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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kurum/kuruluşun 

Unvanı                   : TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) 

Merkezi                                 : Zonguldak 

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

Esas Sermayesi : 11.500.000.000 TL 

Ödenmiş Sermayesi : 10.245.000.000 TL 

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

KARAR ORGANI 

(YÖNETİM KURULU) 

Karar 
Organındaki 

Unvanı 
Adı ve Soyadı 

Temsil Ettiği 

Bakanlık veya 

Kuruluş 

Kuruluştaki Görevi ve 

Mesleği 

Görevde Bulunduğu Süre 

Başlama 

Tarihi 
Ayrılma Tarihi 

1-Başkan Kazım EROĞLU Türkiye Taşkömürü 

Kurumu 

Genel Müdür ve Yönetim 

Kurulu Başkanı 

21.04.2017 Devam Ediyor 

2- Üye Muhammet Safa 

TOPUZ 

Türkiye Taşkömürü 

Kurumu 

Genel Müdür Yardımcısı 16.12.2016 Devam Ediyor 

3- Üye Ercan GEBEŞ Türkiye Taşkömürü 

Kurumu 

Genel Müdür Yardımcısı 5.07.2017 Devam Ediyor 

4- Üye Cengiz ERDEM Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 

MTA Genel Müdür 19.12.2016 Devam Ediyor 

5- Üye Zafer BENLİ Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı 10.02.2017 Devam Ediyor 

 

(*) Kurumun sermayesi Cumhurbaşkanlığının 02 Kasım 2018 tarih ve 314 sayılı kararıyla 11.500 

milyon liraya yükseltilmiş, bu tutarın 10.245 milyon lirası ödenmiştir. 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

“Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi” 

unvanıyla faaliyetlerini 1983 yılına kadar sürdüren Kurum, 11.04.1983 tarih, 60 sayılı İktisadi 

Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında KHK ile yeniden düzenlenmiş, 

linyit üreten işletmeler ile taşkömürü üreten işletmeler iki ayrı kurum bünyesinde 

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

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

Türkiye Taşkömürü Kurumu kurulmuştur. 

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

Teşekküllerinin Ana Statüleri yürürlüğe konulmuş, bu mevzuat gereğince hazırlanan ve 

Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilen “Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Ana Statüsü”, 11.12.1984 tarih, 18602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe konmuştur. 

Ereğli Kömür Havzasındaki ocakların Devletçe işlettirilmesi hususu 3146, 3241, 

3867 sayılı Kanunlarla düzenlenirken, 22.05.1957 tarih ve 6974 sayılı Türkiye Kömür 

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

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

yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsünün 4’üncü maddesinde de aynı hüküm 

yer almıştır.  

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

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

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

Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5177 sayılı 

Kanunun 23 üncü maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanununun (Ek: 1) maddesi; 

3867 Sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında 

Kanun ile Devletçe işlettirilmesi kararlaştırılan Ereğli Kömür Havzasındaki madencilik 

faaliyetlerinin bu kanun hükümlerine tabi olduğu; ruhsat süresinin bu kanunla getirilen süre 

sınırlamasına tabi bulunmadığı; sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Ereğli Kömür 

Havzasındaki taşkömürlerini işletmeye ve hukuku uhdesinde kalmak şartıyla işlettirmeye 

Türkiye Taşkömürü Kurumunun yetkili olduğu hükmünü getirmiştir. Bu değişiklikle Kurum 

Maden Kanunu kapsamına alınarak, havzadaki kömürleri işletme ve işlettirme yetkisine sahip 

olmuştur 

Türkiye Taşkömürü Kurumu ile bağlı müesseseleri havzadaki taşkömürünün 

çıkarılması ve işletilmesi yönünden kendi özel mevzuatı yanında 3867 sayılı Kanuna da tabi 

bulunmaktadır.   

Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü’ne göre kurumun amacı; “Devletin genel 

sanayi ve enerji politikasına uygun olarak taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde 
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değerlendirmek ve ülkenin taşkömürü üretiminin gerçekleşmesi için gerekli her türlü yer altı 

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

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

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

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

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

kullanılacağını tespit edip Bakanlığın onayını almak” şeklinde ifade edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu kararları: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 

2018 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin 2017/10925 Sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı, 31.10.2017 tarih, 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulu kararları: Türkiye Taşkömürü Kurumunun 10.750 

milyon lira olan esas sermayesi; Cumhurbaşkanlığı’nın 02.11.2018 tarih, 214 sayılı Kararıyla 

11.500 milyon lira tutarına yükseltilmiş ve 2018 yılsonu itibarıyla esas sermayenin 10.245 

milyon liralık kısmı ödenmiştir.  

Yönetmelikler: Kurum faaliyetleri mevcut yönetmelikler ve iç yönergeler 

çerçevesinde sürdürülmektedir. TTK personeli ilgili yasalar dışında Resmi Gazete’de 

yayımlanan TTK Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği, TTK Personeli Atanma, Görevde 

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

Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği, TTK Teftiş Kurulu Yönetmeliği bulunmaktadır. 

1.3 Teşkilat 

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

18602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü” ile 

düzenlenmiş olup genel müdürlük, müesseseler ve işletme müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

Ana Statünün Müesseselerin kuruluşlarına ilişkin 12’nci maddesine göre; 

müesseselerin kurulması, kaldırılması, statülerinin değiştirilmesi veya daraltılması, 

sermayelerinin artırılması veya azaltılması, diğer müesseselerle birleştirilmesi TTK Yönetim 

Kurulu kararı ile gerçekleştirilmektedir. 

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

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

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

başkanlığı ve 5 işletme müdürlüğünden oluşmaktadır.  

Kurumun teşkilat yapısı Ek:2.1'de gösterilmiştir.  
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Karar organı: 233 Sayılı KHK’nin 5’inci maddesine göre Yönetim Kurulu 

teşebbüsün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır. Aynı KHK’nin 6’ncı 

maddesine göre; Yönetim Kurulu bir başkan, beş üyeden oluşmaktadır. Genel Müdür 

Yönetim Kurulunun başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi ile ortak kararla atanmaktadır. 

Yönetim Kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 

bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcısı olmak üzere ilgili bakanın teklifi üzerine ortak 

kararla atanmaktadır. 

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

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

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

müessese müdürlükleri ve işletme müdürlükleri genel müdür yardımcılarına bağlı 

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

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

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

atamaları yönetim kurulunun yetkisinde bulunmaktadır. 

Servisler/Danışma servisleri: 

Hukuk müşavirliği: Hukuk Müşavirliği; Genel Müdürlükçe gerekli görülen 

konularda mütalaa vermek ve bunlarla ilgili işlemleri yerine getirmek, Kurum ve bağlı 

müesseselerin her türlü dava ve icra işleri ile vergi uyuşmazlıklarını izlemek ve 

sonuçlandırmak, hazırlanacak anlaşma, genelge, yönetmelik, tip mukavele ve genel 

şartnamelerin hukukiliği hakkında mütalaa vermek ve hazırlanmasına yardımcı olmak, 

mevzuatı izlemek, gerektiğinde ilgili birimleri uyarmakla görevlidir.  

2018 yılsonu itibarıyla TTK Hukuk Müşavirliği’nde; 1 birinci hukuk müşaviri, 3 

hukuk müşaviri, 4 avukat, 3 şef, 1 uzman, 18 de sözleşmeli personel,  yevmiyeli personel ve 

işyeri hizmetlisi olmak üzere 30 personel görev yapmaktadır.  

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

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

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

işlerini yürütmek, yıllık teftiş programlarının hazırlanması ve uygulanmasını, Genel 

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

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

soruşturma ve inceleme sonuçlarının ilgili Merci veya Makamlara ulaşmasını sağlamak ve 

yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını izlemek” şeklinde tanımlanmıştır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı tanımlanan görev ve sorumluluklarını TTK Genel 

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

gerçekleştirmektedir.  

