesisatı konulu Evsel Atık Su Arıtma 

ve Kullanma Suyu Arıtma işlerinden oluşan Armutçuk TİM 2018 Yılı Muhtelif  İşler Projesi 

kapsamında 20.188 Bin TL program ödeneğe karşılık 13.116.341,96 TL fiziki harcama ile 

%65‘lik ve 11.087.089,91 TL nakdi  harcama ile %55‘lik gerçekleşme sağlanmıştır.   
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Tablo 15: Yatırım Tablosu 

1.6 Bilanço 

Teşebbüslerin muhasebe sistemiyle ilgili mevzuat, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 175 ve mükerrer 257. maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler 

çerçevesinde çıkarılan Tebliğler çerçevesinde oluşturulmaktadır. 213 sayılı Vergi Usul 

Projeler  

Projenin 
Başlangıçtan 2018 

Yılı Sonuna Kadar   

2018 Yılı 

Ödeneğinin 

Son Tutarı 

2018 Yılında 
Gerçekleşme (%) 

Nakdi Fiziki 

Başlama 

Bitiş Yılı 

Son 

Tutarı 

Bin TL 

Nakdi 

Ödeme 

Bin TL 

Fiziki 

Yatırım 

Bin TL 

Bin TL 

Nakdi 

Ödeme 

Bin TL 

 

Fiziki 

Yatırım 

Bin TL 

Tümünde 
2018 

Yılında 
Tümünde 

2018 

Yılında 

A-Etüt proje işleri:                       

a)  2018 yılında biten                       

b) 2018  yılından 
sonraya kalanlar 

(2012B 030010) 

Çeşitli Etüdler 

           

Toplam (A)                       

B-Devam eden 
projeler: 

                      

a)  2018 yılında 

bitenler 
                      

b)  2018 yılından 

sonraya kalanlar: 

(2011 B 030180) 
Üretimde 

Mekanizasyon 

 
          

Toplam (B)                       

C-Yeni projeler:                       

a)  2018 yılında 
bitenler (2018 B 

000032) Arama-

İhrazat 

2018-

2018 
7.800 1.302 1.263 2.400 1.302 1.263 54 54 53 53 

(2018 B 000080) 

Muhtelif İşler 

2018-

2018 
14.535 11.087 13.116 20.188 11.087 13.116 55 55 65 65 

b)  2017 yılından 

sonraya kalanlar: 
                      

Toplam (C)   22.335 12.389 14.379 22.588 12.389 14.379  54,85  63,66 

Toplam (A+B+C)   22.335 12.389 14.379 22.588 12.389 14.379  54,85  63,66 

D-Yatırım 

programında yer 

almayan harcamalar 

                      
a)  Hazır bina, tesis ve 

arsalar 

b) Geçmiş yıl 
finansman giderleri 

 

Toplam (D)                       

Genel toplam 

(A+B+C+D) 
  22.335 12.389 14.379 22.588 12.389 14.379 

 
54,85 

 
63,66 
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Kanuna göre Tekdüzen muhasebe sistemi, Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi ve 7/A 

Maliyet Muhasebesi Sistemi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna göre uygulanan Muhasebe 

Politikaları; Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi, Yeniden değerlendirmede “Özkaynak 

Yöntemi”, 3 aydan uzun vadeli Ticari Borç ve Alacaklarda etkin faiz kullanarak yeniden 

hesaplanma yöntemi kullanılmaktadır. 

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

Gelir Tablosu, Maliyet Tabloları, Nakit Akım Tablosudur.   

Müessesenin 2018 yılına ilişkin bilançosu, gelir tablosu ve diğer mali tabloları 

Yönetim Komitesinin 21.02.2019 tarih ve 05/07 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve TTK 

Yönetim Kurulunun 07.03.2019 tarih ve 58 sayılı kararı ile onanmıştır. 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

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

1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Tablo 16: Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 
2017 2018 Fark 

Bin TL % Bin TL  %  Bin TL 

I-Dönen Varlıklar:           

  A-Hazır Değerler 342 0,6 370 0,6 28 

  B-Menkul Kıymetler           

  C-Ticari Alacaklar 387 0,7 403 0,6 16 

  D-Diğer Alacaklar 666 1,1 121 0,2 (545) 

  E-Stoklar 12.988 22,2 11.119 17,7 (1.869) 

  F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri           

  G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 400 0,7 447 0,7 47 

  H-Diğer Dönen Varlıklar 10 0,0 10 0,0   

                                 Toplam (I) 14.793 25,3 12.470 19,8 (2.323) 

II-Duran Varlıklar:           

   A-Ticari Alacaklar 16 0,03 17 0,03 1 

   B-Diğer Alacaklar           

   C-Mali Duran Varlıklar           

   D-Maddi Duran Varlıklar 41.949 71,7 48.804 77,5 6.855 

   E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar           

   F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1.709 2,9 1.702 2,7 (7) 

   G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları           

   H-Diğer Duran Varlıklar           

                   Toplam (Ii) 43.674 74,7 50.523 80,2 6.849 

                   Genel  Toplam (I + II) 58.467 100 62.993 100 4.526 

                  Nazım Hesaplar 6.357   69.575   63.218 
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Müessesenin 2018 yılı varlıkları geçen yıla göre %7,7 oranında 4.526 Bin TL artarak 

58.467 Bin TL'den 62.993 Bin TL’ye yükselmiştir. Varlıkların azalmasında asıl etken, 

yapılmakta olan yatırımlardan tamamlananların Maddi Duran Varlıklara ilave edilmesi 

sonucu oluşan 6.855 Bin TL tutarındaki artıştır.  

Müessesenin yılsonu itibarıyla 370 Bin TL olan hazır değerinin tamamı kamu 

bankalarında bulunan mevduatı göstermektedir. 

Müessesede kasa hesabı çalıştırılmamakta, tüm parasal işlemler bankalar aracılığı ile 

gerçekleştirilmektedir. 

403 bin TL tutarındaki ticari alacakların 388 Bin TL‘si rödövans bedelinden alacaklara 

aittir.  

Diğer alacaklar tutarı 121 Bin TL olup tamamı personelden alacaklar, kadrolu 

personelin yakıt bedeli, kadrolu yevmiyeli personel yemek bedeli ile personelden olan diğer 

alacaklara ilişkindir. 

Tahsili şüpheli görülen ve davalı veya takipte olan diğer alacakların tutarı 70 Bin TL olup 

tamamı için karşılık ayrılmıştır. Çoğunluğu işçilerin iş akitlerini sonuçlandırması sonucu, kurum 

tarafından yapılan ihbar tazminatı tahakkuk tutarlarına ait bulunmaktadır. 

Müessesenin üretimde kullanmak satmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve 

malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi bir yıldan az sürede kullanacağı 

ya da bir yıl içerisinde nakde çevirmeyi düşündüğü stok hesaplarının yılsonu bakiyesi 11.119 Bin TL 

olup; 5.318 Bin TL’si, maden direği, demir tahkimat malzemesi, patlayıcı maddeler, akaryakıt ve 

yağlar, demir ve çelikler, yedekler ve sair malzemelerden oluşan İlk madde ve malzemelere ve 5.801 

Bin TL’si de değişik ebatlardaki satışa konu edilecek kömürlerden oluşan mamul stoklarına ait 

bulunmaktadır. 

Yılsonu kalıntısı 447 Bin TL olan Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları hesabın 

tamamı, peşin olarak ödenen 2018 yılı Aralık ayı memur ve sözleşmeli personel ücretlerinin 1-14 

Ocak 2019 günlerine ait bölümünden oluşmaktadır. 

Diğer dönen varlıklar hesabında yer alan ve brüt tutarı 10 Bin TL, işçi ücretli izin ve yolluk 

avanslarına ait olup Ocak 2019 ayında tahsil edilmiştir. 2,8 Bin TL önceki yıllardan kaynaklanan 

sayım ve tesellüm noksanlarına ait olup tamamı için karşılık ayrılmıştır. 

Duran varlıklar tüm aktifin %80,2'sini oluşturup 50.523 Bin TL tutarı ile önceki yıla göre 

%15,7 oranında artmış olup sebebi yapılmakta olan yatırımlardan tamamlananların maddi duran varlık 

hesaplarına alınmasıdır. 

17 bin TL olan ticari alacaklar, orman işletmesine arazi kullanım bedelleri için verilen 

teminatlardan ibarettir.  

Maddi duran varlıkların yapılmakta olan yatırımlar dâhil net değeri önceki döneme göre 

%16,3 oranında artarak cari dönem sonunda 48.804 Bin TL olmuştur. Maddi duran varlıkların dönem 

başında brüt 80.200 Bin TL olan tutarına, yıl içinde 14.847 Bin TL giriş ve 453 Bin TL de çıkış 

sonucu 2019 yılına brüt 94.594 Bin TL’lik maddi duran varlık devretmiştir. 

Bilânço günü itibariyle Müessese maddi duran varlıkları için 54.413 bin TL amortisman 

ayrılmış olmakla %58 oranında itfa edildiği görülmektedir. 

Hazırlık ve geliştirme giderlerinden oluşan özel tükenmeye tabi varlıklarının yıl sonu tutarı 

3.542 Bin TL olup dönem sonunda 1.840 Bin TL’ye ulaşan birikmiş tükenme payı tutarı indirildikten 

sonra bu hesabın net tutarı 1.702 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
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1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Tablo 17: Pasif Tablosu 
    

 

Pasif (Kaynaklar) 
2017 2018 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar:           

A-Mali Borçlar           

B-Ticari Borçlar 5 0,01 5 0,01 0 

C-Diğer Borçlar 13.853 23,7 1.988 3,2 (11.865) 

D-Alınan Avanslar           

E-Yıllara Yaygın Inşaat ve Onarım Hak Edişleri           

F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.236 3,8 3.409 5,4 1.173 

G-Borç ve Gider Karşılıkları           

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 10.554 18,1 11.807 18,7 1.253 

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 39 0,1 39 0,1 0 

Toplam (I) 26.687 45,6 17.248 27,4 (9.439) 

II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar:           

A-Mali Borçlar           

B-Ticari Borçlar           

C-Diğer Borçlar           

D-Alınan Avanslar           

E-Borç ve Gider Karşılıkları 169 0,3 179 0,3 10 

F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider           

Tahakkukları           

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar           

Toplam (II) 169 0,3 179 0,3 10 

Toplam (I+II) 26.856 45,9 17.427 27,7 (9.429) 

III-Öz Kaynaklar:           

A-Ödenmiş Sermaye 
1.044.80

0 
1.787,0 1.164.600 1.848,8 119.800 

-  Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları (+)            

-  Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)            

B-Sermaye Yedekleri           

C-Kâr Yedekleri           

D-Geçmiş Yıllar Kârları           

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) 
(900.784

) 

(1.540,7

) 

(1.013.190

) 

(1.608,4

) 

(112.406

) 

F-Dönem Net Kârı (Zararı) 
(112.406

) 
(192,3) (105.844) (168,0) 6.562 

Toplam (III) 31.610 54,1 45.566 72,3 13.956 

Genel Toplam (I+II+III) 58.466 100 62.993 100 4.527 

Nazım Hesaplar 6.357   69.575   63.218 

 

Müessesenin pasif (Kaynaklar) toplamı geçen yıla göre %7,7 oranında 4.257 Bin TL 
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artarak 62.993 Bin TL’ye yükselmiştir. Pasif değerlerin artışında Öz kaynaklar içinde yer alan 

Ödenmiş sermaye hesabının 1.044.800 Bin TL’den %,5 oranında 119.800 Bin TL artışla 

1.164.600 Bin TL’ye yükselmesi en önemli etken olmuştur. 

Bir yıl veya daha kısa sürede ödenecek borçlardan oluşan Müessese kısa vadeli 

yabancı kaynakları, önceki yıla göre %35,4 oranında azalarak 17.248 Bin TL’ye düşmüştür. 

Önceki yıl Diğer borçlar hesabında yer alan en önemli kalem, Genel Müdürlüğe cari 

hesap sebebiyle olan 13.853 bin TL borç iken, bu rakam cari yılda %85,6 oranında azalarak 

1.770 Bin TL’ye düşmüştür. Bu durum kısa vadeli yabancı kaynakların azalmasında esas rol 

oynamıştır. 

Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler toplam 3.409 Bin TL olup, 790 Bin TL’si 

ödenecek vergiler, 2.619 Bin TL’si de ödenecek sosyal güvenlik primlerine aittir.  

Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 11.807 Bin TL olup, gelecek 

dönemlerde ödenecek işçi ikramiyeleri ile yine işçi istihkak farklarına aittir.  

Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabında kayıtlı 39 bin TL diğer KDV’ye ait 

bulunmaktadır.  

Uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan 178 Bin TL tutarındaki borç ve 

gider karşılıklarının tamamı birikmiş iç sigorta fonlarına ait bulunmaktadır.  

Müessese Öz kaynakları cari yılda %44,2 oranında artmış olup, bunun sebebi 

müessese sermayenin artmasıdır. 

YPK 'nın 11.12.2017 tarih ve 2017/T-16 sayılı kararı ve TTK Yönetim Kurulunun 

29.12.2017 tarih ve 298 sayılı kararı ile Kurumun Nominal sermayesi 9.650.000.000,00 

TL'den 10.750.000.000,00 TL'ye, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 5.11.2018 tarih 

ve 68244839-170.01.E130555 sayılı yazısı üzerine 2 Kasım 2018 Tarih ve 314 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumun Nominal sermayesi 10.750 Milyon TL’den 11.500 

Milyon TL’ye yükseltilmiş olup TTK Yönetim Kurulunun 28.11.2018 Tarih ve 226 sayılı 

kararı ile Müessesenin 2017 yılı sonunda 1.230.000 Bin lira olan nominal sermayesi, 

1.315.000 Bin TL’ye yükseltilmiş olup, 2018 sonu itibarıyle bunun 1.164.600 Bin TL’si 

ödenmiştir 

Müessesenin faaliyet dönemlerini zararla kapatması nedeniyle geçmiş yıllar 

zararları, her yıl dönem zararı kadar artmaktadır. Faaliyet dönemi sonu itibarıyla geçmiş yıllar 

zararı önceki yıl zararı olan 112.406 Bin TL ‘nin de ilavesi ile birlikte 1.013.190 Bin TL’ye 

ulaşmış bulunmaktadır. 

Müessese faaliyet dönemi zararı, bir önceki yıla göre, %5,8 oranında 6.562 Bin TL 

azalarak 105.844 Bin TL tutarında gerçekleşmiştir. Cari yılda 39 işçinin işten ayrılması 
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sonucu tuvönan üretimin %19 azalmasına rağmen ortalama satış fiyatının %59 artmasıyla 

zarar artışı durmuştur. 

69.575 Bin TL tutarındaki nazım hesaplar; alınan teminat mektupları, rödövans bedeli 

alacak kayıtları, kıdem tazminatı borçları ve kiraya verilen gayrımenkul kayıtlarını 

göstermektedir.  

1.7 Gelir Tablosu 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2018 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

Tablo 18: Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 
2017 2018 Fark 

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

A-Brüt Satışlar 42.432 50.951 8.519 

B-Satış İndirimleri (-)       

C-Net Satışlar 42.432 50.951 8.519 

D-Satışların Maliyeti(-) (120.881) (121.748) (867) 

       Brüt Satış Kârı veya Zararı (78.449) (70.797) 7.652 

E-Faaliyet Giderleri (-) (24.594) (26.994) (2.400) 

       Faaliyet Kârı veya Zararı (103.043) (97.791) 5.252 

F-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar 2.214 1.835 (379) 

G-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) (2.810) (1.286) 1.524 

H-Finansman Giderleri (-)       

       Olağan Kâr veya Zarar (103.639) (97.242) 6.397 

I-Olağan Dışı Gelir ve Kârlar 1.153 1.406 253 

J-Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (9.920) (10.008) (88) 

       Dönem Kârı veya Zararı (-) (112.406) (105.844) 6.562 

K-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)       

        Dönem Net Kârı veya Zararı (-) (112.406) (105.844) 6.562 

 

Müessesenin 2018 yılı faaliyetleri sonucu önceki yıldan devreden 9.727 ton ve bu yıl 
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üretilen satılabilir 122.421 ton kömürden 126.347 tonu satılarak 50.951 Bin TL hasılat 

sağlanmıştır.  

Önceki yıl satılan 123.911 ton kömür satışı karşılığında 42.432 Bin lira hasılat 

sağlanırken, 2018 faaliyet yılında 2.436 ton artışla 126.347 ton kömür satışı karşılığında 

50.951 bin TL hasılat sağlamış olup, satılan kömür miktarı %2 artış göstermiş iken, satış 

hasılatı ise önceki yıla göre %20 oranında artış göstermiştir. Söz konusu artışın sebebi, önceki 

yıl 342,44 TL/Ton olan ortalama satış fiyatının %59 artışla cari yılda 545,12 TL/Ton‘a 

yükselmiş olmasıdır. 

Önceki yılda üretilen 111.702 ton satılabilir kömürün ticari maliyeti 1.249,59 

TL/Ton olarak gerçekleşmiş iken, cari yılda üretilen 92.685 ton satılabilir kömürün ticari 

maliyeti 1.677,51 TL/Ton’a yükselmiştir. Söz konusu yükselişin sebebi, üretim miktarı 

düşerken sabit giderlerin düşürülememesidir. 

Satışı gerçekleştirilen 126.347 ton karşılığında 121.748 Bin TL satış maliyeti ile 

50.591 Bin TL hasılatı elde edilmesi sonucu 70.797 Bin TL brüt satış zararı teşekkül etmiştir. 

Brüt satış zararı önceki yıla göre %9,8 oranında azalmıştır. Brüt satış zararının azalmasında 

kömür satış fiyatlarının satışların maliyetine oranla daha fazla artması etkili olmuştur.   

Müessesenin esas faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olmayıp; üretim 

maliyetlerine yüklenmeyen dönemsel nitelikteki yönetim ve satış giderlerinin izlendiği 26.994 

Bin TL tutarındaki faaliyet giderlerinin 855 Bin TL'si pazarlama ve satış gideri, 26.139 Bin 

TL'si genel yönetim giderlerine ait bulunmaktadır. Genel Yönetim giderlerinin 9.451 Bin 

TL'si Genel Müdürlüğün Genel yönetim giderlerinden müesseseye isabet eden masraf payını 

ifade etmektedir. 

Brüt satış zararı 70.797 Bin TL'ye faaliyet giderleri olan 26.994 Bin TL'nin ilavesi 

ile faaliyet zararı bir önceki yıla göre %5,1 oranında azalarak 97.791 Bin TL olmuştur. 

Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 1.835 Bin TL olup, gerçek ve tüzel 

kişilerden alınan çeşitli gecikme faizlerine, geçmiş yıllarda iş akdi feshedilen işçilerden ve 

emekli ihbar tazminatları için geçmiş yıllarda ayrılan şüpheli alacaklardan tahsil edilenlere, 

ruhsatı TTK’ya ait sahalarda akdolunan rödövans sözleşmeleri ile üretim yapan şirketten 

tahsil olunan rödövans tutarlarına, personelden tahsil olunan lojman kirası ile üçüncü 

şahıslardan tahsil olunan kira bedellerine, iki asgari ücret teşvik desteğine ve diğer gelirlerden 

oluşmaktadır. 

 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 1.286 Bin TL, şüpheli alacak karşılık 
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giderlerine, meslek hastalığı tazminatlarına, iş kazası tazminatlarına, tenzil ve ihraç edilen 

Maddi duran varlık giderlerine ve ihbar önelleri tazminat giderlerine aittir. 

Müessesenin 2018 yılında oluşan 97.791 Bin TL faaliyet zararına 1.286 Bin TL 

tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların ilavesi ve diğer faaliyetlerden 

olağan gelir ve karların tutarı 1.835 Bin TL'nin tenzili sonucu 97.242 Bin TL olağan zarar 

oluşmuştur. 

Olağan dışı gelir ve kârlar 1.406 Bin TL olup, ihbar öneli tazminatlarından tahsil 

edilenler, avukatlık vekalet ücreti gelirleri, arizi maddi duran varlık satış gelirleri, daha önce 

yapılan fazla ödemelerden tahsil edilenler, üçüncü şahıslardan tahsil edilen ceza gelirleri ve 

hurda satış gelirleri gibi gelirlerden oluşmaktadır.  

Olağan dışı gider ve zararlar 10.008 Bin TL olup, çalışmayan kısım giderlerine, 

memur ikramiyelerine, işten ayrılma tazminatları ve emekli olan işçilerin kıdem 

tazminatlarından önceki dönemlere isabet eden kısımlarına ait gider ve zararları 

göstermektedir. 

Müessesenin 97.242 Bin TL olağan zararına 10.008 Bin TL olağandışı gider ve 

zararların ilavesi ve 1.406 Bin TL olağan dışı gelir ve karların düşülmesi sonucu 105.844 Bin 

TL dönem zararı oluşmuştur.  

Müessese geçmiş yıllarda olduğu gibi bu faaliyet dönemini de zararla kapatmış 

olduğundan dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları oluşmamış ve 2018 

faaliyet yılı %5,8 oranında azalışla 105.844 Bin TL Dönem net zararı ile sonuçlanmıştır.  

1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 19: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 
2017. 2018 

Artış- 

azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   45,9 27,7 (39,8) 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 117,7 261,5 122,2 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 55,4 72,3 30,4 

4. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar 6,8 7,8 15,8 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar       

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

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar (355,6) (232,3) (34,7) 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 71,7 77,5 8,0 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 117,7 129,0 9,6 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 2,9 4,1 42,4 

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi (3,6) (10,7) 198,9 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 1,3 1,1 (16,7) 
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Müessesenin varlık ve kaynakları geçen yıla göre %7,7 oranında 4.526 Bin TL 

artaarak 62.993 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Faaliyet dönemlerini sürekli zararla kapatan ve kaynak yaratamayan Müessese, tüm 

faaliyetlerini yabancı kaynaklarla ve ana teşekkülce her yıl sermaye artırımına gidilerek 

karşılanmaktadır. Müessesenin beher 100 TL'lik varlığı karşısında 27,7 TL yabancı kaynağı 

bulunmaktadır. Müessesenin yabancı kaynaklarının varlıklarına oranı önceki yıla göre %39,8 

azalarak %45,9’dan %27,7‘ye düşmüştür. Müessese yabancı kaynaklarının varlıklara oranın 

düşmesinin nedeni, Cari Hesap kanalıyla Genel Müdürlüğe olan borcun %85,6 azalarak 1,988 

Bin TL’ye düşmesi ile aynı zamanda Maddi duran varlıkların %16,3 oranında artmasıdır.   

Müessesenin 2018 yılı faaliyetlerinde, sermaye artışı suretiyle öz kaynakların %44,2 

oranında artmasına karşılık kısa vadeli yabancı kaynakların da %35,1 azalması neticesinde, 

2018 yılı hesap döneminde öz kaynaklarının yabancı kaynaklara oranı geçen döneme göre 

122,2 puan artarak %261,5 olmuştur. Müessese öz kaynakları ile yabancı kaynaklarının 

tamamını karşılayabilecek durumda olmasına rağmen, kaynak yaratamaması nedeniyle her yıl 

artırılan sermaye ile faaliyetlerinin devam ettirmekte olup, artırılan sermaye de dönem 

zararları ile yitirilmektedir. 

Müessese ana faaliyetini, her yıl faaliyet zararıyla sonuçlandırmakta, olağan ve 

olağan dışı gider ve zararların etkisiyle dönem zararı önemli boyutlara ulaşmakta, keza 

kaynak yaratılamadığı gibi, tahsis olunan kaynaklar da tüketilmekte dolayısıyla dönem karı 

oluşmadığından yedek akçe ayırma ve başka bir deyişle oto finansman yaratma imkanı da 

ortadan kalkmaktadır. 

Müessesenin doğal kaynaklara dayalı üretimle iştigal eden bir sanayi kuruluşu 

olması nedeniyle maddi duran göstergesi yüksek oranda gerçekleşmektedir. Zira müessesenin 

sabit yatırımları yer altı kömür madenciliğinin zor şartlarından dolayı yüksek değerlerden 

oluşmakta ve müessesenin varlıkları içinde önemli yere sahiptir. Rezervlerini kullanabilmek 

için maddi duran varlıkları da giderek artış eğilimi göstermektedir. Yer altı taşkömürü 

kaynaklarına erişim için de sürekli yatırım yapmak gerekli olduğundan, cari yılda önceki yıla 

göre maddi duran varlıklarının, toplam varlıklar içindeki payı %71,7‘den %77,5’e 

yükselmiştir. 

Kısa vadeli yabancı kaynakların vadelerinde ödenebilmesi bakımından dönen 

varlıkların kalite ve yeterliğinin bir ölçüsü olan likide rasyo sonuçlarına göre, Müessese dönen 

varlıkları ile kısa vadeli borçlarını %72,3 oranında karşılayabilmektedir.  
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Şöyle ki, Müessesenin her 100 TL tutarındaki kısa vadeli borçlarına karşılık, 72,3 

TL dönen varlığı, 7,8 TL’ de stoklar dışında kalan, bir yıl veya daha kısa sürede para ve 

paraya çevrilebilir değeri bulunmaktadır. Bu da stokların kısa vadeli borçlarını 

karşılayabilmek için önemli olduğunu göstermektedir. 

Ürün satışlarının işletme faaliyetlerinde kullanımlarındaki etkinlik ya da 

verimliliklerini gösteren devir hızı oranlarına göre, Müessese faaliyet döneminde, Net 

satışlara göre ortalama ticari alacaklarının 129 kez, dönen varlıklarının 4,1 kez ve öz 

kaynakları 1,1 kez devrettiği ve yeterli olduğu görülmektedir. Özkaynaklar dışındaki 

göstergeler önceki yıla göre daha iyi duruma gelmiştir. 

Müessesenin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 105.844 Bin TL dönem zararı ile 

31.610 Bin TL olan dönem başındaki öz kaynakları 3,3 defa yitirilmiş durumdadır. Başka bir 

ifade ile müessesenin işletme faaliyetlerinin finansmanında kullandığı her 100 TL öz kaynak 

karşılığında 334,8 TL dönem zararı teşekkül etmiştir. Kurumun faaliyetleri her yıl artan 

dönem zararları ile sonuçlandığından öz kaynakları her yıl aynı oranda yitirilmekte ve öz 

kaynaklardaki bu azalış Genel Müdürlükten aktarılan sermaye ödemeleriyle karşılanmaktadır. 

Cari dönem sonuçlarına göre öz kaynak yitirilişi %232,3’e düşmüştür. 

Müessesenin ortalama maliyetleri ile ortalama satış fiyatı arasındaki olumsuz fark, 

faaliyet zararı oluşmasına neden olmakta ve sağlanan hasılat ile ancak satılan malın 

maliyetinin % 42’si karşılanabilmektedir.  

Nitekim faaliyet döneminde satılan çeşitli boyutlardaki kömürün ortalama ticari 

maliyetinin 1.249,59 TL/ton’dan 1.671,51 TL/Tona yükselmesine karşılık, ortalama satış 

fiyatının 342,44 TL/Ton’dan 545,12 TLTL/Tona yükselmesi sebebiyle zararlılığın birz da 

olsa azlamasına rağmen, ton başına zarar 907,15 TL’den 1.132,40 TL’ye yükselmiştir.  

Müessese her 100 TL tutarındaki satış için 212,1 TL işçi ücret ve gideri yapmış olup 

önceki yıl‘a (243,9 TL) göre az da olsa bir iyileşme yaşanmıştır.  

İşgücü ağırlıklı derin yeraltı madenciliğinin özelliği nedeniyle işçilikler dahil üretim 

maliyeti giderlerinin tamamına yakını sabit nitelik taşımaktadır. Bu nedenle üretim miktarı 

azaldıkça sabit giderlerden birim üretim başına düşen pay artmakta üretim maliyetleri 

yükselmektedir. Artan maliyeti satış fiyatlarına yansıtma imkanı bulunmadığından sabit 

giderler doğrudan zarara dönüşmektedir. Üretim miktarı azaldıkça buna bağlı olarak satış 

miktarı da azalmakta ve dolayısıyla satışlardan elde edilen hâsılat işçi ücretlerini bile 

karşılayamamaktadır. 
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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 

 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 
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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. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimlerin dayanağı; Anayasa’nın 165’inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 233 sayılı KHK, 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 
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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. 

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel 

Yatırım ve Finansman Programına ilişkin 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 

Kararın iç kontrol sisteminin oluşturulması başlıklı 24 üncü maddesi ile Kamu iktisadi 

teşebbüslerinde iç kontrol sisteminin nasıl oluşturulacağı tanımlanmıştır.  Bu maddede; 

iç kontrol ve iç denetimin tarifi, iç denetim biriminin kurulması, iç denetçilerin 

kadrolarının ihdası, bu kadrolara atama, iç denetçilerin çalışma esasları ayrıntılı olarak 

düzenlenmiş, ayrıca iç kontrol sisteminin 2 yıl içinde kurulmasını taahhüt eden 

ayrıntılı bir eylem planı hazırlanıp yönetim kurullarınca onaylanarak Hazine 

Müsteşarlığına gönderilmesi karara bağlanmıştır.  

Kurumun iç kontrol ve iç denetim biriminin oluşturulma süreci devam 

etmektedir. Ana teşekküle bağlı olarak faaliyet gösteren müesseselerin her biri için 

ayrı iç kontrol birimi öngörülmemiş, TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı müesseselerde 

görev yapmak üzere 5 iç denetçi kadrosu ihdas edilmiştir.  

TTK'ya bağlı müesseselerin her biri için ayrı iç kontrol birimi öngörülmemiş 

olması nedeniyle bu değerlendirme ana teşekkülde yapılacaktır.   
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6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi'nin 2018 yılına ilişkin yukarıda 

belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir 

bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 

8. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

8.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.1.1: ÇSG Bakanlığı İş Müfettişlerinin Müessese Işyerlerinde 

Yaptıkları Genel ve Kontrol Amaçlı Denetimlerde Mevzuata Aykırılık ve Eksiklikler 

Tespit Edilmesi, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişlerinin 

13-21/09/2018 tarihleri arasında Müessese işyerlerinde yaptıkları teftiş sonucu düzenlenen 

27.09.2018 tarihli ve 7098/PRG/19 sayılı Raporda önceki 09-24.08.2017 tarihlerinde yapılan 

teftişte belirlenen noksanlıklardan 2 noksanlığın devam ettiği tespit edilmiş, Tespit edilen 2 

noksanlığın birinin 5 ay, diğerinin 7 ay süre ile devam etmesi nedeniyle 105.390,00 TL idari 

para cezası uygulandığı görülmüştür.   

Önceki teftişten devam eden 2 noksanlığın; 

1-Yeraltında kullanılan zincirli konveyörlerde hareket öncesi sesli ve ışıklı ikaz 

sistemi kurulmamıştır.   

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş ekipmanlarının 

kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a, Ek1 Madde 2.1) 

2-Armutçuk Müessese Müdürlüğü bünyesinde bulunan yer altı işletmesinde ATEX 

sertifikaları bulunmayan ekipmanlar ekli listede belirtilmiştir.  

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Maden İşyerlerinde İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Madde:13.2.a, Ek3 Madde 2.1.6.) 

Olduğu görülmüştür. 
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Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş 

Müfettişlerinin 09-24/08/2017 tarihleri arasında Müessese işyerlerinde yaptıkları teftiş sonucu 

düzenlenen 08.09.2017 tarih ve 7156/PRG29, 9914/PRG/17, 10083/PRG/1, 10789/PRG/1 

sayılı Raporda önceki 24/03/2015-07/04/2015 tarihlerinde yapılan teftişte belirlenen 

noksanlıklardan 4 noksanlığın devam ettiği, 6 yeni noksanlığın tespit edildiği, Tespit edilen 

bu noksanlıklar nedeniyle 4 noksanlığın 28 ay süreyle devam etmesi nedeniyle 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine muhalefetten aynı kanunun 26-1/n 

maddesi gereğince 433.908,00 TL, tespit edilen 6 yeni noksanlık içinde 28.350,00 TL olmak 

üzere toplam 462.258,00 TL idari para cezası verildiği görülmektedir. 

Önceki teftişten devam eden 4 noksanlığın;  

1-Betonlama ve tamir tarama ekibinde ve ekipmanında yetersizlik mevcuttur. 

Kömürün hava ile temasını önlemek için kullanılan beton enjeksiyon ekipmanında ve çalışan 

sayısında yetersizlik vardır. Ocak içerisinde kesonlanmamış bölgeleri gösterir plan ek olarak 

alınmıştır. 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Maden İşyerlerinde İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Madde:13.2.a, Ek1 Madde 1.4) 

2-Yeraltında kullanılan zincirli konveyörlerde hareket öncesi sesli ve ışıklı ikaz 

sistemi kurulmamıştır.   

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş ekipmanlarının 

kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a, Ek1 Madde 2.1) 

3-Ocakta 3 adet panoyu besleyen ana havalandırma hattının üzerinde kurulu bulunan 

alev geciktirici nitelikte olan bant konveyörlerin üzerinde yangın söndürme sistemi (sprinker 

sistemi) yoktur. 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Maden İşyerlerinde İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Madde:13.2.a, Ek1 Madde 2.1.9) 

4- -400 katında bulunan enerji ünitesinin ve -400 katında motor garajındaki trafonun 

bulunduğu ceplerin tavanı tahta malzemelerle kapatılmış olup, yanmaz malzemelerle 

kaplanmamıştır. -400 katında bulunan trafo taban kabarması sonucu çukur bölgede kalmış 

olup, bu bölgeye herhangi bir su intisarı olmasına karşı güvenli konumda değildir. 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Maden İşyerlerinde İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Madde:13.2.a, Ek1 Madde 2.5) 
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Yeni tespit edilen 6 noksanlığın; 

5-Yangın bekleme barajlarında kırıklar ve deformasyonlar tespit edilmiştir. 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Maden İşyerlerinde İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Madde:13.2.a, Ek1 Madde 5.4.6) 

6-Vinç makaraları sayısı yetersiz olup halat yer yer zemine sürtünmektedir. Bu 

durum halatta deformasyon sebep olmaktadır. 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş ekipmanlarının 

kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a, Ek1 Madde 2.7) 

7-Vinç tamburunda halat kopmalarının kamçılama etkisine karşı koruma 

bulunmamaktadır. 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş ekipmanlarının 

kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde:6.1.a, Ek1 Madde 2.8) 

8-a. Müessese ocak genelinde ana nakliyat yolları tahkimatında tamir tarama 

yapılması gereken yerler mevcut olup, tavan ve yan duvarlarda fırçalar yetersiz atılmaktadır 

ve meydana gelen boşluklar tamir tarama işinde çalışan personel sayısının yetersizliği 

nedeniyle sıkıca doldurulmamıştır. 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Maden İşyerlerinde İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Madde:13.2.c, Ek3 Madde 7.1) 

8-b. Ayaklarda (105 Pano, 210 Pano ve 222 Pano) yer yer domuzdamları sarma 

altına vurulmaktadır. Panodaki bazı çatal direkler kırılmıştır. Arınların bazı yerlerine kuşak 

sarması çekilerek kapak tutulmamaktadır. Kamalamalar yetersizdir. 210 pano ayak arkasında 

yer yer göçmemiş bölümler vardır 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Maden İşyerlerinde İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Madde:13.2.c, Ek3 Madde 7.6) 

9-Armutçuk Müessese Müdürlüğü bünyesinde bulunan yer altı işletmesinde ATEX 

sertifikaları bulunmayan ekipmanlar ekli listede belirtilmiştir.  

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Maden İşyerlerinde İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Madde:13.2.a, Ek3 Madde 2.1.6.) 

10-Mevcut durumda kullanılan +17 kotundaki AEREX marka aspiratör hava yönünü 

ters çevirebilecek özellikte değildir. 
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(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, Maden İşyerlerinde İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Madde:13.2.c, Ek3 Madde 10.22) 

Olduğu görülmüştür. 

Müessesede hale hazırda çalışır durumda 2 adet farklı yerlere konumlandırılmış ana 

aspiratör grubu (2 adet yedekli) bulunmaktadır. Her iki aspiratör grubu çalışır durumda olup 

Teftiş tarihinde devrede olan +17 kotundaki AEREX marka aspiratör hava yönünü ters 

çevirecek özellikte değildir. Ancak her an çalışmaya hazır bekletilen +196 boşaltma varagel 

başındaki BARTECH VARNOST marka ana havalandırma grubu ters çevrilebilecek 

özelliktedir.  

