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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kurum/kuruluşun; 

 Unvanı   : Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 

 Merkezi   : Zonguldak 

 Bağlı olduğu kuruluş  : TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) 

 Esas sermayesi   : 2.385.000.000.- TL* 

 Ödenmiş sermayesi : 2.130.500.000.- TL 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

  

Karar Organı 

  

  

 (Yönetim Komitesi) 

  Karar 

Organındaki 

Ünvanı 

Adı Soyadı Müessesedeki Görevi 

Görevli Bulunduğu Süre 

Başlama 

Tarihi 
Ayrılış Tarihi 

1- Başkan Nurettin YILMAZ Müessese Müdürü 24.04.2018 Devam ediyor 

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

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

4-Üye 
Nusret 

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

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

 

(*) TTK'nın sermayesi Cumhurbaşkanının 02 Kasım 2018 tarih ve 314 sayılı kararıyla 11.500 milyon liraya 

yükseltilmiş, bu tutarın müesseselere dağıtımı TTK Yönetim Kurulu’nun 28.11.2018 tarih, 2226 sayılı kararı ile 

yapılmış ve müessesenin sermayesi 2.385 milyon liraya yükseltilmiş olup bu tutarın 2.130.500 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 ve 18602 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

konmuştur. 

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

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

23.12.1985 tarihinde tescil edilerek 26.12.1985 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış, 

01.01.1986 tarihinde tüzel kişilik kazanılmıştır. 

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

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

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

hükümlerine göre faaliyette bulunmaktadır. 

TTK Genel Müdürlüğünü ilgilendiren Bakanlar Kurulu kararları, Yüksek Planlama 

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

statüsünde faaliyet gösteren Karadon müessesesi için de geçerli bulunmaktadır. 

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

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

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

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

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

üretimini gerçekleştirmektir.” şeklinde belirlenmiştir. 

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 

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

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

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

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

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

birimlerinden oluşmaktadır.  

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

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

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

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

Genel Müdürünün teklifi ile TTK Yönetim Kurulunca atanmaktadır. Yönetim komitesi 
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üyelerinin görev süresi ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. 

Kozlu Müessesesi Yönetim Komitesi Başkanı ve Müessese Müdürünün 19.04.2017 

tarihinde TTK Genel Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle bu görev 24.04.2017 tarihinden 

itibaren bir Müessese müdür yardımcısı tarafından görevlendirme yoluyla yürütülmüş, 

denetim tarihi itibarıyla (Nisan 2019), 20.04.2018 tarih ve 9/94 Sayılı Yönetim Kurulu 

Kararıyla Müessese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi üyeliklerine yeni atamalar yapıldığı 

görülmüştür.  

2018 yılı ve devamında görev alan Yönetim Komitesi üyelerini gösteren çizelgeye 

Raporun giriş kısmında yer verilmiştir.  

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

üncü maddesine göre, Müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organı Müessese 

Müdürlüğüdür.  

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

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

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

başmühendislikler bulunmaktadır.   

Hukuk Servisi: 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. 

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 

Kozlu Müessesesinin 2018 yılı işlemlerine ilişkin teftiş raporunun hazırlık çalışmalarının 

sürdürüldüğü görülmüştür. 
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1.4 Toplu Bilgiler 

Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir. 

Tablo 2 Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler  Ölçü 2016 2017 2018 

Son İki 

Yıl 

Artış 

Veya 

Farkı 
Azalış 

% 

Sermaye Bin TL 2.025.000 2.225.000 2.385.000 160.000 7,19 

Ödenmiş Sermaye Bin TL 1.839.000 1.991.000 2.130.500 139.500 7,01 

Öz Kaynaklar Bin TL 121.849 73.571 1.817 (71.753,6) (97,5) 

Yabancı Kaynaklar Bin TL 19.185 20.789 73.338 52.549,7 252,8 

Toplam Aktifler Bin TL 141.034 94.360 75.156 (19.203,9) (20,4) 

Yatırımlar İçin Yapılan Nakdi Ödemeler Bin TL 5.296 8.438 10.172 1.734 20,55 

Yatırımların Gerçekleşme Oranı (Nakdi) % 54 33 40 7 21,21 

Bağlı Ortaklıklara Ödenen Sermaye Bin TL           

Bağlı Ortaklıklar Temettü Geliri Bin TL           

İştiraklere Ödenen Sermaye Bin TL           

İştirakler Temettü Geliri Bin TL           

Tüm Alım Tutarı Bin TL 32.900 28.641 34.902 6.261 21,86 

Tüm Üretim Tutarı (Üretim Maliyeti)  Bin TL 185.842 194.824 217.476 22.652 11,63 

Net Satış Tutarı Bin TL 36.825 41.163 49.160 7.997 19,43 

Stoklar Bin TL 14.954 13.003 10.081 (2.921,9) (22,5) 

Memur Kişi 16 18 15 (3,0) (16,7) 

Sözleşmeli  Kişi 195 175 167 (8,0) (4,6) 

İşçi Kişi 1.712 1.543 1.491 (52,0) (3,4) 

Personele Yapılan Harcamalar Bin TL 156.802 165.594 183.204 17.610 10,63 

Faaliyet Kârlılığı (Öz Kaynaklar 

Yönünden) 
%       

 
  

Mali Kârlılık (Öz Kaynaklar Yönünden) %       
 

  

Faaliyet Kârı veya Zararı  Bin TL (179.641) (189.587) (202.083) (12.496,3) 6,59 

Dönem Kârı veya Zararı  Bin TL (197.790) (200.278) (211.254) (10.976,0) 5,48 

Dönem Kârına İlişkin Vergi ve Diğer Yasal 

Yükümlülükler 
Bin TL       

 
  

Dönem Net Kârı veya Zararı Bin TL (197.790) (200.278) (211.254) (10.976,0) 5,48 

 

Zonguldak havzasındaki taşkömürünün 1829 yılında ilk kez Ereğli İlçesi Köseağzı 

Değirmeni mevkiinde bulunmasına müteakip 1836 yılında Avusturya’dan Kozlu’ya getirilen 

Hırvat asıllı madencilerle başlayan kömür üretimi çalışmaları, 1841 yılından itibaren Osmanlı 

Devlet adamlarının oluşturduğu bir kumpanyaya havale edilmiştir. 1848 yılında, Filyos’tan 

Ereğli’ye kadar uzanan sınırlar içinde kalan kömür havzası Padişah Vakfı’na devredilmiştir. 

Havzada ilk işletmecilik faaliyetleri ve madencilik yatırımları Kozlu’da yapılmıştır.  
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Üretim, nakliyat ve yükleme sorunlarının çözülmesi amacıyla, 1851 yılında, maden 

nezaretçileri Evkaf Nezareti tarafından özel anlaşma ile havzaya getirilmiştir.  

Havzada ilk taşıma projesi İngiliz uzmanlar tarafından Kozlu’da yapılmıştır. 

İngiltere’den getirilen demiryolu malzemesi ve vagonlar ile Kozlu sahilinden Papaz 

Havzası’na kadar ‘dekovil hattı’ döşenmiş olup havzanın ilk sahil yükleme tesisleri, 1851-

1852’de Kozlu’da yapılmıştır.  

Kozlu sahilinden Papaz Havzası’na kadar hizmet veren ilk ‘dekovil hattı’, 1872 

tarihinde sahilden İhsaniye ocaklarına kadar uzatılmış, Kozlu sahilinde ‘oluk’ adı verilen 

yükleme tesisleri ve iskele yapılmıştır. 

Havzanın ilk kuyusu olan 1 no.lu Kurci Kuyusu (+11/-70)  Kozlu’da, Kurci Şirketi 

tarafından 1885’te açılmış ve 1200 m. yarıçaplı alan içinde faaliyet göstermiştir. Ruhsatı 

Sarıcazadeler’e ait olan Kozlu ocaklarının hisse senetleri 1913 yılında Alman kökenli bir 

Belçika şirketinin eline geçmiş, ocaklar 1918 yılından itibaren Türk Kömür Madenleri A.Ş. 

adı ile İtalyanlar tarafından çalıştırılmıştır. 1927’den sonra da yasal zorunluluk gereği Türk 

Kömür Madenleri A.Ş. ile kira sözleşmesi yapılmıştır. 

Ereğli Şirketi’nin Kozlu’da işletmeciliğe başlamasından sonra demiryolları ve 

kömür yükleme tesisleri yeniden düzenlenmiş, lokomotifler ve vagonlarla taşıma 

güçlendirilmiştir.   

1920 yılında TBMM Hükümeti havzaya el koymuş, havzadaki ocaklar 1926 yılından 

sonra Türkiye İş Bankası tarafından 3 Haziran 1926 tarihinde kurulan Kömür-İş Şirketi ile 

Fransız sermayeli Ereğli Şirketi tarafından işletilmiştir. İlk ulusal kuruluş olan Kömür-İş 

Şirketi, İncirharmanı, İhsaniye ve Yeni Şirket ocaklarında üretim yapmıştır. 

28.11.1936 tarihinde Ereğli Şirketi ile bir satın alma sözleşmesi imzalanmış, 

07.04.1937 tarih ve 3146 sayılı Kanunla Ereğli Şirketi Hükümet tarafından satın alınarak tüm 

varlıklarıyla Etibank’a devredilmiştir.  1937 yılında Etibank Yönetim Kurulu kararları ile 

EKİTAŞ (Etibank Ereğli Kömür İşletmesi T.A.Ş.) kurularak faaliyete geçirilmiş, bu 

gelişmenin ardından 27.08.1937 tarihinde Kömür-İş (Kozlu Kömür İşletmesi) de, EKİTAŞ’ın 

bir kuruluşu haline gelmiştir.  

30.05.1940 tarihinde 3867 sayılı “Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe 

İşletilmesi” Yasası çıkarılmış, bu yasanın ardından 15.10.1940 tarihli “Ereğli Kömür 

Havzasının Devletçe İşletilmesine Dair Kararname” ile bütün imtiyazlar, imal ruhsatları ve 

özel ocaklar EKİTAŞ'a devredilmiştir. Etibank Yönetim Kurulu’nun 23.10.1943 tarih ve 
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275/8 sayılı kararı ile de EKİTAŞ, EKİ (Ereğli Kömürleri İşletmesi) Müessesesi haline 

dönüştürülmüş, bu düzenlemeler sırasında Kozlu Bölgesi de, artı kotlar ile -200 kotu arasında 

1940 öncesinden kalma tesislerle, dağınık bölümler halinde 4 ayrı işletme bölümü ile yeniden 

teşkilatlandırılmıştır.  

Etibank’ın EKİ Müessesesi tarafından işletilen ocaklar 22.05.1957 tarihinde kabul 

edilen ve 31.05.1957 tarihinde yayınlanan 6974 Sayılı Kanunla kurulan TKİ (Türkiye Kömür 

İşletmeleri Kurumu)’na devredilmiştir. 

KİT’lerin yeniden düzenlenmesi kapsamında çıkarılan 10.10.1983 tarih ve 96 sayılı 

KHK ile TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) kurulmuş, Havzadaki taşkömürü rezervinin 

işletilmesi hakkı tüm hukuku ile TTK’ya verilmiştir. TTK Yönetim Kurulu’nun 28.11.1985 

tarih ve 442 sayılı kararı ile 01.01.1986 tarihi itibarıyla Kozlu Bölgesi “Müessese” haline 

getirilmiştir.    

Kozlu Taşkömürü Müessesesinin nominal sermayesi 2018 yılında 2.385 milyon 

liraya çıkarılmış, yıl sonu itibarıyla bu tutarın 2.130,5 milyon liralık kısmı ödenmiştir. 

Müessesenin 2018 yılı işletme faaliyetleri sonucunda 148.573 ton satılabilir üretim 

gerçekleşmiş, bu miktarın 142.511 tonluk kısmı satılmış, karşılığında 49,2 milyon lira 

tutarında net satış hasılatı elde edilmiştir. Toplam satış maliyeti 208,9 milyon lira olmuş ve 

42.3 milyon lira faaliyet gideri sonucu bu dönemde 202,1 milyon lira tutarında faaliyet zararı 

oluşmuştur. Dönem giderleri ile olağan ve olağandışı gider ve gelir unsurlarının hesaba 

katılması sonucunda  ise 2018 yılında 211,3 milyon lira tutarında dönem zararı oluşmuştur. 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

KİT'lerin 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 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 
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uygun olarak hazırlanan Kozlu Müessesesinin 2018 yılı İş Programı ve Bütçesi, Müessese 

Yönetim Komitesinin 20.12.2017 tarih ve 63 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. 

 

Kozlu Müessesesinin 2018 yılı bütçe ve iş programında;  

-Toplam personel sayısının 1.739 olacağı, bu personelin 1.550'sinin işçi, 172’sinin 

sözleşmeli, 17’sinin de kadrolu memur statüsünde çalışacağı, işçilerden 1.350’sinin 

yeraltında, 200’ünün yer üstünde istihdam edileceği,  

-Bu dönemde Müessese işletmelerinde üretilecek 331,8 bin ton tüvanan kömürden 

200,8 bin ton satılabilir kömür elde edileceği, bu miktarın 6,5 bin tonunun iç tüketimde 

kullanıldıktan sonra kalan 194,3 bin ton kömürün satışa sunulacağı, karşılığında 59,8 milyon 

lira brüt satış hasılatı sağlanacağı, taşkömürünün ortalama satış fiyatının 307,77 TL/Ton 

olacağı, 

 -Malzeme ve hizmet alımları için 38,1 milyon lira, yatırım malları alımları için de 

21,7 milyon lira tutarında kaynak tahsis edileceği,  

-Toplam gelirlerin 63,6 milyon lira toplam giderlerin ise 266,6 milyon lira olacağı ve 

2018 faaliyetleri sonucunda 203,0 milyon lira zarar oluşacağı, 

Tahmin edilmiştir.                                                                

Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 
                                        

Ölçü 

2017 2018 

Bütçeye İlişkin     
Bütçeye 

Göre 
Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 
Göre 

Başlıca Bilgiler İlk Durum Gerçekleşen 

Sapma            

(İlk 
Durum) 

İlk Durum 
Son 

Durum 

Sapma            

(İlk 
Durum) 

      % % 

          

  A)-Personel sayısı Kişi 1.858 1.736 (6,6) 1.739 1.739 1.673 (3,8) 

  B)-Personel giderleri Bin TL 147.900 174.452 18,0 169.700 183.262 183.204 8 

  C)-Tüm alım tutarı Bin TL 38.020 28.640 (24,7) 38.160 43.770 33.306 (13) 

  D)-Başlıca alımlar             

  E)-Tüm üretim maliyeti Bin TL 189.813 194.824 2,6 206.148 206.148 217.476 5 

  F)-Başlıca üretimler Ton 225.170 159.272 (29,3) 200.800 200.800 148.573 (26) 

  G)-Net satış tutarı Bin TL 46.000 41.163 (10,5) 59.849 59.849 49.160 (18) 

  H)-Başlıca satışlar Ton 218.086 154.753 (29,0) 194.274 194.274 142.511 (27) 

  I)-Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 25.936 8.438 (67,5) 21.740 25.470 10.172 (53) 

J)-Dönem kârı veya zararı Bin TL (200.000) (200.278) - (203.000) (203.000) (211.254) 4 
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Müessesenin 2018 yılı işletme faaliyetleri sonucunda ise;  

Yılsonu itibariyle 1.491’i işçi, 167’si sözleşmeli ve 15’i de memur olmak üzere 

toplam 1.673 personelle çalışılmış, 148,5 bin ton satılabilir üretim gerçekleşmiş, bu miktarın 

6,0 bin tonu iç tüketimde kullanıldıktan sonra satışı gerçekleşen 142,5 bin ton kömür 

karşılığında 49,1 milyon lira net satış hasılatı sağlanmıştır.  

Müessesenin 2018 yılı toplam gelirleri 51,9 milyon lira, toplam gider ve maliyetleri 

de 263,2 milyon lira olarak gerçekleşmiş ve dönem sonunda 211,3 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 

ile 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 

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

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

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

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

Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile TTK Genel Müdürlüğü 
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Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği’ne tabi bulunmaktadır.  

Kozlu Müessesesinde 2018 yılı itibarıyla çalışan personel sayısı ve bunlar için 

gerçekleşen personel ödemeleri önceki yılla mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.  

 

Kurumumda uzun yıllardan beri stratejik planlama yapılamaması nedeniyle 

Müessesede çalışması gereken norm kadro sayısı belirlenememekte, kadro planlaması yıllık 

bütçelerle yapılmaktadır. Kozlu Müessesesinin 2018 yılı bütçesinde program kadro sayısı 17 

memur, 172 sözleşmeli, 1.550 de işçi olmak üzere toplam 1.739 personel olarak 

programlanmıştır. Ancak, Müessesede 2018 yıl sonu itibarıyla 15 memur, 172 sözleşmeli 

personel, 1.491 de işçi olmak üzere toplam 1.673 personel çalışmıştır.  

2018 yılında; toplam 24 işçi, 2 memur, 9 da sözleşmeli personel işe giriş yaparken, 

büyük bir kısmı emeklilik olmak üzere muhtelif nedenlerle 76 işçi, 5 memur, 18 sözleşmeli 

personelin işten çıkışı gerçekleşmiştir.  

Müessesede kıdemli işçi sayısının yüksek olması nedeniyle özellikle ağır iş 

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

beklemeden emekli olmaktadır. Kozlu Müessesesinden 2016 yılında 132, 2017 yılında 68, 

2018 yılında da 67 işçinin emekliye ayrıldığı görülmektedir. Tüm hazırlıklar tamamlansa bile 

yeterli üretim işçisi alınamadığı takdirde üretim miktarının artırılması mümkün olmamakta, 

üretim tesislerinden bir kısmında boş kapasite oluşmaktadır.  

Kurumda açıktan personel atamaları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 

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 
18 17 15 817 950 878 

II-Sözleşmeliler         

A-399 sayılı KHK'ya göre 

çalışanlar 
175 172 167 13.746 15.050 15.078 

III-İşçiler         

A-Sürekli işçiler  1.543 1.550 1.491 151.031 153.700 167.248 

Müessese Toplamı 1.736 1.739 1.673 165.594 169.700 183.204 
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Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programlarında her yıl belirlenen esaslar 

çerçevesinde yapılmaktadır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 2018 yılı Genel Yatırım ve 

Finansman Kararnamesinde 2018 yılında Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılması 

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

Müsteşarlığı’nın özel iznine bağlanmıştır.  

TTK’nın bütün müesseselerinde yaşanan işçi açığı sorununun çözümlenebilmesi 

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

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 183,2 milyon lira tutarındadır. Bu tutarın; 167,2 milyon lirası 

işçilere, 15,0 milyon lirası sözleşmeli personele, 1,0 milyon lirası da memurlara attir. 2018 

yılında emekli olan memur, sözleşmeli ve işçilere ödenen 8,9 milyon lira tutarındaki emekli 

ikramiyeleri ile kıdem tazminatları da hesaba katıldığında 2018 yılı personel giderleri toplamı 

192,1 milyon liraya ulaşmaktadır.   

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

işsizlik sigortası işveren payı, toplu-iş sözleşmesi gereğince işçilere ödenen yemek ve kuru 

katık bedeli, sosyal yardım zammı, ayni ve nakdi başkaca yardımlar ile işçi personele ödenen 

kömür bedelidir. Geçmiş yıllarla ilgili sosyal harcamalar ise; emekli memurlar için Emekli 

Sandığı’na ödenen makam, temsil-görev tazminatı, işçiler için SSK’ya ödenen sosyal yardım 

zammı, yıl içinde emekliye ayrılan memur, işçi ve sözleşmelilerin önceki yıllara isabet eden 

emekli ikramiyesi ve işten ayrılma tazminatlarından oluşmaktadır. 

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 
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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. 

1.5.3.1 Mal Alımları 

2018 yılı bütçesinde öngörülen ve gerçekleştirilen mal alımları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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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 20,6 milyon lira tutarında gerçekleşen toplam mal alımlarının %41,2’sini 

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

malzemeler, %58,8’ini de sair malzemeler, yedekler, sosyal işler malzemeleri, kırtasiye 

alımları oluşturmaktadır.  

Ahşap maden direği Orman Genel Müdürlüğünden, demir tahkimat malzemesi 

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

Ayrıca; Müessece alınan malzemeler dışında belirli limit kapsamında acil ihtiyaçların 

karşılanması amacıyla küçük kasa alımları ile karşılanmaktadır.  

 

 

Tablo 5: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 2018 

Gerçekleşen 
Program  Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

(%) 
Miktar 

Tutar     

(Bin TL) Miktar 
Ödenek  Mikta

r 

Tutar 

(Bin TL)  (Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler               

-Yurtiçi   9.512   8.087  8.507 5 

-Yurtdışı           

2-İşletme Malzemesi, Yedekler ve 

Diğ Malz 
          

-Yurtiçi   9.386   19.029  12.156 (36) 

-Yurtdışı           

3-Ticari Mallar           

-Yurtiçi           

Yurtiçi alımlar toplamı   18.898   27.116  20.663 (24) 

Yurtdışı alımlar toplamı           

Genel toplam   18.898   27.116  20.663 (24) 

Verilen sipariş avansları               
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Kozlu Müessesesinin 2018 yılı bilançosunda ilk madde ve stok hesaplarına yıl içinde 

yapılan giriş ve çıkış kayıtlarından sonra 2018 yılına 10.081 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.   

TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı müesseselerde satın alma faaliyetinin topluca 

planlanıp izlenebilmesi amacıyla satın alma programı, önceki yıllardan beri yatırımlar için 

satın alınan ve yatırım ambarında izlenen malzemeleri de kapsayacak şekilde 

hazırlanmaktadır. Yukarıdaki tablo hazırlanırken aynı nitelikteki 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 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 7.881 8.126 9.717 6.290 

2- İşletme malzemesi, yedekler ve dig. 5.122 22.032 23.363 3.791 

Toplam  13.003 30.158 33.080 10.081 

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, inş. onarım hizm.   1.101  1.300  1.110 (15) 

2-Taş ve kömür nakli   3.639  2.900  4.849 67 

3-Kömür torbalanması hizmetleri   234  270  374 38 

4-Maden direği nak. tahm. tahliye   751  471  1.351 187 

5- İşyeri hekimliği hizmetleri   678  650  747 15 

6-Koruma güvenlik hizmetleri  237  243  262 7 

7-Lavvar yıkama hizmetleri  3.091  5.200  3.937 (24) 

8-Diğer  12  10  12 20 

Genel Toplam   9.743  11.044  12.642 14 
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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.  

Müessesenin 2018 yılı hizmet alımları içinde kömür yıkattırma (lavvar) hizmeti 

alımlarıyla ilgili olarak 10 yılı aşkın süredir yaşanan sorunlar konusunda aşağıda özet 

açıklamalar yapılmıştır.   

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

süreci; yeraltından çıkarılan kömürlerin lavvarda yıkanarak taş ve diğer yabancı maddelerden 

ayıklanması, boyut ve niteliklerine göre tasnif edilerek stoklara alınması ile 

tamamlanmaktadır. Yeraltındaki ocaklardan çıkarılan kömürün doğrudan satılması veya 

tüketilmesi mümkün olmadığından lavvar işleminden geçirilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

TTK’nın mevcut lavvarlarının 40-50 yıl önce yapılmaları ve ekonomik ömürlerini 

doldurmuş olmaları nedeniyle bu tesislerin çalışır durumda tutulmalarının maliyeti oldukça 

yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bu sorunu çözmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla Kurum 

tarafından serbest piyasadan lavvar hizmeti alımı yoluna gidilmiştir. 

Kozlu ve Üzülmez müesseseleri üretimi tüvenan kömürler önceki yıllarda 

Zonguldak Liman sahasında kurulu bulunan lavvarda yıkanarak zenginleştirilmekte ve satışa 

sunulmakta iken, bu tesisin eski, yüksek maliyetli ve düşük verimli olması gerekçesiyle 

hizmet dışı bırakılması ve sökülmesi neticesinde, bu iki müessesede üretilen kömürlerin 

hizmet alımı yoluyla üçüncü kişiler tarafından kurulacak lavvarda yıkattırılması 

kararlaştırılmıştır. Konuya ilişkin 09.02.2005 tarihli ihaleyi kazanan Park Enerji Ekipmanları 

Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ile 28.03.2005 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Firma 

tarafından Kozlu ve Üzülmez müesseseleri için yapılan lavvar tesisi Nisan 2006 ayında 

tamamlanarak hizmete girmiş, sözleşme süresinin tesisin hizmete girmesinden itibaren 5 yıl 

olması nedeniyle mevcut sözleşme Nisan 2011 tarihinde sona ermiştir. Süre bitimini takiben 

taraflar arasında 04.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle 05.04.2011 tarih ve 

4270 sayılı ek sözleşme imzalanmıştır.  

Hizmetin kesintisiz sürdürülmesi amacı ile, 23.12.2011 tarihli Genel Müdürlük 
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onayı ile bir komisyon kurulmuş, Yönetim Kurulunun 28.12.2011 tarih ve 440 sayılı kararı ile 

yeniden ihaleye çıkılmış, ihale 27.02.2012 tarihinde yapılmış, ihaleye tek firma katılmış, 

ancak teklif yaklaşık maliyetin çok üzerinde olduğundan ihale 01.03.2012 tarih ve 75 sayılı 

Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilmiştir.   

2010 yılından bu yana yapılan ihalelerin çeşitli nedenlerle iptal edilmesi nedeniyle 

Müeessese işletmelerinde üretilen kömürlerin yıkatılması işi, 05.04.2011 tarihinden itibaren 

Park Enerji firmasıyla yapılan sözleşmeler çerçevesinde “Doğrudan Temin” yöntemiyle 

gerçekleştirilmektedir. Anılan firmayla son olarak 01.04.2016 tarihinde 24 ay süreyle 

imzalanan “Doğrudan Temin Sözleşmesi” 31.03.2018 tarihinde sona ermiştir.   

Kozlu Müessesesi kömürlerinin yıkatılması konusunda TTK Yönetimi iki seçenek 

üzerinde çalışmakta ve bu konuda hazırlanan komisyon raporlarını değerlendirmektedir. 