Teftiş Kurulu Başkanlığında çalışacak personel için; 1 Başkan, 5 Başmüfettiş, 15 

müfettiş, 8 müfettiş yardımcısı, 1 Şube Müdürü, 1 Şef, 2 Memur, 1 işyeri hizmet görevlisi 

kadrosu bulunmaktadır.  Buna karşılık; Teftiş Kurulu Başkanlığında 2018 yılı sonu itibarıyla 

1 Teftiş Kurulu Başkanı, 1 başmüfettiş, 7 müfettiş, 1 şube müdürü, 1 şef, 2 memur,  1 işyeri 

hizmet görevlisi görev yapmaktadır.  
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1.4 Toplu Bilgiler 

Kurum son üç yılına ilişkin başlıca konsolide 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 9.650.000 10.750.000 11.500.000 750.000 7,0 

Ödenmiş Sermaye Bin TL 8.490.000 9.365.000 10.245.000 880.000 9,4 

Öz Kaynaklar Bin TL 442.168 457.988 439.849 (18.139) (4,0) 

Yabancı Kaynaklar Bin TL 141.936 153.128 170.047 16.919 11,0 

Toplam Aktifler Bin TL 584.105 641.116 751.469 110.353 17,2 

Yatırımlar İçin Yapılan Nakdi Ödemeler Bin TL 39.344 53.090 72.577 19.487 36,7 

Yatırımların Gerçekleşme Oranı (Nakdi) % 39 40 45 5 12,5 

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 129.792 142.008 156.687 14.679 10,3 

Tüm Üretim Tutarı (Üretim Maliyeti)  Bin TL 815.098 862.497 936.578 74.081 8,6 

Net Satış Tutarı Bin TL 220.870 302.661 316.079 13.418 4,4 

Stoklar Bin TL 104.386 84.973 74.104 (10.869) (12,8) 

Memur Kişi 155 158 143 (15) (9,5) 

Sözleşmeli  Kişi 1.461 1.364 1.281 (83) (6,1) 

İşçi Kişi 7.979 7.575 7.136 (439) (5,8) 

Personele Yapılan Harcamalar Bin TL 899.879 893.234 970.031 76.797 8,6 

Faaliyet Kârlılığı (Öz Kaynaklar Yönünden) %           

Mali Kârlılık (Öz Kaynaklar Yönünden) %           

Faaliyet Kârı veya Zararı  Bin TL 770.170 789.981 852.457 62.476 7,9 

Dönem Kârı veya Zararı  Bin TL 887.209 859.180 898.140 38.960 4,5 

Dönem Kârına İlişkin Vergi ve Diğer Yasal 

Yükümlülükler 
Bin TL     

  
    

Dönem Net Kârı veya Zararı Bin TL 887.209 859.180 898.140 38.960 4,5 

Bireysel:             

Faaliyet Kârı veya Zararı  Bin TL           

Dönem Kârı veya Zararı  Bin TL           

Dönem Kârına İlişkin Vergi ve Diğer Yasal 

Yükümlülükler 
Bin TL           

Dönem Net Kârı veya Zararı Bin TL           

 

Kuruluşun Tarihçesi, Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Gelişimi: 

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

havzayı yönetmiştir. I. Dünya Savaşı yıllarında (1914-1918) sahada Almanların hâkimiyeti 

görülmektedir. Bu dönemde havza ile ilgili önemli görevler Alman subaylarına verilmiş; 

kurulan Kömür Harp Merkezi’nin başına bir Alman albay getirilmiştir. Bu arada Rus 

donanmasının sahayı topa tutması kömür üretimini olumsuz yönde etkilemiştir. Harpten sonra 

da havzaya Fransızlar hâkim olmuş, idaresi de merkezi İstanbul’da kurulan İtilaf Devletleri 

Kömür Komisyonu’nun emrine geçmiştir.   

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

Zonguldak Amele Kanunu çıkartılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra bölgede, 1926-1927 

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

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

Mıntıkası) Türkiye İş Bankası faaliyete geçmiş ve 15 yıl boyunca bu faaliyetini sürdürmüştür. 

2818 sayılı Maden Kanunu bu dönemde çıkarılmıştır. 1926 yılında İngiltere’de kömür 

işçilerinin grevi nedeniyle artan talep Zonguldak havzasından karşılanmıştır. 1923’de 597 bin 

ton olan üretim, 1926’da 1,2 milyon tona çıkartılmıştır. 1935’de ise üretim 2,3 milyon ton 

olmuştur. 

05.06.1940 tarih ve 3867 Sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların 

Devletleştirilmesi Kanunu uyarınca 01.12.1940 tarihinde Ereğli Havzasındaki bütün ocaklara 

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

Etibank’a bağlı Mahdut Mesuliyetli Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi tarafından 

işletilmeye başlanmıştır. 22.05.1957 tarihinde kabul edilip, 31.05.1957 tarihinde de Resmi 

Gazetede yayınlanan 6974 Sayılı Kanun ile TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri)’ye  

bağlanmıştır. Bilahare 17.06.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 

çıkarılan 11.04.1983 tarih ve 60 sayılı KHK ve aynı kararnamenin geçici 6.ncı maddesinin 

birinci fıkrasına ilişkin 21.07.1983 tarih ve 73 sayılı KHK’nin değiştirilerek kabulü 

19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı Kanunla kararlaştırılmış, bu yasal düzenleme içinde Bakanlar 

Kurulu’nun aldığı; TKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ereğli Kömür 

İşletmeleri Müessesesi yerine Kozlu, Karadon, Armutçuk, Üzülmez ve Amasra 

İşletmelerinden oluşan TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü)’nın 

kurulmasına ilişkin Karar 28.10.1983 tarih ve 18205 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

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

kurulan TTK’nın Ana Statüsü 11.12.1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazetede 
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yayınlanmıştır. 

Türkiye’de 14 milyar tonu linyit ve 1,3 milyar tonu da taşkömürü olmak üzere 15,3 

milyar ton toplam görünür kömür rezervi bulunmaktadır. Bu rezervin yaklaşık 870 milyon 

tonu koklaşabilir niteliklidir. Diğer yandan, 1.200 metre derinliğe kadar inen kömürlerin 

üretiminin hem teknik hem de ekonomik yönden zorlukları dikkate alındığında, işletilebilir 

taşkömürü rezervinin 500 milyon ton civarında olduğu anlaşılmaktadır. Havzadaki mevcut 

kuyu derinlikleri baz alındığında ise işletilebilir rezerv 350 milyon tona kadar düşmektedir.  

 Hammaddeye yakınlığı nedeniyle Demir-çelik endüstrisi Zonguldak ve çevresinde 

kurulmuştur.  Geçmişte demir-çelik sektörünün kömür talebinin %60’ı Zonguldak 

havzasındaki yerli üretimle karşılanmakta iken bugün bu talebin %10’unu karşılayamayan ve 

stratejik önemini yitirmiş olması bu havzanın teknolojik gelişmelere paralel olarak her türlü 

AR-GE faaliyetleriyle yeniden ele alınmasının gerekliliğini ortaya koyan çarpıcı bir 

durumdur.  

Havza rezervlerinin yaklaşık 600 milyon tonu özel sektör işletmeciliğine açılmıştır.  

Havza kömürlerinin kalorifik değeri 5.450-7.050 kcal/kg (AID) arasında değişmektedir.  

Armutçuk bölgesinde yer alan rezervler yarı koklaşma özelliği, yüksek ısıl değer ve düşük 

bünye külü içeriği ile hem koklaşabilir kömürlerle harmanlanarak hem de pulverize 

enjeksiyon (PCI) kömürü olarak demir çelik fabrikalarında kullanıma uygun niteliklidir.  

Koklaşabilir kömüre göre daha düşük fiyattan satılan PCI kömürüne olan talep, demir çelik 

sektörünün hammadde fiyatlarını düşürme istekleri doğrultusunda artmaktadır.  Amasra 

bölgesi kömürlerinin koklaşma özelliği bulunmamakla birlikte belirli oranlarda metalurjik 

kömürler ile harmanlandığında koklaşma özelliğini bozmamaktadır. 

1920’li yıllarda yaklaşık 600 bin ton civarında olan tuvönan taşkömürü üretimi daha 

sonraki yıllarda hızlı bir artış göstererek 1940’da 3 milyon ton, 1974’de 8,5 milyon tona 

(satılabilir bazda 5 milyon ton) kadar ulaşmıştır. 1976 yılından sonra azalmaya başlayan TTK 

tuvönan taşkömürü üretimi 1994 yılından sonra keskin bir düşüşle 3,2 milyon tona inmiş olup 

2018 yılı için ise TTK tuvönan taşkömürü üretimi 1,2 milyon ton olmuştur. 

Buna karşılık 1980 yılında 0,9 milyon ton olan taşkömürü ithalatı; 1990 yılında 5,6 

milyon tona, 2000 yılında 14 milyon tona yükselmiş ve yeni termik santrallerin devreye 

girmesiyle de ithalattaki artış eğilimi devam ederek 2018 yılındaki ithalat 5,8 milyon tonu 

demir-çelik sektörüne ilişkin olmak üzere 37,3 milyon tona yükselmiştir. Ülkelere göre 

ödenen döviz miktarlarına bakıldığında ülkemizin kömür ithalatında; Rusya, Güney Afrika, 
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Avustralya, ABD, Çin ve Kanada’nın önemli payları olduğu görülmektedir.  

Dünya taşkömürü rezervinin %0,3’ne sahip Türkiye’nin Dünya üretimindeki payı 

%0,9’dur.  Havzada sağlıklı kayıtların tutulduğu 1941 yılından bugüne kadar 388 milyon ton, 

ilk üretimin başladığı 1848 yılından bu yana ise yaklaşık 680 milyon ton tuvönan taşkömürü 

üretimi yapılmıştır.   

Türkiye’nin kalkınması, hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve sosyal gelişiminin doğal 

sonucu olarak enerji talebi hızla artmaktadır. Bu talebi karşılamada ana hedef, ihtiyaç olan 

enerjinin zamanında, ucuz ve kaliteli olarak sağlanmasıdır. Bu çerçevede, iç talebin mümkün 

oldukça yerli kaynaklarla karşılanması, arz güvenliğinin sağlanması için de ithal edilen 

enerjide ülke ve kaynak çeşitlendirilmesi esasları doğrultusunda politika oluşturulması önem 

arz etmektedir. Türkiye’nin enerji tüketiminde dışa bağımlılık oranı % 70’ler seviyesine 

çıkmış olup yerli kömür rezervlerinin değerlendirilmesi işsizlik sorununa çözüm 

oluşturulması yanında ülke dışına kaynak transferini de azaltacaktır.   