Müessesede akülü lokomotif, metan sensörü, devre kesici, yol verici, tulumba, 

pervane, elektrik motoru gibi çok sayıda makine ve teçhizatın yeni yönetmelikte belirtilen 

ATEX sertifikalı olmadığı, önceki yönetmeliğe uygun alev sızdırmaz Group 1FLP sertifikalı 

olduğu, Dış alım gerektiren çok sayıda makine teçhizatın kısa sürede bir kalemde 

yenilenmesinin mümkün olmadığı,  

Atex sertifikasının bulunması zorunluluğunun Bakanlar Kurulunun 13.7.2015 tarihli 

ve 2015/7966 sayılı kararıyla 31/12/2019 tarihine ertelendiği, ancak bahse konu teçhizatın bu 

tarihe kadar da yenilenmesinin mümkün olmadığı, Müesseseye bir önceki teftişten mevzuata 

aykırılıklar ve eksikliklerden devam eden hususlar kapsamında katlamalı idari para 

cezaları kesilmesine devam edilebileceği,  

Önceki teftişlerde tespit edilen noksanlıklar nedeniyle verilen “İşin Durdurulması 

kararlarının, Kurumun içinde bulunduğu durumun gereği yaptığı itirazlar sonucunda, 

noksanlıklar giderilinceye kadar üretim yapılmaması kaydıyla günde bir have ilerleme 

yapılmasına izin verilmesinin Müessese yönetimine büyük bir sorumluluk yüklediği,  

Müessesede 2017 yılında, 1 işyeri hekimi ile yıl içerisinde göreve başlayanlarla 

birlikte 5 A sınıfı, 3 B sınıfı, 5 C sınıfı olmak üzere 13 İş Güvenliği Uzmanının görev yaptığı, 

İş Güvenliği Uzmanı açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı görülen, yeraltı kömür 

madenciliğinde 150 yıllık bir deneyime sahip Kurumda teftiş esnasında dahi olsa kısa sürede 

giderilebilecek noksanlıklar nedeniyle idari para cezalarına muhatap kalındığı,  görülmektedir. 

Özellikle Ana kat galerilerinin içinden geçtiği bazı formasyonların jeolojik ve 

jeomekanik özellikleri sonucuda zaman zaman veya periyodik olarak tamir tarama, bakım 

onarım gerektirmesi nedeniyle birkaç haftalık işin durdurulmasının bile mevcut alt yapıyı 

telafisi zor bir şekilde etkileyebileceği dikkate alınarak iş güvenliğine ilişkin işin 
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durdurulmasına neden olabilecek noksanlıkların hemen giderilmesi, tekerrür etmelerinin 

önlenmesi, hemen giderilmesi mümkün olmayan, ihtilafa yol açan/açabilecek noksanlıkların 

da belirlenerek, diğer müesseselerle birlikte Genel Müdürlük ve ilgili Bakanlıklar (ETKB, 

ÇSG Bakanlığı) nezdinde ortak çözüm aranması gerekmektedir.   

Öte yandan Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri ile Kurum İş Güvenliği ve Eğitim 

Daire Başkanlığı denetim elemanlarının Müessese işyerlerinde, yıl içerisinde yaptıkları genel 

ve kontrol amaçlı denetimlerde belirledikleri noksanlıkların, Müessese İş Güvenliği Kurul 

toplantıları gündemine de alınarak Kurum Teftiş Kurulunca yapılan teftişlerde izlenmesi ve 

sonucuna göre işlem yapılması yararlı olacaktır. 

Öneri: 

ÇSG Bakanlığı İş Müfettişlerinin müessese işyerlerinde, yıl içerisinde yaptıkları genel 

ve kontrol amaçlı teftişlerde tespit ettikleri, başta çalışanlar için hayati tehlike oluşturabilecek 

işin durdurulmasına esas teşkil eden noksanlıklar ile idari para cezalarına neden olan diğer 

noksanlıkların tekerrür etmelerinin önlenmesi,  hemen giderilmesi mümkün olmayan, ihtilafa 

yol açan/açabilecek ATEX belgesi, ocak havalandırmasının tersine çalıştırılabilmesi gibi 

noksanlıklar için de kapsamlı bir çalışma yapılarak, Genel Müdürlük ve ilgili Bakanlıklar 

nezdinde ortak çözüm aranması önerilir. 

BULGU 8.1.2: Programlanan Üretim Ayaklarının, İlerletimli Ayaklara Göre 

Daha Az Yangın Riski Taşıyan ve Taban Yollarındaki Bakım-Onarım Giderleri Daha 

Az Olan “Dönümlü Ayak” Şeklinde Hazırlanmaması ile Ayaklardaki İşçi Tertiplerinin 

Ayak Boyunun Tamamında Çalışılacak Şekilde Yapılamaması 

Müessesede yıl içerisinde çalışan 4 ayağında ilerletimli olarak çalıştığı 

görülmektedir. Üretim yapılan damarlarda yatım ağırlıklı ortalama 17º olmuştur. Müessese’de 

dengelenmiş üretim derinliği -531 metre olarak gerçekleşmiş olup Kozlu Müessesesi ve 

Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi ile birlikte halen Kurum’un en derin üretim panolarına 

sahiptir. 

2018 yılında, ağırlıklı olarak çalışılan 2 uzun ayakta toplam 264 m. olan ayak 

boyunun günlük 80 metresinde çalışıldığı ve ortalama ayak çalışma boyu oranının da %30 

olduğu görülmektedir. Bu oranın 2009 yılında %86 olduğu, azalan işçi sayısına ve çalışma 

şartlarına bağlı olarak giderek düştüğü 2017 yılında %42, 2018 yılında %30 olduğu,  ayak 

ilerlemelerinin giderek yavaş ve verimsiz bir şekilde yapıldığı görülmüştür.  
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Ayaklara yeterli sayıda pano ayak üretim işçisi tertip edilemediği ve çalışma 

koşulları giderek ağırlaştığı için ayak boyunca 1 have (1,20 metre) arın ilerlemesinin 3 

günden fazla bir sürede yapılabildiği, ayaklara yeterli sayıda işçi tertip edildiğinde günlük 

üretimin yaklaşık 3 katına çıkabileceği anlaşılmaktadır. 

Ayak çalışma boyu oranının %100 seviyesinin altında olması, diğer bir ifade ile 

ayak boyunca arında günde 1 have (1,20 metre) öteleme, ilerleme yapılamaması,  ayak 

içindeki tavan basınçlarının kazılamayan bölümler üzerinde yoğunlaşmasına, ayak arkasının 

düzgün bir hat halinde kırılamaması ve tavan tahkimatına gelen yük dengesinin bozulması 

gibi yeraltı kömür madenciliğinde arzulanmayan durumlara neden olmakta, göçük, arın 

akması, arın kayması sonucu iş kazalarına, can kaybı ve yaralanmalara yol açabilmektedir.  

Müessesede 2015 yılında 2 kişinin öldüğü 77 kişinin yaralandığı, , 2016 yılında 145 

kişinin, 2017 yılında 125 kişinin, 2018 yılında 91 kişinin yaralandığı toplam kaza sayısının 

%38-%42’sini oluşturan ve çoğunlukla ayaklarda meydana gelen, özellikle pano ayak üretim 

işçilerini etkileyen taş-kömür (kavlak) düşmesi, akması, arın akması, arın kayması, tavan 

basması gibi isimlendirilen göçüklerden kaynaklandığı, göçüklerin ölümlere ve ciddi 

yaralanmalara neden olduğu görülmektedir.  

Ayrıca, oksidasyon ve ocak yangınlarının önlenebilmesi için ayak çalışma boylarının 

tertip yapılabilecek, fiili çalışacak kazı işçi sayılarına göre planlanması, ayak çalışma boyu 

oranlarının artırılabilmesi için, bir takım kazı işçisine verilen iş miktarları da gözden 

geçirilerek yeterli sayı ve nitelikte kazı işçisi temini de dahil gerekli tüm tedbirlerin alınması 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Müessese’de iş disiplini ve çalışanların motivasyonu sağlanarak, programlanan üretim 

ayaklarının, ilerletimli ayaklara göre daha az yangın riski taşıyan ve taban yollarındaki bakım-

onarım giderleri daha az olan “Dönümlü Ayak” şeklinde hazırlanması, müessese ocaklarında, 

ayak sayısının mevcut işçi sayısı göz önünde tutularak optimize edilmesi,  işçi tertiplerinin 

halen %30’unda çalışılan ayak çalışma boylarının ayak çalışma boylarının tamamında 

çalışılacak şekilde yapılarak, ayak içindeki tavan basınçlarının kazılamayan bölümler üzerine 

yoğunlaşması, ayak arkasının düzgün bir hat halinde kırılamaması ve tavan tahkimatına gelen 

yük dengesinin bozulması gibi yeraltı kömür madenciliğinde arzulanmayan durumlara neden 

olunmaması ve bu amaçla yeterli sayı ve nitelikte kazı ve hazırlık işçisi temini ile tam veya 

yarı mekanize kazı sistemlerine geçilmesi de dahil gereken her türlü tedbirin iş güvenliği 

açısından en kısa sürede alınması önerilir. 
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BULGU 8.1.3: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.2.1: Giderek Düşen ve 2018 Yılında 570 Kg/Yevmiye Seviyesine İnen 

Satılabilir Bazda İçeri+Dışarı (A+B) İşgücü Verimliliğinin Kurum Hedefi Olan 1.000 

Kg/Yevmiye Seviyesine Çıkarılamaması 

Müessese’de 2018 yılında gerçekleştirilen işgücü verimlilik değerleri, program ve 

önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

İşgücü Verimlilik Değerleri Tablosu 

İşçilik Türleri 

2016 Yılı 

 
Gerçekleşen 

2017 Yılı 

 
Gerçekleşen 

2018 Yılı 
Gerçekleşme 

Oranı 

Program Gerçekleşen 
Programa 

Göre 

Geçen 

Yıla 

Göre 

kg/yev. kg/yev. kg/yev. kg/yev. % % 

Tuvönan Üretim 

göre; 
            

Kazı (Üretim) 3.687 3.959 3.487 3.450 99 87 

    İçeri (Yer altı) 

(A) 
1.037 1.115 943 950 101 85 

    İçeri+Dışarı 

(A+B) 
992 1.064 910 900 99 85 

     Toplam İş Gücü 835 874 789 740 94 85 

Satılabilir Üretim 

göre; 
       

Kazı (Üretim) 2.456 2.454 2.179 2.200 101 90 

İçeri (Yeraltı) (A) 691 706 589 600 102 85 

İçeri+Dışarı(A+B

) 
661 659 570 570 100 86 

    Toplam İş Gücü 556 577 493 470 95 81 

 

Müessese’nin 2018 yılı işgücü verimlilikleri, tuvönan üretim için, toplam işgücü 

dikkate alındığında programa göre %6 oranında, geçen yıla göre %15 oranında düşüş, 

satılabilir üretim için toplam işgücü verimlilikleri, programa göre %5 oranında, geçen yıla 

göre %19 oranında düşüş göstermiştir.  Satılabilir üretim için program ve önceki yıla göre 

toplam işgücü verimliliğinde görülen bu düşüş, önceki yıla göre tuvönan üretimin %19, 

satılabilir üretimin %17 oranında düşmesi ile yevmiye sayısındaki %5 düşüşten 

kaynaklanmıştır.  

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

2019 yılında tamamlanabilen Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 2019-2023 Stratejik planında; 

satılabilir kömüre göre genel işçilik randımanının 529 kg/yevmiye’den 1.250 kg/yevmiye ye, 
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yükseltilmesi, ton başına ticari maliyetin 1.685 TL/ton’dan 950 TL/ton’a düşürülmesi 

öngörülmektedir. 

Müessesenin satılabilir üretime göre genel işçilik randımanının 2016 yılında 556 

kg/yev. 2017 yılında 577 kg/yev., 2018 yılında 470 kg/yev. olduğu, mevcut işçi sayısı ve alt 

yapısı ile müessesede 1.250 kg/yev değerine ulaşılmasının zor olduğu görülmektedir.  

Esas itibarıyla işgücü verimlilikleri; havzanın jeolojik yapısına, kömür damarının 

eğimine, kalınlığına, sertliğine, uygulanan işletme-üretim yöntemine, üretim derinliğine, 

yeterli ve alternatifli hazırlık çalışmalarına, ocaklarda göçük, yangın, kaza vb. gibi istenmeyen 

durumlarla karşılaşılmasına, iş kazalarına, uygulanan nakliyat sistemine ve fiili çalışma 

sürelerine bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir. Bu anlamda Müessese tarafından 

çalışılan kömür damarlarının havzadaki en kalın damarlar olması bir avantaj olmakla birlikte, 

havzanın en derin ocaklarına sahip olması, kuyu dip kotunun -400 olması, üretim panolarının 

ocağın belli bir bölgesinde II. Blokta olması, kuyu dip kotu ile üretim panoları arasındaki 

mesafenin artması -400 kotlarından -600 kotlarına meyilli galerilerle inilmesi, dolayısıyla 

ardaşık aktarmalı bir nakliyat sistemine sahip olması, mevcut durumda havalandırma 

problemlerinin çalışılacak pano sayısını sınırlandırması ve sıkça karşılaşılan oksidasyon bu 

avantajın işgücü verimliliklerine yansımasını engellemektedir. 

Öte yandan, 2018 yılında puantaja kayıtlı ortalama 205 kazı işçisi bulunan 

Müessese’de pano ayak üretim işçilerinin 251 fiili çalışma gün sayısı üzerinden yıl içerisinde 

günlük ortalama fiili yevmiye adetlerinin 169 adet olduğu görülmektedir. Gerek 

devamsızlıklar istirahat izinleri gerekse nakliyat, hazırlık, tamir tarama, mekanizasyon v.b. 

ayak gerisi hizmetler geçici sanat değişiklikleri şeklinde pano ayak üretim işçilerinden 

karşılanır hale geldiğinden fiili yevmiye sayılarının düştüğü görülmektedir.  

Bu durum, pano ayak üretim işçiliklerinden üretim aşamasında efektif faydanın 

sağlanmasına engel olmaktadır. İş disiplininin sağlanarak üretime destek işçilikleri için 

gerekli optimum sayının belirlenmesi ve bunların temini hususunda Genel Müdürlük nezdinde 

girişimlerde bulunulması ve işçilik sanat dağılımlarının üretim hedef ve programlarıyla 

uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Öte yandan, 2017 yılında ortalama 130 işçinin 

çalıştığı görülen hazırlık, 186 işçinin çalıştığı içeri (yeraltı) nakliyat ile ortalama 74 işçinin 

çalıştığı yeraltı elektro-mekanik işçiliklerindeki açığın ağırlıklı olarak kazı işçiliğinden 

giderildiği görülmekte olup, özellikle nakliyat sisteminde işçilik ihityacının azaltılmasına 

yönelik olarak rehabilitasyon, modernizasyon ve otomasyon dahil her türlü tedbirin 

alınmalıdır.  
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Müessese’de İşçilerin işyerlerine ulaşması için geçen süre (gidiş-dönüş) 80-100 

dakika civarındadır.  

Üretim alanlarının konsantrasyonu ile ocak açıklıklarının azaltılması, mekanize kazı 

sistemlerinin araştırılarak buna yönelik hazırlıklara başlanması, efektif çalışma saatlerinin 

artırılmasına yönelik ocak içi nakliye sistemlerinin rehabilite edilmesi, otomasyona geçilmesi, 

özellikle oksidasyon ve ocak yangınları ile etkin bir mücadele yöntemi geliştirilmesi, pano 

ayak ve ayak arkası göçüklerde oksidasyon ve yangına karşı kömürün açıkta kalma 

sürelerinin kısaltılmasına yönelik olarak çalışma düzenlerinin gözden geçirilmesi 

gerekmektedir.  

Üretim panolarında damar ve ayak yapısına bağlı olarak işçilere verilen iş 

miktarlarının artırılması, üretim arınlarının tamamının bir defada kazılabilmesi, diğer bir 

ifadeyle ayak çalışma boyu oranlarının artırılması, bunun için gereken sayıda kazı işçisinin 

tertip edilmesi, ocak içi denetimlerinin artırılması, iş disiplininin korunması için; iş yerinde 

çalışma ahengini bozan, izinsiz- mazeretsiz işe gelmeyen, üretimi aksatan, disiplinsiz hareket 

eden ve bunu alışkanlık haline getiren işçilere 4857 Sayılı İş Kanunu ve TİS hükümlerinin 

tavizsiz uygulanması gerekmektedir.  

Öneri: 

Son yıllarda giderek düşen 2018 yılında 570 kg/yevmiye seviyesine inen satılabilir 

bazda içeri+dışarı (A+B) işgücü verimliliğinin, kurum bazında hedeflenen seviyelere 

çıkarılabilmesi için gereken her türlü çabanın gösterilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.2: Azalan Yeraltı İşçi Sayısına Bağlı Olarak, Üretim Miktarı ve 

Üretim Verimliliğinin Düşmesi, Pano Hazırlıklarının Çalışma ile Çalıştırma Sistem ve 

Düzenlerinin, Ayaklarda Verilen İş Miktarlarının, Üretim ve Üretim Verimliliğini 

Artıracak Şekilde Düzenlenememesi 

Müessese’nin 2018 yılı sonu itibarıyla kaydı açık toplam işçi sayısı bir önceki yılla 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

                                      Kaydı Açık İşçi Sayıları Tablosu 
Kaydı Açık Toplam 

 İşçi Sayısı 

2015 Yıl 

Sonu 

2016 Yıl 

Sonu 

2017 Yıl 

Sonu 

2018 Yıl 

Sonu 

Son İki Yıl Farkı 

Kişi % 

Pano Ayak Üretim 279 244 236 205 (31) 87 

Yer Altı 940 862 799 739 (60) 92 

Gruplu - - - - - - 

Daimi 1.123 862 799 739 (60) 92 
Yer Üstü 183 174 169 159 (10) 94 

Toplam 1.123 1.036 968 898 (70) 93 
Y.Altı / Y.Üstü Oranı (%) 5,13 4,95 4,72 4,65 - - 

Y.Altı /Toplam (%) 84 83 83 82 - - 
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Müessese’nin 2018 yılı sonu itibarıyla kaydı açık toplam işçi sayısı, önceki yıla göre 

%7 oranında 70 kişi azalarak 898 kişiye düşmüştür. 2018 yılı sonu itibarı ile toplam 898 

işçinin % 82’si (739 kişi) yeraltı işçisi olup, yeraltı işçilerinin %28’i (205 işçi) üretime 

doğrudan katkı sağlayan pano ayak üretim işçisidir.    

2018 yılında pano ayak üretim işçi sayısında önceki yıla göre %13 oranında 31 

kişilik bir azalma olduğu, satılabilir üretimin önceki yıla göre %17 oranında düşmesine neden 

olan etkenlerden biri olduğu görülmektedir. 

Kurum yer altı işyerlerinde münavebeli olarak (Gruplu) üretime yönelik Pano Ayak 

Üretim İşçiliği Sanatında çalışanların, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin İşin Düzenlenmesi 

başlıklı 18. Maddesine istinaden norm kadroları ile birlikte daimi işçilik statüsüne 

değişimlerinin 19.10.2015 tarihli Makam talimatıyla 15.11.2015 tarihinden itibaren yapıldığı, 

o tarihten itibaren gruplu çalışan işçi kalmadığı görülmüştür.  