Sonuç olarak TTK Yönetimi;  

1-Kozlu ve Üzülmez tüvenan kömürlerinin Kozlu lavvar sahasında kurulacak yeni 

lavvarda yıkatılması, 

2-Kozlu ve Üzülmez tüvenan kömürlerinin demiryolu vasıtasıyla Çatalağzı lavvar 

sahasına nakledilerek burada kurulmakta olan yeni lavvarda yıkatılması, 

Seçeneklerini olumlu-olumsuz yönleriyle değerlendirmiş, kesin bir sonuca ulaşmak 

için Çatalağzı’nda yeni kurulan lavvarın montaj sonrası test ve deneme sonuçları 

beklenmiştir. 

İncelemeler sırasında, Yönetim Kurulunun 07.11.2017 tarihli toplantısında alınan 

karar gereği Kozlu ve Üzülmez tüvenan kömürlerinin yıkama sonrası istenen ürün 

özelliklerini ve performanslarını sağlayıp sağlayamadıklarının tespiti için Kozlu Müessesesi 

tüvenan kömürleri Çatalağzı lavvar tesisine taşınmış ve bu lavvarda yıkama işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. Deneme amaçlı gerçekleştirilen analizlerden olumlu sonuçlar alınması 

nedeniyle TTK Yönetim Kurulunun 27.02.2019 tarih ve 5 Sayılı toplantısında Kozlu 

Kömürlerinin Çatalağzı Lavvarına demiryolu ile taşınabilmesi ve burada kurulacak çaka 

tesislerinin ihalesinin yapılabilmesi amacıyla ihale dökümanlarının hazırlanmasına karar 

verildiği görülmüştür.  

1.5.4 Giderler 

Müessesenin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin giderleri önceki yıl sonuçlarıyla 

mukayeseli olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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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 19.560 21.773 21.758 (15) - 

1-lşçi ücret ve giderleri 151.031 167.288 167.248 (40) - 

2-Memur sözleşm ücret ve giderleri 14.563 15.973 15.956 (17) - 

3-Dışarıdan sağla fayda ve hizmetler 22.532 26.099 26.083 (16) - 

4-Çeşitli giderler 3.402 4.187 4.151 (37) - 

5-Vergi resim ve harçlar 357 337 332 (5) - 

6-Amortismanlar ve tükenme payları 15.461 14.854 14.853 (1) - 

7-Finansman giderleri       

Toplam 226.906 250.512 250.380 (132) - 

 

2018 yılında gerçekleşen toplam 250,4 milyon lira tutarındaki giderlerin; %66,8’i işçi 

ücretlerine, %6,3’ü memur ve sözleşmeli personel ücretlerine, %10,3'ü dışardan sağlanan 

fayda ve hizmetlere, %8,6'sı ilk madde ve malzeme giderlerine, %5,9’u amortisman ve 

tükenme paylarına, kalan %2,1' i de vergi, resim ve harçlar ile diğer çeşitli giderlere ait 

bulunmaktadır. 

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:  

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

sürdüren Kozlu TİM’in (Taşkömürü İşletme Müessesesi) 2018 yılında gerçekleştirdiği 

taşkömürü üretimi, program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Tablo 9: Üretim Türü Tablosu 

Üretim Türü Ölçü 

2017 Yılı 2018 Yılı Gerçekleşme (%) 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

Göre 

Geçen Yıla 

Göre 

Tuvönan Üretim Ton 261.600 331.822 256 600 77 98 

Satılabilir Üretim Ton 159.272 200.800 148.573 74 93 

Satılabilir Tuvönan  60,9 60.5 57.9   
İç tüketim Ton 4.519 6.526 6,062 93 134 

İşçilere dağıtılan Ton 3.845 5.656 5.298 94 138 

Tesislerde Kullanılan Ton 674 870 764 88 113 

Sat. Üretim Türü       

0/10 mm ince lave Ton 44.124 57.730 42.219 73 96 

10-100mm Rekompoze Ton 10.128 15.060 10.290 68 102 

Toplam Lave Ton 54.252 72.790 52.509 72 97 
Santral Yakıtı 

(Filtrasyon Ürünü) 
Ton 105.020 128.010 96.064 75 91 

Toplam Satılabilir Ton 159.272 200.800 148.573 74 93 

Lavvar Verimliliği % 60,9 61.0 57.9 95 95 

 

Kozlu TİM taşkömürü üretimini İhsaniye-İncirharmanı İşletmesi'nden denizaltında 

gerçekleştirmektedir. Üretilen koklaşabilir nitelikteki tuvönan kömürler, düşük küllü lave 

kömür elde etmek üzere hizmet alımı yoluyla Kozlu Modüler Lavvarı’nda yıkatılmaktadır. 

Elde edilen düşük küllü lave kömürler başta demir-çelik fabrikaları ve teshin olmak üzere 

piyasaya, yıkama sonucu çıkan filtrasyon ürünü yüksek küllü kömürler ise atık niteliğindeki 

bu kömürleri değerlendirmek üzere kurulmuş ve bilahare özelleştirilmiş olan 2x150 MW 

gücündeki ÇATES (Çatalağzı Termik Santralı)’e gönderilmektedir. 

Müessese 2018 yılı için, tuvönan olarak; 331.822 ton, satılabilir olarak da; 200.800 

ton üretim yapmayı programlamış, buna karşılık; tuvönan olarak programın % 77’si oranında 

256.600 ton, satılabilir olarak programın %74’ü oranında 148.573 ton üretim 

gerçekleştirmiştir. 

Önceki yıla göre de tuvönan olarak %2 oranında (5.000 ton) daha az,  satılabilir 

olarak da %7 oranında (10.699 ton) daha az üretim gerçekleştirildiği son yıllarda üretimin 

giderek düştüğü görülmektedir 

Kozlu TİM’nce gerçekleştirilen üretimin; Kurum toplam üretiminin 2017 yılında 

tuvönan bazda %20’sini, satılabilir bazda %19’unu, 2018 yılında tuvönan bazda %21’ini, 

satılabilir bazda %22’sini oluşturduğu görülmektedir.  

Üretim Yöntemleri; Havzadaki kömür damarlarının jeolojik yönden iki ana 

problemi vardır.  Damarların sedimantasyonu sırasında meydana gelen hızlı çökmeler 

genellikle damarların kalınlıklarında ani değişimlere neden olduğu gibi yanal ve düşey yönde 

devamlılığını olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca, damarların çökelmesi sırasında gelişen 
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tektonik etkilerle oluşan çok sayıda fayın ve iki ayrı orojenezin meydana getirdiği 

antiklinaller ve senklinaller kömür damarlarının oldukça eğimli bir yapı kazanmasına ve 

devamlılıklarının kesilmesine neden olmuştur.  

Havzanın yoğun olarak tektonizmaya maruz kalmış olması, irili ufaklı çok sayıda 

fayın ve süreksizliklerin üretim alanlarını birçok parçaya ayırmış olması işletmecilik 

faaliyetlerini ve çalışma koşullarını zorlaştırmaktadır.  

Havzada damar meyillerinin 0-90° arasında değişmesi, devamlılıklarının belirgin 

olmaması farklı üretim metotlarının uygulanmasını gerektirmektedir.  

Müessesede mevcut durumda klasik ″ağaç tahkimatlı arka göçertmeli dönümlü uzun 

ayak yöntemi″ ve dik damarlarda ″kara tumba yöntemi″  ile üretim yapılmaktadır.  

2018 yılında üretilen 256.500 ton tuvönan kömürün 178.266 tonu (%70) 

uzunayaklardan, 62.730 tonu (%24) tumba bacalardan (kara tumba), 15.604 tonu (%6) taban 

ve baca ilerlemelerinden üretilmiştir. 

Kozlu TİM’de,  2012 yılında kara tumba yöntemiyle yapılan tuvönan üretim 6.942 

ton iken, 2013 yılında 164.882 ton, 2014 yılında 135.519 ton, 2015 yılında 85.042 ton ve 

2016 yılında 120.565 ton, 2017 yılında 68.880 ton, 2018 yılında 62.730 ton olmuştur. Kara 

tumba yöntemindeki bu artış,  ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerinin  (01.11.2013 

tarih ve 8248 sayılı yazı ile)  TTK Karadon TİM Kilimli İşletme Müdürlüğü 4. ocak 51107/-

360 Sulu Batı taban da Pnömatik Patlatma diye adlandırılan ve Basınçlı Havalı Patlatmalı 

Kazı yöntemiyle yapılan üretimi yerüstüne ikinci bağlantısı olmadığı ve tali havalandırma 

yapıldığı gerekçesiyle durdurmasından kaynaklanmıştır.    

Gaz tehlikesi riski daha az olan, sadece taban yolu sürülmek suretiyle üretim panosu 

hazırlanabilen ve işgücü verimliliği daha yüksek olan, iş güvenliği riski daha az olan ve dik 

damarlarda uygulanan pnömatik patlatma yöntemi ile yapılan üretimin durdurulması 

nedeniyle, yine dik damarlarda uygulanan Kara Tumba yöntemiyle üretime geçilmiştir. Kara 

Tumba yönteminde sürekli gaz gelirinden dolayı iş güvenliği riski fazla olup, havalandırma 

önem kazanmaktadır ayrıca, üretime yönelik 2 veya 3 hazırlık bacasının sürülmesini 

gerektirdiğinden, iş gücü verimliliği düşmekte, işçilik giderleri yükseltmektedir. 

Havzada 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 ve 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 satışlardan elde edilen hâsılat işçi ücretlerini bile 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Kozlu Tim 2018 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

19 

 

karşılayamamaktadır. 

Müessese İhsaniye-İncirharmanı İşletmesi 2018 yılında 5 kartiye (ocak) çalışmış, 3 

kartiye ile farklı 5 panoda dönümlü-göçertmeli uzunayak ve 1 kartiye ile 2 tumba bacada kara 

tumba yöntemi ile üretim yapılmıştır. 1 kartiye ise hazırlık yapmıştır. Üretim tekniği olarak 

kazma ve martopikör kullanılmıştır. 

Kozlu TİM Üretimde Mekanizasyon Projesi; Müessesede dik damarların 

(özellikle 60°-90°) tam mekanize kazı sistemi ile üretiminin yapılabilmesi amacıyla Üretimde 

Mekanizasyon Projesine ilk kez 2016 yılı yatırım programında yer verilmiş olup 2018 yılı 

programında da devam eden iş olarak yer almıştır.  

Müessese yetkililerinin bu süreçteki araştırmalarında;   Müessese dik damarları için 

esnek yarı mekanize tahkimat sistemlerinin Müessese jeolojik koşullarına, değişen damar 

kalınlıklarına ve kısmi arızalara daha uyumlu olduğu, görüşüne vardıkları görülmüştür.  

Bu doğrultuda, Kozlu TİM Yeraltı Esnek Mekanize Tahkimat Teçhizatı alımına 

ilişkin 25.04.2018 tarihinde yapılan ihale neticesinde; BEY 1 Grup Madencilik Müh. İnş. İth. 

İhr. A.Ş. ile 13.06.2018 tarih 69751 sayılı sözleşmenin imzalandığı, yaklaşık maliyeti 

10.109.870,00 TL hesaplanan 170 metrelik Esnek Mekanize Tahkimat Teçhizatının, 1 adet 

hidrolik pompa istasyonu, 170 adet hidrolik direk ve 100 günlük hizmet bedeli 

(eğitim+montaj) ile birlikte toplam 2.527.950,00 USD bedelle alındığı, teslim süresinin 180 

gün olduğu, Denetim Tarihi Mart 2019 tarihi itibarıyla teçhizatın yeraltına montaj işlerinin 

devam ettiği görülmüştür.     
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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 1.636.905  261.600 331.822 256.600 77 98 

Satılabilir Üretim; Ton 1.100.000  159.272 200.800 148.573 74 93 

Satılabilir/Tuvönan % 67,2  61 60,51 57,90 96 95 

Yıllık çalışma süresi: Gün  301 250 253 250   

Makine ve Tesisler;           

Kuyular; Ton/Yıl 1.152.000 261.600 331.822 256.600 77 98 

Lavvar Tesisi; Ton/Yıl 640.000 261.600 331.822 256.600 77 98 

Galeri Açma Makinaları  m/Yıl -  156 710 279 39 179 

Kompresörler; m³/saat. 30.000 21.528  155.520.000  100 

Aspiratörler; m³/dak. 18.000 0     

Tulumbalar (yeraltı); m³/yıl 4.627.500 2.190.000     

Hazırlık Faaliyetleri;           

Toplam Taş İçi; m/Yıl -  156 710 279 39 179 

Toplam Kömür İçi; m/Yıl -  3.194 2.250 2.379 106 74 

İlerleme Randımanları;           

Taş içi; cm/yev. -  8,2 9,06 8,93 99 109 

Kömür içi; cm/yev.  - 8,98 9,59 9,61 100 107 

Sondaj Faaliyetleri;           

Arama, Pilot; metre -  1.382,80  1.170  85 

Degaj;  metre  - 15.081,00  11.192  74 

İşçi Sayıları;           

Pano Ayak Üretim İşçisi;   1116 482 426 496 116 103 

Yeraltı (A); Adet 2319 1365 1.290 1.328 103 97 

Daimi; Adet 2607 1566 1.290 1.328 103 85 

Yerüstü (B); Adet 288 201 260 187 72 93 

Diğer ( C ) Adet       

Genel Toplam;(A+B+C) Adet 2607 1566 1.550 1.515 98 97 

Yeraltı/yerüstü % -  679 496,18 710,16 143 105 

Yeraltı/toplam % -  87 83,23 87,66 105 101 

Yevmiye Sayıları;           

Pano Ayak Üretim İşçisi; Adet 279.000 87.897 95.850 95.100 99 108 

Yeraltı (A); Adet 579.000 269.269 290.250 276.252 95 103 

Yerüstü (B); Adet 72.000 43.068 58.500 36.043 62 84 

Diğer ( C ) Adet - -     

Genel Toplam;(A+B+C) Adet 651.750 312.337 348.750 312.295 90 100 

İşgücü Verimliği 

(satılabilir kömür); 
          

Pano Ayak Üretim İşçisi; Kg/yev.  -  1.812 2.095 1.562 75 86 

Yeraltı (A); Kg/yev.  -  585 692 535 77 91 

Toplam (A+B); Kg/yev.  -  510 628 476 76 93 

Genel Toplam; Kg/yev.  -  447 445 446 100 100 

Üretim Verimliliği; Ton/Gün 5.438 1.055 1.327 1.026 77 97 

Kapasiteden yararlanma (%) -  14,48  18,25 13,51 74 93 

 
NOTLAR:        

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

hesaplanmıştır.  

2-Kapasiteye ilişkin işçilikler 14.000 kişilik norm kadroya göre alınmıştır.    

  3-Kapasiteye ilişkin iş günü, 2014 yılı program iş günü olan 301 gün olarak alınmıştır. 
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2014 yılında TTK Yönetim Kurulunca Kabul edildiği görülen Norm Kadro 

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

2.319 yeraltı (1.116 Pano ayak üretim işçisi), 288 yerüstü işçisi, toplam 2.607 işçi olarak 

belirlenmiştir.  

En son toplu işçi alımı pano ayak üretim işçisi olarak 2009 yılında yapılmış olup 

müessesede emeklilikler nedeni ile işçi sayısının giderek azalması üretimin de giderek 

düşmesine yol açmıştır. 2012 yılında 1.741 yeraltı işçisi olmak üzere toplam 1.990 işçi ile 

646.800 ton tuvönan kömür (359.194 ton satılabilir) üretimi yapılan müessesede 2018 yılında 

1.303 yeraltı işçisi, 188 yerüstü işçisi, toplam 1.491 işçi ile 256.600 ton tuvönan üretim 

(148.573 ton satılabilir) üretim yapılabildiği tuvönan üretimin 2012 yılına göre %60 oranında 

düştüğü görülmektedir.  

Son yıllarda belirgin bir şekilde düştüğü görülen üretimi olumsuz etkileyen başlıca 

etkenlerin ; 

- Ocakların giderek derinleşmesi, genişlemesi nedeniyle nakliyat mesafelerinin, 

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

sisteminde iş gücü ihtiyacını azaltacak şekilde rehabilitasyon ve otomasyona gidilememesi,   

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

üretim işçisi alınması, üretime yardımcı hazırlık, nakliyat, elektromekanik, barutçu, tamir 

bakım gibi sanatlara toplu işçi alınamaması, 

- Norm kadroya göre 1.116 olması gereken pano ayak üretim (kazı) işçi sayısının 

yaklaşık 500’e düşmesi,  

- 2018 yılında müessesede mevcut yaklaşık 500 kazı işçisinden de aylık ortalama 

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

olmak üzere barutçu, mekanizasyon işçiliği gibi gerek iş güvenliği gerekse işin 

sürdürülebilirliği açısından zorunluluk arz eden sanatlarda çalıştırılması, 

-Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerince tespit edilen bazı noksanlıklar nedeniyle 

zaman zaman işin durdurulması, işgücü randımanlarında artış sağlayan pnömatik patlatma 

sistemi ile yapılan üretimin, çift kaçış yolu bulunmaması ve tali havalandırma yapılması 

nedeniyle kurum bazında durdurulması, 

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

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

çalışmalarının, arızalara müdahelelerin, zamanında yapılamaması,  

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

sayılarının artması, -630 kat hazırlıklarının tamamlanamaması nedeniyle ocaklarda 

konsantrasyona/reorganizasyona gidilememesi,  

-27.04.2015 tarihinden itibaren yeraltı iş yerlerinde 6645 sayılı Kanuna istinaden 

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

 üretim gün sayısının 250’ye düşmesi, 

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

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

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 çalışan 

işçilerin yeterince dinlenememesi, 

- ÇSGB İş Müfettişlerinin pnömatik patlatma ile üretim sistemini iptal etmeleri 

sonucu kara tumba yöntemine geçiş sürecinin yarattığı olumsuz koşullar, 

- Hazırlık işçi sayısındaki yetersizlikten dolayı -560 ve -630 Ana kat hazırlık 

çalışmalarının tamamlanamaması, üretime yönelik pano ve kömür içi hazırlık çalışmalarına 

yeterli sayıda ekip tertip edilememesi, üretime hazır rezerv miktarının giderek düşmesi,  

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

Delici ve Yükleyicilerin ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle sıklıkla arızalanması, bakım 

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

randımanlarının düşmesi, 

-İş disiplininin sağlanamaması, devamsızlıklar ve ücretsiz istirahat izinlerinin 

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

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

tertip edilememesi, işçi ve diğer çalışanların motivasyonlarının bozulması, 

- Üretimde mekanizasyon projesinin gecikmesi,  
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- İş kazaları nedeniyle meydana gelen iş gücü ve zaman kayıpları, 

 Olduğu 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 düşürülmesi 

öngörülmektedir. 

Müessesede 2018 yılı işgücü verimlilik değerlerine bakıldığında;  Satılabilir üretime 

göre; Kazı işgücü verimlilik değerinin 1.562 kg/yevmiye, İçeri A (yeraltı) işgücü verimlilik 

değerinin 535 kg/yevmiye, genel işgücü verimlilik değerinin 476 kg/yevmiye olarak 

gerçekleştiği, kurum bazında en düşük verimlilik değerlerine sahip müesseseler arasında 

olduğu, genel işgücü verimlilik değerinin Kurum Stratejik Planında 2019-2023 yılları için 

hedeflenen 1.250 kg/yevmiye değerinin çok altında kaldığı görülmektedir. 

Kozlu TİM’de 2018 yılında üretim yapılan en üst kat kotu -345, en alt kat kotu ise -

560 olup, dikey olarak 215 metrelik mesafede çalışılmaktadır. Müessese’de dengelenmiş 

ortalama üretim derinliği, 2018 yılında -473 metre olmuştur. Müessese halen Kurum bazında 

Armutçuk Müessesesi’nden sonra havzanın en derin ocaklarına sahip olup deniz altında 

üretim panoları bulunmaktadır.  

İşçilikler: 2014 yılında TTK Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen yeraltı norm 

kadro işçi sayısının 2.319 olduğu, 31.12.2018 itibarıyla %44 oranında eksik 1.303 yeraltı 

işçisinin bulunduğu, norm kadroya göre, 1.116 olması gereken pano üretim işçi sayısının 

496’ya,  250 olması gereken hazırlık işçi sayısının 138’e, 362 olması gereken nakliyat işçi 

sayısının 222’ye,  183 olması gereken mekanizasyon işçi sayısının 144’e, 50 olması gereken 

barutçu sayısının 35’e, 74 olması gereken tarama-bakım işçi sayısının 51’e düştüğü, diğer 

yeraltı sanatlarında belirgin açık olduğu görülmektedir. 

2018 yılsonu itibarıyla müessesede kaydı açık toplam 1.491 işçinin %87 si oranında 

1.303 işçi yeraltında çalışmakta olduğu, bunların içinde üretime doğrudan katkısı bulunan pano 

ayak işçi sayısının %38 oranında 496 işçi olduğu, 496 pano ayak üretim işçisinden aylık 

ortalama 235’inin geçici sanat değişikliği ile hazırlık, nakliyat, barutçuluk, elektromekanik gibi 

işçi açığı bulunan sanatlarda çalıştırıldıkları görülmüştür. 

Kuruma 2002, 2006 ve 2009 yıllarında yapılan toplu işçi alımlarında sadece pano 

ayak üretim işçisi alınması, kurumun kamu finansman kararnameleri doğrultusunda yaptığı işçi 
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taleplerinin de Hazine Bakanlığı tarafından uygun görülmemesi veya bir kısmının karşılanması 

sonucunda üretime yardımcı sanatlarda belirgin şekilde işçi açığına yol açmıştır. 

Öte yandan, kurumun yeraltı işyerlerinde çalıştırılmak üzere 1.500 pano ayak üretim 

işçisi alınması konusu Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan talep edilmiş olup bu konuda; 

09.12.2018 tarihli ve 434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında TTK’da, son yıllarda ayrılan 

nitelikli personel açığının kapatılabilmesini teminen 1.500 adet pano ayak işçisi istihdamında 

TTK Kurum Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır. 

 Kurum yeraltı işyerlerinde çalıştırılmak üzere, Zonguldak 700, Bartın 200 ve 

Karabük 100 olmak üzere toplam 1.000 pano ayak üretim işçisinin alım işlemleri Mart 2019’ 

da yapılan kura çekimi ile gerçekleştirilmiştir. Bu işçilerden Kozlu Müessesesinde 

görevlendirilenlerin eğitim ve adaptasyon süreçlerini tamamlamalarının ardından 2019 

yılsonuna doğru üretime katkı sağlamaları beklenmektedir.  

Arama, Hazırlık ve Sondaj Çalışmaları: Müessesede kat hazırlığı galerileri 

Ağustos 2004’ten Eylül 2014’de kadar geçen 10 yıllık süreçte ihale ile üçüncü şahıslar 

marifetiyle sürdürülmüş olup, 2015 yılından itibaren kat hazırlığı işleri müessesenin kendi 

imkânlarıyla yürütülmeye başlanmıştır. Ancak son yıllardaki yoğun işçi emekliliklerinden 

dolayı dağılmış olan kredili hazırlık ekipleri, mevcut hazırlık işçileri ve pano ayak üretim 

işçilerinin önemli bir bölümüyle geçici sanat değişikliği yapılarak yeniden oluşturulmuş; 2015 

yılında hazırlık galerilerinin sürülmesi işine bu ekiplerle başlanmış ve halen devam 

edilmektedir. 

Taş İçi Hazırlıklarda; 2018 yılında kredili olarak 250 metre düz, 160 metre meyilli 

galeri olmak üzere toplam 410 metre programa karşılık, %23 oranında gerçekleşme ile sadece 

94 metre meyilli galeri, cari harcamalardan da 200 metre yatay galeri, 100 metre meyilli 

galeri olmak üzere toplam 300 metre galeri programına karşılık, %62 oranında gerçekleşme 

ile  185 metre düz galeri sürüldüğü, kredili ve cari harcamalardan önceki yıla göre %45 daha 

az olmak üzere toplam 279 metre galeri ilerlemesi yapıldığı görülmüştür.  

Kömür İçi Hazırlıklarında; 2018 yılında 1.500 metre demirbağlı yatay galeri 750 

metre ağaç bağlı meyilli galeri olmak üzere toplam 2.250 metre  galeri programına karşılık 

programın %6 üzerinde toplam 2.378,5 metre (1.257 metre demir bağlı taban, 1.121,5 metre 

ağaç bağlı başyukarı ) kömür içi  ilerleme yapılmış olup bir önceki yıla göre de %74 oranında 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Kömür Yıkama-Zenginleştirme: Müessese’nin ürettiği kömürler, 03.04.2006 
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tarihinden itibaren, demir-çelik sektörüne dönük düşük küllü metalürjik taşkömürü üretim 

politikasına esas olmak üzere doğrudan temin yöntemiyle üçüncü şahıslar tarafından kurulan 

ve işletilen Kozlu Modüler Lavvarı’nda yıkanarak piyasaya sunulmaktadır.  

2006 yılından bu yana yaşanan süreçte ihalelerin iptal edilmesi sebebiyle doğrudan 

temin suretiyle yaptırılan kömür yıkama faaliyetinde gelinen nokta itibarıyla Kozlu ve 

Üzülmez tüvönan taşkömürlerinin gerektiğinde Kuruma ait bir Merkez Lavvar Tesisinde 

Yıkanmasının kaçınılmaz bir seçenek olduğu görülmektedir. 

İş Kazaları: Müessesede üretimi etkileyen en önemli faktörlerden biri de, Kurumun 

diğer müesseselerinde olduğu gibi alınan tedbirlere rağmen önlenemediği görülen iş 

kazalarıdır. 

Derin yeraltı kömür madenciliği yapılan müessesede bölgenin jeolojik ve tektonik 

yapısı nedeniyle kömür damarlarının eğim, kalınlık ve devamlılıkları süreklilik arz 

etmediğinden özellikle üretim ayaklarında ve pano hazırlıklarında  çalışma şartları dünyadaki 

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

önlemlere rağmen iş kazalarına yol açmaktadır.  Yapılan incelemelerde; Müessese’de 2018 

yılında bir önceki yıla göre %40 oranında azalışla 424 iş kazası olduğu, 425 işçinin 

yaralandığı, 406 kazanın yeraltında, 18 kazanın yer üstünde meydana geldiği görülmüştür.   