Zonguldak taşkömürü havzasındaki üretim faaliyetlerinin AB ülkelerinde olduğu gibi 

Rezervlere Erişim ve Arz Güvenliği konularına önem vermek suretiyle ve gerekli yatırımların 

zamanında yapılması sağlanarak sürdürülmesi gerekmektedir. TTK’nın ticari maliyeti 

içerisindeki en önemli payın işçilik giderlerine ait olması, zararın azaltılması çalışmalarında 

işçilik verimliliklerinin artırılmasına yönelik her türlü AR-GE faaliyetini zorunlu kılmaktadır. 

 

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 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin 2017/10925 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı 31.10.2017 tarih, 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe konulmuş, “2018 Yılı Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları 

Belirleyen Tebliğ” de 19.12.2017 tarih, 30275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2018 yılına ait “Genel Yatırım 

ve Finansman Programı”nın belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararının “Stratejik Planlar” ile 

ilgili kısmında; “…Stratejik Planları Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmamış veya 

mevcut stratejik plan dönemleri 2018 yılı içinde sona erecek olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 
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Kalkınma Bakanlığınca Müsteşarlığın görüşleri dikkate alınarak belirlenen stratejik planlara 

ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, stratejik planlarını hazırlarlar.” ve  "Kamu iktisadi 

teşebbüsleri, yıllık yatırım ve finansman programlarını stratejik planlarında yer alan amaç ve 

hedeflere uygun olarak hazırlamak zorundadır." hükmü yer almaktadır.   

Kalkınma Bakanlığınca yenilenen stratejik plan hazırlama kılavuzuna göre 2018-

2022 dönemini kapsayan stratejik planın hazırlanma takvimi yetişmeyeceğinden, Kurumun 

bağlı bulunduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlayacağı yeni dönem stratejik 

planın 2020-2024 yıllarını kapsaması nedeniyle, bağlı ve ilgili kuruluşları ile stratejik amaç, 

hedef ve faaliyetler arasında olması gereken koordinasyonun sağlanabilmesi açısından, TTK 

stratejik planının da 2020-2024 dönemi için yapılmasının uygun olacağı bir yazı ile Kuruma 

bildirilmiş, ancak Cumhurbaşkanlığınca açıklanan “100 Günlük İcraat Hedefleri” 

kapsamında; Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların stratejik planlarını 2019-2023 

dönemini kapsayacak şekilde hazırlamaları ve 15.11.2018 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirmeleri istenmiştir.  Bu doğrultuda Kurumca hazırlanan 

2019-2023 dönemi Stratejik Planı 28.11.2018 tarihinde TTK Yönetim Kurulunca, 23.07.2019 

tarihinde de Cumhurbaşkanlığınca onaylandığı görülmüştür. 

 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

 

Kurumun 2018 yılı Konsolide ve Füzyon İş Programı ve Bütçesi, 2018 yılı Genel 

Yatırım ve Finansman Programı esasları doğrultusunda hazırlanarak, 233 sayılı KHK'nın 29 

uncu maddesi kapsamında TTK Yönetim Kurulu’nun 29.12.2017 tarih ve 32/305-306 sayılı 

Kararlarıyla onaylanmıştır.  

TTK'nın 2018 yılı Konsolide İş Programı ve Bütçesinde öngörülen ve gerçekleşen ana 

fonksiyonlar itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.     
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TTK’nın 2018 yılı Konsolide Bütçesine göre; Kurumun 2018 yılı işletme ve yatırım 

faaliyetleri için toplam 196,4 milyon lira tutarında finansman ihtiyacı oluşacağı, 1.004,9 

milyon lira borçlanma gereği doğacağı, bu açığın sermayeye mahsuben Hazine'den 

aktarılacak 1.000,0 milyon lira tutarındaki kaynak ve Bakanlar Kurulu Kararı gereği 

Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerindeki fakir ailelere yapılacak 30,0 milyon lira 

tutarındaki kömür yardımı nedeniyle ortaya çıkan görev zararı ile karşılanacağı, dönem 

sonunda ise 855,8 milyon lira tutarında zarar oluşacağı tahmin edilmiştir. 

Yıl sonunda ise; finansman ihtiyacı 101,6 milyon lira olarak gerçekleşmiş, 951,9 

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 10.115 9.097 (10,1) 9.300 9.300 8557 (8,0) 

   1-Genel Müdürlük Kişi 1.235 1.135 (8,1) 1.155 1.155 1.061 (8,1) 

   2-Müesseseler Kişi 8.880 7.962 (10,3) 8.145 8.145 7.496 (8,0) 

  B)-Personel Giderleri Bin TL 845.024 846.560 0,2 867.460 915.017 912.085 (0,3) 

  1-Genel Müdürlük Bin TL 90.000 88.211 (2,0) 92.000 95.149 95.076 (0,1) 

  2-Müesseseler Bin TL 755.024 758.349 0,4 775.460 819.868 817.009 (0,3) 

  C)-Tüm Alım Tutarı Bin TL 190.670 142.008 (25,5) 185.709 193.023 156.687 (15,7) 

  1-Genel Müdürlük Bin TL 22.459 13.821 (38,5) 23.712 26.870 20.775 (14,1) 

  2-Müesseseler Bin TL 168.211 128.187 (23,8) 161.997 166.153 135.912 (19,1) 

  D)-Başlıca Alımlar Bin TL 148.153 94.643 (36,1) 137.877 143.241 107.771 (21,8) 

  1-Genel Müdürlük Bin TL 16.149 8.732 (45,9) 16.379 16.379 10.579 (35,4) 

  2-Müesseseler Bin TL 132.004 85.911 (34,9) 121.498 126.862 97.192 (20,0) 

  E)-Tüm Üretim Maliyeti Bin TL  823.653 862.499 4,7 862.860 862.860 936.577 8,5 

  1-Genel Müdürlük Bin TL           

  2-Müesseseler Bin TL 823.653 862.499 4,7 862.860 862.860 936.577 8,5 

  F)-Başlıca Üretimler Ton  1.000.000 823.042 (17,7) 900.000 900.000 686.142 (23,8) 

  1-Genel Müdürlük Ton           

  2-Müesseseler Ton 1.000.000 823.042 (17,7) 900.000 900.000 686.142 (23,8) 

  G)-Net Satış Tutarı Bin TL 270.000 302.661 12,1 352.314 352.314 316.079 (10,3) 

  1-Genel Müdürlük Bin TL 48.000 48.876 1,8 50.855 50.855 52.530 3,3 

  2-Müesseseler Bin TL 222.000 253.785 14,3 301.459 301.459 263.549 (12,6) 

 H) Başlıca Satışlar Ton 967.000 820.920 (15,1) 870.000 870.000 669.195 (23,1) 

  1-Genel Müdürlük Ton           

  2-Müesseseler Ton 967.000 820.920 (15,1) 870.000 870.000 669.195 (23,1) 

  I)-Yatırımlar (Nakdi Harcama) Bin TL  134.000 53.090 (60,4) 160.000 160.000 72.576 (54,6) 

  1-Genel Müdürlük Bin TL 7.790 3.408 (56,3) 19.026 19.026 4.340 (77,2) 

  2-Müesseseler Bin TL 126.210 49.682 (60,6) 140.974 140.974 68.236 (51,6) 

J)-Dönem Kârı Veya Zararı Bin TL 900.946 859.180 (4,6) 855.854 855.854 898.140 4,9 

 1-Genel Müdürlük Bin TL   7.141   5.756 5.756 213 (96,3) 

 2-Müesseseler Bin TL 900.946 852.039 (5,4) 850.098 850.098 897.927 5,6 
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milyon lira tutarında borçlanma gereği ortaya çıkmıştır. Bu açık, sermayeye mahsuben 

Hazineden aktarılan 880 milyon liralık kaynağa ilave olarak, Bakanlar Kurulu Kararı gereği 

Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerindeki fakir ailelere yapılan 19,6 milyon lira 

tutarındaki görev zararı ile karşılanmış ve sonuçta 898,1 milyon lira tutarında dönem zararı 

meydana gelmiştir.  2018 yılında elde edilen 316,0 milyon lira tutarındaki satış hâsılatı, 961,7 

milyon lira olarak gerçekleşen satışların maliyetinin % 32’8 ini karşılayabilmiştir. Faaliyet 

giderleri ile diğer gider ve zararlar da dikkate alındığında hâsılatın toplam giderleri karşılama 

oranı daha da azalmaktadır. 