Öte yandan müessesenin 2014 yılında TTK Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 

o günkü şartlar için güncellenmiş yeraltı norm kadro sayısının 1.240, yerüstü norm kadro 

sayısının 219 olduğu kişi, 2018 yılsonu itibarıyla da bu kadro sayısına göre yeraltında 501 

kişi, yerüstünde 60 kişi eksik olduğu görülmektedir. 2018 yılsonu itibarıyla 2014 yılında 

kabul edilen bahse konu norm kadroya göre yeraltında ve yer üstünde eksiklik duyulan bazı 

sanatlara ilişkin fiili durum aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Ünvanı (Sanatı)   Yeraltı 2014 Tarihli Norm Kadro (Kişi) 2018 Yıl Sonu (Kişi)  

Pano ayak üretim işçisi 525 205 

Hazırlık işçiliği 125 94 

Nakliyat işçiliği 234 166 

Tarama söküm bakım işçisi 146 97 

Mekanizasyon işçiliği 55 45 

Barutçu 30 29 

Sondaj işçisi 12 5 

Ünvanı (Sanatı)   Yer üstü   

Nakliyat işçiliği 35 19 

Mekanizasyon işçiliği  47 31 

Elektrik işçisi 18 9 

Kaynak işçisi 12 6 

Komp. Cihaz kul. Bak. Tmr. İşç.  24 14 

Motor tamir işçisi 11 3 
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2019-2023 yılları Kurum Stratejik Planının 2018 yılsonu itibarıyla tamamlanmasıyla 

Kurumun Mart 2019 tarihi itibarıyla TUBİTAK TUSSİDE danışmanlığında planlanan 

hedefler doğrultusunda yeni bir Norm Kadro çalışması yapmaya başladığı görülmüştür. 

Müessesenin yeraltı işyerlerinde yıl içerisinde üretim ve hazırlık programlarına göre 

zorunluluk arz eden nakliyat, tarama söküm bakım, hazırlık, mekanizasyon, barutçu gibi 

sanatlara ağırlıklı olarak pano ayak üretim işçilerinden olmak üzere aylık ortalama 173 işçinin 

geçici sanat değişikliği yapılarak bu sanatlarda çalıştırıldığı görülmektedir.  

15.02.2018-14.03.2018 tarihleri arasında 135'i pano ayak üretim işçisi olmak üzere 

toplam 173 işçinin geçici sanat değişikliği yapıldığı, bunlardan 58’inin nakliyat, 40’ının 

tarama söküm bakım, 23’ünün hazırlık, 17’sinin mekanizasyon, 16’sının barutçu, 9’unun 

elektrik elektronik, 10’unun diğer sanatlarında çalıştırıldığı, keza 15.07.2018-14.08.2018 

tarihleri arasında 149’ u pano ayak üretim işçisi olmak üzere toplam 187 işçinin geçici sanat 

değişikliği yapıldığı, bunlardan 66’sının nakliyat, 49’unun tarama söküm bakım, 21’ini 

hazırlık, 17’sinin mekanizasyon, 15’inin barutçu, 9’unun elektrik elektronik, 10’unun diğer 

sanatlarında çalıştırıldığı, diğer aylık dönemlerde de benzer durumlar olduğu, belirgin işçi 

açığı olan üretime yardımcı sanatların nakliyat, tarama söküm bakım, hazırlık, mekanizasyon, 

barutçuluk ve elektrik elektronik olduğu görülmektedir.  

Havzada üretimin derin kotlara inmesine karşılık mevcut 13 no.lu kuyunun derinlik 

ve mesafe olarak üretim panolarına uzak kalması nedeniyle birbirini izleyen kısa aralıklı ve 

düşük kapasiteli çok sayıda dahili bür (kelebe/iç kuyu), meyilli galeri (desandre) ve kısa 

metrajlı lağımlar biçiminde çarpık bir ocak yapısı ortaya çıkmıştır. Bu durum öncelikle iş 

güvenliğini etkilediği gibi nakliyat kapasitesini de düşürmüş, aktarma noktalarını ve 

dolayısıyla nakliyat işçi sayısı ile tamir tarama, mekanizasyon, elektrik elektronik vb. işçilik 

ihtiyacını artırmıştır.  

Öte yandan kuruma 2002, 2006 ve 2009 yıllarında toplum işçi alımı yapıldığı, alınan 

işçilerin tamamının pano ayak üretim işçisi olduğu, 2009 yılından bu yana toplu işçi 

alınmadığı, kamu finansman kararnameleri kapsamında da kurum taleplerinin karşılanmadığı, 

bu nedenle de üretim ve üretime yardımcı bahse konu sanatlarda kurumun diğer 

müesseselerinde olduğu gibi belirgin işçi açığı oluşmuştur. 

Müessesede mevcut durumda -500/-550 kotlarında ocağın batısında I. ve II. Blokta 

oluşturulan panolarda üretim yapıldığı, üretimin ocağın bir bölümünde yoğunlaştığı, bu 

durumun gerek üretim ve hazırlık gerekse iş güvenliği açısından çalışmaları sınırladığı, 
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ocağın doğusunda IV. Blok rezerv durumunun görünür olmadığı belirsizlikler içerdiği,  

hazırlıklarında yetersiz olduğu görülmüştür.  

Emek yoğun işletme modelinden kurtulamayan Müessese’nin, üretimini program 

hedefleri doğrultusunda gerçekleştirebilmesi, maliyetlerini düşürmesi ve gerekli hazırlık 

çalışmalarını zamanında yapması, pano ayak üretim (kazı) işçi sayısını ve işgücü 

verimliliklerini artırabilmesi ile mümkün olabilecektir. Önümüzdeki yıllar içinde emekliliğini 

hak edecek işçiler ile kaza ve sağlık nedenleri ile yeraltından ayrılabilecek olanlarla daha da 

azalması beklenen yeraltı işçi sayısının üretime ve genel işgücü verimliliklerine olumsuz 

yansıması kaçınılmazdır.  

Müessesenin toplam 32 km galeri açıklığı, açıkta tutmak zorunda olduğu 22 km 

yeraltı ocak açıklığı vardır. Ana kat galerileri Namuriyen formasyonun dan geçmekte yoğun 

yük altında kesit daralması ve taban kabarması sorunları bulunmakta iş güvenliği açısından 

belirli sürelerde tamir tarama yapılmak zorunda kalınmaktadır. Mevcut personel sayısıyla 

tamir-tarama işlerinin tamamını yapamamakta, kritik noktaya gelen lokasyonlara kazı ve 

hazırlık işçilerinden destek alınarak müdahale edilmektedir.  Tüm bu olumsuz durumlara karşı 

aciliyet önem sıralı bir tertip listesi oluşturularak tamir tarama işleri yapılmaya 

çalışılmaktadır. 

Geçici sanat değişimleri sonucu, kazı işçiliği yevmiye sayısının toplam yeraltı 

yevmiye sayısına oranının 2014 yılında %36, 2015 yılında %35, 2016 yılında %28, 2017 

yılında %30, 2018 yılında %28 olarak gerçekleştiği, her dört işçiden yaklaşık üçünün üretime 

yardımcı sanatlarda çalıştığı görülmektedir. Bu oranın %50 seviyesine çıkarılması 

gerekmektedir.  

 Bu durum, yeraltı iş ve işçilikleri arasındaki koordinasyonun sağlanamadığını 

göstermektedir.  

Güncel şartları gözönüne alacak yeni bir norm kadro çalışması yapılmak suretiyle, 

Armutçuk Müessesesi’nin 341.500 ton/yıl satılabilir üretim programı doğrultusunda ihtiyaç 

duyulan miktarda pano ayak üretim işçisinin kendi sanatında çalışmasını sağlayacak her türlü 

tedbirin alınması ile yeraltı işçilik dağılımının optimize edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

 Son yıllarda azaldığı görülen yeraltı işçi sayısının, başta kazı, hazırlık, tamir tarama, 

elektromekanik, barutçu işçisi olmak üzere artırılması yönünde girişimlerde bulunulması, 

ocaklarda uygun damar ve panolarda yarı mekanize tahkimat sistemine geçilmesi, ocak 

yangınları ve oksidasyona karşı gerekli tedbir ve önlemlerin zamanında ve etkili bir şekilde 
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alınması ile ocak planlamasının, pano hazırlıklarının, çalışma ile çalıştırma sistem ve 

düzenlerinin, ayaklarda verilen iş miktarlarının, üretim ve üretim verimliliğini arttıracak 

şekilde düzenlenmesi önerilir. 

BULGU 8.2.3: Taş İçi Hazırlık Çalışmalarının 2018 Yılında, Programa Göre 

%80 Oranında Düşük, Galeri İlerleme Randımanının Kurum Ortalamasının Çok 

Altında 7,73 cm/Yevmiye Olarak Gerçekleşmesi Sebebiyle, Gelecek Yıllarda Üretim 

Açısından Darboğaza Düşme ve Üretimde Devamlılığın Sağlanamaması Risklerinin 

Ortaya Çıkması 

Müessese’nin 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu arama ve hazırlık çalışmaları, 

program ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
Hazırlık Çalışmaları Tablosu 

    2018 Yılı Gerçekleşme Oranı 

Hazırlık Çalışmaları 

2017 Yılı 

Gerçekleşen 

(Metre) 

Program 

(Metre) 

Gerçekleşen 

(Metre) 

Programa 

Göre  

% 

Geçen 

Yıla Göre  

% 

Taş İçi Hazırlık 
        

A. Kredili Harcamalardan 

                   Kuyu      

                   Düz (Yatay) Galeri 168 334 77,5 23 46 

                   Meyilli Galeri 40 66 43 65 108 

Toplam Kredili (A) 208 400 120,5 30 58 

B. Hazırlık (Cari Harcama)      

Kuyu -     

Düz (Yatay) Galeri 45 240 15 3 18 

Meyilli Galeri -     

        Toplam Cari (B) 45 240 15 3 18 

        Toplam ( A+B) 253 640 135,5 20 51 

Kuyu -     

Düz (Yatay) Galeri 213 574 92,5 15 40 

Meyilli Galeri 40 66 43 65 108 

Toplam Taş İçi Hazırlık 253 640 135,5 20 51 

1000 Ton Satılabilir Üretim İçin Taş 

İçi Hazırlık 
0,44 - 0,68 - 155 

1000 Ton Tuvönan Üretim İçin Taş İçi 

Hazırlık 
0,71 - 1,07 - 151 

Kömür İçi Hazırlık       

            - Düz Galeri (Taban Yolu) 130 360 510 142 392 

            - Demirbağlı Taban      

            - Ağaç Bağlı Kılavuz Tb.      

           - Meyilli Galeri (Başyukarı) 163 240 172 72 106 

Toplam Kömür İçi Hazırlık 293 600 682 114 233 

1000 Ton Satılabilir Üretim İçin 

Kömür İçi Hazırlık 
0,38  0,14  37 

1000 Ton Tuvönan Üretim İçin Kömür 

İçi Hazırlık 
0,62  0,21  34 

Sondajlar;      

      Arama      ( M) 3.190  - - - 

      Kontrol Enjeksiyon (M)   665   

      Degaj   (M)   2.399   

Toplam(Sondaj) 3.190  3.064 - 96 
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Müessese’de 2018 yılında taş içi hazırlık olarak; Kredili harcamalardan; 334 

metre düz, 66 metre meyilli galeri olmak üzere toplam 400 metre ilerleme yapılması 

öngörülmüş, buna karşılık 77,5 metre düz, 43 metre meyilli galeri sürülmüş, programa göre 

%30’u oranında, önceki yıla göre  %58’i oranında gerçekleşme ile toplam 120,5 metre metre 

taş içi galeri ilerlemesi yapılabildiği görülmüştür.  

Cari harcamalardan; 240 metrelik taş içi düz galeri programına karşılık programın 

%3’ ü oranında, önceki yıla göre de %18’i oranında gerçekleşme ile 15 metre düz galeri 

sürülebildiği görülmüştür. 

Kömür içi hazırlıkları; 360 m. düz galeri (taban yolu), 240 metre meyilli galeri 

(başyukarı) olmak üzere toplam 600 metre programa karşılık, programın %114’ü oranında,  

önceki yıla göre de %233 oranında gerçekleşme ile 510 metre düz taban yolu, 172 metre 

başyukarı olmak üzere toplam 682 metre kömür içi ilerleme yapıldığı görülmektedir. 

Müessese 2018 yılında 205 kazı işçisi, 123 hazırlık işçisi ile programladığı, 600 

metre kömür içi, 640 metre taş içi hazırlık çalışmalarını,  kömür içi hazırlık çalışmalarında 

%14 oranında fazla 682 metre olarak, taş içi hazırlık çalışmalarında ise %80 oranında eksik 

135,5 metre olarak gerçekleştirmiştir. 

Müessesenin 32 km galeri açıklığı ve açıkta tutmak zorunda olduğu 22 km yeraltı 

ocak açıklığı bulunmaktadır.  I. Blok, II. Blok ve IV. Blok da bulunan üretim panolarının 13 

no.lu kuyudan derinliği ve mesafesi uzaklaştıkça havalandırma, su atımı, basınçlı hava temini 

ve nakliyatta ortaya çıkan güçlükler sebebiyle hedeflenen ilerlemelerin gerisinde kalındığı,  

ana kat galerilerinin içinden geçtiği Namuriyen Formasyonunun nem içeriği nedeniyle 

kendisini taşıyamadığı, bu formasyon içinden geçen galerilerin kesit daralması, taban 

kabarması nedeniyle sürekli olarak tamir-tarama gerektirdiği, mevcut personel ve teçhizatla 

tamir tarama işlerinin tamamı yapılamamakta, hazırlık ve pano ayak üretim işçilerinin bir 

bölümünün bu işlere tertip edildiği görülmektedir.   

Ayrıca, Müessesede taş içi ve kömür içi hazırlık çalışmalarının, önceki yıllarda 

yaşanan ocak yangınları sonucu belli bir bölgeye sıkışması, derinlik ve mesafe olarak ihraç 

kuyusundan uzaklaşılması ile ortaya çıkan havalandırma, drenaj ve nakliyat problemleri son 

yıllarda iş gücü verimliliklerinde, hazırlık ilerleme randımanlarında ve dolayısıyla hem 

üretimde hem de taş içi ve kömür içi hazırlık çalışmalarında düşüşe neden olmuştur.  

Galeri ilerleme hızlarının düşük gerçekleşmesi galeri maliyetlerinin yükselmesine, 

hazırlıkların gecikmesine ve hazırlık çalışmalarından beklenen faydanın kısa sürede 

sağlanamamasına neden olmaktadır.  
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Müessesede gelecek yıllarda üretimde darboğaza düşmemek, gerek iş güvenliği 

koşullarını gerekse iş gücü verimliliğini artırmak üzere yatırım programına konulan arama ve 

ihrazat projelerinden; 

IV. Blok Kat Hazırlığı Projesi; Müessese’nin kalan hazır rezervleri ve ileriye 

dönük üretim projeksiyonları göz önüne alındığında üretimde darboğaza düşülmemesi için IV. 

Blokta -500/-550/-600 katlarındaki ana hazırlıkların yapılarak IV. Blok’taki rezervlerin 

üretime hazır hale getirilmesi, amacıyla 2008 yılında yatırım programına alınmıştır.  

Söz konusu projede 2010-2014 yılları arasında toplam 642 m. ilerleme yapılarak 

2.844.765,90 TL harcama yapılmıştır.  2018 Yılı Yatırım Programında 500.000 TL ödenek 

ayrılan ve 100 m. galeri sürülmesi planlanan IV. Blok Kat Hazırlığı Projesi kapsamında son 

dört yıldır herhangi bir iş ve harcama yapılmadığı görülmektedir.  

 I. ve II. Blok Kat Hazırlığı Projesi;  

2018 Yılı Yatırım Programında 1.500.000 TL ödenek ayrılan ve 300 m. galeri 

sürülmesi planlanan I. ve II. Blok Kat Hazırlığı Projesinde; 510044116 lağımında (-450/-500 

Batı Desandre 25º)  43 m, 510049315 lağımında (-500 Kat Lağımı) 77,5 m ve toplamda 120,5 

m ilerleme yapılmış olup 1.262.774,52 TL fiziki ve 1.302.278,37 TL nakdi harcama 

yapılmıştır.  

2012-2018 yılları arasında toplam 803,5 m. iş yapılmış olup toplam 6.885.864,14 TL 

fiziki harcama yapılmıştır. +200/-700 Harici Hizmet Kuyusu projesinin gerçekleştirileceği 

varsayımıyla Toplam 14.465 metre olarak belirlenen projenin aradan geçen 7 yılda yaklaşık 

%6’sının tamamlanabildiği, projenin mevcut hazırlık ekip ve ekipmalarıyla tamamlanmasının 

mümkün olmadığı görülmektedir.  

Müessese’nin 2018 yılı hazırlık ilerleme randımanları geçen yıl değerleri ile birlikte 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

            Hazırlık İlerleme Randımanları Tablosu 

Hazırlık 

İlerleme 

Randımanları 

2017 

Gerçekleşen 

 

Cm/Yev. 

2018 

Program 

 

Cm/Yev. 

 

2018 

Gerçekleşen 

 

Cm/Yev. 

Gerçekleşme Oranı 

Programa 

Göre % 

Geçen 

Yıla Göre 

% 

Kredili 7,32 8,00 7,83 98 107 

Hazırlık 6,59 8,00 7,07 88 107 

Müteferrik - - -   

Galeriler Toplamı 7,17 8,00 7,73 96 107 

Tabanlar 19,59 14,00 20,66 148 105 
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Müessesenin 2018 yılında 205 kazı işçisi, 123 hazırlık işçisi ile yapmayı 

programladığı, toplam 600 metre kömür içi, toplam 640 metre taş içi hazırlık çalışmalarını,  

kömür içi hazırlık çalışmalarında %114 oranında 682 metre olarak, taş içi hazırlık 

çalışmalarında %20 oranında 135,5 metre olarak gerçekleştirdiği görülmektedir.  

Taş içi hazırlıklarda; Müessese imkanlarıyla cari harcamalardan hazırlık ve 

müteferrik galeriler olarak programlanan toplam 240 m. İş programa göre %3 oranında 15,0 

metre düz galeri olarak 7,07 cm/yevmiye randımanla,  Kredili galeriler kapsamında toplam 

400 metre olan programa göre %30 oranında 77,5 metresi düz, 43 metresi meyilli toplam 

120,5 metre işin 7,83 cm/yevmiye randımanla gerçekleştirilmiş olduğu, galeriler toplamının 

ise 7,73 cm/yev. randımanla gerçekleştirildiği ve bu değerin 2018 yılı için kurum 

ortalamasının (14,34 cm/yev.) yarısı kadar olduğu, Kozlu TİM’le birlikte en düşük ilerleme 

randımanına sahip olduğu görülmektedir. 