Burada dikkat çeken diğer bir husus yeraltında meydana gelen ve yaralanma ile 

sonuçlanan 424 kaza sonucu toplam 425 yaralının 278’i (%65) pano ayak üretim işçisi, 74’ü 

(%17) hazırlık işçisi, 44’ü (%10) nakliyat işçisi olmasıdır.  

Malzeme Tüketimi: Orman Genel Müdürlüğü ile TTK Genel Müdürlüğü arasında 

17.01.2018 tarihinde yapılan maden direği alım sözleşmesi ile 2018 yılı için 1 m3 maden 

direğinin bedeli KDV hariç 283,00 TL/m³ ‘den Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 45 Orman 

İşletmesi’nden; toplam 28.087,545 m3 maden direği satın alındığı; Orman Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı Orman İşletmeleri’ne KDV hariç 7.948.775,23 TL ödendiği, Kozlu ve 

Üzülmez Müesseseleri  için alınan miktarın 10.169,074 m3  olduğu görülmüştür. 

Önceki yıl 4.156 takım muhtelif kesitte TH demirbağ kullanılan müessesede 2018 

yılında 2.823 takım muhtelif kesitte TH demirbağ kullanıldığı, demirbağ giderlerinin 

4.129.543,80 TL olduğu, satılabilir üretime göre önceki yıl 26,09 tk./1000 ton olan demirbağ 

birim tüketiminin %37 oranında azalarak 18,10 tk./1000 tona düştüğü, bunun hazırlık 

çalışmalarının ağırlıklı olarak tamir tarama ve göçük açma işlerini içermesinden 

kaynaklandığı görülmüştür. 
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Önceki yıl 131,22 gr/ton olan dinamit birim tüketiminin %37 oranında düşüşle 82,65 

gr/ton, 490,91 adet/1000 ton olan kapsül birim tüketiminin %35 oranında düşüşle 319 

adet/1000 ton olarak gerçekleştiği, dinamit ve kapsül birim tüketimindeki düşüşün azalan 

üretimle birlikte çalışılan damar yapısına bağlı olduğu görülmüştür. Satılabilir üretime göre 

enerji birim tüketiminde de %2 oranında azalış olduğu, Elektrik birim tüketiminin 213,67 

kWh/ton  olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Rezervler: Kozlu TİM’in bulunduğu havzadaki istif, Mesozoik yaşlı örtü 

formasyonları ile Paleozoik yaşlı Karbonifer formasyonlarından oluşmakta ve üretim 

faaliyetleri tamamen Westfalien A yaşlı Kozlu Formasyonu’nda devam etmektedir. Kozlu 

serisi kömür damarları kuzeye eğimli olarak (40º-70º) deniz altına devam etmekte olup 

Müessese ülkede ilk defa deniz altından üretim yapılan panolara sahiptir. 

Kozlu TİM’in toplam rezervi TTK bünyesindeki rezervin %10’unu teşkil etmekte 

iken, 2018 yılı TTK toplam tuvönan üretimi içerisindeki payı %21,3 ve TTK toplam satılabilir 

üretimi içerisindeki payı ise %21,7 mertebesindedir. 

Damar içi hazırlıkları devam eden veya tamamlanmış olan rezervler ile halen 

üretilmekte olan rezervler “Hazır Rezerv” olarak tanımlanmakta olup 2019 yılına 3.411.423 

ton olarak devrettiği,  damar içi hazırlıklarına başlanmamış fakat ana kat lağımları ile askıya 

alınan rezerv “Görünür (Hazırlanacak) Rezerv” olarak tanımlanmakta olup 62.675.898 ton 

olduğu görülmektedir. 

Müessese’nin 154,6 milyon ton olarak hesap edilen rezerv tamamen jeolojik rezerv 

olup, mümkün rezervin %50 oranında, muhtemel rezervin ise %30 oranında yanılma payı 

içermesi nedeniyle, minimal bir değer olarak jeolojik rezervin 115 milyon olduğu 

düşünülebilir. Havzada kabul gören genel yaklaşımla bu rezervin %60’ı yani 69 milyon tonu 

yeraltından istihraç edilebilecek rezerv niteliğindedir. Yaklaşık olarak bu miktarın, geçmiş 

tecrübelerin ışığında %60’ının üretilebileceği düşünülürse, bu rezervin sadece 41 milyon 

tonunun tuvönan olarak çıkarılabileceği, Müessesece yapılan son bir çalışmaya göre ise, -700 

kotuna kadar olan jeolojik rezervin 69,3 milyon ton olduğu, ancak bu rezervin %55,5’i 

oranında 38,5 milyon tonunun işletilebilir olduğu belirtilmektedir. 

Verimlilik: İşletmecilikte bir üretim tesisinde belirli bir zaman dilimi süresinde 

gerçekleştirilen üretimin aynı zaman dilimi içerisinde bu üretimi gerçekleştirmek için 

kullanılan fiili işçi yevmiye sayısına oranı (kg/yevmiye) işgücü verimliliği olarak 

tanımlanmaktadır.  

2018 yılında 2.699 kg/yevmiye olarak gerçekleşen tuvönan bazda pano ayak üretim 
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işgücü verimliliği programa göre %22, bir önceki yıla göre %9 oranında düşük, Satılabilir 

bazda pano ayak üretim işgücü verimliliği programa göre %16, önceki yıla göre de %11 

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

kurum ortalamasından  (3.252 Kg/yevmiye)  %17 oranında düşük olduğu görülmektedir.   

.  

1.5.5.2- Üretim maliyetleri : 

Ocaktan 256.600 ton tuvönan olarak çıkarılan ve hizmet alımı yoluyla yükleniciye 

lavvarda yıkattırılmak suretiyle elde edilen 148.573 ton satılabilir kömürün,  satılan 142.511 

tonluk kısmını ana hatlarıyla; 

- %67,4’ü oranında 96.064 tonunu, enerji sektörüne (Elektrik enerjisi üreten 

Çatalağzı Termik Santraline) satılan filtrasyon ürünü kömür, 

-%29,6’sı oranında 42.219 tonunu, demir-çelik sektörüne (Kardemir’e satılan ) 0-10 

mm ebatlı düşük küllü-ince lave metalürjik kömür, 

- %1’i oranında 1.397 tonunu Valiliğe verilen kömür ve 

- % 2’si oranında 2.831 tonunu tonunu işçilere verilen,  yakımlık olarak teshine 

satılan ve belediyelere verilen 18-150 mm ebatlı kömür  

Oluşturmaktadır.  

Kozlu 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, vb 

birçok faktör etki etmektedir. 

Kozlu TİM’in 2018 yılına ilişkin faaliyet döneminde üretilen satılabilir 

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

birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 11: Üretim Maliyetleri Tablosu 

Üretim maliyetleri 

2017 2018 

Gerçekleşen  Program Gerçekleşen Gerçekleşme 
Oranı 

Program 

 (%)   
(Bin 

TL) 
% Bin TL % Bin TL % 

1-Üretimle Doğrudan  
             

   Ilgili Giderler: 

 -İlk Madde Ve Malzeme 2.808 1,4 1.924 0,9 2.746 1,3 143 

 -İşçilik 65.403 33,6 64.613 31,4 67.200 30,9 104 

 -Genel Üretim Giderleri 592 0,3 659 0,3 585 0,3 89 

 - Dışardan Sağlanan Fayda ve Hiz. 10.447 5,4 12.004 5,8 11.593 5,3 97 

 - Amortismanlar ve Tükenme Pay. 6.139 3,1 6.862 3,3 6.599 3,0 96 

                                               Toplam (1) 85.389 43,8 86.062 41,7 88.723 40,8 103 

2-Üretimle Dolaylı  
          

   Ilgili Giderler: 

 - Ortak Üretim Giderleri 97.858 50,2 107.980 52,4 116.792 53,7 108 

 - Yardımcı Üretim Giderleri 11.577 6,0 12.106 5,9 11.961 5,5 99 

 -            

                                                Toplam (2) 109.435 56,2 120.086 58,3 128.754 59,2 107 

                                           Toplam (1+2) 194.824 100,0 206.148 100,0 217.476 100,0 105 

3-Yarı Mamul Değişmeleri (+,-)           

4-Üretim Giderlerinden Indirimler (-):            

 -Ara ve Yan Ürün Giderleri           

 -Diğer Giderler           

                                                Toplam (4)        

5-Maliyet Giderleri Toplamı 194.824  206.148  217.476  105 

6-Üretim Miktarları (Ton) 159.272   200.800   148.573  74 

7-Birim Maliyeti (5/6) (TL/Ton) 1.223   1.027   1.464   143 

 

Bir önceki yıla göre; üretilen satılabilir kömür miktarının %6,7 oranında (10.699 

ton) azaldığı ve maliyet giderleri toplamının da %11,6 oranında (22.652 Bin TL)  arttığı 

görülmektedir. Bunun sonucunda birim üretim maliyetinin programa göre %43, bir önceki 

yıla göre de %20 oranında daha fazla olarak 1.464 TL/ton olduğu görülmektedir.  

2018 yılında toplam üretim maliyetleri içinde en büyük payın; %30’u genel üretim 

giderleri içinde yer alan işçi ücret ve giderleri (49.615 Bin TL), %10,6’sı direkt işçilik 

giderleri (17.586 Bin TL) olmak üzere % 40,6 ile işçilik giderleri teşkil etmektedir. Buna, 

ortak ve yardımcı üretim giderlerinde yer alan %59,4 oranındaki işçiliklerin (97.946 Bin TL) 

ilavesi ile 165.147 Bin TL olarak gerçekleşen üretim ile ilgili toplam işçilik giderleri, üretimle 

ilgili toplam maliyetlerin (217.476 Bin TL) %76’sı oranında büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır.   
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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. 

1.5.6.1 Satışlar 

Tablo 12: Satışlar Tablosu 
              

Satışlar 

2017 2018   

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 

Miktar 
Tutar 

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar 

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar 

(Bin TL) 

1-Esas ürün:             

a)Yurt içi 155 41.163 194 59.849 143 49.160 

b)Yurt dışına             

İhraç kaydıyla             

Direk              

2-Yan ve ara ürün:             

3-Ticari mal:             

Yurt içi satış toplamı 155 41.163 194 59.849 143 49.160 

Yurt dışı satış toplamı 0 0 0 0 0 0 

Genel toplam 155 41.163 194 59.849 143 49.160 

 

 

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 Taşkömürü 0 42.219 42.219 0 

  b) 18/150 Taşkömürü 0 10.290 10.290 0 

  c) Santral Yakıtı 0 96.064 96.064 0 

  2- Yan ve ara ürün         

  3-Ticari mallar         

    Genel Toplam 0 148.573 148.573 0 

 

2019 yılına kömür devredilmemiştir. 
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1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Tablo 14: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları Net                 

Satışlar 

Satışların 

Maliyeti 

Faaliyet 

Giderleri 

Satış 

Maliyetleri 

Toplamı 

Faaliyet  

Zararı 

Net 

Satışlara 

Göre 

Zarar 

Satış 

Maliyetine 

Göre 

Zarar 

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

1-Esas Ürün: 49.160 208.895 42.348 251.243 202.083 411 80 

   A)Yurt İçi 49.160 208.895 42.348 251.243 202.083 411 80 

   B)Yurt Dışına               

2-Yan ve Ara Ürün: -   - -   - -  -  -  

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

Yurt İçi Satış Toplamı 49.160 208.895 42.348 251.243 202.083 411 80 

Yurt Dışı Satış Toplamı - - - - - -  -  

Genel Toplam 49.160 208.895 42.348 251.243 202.083 411 80 

Satış Programı 59.849 199.448 41.465 240.913 181.064 303 75 

Geçen Dönem Satış Sonuçları 41.163 189.595 41.155 230.750 189.587 461  82  

Programa Göre Fark (10.698) 9.447 883 10.330 21.019   -  

 

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

12.496 Bin TL arttığı, satış maliyetine göre zararın ise bir önceki yıl değeri olan %82’den 

2018 yılında %80’e düştüğü görülmektedir. 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

Müessesenin bağlı şirket, ortaklık ve iştiraki bulunmamaktadır. 

1.5.8 Yatırımlar 

Kurumun 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 Yönetim Kurulu’nun 22.02.2018 tarih 

ve 25 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 

Yatırım dönemi içerisinde Kozlu TİM’in 2018 Yılı Yatırım Programı, Bakanlığın 

verdiği yetki çerçevesinde yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar dikkate alınarak, Genel Müdürlük 

Makam Oluru ile 2 defa revize edilmiştir. Bu revizeler Kozlu TİM’in talebinin karşılanması 

amacıyla yapılmıştır.  
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Ayrıca program galeri miktarlarında da revizeye gidilerek -560 Kat Hazırlığı işinin 

program galeri miktarı 360 m’den 94 m’ye, -630 Kat Hazırlığı işinin program galeri miktarı 

ise 50 m’den 10 m’ye düşürülmüştür.  

Yatırım programı kapsamındaki projelerin uygulama durumları ana hatlarıyla 

aşağıdaki gibidir: 

- Kozlu TİM’de dik damarların (özellikle 60°-90°) tam mekanize kazı sistemi ile 

üretiminin yapılabilmesi amacıyla Üretimde Mekanizasyon Projesine ilk kez 2016 Yılı 

Yatırım Programı’nda yer verildiği ve 2018 Yılı Yatırım Programı’nda da devam eden iş 

olarak yer aldığı görülmüştür.  

Ancak Kozlu TİM’in bu süreçteki araştırmalarında; dik damarlar için tam mekanize 

sistemin sadece 0,8-1,8 metre ile 1,1-2,2 metre arası damar kalınlıklarında uygulamanın 

mümkün olduğu, bu sistemin uygulanmasının özellikle damar kalınlıklarının maksimum 

yükseklik sınırını aşmamasına, sağlam ve düzgün tavan ve taban taşının varlığına bağlı 

olduğu, damar kalınlıklarındaki ani genişlemelerde 60°- 90°lik eğimlerde tavan-taban arasına 

sıkıştırılan şiltlerin boşalarak kaymalarına neden olacağı sonucuna varılmıştır. Bu durumda; 

Kozlu TİM dik damarları (60°-90°) 1,0 - 6,0 metre arasında farklı kalınlıklar gösterdiğinden 

bu durum tam mekanize kazı sistemlerinin mevcut durumlarıyla ocaklarda uygulanmasını 

mümkün kılmamaktadır. Dik damarlar için esnek yarı mekanize sistemlerin Kozlu TİM’in 

jeolojik koşullarına, değişen damar kalınlıklarına ve kısmi arızalara daha uyumlu olduğu 

görüşü doğrultusunda da 2018 yılında Yurtdışı Makine Demirbaşları programı kapsamında 

Esnek Yarı Mekanize Sistem adıyla teçhizat alımı yoluna gidildiği görülmektedir. Bunun 

sonucu olarak; Üretimde Mekanizasyon Projesi kapsamında yer alan Maden Teçhizatı konulu 

Kozlu TİM Üretimde Mekanizasyon işinde toplam 3.731 Bin TL program ödeneğe karşılık, 

cari yılda nakit ve fiziki harcama gerçekleşmemiştir.  

-560 Kat Hazırlığı Projesi E.K.İ. Yönetim Komitesinin 03.07.1980 tarih ve 393 

sayılı kararına istinaden TKİ Yönetim Kurulu’nun 11.12.1980 tarih ve 2715/2621 sayılı 

Kararı ile kabul edilerek aynı yıl projenin uygulamasına başlanmıştır. 1980 yılında -485/-560 

katları arasındaki kömürlerin üretimi amacıyla projelendirilip uygulamaya alınan -560 Kat 

Hazırlığı işinin proje boyu en son TTK Genel Müdürlük Makamının 10.08.2015 tarihli Oluru 

ile revize edilerek 19.757,00 metre olarak onaylanmıştır. Kozlu TİM’in -560/-630 katları 

arasındaki kömürlerinin üretimi amacıyla projelendirilen -630 Kat Hazırlığı işi ise TTK Genel 

Müdürlük Makamı’nın 07.10.2003 tarihli Oluru ile 9.590 metre proje boyu ile onaylanarak 

yürürlük kazanmış, ancak; duyulan ihtiyaç doğrultusunda proje boyu 03.03.2011 tarihinde 
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yine TTK Genel Müdürlük Makamının Oluru ile 13.928 metre olarak revize edilmiştir.  

Kozlu TİM’de kat hazırlığı galerilerinin Ağustos 2004’den Eylül 2014’de kadar 

geçen 10 yıllık süreçte ihale ile üçüncü şahıslar marifetiyle sürdürüldüğü, yüklenicinin 

sözleşme süresinin 28.09.2014 tarihinde son bulduğu ve 2015 yılından itibaren ise kat 

hazırlığı işleri Kozlu TİM’in kendi imkânlarıyla yürütülmeye başlandığı, ancak; son yıllardaki 

yoğun işçi emekliliklerinden dolayı dağılmış olan kredili hazırlık ekipleri, Kozlu TİM’deki 

mevcut hazırlık işçileriyle yeniden oluşturulduğu, 2015 yılında hazırlık galerilerinin sürülmesi 

işine bu ekiplerle başlandığı ve halen devam edildiği görülmüştür. 

Kozlu TİM’in kat hazırlığı projelerinden olan -630 katının ise henüz kömür 

üretimine tam anlamıyla hazır hale getirilememesi Kozlu TİM’i üretime yönelik yeni pano 

hazırlığı arayışına yöneltmiştir. Bu doğrultuda; 1 no.lu kuyu akrosaj galerisinin Batı 

çıkışından güneye yeni bir galeri sürülüp, başyukarılarla -560/-485/-425 bağlantısının 

sağlanması planlanarak bağlantı sonrası oluşturulacak panolardan, daha önce üretilmeyen çay 

kömürlerinin alınması programlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan projenin uygulanabilmesi 

için 111056481 galerisi ile 111056490 başyukarısı -560 Kat Hazırlığı Projesine dahil edilerek 

anılan iş Genel Müdürlük Makam Oluru ile 2015 yılında revize edilmiş ve galeri sürme işine 

aynı yıl başlanmıştır. Hazırlık Başmühendisliğine bağlı oluşturulan kredili ekip 2018 yılında; 

-560 katındaki 111056490 galerisinde TH34 bağ ile 16 m2 kesitte toplam 94 metre meyilli 

galeri sürmüştür. 

 Bu doğrultuda -560 Kat Hazırlığında; 2018 yılsonu itibariyle sürülmüş olan toplam 

15.777,25 metre galerinin 13.067,75 metresi Kozlu TİM imkânları ile 1.139,50 metresi I. 

Kısım ve 1.570 metresi de II. Kısım ihale kapsamında yapılmış olup mevcut onaylı projede 

3.979,75 metre daha sürülecek galeri bulunmaktadır. 

-630 Kat Hazırlığı işinde ise 2018 yılında Kozlu TİM ekipleri ile kredili galeri 

ilerlemesi yapılmamıştır. Kozlu TİM’de kredili galerilerin sürülmesi amacıyla 2018 yılında -

560 katı için 1 ekip, -630 katı için 1 ekip kurulması programlanmış, ancak; Hazırlık 

Başmühendisliği sadece 1 ekip kurabildiğinden sadece -560 katında 111056490 hazırlık 

galerisinin sürülmesi işine devam edilebildiği görülmüştür. 

-630 Kat Hazırlığı işinde proje başlangıcı olan Ekim-2003’den 2018 yılı sonuna 

kadar 8.177,29 metre galeri sürülmüş ve bu ilerlemenin 209,79 metresi Kozlu TİM 

ekipleriyle, 1.972,50 metresi I. Kısım ve 5.995 metresi de II. Kısım ihale kapsamında 

yüklenici firma marifetiyle yapılmıştır. Toplam proje boyu 13.928 metre olan -630 Kat 

Hazırlığı işi kapsamında 5.750,71 metre daha sürülecek galeri bulunmaktadır. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Kozlu Tim 2018 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

33 

 

Arama-İhzarat Projesi kapsamında yer alan Maden Tesisatı konulu; –560 Kat 

Hazırlığı, –630 Kat Hazırlığı işlerinde toplam 3.166 Bin TL program ödeneğe karşılık; toplam 

827.306,69 TL nakit ve fiziki harcama ile % 26,13’lük yatırım gerçekleşmiştir.  

 - Muhtelif İşler Projesi kapsamında yer alan Maden Teçhizatı konulu; İşgüvenliği 

İyileştirme Teçhizatı, Yurtdışı Makine Demirbaşları, Yurtiçi Makine Demirbaşları, Maden 

Makineleri Fabrika İmali Demirbaşları, 2018 Yılı Boru İhtiyacı ve Sınai Tesisat konulu; Direk 

Harmanı İdari Bina İnşaatı iş kalemlerinden oluşan Muhtelif İşler Projesi’nde toplam 18.573 

Bin TL program ödeneğe karşılık; 9.345.112,41 TL nakit harcama ile %50,32’lik nakit 

gerçekleşme; 2.961.663,90 TL fiziki harcama ile %15,95’lik fiziki yatırım gerçekleşmesi 

sağlanmıştır.  

Sonuç itibariyle; Kozlu TİM 2018 Yılı Yatırım Programı proje ve ödenek revizeleri 

Yönetim Kurulu’nun 25.12.2018 tarih ve 255 sayılı Kararı ile toplam 25.470 Bin TL olarak 

son şeklini almıştır. 2018 yılında toplam 10.172.419,10 TL nakit harcama ile % 39,94’lük 

nakdi, 3.788.970,59 TL fiziki harcama ile  %14,88’lik fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 

                           Tablo 15: Yatırım Tablosu 
     

Projeler  

Projenin 
Başlangıçtan 2018 Yılı 

Sonuna Kadar 

2018 Yılı 

2018 Yılında 

Gerçekleşme (%) 

Ödeneğinin 

Son Tutarı 
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 

2016-2020 56.400 0 0 3.731 0  0   0  0 

Toplam (B)                     

C-Yeni projeler:                     

a)  2018 yılında bitenler(2018 B 

000032) Arama-İhrazat 
2018-2018 4.154 827  827  3.166 827  827   26  26 

(2018 B 000080) Muhtelif İşler 2018-2018 7.686 9.345  2.962  18.573 9.345  2.962   50  16 

b)  2018 yılından sonraya kalanlar:                      

Toplam (C)   11.840 10.172 3.789 21.739 10.172 3.789   47   17 

Toplam (A+B+C)    68.240 10.172 3.789 25.470 10.172 3.789    40   15 

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)    68.240 10.172 3.789 25.470 10.172 3.789    40   15 
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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 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.   

Müessese Yönetim Komitesi’nin 21.02.2019 gün ve 09 sayılı kararı ile kabul edilen 

2018 yılı bilançosu ve gelir tablosu TTK Yönetim Kurulu’nun 07.03.2019 gün ve 56 sayılı 

kararı ile onaylanmıştır. 

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 332 0,4 348 0,5 16 

  B-Menkul Kıymetler           

  C-Ticari Alacaklar 166 0,2 174   8 

  D-Diğer Alacaklar 14.192 15 555 1 (13.637) 

  E-Stoklar 13.003 14 10.081 13 (2.922) 

  F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri           

  G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 807 0,9 616 1 (191) 

  H-Diğer Dönen Varlıklar 1.349 1,4 254   (1.094) 

                                 Toplam (I) 29.848 31,6 12.027 16 (17.821) 

II-Duran Varlıklar:           

   A-Ticari Alacaklar 21 0,02 21   0 

   B-Diğer Alacaklar           

   C-Mali Duran Varlıklar           

   D-Maddi Duran Varlıklar 55.418 59 54.499 73 (919) 

   E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar           

   F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 9.073 10 8.609 11 (464) 

   G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları           

   H-Diğer Duran Varlıklar           

                   Toplam (Iı) 64.512 68,4 63.129 67 (1.383) 

                   Genel  Toplam (I + II) 94.360 100 75.156 80 (19.204) 

                  Nazım Hesaplar 22   100.424   100.402 
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Müessesenin 2018 yılı varlıkları geçen yıla göre %20 oranında 19.204 Bin TL 

azalarak 75.156 Bin TL’ye düşmüştür. Genel Müdürlükten olan cari hesap alacağının 

yeraldığı Diğer alacakların %96 oranında azalması varlıkların azalışında etkili olmuştur. 

Önceki faaliyet döneminde varlıkların %31,6’sını oluşturan 29.848 bin TL 

tutarındaki bir yıl veya daha kısa sürede paraya çevrilebilecek değerlerden oluşan dönen 

varlıklar, cari yılda %60 oranında 17.821 Bin TL azalışla 12.027 Bin TL ile toplam varlıkların 

%16’sını oluşturmaktadır. 

Hesap bakiyesi 348 Bin TL tutarındaki hazır değerlerin; 12 Bin TL’si bilânço günü 

itibarıyla kasadaki nakdi ve 336 Bin TL’si de bankalardaki mevduatları göstermektedir.    

Müessesenin banka hesaplarının tümü kamu bankalarındadır ve özel bankalarda 

hesap bulunmamaktadır. 

Müessesenin önceki yıl 166 bin TL olan kısa vadeli ticari alacakları cari yılda 8 bin 

TL artarak 174 bin TL olmuştur. Bu alacakların tamamı, redevans firmalarının müesseseden 

kiraladıkları redevanslı sahalar kira ve rödövans bedellerine ait bulunmaktadır. 

Müessesenin önceki dönem net tutarı ise 14.192 Bin TL olan diğer alacaklarının, 

13.698 bin TL Genel Müdürlükten olan cari hesap alacağı 2018 yılında tahsil edilmiş, 2019 

yılına 555 Bin TL diğer alacak devretmiş olup bu alacaklar personelden olan avans, taksitle 

satılan kömür bedelleri, kira bedelleri gibi  alacaklara, diğer çeşitli alacaklara, ve şüpheli 

alacaklara ilişkindir. 

Müessesenin 236 Bin TL tutarındaki şüpheli alacaklarının; 155 Bin TL'si İş 

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

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

gecikme faizleri için ayrılan karşılıkları göstermektedir. 

Müessesenin stok hesaplarının yılsonu bakiyesi 10.081 bin TL olup, yoldakile dahil 

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

yedekler gibi ilk madde ve malzemelerden oluşmaktadır. 