1.5.2 İnsan Kaynakları 

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlük merkezi ile bağlı müesseselerinde 

çalışan personelin program kadroları, ortalama personel sayıları, yılsonu personel durumu ile 

personel harcamaları ve bütçe ödenekleri önceki yıl verileriyle birlikte aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 

Kurumda uzun yıllardan beri stratejik planlama yapılamaması ve Kurumun geleceğiyle 

ilgili belirsizlikler nedeniyle Kurumda çalışması gereken norm kadro sayısı 

belirlenememekte, kadro planlaması yıllık bütçelerle yapılmaktadır.  Kurumun 2018 yılı 

Tablo 4: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 
Personel Sayı ve Harcamaları Personel Sayısı  Personel Harcamaları 

  2017 2018 2017 2018 

  
Personel 

Sayısı  

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam      

Harcama   

  (Bin TL) 

Ödenek  

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 
I-Yönetim Kurulu Üyeleri ve 

Denetçiler (Kuruluş Dışı) 
        

 Ii-Memurlar 158 150 141 13.684 13.766 15.415 

       1- Genel Müdürlük 100 93 88 9.051 9.025 10.274 

       2-Müesseseler 58 57 53 4.633 4.741 5.141 

Iii-Sözleşmeliler         

  A-399 Sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar 1.364 1.350 1.282 114.294 113.574 125.116 

    1. Genel Müdürlük 470 467 446 40.616 39.007 45.293 

    2. Müesseseler 894 883 836 73.678 74.567 79.823 

 Iv-İşçiler         

  A-Sürekli Işçiler  7.575 7.800 7.134 765.256 787.676 829.500 

  1. Genel Müdürlük 565 595 527 48.002 47.116 50.932 

  2. Müesseseler 7.010 7.205 6.607 717.254 740.560 778.568 

 Genel Müdürlük Toplamı 1.135 1.155 1.061 97.669 95.148 106.499 

 Müesseseler Toplamı 7.962 8.145 7.496 795.565 819.868 863.532 

 Konsolide Toplam 9.097 9.300 8.557 893.334 915.016 970.031 

 Yüklenici İşçileri             
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bütçesinde program kadro sayısı 150'si memur, 1.350'si sözleşmeli personel, 7.800'ü de işçi 

olmak üzere toplam 9.300 personel olarak planlanmış ancak 2018 yılı sonu itibarıyla 141 

memur, 1.282 sözleşmeli personel ve 7.134 işçi olmak üzere toplam 8.557 personel 

çalışmıştır.  

Kurumda açıktan personel atamaları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 

Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programlarında her yıl belirlenen esaslar 

çerçevesinde yapılmaktadır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 2018 yılı Genel Yatırım ve 

Finansman Kararnamesinde 2018 yılında Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılması 

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

Müsteşarlığı’nın özel iznine bağlanmıştır.  

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

riskli ortamlarda çalışan yeraltı üretim işçilerinden emeklilik hakkı elde edenler beklemeden 

emekli olmaktadır. Son olarak 2014 yılında 696, 2015 yılında 653, 2016 yılında 1.027, 2017 

yılında 411, 2018 yılında ise 451 işçinin Kurumdan ayrıldığı ve 2018 yıl sonu itibarıyla 

Kurumda çalışan işçi sayısının 7.134 kişiya kadar azaldığı görülmektedir. Tüm hazırlıklar 

tamamlansa bile yeterli üretim işçisi alınamadığı takdirde üretim miktarının artırılması 

mümkün olmamakta, üretim tesislerinden bir kısmında boş kapasite oluşmaktadır.  

Bu sorunun 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. İncelemeler sırasında (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 yapılmış, işe girmeye hak kazanan işçilerin sağlık muayaneleri tamamlanmak 

üzere Zonguldak Atatürk Devlet hastanesine sevk edildikleri görülmüştür. Ayrıca işe alınması 

uygun görülen 500 işçinin işe başlama işlemlerinin de 2019 yılı içinde sonuçlandırılması karar 

bağlanmıştır.        

Kurumda istihdam edilen personel için 2018 yıl sonu itibarıyla gerçekleşen personel 

harcamaları toplamı 970,0 milyon lira tutarındadır. Bu tutarın; 829,5 milyon lirası işçilere, 

125,1 milyon lirası sözleşmeli personele, 15,4 milyon lirası da memurlara attir.  

TTK ve bağlı 5 müessesenin 2018 yılı konsolide sosyal giderleri toplamı ise 296,6 

milyon liradır. Cari yılla ilgili sosyal harcamaların;  

Memurlarda ilgili mevzuat uyarınca ödenen aile ve çocuk yardımı, evlenme, doğum ve 
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ölüm yardımı ile emekli sandığına ödenen aidat ve ek karşılıklar ile emekli ikramiyesinin cari 

yıla düşen kısmı ve memurlara yapılan sağlık giderlerine,    

Sözleşmelilerle ilgili olarak emekli sandığı aidat ve ek karşılıkları ile emekli 

ikramiyesinin cari yıla düşen kısmı ile sağlık giderlerine,  

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

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

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

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

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

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

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

ve işten ayrılma tazminatlarından oluşmaktadır. 

1.5.3 Tedarik 

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

hizmetleri en ekonomik şekilde tedarik edebilmek amacıyla tüm kuruluşun mal ve hizmet 

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

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

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

ile işbirliği içinde çalışmaktadır.  

Kurumda tüm alımlar, esas olarak 4734 Sayılı Kanun kapsamında 

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

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

kalan ihtiyaçlar için kendi düzenleyecekleri yönetmelikler çerçevesinde alım yapma imkânı 

tanınması nedeniyle her yıl belirlenen limitin altında kalan alımlarda kendi yönetmelikleri 

uygulanmaktadır.  

19.01.2018 tarih, 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 
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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.  

Tablo 5: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 
  
  

2017 2018 
Gerçekleşen 

Program  Gerçekleşen 
Ödeneğe 

Göre Sapma  

(%) Miktar Tutar     

 (Bin TL) 
Miktar 

  
  

Ödenek  
Miktar 

Tutar 
(Bin TL)  (Bin TL) 

    
1-İlk Madde ve Yardımcı 

Maddeler               

-Yurtiçi   38.605   61.136  49.633 (18) 

          -Genel Müdürlük           

  -Müesseseler   38.605   61.136  49.633 (18) 

-Yurtdışı           

          -Genel Müdürlük           

  -Müesseseler           

2-İşletme Malzemesi, 

Yedekler ve Diğer 

Malzemeler 
          

-Yurtiçi   56.038   61.507  39.709 (35,4) 

          -Genel Müdürlük   8.732       

  -Müesseseler   47.306   61.507  39.709 (35,4) 

-Yurtdışı       20.600  18.429 (10,5) 

          -Genel Müdürlük       20.600  18.429 (10,5) 

  -Müesseseler           

3-Ticari Mallar           

Yurtiçi Alımlar Toplamı   94.643   122.643  89.342 (27,1) 

Yurtdışı Alımlar Toplamı   0   20.600  18.429 (10.5) 

Genel Toplam   94.643   143.243  107.771 (24,7) 

Verilen Sipariş Avansları   110     53  
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Kurumun 2018 yılı konsolide bütçesi ile belirlenen Satınalma Planında ilk madde ve 

malzeme alımları 143.243 bin lira olarak planlanmış, yılsonunda ise, 107.771 bin lira 

tutarında ilk madde ve malzeme alımı gerçekleşmiştir. 2018 yılında gerçekleşen alımların 

89.342 bin lirası yurt içinden yapılmış, 18.429 bin lirası da yurtdışından alınmıştır. 

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 107,7 milyon lira tutarında gerçekleşen mal alımlarının % 46 sını maden 

direkleri, demir tahkimat malzemeleri, akaryakıt ve yağlar gibi ilk madde ve malzemeler, % 

54 ünü 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 6: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu  

İlk Madde ve Malzemeler 
  
  

2017      

Yılından 

Devreden   

2018 Yılında 
2019  

Yılına 

Devreden   

Stok Giren Çıkan Stok 
(Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) 

1-İlk Madde ve Yardımcı Maddeler         

     -Genel Müdürlük         

     -Müesseseler 29.806 53.944 55.340 28.410 

2- İşletme Malzemesi, Yedekler ve Diğer       

     -Genel Müdürlük      

     -Müesseseler 43.379 129.720 135.627 37.472 

Toplam 73.185 183.664 190.967 65.882 

     -Genel Müdürlük         

     -Müesseseler         

 

TTK Genel Müdürlüğünün 2018 yılı konsolide bilançosunda ilk madde ve stok 

hesaplarına yıl içinde yapılan giriş ve çıkış kayıtlarından sonra 2019 yılına 65.882 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.   
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Yukarıdaki tablo hazırlanırken işletme malzemeleri stokları ile yatırım malzemeleri 

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

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

edilmemiştir. 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

2018 yılında öngörülen ve gerçekleştirilen hizmet alımları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 

Tablo 7: Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2017 2018 
Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 

Ödeneğe 

Göre Sapma Miktar 
Tutar      

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek 

  (Bin TL) 
Miktar 

Tutar     

 (Bin TL) 
1-Üretim    10.403   8.850  10.042 13,4 

-Genel Müdürlük        
 

  

-Müesseseler   10.403   8.850 10.042 13,4 

2-Kömür Yıkattırma (Lavvar) 

Hizmet Alımı 
  13.066   14.500  12.801 

(11,7) 

-Genel Müdürlük           

-Müesseseler   13.066     12.801 (11,7) 

3-Koruma ve Güvenlik   7.077   7.893  7.746 (1,8) 