Hazırlık servisi bünyesinde Amasra Müessesesinden getirilen 1 adet 5 tonluk elektro 

hidrolik yükleyici (kepçe) bulunduğu, 2017 yılında temin edilen 1 adet elekro-hidrolik çok 

amaçlı makinenin ihtiyaca binaen Karadon Müessesesine gönderildiği, müessese envanterinde 

bulunan diğer stimli yükleyicilerin (posta makinaları) ise ekonomik ömürlerini doldurduğu 

kullanılmaz durumda olduğu, hazırlık servisinin makine ekipman açısından da yetersiz 

durumda olduğu görülmüştür.  

Öneri: 

Müessesede 2018 yılında taş içi hazırlık çalışmalarının programa göre %80 oranında 

düşük, galeri ilerleme randımanının kurum hedefleri ve kurum ortalamasının çok altında 7,73 

cm/yevmiye olarak gerçekleştiği  görüldüğünden, gelecek yıllarda üretim açısından darboğaza 

düşmemek ve üretimde devamlılığı sağlamak için, galeri ve taban ilerleme hızlarının 

artırılabilmesi doğrultusunda,  kazı-yükleme işleri, nakliyat ve hazırlığa yardımcı diğer işlerde 

personel ve makine-teçhizat eksikliklerinin giderilmesi gelişen teknolojik imkanlardan 

yararlanılması ile en uygun çalışma ve çalıştırma düzeninin sağlanarak hazırlık işçilerinin 

işgücü verimliliklerini artıracak her türlü tedbirin alınması önerilir. 

BULGU 8.2.4: Planlanan Hedefler Doğrultusunda Üretim Yapılamaması, 

Üretimin Giderek Düşmesi 

Müessese 2018 yılı için, tuvönan olarak; 168.000 ton, satılabilir olarak da; 105.000 

ton üretim yapmayı programlamış, buna karşılık; tuvönan olarak %87 oranında 145.494 ton, 

satılabilir olarak %88 oranında 92.685 ton üretim gerçekleştirmiştir. 
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Önceki yıla göre karşılaştırıldığında ise; tuvönan üretim %19 oranında 34.708 ton, 

satılabilir üretim de %17 oranında 19.017 ton noksan gerçekleşmiştir. 

Müessesenin 2009 yılında 326.820 ton tüvönan, 223.755 ton satılabilir üretim 

yaptığı, 2009 yılından itibaren emeklilikler nedeniyle azalan işçi sayısına bağlı olarak da 

üretimin giderek düştüğü görülmektedir. 

Müessese’nin 2018 yılı sonu itibarıyla kaydı açık toplam işçi sayısı bir önceki yılla 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Kaydı Açık İşçi Sayıları Tablosu                                       

Kaydı Açık Toplam 

 İşçi Sayısı 

2015 

Yılsonu 

2016 

Yılsonu 

2017 

Yılsonu 

2018 

Yılsonu 

Son İki Yıl 

Farkı 

Kişi % 

Pano Ayak Üretim 279 244 236 205 (31) 87 

Yer Altı 940 862 799 739 (60) 92 

Gruplu - - - - - - 

Daimi 1.123 862 799 739 (60) 92 

Yer Üstü 183 174 169 159 (10) 94 

Toplam 1.123 1.036 968 898 (70) 93 

Y.Altı / Y.Üstü Oranı 

(%) 

5,13 4,95 4,72 4,65 - - 

Y.Altı /Toplam (%) 84 83 83 82 - - 

 

Müessese’nin, 2003 yılında İTÜ tarafından yapılan norm kadro çalışmasına esas 

üretim kapasitesi satılabilir bazda 341.500 ton/yıl olup; Bu kapasitenin 2015 yılında %33’ü 

oranında 114.001 ton, 2016 yılında %37’si oranında 126.794 ton, 2017 yılında %33’ü 

oranında 111.702 ton, 2018 yılında %27’si oranında 92.685 ton satılabilir taşkömürü 

üretimi yapılabilmiştir.  

Müessesenin 2014 yılında TTK Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen o günkü 

şartlar için güncellenmiş yeraltı norm kadro sayısının 1.240, yerüstü norm kadro sayısının 219 

olduğu kişi, 2018 yıl sonu itibarıyla da bu kadro sayısına göre yeraltında 501 kişi, yerüstünde 

60 kişi eksik olduğu görülmektedir.  

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

2019 yılında tamamlanabilen Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 2019-2023 Stratejik planında 

kurum bazında; satılabilir kömüre göre genel işçilik randımanının 529 kg/yevmiye’den 1.250 

kg/yevmiye ye, yükseltilmesi öngörülmektedir.  

Mevcut durumuyla Armutçuk Müessesesinde son yıllarda üretimin giderek 

düşmesine, stratejik plan ve hedeflerden uzaklaşılmasına neden olan etkenler; 
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-Kuruma 2002, 2006 ve 2009 yıllarında toplum işçi alımı yapıldığı, alınan işçilerin 

tamamının pano ayak üretim işçisi olduğu, 2009 yılından bu yana toplu işçi alınmadığı, kamu 

finansman kararnameleri kapsamında da kurum taleplerinin karşılanmadığı, bu nedenle de 

üretim ve üretime yardımcı bahse konu sanatlarda kurumun diğer müesseselerinde olduğu gibi 

belirgin işçi açığı oluştuğu, 

- Müessesenin yeraltı işyerlerinde yıl içerisinde zorunluluk arz eden nakliyat, tarama 

söküm bakım, hazırlık, mekanizasyon, barutçu gibi   sanatlara ağırlıklı olarak pano ayak 

üretim işçilerinden olmak üzere aylık ortalama 173 işçinin geçici sanat değişikliği yapılarak 

bu sanatlarda çalıştırılması, 

-Ocakların derinleşmesi, genişlemesi, Mevcut 13 nolu ihraç kuyusunun -400 katına 

kadar hizmet vermesi, üretim panolarının -500,-550 katlarında, 3-4 km mesafede tek bir 

bölgede II. blokta olması, ocak havalandırmasında sıkıntılar yaşanması, I. ve II. blok 

kömürlerinin üretilmesine kolaylık sağlamak amacıyla yatırım programına alınan yeni kuyu 

projesinin beklemeye alınması, 

-Nakliyat ve ana nakliyat yollarının uzaması (özellikle Namuriyen formasyonu 

içinde açılan galerilerde taban kabarması ve kesit daralması nedeniyle devamlı tamir tarama 

yapmak zorunda kalınması, etkin bir nakliyat sistemi oluşturulamaması), aktarma nokta ve 

sayılarının artması, daha fazla sayıda nakliyat işçiliğine gereksinim duyulması, üretim 

ayaklarına personel ve malzeme nakil sürelerinin uzaması, 

-Ayaklarda tam ve/veya yarı mekanizasyona gidilememesi, yarı mekanize tahkimat 

teçhizatından ilk aşamada beklenen sonucun alınamaması, emek yoğun klasik ağaç tahkimatlı 

çalışma sistemine devam edilmesi,  

-Yedek pano hazırlıklarının yetersiz olması, doğu blokta üretim yapılan panoların 

yangın nedeniyle kapalı olması (IV. Blok güneyi ve V. Bloklar), daha önce üretim yapılarak 

kısmen yada tamamen terk edilmiş panoların bulunduğu bu blokta panolar açılsa bile kısa 

sürede yangın riskiyle tekrar karşılaşıldığından üretime yönelik olarak pano hazırlanamaması, 

bu nedenle ağırlıklı olarak batı blokta (II. Blok) çalışılmak zorunda kalınması,  

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

ncı maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 63.  maddesinin 1. fıkrası 3. cümlesi yeraltı maden 

işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok 7,5, haftada en çok 37,5 saattir şeklinde 

değiştirilmesi, senelik izin gün sayısının arttırılması,  
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- 15.11.2015 tarihinden itibaren Kurum yer altı işyerlerinde münavebeli olarak 

(Gruplu) üretime yönelik Pano Ayak Üretim İşçiliği Sanatında çalışanların, 26. Dönem Toplu 

İş Sözleşmesinin İşin Düzenlenmesi başlıklı 18. Maddesine istinaden norm kadroları ile 

birlikte daimi işçilik statüsüne değişimlerinin yapılması, yeraltında zor koşullarda işini 

düzgün yapan işçilerin yeterince dinlenememesi, 

- Son yıllarda giderek düştüğü görülen 2017 yılında 508 kg/yev., 2018 yılında 452 

kg/yev. olarak oldukça düşük gerçekleşen satılabilir bazdaki genel toplam iş gücü 

verimliliğinin artırılmasını sağlayacak teknik ve idari tedbirlerin alınamaması,  

-İş disiplininin sağlanamaması, devamsızlıklar ve ücretsiz istirahat izinlerinin 

önlenememesi, çalışanların motivasyonlarının bozulması, 

vb teknik ve idari hususlar olarak ilk planda sayılabilir.  

Gelinen nokta itibarıyla 2018 yılında ortalama üretim derinliği -531 metre olmuş, 

üretim panoları -400 kotuna kadar hizmet veren 13 nolu kuyudan derinlik mesafe olarak 

uzaklaşmış, hale hazırda II. blokta -500, -550 katlarında bulunan üretim panolarına 

desandrelerle ulaşılması, nakliyat sisteminde aktarmaların artmasına yol açmıştır.  Bu nedenle 

nakliyat, tamir-tarama, bakım-onarım, elektro-mekanik gibi üretime yardımcı işçilik 

ihtiyacında artış olmuştur. 

Yukarıda özetlenen durumlar ışığında yakın zamanda kuruma işçi takviyesi 

yapılmayacağı düşünülerek, yarı mekanize tahkimat sistemi alınması yoluna gidilmiş, ilk 

denemeden, yalancı tavanın tutulamaması, akan malzemenin fazla olması, bu malzemenin 

ortamdan uzaklaştırılmasında sıkıntılar yaşanması tahkimat teçhizatının hareket etmesini 

engellemesi nedeniyle ilk aşamada olumsuz sonuç alınmıştır.     

Müessesede klasik yöntemle üretime devam edilse bile büyük damarın ortalama 17⁰-

20⁰ eğimle batıya dalması nedeniyle mevcut kuyudan derinlik ve mesafe olarak uzaklaşılmaya 

devam edilecek malzeme, personel ve kömür naklinde, ocak havalandırmasında sıkıntılar 

artacak, üretim ve iş gücü verimlilikleri daha da düşecektir.  

Öneri: 

Müessesede son yıllarda giderek düştüğü görülen satılabilir kömür üretim miktarlarını 

artırabilmek için, üretim faaliyetleri ve yöntemlerinin tüm yönleri ile AR-GE kapsamında 

irdelenip, sonuçlarına göre, üretim yöntemleri ve çalışma-çalıştırma düzenlerinin, ayağın 

yapısına göre verilen iş miktarlarının, işgücü verimliliklerini dolayısıyla üretim miktarlarını 

arttıracak şekilde oluşturulmasının temini yönünde her türlü çabanın sarf edilmesi önerilir. 
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BULGU 8.2.5: +200/-700 Harici Hizmet Kuyusu Projesinin Tamamlanamaması 

Armutçuk Müessesesi üretim faaliyetini yıllardır rezervin %75’ ini oluşturan büyük 

damarda gerçekleştirmiş ve halen üretim faaliyetleri bu damarda devam etmektedir. Müessese 

Büyük Damar rezerv durumu -150, -650 kotları arasındaki muhtemel rezerv 16,7 milyon ton 

olduğu belirtilmektedir. Bu rezerv denizaltı işletme sahasındaki kömür varlığını da 

kapsamaktadır.  

Kalorifik değeri 6250-7900 kcal/kg arasında değişen ve orta iyi koklaşabilir özellikte 

olan kömür rezervi kendiliğinden yanmaya müsaittir.   

Müessese Kandilli Bölümünde mevcut durumda üretim ağırlıklı olarak -500/-550 

katlarında yapılmaktadır. -650, -700 katları üretim sınırı olarak kabul edilirse -500, -700 

katları arasında işletilebilir rezerv miktarı önem kazanmaktadır. Büyük damarda yapılan 

üretim, +191/-400 kotları arasında çalışan 13 No.lu İhraç Kuyusu ile yeryüzüne 

çıkarılmaktadır. 

1964 yılında hizmete alınan 13 No.lu kuyu artık dünyada kullanılmayan Ward-

Leonard sistemi ile çalışmaktadır. Kuyunun emniyet freni, servis freni ve hız kontrol 

sistemi 1990 yılında türünün son sürümü olan SİMATİC 55 sistemi ile revize edilmiş 

olup, bu sistem üretimden kaldırıldığı için yedekleri temin edilememektedir. 

Ayrıca 13 Nolu kuyunun kurtarma kafesi -300 katına kadar çalışmakta, hizmet 

verdiği -400 katına inememektedir. 

2006 yılında -400 kotuna derinleştirme çalışmaları tamamlanmış olan +191/–400 

arasındaki 13 No.lu Kuyu faaliyette olup hava dönüş yolu olarak -400 katından üst kotlara 

kadar doğuda 5 varagel, 2 anakat lağımı; batıda ise 6 varagel, 1 dahili kuyu, 2 ana kat lağımı 

olarak toplam 6.400 m açıklık bulunmaktadır. 

Hali hazırda -500/-550 katlarında yapılan üretim havalandırma açısından batı kanatta 

daha fazla üretim panosu açmaya olanak vermemekte, -550 katından işçi kaçış güzergahı 

toplam 14.455 metre, -300 katı üzerinde ise 6.455 metredir. -500 katından +200 varageline 

kadar kaçış mesafesi zaman olarak yaklaşık 3 saattir. 

Önümüzdeki yıllarda üretimin yoğunlaşacağı I. ve II. Blok Batı Kanat Dik 

damarın ve Deniz Altı İşletme Sahası altındaki panolara yaklaşık 4 km uzaklıkta olan ve 

13 No.lu Kuyudan insan, malzeme ve temiz hava temini yeterli olmayacaktır. 

Müessese ocak sularının tamamı -300 katındaki ana kat havuzlarında 

toplanmaktadır. Burada toplanan yaklaşık 2.000 m³/gün su, 10 no.lu (Ø4100mm) kuyudan 

geçen boru hatları vasıtasıyla +35 katına basılmaktadır. Kuyu vinç sistemi 

çalıştırılamadığından içerisindeki mevcut boru hatlarında meydana gelebilecek arızalara 

müdahale edebilmek mümkün görülmemektedir. -300, +35 katları arasında açılmış bulunan 

10 No.lu kuyu yaklaşık 40 yıldır ocak havası dönüş yolu olarak kullanılmaktadır.   

Yeryüzünden 5 tonluk nakliyat sistemi ile 13 no’lu kuyu vasıtasıyla -400 katına 

indirilen her türlü malzeme bu katta bir tonluk nakliyat sistemine aktarılmakta ve üretim ve 

hazırlık çalışmalarının devam ettiği -450, -500, -550 katlarına desandrelerden varageller 
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vasıtasıyla nakledilmektedir. Aynı şekilde bu katlardan çıkan kömür, taş, posta her türlü atık 

malzeme de varagellerden ve 7 adet toplam 950 m. uzunluğunda bant konveyörle -400 katına 

çıkarılmakta olup burada 5 tonluk vagonlara doldurulmaktadır. Bu taşıma ve aktarımlar 

esnasında büyük oranda işçilik ve zaman kaybı meydana gelmektedir.  

Ayrıca, Müessesede harici başka bir çıkış kuyusu bulunmamakta ve temiz hava 

kuyu ile direkt olarak en alt kota indirilememektedir. Bu durum ise; Enerji sarfiyatını 

artırması bir yana öncelikle iş güvenliği açısından olmak üzere sürdürülebilir bir 

nakliyat sistemi bakımından da riskli olup, derin kotlara varagellerle inilmek zorunda 

kalındığından arızalara ve zaman kayıplarına neden olmaktadır. 

Kirli havanın derin kotlardan hava dönüş varagelleri ile dışarı alınması, havanın 

fazla miktarda dolaşmasına neden olmakta, enerji, tamir-tarama ve bakım onarım giderlerini 

artırmakta ve ocak yangınlarını önlemek, devam eden yangınları kontrol altına almak 

bakımından zorluklar yaratmaktadır.  

Müessesede üretim faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda –500 ve alt kotlar ile 

denizaltına inilmesi zorunlu olduğundan, mevcut altyapı ile hava dönüş yolları daha da 

uzayacaktır. Bu durumda iş güvenliği riskleri artacağından belli bir süre sonra 

Müessese üretimini idame ettiremez duruma gelecektir.  

Üretim panolarının 13 No.lu Kuyudan yaklaşık 4.000 m uzakta olması, halen var 

olan enerji kayıplarını arttıracak ve su atımı problemlerini ağırlaştıracak olup; var olan 

nakliyat ağının da derin kotlarda daha fazla varageller ile yapılmasına neden olacak, 

aktarmalar ve işçilik ihtiyacı artacak bu da sürdürülebilir üretim seviyesi için maliyeti 

arttıracaktır. 

Yeraltı kömür madenciliğinde, üretimin istikrarlı bir şekilde devam ettirilebilmesi 

için; 

- Üretim sürecinde rezerv yapısının ve jeolojik koşulların gerektirdiği biçimde ve 

öngörülen üretim programlarına uyumlu olarak üretim hazırlık faaliyetlerine devam edilmesi, 

- Özellikle üretim panolarına personel ve malzeme naklinin en kısa sürede 

yapılmasını sağlayacak her türlü, planlama ve değişikliği içeren tedbirlerin alınması, 

- Mevcut tesislerden en verimli şekilde yararlanılmasını sağlayacak bakım-onarım 

çalışmaları ile tevsii ve modernizasyon yatırımlarının yapılması, 

- İhtiyaç duyulan yerlerde mevcut kuyuların derinleştirilmesi, yenilerinin açılması, 

teçhiz edilmesi, bunlara paralel olarak ana kat galerilerinin sürülmesi, gerekmektedir. 