Müessesenin gelecek dönemlere ait olduğu halde ödemesi cari yılda yapılan 

giderlerinin yılsonu itibariyle toplam tutarı 616 bin TL, memur ve sözleşmeli personele 15 

Aralık 2018 tarihinde ödenen aylıkların, 01-14 Ocak 2019 tarihlerine isabet eden kısmına 
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aittir. 

Yılsonu itibariyle Diğer dönen varlıklar hesabında kayıtlı 254 Bin TL, Devreden 

KDV ve personele verilen avansların yıl sonu kalıntısını göstermektedir. 

Duran varlıklar Müessesenin 2018 yılı bilançosunda yer alan aktif değerlerin 

%84’ünü oluşturmakta ve önceki yıla göre %2 oranında azalarak 63.129 Bin TL'ye 

düşmüştür. 

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

TCDD’den kiralanan saha için verilen kati teminattır. 

Yapılmakta olan yatırımlar dahil maddi duran varlıkların net değeri önceki dönem 

55.418 Bin TL iken, 2018 yılında %1,7  oranında 919 Bin TL azalarak  dönem sonunda 

54.499 Bin TL olmuştur. Maddi duran varlıkların dönem başında 182.513 Bin TL olan brüt 

tutarına, yıl içinde 4.117 Bin TL tutarında giriş, 2.085 Bin TL tutarında da çıkış olmuş, 

yılsonunda 183.826 bin TL tutarında maddi duran varlık oluşmuştur. Bu tutardan 137.316 Bin 

TL amaortisman ayrılması sonucunda, yılsonunda yapılmakta olan yatırımlar hariç maddi 

duran varlıkların net tutarı 46.511 Bin TL olmuştur. Bu meblağ yapılmakta olan yatırımlar ve 

verilen avanslarla birlikte 54.499 bin TL’ye ulaşmıştır. 

Bilânço günü itibariyle Müessesenin maddi duran varlıklarının %70 oranında itfa 

edildiği görülmektedir. 

Hazırlık ve geliştirme giderlerinden oluşan özel tükenmeye tabi varlıklarının yıl 

sonu tutarı 20.942 Bin TL olup dönem sonunda 12.333 bin TL’ye ulaşan birikmiş tükenme 

payı tutarı indirildikten sonra bu hesabın net tutarı 8.609 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 42 0,0 58 0,1 16 

C-Diğer Borçlar 70 0,1 48.608 65 48.539 

D-Alınan Avanslar           

E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri           

F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.306 4 4.660 6 1.354 

G-Borç ve Gider Karşılıkları           

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider 

Tahakkukları 
16.880 18 19.500 26 2.620 

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar           

Toplam (I) 20.297 22 72.826 97 52.529 

II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar:           

A-Mali Borçlar           

B-Ticari Borçlar           

C-Diğer Borçlar           

D-Alınan Avanslar           

E-Borç ve Gider Karşılıkları 491 1 512 1 20 

F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider 
  

  
  

    

Tahakkukları       

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar           

Toplam (II) 491 1 512 1 20 

Toplam (I+II) 20.789 22 73.338 98 52.550 

III-Öz Kaynaklar:           

A-Ödenmiş Sermaye 1.991.000 2.110 2.130.500 2.835 139.500 

-  Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları (+)           

-  Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)           

B-Sermaye Yedekleri           

C-Kâr Yedekleri           

D-Geçmiş Yıllar Kârları           

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (1.717.151)   (1.917.429)   (200.278) 

F-Dönem Net Kârı (Zararı) (200.278)   (211.254)   (10.976) 

Toplam (III) 73.571   1.817   (71.754) 

Genel Toplam (I+II+III) 94.360   75.156   (19.204) 

Nazım Hesaplar 22   100.424   100.402 

 

 

Müessesenin 2018 bilançosunda yer alan pasif değerler toplamı, geçen yıla göre 

%20,4 oranında 19.204 Bin TL azalarak 75.156 BinTL’ye düşmüştür. Pasif değerlerdeki 

düşüşün sebebi, 1.917.429 Bin TL tutarıyla bilanço içinde ödenmiş sermaye ile birlikte 

önemli yer tutan  geçmiş yıl zararlarının %11,7 artarak sermayedeki artışı etkisiz hale 
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getirmesidir.  

Müessesenin 2018 yılı bilançosunda önceki yıla göre 52.5529 Bin TL artarak 72.826 

Bin TL’ye ulaşan kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde 48.525 Bin TL Genel Müdürlüğe olan 

Cari Hesap borcu, 4.660 Bin TL ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler ile işçilerin ikramiye 

ve 1-14 Ocak maaş tahakkuklarından oluşan 19.474 Bin TL gider tahakkukları önemli yeri 

tutmaktadır. 

2018 yılı bilanço toplamı 58 bin TL olan ticari borçların 33 Bin TL’si rödövans 

firmalarından alınan teminatlara ilişkindir. 

Ödenecek vergi ve fonlar  ile ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabında izlenen 

4.643 bin TL; cari yılda tahakkuk eden ve 2018 yılında ödenecek olan müessesenin sorumlu 

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

kesintileri, para cezaları gibi personel ücretlerinden kesilen ve ödenecek olan diğer 

yükümlülüklere aittir 

Müessesenin 2018 yılı bilançosunda yer alan öz kaynaklar toplamı %97,5 oranında 

71.754 Bin TL azalarak 1.817 Bin lira olarak gerçekleşmiştir.  

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 

müesseselerin ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki şekilde dağıtılarak Müessesenin nominal 

sermayesi 2.385.000.000,00 TL'ye yükseltilmiş olup 2018 yıl sonu itibarıyla bunun 

2.130.500.000,00 TL'si ödenmiştir. 

Müessesenin faaliyet dönemlerini zararla kapatması nedeniyle geçmiş yıllar 

zararları, her yıl dönem zararı kadar artmaktadır. Bu nedenle, önceki yıl zararı olan 200.278 

Bin TL’nin ilavesi ile birlikte 2018 yılı faaliyet dönemi sonu itibarıyla geçmiş yıllar zararları 

1.917.429 Bin TL’ye ulaşmıştır.   

Müessesenin 2018 yılı net dönem zararı, bir önceki yıla göre %5,5 oranında, 10.976 

Bin TL artarak 211.254 Bin TL’ye yükselmiştir. Bu sonuçlarla Müessesenin 2.130.500 Bin 

TL olan ödenmiş sermayesinin %90’ı geçmiş yıl zararları ile dönem net zararının toplamı olan 

1.917.429 bin TL ile yitirilmiştir.  

Müessese faaliyetlerinin zararla sonuçlanması ve buna bağlı olarak öz kaynak 
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yaratılamaması nedeniyle müessese sermayesi Hazine tarafından her yıl arttırılarak 

faaliyetlerinin devamı sağlanmaktadır. 

100.424 Bin TL tutarındaki nazım hesapların 100.377 Bin TL’si kıdem tazminatı 

borçlarından, 24 Bin TL’si de kiraya verilen maddi duran varlık bedellerinden oluşmaktadır.  

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 41.163 49.160 7.997 

B-Satış Indirimleri (-)       

C-Net Satışlar 41.163 49.160 7.997 

D-Satışların Maliyeti(-) (189.595) (208.895) (19.301) 

       Brüt Satış Kârı veya Zararı (148.432) (159.735) (11.303) 

E-Faaliyet Giderleri (-) (41.155) (42.348) (1.193) 

       Faaliyet Kârı veya Zararı (189.587) (202.083) (12.496) 

F-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar 3.454 2.222 (1.232) 

G-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) (5.823) (2.969) 2.854 

H-Finansman Giderleri (-)       

       Olağan Kâr veya Zarar       

I-Olağan Dışı Gelir ve Kârlar 536 556 20 

J-Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (8.858) (8.979) (121) 

       Dönem Kârı veya Zararı (-) (200.278) (211.254) (10.976) 

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

                             Dönem Net Kârı veya Zararı (-) (200.278) (211.254) (10.976) 

 

Müessesenin 2018 yılı Gelir Tablosunda, kömür satış faaliyetlerinden sağladığı 

49.160 Bin TL tutarındaki net satış hasılatına karşılık, satışların maliyeti toplamı 208.895 Bin 

TL olarak gerçekleşmiş ve 159.735 Bin TL tutarında brüt satış zararı oluşmuştur. Bu tutar 

üzerine yıl boyunca oluşan 42.348 Bin TL tutarındaki faaliyet giderleri ilave edildiğinde 2018 

yılı faaliyet zararı 202.083 Bin TL ‘ye ulaşmıştır. Olağan ve olağandışı faaliyetlerden 2.778 

Bin TL gelir ve karların ilavesi ve 11.948 Bin TL gider ve zararın tenzili sonucu dönem net 

zararı %5,5 artışla 211.254 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.  
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Kozlu Müessesesinin 2018 yılı Gelir Tablosunda 41.163 Bin TL olan önceki yıl  brüt 

satışları, cari yılda % 19,4 oranında 7.997 Bin TL artarak 49.160 Bin TL olmuştur. Bu artışta, 

kömür satışlarının 154.753 Ton'dan 142.511 Ton'a düşmesine rağmen ortalama kömür satış 

fiyatının 265,99 TL'den 344,96 TL'ye yükselmesi etkili olmuştur. 

Müessesede satılan kömürden bir iade olmadığı gibi, satış sonrası indirim 

uygulaması da olmadığından net satışlar da brüt satışlar kadar 49.160 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

Önceki yıl 189.587 bin TL olan toplam kömür satış maliyeti, cari yılda  %10,2 

oranında  19.301 Bin TL artış göstererek 208.895 Bin TL tutarına ulaşmıştır. Üretim 

miktarının %7  düşmesi karşısında maliyetlerinin yükselmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Müessesenin ticari faaliyetlerinden cari yılda sağlanan 49.160 Bin TL tutarındaki 

satış hasılatı ile toplam 202.083 Bin TL tutarındaki mal ve hizmet satışları maliyetinin % 

23,5’si karşılanabilmiş, toplam satış maliyetinin %76,5 oranındaki 159.735 Bin TL de 2018 

yılı brüt satış zararı oluşmuştur. 

Müessesenin esas faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yapılması zorunlu olan, 

ancak üretim maliyetlerine yüklenmeyen dönem giderlerinden oluşan Faaliyet giderleri 

hesabının yılsonu bakiyesi önceki yıla göre % 2,9 oranında 1.193 Bin TL artış göstererek 

42.348 Bin TL olmuştur. Bu tutarın; 2.732 Bin TL‘si pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine, 

39.616 Bin TL’si de genel yönetim giderlerine ait bulunmaktadır. 

Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar hesabında kayıtlı 2.222 Bin TL ‘nin; 537 

Bin TL’si faiz gelirlerini, borcunu zamanında ödemeyen Çates ve rödövans firmalarından 

alınan gecikme faizlerini, 14 Bin TL’si konusu kalmayan karşılıkları, 467 Bin TL'si lojman ve 

kira gelirlerini, 53 Bin TL rödövans gelirlerini ve 1.120 Bin TL’si de diğer olağan gelir ve 

kârları göstermektedir. 

Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararların toplamı 2.969 Bin TL olup; fiziki ve 

ekonomik ömürlerini doldurmaları nedeniyle kayıtlardan çıkarılan maddi duran varlıkların 

iktisap bedelleri ile birikmiş amortismanları arasındaki farklara, meslek hastalığına 

yakalandıkları gerekçesiyle açılan davalar sonucu ilgili mahkemelerce ödenmesine karar 

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

Olağandışı gelir ve kârlar 556 Bin TL olup, işçi istihkak iptallarine, önceki dönem 

gelir ve karlarına, arızi malzeme satış karlarına, tahsil olunan gecikme cezalarına ve hukuk 

tarafından verilen kararlar sonucu alacaklar hesabına kaydedilen tutarları göstermektedir. 
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Müessesenin olağan faaliyetleri dışındaki işlemlerden kaynaklanan gider ve 

zararları, Önceki dönem gider ve zararlarından ibarettir ve yılsonu itibariyle tutarı 8.979 Bin 

TL olup memur ve sözleşmeli personele ödenen emekli ikramiyeleri ve işçilere ödenen kıdem 

tazminatlarından önceki yıllara isabet eden ksımlarını göstermektedir. 

Müessesenin 2018 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 202.830 Bin TL tutarındaki 

olağan zarar tutarına, 8.979 Bin TL olağan dışı gider ve zararın ilavesi ve 556 Bin TL 

tutarındaki olağan dışı gelir ve karların tenzil edilmesi sonucunda, 211.254 Bin TL tutarında 

cari dönem zararı meydana gelmiştir.  

Müessese geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018 faaliyet dönemini de zararla kapatmış 

olduğundan Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılığı oluşmamıştır. 

1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 19: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 
2017 2018 

Artış-

azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   22,0 97,6 342,9 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 353,9 2,5 (99,3) 

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

kaynaklar 
147,1 16,5 (88,8) 

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

yabancı kaynaklar 
83,0 2,7 (96,8) 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar       

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

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar (272,2) (11.623,5) (4.169,8) 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 58,7 72,5 23,5 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 253,1 258,1 2,0 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,4 4,1 196,4 

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

işletme sermayesi 
4,3 -0,8 (118,8) 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,56 27,05 4.734,4 

 
Faaliyet dönemlerini sürekli zararla kapatan ve kaynak yaratamayan Müessese tüm 

işletme faaliyetlerini yabancı kaynaklarla yürütmekte ve bunun finansmanı ana teşekkülce her 

yıl sermaye artırımına gidilerek karşılanmaktadır.   

Müessesenin yabancı kaynaklarının varlıklarına oranı, önceki yıla göre % 342,9 

puan artarak %97’ya yükselmiştir. Bu orana göre 2018 yılında Müessese varlıklarının 

%97,6’sını yabancı kaynaklarla karşılandığı görülmektedir. Bunun sebebi önceki yıl 
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bilançosunda 13.698 bin TL olan Genel Müdürlükten olan cari hesap alacaklarının cari yılda 

tamamının tahsil edilerek üsütne 48.525 Bin TL Genel Müdürlüğe borcun oluşması ile cari yıl 

zararı ile birlikte geçmiş yıl zararlarının sermayeyi büyük oranda tüketmesidir.   

Müessesenin hesap döneminde öz kaynaklarının yabancı kaynaklara oranı 99,3 puan 

azalarak %2,5 ’e düşmüştür. Bu düşüşün nedeni, sermaye artışının yabancı kaynaklarda olan 

artıştan daha düşük olmasıdır. Dönem zararı aynı düzeyde seyretmiş olmasına rağmen önceki 

yıl zararının eklenmesiyle geçmiş yıl zararlarının artması ile birlikte sermaye artışı oransal 

olarak zarar artışından daha düşük olduğundan gelecek dönemde daha yüksek sermaye artışı 

kaçınılmaz olmuştur. 

Müessesenin varlıklarının her 100 lirasının önceki dönemde 58,7 lirası maddi duran 

varlıklarda iken cari yılda bu oran 72,5’e yükselmiştir ki bunun sebebi maddi duran 

varlıklardaki (%1,7) azalıştan daha fazla tutarda, dönen varlıkların (%59,7) azalmış olmasıdır. 

Zira Genel Müdürlük’ten cari hesap şeklinde olan 13.698 Bin TL alacak tahsil edilmiştir. 

Müessesenin dönen varlıkları ve kısa sürede paraya çevrilebilecek değerleri ile kısa 

vadeli borçlarını karşılayabilme kabiliyetini ifade eden likidite rasyolarına (%2,7) göre, 

müessesenin kısa süreli borçlarını dönen varlıkları çevirmesi mümkün değildir. Ancak 

stokların dikkate alındığı cari oran (%16,5) nispeten iyi olmakla birlikte yine de kısa vadeli 

borçların dönen varşıklar ile çevrilmesi sıkıntılı olacaktır ve dolayısıyla daha çok borçlanma 

yoluna gidilmesi zorunlu olacaktır. 

Kaynak yaratamayan ve sağladığı hasılat ile üretim maliyetini karşılamayan 

müessesenin, Genel Müdürlüğün hazine kaynaklı finansman katkısı olmadan işletme 

faaliyetini yürütmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu da sürekli olarak sermayesinin 

artırılması sonuç ve zorunluluğunu getirmektedir. 

Satışlardan kaynaklanan fonların işletme faaliyetlerinde kullanımlarındaki etkinlik 

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

ortalama ticari alacaklarını 258 kez, dönen varlık toplamını 4,1 kez ve öz kaynaklarını 27 kez 

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

kömürler hemen satışa konu olabildiğinden, faaliyetlerin sürdürülebilmesinde nakit ve benzeri 

kısa vadeli kaynaklarına ihtiyaç duymamaktadır. Müessesede yılsonu kömür stoku 

bulunmadığından ayrıca net işletme sermayesi yetersiz olduğundan, faaliyetlerini sürdürmede 

yabancı kaynak ihitiyacı zorunlu hale gelmektedir. 

Müessesenin faaliyet dönemi zararı, öz kaynağını %211.623 oranında aşmasına 
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rağmen öz kaynak yitirilişine ilişkin oran gerçek durumu yansıtmamaktadır. Zira, 

Müessesenin öz kaynakları sadece sermaye artırımı yoluyla oluşturulabilmektedir. 

Müessesenin 2018 yılı bilançosunda görünen 254.500 bin TL ödenmememiş sermayesi olup, 

bu sermaye ödendiğinde, özkaynak yitirilişi oranları nispeten iyileşecek olmakla birlikte 

müessese zararları sermaye artırımı yoluyla karşılandığından, diğer etmenler düzelmedikçe öz 

kaynak yitirilişinın artışı önlenenemeyecektir.  

Müessesenin ortalama maliyetler ile ortalama satış fiyatı arasındaki olumsuz fark, 

faaliyet zararı oluşmasına neden olmakta ve sağlanan hasılat ile satılan malın maliyetinin 

yaklaşık % 23,5‘i karşılanabilmektedir. 

Nitekim faaliyet döneminde satılan çeşitli boyutlardaki kömürün ortalama ticari 

maliyeti 1.827,32 TL/ton olarak gerçekleşirken, ortalama satış fiyatı 344,96 TL/ton olup, 

geçen dönem 1.294,18  TL/ton olarak gerçekleşen ton başına zarar %14,5 oranında 188,195 

TL/ton artışla 1.482,37 TL/ton’a ulaşmıştır. 

Faaliyet dönemi sonu itibariyle, her 100 liralık net satışa karşılık 340 lira işçi ücreti 

gerçekleştiği, 424 lira da satış maliyeti oluştuğu görülmektedir. Müessese geçmiş yıllarda 

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

ücret ve giderleri net satışların yaklaşık üç katı seviyesindedir. 

1.9 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 
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Tasvibe sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve gelir 

tablosu esas alınmıştır.  

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

uygun olarak mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre doğru ve güvenilir 

bilgi içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında 

sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve 

işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve bu 

mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyan içermemesinden; kamu idaresinin 

ulusal ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik 

gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş 

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

planın uygulama programlarına uygunluğundan, kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile 

bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak 

oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını 

oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından 

sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

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

diğer hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama 

programlarına uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence 

vermek amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunmakla sorumludur. 
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4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

Denetimlerin dayanağı; Anayasa’nın 165’inci maddesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 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 

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. 
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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. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

TTK Kozlu Taşkömürü İşletmesi 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: Emeklilikler Nedeni ile Azalan İşçi Sayısına Bağlı Olarak, 

Ayaklarda Yeterli Sayıda İşçi Tertip Edilememesi, Ocaklarda Konsantrasyona 

Gidilememesi ve Bu Durumun Başta İş Güvenliği Olmak Üzere Üretim ve İşgücü 

Verimliliklerini Etkilemesi 

Müessese 2018 yılı için, tuvönan olarak 331.822 ton, satılabilir olarak ta 200.800 ton 

üretim yapmayı programlamış, buna karşılık; tuvönan olarak programın %77’si oranında 
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256.600 ton, satılabilir olarak programın %74’ü oranında 148.573 ton üretim 

gerçekleştirmiştir. 

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

emeklilikler nedeni ile işçi sayısının giderek azalması üretimin de giderek düşmesine yol 

açmıştır. 2012 yılında 1.741 yeraltı işçisi olmak üzere toplam 1.990 işçi ile 646.800 ton 

tüvonan kömür  (359.194 ton satılabilir) üretimi yapılan müessesede 2018 yılında 1.303 

yeraltı işçisi, 188 yerüstü işçisi, toplam 1.491 işçi ile 256.600 ton tuvönan üretim (148.573 ton 

satılabilir) üretim yapılabildiği tüvonan üretimin 2012 yılına göre %60 oranında düştüğü 

görülmektedir.  

Kozlu Müessesesinin 2018 yılı sonu itibarıyla kaydı açık toplam işçi sayısı geçen yıl 

değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Kaydı Açık İşçi Sayısı Tablosu 

 

Kaydı Açık Toplam 

 İşçi Sayısı 

2017 Yıl 2018 Yıl  İki Yıl Farkı 

Sonu Sonu Kişi % 

Pano Ayak Üretim 485  496  11  102 

Yer Altı 1.350 1.303 (47) 97 

Gruplu - - - - 

Daimi 1.350 1.303 (47) 97 

Yer Üstü 193 188 (5) 97 

Toplam 1.543 1.491 (52) 97 

Yeraltı / Yerüstü Oranı  7,0 6,9 - - 

Yeraltı /Toplam Oranı (%) 87,5 87,4 - - 

 

2014 yılında TTK Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen yeraltı norm kadro işçi sayısının 

2.319 olduğu, 31.12.2018 itibarıyla %44 oranında eksik 1.303 yeraltı işçisinin bulunduğu, norm 

kadroya göre 1.116 olması gereken pano ayak üretim işçi sayısının 496’ya, 250 olması gereken 

hazırlık işçi sayısının 138’e, 362 olması gereken nakliyat işçi sayısının 222’ye, 183 olması 

gereken mekanizasyon işçi sayısının 144’e, 50 olması gereken barutçu sayısının 35’e, 74 olması 

gereken tarama-bakım işçi sayısının 51’e düştüğü, diğer yeraltı sanatlarında belirgin açık 

olduğu görülmektedir.  

2018 yılsonu itibarıyla müessesede kaydı açık toplam 1.491 işçinin %87 si oranında 

1.303 işçinin yeraltında çalışmakta olduğu,  bunların içinde üretime doğrudan katkısı bulunan 

pano ayak işçi sayısının %38 oranında 496 olduğu, 496 pano ayak üretim işçisinin önemli bir 

bölümününde geçici sanat değişikliği ile hazırlık, nakliyat, barıtçuluk, elektromekanik gibi işçi 

açığı bulunan sanatlarda çalıştırıldıkları görülmektedir. 

15.08.2018- 14.09.2018 tarihleri arasında mevcut pano ayak üretim işçilerinden 102’ si 
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hazırlık, 47’si nakliyat, 11’i elektrik elektronik, 28’i barutçuluk, 43’ü mekanizasyon ve pres 

işçiliği, 1’i topoğraf yardımcısı, 7’si kuyu bakım işçiliği, 20’si tarama, söküm, bakım, 1 tanesi 

tulumba işçiliği, 5’i sondaj işçiliği, 1’i meydan ve çevre işçiliği sanatlarında çalıştırılmak üzere 

üzere toplam 266 PAÜ. İşçisi için geçici sanat değişikliği yapıldığı, yıl boyunca aylık ortalama 

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

çalıştırıldığı, geriye kalan işçilerlede üretim ayaklarına yeterli sayıda işçi tertip edilemediği 

görülmüştür. 

2019 yılında 170 metrelik esnek yarı mekanize tahkimat sisteminin devreye alınmasının 

işçilik açısından sağlıyacağı fayda ile 2019 yılında kurum bazında alımı yapılacak 1.500 pano 

ayak üretim işçisinden müessesede işbaşı yapacak olanların üretime sağlayacakları katkı 

dikkate alındığında, müessesenin hazırlık, nakliyat, mekanizasyon, barutçu gibi üretime 

yardımcı sanatlardaki belirgin işçi açığının giderilebilmesi için bu sanatlara aylık ortalama 

geçici sanat değişikliği yapılan sayıda nitelikli işçi temin edilmesinin de gerekli olduğu 

görülmektedir. 

2018 yılı üretim ve üretime yardımcı sanatlara ilişkin ortalama işçi sayıları aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.  

Ortalama İşçi Sayıları Tablosu 

Kozlu T.İ.M  

Ortalama İşçi Sayısı 

2017 Yılı 

Gerçekleşen 

Ortalama 

İşçi Adeti 

2018 Yılı Gerçekleşme 

Oranı 

Program  

(Adet)  

Gerçekleşen  

(Adet) 

Programa 

Göre  

(%) 

Geçen 

Yıla 

Göre  

(%) 

I. Ana Üretim :           

A. İçeri (Yeraltı)           

1 .Nezaret 109 108 103 95 94 

2.Kazı 482 426 496 116 103 

3.Hazırlık 248 210 204 97 82 

4.Bakım-Onarım 37 25 46 184 124 

5.Nakliyat 225 270 221 82 98 

6.Elektro-Mekanik 225 222 222 100 99 

7.Muhtelif 39 29 38 131 97 

A. İçeri (Yeraltı) 

Toplam 

1.365 1.290 1.330 103 97 

B. Dışarı (Yerüstü) 34 23 33 143 97 

I. Ana Üretim (A+B) 1.399 1.313 1.363 247 194 

II. Yardımcı Üretim 119 122 112 92 94 

III. Yardımcı Hizmetler 37 44 32 73 86 

IV. İdari Servisler 11 11 10 91 91 

V. Yatırımlar - 60 - - - 

Genel toplam 1.566 1.550 1.517 98 97 

Kazı / A-İçeri (%) 35,3 33,0 37,3   

A-İçeri / Genel toplam (%) 87,2 83,2 87,7   
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TTK Genel Müdürlüğü 2019-2023 yılları Stratejik Planında satılabilir kömüre göre 

genel işçilik randımanının 529 kg/yevmiye’den 1.250 kg/yevmiye ye, yükseltilmesi, ton 

başına ticari maliyetin 1.685 TL/ton’dan 950 TL/ton’a düşürülmesi öngörülmektedir. 

2018 yılında müessesenin satılabilir kömüre göre genel işçilik randımanının 446 

kg/yevmiye, ticari maliyetin 1.827 TL/ton olduğu görülmektedir.   