-Genel Müdürlük   4.272   4.655  4.638 (0,3) 

-Müesseseler   2.805   3.238  3.108 (4,1) 

4-Taşıt ve Araç Kiralama   13.648   14.971  14.861 (0,7) 

-Genel Müdürlük   754   725  724  

-Müesseseler   12.894   14.246  14.137 (0,7) 

5-İşyreri Hekimliği Hizmet 

Alımı 
  3.108   3.500  3.399 

(2,8) 

-Genel Müdürlük           

-Müesseseler   3.108   3.500  3.399 (2,8) 

6-Diğer   63     67  

-Genel Müdürlük   63     67  

-Müesseseler           

Genel Toplam   47.365   67.714  48.916 (27,7) 

Kurumun 2018 yılında gerçekleştirmeyi planladığı konsolide hizmet alımları için 

başlangıçta 67.714 bin lira tutarında ödenek tahsis edilmiş, yılsonu itibariyle ise toplam 

ödeneğin % 62,3 oranında 48.916 bin lirası harcanmıştır. Kurumun hizmet alımları, mal 

alımlarında olduğu gibi Genel Müdürlükçe tek elden yapılmaktadır. 2018 yılında hizmet 

alımları için gerçekleşen toplam harcamanın % 20,5'i oranında 10.042 bin lirası üretilen 

kömürle ilgili nakil hizmetlerine, %26,2 oranında 12.801 bin lirası kömür yıkama (lavvar) 

hizmetlerine, %30,4 oranında 14.861 bin lirası araç kiralama hizmetlerine, %15,8 oranında 

7.746 bin lirası özel güvenlik hizmetlerine, % 6,9 oranında 3.399 bin lirası işyeri hekimliği 
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hizmetlerine, % 0,2 oranındaki 67 bin liralık kısmı da diğer hizmet alımlarına ait 

bulunmaktadır. 

1.5.4 Giderler 

TTK TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı müesseselerin gider çeşitleri itibarıyla 2018 yılı 

konsolide edilmiş toplam giderleri ve bütçe ödenekleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

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 97.083 108.731 106.654 (2.077) (1,9) 

1- Genel Müdürlük 8.226 7.067 7.060 (7) (0,1) 

2- Müesseseler 88.857 101.664 99.594 (2.070) (2,0) 

1-Lşçi Ücret ve Giderleri 732.630 787.677 785.935 (1.742) (0,2) 

1- Genel Müdürlük 45.290 47.116 47.090 (26) (0,1) 

2- Müesseseler 687.340 740.561 738.845 (1.716) (0,2) 

2-Memur ve Sözleşmeli Personel Ücret 

Ve Giderleri 
113.928 127.341 126.150 (1.191) (0,9) 

1- Genel Müdürlük 42.920 48.033 47.986 (47) (0,1) 

2- Müesseseler 71.008 79.308 78.164 (1.144) (1,4) 

3-Dışarıdan Sağlanan Fayda ve 

Hizmetler 
102.829 139.839 123.087 (16.752) (12,0) 

1- Genel Müdürlük 11.568 12.641 12.610 (31) (0,2) 

2- Müesseseler 91.261 127.198 110.477 (16.721) (13,1) 

4-Çeşitli Giderler 26.839 27.192 26.491 (701) (2,6) 

1- Genel Müdürlük 5.181 4.937 4.896 (41) (0,8) 

2- Müesseseler 21.658 22.255 21.595 (660) (3,0) 

5-Vergi Resim ve Harçlar 2.959 3.744 3.668 (76) (2,0) 

1- Genel Müdürlük 544 587 577 (10) (1,7) 

2- Müesseseler 2.415 3.157 3.091 (66) (2,1) 

6-Amortismanlar ve Tükenme Payları 62.696 70.352 69.960 (392) (0,6) 

1- Genel Müdürlük 3.734 4.074 4.074 
  

2- Müesseseler 58.962 66.278 65.886 (392) (0,6) 

7-Finansman Giderleri           

1- Genel Müdürlük           

2- Müesseseler           

Toplam 1.138.964 1.264.876 1.241.945 (22.931) (1,8) 

Kurumun üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü tüzel kişiliğe sahip 5 müessesesi 
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bulunmaktadır. Kurum birimlerinin sürekli olarak kullandığı bazı makine ve malzemeleri 

üretmek, diğer birimlerce yapılamayan makine ve tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak 

üzere kurulan Maden Makineleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ile Kuruma ait Zonguldak 

Limanı ve işletmesi TTK’ya verilmiş olan demiryolu hatlarından sorumlu Liman ve 

Demiryolu İşletme Müdürlüğü müesseseler dışında doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı 

bulunmaktadır. Genel Müdürlük birimleri ile adı geçen iki işletme füzyon birimleri 

oluşturmaktadır. Konsolide bütçe, müesseseler ve füzyon birimlerin tümünü kapsamaktadır. 

2018 yılı konsolide bütçesine göre Kurumun toplam giderlerinin 1.264,8 milyon lira 

olacağı öngörülmüştür. Yıl içinde Genel Müdürlük ve tüm müesseselerin bütçe revizyonu ve 

ödenek aktarmalarından sonra gerçekleşen konsolide bütçe giderleri 1.241,9 milyon lira 

olmuştur.  Toplam konsolide giderlerin; %8,6’sını ilk madde ve malzeme giderleri, 

%63,3’ünü işçi ücret ve giderleri, %10,1'ini memur ve sözleşmeli personel giderleri, 

%9,9’unu dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, %5,6'sını amortismanlar ve tükenme payları, 

geri kalan %2,5’ini de diğer gider unsurları oluşturmaktadır.  

TTK’da derin yeraltı madenciliği yöntemi ile üretim yapılmaktadır. Bu yöntem gereği 

işçi sayısı ve üretim azalsa dahi yaklaşık 300 km olan yeraltı galerilerinin bakımı, 

havalandırılması, yeraltı suyunun tahliyesi, maden kuyularının bakım ve onarımı gibi sabit 

giderleri azaltma imkânı bulunmamaktadır. Havzanın jeolojik yapısı nedeniyle tam 

mekanizasyon uygulanamayan ve üretimin işgücü ağırlıklı yapılabildiği Kurumun gider 

yapısına bakıldığında giderlerin büyük bir kısmının sabit gider niteliğinde olduğu, üretim ve 

satış miktarı azalsa dahi kurumun artan miktarda zarar etmeye devam ettiği görülmektedir.  

Kurumun zarardan kurtarılabilmesi için; başlanan hazırlık yatırımlarının programlanan 

sürede tamamlanması, işgücü verimliliğinin, üretim ve satış miktarının öngörülen düzeye 

çıkarılarak tüm giderlerin hâsılatla karşılanabilir duruma gelinmesi yönünde etkin önlemler 

alınması önem arz etmektedir.  

2018 yılında gerçekleşen 1.241,9 milyon lira tutarındaki toplam giderlerin 1.117,6 

milyon lirası müesseselere, 124,3 milyon lirası da ana teşekküle aittir. TTK’ya bağlı 

müesseseler üretim, iş hacmi ve çalışan personel sayısının büyüklüğüne göre, Karadon, 

Kozlu, Üzülmez, Armutçuk ve Amasra müesseseleri olarak sıralanmaktadır. Birimler 

itibarıyla bakıldığında toplam giderlerin ağırlıklı kısmının işçi, sözleşmeli ve memur ücret ve 

giderleri, ilk madde ve malzemeler, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri ve 

amortismanlardan oluştuğu görülmektedir. 
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1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

1.5.5.1-Üretim: 

Havzada Koklaşabilir rezervler Kozlu, Üzülmez ve Karadon bölgelerinde yer 

almaktadır. Koklaşabilir taşkömürü rezervlerinin toplam rezervler içerisindeki payı yaklaşık 

%66,5’dir. Armutçuk bölgesinde yer alan rezervler; yarı-koklaşma özelliği, yüksek ısıl değer 

ve düşük bünye külü içeriği ile hem koklaşabilir kömürlerle harmanlanarak hem de pulverize 

enjeksiyon (PCI) kömürü olarak demir-çelik fabrikalarında kullanıma uygun niteliktedir. 

Amasra bölgesi kömürlerinin koklaşma özelliği bulunmamakla birlikte, belirli oranlarda 

metalürjik kömürler ile harmanlandığında koklaşma özelliğini bozmamaktadır. 

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

Müesseselerinden gerçekleştirmektedir. Üretilen koklaşabilir, yarı koklaşabilir ve koklaşamaz 

nitelikli kömürler ile filtrasyon ürünü kömürler; Enerji sektörüne (Çatalağzı Termik Santrali), 

Demir-Çelik sektörüne (Karabük Demir Çelik ve Ereğli Demir Çelik), Çimento sektörüne, 

bazı sanayi kuruluşlarına ve yakımlık olarak piyasaya arz edilmektedir. 