 Havzada üretimin derin kotlara inmesine karşılık mevcut kuyunun yetersiz kalması 

ve yeni kuyuların tesis edilememesi nedeniyle birbirini izleyen kısa aralıklı ve düşük 

kapasiteli çok sayıda dahili bür (kelebe/iç kuyu), meyilli galeri (desandre) ve kısa metrajlı 

lağımlar biçiminde çarpık bir ocak yapısı ortaya çıkmıştır. Bu durum öncelikle iş güvenliğini 

etkilediği gibi nakliyat kapasitesini de düşürmüş, aktarma noktalarını ve dolayısıyla nakliyat 

işçi sayısını artırmış, çalışma yerlerine insan malzeme vb. naklinde önemli zaman kayıplarına 

neden olmuş, drenaj sistemini de etkileyerek yeraltında fiili üretim dışı fazla sayıda işçi 

çalıştırılmasını gerektirmiş ve üretim maliyetlerinin giderek artmasına neden olmuştur. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Armutçuk Tim 2018 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

74 

 

Ayrıca, ocakların genel havalandırma tasarımını karmaşık bir hale getirerek etkin bir 

havalandırma yapılmasını engellemiş, daha yüksek kapasiteli ekipmanlara gereksinim 

duyulmasına neden olmuş ve bu durum hem enerji maliyetlerini artırmış hem de yeraltı ana 

kat galerilerinin hazırlanmasını geciktirmiştir.  

Bu nedenle, 2009 ve 2010 yılı denetim raporlarında;  

“Başta ocağın nakliyat sistemi olmak üzere, ocak planlaması ve hazırlık 

çalışmaları ile çalışılan ve çalışılacak pano-ayak ve lokasyonlarının, işletilmesi düşünülen 

rezervlerle birlikte değerlendirilerek, nakliyat sisteminde rehabilitasyon,  revizyon ve 

otomasyon çalışmalarının yanı sıra, en kısa sürede, yeni kuyu, bür, desandre v.b. yapımı ile 

nakliyat sisteminde güzergahları kısaltacak,  aktarmaları azaltacak, etkin, verimli bir 

havalandırma ile drenaj yapılmasını sağlayacak, iş güvenliği şartlarını iyileştirecek 

kapsamlı bir etüd çalışması yapılarak ekonomik yönden değerlendirilmesi”   önerilmiştir. 

Öneri doğrultusunda, yakın gelecekte Müessesede üretimin zorunlu olarak 

yoğunlaşacağı I. ve II. Blok rezervleri ile Dik Damar Üretim Projesi de dikkate alınarak 

üretim noktalarına daha yakın olmak, efektif bir havalandırma yapılabilmesi ile şu anda 

bağımlı bulunulan tek kuyunun acil durumlarda bir alternatifinin oluşturulabilmesi amacıyla 

alternatif bir kuyunun yerinin tespiti yapılarak kazılması ve buna göre yeni kuyunun 

dizaynının ekonomik, teknik ve yatırım bütçesi bakımından irdelenmesi konularının detaylı 

bir şekilde ele alınması ve Kurumun Armutçuk Müessesesi için temel altyapısını oluşturucu 

politikasını belirlemek amacıyla oluşturulan komisyon çalışmalarda bulunmuş bu çalışmaların 

neticesinde Müessese üretiminin zorunlu olarak yoğunlaşacağı I. ve II. Blok Kat Hazırlığı 

Projesine en yakın olan Çataldere mevkiinde +184/-740 kotları arasında 6,5 m çapında 924 m 

uzunluğunda, -600 insetinden saatte yaklaşık 300 ton kömürü ihraç edecek kapasitede yeni bir 

harici hizmet kuyusunun tesis edilmesi planlanmıştır.  

Sonuç olarak; 2012 Yılı Yatırım Programı Arama-İhzarat Projesi kapsamında yer 

alan “+200/-700 Harici Hizmet Kuyusu Projesi” Genel Müdürlük Makamı’nın 29/06/2012 

tarihli Olurları ile 850 metre kuyu kazısı, 3.383 metre galeri ilerlemesi olarak yatırım 

programına alınmıştır. 

Söz konusu kuyunun hizmete alınması sonucunda havalandırmanın 2 kuyu ile 

sağlanması; I. ve II. Blok Kat Hazırlığı Projesi ve Harici Hizmet Kuyusu tamamlanmadan 

üretime alınabileceği düşünülen IV. Blok rezervi üretildikten sonra ise 13 No.lu Kuyunun 

tamamen hava dönüş kuyusu olarak hizmet vermesi planlanmıştır. Harici Hizmet Kuyusunun 

–500 katına ulaştığı andan itibaren derin kotlarda var olan havalandırma sorunu ortadan 

kalkacaktır. 

 Harici Hizmet Kuyusu I. ve II. Blok ile Batı Dik damara ve denizaltı işletme 

bölgesine yakın olup; nakliyat, havalandırma ve efektif çalışma süresi sorunlarını çözecek, 

daha düşük maliyetler ile 2.500 – 3.000 ton/gün tüvenan üretim kapasitesine ulaşılabilecektir. 

+200/-700 Harici Hizmet Kuyusu Projesi kapsamında; 2012 ve 2013 yıllarında 

aplikasyon ve orman izin dosyaları hazırlanmış, proje kapsamında MTA’ya 940,85 m.’si Pilot 

Sondaj 749,30 m.’si İnkişaf Sondajı olmak üzere toplam 1.690,15 m. sondaj yaptırılmış ve 
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1.346.122,91 TL fiziki yatırım gerçekleşmiştir. 2014 Yılı Yatırım Programında proje 

kapsamında, sürülen sondajlar için kuyu takibi yaptırılarak jeoteknik log düzenletilmiş, 

sondajlarda kesilen tüm litolojik birimleri temsil edecek yeterli sayıda örnekleme çalışması 

yaptırılmış alınan örnekler standartlara uygun olarak amaca yönelik testlere tabi tutturulmuş, 

kuyu içinde Gama-Ray, Neutron ve Density ölçümlerini içeren jeofizik kuyu ölçümü 

gerçekleştirilmiş ve ölçümlerin değerlendirilmesini içeren jeofizik kuyu logları hazırlatılmış 

olup, kuyunun sürüleceği jeoloji hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunmuştur. Yaptırılan 

Jeoteknik Etüd çalışmaları için 158.711,29 TL fiziki ve nakit harcama yapılmıştır. 

2015 yılında Yeni Kuyu Karo Sahası Düzenleme İşi Uygulama Projesi hazırlanması 

çalışmaları için 129.000 TL fiziki ve nakit harcama yapılmıştır. 

2016 ve 2017 yıllarında ihale çalışmaları devam ettiğinden +200/-700 Harici Hizmet 

Kuyusu işinde herhangi bir harcama yapılmadığı görülmüştür.  

 2018 yılında toplam 400.000 TL revize ödenek ayrılan    +200/-700 Harici 

Hizmet Kuyusu proje kapsamındaki ihale çalışmaları devam ettiği için harcama yapılmamış 

olup, fiziki ve nakit yatırım gerçekleşmemiştir.  

Son birkaç yıldır Harici Hizmet Kuyusuna ayrılan ödeneklerin benzer şekilde başka 

projelere aktarıldığı, 2012 yılında Yatırım Programına alınan proje kapsamında belirgin bir 

ilerleme sağlanamadığı, projenin bekleme sürecine  alındığı, ilk yatırım maliyeti ve süresi 

fazla olan projenin getirisi konusunda tereddütler yaşandığı  görülmektedir.   

Öneri: 

Müessesede üretimi ve işgücü verimliliğini artırmak, mevcut iş güvenliği şartlarını 

iyileştirmek, nakliyat sisteminde güzergahları kısaltmak, aktarmaları azaltmak, etkin verimli 

bir havalandırma ile drenaj yapılmasını sağlamak üzere; I. ve II. Blok Dik Damar Üretim 

Projesiyle birlikte 2012 yılında yatırım programına alındığı görülen +200/-700 Harici Hizmet 

Kuyusu projesi hakkında kurum bazında yaşandığı görülen tereddütlere ilişkin olarak 

kapsamlı bir çalışma yapılarak nihai kararın verilmesi,  müessesenin mevcut durum ve alt 

yapısıyla verimlilik ve iş güvenliği açısından maksimum üretim derinliğinin, akıbetinin 

belirlenmesi hazırlık ve üretime ilişkin plan ve projeler ile bunlara ilişkin yatırımların bu 

doğrultuda yapılması önerilir. 

BULGU 8.2.6: Lavvara Verilen Tuvönan Kömür Kalitesi İle Demir-Çelik 

Sektörü ve Muhtelif Sanayi Tesislerine Satılan Ekonomik Getirisi Yüksek Olan 0-10 

mm Düşük Küllü Lave Kömür ve 18/150 mm Parça Kömür Miktarının Arttırılamaması 

1960 yılında Mc Nally firması tarafından inşa edilen Armutçuk lavvarı 3.200 

ton/gün kömür yıkama kapasiteli olup, ocaktan çıkan tuvönan kömürler Mc Nally yıkama 

kazanında yıkamaya tabi tutulduktan sonra tasnif eleklerinden geçip silolara alınmaktadır. 
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Ana kömür yıkama sistemi olarak jigler kullanılmaktadır. Lavvarda ayrıca, 0-0,5 mm. boyutlu 

ince malzemeyi geri kazanmayı amaçlayan ve 2002 yılında devreye giren kömür yıkama 

işlemleri sonucu şlam kömür atıklarının oluşturduğu çevre kirliliğini önlemek ve aynı 

zamanda ek bir kazanç sağlamak amacıyla kurulan, 20 ton/saat (100-150 ton/gün) kapasiteli 

filtrasyon tesisinden %30 kül, %20-22 nem ve 5.000-5.500 kcal/kg özelliklerine sahip ürün 

elde edilmektedir. 

 Armutçuk Lavvar’ında 2018 yılında yıkanan 145.494 ton kömürün yıkama-

zenginleştirme değerleri program ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
Armutçuk Lavvarı Çalışma Değerleri Tablosu 

 
Armutçuk Lavvarı  

Çalışma Değerleri 

Ölçü                    

2017 

Gerçekleşen 

 

Ton 

2018  Gerçekleşme Oranı 

Program 

 

Ton 

Gerçekleşen 

 

Ton 

Programa 

Göre 

% 

Geçen 

Yıla 

Göre 

% 

Tüvenan Üretim ton 180.202 168.672    145.494 
86 81 

Satılabilir Üretim ton 111.702 105.420      92.685 
88 83 

Satılabilir/Tüvenan Oranı % 62 63 64 102 103 

Lavvara Çekilen Tuvenan ton 180.202 168.672    145.494  86 81 

Lavvardan Çıkan Satılabilir ton 111.702 105.420      92.685 88 83 

0-10 Mm İnce Lave (Demir-Çelik 

Ürünü) 

ton 59.489 57.730 47.129 82 79 

10-18 Mm ton 6.412 7.530 4.807 64 75 

18-100 (Parça Paket) ton - - - - - 

10-150 (Parça Dökme) ton - - - - - 

18-150 Mm (Torba) ton 25.069 25.100 25.656 102 102 

18-150 Mm (Dökme) ton 483 0 1.091 0 226 

Filtrasyon (Yüksek Küllü Santral Yakıtı) ton 20.249 15.060 14.002 93 69 

Lavvardan Atılan Şist ton 68.500 63.252 52.809 84 77 

Lavvar Verimliliği % 62 63 64 102 93 

 

Müessese 2018 yılında üretmiş olduğu 145.494 ton tuvönan kömürün tamamını 

lavvardan geçirerek 92.685 ton satılabilir ürün elde etmiş, satılabilir kömür/tuvönan kömür 

oranı geçen yıla göre yaklaşık 2 puan yükselerek %64 olarak gerçekleşmiş ve lavvar 

verimliliği de %64 olmuştur. 

 Satılabilir kömürün; 47.129 tonu (%51’i) demir çelik sanayi ürünü 0-10 mm ince 

lave, ,  4.807 tonu (%5’i) 10-18 mm lave, 25.656 tonu (%28’i) 18-150 mm parça-torba, 1.091 

tonu (%1’i) 18-150 mm parça dökme ve kalan 14.002 tonu (%15’i) ise yüksek küllü santral 

yakıtı (filtrasyon tesisi ürünü) olarak elde edilmiştir. Lavvardan atılan şist ise 52.809 ton 

olmuştur.  

2018 yılında filtrasyon ürünü santral kömürün ortalama satış fiyatının 144,33 

TL/ton, 18/150 mm paket kömürün ortalama satış fiyatının 672,22 TL/ton, 0-10 mm demir 
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çelik ürünü ince lave kömürün ortalama satış fiyatının 591,34 TL/ton olduğu, 10-18 mm 

dökme lave kömürün ortalama satış fiyatının 605,82 TL/ton olduğu görülmektedir.  

 
Armutçuk Lavvarı Kül Değerleri, işçilikler ve Malzeme Tüketimleri Tablosu 

Armutçuk Lavvarı Kül Değerleri, 

İşçilikler Ve Malzeme Tüketimleri 
Ölçü 

2017 

Yılı 

Gerçekleşen 

2018yılı Gerçekleşme 

Program Gerçekleşen 

Programa 

Göre 

% 

Geçen 

Yıla 

Göre 

% 
Lavvara çekilen tuvenan külü % 42,9 43 40,8 95 95 

0-150 mm lave kül % 15,3 16 13,8 86 90 

0-10 ince lave (demir-çelik 

ürünü) 
% 11,8 12 11,5 96 97 

0-10 ince lave (%16 

küllü,çim.ürünü) 
% 0 0 0 0 0 

0-18 mm kül % 0 0 0 0 0 

10-18 mm kül % 7,9 10 7,3 73 92 

10-150 mm parça külü % 0 0 0 0 0 

18-100 mm parça % 0 0 0 0 0 

18-150 mm (torba) külü % 7,3 9 6,9 80 95 

18-150 mm (dökme) külü % 7,3 0 6,9 0 95 

Filtrasyon ürünü kül % 40 44 41,1 93 102 

Lavvardan atılan şist külü % 87,8 88 88,3 100 101 

Yapılan yevmiye adet 7.907 8.283 8.041 97 102 

Nezaret adet 246 502 398 79 162 

Yıkama adet 3.544 3.514 3.533 101 100 

Nakliyat adet 1481 1.255 1184 94 80 

Elektro-mekanik + atölye adet 1.708 1.757 1.809 103 106 

Muhtelif adet 928 1.255 1117 89 120 

Lavvar işçilik verimliliği kg/yev 22.790 20.363 18.094 89 79 

Elektrik tüketimi Kwh 1.161.612   1.111.553   96 

Birim elektrik tüketimi Kwh/to

n 

6,45   7,64   118 

Lavvarda geçen yıla göre 34.708 ton daha az kömür yıkanmış, lavvar işçilik 

yevmiyesinde %2 oranında artış olmuş ve bunların neticesinde lavvar işçilik verimliliği geçen 

yıla göre %21 oranında azalarak 18.094 kg/yevmiye olarak gerçekleşmiştir. 

2018 yılında üretilen tuvönan kömürün kül oranının, programa ve önceki yıla göre 

%5 oranında düştüğü, %40,8 olarak gerçekleştiği, bu nedenle de lavvar randımanının %62 

den %64 e çıktığı görülmektedir.  Bu durum, önceki yıla göre üretim arınlarından daha temiz 

kömür elde edildiğini göstermektedir. 

2017 yılında; ÇATES ve Ereğli Demir Çelik Fabrikalarına yapılan satışlarda, 

kül/kalori içeriğine bağlı olarak 133.176,07 TL tazminat, nem içeriğine bağlı olarak da 

75.381,67 TL tazminat ödendiği, buna mukabil kül/kalori içeriğine bağlı olarak 266.928,98 

TL, nem içeriğine bağlı olarak da 37.981,46 TL prim sağlandığı,  
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2018 yılında; ÇATES ve Ereğli Demir Çelik Fabrikalarına yapılan satışlarda, 

kül/kalori içeriğine bağlı olarak 74.783,13 TL tazminat, nem içeriğine bağlı olarak da 

17.139,97 TL tazminat ödendiği, buna mukabil kül/kalori içeriğine bağlı olarak 438.713,10 

TL, nem içeriğine bağlı olarak da 366.968,10 TL prim sağlandığı, 

 görülmüştür. 

Taşkömürünün öncelikli kullanım alanının demir-çelik sektörü olması nedeniyle 

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

Erdemir’e satılan düşük küllü 0-10 ince lave kömürün yıkanan kömür içindeki payının 

artırılması gerekmektedir.  

1962 yılında faaliyete alınan ve eski teknoloji ile kurulmuş olan tesisin, 

kuruluşundan bu yana kapsamlı bir modernizasyon geçirmemiş olması da lavvar 

verimliliğinin artırılmasına engel teşkil etmekte, sıkça karşılaşılan arızalara zamanında 

müdahale edilememekte, yedek parça teminlerinde sıkıntı yaşandığı görülmektedir. 

Öte yandan, Kuruluşundan beri kullanılan jig yıkama kasasının, ekonomik ömrünü 

doldurduğu, geçen zaman içersinde arızalandıkça, onarımları sırasında peyderpey bozulan ya 

da kırılan orijinal parçalarının yerine benzerleri tedarik edilip kullanıldığından orijinalliğini 

kaybettiği,  damar yapısına bağlı olarak gelen tüvanan kömürlerinin özellikleri değiştiğinde, 

jig kasası ayarlarını tutturmak zorlaşmakta, yıkanan ürün külleride buna bağlı olarak 

değişkenlikler göstermektedir.  

Öneri: 

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

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

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

miktarda ve istenilen özelliklerde elde edilmesine yönelik olarak üretim arınlarından 

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

BULGU 8.2.7: Alınan Önlemlere Ragmen Mazeretsiz ve İzinsiz Olarak İşe 

Gelmeyen Olağan Olamayacak Sıklık ve Sayıda Hastane İzni ve Ücretsiz İstirahat İzni 

Kullanan İşçilerin Engellenememesi, İşçilerin İşe Devamlılıklarının ve İş Disiplininin 

Sağlanamaması 

Müessesede gerek çalışma koşullarının ağırlığı gerekse iş disiplininin bozulması ve 

işçilerin motivasyonlarının kaybolması nedeniyle mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmeyen 

devamsızlık yapan olağan olamayacak sıklıkta hastane izni ve ücretsiz istirahat izni kullanan 

işçilere, önlem alınamadığı, 2018 yılında da işe devamlılıkların ve iş disiplininin tam olarak 
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sağlanamadığı görülmektedir. 

Müessese’de işyeri disiplininin sağlanması suretiyle işgücü verimliliklerinin ve buna 

bağlı olarak da üretim miktarlarının arttırılması kapsamında, izinsiz ve mazeretsiz olarak işe 

gelmemeyi alışkanlık haline getiren işçilerden 2014 yılında 2 işçinin, 2015 yılında 4 işçinin,  

2018 yılında bir işçinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25./II-g maddesine göre iş akitleri fesih 

edilmiştir. 