2018 yılında, Müessese’nin İhsaniye İncirharmanı İşletmesinde, toplam günlük ayak 

boyunun 320 metre, ortalama ayak boyunun 99 metre, ortalama ayak çalışma boyunun 34 

metre, ortalama günlük ayak boyu çalışma oranının %33 olduğu,  bu oranın azalan kazı işçi 

sayısına bağlı olarak giderek düştüğü görülmüştür. 

Müessesede ortalama 99 metre uzunluğunda hazırlanmış bir ayakta 1 have (1,20 

metre)  ilerleme (kömür kazısı) yaklaşık 3 günde tamamlanabilmektedir. Müessese yeterli 

sayıda işçi tertip edemediğinden ayaklarda 1 günde yapabileceği üretimi 3 günde 

yapmaktadır. Bu durum tamamen emeklilikler sonucu kazı işçi sayısının azalması, ihtiyaca 

binaen zorunlu olarak kazı işçilerinden diğer sanatlara geçici sanat değişikliği yapılması ve o 

gün işe gelmesi gereken %15-20 civarında kazı işçisinin herhangi bir nedenle işe 

gelmemesinden kaynaklanmaktadır.  

Ayak arınının tümünün bir üretim vardiyasında kazılamamasının; ayak içindeki tavan 

basınçlarının kazılamayan bölümler üzerine yoğunlaşmasına, ayak arkasının düzgün bir hat 

halinde kırılamamasına ve tavan tahkimatına gelen yük dengesinin bozulmasına, tahkimat 

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

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

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

neden olduğu, iş sağlığı ve iş güvenliğini etkilediği bilinen bir gerçektir.  

Müessese’de iş disiplini ve çalışanların motivasyonu sağlanarak müessese ocaklarında 

konsantrasyona gidilmesi, ayak sayısının mevcut kazı işçi sayısı göz önünde tutularak 

optimize edilmesi,   işçi tertiplerinin, halen %33’ünde çalışılan ayak çalışma boylarının ayak 

boyunun tamamında 1 have (1,20 metre) ilerlenecek 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 üretim ve üretime 

yardımcı sanatlara yeterli sayı ve nitelikte işçi temini ile tam veya yarı mekanize kazı 

sistemlerine geçilmesi dahil gereken her türlü tedbirin alınması gerekmektedir.  
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Öneri: 

Son yıllarda giderek düştüğü görülen satılabilir kömür üretim miktarlarını artırabilmek 

ve planlanan hedeflere ulaşabilmek için,  üretim faaliyetleri ve yöntemlerinin tüm unsurları ile 

irdelenip, ocaklarda gerçek anlamda konsantrasyona gidilmesi, üretimde mekanizasyon 

projesinin zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi, emek yoğun şekilde klasik yöntemle 

çalışılan ayaklarda işçi tertiplerinin, ayak çalışma boyu oranlarını arttıracak şekilde yapılması, 

bu doğrultuda yeterli sayı ve nitelikte kazı işçisi temin  edilerek,  ayaklarda uygun kalınlık ve 

meyillerde bir takım kazmacıya verilen iş miktarları ile işçilerin fiili çalışma sürelerinin 

artırılmasına yönelik olarak her türlü tedbirin alınması, 

Kurumun yeniden yapılanması kapsamında yüklenici eliyle açılanlar da dahil pek çok 

galeride zamanında ve yeterince bakım onarım ile tamir tarama yapılamadığından kesit 

daralması, taban kabarması olduğu, yolların bozulduğu, ocak içi nakliyatın aksadığı, etkin bir 

havalandırmanın yapılamadığı, bütün bunların öncelikle iş güvenliği olmak üzere üretim ve 

işgücü verimliliğini etkilediği görüldüğünden, başta üretim olmak üzere üretime yardımcı 

işçiliklerde yaşanan belirgin açığın en kısa sürede giderilmesi hususunda Genel Müdürlük 

nezdinde girişimde bulunulması önerilir. 

BULGU 8.1.2: İlgili Mevzuat Hükümleri Doğrultusunda Zaman Zaman Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Tarafından Müessese 

İşyerlerinde Yapılan Teftişlerde Eksiklikler Tespit Edilmesi, İş Kazalarının ve Meslek 

Hastalıklarının İlgili Mercilere Yasal Süresi İçinde Bildirilmemesi 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri; TTK iş yerlerini 2018 yılı 

içerisinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği yönünden Kozlu, Üzülmez, Karadon, Amasra ve 

Armutçuk Müesseseleri 2018’de genel teftişe tabii tutmuşlardır. Bu denetimde mevcut kanun 

ve yönetmelik hükümlerine göre Müesseselerdeki noksanlıklar aşağıdaki gibidir. 

 

2018 ÇSGB Müfettişlerinin Denetimleri Tablosu  

 

MÜESSESE 

 

GENEL 

TEFTİŞ 

 

KONTROL 

TEFTİŞİ 

ALT İŞVEREN 

İLE İLGİLİ 

MADDELER 

2017'den 

DEVAM 

EDEN 

MADDELER 

 

2018 YENİ 

MADDELER 

Armutçuk 1 - - 2 2 

Kozlu 1 - - 3 2 

Üzülmez 1 - - 6 8 

Karadon 1 - - 9 3 

Amasra 1 - - 3 - 
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Kozlu Müessesesinde 2017 teftişinden 3 noksanlığın devam ettiği, 2018 yılında 2 yeni 

noksanlık tespit edildiği görülmektedir. Noksanlıklarla ilgili maddeler aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır.  

 

2018 ÇSGB İş Müfettişlerinin Tespit Ettikleri Noksanlıklar Tablosu  

YÖNETMELİKLER 
MÜESSESELER/NOKSAN MADDELER 

ARMUTÇUK KOZLU ÜZÜLMEZ KARADON AMASRA 

6331 Say. İş Sağ. Güv. 

Kanunu Maden İş Yer. İş 

Sağ. Ve Güv. Yön. 

 

 

Ek-1 Madde 

13.1, 13.2;  

 Ek-3 Madde 

7.1; Ek-1 

Madde 2.4; 

Ek-1Madde 

15; Ek-1 

Madde 2.1.6 

Ek-3 Madde 

7.1; 

Ek-1 Madde 

10.3; Ek-3 

Madde 10.22; 

Ek-1 Madde 

9.3; 

 Ek-3 Madde 

13.1; Ek-1 

2.1.9; 

Ek-1 Madde 

2.1.6; Ek-1 2.4; 

Ek-3 11.5; Ek-1 

Madde 13.1, 

13.2; Ek-1 

10.3.b; Ek-1 

18.1; 

Ek-3 Madde 8.2; 

Ek-3 Madde 

10.3; Ek-3 

Madde 13.1; Ek-

1 Madde 5.4.6; 

Ek-3 Madde 5.1; 

Ek-3 Madde 7.1; 

Ek-3 Madde 

10.22; Ek-1 

Madde 6.3; Ek-

1Madde 2.1.6; 

Ek-3 4.1; Ek-3 

8.7; Ek-1 2.4 

Ek-1 Madde 

2.4;Ek-3 

Madde 10.22; 

Ek-1Madde 

2.1.6 

6331 Say. İş Sağ. Güv. 

Kanunu, İş Ekip.kul.Sağ. 

Ve Güv. Şartları 

Yönetmeliği 

Ek-1 Madde 2.1.3  Ek-1 Madde 

2.1.3 

 Ek-1 Madde 

2.1.3 

 

Risk Değerlendirme 

Yönetmeliği 2012 

  Madde 9.4   

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanlığı 

Müfettişlerinin 05.03.2018-04.04.2018 tarihleri arasında yaptıkları teftişte, Kozlu Müessesesi 

işyerlerinde tespit ettikleri ve idari para cezasına neden olan noksanlıklar aşağıda özet olarak 

verilmiştir. 

15.03.2017-30.03.2017 tarihleri arasında yapılan teftişe istinaden düzenlenen 30.03.2017 

tarihli tutanakta belirlenen mevzuata aykırılıklar ve eksikliklerden devam eden hususlar: 

1-Ocak genelinde ana nakliyat yollarında tahkimatlar yer yer bozulmuş olup, çalışan 

sayısının eksik olması nedeniyle tamir tarama çalışmaları tam olarak yapılamamaktadır. 

2-Ayak ve taban yollarında kullanılan bazı zincirli konveyörlerde durdurma teli 

bulunmamaktadır. 

3-Yeraltında kullanılan ATEX sertifikası olmayan ekipmanların listesi tutanak ekine 

alınmıştır. 

Yapılan teftiş sırasında yeni belirlenen mevzuata aykırılıklar ve eksiklikler: 

4-İşyerinde yalnızca 29.09.2017 tarihinde  -560/111056340 lağımı üzerinde Kılıçlar 
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Büyük tabanlarda çalışmalarını sürdüren Ocak 4’ te Acil Durum Tahliye Tatbikatı yapılmıştır. 

Yapılan güvenlik tatbikatı işyeri genelini kapsamamakta olup altı ayda bir yapılması gereken 

güvenlik tatbikatının görüntüsü kayda alınmamıştır. 

5-Ocak genelinde acil durumlarda ocak dışına ulaşılmasını sağlayan hayat hattı 

boyunca yer yer acil kaçışı zorlaştıracak nitelikte malzemeler ve su birikintileri 

bulunmaktadır.   

 Şeklindedir.  

 Teftişte belirlenen noksanlıklardan 3 noksanlığın devam ettiği, 2 yeni noksanlığın 

tespit edildiği görülmektedir. Yapılan bu tespitler neticesinde Müesseseye; 1.,2.,3. Maddede 

belirtilen hususların on ay süreyle devam etmesi nedeniyle; 

 2017 yılı için 4.050,00x10 (ay)x3 (madde)= 121.500,00 TL,  

2018 yılı için 4.635,00 TLx2 (ay)x3 madde=27.810,00 TL,   

Tespit edilen 2 yeni madde içinde 4.635,00x2=9.270,00 TL olmak üzere toplam 

158.580,00 TL idari para cezası kesilmiştir.  

158.580,00 TL’ lik idari para cezası Müessesese tarafından %1/4 indirim ile 

118.935,00 TL olarak 27.09.2018 tarihinde ödenmiştir.  

Maden  işyerlerinde  İŞ  SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  YÖNETMELİĞİ’ne göre 

alınması gerekli tedbirler;  

1-Ocak genelinde ana nakliyat yollarında tahkimatlar yer yer bozulmuş olup, 

çalışan sayısının eksik olması nedeniyle tamir tarama çalışmaları tam olarak 

yapılamamaktadır. 

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30; Maden İşyerlerinde İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 13.2.c; Ek-3 Madde 7.1) 

2-Ayak ve taban yollarında kullanılan bazı zincirli konveyörlerde durdurma teli 

bulunmamaktadır. 

 (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:30, İş Ekipmanlarının 

Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Madde: 6.1.a, Ek-I Madde:2.4) 

3-Yeraltında kullanılan ATEX sertifikası olmayan ekipmanların listesi tutanak ekine 

alınmıştır. 

 (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30; Maden İşyerlerinde İş Sağlığı 
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ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 13.2.a; Ek-1 Madde) 

4- Yapılan güvenlik tatbikatı işyeri genelini kapsamamakta olup altı ayda bir 

yapılması gereken güvenlik tatbikatının görüntüsü kayda alınmamıştır.  

 (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30; Maden İşyerlerinde İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 15; Ek-1 Madde) 

5-Ocak genelinde acil durumlarda ocak dışına ulaşılmasını sağlayan hayat hattı 

boyunca yer yer acil kaçışı zorlaştıracak nitelikte malzemeler ve su birikintileri 

bulunmaktadır. 

 (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30; Maden İşyerlerinde İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 8.7, Madde 13.1; Ek-1 Madde). Şeklinde belirtilmiştir. 

Müessesenin bu tespitlere itiraz ettiği bazı tespitlerin “eksik tespit” olarak mahkeme 

kararıyla iptal edildiği, bazı tespitlere ilişkin olarak da önceki tespitlerden devam eden 

hususlar olarak katlamalı ceza ödendiği görülmektedir.  

ATEX sertifikası ile ilgili tespitin Kurumun diğer müesseselerinde de olduğu gibi kısa 

sürede çözülemiyeceği, önceki yönetmeliğe uygun alev sızdırmaz Group 1FLP sertifikalı,  

akülü lokomotif, metan sensörü, devre kesici, yol verici, tulumba, pervane, elektrik motoru, 

aydınlatma ekipmanları gibi yüzlerce dış alım gerektiren makine teçhizatın kısa sürede bir 

kalemde yenilenmesinin mümkün olmadığı görülmektedir.  

Türkiye Taşkömürü Kurumu müesseselerinin, ″yeraltı işletmelerinde kullanılan bazı 

ekipman ve teçhizatların ATEX sertifikaları bulunmamaktadır″ maddesi ile ilgili olarak 

uzunca bir süre daha katlamalı idari para cezalarına muhatap kalacağı görülmektedir. 

Atex sertifikasının bulunması zorunluluğunun Bakanlar Kurulunun 13.7.2015 tarihli 

ve 2015/7966 sayılı kararıyla 31/12/2019 tarihine ertelendiği, ancak bahse konu teçhizatın bu 

tarihe kadar da yenilenmesinin mümkün olmadığı, Müesseseye bir önceki teftişten mevzuata 

aykırılıklar ve eksikliklerden devam eden hususlar kapsamında katlamalı idari para 

cezaları kesilmesine devam edildiği görülmüştür. 

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na, iş kazası geçiren işçilerin e- 

bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet belgelerinin tamamının yasal süresi içinde bildirilmemesi 

nedeniyle de, Müessesenin zaman zaman idari para cezası ödemek durumunda kaldığı 

görülmüştür.  

4857 sayılı İş Kanunu’nun İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri başlıklı 77. 
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maddesinde; “…İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek 

hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.” 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. Maddesi, 

İkinci Fıkrası ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 35. maddesinde; 

“İş kazasının, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci alt bendinde 

belirtilen 4 üncü maddenin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların kazanın işveren tarafından 

(Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sosyal Güvenlik Merkezlerine) en geç kazadan sonraki 

üç iş günü içinde, doğrudan ya da taahhütlü posta ile bildirilmesi zorunludur.” denilmektedir.  

Ayrıca 5510 sayılı Kanun'un Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması 

başlıklı 14. Maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 36. Maddesinde; “ ... Meslek 

hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 

a) (a) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, 

sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen 

işveren tarafından, 

b) (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından, 

bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek 

hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen 

veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için 

yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir...." 

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce yayımlanan 01/09/2015 Tarih, 25029274-1093-37-287/ 447 Sayı ve  6645 

Sayılı Kanunda yer alan Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları konulu 2015/22 sayılı Genelge'de 

" ... 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; 

– İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya 

işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten 

itibaren üç iş günü, 

– Sağlık hizmet sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık 

hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde 

Kuruma bildirmeyenlere, anılan Kanunun 26 ncı maddesine göre idari para cezası uygulanır, 

... " denilmiş olup, 

5510 sayılı Kanun'un Prim belgeleri ve işyeri kayıtları başlıklı 86. Maddesinde ise; 

“… sigortalılar .. için işverenlerce Kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet 

belgelerinin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi ve diğer hususlar Kurum 

tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. …Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi halinde, 102 nci maddeye göre işlem yapılır. ..”  

Kurumca verilecek idarî para cezaları başlıklı 102. Maddesinde ise; “… c) 86 ncı 
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maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde 

ve usȗlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle 

zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde 

vermeyenlere her bir fiil için; … 

2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her 

bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında, … 

idari para cezası verilir”  denilmektedir. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre iş kazaları ve meslek hastalıkları ile 

aylık prim ve hizmet belgelerinin yukarıda belirtilen mevzuatta belirtilen sürelerde ilgili 

mercilere bildirilmesi/verilmesi gerekmekte olup Müessesede kömür üretimi yapılan ocaklar 

ve diğer işyerlerinin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Maden İşyerlerinde İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen asgari şartları taşımaları gerekmektedir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş 

Kurulu Başkanlığı tarafından müessese işyerlerinde 2018 yılında yapılan teftişlerde 

eksiklikler tespit edilmesi ile Müessesede gerçekleşen iş kazaları ve aylık prim ve hizmet 

belgelerinden bazılarının zamanında ilgili mercilere bildirilmemesi nedenleriyle Müesseseye 

2018 yılında 121.310,25 TL idari para cezası ve usülsüzlik cezaları yaptırımı uygulandığı, 

önceki yıldan devreden 410.097,50 TL bakiyeye karşılık gerek geri alınan paralar gerekse 

ilgilisine ödetme veya rücu komisyonu kararı ile kar/zarar hesaplarına aktarılan 134.333,00 

TL'nin hesaptan düşülmesi sonucu 136 Diğer çeşitli alacaklar hesabında kayıtlı 397.074,94 

TL ceza ödemesinin 2019 yılına devrettiği görülmüştür. 

Öneri: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin müessese işyerlerinde, yıl 

içerisinde yaptıkları genel ve kontrol amaçlı teftişlerde ilgili mevzuat doğrultusunda tespit 

ettikleri noksanlıkların en kısa sürede giderilmesi, bu noksanlıkların tekerrür etmelerinin 

önlenmesi, itiraza neden olan, farklı yorumlanabilen ATEX belgesi, durdurma teli gibi 

noksanlıklar için de itiraz gerekçeleri ile birlikte kapsamlı bir rapor hazırlayak ilgili 

yönetmelik maddesinde değişikliğe gidilmesi doğrultusunda girişimde bulunulması, 

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş kazalarının ilgili mercilere yasal süresi 

içinde bildirilmesi hususuna, gecikme durumunda uygulanacak maddi cezanın sorumlularına 
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rücu edilmesi gerektiği dikkate alınarak, azami özenin gösterilmesi, gerektiğinde adli 

makamlara sunulmak üzere hazır bekletilmesi gereken kaza kanaat raporlarının 15.07.2005 

tarih ve 616 sayılı İş Kazası Kayıt ve Bildirimleri konulu Genelge hususlarına riayet ederek 

zamanında hazırlanması için kaza takip mühendisliği birimlerinin yeterli nitelikte ve sayıda 

personel takviyesi de dahil gerekli tedbirlerin alınması önerilir. 

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: Müessesede Elde Edilen Satış Hasılatının İşçi Ücretlerini Dahi 

Karşılamayıp, Dönem Zararlarının Azaltılamaması, Üretim Miktarlarının ve İşgücü 

Verimliliklerinin Artırılamaması ile Birim Üretim Maliyetlerinin Düşürülememesi 

2018 yılında gerçekleştirilen işgücü verimlilik değerleri, program ve geçen yılla 

karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

  

İşgücü Verimlilik Değerleri Tablosu 

İşçilik türleri 

2017 yılı 

 

gerçekleşen 

2018 yılı Gerçekleşme oranı 

Program  Gerçekleşen 
Programa 

göre 

Geçen yıla 

göre 

kg/yev. kg/yev. kg/yev. % % 

Tuvönan üretime göre:           

Kazı (üretim) 2.976 3.462 2.699 78 91 

İçeri (yer altı)   ( A ) 961 1.143 929 81 97 

İçeri + dışarı  (A + B) 837 1.038 823 79 98 

Genel toplam iş gücü 736 908 753 83 102 

Satılabilir üretime göre:           

Kazı (üretim) 1.812 2.095 1.562 75 86 

İçeri (yer altı)   ( A ) 585 692 535 77 91 

İçeri + dışarı  (A + B) 510 628 476 76 93 

Genel toplam iş gücü 461 549 446 81 97 

2018 yılında 2.699 kg/yevmiye olarak gerçekleşen tuvönan bazda pano ayak üretim 

işgücü verimliliği programa göre %22, bir önceki yıla göre %9 oranında düşük, Satılabilir 

bazda  pano ayak üretim işgücü verimliliği programa göre %16, önceki yıla göre de %11 

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

kurum ortalamasından  (3.252 Kg/yevmiye)  %17  oranında düşük olduğu görülmektedir.   

Bu durumun çalışılan damar yapısı ile uygulanan üretim yönteminin yanısıra gerek 

geçici sanat değişiklikleri gerekse devamsızlıklar nedeniyle üretim panolarına yeterli sayıda 

işçi tertip edilememesinden kaynaklandığı söylenebilir. 
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Öte yandan Müessesenin Armutçuk müessesesi ile birlikte kurumun en derin üretim 

panolarına sahip olduğu ve hale hazırda ağırlıklı olarak emek yoğun klasik ağaç tahkimatlı 

uzun ayak yöntemi ile üretime devam edildiği gözardı edilmemelidir.   

Müessese’nin hedeflediği, satılabilir bazda 2.500 ton/yevmiye kazı işgücü verimliliği 

ile 1.000 kg/yevmiye içeri verimliliği seviyelerine ulaşabilmesi için mevcut durumun çok 

yönlü bir analizinin yapılarak değerlendirilmesi, elde edilen sonuçlara göre de eylem 

planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması gerektiği önceki yıllara ilişkin Denetim 

Raporlarında sürekli vurgulandığı  halde somut bir çalışmanın henüz sonuçlandırılmadığı 

anlaşılmaktadır. 

Esas itibarıyla işgücü verimlilik değerleri; havzanın jeolojik yapısına, kömür 

damarının eğimine, kalınlığına, devamlılığına, sertliğine, uygulanan işletme yöntemine, 

verilen iş miktarlarına, tahkimat sistemine, kuyu derinliğine, ihraç kapasitesine, nakliyat 

sistemine, üretim derinliğine, alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve fiili çalışma 

sürelerine bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir. Mevcut durumda Kurum’un diğer 

müesseselerinde olduğu gibi, Kozlu Müessesesi’nde de üretimde ve dolayısıyla işgücü 

verimliliklerinde sürdürülebilir belirgin bir artış sağlanabilmesi, bahse konu bütün unsurların 

birlikte değerlendirileceği ve bugüne değin uygulanan üretim yöntemleri, tahkimat ve nakliyat 

sistemlerinin yeniden gözden geçirileceği AR-GE çalışmalarına acilen başlanarak  gerekirse 

radikal  değişikliklere gidilmesine bağlı olduğu anlaşılmaktadır.  

İşletmecilikte bir üretim tesisinde belirli bir zaman dilimi süresinde gerçekleştirilen 

üretimin aynı zaman dilimi içerisindeki kurulu üretim kapasitesine oranı kapasite kullanım 

oranı olarak ifade edilmektedir. Yeraltı maden işletmeciliği yöntemini kullanan ve ürettiği 

kömürü lavvarda işleyerek piyasaya arz eden işletmelerde üretim kapasitesi büyük ölçüde ana 

nakliyat sistemleri ve lavvar tesislerinin kapasiteleri ile tanımlanmaktadır. 

Üzülmez ve Kozlu Müesseselerinin toplam üretim kapasitesinin ihraç kapasitesini 

sınırlayan yıkama kapasitesi bazında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, firma ile 

yapılan sözleşmeye göre her iki müessese kömürünün yıkandığı lavvarlara verilebilecek 

kömür miktarı 1.500.000x1,3=1.950.000 ton/yıl olup buna göre 2018 yılı yıkama kapasitesi 

kullanım oranı %26 olmaktadır.  

Kozlu Müessesesinin ana ihraç sistemleri olarak, +14/-426 kotları arasında 450 

ton/saat kapasite ile çalışan 2 numaralı kuyu ve +6/-560 kotları arasında 550 ton/saat kurulu 

kapasite ile çalışan Yeni Kuyu kullanılmaktadır. Bu durumda, Kozlu Müessesesinin toplam 

kurulu ihraç kapasitesi 1.000 ton/saat olmaktadır. Bu kapasitenin günde 10 saat ve yılda 250 

gün çalışacağı varsayıldığında; yıllık ihraç kapasitesi 2.500.000 ton/yıl olmaktadır. 

Müessesenin 2018 yılı tuvönan üretiminin 256.600 ton olduğu dikkate alındığında, 

müessesenin ihraç kapasitesi kullanım oranı %10 olmaktadır.  

Müessese’de her biri 7,5’er saat olmak üzere 3 vardiya halinde çalışma yapılmaktadır. 

7,5 saatlik 1 vardiyanın 30 dakikası yemek molası olarak kullanılmakta olup 7,5 saatlik 

çalışma süresi, yerüstündeki ocak girişinde bulunan turnikede kart basılması ile 

başlamaktadır. Bu durumda; işçilerin esas iş alanlarına ulaşması için geçen süre (gidiş-dönüş) 

90-120 dakikayı bulmaktadır.  
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Verimliliğin artırılması için alınabilecek önlemlerden biri de işgücünün fiili çalışma 

saatlerinin artırılması olup bunun için işçilerin en kısa süre içinde, sağlıklı bir şekilde üretim 

noktasına taşınmaları gerekmektedir. Bu amaçla, işçilerin daha az enerji harcayarak ve daha 

kısa süre içinde üretim-hazırlık arınlarına nakliyesinin sağlanması için, kullanılan sistemlerin 

rehabilite ve/veya modernize edilmesi ve otomasyon imkanlarının araştırılması 

gerekmektedir. 

Öte yandan bakım ve onarımları yapılarak yolların sürekli düzgün ve bakımlı 

tutulması, posta, atık malzeme v.b. birikintilerin zamanında temizlenmesi, taban kabarmaları 

ve kesit daralmalarının sürekli tamir tarama yapılarak galerilerin kesitlerinde tutulması, işçi 

sağlığı ve iş güvenliği açısından zorunlu olduğu kadar nakliye sistemlerinin düzgün ve 

arızasız çalışması açısından da çok önemlidir.     

Müessesede bir önceki yıl 1.027 TL/Ton olan birim üretim maliyetinin, %42 artışla, 

1.464 TL/Ton olarak gerçekleştiği,  ticari maliyetin 1.827 TL/Ton olduğu, 148.573 ton 

satılabilir kömürün ortalama satış fiyatının 344,96 TL/Ton olduğu dikkate alındığında ton 

başına 1482,04 TL zarar edildiği,  bu durumun sürdürülebilir olmaktan uzak olduğu 

görülmektedir. 