TTK Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılında 5 Müessesesinden gerçekleştirmiş olduğu 

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

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 9:  Üretim Türü Tablosu 

Üretim Türü ve Müesseseler 

2017 Yılı 

Gerçekleşen 

2018 Yılı Gerçekleşme Oranı 

Program Gerçekleşen 
Programa 

Göre 

Geçen Yıla 

Göre 

(ton) (ton) (ton) (%) (%) 

Tuvönan Üretim :             

Karadon Müessesesi   427.921 485.685 434.818 90 102 

Kozlu Müessesesi 

 

261.600 331.822 256.600 77 98 

Üzülmez Müessesesi 

 

346.005 323.539 267.375 83 77 

Amasra Müessesesi 

 

116.437 169.425 100.953 60 87 

Armutçuk Müessesesi 

 

180.202 168.672 145.494 86 81 

Toplam Tuvönan K.   1.332.165 1.479.143 1.205.240 81 90 

Satılabilir Üretim :         

Karadon Müessesesi   258.365 313.664 240.585 77 93 

Kozlu Müessesesi   159.272 200.800 148.573 72 93 

Üzülmez Müessesesi   239.715 195.780 157.458 80 66 

Amasra Müessesesi   53.988 84.336 46.841 56 87 

Armutçuk Müessesesi   111.702 105.420 92.685 88 83 

Toplam Satılabilir   823.042 900.000 686.142 76 83 

İç Tüketim:   20.316 30.000 21.562 72 106 

Lavvar Verimliliği 
% 62 61 57 93 92 

Satılabilir/Tuvönan 
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Üretim miktarı; 

Kurum 2018 yılı için, tuvönan olarak; 1.479.143 ton, satılabilir olarak da; 900.000 

ton üretim yapmayı programlamış, buna karşılık tuvönan olarak programın %81’si oranında 

1.205.240 ton, satılabilir olarak da programın %76’sı oranında 686.142 ton üretim 

gerçekleştirmiştir. 

Kurum bazında bir önceki yıla göre tuvönan üretimde %10 oranında 126.925 ton, 

satılabilir üretimde ise %17 oranında 136.900 ton daha az üretim gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Bir önceki yıl üretim miktarlarına göre, müessese bazında tuvönan üretimde en 

fazla düşüşün %23 oranı ile Üzülmez Müessesesinde olduğu, bu müesseseyi %19 oranı ile 

Armutçuk Müessesesinin, %13 oranı ile Amasra Müessesesinin, %2 oranı ile Kozlu 

Müessesesinin izlediği ve tuvönan bazda bir önceki yıla göre fazla üretimin %2 ile sadece 

Karadon Müessesesinde olduğu,  bir önceki yıl satılabilir üretim miktarlarına göre müessese 

bazında düşüşlerin %34 oranı ile Üzülmez Müessesesinde,  %17 oranı ile  Armutçuk 

Müessesesinde, %13 oranı ile Amasra müessesesinde ve %7 oranı ile Karadon ve Kozlu 

müesseselerinde olduğu görülmektedir.  

Kurum bazında 2018 yılında toplam tuvönan ve satılabilir kömür üretimlerinde 

Müessese payları; Karadon Müessesesi’nde %36-%35, Üzülmez Müessesesi’nde %22-%23, 

Kozlu Müessesesi’nde %21-%22, Armutçuk Müessesesi’nde %12-%14 ve Amasra 

Müessesesi’nde %9-%6 olmuştur.  

Üretimi belirleyen etkenler Tablo 10’da verilmiştir. 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

23 

 

Tablo 10:  TTK 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 5.981.168 1.332.165 1.479.143 1.205.240 81 90 

Satılabilir Üretim; Ton 4.169.435 823.042 900.000 686.142 76 83 

Satılabilir/Tuvönan % 69,71 61,78 60,85 56,93 94 92 

Yıllık çalışma süresi: Gün 251 250 251 250 100 100 

Makine ve Tesisler;  
 

     

Kuyular; Ton/Yıl 3.895.388 1.332.165 1.477.632 1.205.243 82 90 

Lavvar Tesisi; Ton/Yıl 3.876.750 1.315.705 1.462.021 1.183.776 81 90 

Galeri Açma Makinaları; m/Yıl 0 962 2.165 1.379 64 143 

Kömür Kazı Makinaları; Ton/Yıl 0 0 0 22.866   

Kompresörler; m³/dak. 264.902.807 229.807.450 51.572.500 228.562.812 443 99 

Aspiratörler; m³/dak. 5.652.517.700 3.546.807.500 2.077.268.500 3.328.021.000 160 94 

Tulumbalar (yeraltı); m³/yıl 50.640.500 7.873.000 1.800.000 5.733.000 319 73 

Lokomotifler; Ton/yıl 6.204.750 1.327.965 1.477.796 1.205.240 82 91 

Ocak arabaları; Ton/yıl 6.204.750 1.327.965 1.477.796 1.205.240 82 91 

Bant Konveyörler; Ton/yıl 6.978.750 986.160 1.477.796 1.205.240 82 122 

Hazırlık Faaliyetleri;        

Toplam Taş İçi; m/Yıl  1.969 5.015 2.458 49 125 

Toplam Kömür İçi; m/Yıl  10.603 16.460 9.834 60 93 

İlerleme Randımanları;        

Taş içi; cm/yev.  11,83  12,42  105 

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

Sondaj Faaliyetleri;        

Arama, Pilot; metre  13.176 9.000 16.835 187 128 

Degaj; metre  81.525 70.000 88.547 126 109 

İşçi Sayıları;  
      

Pano Ayak Üretim İşçisi; Adet 5.092 1.937 1.906 1.869 98 96 

Yeraltı (A); Adet 11.500 5.850 5.990 5.410 90 92 

Gruplu; Adet 0 0 0 0   

Daimi; Adet 11.500 5.184 5.990 4.721 79 91 

Yerüstü (B); Adet 1.684 974 770 679 88 70 

Diğer ( C ) Adet 816 60 65 12 18 20 

Genel Toplam;(A+B+C) Adet 14.000 6.884 6.825 6.101 89 89 

Yeraltı/yerüstü % 682,90 600,62 777,72 796,76 102 133 

Yeraltı/toplam % 82,14 84,98 87.77 88,67 101 104 

Yevmiye Sayıları; 
 

      

Pano Ayak Üretim İşçisi; Adet 1.278.092 394.060 485.685 370.458 76 94 

Yeraltı (A); Adet 2.886.500 1.187.697 1.521.905 1.104.045 73 93 

Yerüstü (B); Adet 422.684 176.485 173.382 105.817 61 60 

Diğer ( C ) Adet 138.000 19.370 45.043 19.514 43 101 

Genel Toplam;(A+B+C) Adet 3.447.184 1.383.552 1.740.330 1.229.376 71 89 

İşgücü Verimliği; 
   

  
  

Pano Ayak Üretim İşçisi; Kg/yev. 3.262 2.089 1.846 1.852 100 89 

Yeraltı (A); Kg/yev. 1.444 693 589 621 106 90 

Toplam (A+B); Kg/yev. 1.260 603 529 567 107 94 

Genel Toplam; Kg/yev. 1.210 595 515 558 108 94 

Üretim Verimliliği; Ton/Gün 23.829 5.329 5.870 4.821 82 90 

Kapasiteden yararlanma (%) 
 

19,74 21.50 16,46 77 83 

Kurum bazında 2018 yılında işçilik randımanlarında; tuvönan kömür pano ayak 
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üretim işçilik randımanının 3.449 kg/yevmiye olarak programlandığı, %94’ü oranında 3.252 

kg/yevmiye olarak gerçekleştiği, satılabilir kömür pano ayak üretim işçilik randımanının 

2.099 kg/yevmiye olarak programlandığı %88’i oranında 1.851 kg/yevmiye gerçekleştiği, 

Satılabilir kömür İçeri (yeraltı) işçilik randımanının 671 kg/yevmiye olarak 

programlandığı, %88’i oranında 596 kg/yevmiye olarak gerçekleştiği, 

Satılabilir kömür genel işçilik randımanının 529 kg/yevmiye olarak programlandığı, 

%88’i oranında 459 kg/yevmiye olarak gerçekleştiği görülmüştür. 

Kurum yeraltı ocaklarında gelinen süreç içerisinde mevcut ocak açıklıklarının 

artması, nakliyat güzergahlarının uzaması, dolayısıyla tamir ve bakım gereksinimlerinin 

artması, temiz hava, basınçlı hava, su tahliye yollarının uzaması, gaz-metan gelirinin artması 

ve yeraltında buna benzer faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan işçi ihtiyacını yıllar 

içerisinde arttırmıştır.     

Kurumda özellikle üretime yardımcı işçiliklerdeki eksikliklerden dolayı mevcut pano 

ayak üretim işçiliklerinden geçici sanat değişimi yapılarak işçi açığı karşılanmaya 

çalışılmaktadır. 