Kayıp iş günleri sayısının; devamsızlıklar nedeniyle 2016 yılında 348 gün, 2017 

yılında 401 gün, 2018 yılında 328 gün,  hastane izinleri nedeniyle 2016 yılında 2.640 gün, 

2017 yılında 648 gün, 2018 yılında 783 gün,  sayılmayan istirahatler nedeniyle 2016 yılında 

56 gün, 2017 yılında 3.798 gün, 2018 yılında 4.013 gün, ücretsiz istirahatler nedeniyle 2016 

yılında 7.083 gün, 2017 yılında 2.063 gün, 2018 yılında 2.293 gün,  hastaneye yatış nedeniyle 

2016 yılında 66 gün, 2017 yılında 26 gün,  mazeret izinleri nedeniyle 2016 yılında 3.948 gün, 

2017 yılında 3.645 gün, 2018 yılında 2.860 gün, iş kazaları nedeniyle 2016 yılında 1.949 gün, 

2017 1.989 gün, 2018 yılında 2.656 gün, ücretsiz istirahat (Heyet) 560 gün olmak üzere 2016 

yılında toplam 16.765 gün, 2017 yılında toplam 13.565, 2018 yılında toplam 13.180 gün iş 

günü olduğu görülmüştür. 

Ayrıca, 2018 yılsonu itibarıyla Müessese’de mevcut, kaydı açık 898 işçinin %9’u 

oranında 85 işçinin icra kesintisi olduğu, 450 bin TL civarında borcu olanların bulunduğu, 

100 Bin TL üzerinde borcu olan 35 işçinin bulunduğu, icra borçları toplamının 8 milyon 

TL’yi geçtiği, bu işçilerden 38 adedinden nafaka kesintisi de yapıldığı, aile birliklerinin 

bozulduğu, yüklü miktarda icra borcu bulunan işçilerin maaş bordroları üzerinde yapılan 

incelemede hiç maaşlarının çıkmadığı veya ellerine cüzi miktarda bir para geçtiği 

görülmektedir. 

 Bunların arasında devamsızlık yapma, hastane izni kullanma ve istirahat alma 

oranlarının yüksek olduğu, önemli bir kısmının da iş kazası geçirdikleri ve iş kazası istirahatı 

kullandıkları görülmüştür. Bu işçilerin, iş yerlerinde de dikkatsiz ve tedbirsiz davrandıkları 

anlaşılmaktadır. Bu durumun iş güvenliği açısından diğer mesai arkadaşlarını etkileyebileceği 

hususu dikkate alınmalıdır.  

Öte yandan; TTK ARTİM (Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 

Müdürlüğü)‘de, TTK Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 

13.02.2018 tarih ve 193/63/58 sayılı Soruşturma Raporuna istinaden hazırlanan 28.02.2018 

gün E.25367 sayılı TTK Teftiş Kurulu Başkanlığı Müzekkeresinde özetle; 
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″Armutçuk TİM'de çalışan bir işçinin (D.B.) 21.12.2016 tarihinde 13 gün önce 

yaptığı devamsızlık nedeniyle geriye dönük olarak günlük hastane tedavi evrakı temin ederek 

müesseseye ibraz etmesi ve PDKS servisi personelinin bu evraktan şüphelenmesi üzerine, 

PDKS Servisince yapılan tasfiye işlemi ve araştırma neticesinde müessese işçileri tarafından 

çeşitli hastanelerden usulsüz olarak günlük tedavi evrakının temin edilerek, karşılığında 

yevmiye alındığının tespit edildiği, 

Soruşturma henüz Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal etmeden önce, 19.12.2016 

tarihinde ARTİM tarafından, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve Özel Ereğli Anadolu Hastanesi 

nezdinde, bir takım müessese işçisine ait günlük tedavi evrakının sorgulanması sonucu, 

hastaneler tarafından verilen cevaplardan, bu evrakların kayıtlarının hastanelerde 

bulunmadığı ve evrakların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği, 

Konunun 22.12.2016 tarihinde TTK Teftiş Kurulu Başkanlığı’na intikal etmesi 

üzerine, 2016 yılı içerisinde alınmış tüm günlük tedavi evraklarına (2.713 adet) el konulduğu, 

Bu doğrultuda; El konulan belgeler ile bunlara ilişkin SGK sağlık hizmetleri 

dökümü, başvurulan sağlık sunucularına ilişkin kayıt tarihi ve saati dökümü, Kdz. Ereğli 

Devlet Hastanesine ait 15.09.2016-28.12.2016 tarihleri, Özel Ereğli Anadolu Hastanesine ait 

02.08.2016-30.11.2016 tarihleri arasındaki kamera kayıtları, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine 

ait Hasta Müracaat Formları, günlük tedavi evraklarının analiz raporları/log kayıtları ve 

anılan hastanenin günlük tedaviler sonucu vermesi gereken resmi orijinal belge örneği, 

Karşılaştırıldığında ve alınan ifadeler değerlendirildiğinde; 

ARTİM'de 2016 yılına ilişkin 301 kişiye ait toplam 1.609 adet günlük tedavi 

evrakının sahte olduğunun tespit edildiği, 2016 yılında alınmış 2.713 günlük tedavi 

evrakının %59’unun sahte olduğu, 

1.609 adet sahte günlük tedavi evrakının kullanılması nedeniyle, personele ödenen 

günlük yevmiye, hafta tatili, ikramiye ile birlikte SGK primi, işsizlik primi, vergi, Amele 

Birliği primi vb. tüm ücret ve ödeme miktarlarının hesaplanması sonucu toplamda 814.561,56 

TL Kurum zararının oluştuğu, 

301 personele ait 1.609 adet sahte günlük tedavi evraklarının; 856'sının (% 53,20) 

Özel Ereğli Anadolu Hastanesi, 748'inin (% 46,48) Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi, 4'ünün 

(% 0,24) Özel Echomar Hastanesi, 1'inin (% 0,06) ise Zonguldak Atatürk Devlet 

Hastanesinden temin edildiği, 

Özel Ereğli Anadolu Hastanesinden belge alanların, herhangi bir muayene olmadan 

direkt olarak veya Hastane Yöneticisi Ş.E. yönlendirmesi ile M.D. isimli personelin yanına 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Armutçuk Tim 2018 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

81 

 

giderek para ve/veya yiyecek, içecek, sigara vb. karşılığı sahte günlük tedavi evraklarını 

aldıklarını, 

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinden belge alanların, herhangi bir muayene olmadan 

direkt olarak N.U., B.Y. isimli personellerin yanlarına giderek para ve/veya sigara vb. 

karşılığı sahte günlük tedavi evraklarını aldıklarını, 

Beyan ettikleri,″  Belirtilmektedir.  

1.609 adet sahte günlük tedavi evrakının kullanılması nedeniyle, personele ödenen 

günlük yevmiye, hafta tatili, ikramiye ile birlikte SGK primi, işsizlik primi, vergi, Amele 

Birliği primi vb. tüm ücret ve ödeme miktarlarının hesaplanması sonucu toplamda 814.561,56 

TL Kurum zararı oluştuğundan,  yasal faizleriyle birlikte adı geçenlerden rızaên, aksi 

durumda hukuki yollarla tahsil edilmesinin, Tüm sahte günlük tedavi evraklarına ilişkin 

yevmiye kayıtlarının devamsız olarak düzeltilmesi, bu evraklara ilişkin diğer kamu kurum, 

kuruluşlar nezdinde yapılmış işlem ve ödemelerin müesseselerce iptal edilmesinin, Ayrıca 

Sahte günlük tedavi evrakı kullanan personelden, tespit edilen Kurum zararının tahsili 

bakımından telafisi güç kamu zararlarının oluşmasının önüne geçilmesini teminen, halen 

çalışmakta olan 278 personelin emekli olması durumunda yapılacak ödemeler için tedbir 

uygulanması hususunda Hukuk Müşavirliği nezdinde girişimde bulunulduğu, sahte evrak 

kullandığı tespit edilen 289 personel ile sahte evrak kullandığı ayrıca sahte evrak 

kullanılmasına para veya menfaat karşılığı aracılık ettiği tespit edilen 18 kişi hakkında Kurum 

Hukuk Müşavirliği tarafından Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına 2017/129 Soruşturma No 

ile T.C.K 204. madde ve diğer maddelere istinaden Kanun dışı hastane, tedavi evrakları vb. 

düzenleyerek işyerini zarara uğratan işçi ve soruşturma dosyasında ismi geçen diğer kişiler 

hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması amacıyla ceza davası açılmasına 

karar verilmesi talebiyle SUÇ DUYURUSUNDA bulunulduğu görülmüştür.  

Öte yandan, Yeraltı sanatlarında çalışanlar ile işi ve görevi gereği yeraltına giren 

personelin yeraltında geçen süreleri gelir vergisinden muaftır. TTK Genel Müdürlüğü’nün 

PDKS uygulamalarına ilişkin olarak 12.03.2012 tarih 684 no.lu Genelgesinin 2. maddesinde 

çalışanların kart okutma cihazları ile puantajlarının nasıl yapılacağı alt maddeler halinde 

talimatlandırıldığı, Ocaklarda çipli ocak baş lambası temin edilerek kullanılmaya 

başlanmasıyla da TTK Genel Müdürlüğü'nün 29.12.2016 tarih 722 sayılı Genelgesinin 2. 

maddesinde çalışanların PDKS kart okutma cihazları ve çipli baş lambası verileri ile yeraltı 

puantajlarının nasıl yapılacağı alt maddeler halinde talimatlandırıldığı görülmüştür. 

Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca, Müessese’nin 2017 yılı işlemlerinin teftişi 
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sonucu düzenlenen 18.05.2018 tarih ve 73/61 sayılı cevaplı rapor Madde 34’ de özetle; 

″……Armutçuk Müessese Müdürlüğünde 1.500 adet çipli lamba bulunduğu, bu 

lambaların yaklaşık 1.160 adedinin kullanıldığı, kalan çipli lambaların hazır halde 

uyutularak bekletildiği, çipli lambaları arızalanan işçilere öncelikle emeklilik, istifa vb. 

nedenlerle boşa çıkan lambaların verildiği,  

02 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 722 sayılı Genelge doğrultusunda 

yeraltında tüm çalışanların puantajlarının çipli baş lambasından alınan verilere göre 

yapılmaya başlandığı,  

Müessese Müdürlüğünde, sözleşmeli, yevmiyeli teknik personelin ve işçilerin 

30.04.2018 - 11.05.2018 dönemine ilişkin manuel çipli lamba puantajı ile çipli lamba verileri 

üzerinden hesaplanan PDKS puantajı karşılaştırıldığında, lambahaneden fiilen alınan lamba 

sayısı ile tamamen çipli lamba sisteminden veri alan PDKS bilgilerine göre yeraltı puantajı 

olan personel sayısı arasında farklılıklar olduğu″ belirtilmektedir. 

Öneri: 

Müessese’de işgücü verimliliklerinin artırılması ve işyeri disiplininin sağlanması 

amacıyla; 

-  İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmemeyi, olağan olamayacak sıklık ve sayıda hastane 

izni kullanmayı, istirahat almayı alışkanlık haline getiren, disiplinsiz hareket eden, iş 

amirlerine ve arkadaşlarına karşı uygunsuz ve fiili davranışlarda bulunan, işyeri moralini ve 

disiplinini bozarak üretimi aksatan işçilere 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümlerinin tavizsiz uygulanması konusunda Kurum yöneticileri tarafından gerekli 

kararlılığın gösterilmesi, 

- Personel Devam Kontrol Sisteminin anlamı ve önemi açısından PDKS 

uygulamalarına ilişkin olarak TTK Genel Müdürlüğünce çıkarılan Genelge ve Talimatların 

titizlikle uygulanması ile Müessese çalışanlarının ikaz edilerek bu hükümlere uymalarının 

sağlanması,  

- Çipli lamba uygulaması ile ilgili olarak hem teknik hem idari boyutta çalısanların ve 

kullanıcıların,  ciddi bir egitimden geçirilmesi, Lambahane, PDKS ve Gaz İzleme birimlerinin 

koordinasyon içinde çalışmasının sağlanması, 

- PDKS kayıtları, çipli ocak baş lambası kayıtları, lambahane kayıtları ile kamera 

görüntülerinin ilgili birim amirleri ve Müessese Müdürlüğünce aylık olarak kontrol edilerek 

vergi kayıplarına ve kamu zararına yol açan haksız ödemelerin önüne geçilmesi önerilir. 
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BULGU 8.2.8: Alınan Önlemlere Rağmen İş Kazalarnın Önlenememesi 

Müessese’nin 2018 yılı iş kazaları ile ilgili değerleri, önceki dört yılla birlikte 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

İş Kazaları Tablosu 

İş Yeri Yıllar Kaza 

Adedi 

Ölü 

Sayısı 

Yaralı 

Sayısı 

Kayıp 

İş Günü 

Sayısı 

10.000 

Yevmiyeye 

Düşen 

Kaza 

Adedi 

10.000 

Ton 

Tuvönana 

Düşen 

Kaza 

Adedi 

Yeraltı 

2014 234 1 233 10.065 5,6 10,91 

2015 195 2 193 17.152 9,85 10,60 

2016 349 - 349 1.623 19,02 18,33 

2017 295 - 295 1.930 18,25 16,37 

2018 229 - 229 2.435 14,20 15,73 

Yerüstü 

2014 9 - 9 156 0,2 0,41 

2015 8 - 8 132 1,8 0,43 

2016 8 -  8 41 0,44 0,42 

2017 10 - 10 44 2,24 0,55 

2018 6 - 6 247 1,71 0,41 

Müessese 

Toplamı 

2014 243 1 242 10.221 5,83 11,32 

2015 203 2 201 17.284 8,29 11,03 

2016 357 - 357 1.664 19,46 18,75 

2017 305 - 305 1.974 14,79 16,93 

 2018 235 - 235 2.682 11,98 16,15 

Müessese’de 2018 yılında geçen yıla göre %23 oranında (70 adet) azalış ile toplam 

235 adet kaza meydana gelmiş, bu kazaların 229’u yeraltında, 6’sı yer üstünde olmuş olmuş, 

235 işçi yaralanmıştır.  

Müessesede son üç yılda meydana gelen kazaların nedenleri incelendiğinde; 

2016 yılında meydana gelen 357 iş kazasında ölümle sonuçlanan kazanın 

bulunmadığı, 357 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı, 357 kazanın 145’inin göçük, 

212’sinin muhtelif nedenlere bağlı olarak olustuğu, 

2017 yılında meydana gelen 305 kazanın 125’inin (%41’i) göçük nedeniyle, 

112’sinin (%37’si) düşme, çarpma, yuvarlanma, kayma gibi muhtelif nedenlerle, 51 tanesinin 

(%17’si)  malzeme taşıma, kullanma esnasında, 8’inin el ile nakliyat, 6’sının makine elektrik 

nedeniyle, 3’ünün mekanik nakliyat nedeniyle oluştuğu,  

2018 yılında meydana gelen 235 kazanın 91’inin (%39) göçük nedeniyle, 87’sinin 

(%37) düşme, çarpma, yuvarlanma, kayma gibi muhtelif nedenlerle, 30’unun (%13)  malzeme 

taşıma, kullanma esnasında, 10’unun (%4) el ile nakliyat, 6’sının makine elektrik nedeniyle, 

5’inin mekanik nakliyat nedeniyle oluştuğu,.  
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2015 yılında 2 kişinin öldüğü 77 kişinin yaralandığı, , 2016 yılında 145 kişinin, 2017 

yılında 125 kişinin, 2018 yılında ikisi ağır olmak üzere 91 kişinin yaralandığı, müessesede 

toplam kaza sayısının %39-%42’sini oluşturan ve çoğunlukla ayaklarda meydana gelen, 

özellikle pano ayak üretim işçilerini etkileyen taş-kömür (kavlak) düşmesi, tavan akması, arın 

akması, arın kayması, tavan basması gibi isimlendirilen göçüklerden kaynaklandığı, 

göçüklerin ölümlere ve ciddi, ağır yaralanmalara neden olduğu,  

Öte yandan, yıl içerisinde meydana gelen 235 kazada, 63’ü kazı ustası, 65’i de kazı 

işçisi olmak üzere 128 pano ayak üretim işçisinin (toplam yaralı sayısının %54’ü) yaralandığı, 

bu kazaların büyük kısmının göçükler, çarpma, düşme, kayma gibi muhtelif nedenler ile 

malzeme taşıma ve kullanmadan kaynaklandığı görülmektedir. 

İş kazaları nedeniyle 2017 yılında 817.745,78 TL, 2018 yılında 771.421,82 TL iş 

kazası tazminatı ödendiği görülmüştür. 

Bu kazaların nedenlerinin araştırılması ve bunların önlenmesi için gerekli her türlü iş 

sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınarak işçilerin periyodik eğitimlerine ağırlık verilmesi, 

özellikle göçüklerin oluş nedenleri üzerinde durularak, ayaklarda, taban ve taban yollarında 

tahkimat sisteminin gözden geçirilmesi, tahkimat noksanlıklarına izin verilmemesi, tavanda 

boşluk bırakılmaması, arına kapak tutulması, kavlak kontrolü yapılması, ayak çalışma boyu 

oranlarının artırılması dâhil her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. 

Kazalar sonucunda oluşan kayıp işgünü miktarları incelendiğinde, 2018 yılında iş 

kazaları nedeniyle toplam 2.682 kayıp iş günü olduğu, kayıp iş günü sayısında önceki yıla 

(1.974) göre %35 oranında artış olduğu,  4-28 günlük kayıp iş gününe yol açan kazalara 

maruz kalan 77 kişi olduğu ve toplam yaralı sayısının %33’ünü oluşturduğu, , 29-180 günlük 

kayıp iş gününe yol açan kazalara maruz kalan, ciddi yaralanan 16 kişi olduğu,  1-3 gün kayıp 

iş gününe yol açan kazalara maruz kalan 12 kişi olduğu,  180 günden fazla kayıp işgününe yol 

açan kazalara maruz kalan ağır yaralanan 3 kişi olduğu görülmektedir.  

Öneri: 

Müessese’de yapılmakta olan kömür üretim faaliyetinin tüm aşamalarında önemli 

miktarda iş gücü ve zaman kaybına neden olan iş kazalarının önlenebilmesini teminen, 

kazaların oluş nedenleri ile önlenebilme şartlarının tespitine yönelik AR-GE faaliyetine önem 

verilmesi, üretim panolarında, ayaklarda tahkimat noksanlıklarına izin verilmemesi, uygun 

kişisel koruyucu malzemeler temin edilerek kullanımlarının titizlikle takip edilmesi, koruyucu 

malzeme kullanımı ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin Kurum genelinde kabul görmesine 
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yönelik eğitim çalışmalarına devam edilmesi, çalışma disiplini ve barışını bozan işçilerle ilgili 

olarak, mevzuatta öngörülen müeyyidelerin uygulanmasında kararlı davranılması önerilir. 