Ocakların giderek derinleşmesiyle ortaya çıkan üretim zorlukları üretimin ve 

verimliliklerin artırılmasının önündeki en büyük engellerden biridir. Ayrıca;  

- Üretim alanlarının konsantrasyonu ile çalışır durumdaki kat sayısının ve ocak 

açıklıklarının azaltılması,  

-Damar yapısı ve devamlılıkları uygun damarlarda tam veya yarı mekanize kazı 

sistemlerine geçilmesi 

- Efektif çalışma saatlerinin artırılmasına yönelik olarak ocak içi nakliye sistemlerinin 

rehabilitasyonu,  

- Üretim arınlarından başlamak üzere daha temiz kömür elde etmek suretiyle 

satılabilir/tuvönan oranının yükseltilmesi,  

- Üretim arınlarının tamamının bir defada kazılabilmesi (diğer bir ifade ile ayak 

çalışma boyu oranlarının artırılması),  

- Ayaklarda uygun kalınlık ve uygun meyillerde kazı işçilerine verilen iş miktarlarının 

artırılması,  

- Yeraltı işçilik dağılımının optimizasyonu ile en uygun çalışma ve çalıştırma 

düzeninin sağlanması,  

- İş disiplininin korunması için; iş yerinde çalışma düzenini bozan, izinsiz işe 

gelmeyen, üretimi aksatan, disiplinsiz hareket eden ve bunu alışkanlık haline getiren işçilere 

4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerinin tavizsiz uygulanması, 

  Üretimin ve verimliliklerin artırılması ve bunun paralelinde maliyetlerin azaltılması 

açısından en önemli faktörler olarak öne çıkmaktadır.  
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Öneri: 

Müessesede elde edilen satış hasılatının işçi ücretlerini dahi karşılayamadığı göz 

önüne alındığında; dönem zararlarının azaltılabilmesini teminen üretim miktarlarının ve 

işgücü verimliliklerinin artırılması ve birim üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde AR-

GE faaliyetlerinde de yararlanılarak gerekli her türlü tedbirin alınması önerilir. 

BULGU 8.2.2: Müessese Ocaklarında Meslek Hastalıklarının Önlenmesi ve İş 

Güvenliği Açısından Solunabilir ve Patlayabilir Tozla Mücadele Kapsamında Alınan 

Önlemlerin Zaman Zaman Aksaması 

Yeraltında kömür kazısı ve nakli sırasında oluşan kömür tozları havalandırma ile 

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

ortamda dolaşmaları hem infilak riskini artırmakta hem de solunabilir toz konsantrasyonunun 

artması çalışanların sağlığını olumsuz etkilemektedir.  

Tozla mücadelede temel hedef, tozu kaynağında bastırmaktır. Müessesede tozlanmaya 

müsait damarlarda arına su enjeksiyonu yapılmakta, kömürün nakli sırasında tüm aktarma 

noktalarına fisketeler yerleştirilmekte, tozlu sahalar sürekli yıkanarak toz birikmesine fırsat 

verilmemektedir. Ortamda biriken tozlar, taş tozları ile nötralize edilmektedir. 

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

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

alınan  145  toz numunesinin ölçüm sonucuna göre ayaklarda, tabanlarda ve nakliyatta ölçülen 

toz konsantrasyonları ortalaması, 1,56 mg/m³  olup bu değer Kurum ortalaması olan 1,34 

mg/m³ değerinin oldukça üzerindedir.  

Müessese yeraltı işyerlerinde İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı’nca 2018 yılı 

toz ölçüm sonuçlarına ilişkin düzenlenen çizelgeler incelendiğinde, pek çok işyerinde zaman 

zaman Tozla Mücadele Yönetmeliğinde belirtilen “%5 ve daha az SiO2 içeren kömür 

tozları için maruziyet sınır değeri olan 2,4 mg/m³” değerinin aşıldığı görülmektedir. 

Örneğin; 

13.03.2018 tarihinde Kozlu 3. Kartiye -560/355 büyük batı bacada tahkimat, ambar 

içinde temizlik çalısmasında alınan örneğin 4,78 mg/m³ toz içerdiği,  

28.05.2018 tarihinde Kozlu 5. kartiye -485/015 acılık eski ayakta tahkimat çalışması 

sırasında alınan örneğin 3,68 mg/m³ toz içerdiği , 
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09.08.2018 tarihinde Kozlu 5. Kartiye -485/015 yeni ayakta tahkimat çalışması 

sırasında alınan örneğin 3,10 mg/m³ toz içerdiği,  

11.09.2018 tarihinde Kozlu Nakliyat -485 tonluk tumbada alınan örneğin 3,13 mg/ m³ 

toz içerdiği 

Müessesede tozla mücadele kapsamında alınan önlemlere rağmen, arızalar ve dinamik 

çalışma ortamına uygun değişikliklerin zamanında yapılamaması nedeniyle zaman zaman 

maruziyet sınır değerinin aşıldığı görülmüştür.  

Tozla Mücadele Yönetmeliğinin 9. maddesinde; 

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

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

tozun bastırılması yöntemleri ile toz yoğunluğunun sınır değerinin altına düşürülmesi 

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

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

2018 yılsonu itibarıyla müessesede meslek hastalığı (pnömokonyoz) tanısı konulmuş 

28 işçinin bulunduğu, 40 işçinin de henüz tanı konulmamasına rağmen şüpheli durumda 

olduğu tespit edilmiştir. 

Toz konsantrasyonu nedeniyle meslek hastalığına (pnömokonyoz) yakalanan işçilerin 

açtıkları davalar neticesinde müessesenin son 5 yılda ödediği meslek hastalığı tazminatları 

aşağıda verilmiştir.  

Meslek Hastalıkları Tazminatları (TL) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.183.935,13  2.917.159,18  2.472.822,43  1.565.185,60  398.113,92  

Öte yandan, Yeraltı kömür ocaklarında oluşan patlamaların nedenleri arasında kömür 

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

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

büyük olan facialara yol açan patlamaların ilk akla gelen nedeni kömür tozu patlamasıdır.  

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

ateşleyici kaynakla temasa geçmesi gerekmektedir. Araştırmalar ocaklarda metan hava 

karışımlarını patlatabilecek her türlü kaynağın bir toz bulutunu da patlatabileceğini 

göstermektedir. Ancak, ocakların en tozlu yerlerinde bile askıdaki tozlar her zaman patlayıcı 

bir toz bulutu oluşturamazlar. Patlama için önemli olan, tavan, taban ve yan duvarlarda 
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birikmiş (çökmüş) olan toz olup bunun bir darbe (şok) etkisiyle havaya karışması 

gerekmektedir. Yani, bir patlamanın olabilmesi için çökmüş tozu havalandıracak bir etken ile 

bu bulutu ateşleyecek başka etkenin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu koşulun çok kolay 

oluştuğu durumlar grizu patlamaları ve patlayıcı maddelerle yapılan ateşlemeler olmaktadır.  

Patlayıcı nitelikteki bu tozların nötralize edilmesi ve olası patlamaların yayılmasını 

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

ortamda biriken tozların etkisizleştirilmesinin yanı sıra tozlanmaya uygun damarlarda arına su 

enjeksiyonu yapılması ve kömürün taşınması sırasında aktarma noktalarına su fisketeleri 

yerleştirmek suretiyle tozlu sahaların sürekli yıkanarak toz birikmesine fırsat verilmemesi 

gerekmektedir.  

Havzanın bütününde karşılaşılan üretim derinliklerinin giderek artması Kozlu 

Müessesesi için de geçerlidir. 2017 yılında Müessese’nin dengelenmiş üretim derinliği -473 

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

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

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

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

“Kurum Degaj Yönergesi” hükümlerinin de titizlikle uygulanması gerekmektedir. 

  

Öneri: 

Solunabilir ve patlayabilir tozla mücadelede; 

- Toz oluşumunun engellenmesi ve kaynağında tozun bastırılması için kurulan tesisat, 

fisketeler ve alınan diğer önlemlerin hareketli ortamda sürekli kontrol edilerek 

güncellenmeleri ve bunların sürekli çalışır durumda tutulmaları, 

- Patlayabilir tozla mücadele için öngörülen miktarda taş tozu serpilmesine özen 

gösterilmesinin yanısıra, damar gaz içeriklerine göre gerekli tedbirlerin alınması,  

- Dünya madenciliğinde yaygın olarak kullanılan, uygulama yöntemi kolaylığı 

bulunan ve malzemenin etki süresinin uzun olduğu sulu toz bastırma yöntemlerinin 

araştırılması,  

- İş Kanunu, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Tozla Mücadele 

Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine titizlikle uyulması, bu doğrultuda gereken 

her türlü önlemin alınması önerilir. 
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BULGU 8.2.3: Müessesede Yapılmakta Olan Kömür Üretim Faaliyetinin Tüm 

Aşamalarında, Alınan Tedbirlere Rağmen İş Kazalarının Önlenememesi 

Müessesede üretimi etkileyen en önemli faktörlerden biri de, Kurumun diğer 

müesseselerinde olduğu gibi alınan tedbirlere rağmen önlenemediği görülen iş kazalarıdır. 

Kozlu TİM’nin 2018 yılı iş kazaları ile ilgili değerler, bir önceki yılla birlikte, 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

İş Kazaları Tablosu 

İş yeri Yıllar Kaza  

 

adedi 

Ölü 

 

sayısı 

Yaralı 

 

Sayısı 

Kayıp iş 

günü 

 

sayısı 

10.000 

yevmiyeye 

düşen kaza 

 

adedi 

10.000 ton 

tuvönana 

düşen kaza 

 

adedi 

Yeraltı 
2017 695 0 695 5.663 25,53 26,57 

2018 406 0 406 4.435 14,62 15,82 

Geçen yıla göre % 58  58 78 57 60 

Yerüstü 
2017 12 0 12 199 2,99 0 

2018 18 0 19 10 5,49 0 

Geçen yıla göre % 150 
 

158 5 184 
 

Toplam 
2017 707 0 707 5.862 22,63 27,03 

2018 424 0 425 4.445 13,61 16,56 

Geçen yıla göre % 60 
 

60 76 60 61 

 

Derin yeraltı kömür madenciliği yapılan müessesede bölgenin jeolojik ve tektonik 

yapısı nedeniyle kömür damarlarının eğim, kalınlık ve devamlılıkları süreklilik arz 

etmediğinden özellikle üretim ayaklarında ve pano hazırlıklarında  çalışma şartları dünyadaki 

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

önlemlere rağmen iş kazalarına yol açmaktadır.   Yapılan incelemelerde; Müessese’de 2018 

yılında bir önceki yıla göre %40 oranında azalışla 424 iş kazası olduğu, 425 işçinin 

yaralandığı, 406 kazanın yeraltında, 18 kazanın yer üstünde meydana geldiği görülmüştür.   

Kaza adedinin doğal olarak işçi sayısı, üretim yöntemi ve yapılan üretim miktarı ile 

değişkenlik göstereceği göz önüne alındığında, 10.000 yevmiye başına ve 10.000 ton üretim 

başına düşen kaza adetleri daha sağlıklı kıyaslama yapılmasına imkan tanımaktadır.  2018 

yılında; yeraltında 10.000 yevmiyeye düşen kaza adedinin 14,62 olduğu önceki yıla göre %43 

oranında düşüş olduğu, 10.000 tona düşen kaza adedinin ise önceki yıla göre %40 oranında 

düşüşle 15,82 olduğu görülmüştür. Bu değerler kurum ortalaması (10.000 yevmiyeye 16.02, 

10.000 tona 15,29 adet) civarındadır.  
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2018 Yılı Sanatlar ve Etkilenen Organlara Göre İş Kazası İstatistik Raporu Tablosu 

Yeraltı İşyerleri Etkilenen Organlar 

Sanatı Baş 
El 

Parmak 
Kol Gövde Bel 

Ayak 

Parmak 
Bacak Diz TOPLAM 

Pano Ayak Üretim 

İşçisi 
27 93 28 36 10 49 11 24 278 

Hazırlık 13 22 5 8 3 15 6 2 74 

Nezaretçi          

Mekanizasyon Pres. 1      1  2 

Nakliyat 6 21 1 5  7 1 3 44 

Tamir-Tarama 1 2     1  4 

Diğer Sanatlar 1 1 1 1     4 

YERALTI TOPLAM 49 139 35 50 13 71 20 29 406  

Müessese Geneli 

Etkilenen Organlar 

Baş El 

Parmak 

Kol Gövde Bel Ayak 

Parmak 

Bacak Diz TOPLAM 

Yeraltı Toplam 49 139 35 50 13 71 20 29 406 

Yerüstü Toplam 6 6 2 1 1 3   19 

MÜESSESE 

TOPLAMI 
55 145 37 51 14 74 20 29 425 

 

Burada dikkat çeken diğer bir husus yeraltında meydana gelen ve yaralanma ile 

sonuçlanan 424 kaza sonucu toplam 425 yaralının 278’i (%65) pano ayak üretim işçisi, 74’ü 

(%17) hazırlık işçisi, 44’ü (%10) nakliyat işçisi olmasıdır.  

Yaralanmaların uzuvlara göre dağılımının; el-parmak yaralanmaları 145 adet (%34) ile 

ilk sırayı aldığı, bunu sırasıyla 74 adetle ayak-parmak (%17), 55 adetle (%13) baş,  (%18), 51 

adetle (%12) gövde,  37 adetle (%9) kol, 29 adetle (%7) diz, 20 adetle (%5) bacak, 14 adetle 

(%3) bel yaralanmaları şeklinde olduğu,  

Öte yandan, 424 kazadan 2 tanesinin grizu ve gazlardan, 17 tanesinin göçüklerden 

kaynaklandığı, gazlar ve göçüklerin ciddi yaralanmalara sebebiyet verdiği,  374 tanesinin 

(%88’i) düşme, kayma, çarpma, yuvarlanma gibi büyük ölçüde dikkatsizlik sonucu 

“muhtelif” sebeplerden kaynaklandığı, 25 tanesinin malzeme taşıma ve kullanma nedeniyle, 5 

tanesinin el ile nakliyattan, 1 tanesinin de makine-elektrik nedeniyle meydana geldiği 

görülmektedir.  

Kaza istatistiklerinde “Muhtelif” adı altında toplanan, çarpma, kayma, düşme, 

yuvarlanma gibi kazaların yerleri, ve oluş nedenlerinin ayrıntılı incelemesinin yapılarak, bu ad 
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altında toplanan kazaların azaltılması yönünde gerekli önlemlerin alınması ile kaza sayısı ve 

kayıp iş günleri sayısında önemli miktarda azalma olacağı görülmektedir. 

2018 yılında meydana gelen kazalar sonucunda iş günü kaybı bir önceki yıla (4.985) 

göre %8 oranında azalarak toplam 4.584 gün olmuştur.  2018 yılında 195 kaza iş günü 

kaybına yol açmamıştır. 43 kazanın 1-3 gün, 144 kazanın 4-28 gün, 43 kazanın 29-180 gün, 1 

kazanın da 180 günden fazla iş günü kaybına yol açtığı görülmektedir. 

İş göremezlikle sonuçlanan iş kazaları nedeniyle müessesenin son beş yılda ödediği iş 

kazası tazminatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

İş Kazası Tazminatları (TL) 

2014 2015 2016 2017 2018 
1.736.944,43 2.511.827,04 2.827.260,73 3.810.369,23  1.829.501,16 

 

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, standartlara 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. 

 

BULGU 8.2.4: Devamsızlıklar, Olağan Olamayacak Sıklıkta Kullanılan Hastane 

İzinleri ve Alınan Raporlar ile Personel Devam ve Kontrol Sistemi Uygulamalarında 

Gözlenen Suistimaller Neticesinde İş Disiplininin Bozulması, Alınan Önlemlere Rağmen 

Belirgin Bir Gelişmenin Sağlanamaması 

Müessese’nin 2018 yılında yapılan fiili yevmiye adetleri program ve geçen yıl 

değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Fiili Yevmiye Adetleri Tablosu 

İşçilikler 
2017 Yılı 

Gerçekleşen 

Yevmiye 

(Adet) 

2018 Yılı Gerçekleşme Oranı 

Program 

Yevmiye 

(Adet)  

Gerçekleşen 

Yevmiye  

(Adet) 

Programa 

Göre  

(%) 

Geçen 

Yıla 

Göre  

(%) 

I. Ana Üretim           

A. İçeri (Yer Altı)           

1. Nezaret  23.947 24.300 24.214 100 101 

2. Kazı 87.897 95.850 95.088 99 108 

3. Hazırlık 43.872 47.250 38.566 82 88 

4. Bakım - Onarım 7.599 5.625 9.621 171 127 

5. Nakliyat 44.667 60.750 45.450 75 102 

6. Elektro - Mekanik 53.123 49.950 55.098 110 104 

7. Muhtelif 8.164 6.525 8.214 126 101 

A. İçeri (Yeraltı) Toplam 269.269 290.250 276.251 95 103 

B. Dışarı (Yerüstü) 5.703 5.175 4.922 95 86 

I. Ana Üretim (A+B) 274.972 295.425 281.173 190 189 

II. Yardımcı Üretim 21.997 27.450 18.248 66 83 

III. Yardımcı Hizmetler 9.159 9.900 8.358 84 91 

IV. İdari Servisler 3.328 2.475 2.916 118 88 

V. Yatırımlar 2.881 13.500 1.605 12 56 

Genel Toplam 312.337 348.750 312.300 90 100 

Kazı / A-İçeri (%) 32,6 33,0 34,4     

A-İçeri / Genel Toplam (%) 86,2 83,2 88,5     

 

Puantaja giren genel toplam yevmiye adedinin, 2018 yılında program değerinin %90’ı 

oranında gerçekleştiği görülmektedir. 2018 yılında, içeri yeraltı sanatlar itibarıyla programa 

göre gerçekleşmelere bakıldığında ise; hazırlık ve nakliyat işçiliklerindeki yevmiye sayısının 

%18 ve %25 oranında daha az gerçekleştiği, buna karşılık diğer işçilik yevmiyelerinin 

programa göre %70 oranlarına varıncaya kadar daha fazla gerçekleştiği görülmektedir. 

 Üretimle direkt ilgili sanatlarda ise programa göre, kazı işçiliğinde %1, hazırlık 

işçiliğinde %18, nakliyat işçiliğinde %25 oranında daha az gerçekleşme olduğu 

görülmektedir. 

Programdan sapmaların olmasında devamsızlıkların, ücretsiz istirahatlerin (rapor) ve iş 

kazası nedeniyle geçici iş göremezlik belgelerinin de önemli etkisi bulunmaktadır.  

2018 yılı puantaja giren ortalama işçi sayısı ile 2018 yılı fiili yevmiye adetleri tabloları 

birlikte değerlendirildiğinde; 2018 yılında programa göre %10 oranında eksik olarak 312.300 

yevmiye yapıldığı görülmektedir. Bir işçinin programda öngörüldüğü şekilde ortalama iş günü 

250 gün olmuştur. Yıllık ücretli izin 46.200 yevmiye, hafta ve bayram tatilleri için 148.565 

yevmiye ödenmiştir.  

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

mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmeyen işçilerin sayısında ve bunların işe gelmedikleri gün 
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sayısında alınan önlemlere rağmen belirgin bir değişiklik olmadığı gözlenmektedir. 

 Her ne kadar Müessesede işyeri disiplininin sağlanabilmesi kapsamında izinsiz ve 

mazeretsiz olarak işe gelmemeyi alışkanlık haline getiren işçilerden 2016 yılında 7 işçinin, 

2017 yılında 3 işçinin, 2018 yılında 1 işçinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25./II-g maddesine 

göre devamsızlık nedeniyle iş akitlerinin fesih edildikleri (İş Kanunu’nun 17. maddesine göre 

iş akitleri fesih edilenler hariç), pek çok işçiye de mazeretsiz devamsızlıkları nedeniyle, ihtar, 

yevmiye veya saat kesimi cezası verildiği görülse de, devamsızlıkları belirgin şekilde fazla 

olan ve alışkanlık haline getirdiği görülen bazı işçilerin fesih işlemleri başlatılmadan, bazı 

işçilerden de fesih işlemleri başlatıldıktan sonra pişmanlık ve mazeret dilekçeleri alınarak 

tekrar işe döndürüldükleri, bunlardan bazılarının izinsiz ve mazeretsiz olarak devamsızlık 

yapmaya devam ettikleri, ayrıca bu işçilerden pek çoğunun da izinsiz ve mazeretsiz 

devamsızlıklarının yanı sıra, hayatın doğal akışı içerisinde olağan olamayacak sıklık ve sayıda 

hastane izni ve ücretsiz istirahat izni kullandıkları ayrıca, bir kısmının ücretsiz mazeret 

izinlerinin de tamamını kullanarak iş tertip ve düzenini, iş disiplinini, diğer işçilerin 

motivasyonunu olumsuz yönde etkiledikleri görülmektedir. 

2016 yılında 1.460 olan izinsiz, mazeretsiz devamsızlık gün sayısının 2017 yılında 995 

gün, 2018 yılında 971 gün olduğu, ücretsiz mazeret izni kullanımı 2016 yılında 6.776 gün, 

2017 yılında 5.654, 2018 yılında 5.176 gün olduğu, doktor yevmiyesi (günlük sağlık 

kuruluşuna müracat) 2016 yılında 4.435 gün, 2017 yılında 5.432, 2018 yılında 3.579 olduğu 

gün, İstirahat izinleri 2016 yılında 15.834 gün, 2017 yılında 19.972, 2018 yılında 16.911 gün 

olduğu, 2016 yılında 35.204 gün olan toplam devamsızlık sayısının,  2017 de 32.053, 2018 de 

33.674 gün olduğu görülmüştür. 

Müessesede yapılan incelemelerde 2018 yılında mazeretsiz devamsızlık yapan işçi 

sayısının 242 olduğu 10 gün ve üzerinde devamsızlığı bulunan 27 işçi bulunduğu,  2018 

yılında istirahat izni kullanan 629 işçi bulunduğu, 20 gün ve üzeri istirahat izni kullanan 264 

işçinin, 80 gün ve üzerinde istirahat izni kullanan 39 işçinin bulunduğu, istirahat izinleri 

nedeniyle 16.911 gün işgücü kaybının olduğu,  bunların ekseriyetinin önceki 4 yılda da benzer 

şekilde rapor kullandıkları, 2018 yılında en fazla devamsızlık yapan 20 işçinin 14-27 gün 

arasında devamsızlıklarının bulunduğu, en fazla istirahat izni kullanan 20 işçinin 125-340 gün 

arasında değişen istirahat izni kullandıkları görülmüştür.  

Olağan olamayacak sıklıkta hastane izni kullanan bazı işçilerin günlük tedavi 

evraklarının incelenmesinde belli sağlık kuruluşlarına müracat ettikleri benzer tanı, teşhisle 

olağan olamayacak sıklıkta arka arkaya aynı tahlil ve tetkikleri yaptırabildikleri bu sayede o 
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günlere ait yevmiyelerini sorunsuz aldıkları, diğer işçilere kötü örnek teşkil ettikleri, bu tür 

davranışlarda bulunan işçilerin giderek sayılarının arttığı, SGK ile anlaşmalı özel sağlık 

kuruluşlarının, aile hekimlerinin, muayene ettikleri hasta ve varsa tetkik/tahlilleri için ayrı 

ücret almaları, resmi sağlık kuruluşlarında ise doktorların performansa dayalı ücret sistemine 

tabi çalışmaları nedeniyle farklı yaklaşımlarda bulunmalarının bu tür istismarların artmasına 

yol açtığı, Kurumun bütün müesseselerinde benzer durumların yaşandığı görülmektedir. 

Bu işçilerin almış oldukları olağan olamayacak istirahatler veya ayakta tedaviler ile 

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

zamanları, tetkik ve tahlil masrafları, ilaç ve diğer sağlık ve sıhhi malzeme bedelleri 

nedeniyle, gerçek hastalar ise muayene sıra ve sürelerinin bu şekilde çalınmış olması 

nedeniyle, zarara uğramaktadır. 

İzinsiz ve mazeretsiz devamsızlıkları dışında iş ve işyerini etkileyecek boyutlarda 

hastane izni ve ücretsiz istirahat kullanmayı alışkanlık hale getiren işçilerin, ilgili sağlık 

kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunularak, istirahatlerin uygunluğunun sorgulanması da 

dahil olmak üzere hassasiyetle takip edilmesi, ayrıca, alınan günlük tedavi evraklarının 

titizlikle kontrol edilmesi, gerektiğinde SGK ve sağlık kuruluşu nezdinde sorgulanması, 

usulsüzlük tespit edilenlerin,  İş Kanunu’nun ilgili maddeleri ve TİS çerçevesinde haklarında 

işlem yapılması gerekmektedir. Müessese yöneticilerinin iş disiplininin sağlanabilmesi 

açısından bu konuda gerekli kararlılığı göstermekten kaçınmamaları gerekmektedir. 

Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından Müessesenin 2017 yılı işlem 

ve faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen 18.05.2018 gün 60/7 sayılı Teftiş Raporu Madde 

25’de; 

“Müessese Müdürlüğünde, lambahane personelinin çalışmaları, kullanılan ve 

emanette bekleyen lambalara ilişkin belgeler ve Müessesede çalışan tüm personelin PDKS 

kart hareketleri incelendiğinde; 

Müessesede 2.247 adet çipli ocak baş lambasının bulunduğu, lambahane personelinin 

çalışmalarında hassasiyet gösterdiği ve manuel lamba puantajlarının düzenli olarak 

yapıldığı, çipli lambaların düzenli olarak çalışması için çip verilerinin kontrolünün sıklıkla 

yapıldığı, emanet lambalar için ayrı bir çizelge hazırlanarak kullanılan tüm emanet 

lambaların kaydının gün gün tutulduğu, lambalarda arıza ile karşılaşılması durumunda, 

arızaların ve yapılan işlemlerin düzenli olarak kayıt altına alındığı,  

Memur ve yevmiyeli personelin, 13-17.02.2017 dönemine ilişkin manuel tutulan 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Kozlu Tim 2018 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

68 

 

lambahane puantajı ile PDKS’den alınan yeraltı puantajı karşılaştırıldığında;  

Tarih Manuel Lambahane 

Puantajı 

PDKS 

Verileri 

13.02.2017 1.100 1.143 

14.02.2017 1.077 1.136 

15.02.2017 1.080 1.110 

16.02.2017 1.055 1.082 

17.02.2017 1.062 1.128 

Lambahaneden fiilen alınan lamba sayısı ile PDKS verilerine göre yeraltı puantajı 

olan personel sayısı arasında ciddi farklar olduğu, yer altı puantajı olduğu halde lambası gün 

içerisinde lambahaneden alınmamış olan personeller olduğunun görüldüğü,  

Müessesede PDKS kart okutma cihazlarında yaşanan arızalar nedeniyle 05.09.2017 

tarihinden itibaren yer altına inen personelin kart okutma işlemi yapmadığı, yer altına ilişkin 

yevmiyelerin sadece çipli lamba verilerine göre düzenlendiği,  

Memur ve yevmiyeli personelin, 16-20.04.2018 dönemine ilişkin manuel tutulan 

lambahane puantajı ile PDKS’den alınan yeraltı puantajı karşılaştırıldığında;  

Tarih Manuel Lambahane Puantajı PDKS 

Verileri 

16.04.2018 1.041 1.063 

17.04.2018 1.074 1.067 

18.04.2018 1.094 1.086 

19.04.2018 1.094 1.089 

20.04.2018 1.079 1.091 

Lambahaneden fiilen alınan lamba sayısı ile tamamen çipli lamba sisteminden veri 

alan PDKS bilgilerine göre yeraltı puantajı olan personel sayısı arasındaki farkın azaldığı, 

hatta zaman zaman manuel lamba puantajının daha fazla olduğunun görüldüğü, sistemler 

arası uyuşmazlıklar ve verilerin aktarılmasında sorunlar devam etse de genel olarak çipli 

lamba sistemine dayalı yeraltı puantajlarının yapılması ve yevmiye tahakkuk ettirilmesinin 

esas olduğu, bu sayede aradaki farkların ortadan kalkabileceği, 

Ancak, bu durumda da farklı sorunlarla yaşanabildiği, kamera kayıtları üzerinde ve 

15.05.2018 tarihinde lambahanede yapılan incelemelerde, ocak kıyafeti olmadığı halde 

lambasını teslim alan birçok personel olduğu, BİMER yoluyla veya şifahi şekilde bazı 

personel tarafından yeraltına toplu şekilde ocak baş lambası indirildiği, bu sayede hiç ocağa 

inmeden yevmiye alanların olduğuna dair şikâyetler yapıldığı, aynı konuda zaman zaman 

yerel basında da haberler yapıldığı, 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) Kozlu Tim 2018 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

69 

 

Dolayısı ile sadece çipli lamba verileri üzerinden yeraltı puantajlarının yapılması ve 

yevmiyelerin buna göre hesaplanması durumunda kontrol sisteminin devre dışı kalacağı, 

yevmiye hesaplanmasında dikkate alınmasa da PDKS kart hareketlerinden alınan verilerin 

sistemin otokontrolünü sağlayacağı, aynı zamanda bir sorun ile karşılaşıldığında birim 

amirlerinin ve Personel Şube Müdürlüğü çalışanlarının da işini kolaylaştıracağı, 

Bunun yanında, memur statüsündeki personele ait 2018 yılı Nisan ayı PDKS kart 

hareketleri incelendiğinde, iş giriş çıkış saatlerinde düzensizlikler görüldüğü, mesai sırasında 

kart okutmadan kısa süreli olarak Müesseseyi terk eden personellere rastlanabildiği,  

Esasen, TTK 722 sayılı PDKS Uygulamaları konulu Genelge’nin; 

“2.1-Tüm çalışanlar, işyerlerine her giriş ve çıkışlarında PDKS kartlarını 

tanımlandıkları kart okutma cihazında okuturlar.” 

Hükmü doğrultusunda, çalışanların tüm giriş ve çıkışlarında kartlarını okutmaları 

gerektiği, 

Sayıştay Başkanlığı tarafından her yıl yapılan denetimlerde de aynı hususların 

hassasiyetle irdelenerek, öneriler sunulduğu,”   Şeklinde tespitleri bulunmaktadır.  

Müessese işyerlerine giriş çıkışların güvenli bir ortamda yapılmasının yanında 

çalışanların işe devamının bilgisayar ortamında izlenmesini esas alan Personel Devam 

Kontrol Sistemi (PDKS), memur, sözleşmeli ve işçi personelin işyerlerine giriş çıkış 

saatlerinin bilgisayar ortamında takip edilmesinin yanı sıra, maaş tahakkukları, fiili yeraltı 

çalışma süreleri, SGK prim ödeme gün sayılarının tespiti, yer altı çalışma süresi vergi 

muafiyetleri, fiili hizmet süresi ve zammı hesaplamalarına da kaynak teşkil etmektedir.  

Yeraltı sanatlarında çalışan işçiler ile işi ve görevi gereği yeraltına giren teknik 

personelin yeraltında geçen süreleri gelir vergisinden muaftır.  

Çipli ocak baş lamba kayıtlarını da içeren 29.12.2016 tarih 722 no.lu PDKS 

uygulamaları konulu Genelge hükümlerine öncelikle ve özellikle birim amirlerinin riayet 

etmesi, yeraltına inmeksizin yeraltına inmiş gibi kart okutulmasının kesin bir şekilde 

engellenmesi, müdür, başmühendis, mühendis, tekniker, nezaretçi ve işçiler olmak üzere tüm 

personelin PDKS kartlarını tam yeraltına inerken ve tam yer altından çıkışta okutmalarının 

sağlanması, yeraltına inmeden bir süre önce ve yeraltından çıktıktan bir süre sonra kart 

okutma işlemine engel olunması, yer üstünde istihdam edilen ve 4 kart hareketi yaptırılan 

işçilerin sadece yeraltına indiği gün ve zamanlarda kart okutmalarının sağlanması, yerüstünde 
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çalıştırılan yeraltı işçilerinin kartlarını kuyu başına gelmeden harici terminal tabir edilen bina 

girişlerindeki yerlerde okutması uygulamasına son verilmesi, çalışanların yeraltı puantajları 

için çipli ocak baş lambası kayıtlarının esas alınmasının sağlanması, başkasının ocak baş 

lambasını da alınarak ocağa girişin engellenmesi   gerekmektedir. 

30.06.2012 tarih 28339 sayılı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 26. 

Maddesinin ö)  (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) bendinde;   

″Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını 

gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına beşyüz Türk Lirası, idari para 

cezası verilir.″ 

19.09.2013 tarih 28770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden 

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği EK-1 Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin 

Yapıldığı İşyerleri ile Yeraltı ve Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak 

Asgari Genel Hükümler 1.1.6. bendinde; 

″İşyerlerinde çalışanlara dair kayıtlar tutulur. Ocağa giriş ve çıkışlar ile çalışanların 

bulunduğu yerler belirtilerek kayıt altına alınır.″ 

10.03.2015 tarih 29291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden 

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Yönetmelik Madde 2 de; ″Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 1.1.6 ncı bendinin sonuna “Ayrıca, 

yeraltı maden ocaklarında, yeraltında çalışacakların giriş-çıkışlarının ve bulundukları 

yerlerin her an doğru bir şekilde yerüstünde takip edilebileceği bir sistem kurulur. Bu 

sistemde kullanılan ekipmanlar, kablolar ve tamamlayıcı unsurların yeraltında yaşanan 

göçük, su baskını, patlama, yangın gibi acil hallere karşı korumalı olması ve bu hallerde de 

çalışabilir durumda olması sağlanır. Sistem tarafından tutulan kayıtlar en az bir yıl süreyle 

saklanır.″ cümleleri eklenmiştir. 

Çalışanların fiili yeraltı çalışma sürelerinin suistimal edilmeden belirlenmesine de 

olanak sağlayan çipli ocak baş lamba kayıtlarının PDKS sistemi ile entegre edilmesinde ve 

vergi iadesine ilişkin hesaplamaların çipli ocak baş lambası kayıtları esas alınarak 

yapılmasında yarar görülmektedir. 

Ayrıca, Müessesede Mart 2019 tarihi itibarıyla 122 işçinin toplam icra takibinde 

olduğu, toplam borçlarının 12,6 milyon TL civarında olduğu, 500 Bin TL’ye yakın borcu olan 

işçilerin bulunduğu, İcra borcu bulunan işçilerden önemli bir bölümünden (68 kişi) nafaka 

kesintisi de yapıldığı görülmüştür. İcra ve temlik işlemlerinin Müessese Müdürlüğü 
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birimlerini meşgul eden bir konu olmakla birlikte iş güvenliği ve iş verimini negatif etkileyen 

boyutu da bulunmaktadır. 

Bu işçilerin arasında devamsızlık yapma, hastane izni kullanma ve istirahat alma 

oranlarının yüksek olduğu, önemli bir kısmınında iş kazası geçirdikleri ve iş kazası istirahatı 

kullandıkları görülmüştür. 2017 yılı içerisinde icra borcu bulunan 25 işçinin iş kazası 

istirahatinin, 39 işçinin 40 gün ve üzerinde istirahatinin, 22 işçinin 10 gün ve üzerinde 

mazeretsiz devamsızlığının bulunduğu tespit edilmiştir. Bu işçilerin, doğal olarak, iş 

yerlerinde dikkatsiz ve tedbirsiz davrandıkları anlaşılmaktadır. Bu durumun iş güvenliği 

açısından diğer mesai arkadaşlarını etkileyebileceği, dikkatsiz ve disiplinsiz davranışları 

nedeniyle özellikle yeraltı işyerlerinde vahim olaylara/kazalara neden olabilecekleri 

hususunun dikkate alınması ve çare üretilmeye çalışılması gerekmektedir.  

TTK Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 23.01.2013 tarih 701 no.lu Genelgede; 

icralık işçilerin yazılı olarak uyarılmaları ve işçilerin icradan kurtulmaları için eğitim 

programları ile bilgilendirilmeleri hükümleri bulunmaktadır. İcra takibindeki işçilerin işe 

devamlılıklarının takip edilerek, dikkat dağınıklığı ve işe odaklanmama nedeniyle olası iş 

kazalarının önlenmesi maksadıyla söz konusu durumda olan işçilere periyodik olarak iş 

sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere gerekli eğitim programlarının uygulanması 

gerekmektedir. 

Öneri: 

Kurumda İşgücü verimliliklerinin artırılması, işyeri disiplininin sağlanması, 

çalışanların motivasyonlarının artırılması amacıyla; 

- İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmemeyi, olağan olamayacak şekilde 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 Kanununun ilgili hükümlerinin tavizsiz 

uygulanması,  

- 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, 

- 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 8.2.5: Müessesede Üretimde Devamlılığının Sağlanması Açısından 

Büyük Önemi Olan Hazırlık Çalışmalarında Galeri İlerleme Hızlarının Düşük Olması, -

630 Kat Hazırlığının Tamamlanamaması 

Müessesede kat hazırlığı galerileri Ağustos 2004’ten Eylül 2014’de kadar geçen 10 

yıllık süreçte ihale ile üçüncü şahıslar marifetiyle sürdürülmüş olup, 2015 yılından itibaren kat 

hazırlığı işleri müessesenin kendi imkânlarıyla yürütülmeye başlanmıştır. Ancak son 

yıllardaki yoğun işçi emekliliklerinden dolayı dağılmış olan kredili hazırlık ekipleri, mevcut 

hazırlık işçileri ve pano ayak üretim işçilerinin önemli bir bölümüyle geçici sanat değişikliği 

yapılarak yeniden oluşturulmuş; 2015 yılında hazırlık galerilerinin sürülmesi işine bu 

ekiplerle başlanmış ve halen devam edilmektedir. 

Kozlu TİM’in 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 içi hazırlık; 
          

A. Kredili Harcamalardan 

Kuyu       - - 

Düz (yatay) galeri 136,00 250,00 - - - 

Meyilli galeri 20,00 160,00 94,00     

Toplam kredili (A) 156,00 410,00 94,00 23 60 

B. Cari harcamalardan           

Kuyu           

Düz (yatay) galeri 250,50 200,00 185,00 93 74 

Meyilli galeri 97,00 100,00 - - - 

Toplam cari (B) 347,50 300,00 185,00 62 53 

Toplam yüklenici (C)      

Toplam ( A+B+C ) 503,50 710,00 279,00     

Kuyu 0,00         

Düz (yatay) galeri 386,50 450,00 185,00 41 48 

Meyilli galeri 117,00 260,00 94,00 36 80 

Toplam taş içi hazırlık; 503,50 710,00 279,00 39 55 

Yüklenici / toplam (%)        

1000 ton satılabilir üretim için taş içi hazırlık  3,16 3,54 1,88 53 59 

1000 ton tuvönan üretim için taş içi hazırlık  1,92 2,14 1,09 51 56 

Kömür içi hazırlık;           

- Düz galeri (taban yolu)         

- Demirbağlı taban 1.910,50 1.500,00 1.257,00 84 66 

- Ağaç bağlı kılavuz tb. 1.283,50 750,00 1.121,50 150 87 

- Meyilli galeri (başyukarı)         

- Eski Açma           

Toplam kömür içi hazırlık; 3.194,00 2.250,00 2.378,50 106 74 

1000 ton satılabilir üretim için kömür içi 

hazırlık  
20,05 11,21 16,01 143 80 

1000 ton tuvönan üretim için kömür içi 

hazırlık  12,21 6,78 9,27 137 76 
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Taş içi hazırlıklarda; 2018 yılında kredili olarak 250 metre düz, 160 metre meyilli 

galeri olmak üzere toplam 410 metre programa karşılık, %23 oranında gerçekleşme ile sadece 

94 metre meyilli galeri, cari harcamalardan da 200 metre yatay galeri, 100 metre meyilli 

galeri olmak üzere toplam 300 metre galeri programına karşılık, %62 oranında gerçekleşme 

ile  185 metre düz galeri sürüldüğü, kredili ve cari harcamalardan önceki yıla göre %45 daha 

az olmak üzere toplam 279 metre galeri ilerlemesi yapıldığı görülmüştür.  

Kömür içi hazırlıklarında; 2018 yılında 1.500 metre demirbağlı yatay galeri 750 

metre ağaç bağlı meyilli galeri olmak üzere toplam 2.250 metre  galeri programına karşılık 

programın %6 üzerinde toplam 2.378,5 metre (1.257 metre demir bağlı taban, 1.121,5 metre 

ağaç bağlı başyukarı ) kömür içi  ilerleme yapılmış olup bir önceki yıla göre de %74 oranında 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Kozlu TİM’de 2018 yılında üretim yapılan en üst kat kotu -345, en alt kat kotu ise -

560 olup, dikey olarak 215 metrelik mesafede çalışılmaktadır. Müessese’de dengelenmiş 

ortalama üretim derinliği, 2018 yılında -473 metre olmuştur. Müessese halen Kurum bazında 

Armutçuk Müessesesi’nden sonra havzanın en derin ocaklarına sahiptir.  

-630 kat hazırlıklarının tamamlanmasıyla -560/-630 katında üretime geçilmeden -300/-

425 katındaki işletilebilir rezervin tamamının üretilmiş olması halinde ocak 

konsantrasyonunun sağlanabileceği dikkate alındığında; -300/-425 kotundan yapılan üretimin 

toplam üretim içindeki payının artırılarak, üretim programlarının buna göre yapılması, ayrıca; 

daha uzun vadede de üretimin 2 ana kata (-560/-630), ana hazırlığının ise tek kata (-700) 

indirilmesiyle tavandan tabana üretim planlaması yapılarak en az tesis topuğu kaybı ile 

kontrol edilebilir bir alana konsantre olunması gerekmektedir.  

2014 yılında TTK Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen yeraltı norm kadro işçi sayısının 

2.319 olduğu, 31.12.2018 itibarıyla %44 oranında eksik 1.303 yeraltı işçisinin bulunduğu, norm 

kadroya göre 250 olması gereken  hazırlık işçi sayısının 138’e, 362 olması gereken nakliyat işçi 

sayısının 222’ye,  183 olması gereken mekanizasyon işçi sayısının 144’e, 50 olması gereken 

barutçu sayısının 35’e, 74 olması gereken tarama-bakım işçi sayısının 51’e düştüğü, diğer 

yeraltı sanatlarında belirgin açık olduğu görülmektedir.  

Mevcut açıklıklardaki tamir tarama, bakım onarım hizmetleri ağırlıklı olarak PAÜ 

işçilerinden geçici sanat değişimi ile yürütülmekte olduğu ve 2018 yılında iş güvenliği 

açısından zorunluluk arz ettiği görülen değişik kat ve lağımlarda farklı kesitlerde toplam, 

göçük açma ve tamir tarama işlemleri yapıldığı, 1.490 metre yol düşme, 95 metre su kanalı 
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yapımı, betonlama ve enjeksiyon işlerinin yapıldığı görülmüştür. 

Zaman içinde oluşan işçi açığının kapatılamaması ve oluşan aşırı maliyetler nedeniyle 

üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesini teminen, 2004-2014 yılları arasında 

ocaklardaki hazırlık çalışmaları üçüncü sahışlara hizmet alımı yoluyla yaptırılmaya 

başlanmış, ancak; Karadon ve Kozlu TİM’de yaşanan vahim kazalar sonucunda iş güvenliği 

zaafiyetinin gündeme gelmesiyle birlikte, yeraltı kömür madenciliğinde asli iş olan hazırlık 

işlerinin bu konuda deneyimi olan Kurum personeli tarafından yapılmasının ve bunun içinde 

gerekli sayıda hazırlık işçisinin Kuruma alınması zaruriyeti hasıl olmuştur.  

Kozlu TİM  -630 Katı İkinci Kısım Galerileri ve -560 Kılıçlar Galerisi Sürülmesi İşi: 

-560 Kat Hazırlığı Projesi E.K.İ Yönetim Komitesinin 03/07/1980 tarih ve 393 sayılı 

kararına istinaden TKİ Yönetim Kurulu’nun 11/12/1980 tarih ve 2715/2621 sayılı kararıyla 

kabul edilmiş ve aynı yıl proje uygulamasına başlanmıştır. 1980 yılında -485/-560 katları 

arasındaki kömürlerin üretimi amacıyla projelendirilip uygulamaya alınan -560 Kat Hazırlığı 

işinin proje boyu en son 10/08/2015 tarihinde revize edilerek 19.757,00 metre olarak 

onaylanmıştır.  

Müessesenin -560/-630 katları arasındaki kömürlerin üretimi amacıyla projelendirilen 

–630 Kat Hazırlığı işi ise, 9.590 metre proje boyu ile onaylanarak yürürlük kazanmış ancak, 

duyulan ihtiyaç doğrultusunda proje boyu 03/03/2011 tarihinde 13.928 metre olarak revize 

edilmiştir.  

-630 Katı II. Kısım Galerileri ve -560 Kılıçlar Galerisi Sürülmesi İşi ile ilgili 

24.08.2007 tarihinde uluslararası pazarlık usulü ile ihale yapılmış, ihaleyi Star İnşaat ve 

Ticaret A.Ş. kazanmıştır. Firma ile 16.01.2008 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 14.03.2008 

tarihinde de yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Sözleşmeye göre işin süresi 1.350 gün, işin 

bedeli 12.588.168 ABD doları, işin miktarı ise toplam 7.325 metre olup, bunun 1.350 metresi 

-560 Kılıçlar galerisi işidir. 

İşin başlama tarihinden itibaren firma tarafından, çeşitli tarihlerde kimi kurumdan 

kaynaklanan nedenlerle süre uzatım talebinde bulunulduğu, müessese tarafından da çeşitli 

tarihlerde projede değişikliğe gidildiği görülmüştür.  TTK Yönetim Kurulu Kararları ile 13 

defa proje değişikliklerinin onaylandığı görülmektedir. 

Yüklenici firma tarafından sürülen -630/111063405 galerisinde 07.01.2013 tarihinde 

meydana gelen degaj olayı nedeniyle 8 işçinin hayatını kaybetmesi sonucu yüklenici 

faaliyetleri riskin tamamen bertaraf edilmesi amacıyla durdurulmuştur. Yaklaşık 2.000 ton 
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kömürün boşaldığı bu degaj olayından sonra bu galeride çalışmalara uzunca bir süre 

başlanamadığı görülmüştür.  

II. Kısım galeri ihalesi kapsamında Müessese ocaklarında sürülen toplam 7.930 metre 

galeri ile birlikte 208 metre galeri betonlanması, 500 metre tamir-tarama, 4.151 metre kanal 

açılması ve betonlanması, 11 adet kavşak betonlaması ve 9.068 metre nihai 5 tonluk 

demiryolu tesisi işleri yapılmıştır. Kozlu Müessesesinin yakın gelecekteki üretim 

faaliyetlerinin program hedefleri doğrultusunda kesintisiz sürdürülmesi için büyük önem 

arzeden II. Kısım galerilerinin sürülmesi işinde yüklenici firmanın, Eylül-2014 sonu itibariyle 

toplam 7.930 metre ilerleme yaparak işin % 99,7' sini tamamladığı ve geçici kabul talebinde 

bulunduğu görülmüştür. Yüklenicinin sözleşme süresi 28/09/2014 tarihinde son bulmuştur. 

Diğer yandan, Kurumun, 07.01.2013 tarihinde meydana gelen degaj olayı sonrasında 

hayatını kaybeden firma işçilerinin yakınlarının kurum ve firma aleyhine açtıkları davalar 

sonuçlandıkça  mahkemece hükmedilen ve 600.000-700.000 TL’ye kadar ulaşan   tazminatları 

ödediği, bu miktarın yaklaşık 150.000 TL’lik kısmını ilgili sigorta şirketinden tahsil 

edebildiği, 2017 yılında sonuçlanan davalara ilişkin olarak STAR A.Ş. işçi yakınlarına 14 

dosya kapsamında iş kazası tazminatı olarak 1.957.453 TL ödendiği, firma ile ilgili kısmı için 

STAR A.Ş.’ye rucü davaları açtığı bu davaların halen devam ettiği, ancak ilgili firmadan 

ödenen bu tazminatların firmaya ilişkin kısımlarını tahsil edebilmesinin şüpheli olduğu 

görülmüştür.  

 2015 yılından itibaren kat hazırlığı işleri müessesenin kendi imkânlarıyla yürütülmeye 

başlanmıştır. Ancak son yıllardaki yoğun işçi emekliliklerinden dolayı dağıtılmış olan kredili 

hazırlık ekipleri, mevcut hazırlık işçileriyle yeniden oluşturulmuş ve 2015 yılında hazırlık 

galerilerinin sürülmesi işine bu ekiplerle başlanmıştır. 

Bu doğrultuda -560 Kat Hazırlığında; 2018 yılsonu itibariyle sürülmüş olan toplam 

15.777,25 metre galerinin 13.067,75 metresi müessese imkânları ile 1.139,50 metresi I. Kısım 

1.570 metresi de II. Kısım ihale kapsamında yapılmış ve mevcut onaylı projede 3.979,75 

metre daha sürülecek galeri bulunduğu görülmüştür. 

-630 Kat Hazırlığı işinde ise, 2018 yılında müessese ekipleri ile kredili galeri 

ilerlemesi yapılamamıştır. Müessesede kredili galerilerin sürülmesi amacıyla 2018 yılında -

560 katı için 1 ekip, -630 katı için 1 ekip kurulması programlanmış,  ancak mevcut hazırlık 

servisi ağırlıklı olarak müteferrik lağımlarının sürülmesi ve İşletme Müdürlüğüne bağlı 

lağımların tamir- tarama işlerini yürütmek zorunda kaldığından mevcut hazırlık işçileri bu 
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işlere yönlendirilmiş dolayısıyla kredili lağımlar için sadece 1 ekip görevlendirilebilmiştir. Bu 

ekip ile de -560 katında 111056490 hazırlık galerisinin sürülmesi işine devam edilmiştir. 

-630 Kat Hazırlığı işinde proje başlangıcı olan Ekim 2003’ten 2018 yılı sonuna kadar 

8.177,29 metre galeri sürülmüş ve bu ilerlemenin 209,79 metresi müessese ekipleriyle, 

1.972,50 metresi I. Kısım, 5.995 metresi de II. Kısım ihale kapsamında yüklenici firma 

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

kapsamında 5.750,71 metre daha sürülecek galeri kaldığı görülmektedir. 

Müessese İhsaniye İncirharmanı İşletmesinin Toplam Ocak Açıklığı 2018 yılında 

46.841 metreye çıkmıştır. Fiili kullanılan ocak açıklığı -200 -630 katları arasında toplam 6 

katta 45.549 metre olup, 11.514 metrelik kısım kullanılmamaktadır.  

Esas itibariyle yatay ve dikey mesafedeki uzaklıklar ile 45 kilometreyi bulan ocak 

açıklığı ve üretim/hazırlık faaliyetlerinin 6 ayrı katta yapılıyor olması ocaklarda  

konsantrasyona gidilemediğini göstermektedir.   

Hazırlık İlerleme Randımanları Tablosu 
Hazırlık ilerleme 

 randımanları 

2015 Yılı 

 

cm/yev. 

2016 Yılı 

 

cm/yev. 

2017 Yılı 

 

cm/yev. 

2018 Yılı 

 

cm/yev. 

Geçen yıla göre 

gerçekleşme 

oranı 

% 

Kredili   10,54 12,44 10,77 87 

Hazırlık   7,50 7,69 11,04 144 

Müteferrik 6,79 5,07 6,74 - - 

Galeriler toplamı 6,79 6,96 8,20 10,93 133 

Tabanlar 9,48 8,37 8,98 9,31 104 

 

Müessesede 2017 yılında 8,20 cm/yevmiye olan  galerileri ilerleme randımanının 2018 

yılında 10,93 cm/yevmiye’ye yükseldiği ancak kurum ortalaması 14,34 cm/yevmiye değerinin 

oldukça altında olduğu görülmektedir. Bu değerin, Kurumca ulaşılması hedeflenen 20 

cm/yevmiye’lik galeri ilerleme randımanı değerinden oldukça düşük olmasının sebepleri 

aşağıdaki şekilde  açıklanabilir: 

Geçmiş yıllardaki denetim raporlarında da konuya dikkat çekilerek, galeri birim 

ilerleme hızlarının artırılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması önerilmiş, öneriye verilen 

cevapta; “Emeklilikler, tamir tarama işlerindeki yoğunluk ve elektro hidrolik delicilere 

verimli çalışabileceği kesit ve uzunlukta galeri açma işi verilemediğinden ve destek nakliye 

sistemindeki aksaklıklardan dolayı ilerleme hızlarının istenilen seviyeye çıkarılamadığı” 
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belirtilmiştir.  