Üretimin son yıllarda giderek düşmesi ve program hedeflerinden düşük 

gerçekleşmesinde;  

-Son 9 yıldır toplu işçi alımı yapılmaması, bu süre zarfında emeklilikler nedeniyle 

işçi sayılarının giderek azalması, kamu finansman kararnamelerinde belirtilen sayıda işçi 

alınamaması,  ayaklarda yeterli sayıda işçi tertip edilememesi, taş içi ve kömür içi 

hazırlıkların zamanında yetiştirilememesi, tamir tarama işlerinin yeterince ve zamanında 

yapılamaması, ayaklarda yeterli sayıda kazı işçisi  tertip edilemezken kazı işçilerinin önemli 

bir bölümünün de geçici sanat değişikliği ile   işçi eksikliği nedeniyle zorunluluk arz eden 

nakliyat, tamir tarama, hazırlık, barutçuluk, elektro mekanik gibi sanatlarda çalıştırılmaları,  

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

ortaya çıkan bir takım sorunlar nedeniyle henüz beklenen faydanın sağlanamaması, 

adaptasyon süreci yaşanması, damar yapısına en uygun teçhizatın tespiti/seçimi doğrultusunda 

yapılan çalışmaların zaman alması,  

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

havalandırma yapılması, İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uymaması nedeniyle Çalışma 

Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından durdurulması,  

-Ocakların giderek derinleşmesi, mesafelerin artması, ocaklarda konsantrasyona 

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

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

sisteminin uzaması, aktarmaların artması, nakliyat sisteminin rehabilite edilememesi, 

gereksinim duyulan nakliyat işçi sayılarının artması, 

-Enerji kesintileri ve arızalardan kaynaklanan duruşlar, 

-Başta Armutçuk ve Amasra Müesseseleri olmak üzere zaman zaman karşılaşılan 

oksidasyon ve ocak yangınları,  

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

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

geliri gibi olumsuzluklar nedeni ile panonun üretim tamamlanmadan terkedilmek zorunda 

kalması, ayak içindeki arızaların daha önceden tespit edilmesine olanak sağlayan dönümlü 

çalışma sisteminin işçi eksikliğinden dolayı yaygınlaştırılamaması 

-İş disiplininin sağlanamaması, devamsızlıklar ve ücretsiz istirahat izinlerinin 

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

gelmeme oranının %30’lara ulaşması, ayaklara yeterli sayıda işçi tertip edilememesi, işçi ve 

diğer çalışanların motivasyonlarının bozulması, 

-Kömür damarlarının üç boyutlu kesitlerinin alınabilmesi, devamlılıklarının 

kalınlıklarının ve yönelimlerinin belirlenmesi suretiyle görünür hale getirilebilmesi için 

mevcut verilerin ve yapılan arama-etüt çalışmalarının yetersiz kalması, en önemli etkenler 

olarak değerlendirilmektedir. 

Son yıllarda giderek artan oranda üretimin düşmesine, maliyetlerin artmasına yol 

açan etkenlerin çok yönlü olarak irdelenmesi, işgücü verimliliklerinin ve üretimin 

artırılmasına yönelik önlemler alınması, uygun çalışma yöntem ve çalıştırma düzeninin 
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sağlanması, işçi ücretlerinin verimlilikle ilişkilendirilmesi gibi teknik ve idari önlemler ile 

üretim maliyetlerinin azaltılmasına çalışılmalıdır.  Aksi halde, iş gücü verimliliğindeki 

düşüklük, kaybolan iş disiplini ve giderek azalan üretim miktarları ile satış hasılatının üretim 

maliyetinin yarısını bile karşılamıyor olması, bunların sonucu oluşan finansman açıkları ve 

artan bilanço zararları ile Kurumun faaliyetlerini kesintisiz yürütmesi ileride mümkün 

olmayacaktır. 

Kuruma Bağlı Müesseselerde Uygulanan Üretim yöntemleri; Detayları ilgili 

Müessese raporlarında verilmiş olup, Kurum bazında 2018 yılında 32 ayrı panoda ortalama 17 

klasik emek yoğun ağaç tahkimatlı göçertmeli uzun ayak, 2 yarı mekanize ayak olmak üzere 

toplam 19 uzun ayak ve 2 tumba panodan 1.205.240 ton tuvönan üretim gerçekleştirilmiştir.  

Kurum bazında 2012 yılından 2018 yıl sonuna kadar Amasra, Üzülmez, Armutçuk 

ve Kozlu Müesseseleri için alınan,  144 metrelik bölümü tam mekanize olmak üzere toplam 

724 metrelik mekanize tahkimat teçhizatı için yaklaşık 54 milyon TL harcama yapıldığı, 

mevcut teçhizatla 5 ayrı panoda 1 tam mekanize 4 yarı mekanize ayak çalışma imkanı 

bulunduğu, Mart 2019 tarihi itibarıyla Karadon Müessesesinde 1 panoda tam mekanize ayak, 

Amasra ve Üzülmez  Müessesinde birer panoda yarı mekanize ayakta üretim çalışmalarının 

sürdürüldüğü,  Üzülmez ve Kozlu Müesseselerinde yarı mekanize ayak hazırlıklarının devam 

ettiği, üretime henüz geçilmediği görülmüştür. 

İşçilikler; En son toplu işçi alımının yapıldığı 2009 yılında 9.695 yeraltı işçisi (4.435'i 

pano ayak üretim, kazı işçisi), 2.150 yerüstü işçisi olmak üzere toplam 11.845 işçi bulunan 

Kurumda 2009 yılında 2.833.243 ton tuvönan kömürden 1.879.630 ton satılabilir kömür 

üretildiği, 2018 yıl sonu itibarıyla 5.645 yeraltı işçisi (1.941'i pano ayak üretim işçisi), 1.491 

yerüstü işçisi olmak üzere toplam işçi sayısının 7.136’ya düştüğü, 2018 yılında azalan işçi 

sayısına bağlı olarak 1.205.240 ton tuvönan üretimden 686.142 ton satılabilir kömür 

üretilebildiği, 2009 yılı üretimine göre tuvönan üretimde %57 oranında 1.628.003 Ton, 

satılabilir kömür üretiminde %63 oranında 1.193.188 Ton azalma olduğu, 2009-2018 yılları 

arasında emeklilik nedeniyle kurumdan ayrılan işçi sayısının 6.659 olduğu, bu süreçte ancak 

942 nitelikli işçi alınabildiği, Yatırım ve Finansman Kararnameleri kapsamında  kurumun 

ilave atama taleplerinin kabul edilmediği görülmüştür.  

Rödövans karşılığı işlettirilen sahalardan yapılan üretim: 05.06.2004 tarih ve 

25483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.05.2004 kabul tarihli ve 5177 sayılı Maden 

Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 23’üncü maddesi ile 

3213 Sayılı Maden Kanununun 52’nci maddesine ek 1’inci madde hükmüne göre; 3867 Sayılı 
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Kanun çerçevesinde sınırları belirlenen Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürlerini işletmeye 

ve hukuku uhdesinde kalmak kaydı ile işlettirmeye TTK yetkili kılınmıştır. Böylece özel 

sektörün Zonguldak Havzasında rödövans yolu ile üretim yapmasının önü açılmıştır.  

Bu kapsamda 2018 yılında 16 adet küçük ölçekli,1 adet büyük ölçekli olmak üzere 

toplam 17 adet taşkömürü sahası, 2 kuvars kumu sahası, 1 boksit sahası ve 1 kil sahası olmak 

üzere toplam 21 sahada rödövans yoluyla özel sektör işletmeciliği devam etmektedir.  

Sözleşmeleri devam eden küçük ölçekli 16 küçük ölçekli taşkömürü sahasında 2018 yılında 

207.895 ton taahhüt üretime karşılık 415.442 ton taşkömürü, 2 kuvars kumu sahasında 

206.210 ton taahhüt üretime karşılık 26.066 ton kuvars kumu, boksit sahasında 7.325 ton 

taahhüt üretime karşılık 7.706 ton boksit üretildiği, Kozlu, Karadon, Üzülmez ve Amasra 

Müesseseleri imtiyaz sahalarında bulunan rödövanslı sahalardan 2018 yılında toplam 415.442 

ton (taş kömürü) sevkiyat yapıldığı, KDV dahil toplam 17.547.511,04 TL rödövans bedeli 

tahakkuk edildiği, 20.004.530,00 TL fiyat farkı ödemesi hesaplanarak firmalarla 

mahsuplaşıldığı görülmüştür. 

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

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

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

fıkrasında yapılan “Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde 

bulunan maden ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye 

ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir. Ancak Türkiye Taşkömürü Kurumunun halen kendisi 

tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde 

kapsamında ihale edilemez” hükmünde olup, bu değişiklikle, TTK ve TKİ’ye uhdelerinde 

bulunan ruhsatları işletme ve işlettirme yetkisinin yanında, bu ruhsatları bölerek yeni ruhsat 

talep etme ve bunları ihale etme yetkisi verilmiştir.  