BULGU 8.2.9: İş Güvenliğini ve İşçi Sağlığını Olumsuz Etkileyen Solunabilir ve 

Patlayabilir Tozla Mücadelede Zaman Zaman Mevzuatta Belirtilen Maruziyet Eşik 

Değerlerinin Aşılması 

TTK İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen 2018 yılı toz ölçüm 

sonuçlarına ilişkin çizelgeler incelendiğinde; Armutçuk Müessesesinde üretim ayakları, 

lağımlar ve nakliyattan toplam 73 adet örnek alındığı, ortalamasının 1,27 mg/m³ olduğu, bu 

değerin TTK ortalaması olan 1,34 mg/m³ değerinin altında olduğu görülmüştür.  

Müessese yeraltı işyerlerinde toz oluşum yerlerinin tespit edilerek gerekli önlemlerin 

alınmaya çalışıldığı görülse de hareketli ortamda solunabilir tozla mücadelede kullanılan 

ekipmanların ve fisketelerin sürekli çalıştırılabilir durumda tutulabilmelerinde ve yeni toz 

oluşum Tozla Mücadele Yönetmeliğinin 9. maddesi gereği Müessese işyerlerine ilişkin 

uyulması gereken maruziyet sınır değeri 2,4 mg/m³ dür. Bu değer uzun süre ve olağan 

çalışma saatlerinde sağlık açısından herhangi bir sorun oluşturmayan günlük aşılmaması 

gereken değeri gösterir.  

Bahse konu yönetmeliğin, 9. Maddesinde ayrıca; “toz yoğunluğu maruziyet sınır 

değerinin üstünde olan işyerlerinde üretime yönelik olarak işçi çalıştırılamaz, bu gibi 

işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi veya tozun bastırılması yöntemleri ile toz 

yoğunluğunun sınır değerinin altına düşürülmesi çalışmaları yapılır. Toz bastırma 

çalışmaları sonucunda toz ölçümü yenilenir, toz yoğunluğu sınır değerinin altına düştüğü 

tespit edildiğinde çalışmalara izin verilir.” denilmektedir.  

Ancak, Müessese Müessese yeraltı işyerlerinde İş Güvenliği ve Eğitim Daire 

Başkanlığı’nca 2018 yılı toz ölçüm sonuçlarına ilişkin düzenlenen çizelgeler incelendiğinde, 

Gelik ve Kilimli İşletmesine ait pek çok işyerinde zaman zaman Tozla Mücadele Yönetmeliği 

%5 ve daha az SiO2 içeren kömür tozları için maruziyet sınır değeri olan 2,4 mg/m³ değerinin 

fazlasıyla aşıldığı görülmektedir. 

01.02.2018 tarihinde 1. Kartiye -400/-550 uzun ayak çalışması yapılan 105 no.lu 

panodan alınan örneğin 3,38 mg/m³ toz içerdiği, 

26.01.2018 tarihinde 1. Kartiye -450/-500 105 no.lu pano uzun ayakta tahkimat 

çalışmasında alınan örneğin 3,36 mg/m³ toz içerdiği, 
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19.10.2018 tarihinde 1. Kartiye -400/-500 105 no.lu pano uzun ayakta alınan örneğin 

2,73 mg/m³ toz içerdiği, 

bunlar gibi birkaç örnek daha verilebileceği görülmüştür. 

2018 yılında müessesede 29 işçinin pnömokonyoz hastası olduğu, 54 işçininin de 

pnömokonyoz şüphesi ile tedavi gördüğü, 2016 yılında 1,85 milyon TL, 2017 yılında 1.27 

milyon TL, 2018 yılında 351 Bin TL tutarında meslek hastalığı tazminatı (pnömokonyoz) 

tazminatı ödendiği görülen müessesede solunabilir tozla mücadele konusunda alınan 

önlemlerin titizlikle takip edilmesi gerekli görülmektedir. 

Yeraltında tozlu sahalarda, tozun oluşmaması, oluşan tozun bastırılması ve ortamdan 

uzaklaştırılması, oluşan tozun askıda kalmaması ve hareket etmemesi yönünde çalışmalar 

yapılmakla birlikte yer altı işyerlerinde özellikle kömür kazısı ve nakli sırasında oluşan kömür 

tozları havalandırma, hava akımı ile bütün ocağı dolaşarak galeri yüzeylerinde birikmektedir. 

Tane boyutu çok küçük olan ve havalandığı zaman çökmesi uzun süren kömür tozları 

havalandırma akımı ile bütün ocağı dolaşırlar. Hem çalışanların sağlığı açısından hem de 

infilak edebilmeleri nedeni ile tehlikeli ortam yaratırlar.   

2018 yılında TTK Müesseseleri yeraltı ocaklarında patlayabilir kömür tozu ile 

mücadele çalışmaları kapsamında Armutçuk Müessesesi ocaklarından 25 adet numune 

alındığı görülmüştür. Patlayabilir toz ölçüm numuneleri her ay düzenli olarak çalışma 

alanlarının farklı noktalarından alınarak, analiz edilmiş ve numuneler kalkerli olduğundan 

uçucu madde ve sabit karbon tespit edilmediği görülmüştür. 

Patlayıcı nitelikteki tozların nötralize edilmesi ve olası patlamaların yayılmasını 

önlemek amacıyla kömür tozu olan yerlere taş tozu serpilmektedir. Ayrıca su barajları ve taş 

tozu barajlarıyla da önlem alınmaktadır. 

Ancak,   iş güvenliğine ilişkin denetim raporlarında, su ve taştozu teknelerinin 

zaman zaman tam dolu olmadığı veya boş olduklarının tespit edildiği, taş tozunun özelliğini 

kaybettiğinin belirtildiği görülmektedir. Su torbaları ve taştozu teknelerindeki eksikliklerin 

giderilerek, ilgili birimlerce daha sık aralıklarla kontrol edilip, teknelerin tam dolu olmalarının 

sağlanması gerekmektedir.  

2018 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği -531 metre olmuştur. Bu 

derinleşme, ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden 

olmaktadır. Ocaklarda açığa çıkabilecek toplam metan gazının tahmin edilmesi, ocak 

havasına karışacak metan gazının iş güvenliği açısından risk oluşturmaması, havalandırma 
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hesaplarının yapılması, metan drenajının gerekli olup olmadığına karar verilmesi açısından 

önem taşıdığından müessesede bu doğrultuda çalışma yapılması yararlı olacaktır.    

Öneri: 

Solunabilir ve patlayabilir tozla mücadelede; 

- Toz oluşumunun engellenmesi ve kaynağında tozun bastırılması için kurulan tesisat, 

fisketeler ve alınan diğer önlemlerin hareketli ortamda sürekli kontrol edilerek 

güncellenmeleri ve bunların sürekli çalışır durumda tutulmaları, 

-Patlayabilir tozla mücadele için su barajları ve taştozu barajlarında zaman içerisinde 

oluşan eksikliklerin giderilmesi,  

- Patlayabilir tozla mücadele için öngörülen miktarda taş tozu serpilmesine özen 

gösterilmesinin yanısıra, damar gaz içeriklerine göre gerekli tedbirlerin alınması,  

- Dünya madenciliğinde yaygın olarak kullanılan, uygulama yöntemi kolaylığı 

bulunan ve malzemenin etki süresinin uzun olduğu sulu toz bastırma yöntemlerinin 

araştırılması,  

- İş Kanunu, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Tozla Mücadele 

Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine titizlikle uyulması, bu doğrultuda gereken 

her türlü önlemin alınması önerilir. 

9. SONUÇ 

TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi’nin 2018 yılı bilançosu ve 

105.844.012,28 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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10. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 TTK Armutçuk TİM 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı 

Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 TTK Armutçuk TİM 2018 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 TTK Armutçuk TİM 2018 Yılı Nakit Akış 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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TTK Armutçuk TİM 2018 Bilanço Dip Notları     Ek: 1.1.5 
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TTK Armutçuk TİM 2018 Gelir Tablosu Dip Notları    Ek: 1.2.2 
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TTK Armutçuk TİM 2018 Nakit Akış Tablosu      Ek: 1.3 
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TTK Armutçuk TİM Teşkilat Şeması      Ek: 2 
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TTK Armutçuk TİM Öneriler Listesi      Ek: 3.1 

Öneri 

Sıra No 

Öneri Metni Bulunduğu 

Sayfa 

Aralığı 

8.1.1 ÇSG Bakanlığı İş Müfettişlerinin müessese 

işyerlerinde, yıl içerisinde yaptıkları genel ve kontrol amaçlı 

teftişlerde tespit ettikleri, başta çalışanlar için hayati tehlike 

oluşturabilecek işin durdurulmasına esas teşkil eden 

noksanlıklar ile idari para cezalarına neden olan diğer 

noksanlıkların tekerrür etmelerinin önlenmesi,  hemen 

giderilmesi mümkün olmayan, ihtilafa yol açan/açabilecek 

ATEX belgesi, ocak havalandırmasının tersine 

çalıştırılabilmesi gibi noksanlıklar için de kapsamlı bir çalışma 

yapılarak, Genel Müdürlük ve ilgili Bakanlıklar nezdinde ortak 

çözüm aranması önerilir. 

53-57 

8.1.2 
Müessese’de iş disiplini ve çalışanların motivasyonu 

sağlanarak, programlanan üretim ayaklarının, ilerletimli 

ayaklara göre daha az yangın riski taşıyan ve taban 

yollarındaki bakım-onarım giderleri daha az olan “Dönümlü 

Ayak” şeklinde hazırlanması, müessese ocaklarında, ayak 

sayısının mevcut işçi sayısı göz önünde tutularak optimize 

edilmesi,  işçi tertiplerinin halen %30’unda çalışılan ayak 

çalışma boylarının ayak çalışma boylarının tamamında 

çalışılacak şekilde yapılarak, ayak içindeki tavan basınçlarının 

kazılamayan bölümler üzerine yoğunlaşması, ayak arkasının 

düzgün bir hat halinde kırılamaması ve tavan tahkimatına 

gelen yük dengesinin bozulması gibi yeraltı kömür 

madenciliğinde arzulanmayan durumlara neden olunmaması ve 

bu amaçla yeterli sayı ve nitelikte kazı ve hazırlık işçisi temini 

ile tam veya yarı mekanize kazı sistemlerine geçilmesi de dahil 

gereken her türlü tedbirin iş güvenliği açısından en kısa sürede 

alınması önerilir. 

 

57-58 
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TTK Armutçuk TİM Diğer Öneriler Listesi     Ek: 3.2 

Öneri 

Sıra 

No 

Öneri Metni Bulunduğu 

Sayfa 

Aralığı 

8.2.1 
Son yıllarda giderek düşen 2018 yılında 570 kg/yevmiye 

seviyesine inen satılabilir bazda içeri+dışarı (A+B) işgücü 

verimliliğinin, kurum bazında hedeflenen seviyelere çıkarılabilmesi 

için gereken her türlü çabanın gösterilmesi önerilir. 

59-61 

8.2.2 
Son yıllarda azaldığı görülen yeraltı işçi sayısının, başta 

kazı, hazırlık, tamir tarama, elektromekanik, barutçu işçisi olmak 

üzere artırılması yönünde girişimlerde bulunulması, ocaklarda 

uygun damar ve panolarda yarı mekanize tahkimat sistemine 

geçilmesi, ocak yangınları ve oksidasyona karşı gerekli tedbir ve 

önlemlerin zamanında ve etkili bir şekilde alınması ile ocak 

planlamasının, pano hazırlıklarının, çalışma ile çalıştırma sistem ve 

düzenlerinin, ayaklarda verilen iş miktarlarının, üretim ve üretim 

verimliliğini arttıracak şekilde düzenlenmesi önerilir. 

61-64 

8.2.3 Müessesede 2018 yılında taş içi hazırlık çalışmalarının 

programa göre %80 oranında düşük, galeri ilerleme randımanının 

kurum hedefleri ve kurum ortalamasının çok altında 7,73 

cm/yevmiye olarak gerçekleştiği  görüldüğünden, gelecek yıllarda 

üretim açısından darboğaza düşmemek ve üretimde devamlılığı 

sağlamak için, galeri ve taban ilerleme hızlarının artırılabilmesi 

doğrultusunda,  kazı-yükleme işleri, nakliyat ve hazırlığa yardımcı 

diğer işlerde personel ve makine-teçhizat eksikliklerinin giderilmesi 

gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılması ile en uygun çalışma 

ve çalıştırma düzeninin sağlanarak hazırlık işçilerinin işgücü 

verimliliklerini artıracak her türlü tedbirin alınması önerilir. 

65-68 

8.2.4 
Müessesede son yıllarda giderek düştüğü görülen satılabilir 

kömür üretim miktarlarını artırabilmek için, üretim faaliyetleri ve 

yöntemlerinin tüm yönleri ile AR-GE kapsamında irdelenip, 

sonuçlarına göre, üretim yöntemleri ve çalışma-çalıştırma 

düzenlerinin, ayağın yapısına göre verilen iş miktarlarının, işgücü 

verimliliklerini dolayısıyla üretim miktarlarını arttıracak şekilde 

oluşturulmasının temini yönünde her türlü çabanın sarf edilmesi 

önerilir. 

68-71 

8.2.5 
Müessesede üretimi ve işgücü verimliliğini artırmak, 

mevcut iş güvenliği şartlarını iyileştirmek, nakliyat sisteminde 

güzergahları kısaltmak, aktarmaları azaltmak, etkin verimli bir 

havalandırma ile drenaj yapılmasını sağlamak üzere; I. ve II. Blok 

Dik Damar Üretim Projesiyle birlikte 2012 yılında yatırım 

72-75 
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programına alındığı görülen +200/-700 Harici Hizmet Kuyusu 

projesi hakkında kurum bazında yaşandığı görülen tereddütlere 

ilişkin olarak kapsamlı bir çalışma yapılarak nihai kararın 

verilmesi,  müessesenin mevcut durum ve alt yapısıyla verimlilik 

ve iş güvenliği açısından maksimum üretim derinliğinin, akıbetinin 

belirlenmesi hazırlık ve üretime ilişkin plan ve projeler ile bunlara 

ilişkin yatırımların bu doğrultuda yapılması önerilir. 

8.2.6 Lavvara verilen tuvönan kömür kalitesinin artırılması ile 

demir-çelik sektörü ve muhtelif sanayi tesislerine satılan ekonomik 

getirisi yüksek olan 0-10 mm düşük küllü lave kömür ve 18/150 

mm parça kömürün stratejik ve program hedefleri doğrultusunda 

daha fazla miktarda ve istenilen özelliklerde elde edilmesine 

yönelik olarak üretim arınlarından başlamak üzere lavvar tesisi 

dahil gerekli her türlü tedbirin alınması önerilir. 

75-78 

8.2.7 
Müessese’de işgücü verimliliklerinin artırılması ve işyeri 

disiplininin sağlanması amacıyla; 

-  İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmemeyi, olağan olamayacak 

sıklık ve sayıda hastane izni kullanmayı, istirahat almayı alışkanlık 

haline getiren, disiplinsiz hareket eden, iş amirlerine ve 

arkadaşlarına karşı uygunsuz ve fiili davranışlarda bulunan, işyeri 

moralini ve disiplinini bozarak üretimi aksatan işçilere 4857 Sayılı 

İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin tavizsiz uygulanması 

konusunda Kurum yöneticileri tarafından gerekli kararlılığın 

gösterilmesi, 

- Personel Devam Kontrol Sisteminin anlamı ve önemi 

açısından PDKS uygulamalarına ilişkin olarak TTK Genel 

Müdürlüğünce çıkarılan Genelge ve Talimatların titizlikle 

uygulanması ile Müessese çalışanlarının ikaz edilerek bu 

hükümlere uymalarının sağlanması,  

- Çipli lamba uygulaması ile ilgili olarak hem teknik hem 

idari boyutta çalısanların ve kullanıcıların,  ciddi bir egitimden 

geçirilmesi, Lambahane, PDKS ve Gaz İzleme birimlerinin 

koordinasyon içinde çalışmasının sağlanması, 

- PDKS kayıtları, çipli ocak baş lambası kayıtları, 

lambahane kayıtları ile kamera görüntülerinin ilgili birim amirleri 

ve Müessese Müdürlüğünce aylık olarak kontrol edilerek vergi 

kayıplarına ve kamu zararına yol açan haksız ödemelerin önüne 

geçilmesi önerilir. 

78-82 

8.2.8 
Müessese’de yapılmakta olan kömür üretim faaliyetinin tüm 

aşamalarında önemli miktarda iş gücü ve zaman kaybına neden 

olan iş kazalarının önlenebilmesini teminen, kazaların oluş 

nedenleri ile önlenebilme şartlarının tespitine yönelik AR-GE 

83-84 
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faaliyetine önem verilmesi, üretim panolarında, ayaklarda tahkimat 

noksanlıklarına izin verilmemesi, uygun kişisel koruyucu 

malzemeler temin edilerek kullanımlarının titizlikle takip edilmesi, 

koruyucu malzeme kullanımı ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin 

Kurum genelinde kabul görmesine yönelik eğitim çalışmalarına 

devam edilmesi, çalışma disiplini ve barışını bozan işçilerle ilgili 

olarak, mevzuatta öngörülen müeyyidelerin uygulanmasında kararlı 

davranılması önerilir. 

8.2.9 
Solunabilir ve patlayabilir tozla mücadelede; 

- Toz oluşumunun engellenmesi ve kaynağında tozun 

bastırılması için kurulan tesisat, fisketeler ve alınan diğer 

önlemlerin hareketli ortamda sürekli kontrol edilerek 

güncellenmeleri ve bunların sürekli çalışır durumda tutulmaları, 

-Patlayabilir tozla mücadele için su barajları ve taştozu 

barajlarında zaman içerisinde oluşan eksikliklerin giderilmesi,  

- Patlayabilir tozla mücadele için öngörülen miktarda taş 

tozu serpilmesine özen gösterilmesinin yanısıra, damar gaz 

içeriklerine göre gerekli tedbirlerin alınması,  

- Dünya madenciliğinde yaygın olarak kullanılan, uygulama 

yöntemi kolaylığı bulunan ve malzemenin etki süresinin uzun 

olduğu sulu toz bastırma yöntemlerinin araştırılması,  

- İş Kanunu, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği, Tozla Mücadele Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine titizlikle uyulması, bu doğrultuda gereken her türlü 

önlemin alınması önerilir. 
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