 Geniş kesitli ana kat galerilerinin sürülmesinde büyük kolaylık sağlayan, 1992 

yılında Dünya Bankası kredisi alınmış  ancak, ekonomik ömrünü doldurmuş, yedek parça 

temininde sıkıntı yaşanan, bakım onarım süre ve masrafları artmış E-H delici ve 

yükleyicilerin yenilenerek arın gerisindeki nakliyat sistemleri ile desteklenmesiyle ilerleme 

hızlarında artış sağlanması, maliyetlerin düşürülmesi mümkündür. 

Müssesenin planlanan kısa vadedeki üretim projeksiyonunun işlerlik kazanabilmesi ve 

uzun vadede müstakil bir katın hazırlığının 15 yıl gibi bir süreyi kapsadığı göz önüne 

alındığında; 2015 yılında kredili lağım olarak 107 metre, 2016 yılında 127 metre, 2017 yılında 

156 metre, 2018 yılında 279 metre ilerleme yapılabildiği görüldüğünden, hazırlık açısından 

problemlerle karşılaştığı aşikardır. Dolayısıyla kat hazırlıklarındaki gecikmelerin Kozlu 

TİM’in geleceğini krize sokmamasını teminen hazırlık işçisi temini hususunun Kurum 

Stratejik Plan ve norm kadro çalışmalarıyla birlikte değerlendirilmesi Müessese açısından 

hayati önem arzetmektedir. 

Öneri: 

Müessesede Taş ve kömür içi hazırlık çalışmalarının zamanında tamamlanarak 

üretimde devamlılığın sağlanabilmesi için; stratejik plan ve norm kadro çalışmaları 

tamamlanıncaya kadar optimum sayı ve nitelikte hazırlık işçisi, tamir tarama işçisi temini ile 

ekonomik ömürlerini doldurmuş mevcut Elekto-Hidrolik Delici ve Yükleyicilerin, üretim plan 

ve programları doğrultusunda yeterli sayı ve kapasitede olmak üzere yenilenmesi, taş içi 

galeri ilerlemelerinde tam cephe galeri açma makinelerinin kullanılma imkanlarının 

araştırılarak değerlendirilmesi önerilir.  

BULGU 8.2.6: Klasik Ağaç Tahkimatlı Uzun Ayaklarda Domuzdamları ile 

Birlikte Kullanılan Pnömatik Hava Yastıklarının Usulüne Uygun Kullanılmaması 

Nedeniyle Kısa Sürede Hasarlanmaları ve Müessese Bazında Kullanımlarının Sınırlı 

Kalması 

Kurum bazında, dönümlü/ilerletimli/göçertmeli uzun ayak yönteminde arın gerisinde, 

tahkimat sistemi olarak ağaç “domuz damı” kullanılmaktadır. Tahkimat sisteminin 

güvenilirliğinin artırılması ve kullanılan ahşap malzemenin daha fazla miktarda geri 

kazanımının sağlanması ile birlikte, söküm ve montajının daha hızlı ve güvenle yapılmasını 

sağlamak üzere, Kurum tarafından tasarlanan ahşap malzemeler (domuz damları) ile bunların 
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arasına şişme yastık konulması şeklindeki (Ön Gerilmeli Ahşap Domuzdamı veya Şişme 

Hava Yastıklı Pnömatik Domuzdamı) tahkimat sisteminin uygulamasına, ilk kez Mayıs 2007 

tarihi itibarıyla pilot çapta başlanmıştır. 

Kozlu TİM’de kullanımının denetim tarihi Mart 2019 itibariyle devam ettiği görülen 

Ön Gerilmeli Ahşap Domuzdamı Tahkimat Sistemi’nin kullanılmasıyla;  

- Tavan yükü eşit bir şekilde karşılanmakta, 

- Tavan daha etkin bir şekilde kontrol edilebilmekte,  

- Ayak arkasının düzgün bir hat şeklinde kesilerek göçertilmesi sağlanmaktadır, 

 Diğer yandan; 

- Ayakta istenilen zamanda domuzdamı yükünün ölçülebilmesi,   

- Domuz damı yükünün (basınç değerinin) bilgisayardaki yazılım programına 

girilmesi ile domuzdamı mekanik davranışının (kesme, eğilme ve ezilme) görülebilmesi, 

- Ayak yük diyagramının çizilebilmesi,  

- Damar kalınlığına ve tavan-taban şartlarına göre ortalama yük yoğunluğunun 

hesaplanabilmesi,  sistemin diğer avantajları olarak görülmektedir. 

Göçertmeli uzun ayaklarda Ön Gerilmeli Ahşap Domuzdamı olarak da adlandırılan 

Şişme Hava Yastıklı Pnömatik Domuzdamı Tahkimatı’nın uygulama alanlarının 

yaygınlaştırılmasıyla; ağaç malzeme kayıplarının en aza indirilmesinin yanı sıra, özellikle 

montaj-demontaj süresinin kısalması ve bu aşamada ortaya çıkan iş kazalarının azaltılması ve 

en önemlisi ayakta çalışan işçilerin kendilerini daha güvende hissetmeleri sonucu ile işgücü 

verimliliğinde de artış sağlanmasının mümkün olacağı düşünülmektedir. 

Kozlu TİM için Mayıs 2007 yılından itibaren peyderpey 957 adet pnömatik sıkılama 

yastığı temin edildiği, bunlardan 575 tanesinin zaman içerisinde ıskat edildiği 31.12.2018 

tarihi itibarıyla müessesede kayıtlı 230 adet sıkılama yastığının ocaklarda fiilen kullanıldığı, 

152 tanesinin de göçükte kaldığı ve ıskat edilebilecek durumda bulunduğu görülmüştür.   

Bir adedi en son 04.01.2019 tarih 1283 sayılı sözleşme (ÇAĞ-TEK Plastik Lastik Tic. 

A.Ş.’den) ile 4.990,00 TL’den alındığı görülen bahse konu yastıkların kullanılması başta iş 

güvenliği olmak üzere çok sayıda avantaj sağlamakta ise de, kısa sürede hasarlanmaları ile 

göçük altında veya ayak arkasında kalmaları maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. 

Öneri: 

Tahkimat sisteminde domuz damlarındaki ön gerilmeyi almak ve ayak arkasında 

düzgün kırılma hattı oluşturup arın havesine gelmesi muhtemel yüklerin önüne geçmek, daha 

güvenli bir çalışma ortamı yaratmak  amacıyla kullanılan pnömatik hava yastıklarının 
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hasarlanmadan ve göçükte kalmadan uzun süre kullanımlarının sağlanması amacıyla, 

domuzdamlarının ayak içine kurulum ve sökümlerinde gerekli özenin gösterilmesi, bu 

doğrultuda  hizmet içi eğitimlerine devam edilmesi, pnömatik sıkılama yastıklarının fiziki 

darbelerden korunmalarına yönelik olarak da her türlü tedbirin alınması önerilir. 

BULGU 8.2.7: Lavvara Verilen Tuvönan Kömür Kalitesinin Artırılamaması, 

Demir Çelik Sektörüne Satılan, Ekonomik Getirisi Yüksek Olan Düşük Küllü 0-10 mm 

Lave Kömür (Metalurjik Kömür)’ün Daha Fazla Miktarda ve İstenilen Özelliklerde 

Elde Edilememesi, Satış Hasılatının Düşmesi, Kömür Satış Protokolleri Çerçevesinde 

Satışı Yapılan Kömürlerde Zaman Zaman Kül/Kalori ve Nem İçeriği Değerlerine Bağlı 

Olarak Ceza Ödenmesi 

Müessese’nin ürettiği kömürler, 03.04.2006 tarihinden itibaren, demir-çelik sektörüne 

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

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

piyasaya sunulmaktadır.  

Kozlu Modüler Lavvarı’nda 2018 yılında yıkanan 256.600 ton kömürün yıkama-

zenginleştirme değerleri, program ve önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 

Kozlu Kömürleri Yıkama Değerleri Tablosu 

Kozlu Kömürleri Yıkama 

Değerleri 

  

2017 Yılı 

Gerçekleşen 

2018 Yılı Gerçekleşme Oranı 

Ölçü Program  Gerçekleşen 

Programa 

Göre 

% 

Geçen 

Yıla 

Göre 

% 

Ocak Çıkışı Ayıklanan Taş Ton         

Üretilen Tuvönan Ton 261.600 331.822 256.600 77 98 

+ 100 Satılabilir Tuvönan Ton       
  

Lavvara Verilen Tuvönan Ton 261.600 331.822 256.600 77 98 

Lavvardan Atılan Taş Ton       
  

Yıkamaya Giren Ton 261.600 331.822 256.600 77 98 

Lavvardan Çıkan Satılabilir Ton 159.272 200.800 148.573 74 93 

Lave Ton 54.252 72.790 52.509 72 97 

0-10 Mm İnce Lave Ton 44.124 57.730 42.219 73 96 

10-100 Mm Rekompoze Ton 10.128 15.060 10.290 68 102 

Filtrasyon Ürünü Ton 105.020 128.010 96.064 75 91 

Şist Ton 102.328 131.022 108.027 82 106 

Toplam Satılabilir Ton 159.272 200.800 148.573 74 93 

Lavvar Verimliliği % 60,88 60,51 57,90 96 95 

Yıkama Verimliliği % 60,88 60,51 57,90 96 95 

Satılabilir / Tuvönan % 60,88 60,51 57,90 96 95 

Lave / Yıkamaya Giren % 20,74 21,94 20,46 93 99 

0-10 Lave / Yıkamaya Giren % 16,87 17,40 16,45 95 98 

Lave / Satılabilir % 34,06 36,25 35,34 97 104 

0-10 Lave / Satılabilir % 27,70 28,75 28,42 99 103 
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Kozlu Lavvarı’nda 2018 yılında tuvönan ve satılabilir olarak elde edilen kömürlerin 

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

gösterilmiştir. 

2018 yılında yıkamaya giren 256.600 ton tuvönan kömürün, %57,90 lavvar verimliliği 

ile 148.573 tonu satılabilir ürün olarak elde edilmiştir. Bu satılabilir ürünün 52.509 tonu 

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

esas yüksek fiyatlı lave kömür, 96.064 tonu (%65’i) ise düşük fiyatlı filtrasyon ürünü santral 

yakıtıdır.  

2018 yılında %57,90 olan lavvar verimliliğinin programa göre %4 oranında, önceki 

yıla göre de %5 oranında daha az olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

2017 yılında; yıkamaya giren 261.600 ton tuvönan kömürün, %60,9 lavvar verimliliği 

ile 159.272 tonunun satılabilir ürün olarak elde edildiği,  bu satılabilir ürünün 54.252 tonunun 

(%34’ü) demir-çelik sektörüne dönük, taşkömürü üretim politikasına esas düşük küllü yüksek 

fiyatlı lave kömür, 105.020 tonunun (%66’sı) düşük fiyatlı filtrasyon ürünü santral yakıtı 

olduğu,  2018 yılında ise; yıkamaya giren 256.600 ton tuvönan kömürün, %57,9 lavvar 

verimliliği ile 148.573 tonu satılabilir ürün olarak elde edildiği, bu satılabilir ürünün 52.509 

tonunun (%35’i) yüksek fiyatlı lave kömür, 96.064 tonunun (%65’i) ise düşük fiyatlı 

filtrasyon ürünü santral yakıtı olduğu görülmektedir.  

2018 yılında %57,9 olan lavvar verimliliğinin programa göre 3,1 puan,  önceki yıla 

göre de 3,0 puan eksik gerçekleştiği, tuvönan kömür kül oranının önceki yıla göre 0,7 puan 

artışla %62,9 olduğu görülmektedir. Bu durum, Denetim Raporlarında yer alan ″taban ve 

Kozlu Kömürleri Kül ve Nem Değerleri Tablosu 

Kozlu Kömürleri Kül Ve 

Rutubet Değerleri 

  

2017 Yılı 

Gerçekleşen 

2018 Yılı Gerçekleşme Oranı 

Ölçü Program Gerçekleşen 

Programa 

Göre 

% 

Geçen 

Yıla 

Göre 

% 

Tuvönan Külü % 62,2   62,9   101 

Yıkamaya Giren Külü % 62,2   62,9   101 

Satılabilir Külü % 30,5   31,9   105 

Lave Külü % 10,6   10,8   102 

0-10 Külü % 9,6   9,7   101 

10-100 Külü % 15,0   15,0   100 

Filtrasyon Külü % 42,9   45,2   105 

Şist Külü % 88,3   88,4   100 

Tuvönan Nemi % 5,3   5,4   102 

Yıkamaya Giren Nemi % 5,3   5,4   102 

Satılabilir Nemi % 15,9   13,0   82 

Lave Külü % 5,0   4,9   98 

0-10 Nemi % 5,4   5,3   98 

10-100 Nemi % 3,2   3,2   100 

Filtrasyon Nemi % 21,6   17,5   81 
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tavan taşının kömüre karışmasının engellenmesi, daha temiz kömür üretmek için her türlü 

tedbirin alınması″ şeklindeki öneri doğrultusunda yapılan çalışmalarda yeterince başarılı 

olunamadığını göstermektedir. Yüksek lavvar verimliliği, üretimin de artırılması şartıyla, 

birim üretim giderlerinin azaltılması anlamına gelmektedir.  

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

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

metodolojiler uygulanarak tuvönan kömür kalitesinin ve miktarının artırılması ile satış 

hasılatın artırılması, maliyetlerin düşürülmesi mümkün olabilecektir. 

Tüvenan kömür kalitesindeki azalma çalışılan damar yapısına da bağlı olmakla 

birlikte, nedenlerden birinin de “Kara Tumba” yöntemi ile yapılan üretim miktarının toplam 

üretim içindeki payının artmasıdır.  Sadece dik damarlarda uygulama alanı bulan üretim 

sisteminde işgücü verimlilikleri nispeten yüksek olmasına karşın, patlatma sonrası yan 

kayacın kömüre karışmasının önüne geçilememektedir.  

Diğer yandan, damar içindeki ara kesmeler ile kömürün 1,5 metreden daha ince 

damarlardan üretilmesi nedeniyle bu ince damarlarda tavan ve taban taşlarının kömüre 

karışmasının engellenememesi tuvönan kömür külünü artırmakta, tuvönan kömür kalitesini 

düşürmektedir.  

Bu nedenle, ocak içinde üretimin her aşamasında taşın kömüre karışmaması için, 

düşük küllü metalurjik kömür üretimine müsait damarlarda üretim yapılmasına konsantre 

olunması suretiyle, üretim arınlarından başlamak üzere gerekli özenin gösterilmesi ve lavvar 

performans değerlerinin yakından takip edilerek, satılabilir metalurjik kömür miktarının 

artırılmasını teminen, gerektiğinde yüklenici firmanın uyarılması gerekmektedir. 

Hizmet alımı yolu ile yaptırılan yıkama faaliyetleri için yüklenici firma ile 01.04.2018 

– 31.12.2019 tarihlerini kapsayan sözleşmede tuvönan-ton başına 14,25 TL ödeme 

yapılacağından Müessesece üretilerek lavvara verilen tuvönan kömürün kalitesi önem 

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

önlenmesinin yanısıra, ocak çıkışı tuvönan kömürden taş ayıklanması işleminin de yeterli 

sayıda personelle titizlikle sürdürülmesi, ve burada yapılan işlerin önemi açısından sıklıkla 

denetlenmesi, taşkömürünün öncelikli kullanım alanının demir-çelik sektörü olması nedeniyle 

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

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

payının artırılması gerekmektedir.  
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2018 yılında Karabük Demir Çelik Fabrikasına satılan 42.219 ton 0-10 mm lave 

kömürün ortalama 779,50 TL/ton birim fiyattan, ÇATES’e satılan 96.064 ton filtrasyon ürünü 

kömürün ortalama 143,33 TL/ton fiyattan satıldığı görülmektedir. 

Öte yandan, 2018 yılında Kardemire satılan 0-10 mm lave kömürden kül/kalori içeriği 

nedeni ile 12.153 TL penaliteye, ÇATES’e satılan filtrasyon ürünü için de yine kül kalori 

içeriğine bağlı olarak 303.966 TL penaliteye girildiği görülmüştür.  Bu satışlardan kül/kalori 

ve nem içeriği değerlerine bağlı olarak toplam 1.735.143 TL prim alındığı görülse de, 

penaliteye girilmesi hasılatı düşürmektedir. 

Öneri: 

Tuvönan kömür içindeki kül oranını düşürebilmek için, ocak içi denetimlerde taşın 

kömüre karışmaması için üretim arınlarından başlamak üzere gerekli özenin gösterilmesi, 

diğer yandan lavvar performans değerlerinin yakınen takibi ile, satılabilir kömür içerisinde 

yüksek satış fiyatına sahip metalurjik kömür miktarının (0-10 mm lave kömür) artırılmasını 

teminen gerekli tedbirlerin alınması,   

2018 yılında, Çatalağzı Termik Santrali ve Kardemir’e satışı yapılan kömürlerin 

kül/kalori ve nem içeriğine bağlı 303.966 TL tutarındaki penalitenin Çatalağzı Termik 

Santraline satılan filtrasyon ürünü santral yakıtı ile Kardemire satılan 0/10 mm lave kömürden 

kaynaklandığı görüldüğünden, bu doğrultuda Kozlu Lavvarını işleten yüklenici firmanın 

yıkama ve filtrasyon tesislerinin yakinen takip edilerek, gerektiğinde alınacak önlemler 

konusunda firmanın uyarılarak sözleşme ve eki şartnameler hükümleri çerçevesinde işlem 

tesis edilmesi önerilir. 

9. SONUÇ 

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesi'nin 2018 yılı bilançosu ve 211.253.575,24 Türk 

Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.  
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Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00 
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10. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 TTK Kozlu TİM 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler 

dâhil) 

Ek 1.2 TTK Kozlu TİM 2018 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 TTK Kozlu 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 Kozlu Taşkömürü İşletme Müdürlüğü 2018 Bilanço Dip Notları  Ek: 1.1.5 
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TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müdürlüğü 2018 Yılı Gelir Tablosu Dip Notları  Ek: 1.2.2 
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TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müdürlüğü 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu Ek: 1.3 
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TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müdürlüğü Teşkilat Şeması   Ek: 2.1 
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TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müdürlüğü Öneriler Listesi   Ek: 3.1 

 

Öneri 

Sıra 

No 

Öneri Metni Bulunduğu 

Sayfa 

Aralığı 

8.1.1 
Son yıllarda giderek düştüğü görülen satılabilir kömür üretim 

miktarlarını artırabilmek ve planlanan hedeflere ulaşabilmek için,  üretim 

faaliyetleri ve yöntemlerinin tüm unsurları ile irdelenip, ocaklarda gerçek 

anlamda konsantrasyona gidilmesi, üretimde mekanizasyon projesinin 

zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi, emek yoğun şekilde klasik 

yöntemle çalışılan ayaklarda işçi tertiplerinin, ayak çalışma boyu 

oranlarını arttıracak şekilde yapılması, bu doğrultuda yeterli sayı ve 

nitelikte kazı işçisi temin  edilerek,  ayaklarda uygun kalınlık ve 

meyillerde bir takım kazmacıya verilen iş miktarları ile işçilerin fiili 

çalışma sürelerinin artırılmasına yönelik olarak her türlü tedbirin 

alınması, 

Kurumun yeniden yapılanması kapsamında yüklenici eliyle 

açılanlar da dahil pek çok galeride zamanında ve yeterince bakım onarım 

ile tamir tarama yapılamadığından kesit daralması, taban kabarması 

olduğu, yolların bozulduğu, ocak içi nakliyatın aksadığı, etkin bir 

havalandırmanın yapılamadığı, bütün bunların öncelikle iş güvenliği 

olmak üzere üretim ve işgücü verimliliğini etkilediği görüldüğünden, 

başta üretim olmak üzere üretime yardımcı işçiliklerde yaşanan belirgin 

açığın en kısa sürede giderilmesi hususunda Genel Müdürlük nezdinde 

girişimde bulunulması önerilir. 

46-50 

8.1.2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin 

müessese işyerlerinde, yıl içerisinde yaptıkları genel ve kontrol amaçlı 

teftişlerde ilgili mevzuat doğrultusunda tespit ettikleri noksanlıkların en 

kısa sürede giderilmesi, bu noksanlıkların tekerrür etmelerinin 

önlenmesi, itiraza neden olan, farklı yorumlanabilen ATEX belgesi, 

durdurma teli gibi noksanlıklar için de itiraz gerekçeleri ile birlikte 

kapsamlı bir rapor hazırlayak ilgili yönetmelik maddesinde değişikliğe 

gidilmesi doğrultusunda girişimde bulunulması, 

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş kazalarının ilgili 

mercilere yasal süresi içinde bildirilmesi hususuna, gecikme durumunda 

uygulanacak maddi cezanın sorumlularına rücu edilmesi gerektiği 

dikkate alınarak, azami özenin gösterilmesi, gerektiğinde adli makamlara 

sunulmak üzere hazır bekletilmesi gereken kaza kanaat raporlarının 

15.07.2005 tarih ve 616 sayılı İş Kazası Kayıt ve Bildirimleri konulu 

Genelge hususlarına riayet ederek zamanında hazırlanması için kaza 

takip mühendisliği birimlerinin yeterli nitelikte ve sayıda personel 

takviyesi de dahil gerekli tedbirlerin alınması önerilir. 

50-55 
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TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müdürlüğü  Diğer Öneriler Listesi  Ek: 3.2 

 

Öneri 

Sıra 

No 

Öneri Metni Bulunduğu 

Sayfa 

Aralığı 

8.2.1 
Müessesede elde edilen satış hasılatının işçi ücretlerini dahi 

karşılayamadığı göz önüne alındığında; dönem zararlarının 

azaltılabilmesini teminen üretim miktarlarının ve işgücü verimliliklerinin 

artırılması ve birim üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde AR-GE 

faaliyetlerinde de yararlanılarak gerekli her türlü tedbirin alınması önerilir. 

56-59 

8.2.2 
Solunabilir ve patlayabilir tozla mücadelede; 

- Toz oluşumunun engellenmesi ve kaynağında tozun bastırılması 

için kurulan tesisat, fisketeler ve alınan diğer önlemlerin hareketli ortamda 

sürekli kontrol edilerek güncellenmeleri ve bunların sürekli çalışır 

durumda tutulmaları, 

- Patlayabilir tozla mücadele için öngörülen miktarda taş tozu 

serpilmesine özen gösterilmesinin yanısıra, damar gaz içeriklerine göre 

gerekli tedbirlerin alınması,  

- Dünya madenciliğinde yaygın olarak kullanılan, uygulama 

yöntemi kolaylığı bulunan ve malzemenin etki süresinin uzun olduğu sulu 

toz bastırma yöntemlerinin araştırılması,  

- İş Kanunu, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği, Tozla Mücadele Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat 

hükümlerine titizlikle uyulması, bu doğrultuda gereken her türlü önlemin 

alınması önerilir. 

59-61 

8.2.3 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, standartlara 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. 

62-64 

8.2.4 Kurumda İşgücü verimliliklerinin artırılması, işyeri disiplininin 

sağlanması, çalışanların motivasyonlarının artırılması amacıyla; 

- İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmemeyi, olağan olamayacak şekilde 

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 

64-71 
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aksatan işçilere 4857 Sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerinin tavizsiz 

uygulanması,  

- 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, 

- 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 

8.2.5 
Müessesede Taş ve kömür içi hazırlık çalışmalarının zamanında 

tamamlanarak üretimde devamlılığın sağlanabilmesi için; stratejik plan ve 

norm kadro çalışmaları tamamlanıncaya kadar optimum sayı ve nitelikte 

hazırlık işçisi, tamir tarama işçisi temini ile ekonomik ömürlerini 

doldurmuş mevcut Elekto-Hidrolik Delici ve Yükleyicilerin, üretim plan 

ve programları doğrultusunda yeterli sayı ve kapasitede olmak üzere 

yenilenmesi, taş içi galeri ilerlemelerinde tam cephe galeri açma 

makinelerinin kullanılma imkanlarının araştırılarak değerlendirilmesi 

önerilir.  

72-77 

8.2.6 Tahkimat sisteminde domuz damlarındaki ön gerilmeyi almak ve 

ayak arkasında düzgün kırılma hattı oluşturup arın havesine gelmesi 

muhtemel yüklerin önüne geçmek, daha güvenli bir çalışma ortamı 

yaratmak  amacıyla kullanılan pnömatik hava yastıklarının hasarlanmadan 

ve göçükte kalmadan uzun süre kullanımlarının sağlanması amacıyla, 

domuzdamlarının ayak içine kurulum ve sökümlerinde gerekli özenin 

gösterilmesi, bu doğrultuda  hizmet içi eğitimlerine devam edilmesi, 

pnömatik sıkılama yastıklarının fiziki darbelerden korunmalarına yönelik 

olarak da her türlü tedbirin alınması önerilir. 

77-78 

8.2.7 Tuvönan kömür içindeki kül oranını düşürebilmek için, ocak içi 

denetimlerde taşın kömüre karışmaması için üretim arınlarından başlamak 

üzere gerekli özenin gösterilmesi, diğer yandan lavvar performans 

değerlerinin yakınen takibi ile, satılabilir kömür içerisinde yüksek satış 

fiyatına sahip metalurjik kömür miktarının (0-10 mm lave kömür) 

artırılmasını teminen gerekli tedbirlerin alınması,   

2018 yılında, Çatalağzı Termik Santrali ve Kardemir’e satışı 

yapılan kömürlerin kül/kalori ve nem içeriğine bağlı 303.966 TL 

tutarındaki penalitenin Çatalağzı Termik Santraline satılan filtrasyon ürünü 

santral yakıtı ile Kardemire satılan 0/10 mm lave kömürden kaynaklandığı 

görüldüğünden, bu doğrultuda Kozlu Lavvarını işleten yüklenici firmanın 

yıkama ve filtrasyon tesislerinin yakinen takip edilerek, gerektiğinde 

alınacak önlemler konusunda firmanın uyarılarak sözleşme ve eki 

şartnameler hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi önerilir. 

79-82 

 