Kurum bu yetkiye dayanarak aşağıdaki sahaları, Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

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

Ruhsatın İşletme Hakkının Devri Yöntemi ile İşlettirilmesine Karar Verilen 

Sahalar;      

Alacaağzı Taşkömürü Sahası; 19.06.2018 tarihinde yapılan ihale neticesinde ihaleyi 

kazanan ERDEMİR Mad. San. Ve Tic. A.Ş. ile 26.10.2018 tarih 135045 sayılı ″Sahanın 

İşletme Hakkının Verilmesi″ suretiyle ruhsat devrine ilişkin sözleşmenin imzalandığı, 

Sözleşmede hazırlık süresinin 48 ay, sözleşme bitiş tarihinin 31.12.2049 olarak belirlendiği, 
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Yılda en az 200.000 ton olmak üzere 12.000.000 kömür üretileceği, ödemeye esas yıllık 

toplam tutarın,   üretimin yapıldığı yıl için  MİGEM’in ton başına belirlediği ocak başı satış 

fiyatının işleticinin o yıl içindeki toplam üretim miktarıyla çarpımından elde edilen rakamın 

işleticinin teklif miktarına (%0,5) oranlanmasıyla elde edilecek tutar olduğu, 2018 yılı için 

215,52 TL/ton x %0,5=1,08 ton olarak belirlendiği görülmüştür. Mart 2019 tarihi itibarıyla 

MİGEM (MAPEG) nezdinde yapılacak devir işlemleri için evrakların sunulduğu görülmüştür.  

Bağlık- İnağzı Sahası; Ruhsatın İşletme Hakkının Devri yöntemiyle işlettirilmesine 

ilişkin 22.06.2018 tarihinde ihale edilmiştir. 4 firmanın şartname aldığı, sadece TÜMAŞ 

Mermer A.Ş. teklif verdiği, firmanın 72 ay hazırlık süresi, yıllık 2.500.000 ton (en az) üretim, 

4,93 TL/ton fiyattan 308.125.000 TL ödeme taahhüdünde bulunduğu görülmüştür. Firma ile 

15.08.2018 tarihinde ruhsat devrine ilişkin sözleşme imzalanmış olup, sözleşmenin bitiş tarihi 

31.12.2049 dur. MAPEM nezdinde yapılacak ruhsat devir işlemleri için evrakların sunulduğu 

onay beklendiği görülmüştür.    

2-A Nolu Ruhsat Sahası; 11.06.2018 tarihli ihale neticesinde EMSA Enerji A.Ş. ile 

11.09.2018 tarihli sözleşmenin imzalandığı, sözleşmenin bitiş tarihinin 31.12.2049 olduğu, 

firmanın sözleşme kapsamında, 12.000.000 ton kömür rezervi bulunan sahadan firmanın 250 

işçi ile yılda en az 75.000 ton kömür üretmeyi, %1,02 oranla 162,54 TL/ton ocak başı satış 

fiyatı üzerinden 1,66 TL/ton ödemeyi taahhüt ettiği görülmüştür. Mart 2019 itibarıyla 

MAPEG nezdinde yapılacak ruhsat devir işlemleri için evrakların sunulması aşamasındadır. 

2-B Nolu Ruhsat Sahası; 25.10.2018 tarihli ihale neticesinde  Baykallar Maden 

İnşaat Tic. San. Ltd. Şti.- Delta Petrol İnş. Tic. A.Ş.  ile 26.11.2018 tarihli sözleşmenin 

imzalandığı, sözleşmenin bitiş tarihinin 31.12.2049 olduğu, firmanın sözleşme kapsamında, 

30.000.000 ton kömür rezervi bulunan sahadan firmanın 400 işçi ile yılda en az 100.000 ton 

kömür üretmeyi, %1,05 oranla 162,54 TL/ton ocak başı satış fiyatı üzerinden 1,71 TL/ton 

ödemeyi taahhüt ettiği görülmüştür. Mart 2019 itibarıyla MAPEG nezdinde yapılacak ruhsat 

devir işlemleri için evrakları sunulmuş olup inceleme aşamasındadır. 

2-C Nolu Ruhsat Sahası; 22.10..2018 tarihli ihale neticesinde sahaya teklif çıkmadığı 

için ihale iptal edilmiştir. 

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

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

yılında 371 olduğu, bunların büyük bir kısmının rödövanslı sahaların sınırları içinde 

bulunduğu, Kurum genelinde her yıl yüzlerce kaçak ocak tespiti yapıldığı, bu ocakların 
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girişlerinin bir kısmının mühürlendiği, bir kısmının patlatıldığı, bunlardan 2014 yılında 76 

tanesi, 2015 yılında 85 tanesi, 2016 yılında 68 tanesi, 2017 yılında 12 tanesi, 2018 yılında 4 

tanesi hakkında  dava açıldığı görülmüştür. Kurum imtiyaz sahasında rödövanslı saha 

ocaklarının yanı sıra kaçak ocak işletme faaliyetlerinin de yaygın bir şekilde sürdürülmekte 

olduğu anlaşılmaktadır.   

2015 yılında TTK genelinde rödövanslı sahalarda 9, kaçak ocaklarda 3 ölümlü iş 

kazası olduğu, 2016 yılında kaçak ocaklarda 2, rödövanslı sahalarda 1 ölümlü iş kazası 

olduğu, 2017 yılında kaçak ocaklarda 1, rödövanslı sahalarda 4 ölümlü iş kazası olduğu, 2018 

yılında kaçak ocaklarda 8, rödövanslı sahalarda 2 ölümlü iş kazası olduğu, 1992-2018 yılları 

arasında rödövanslı sahalarda meydana gelen kazalarda 143 işçinin, kaçak ocaklarda meydana 

gelen kazalarda 128 işçinin öldüğü, yaralanma ile sonuçlanan kazalara ilişkin olarak da kaza 

ve yaralı sayısının tam olarak tespit edilemediği görülmüştür. 

3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesi ile Madencilik Faaliyetleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 56. maddesi gereğince kaçak sevkiyatı takip ve cezalandırma Mülki İdarenin 

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

hukuku Kurum uhdesinde kalmak kaydıyla rödövans karşılığı işletilmek üzere firmalara 

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

caydırıcılığın sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar Devletin konuyla ilgili tüm 

birimleriyle birlikte yürütülmeye çalışılmaktadır. 

İşgücü verimliliği : 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.  

TTK genelinde 2018 yılında pano ayak üretim işçiliği tuvönan randımanın 3.252 

kg/yevmiye, satılabilir pano ayak üretim randımanın 1.851 kg/yevmiye, satılabilir içeri 596  

ve  satılabilir   (A+B) İçeri+Dışarı (genel) işçilik randımanın da  459 kg/yevmiye  olduğu, 

önceki yıl ve programa göre satılabilir kömür işgücü randımanlarının %12-%13 oranında 

düşük gerçekleştiği, genel işçilik randımanı değerinin ilk aşamada Kurum hedefi olan 1.000 

kg/yevmiye değerinin oldukça altında olduğu, 2019-2023 Stratejik planında hedeflenen 1.250 

kg/yevmiye değerine de çok uzak olduğu  görülmektedir.  

Hazırlık çalışmaları: Kurum bazında 2018 yılında taş içi hazırlıklarında, programa 

göre %56 oranında, bir önceki yıla göre de %6 oranında az olmak üzere kredili ve cari 
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harcamalardan toplam 2.178 metre ilerleme, Kömür içi hazırlıklarda ise; programa göre %56 

oranında, önceki yıla göre ise %8 oranında daha az olmak üzere toplam 4.116,5 metre 

ilerleme gerçekleştirilmiştir. 

Taş ve kömür içi hazırlık çalışmalarında programa göre %56 oranındaki eksik 

gerçekleşmenin, son yıllarda giderek azalan işçi sayısı ile hazırlık işçilerinin önemli bir 

bölümünün ağırlıklı olarak kesit daralması, taban kabarması görülen galerilerde tamir tarama 

yapılması ve aciliyet gerektiren diğer işlerde çalıştırılmasından kaynaklandığı görülmektedir. 

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

yürürlükteki yönetmelik ve yönerge hükümleri doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasına, 

eğitimlerin ve denetimlerin yapılmasına rağmen 2018 yılında da iş kazaları meydana gelmiş 

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

çalışan emsallerine göre oldukça yüksektir. 

1980’li yıllarda yılda ortalama 8.000-9.000 civarında olan kaza sayısı özellikle 1990 lı 

yıllardan bu yana alınan önlemler sonucu giderek azalma gösterse de Kurum ocaklarında    

2015 yılında 4’ü ölümlü olmak üzere 2.126 kaza, 2016 yılında biri ölümlü 2.433 kaza,  2017 

yılında 6’sı ölümlü 2410 kaza, 2018 yılında 1.906 kişinin yaralandığı 1.899 kaza meydana 

geldiği görülmektedir.   

Rezervler: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün imtiyaz sahibi 

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

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

km² olarak belirlenmiştir. 

Kurumun, 2018 yılı sonu itibarıyla -1200 metre derinliğe kadar tespit edilen 

taşkömürü toplam jeolojik rezervi 1,52 milyar ton olup, bunun %48’i oranında 735,6 milyon 

tonu görünür rezerv olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde rezerv tanımlamaları 

yapılırken mevcut madencilik teknolojisi ile ekonomik olarak elde edilebilecek rezervler 

dikkate alınmaktadır. 

 Havzada koklaşabilir rezervler Kozlu, Üzülmez ve Karadon Müesseselerinde yer 

almaktadır.  Koklaşabilir taşkömürü rezervlerinin toplam rezerv içindeki payı yaklaşık %66,5 

seviyesindedir.  Armutçuk Müessesesinde yer alan rezervler ise, yarı koklaşma özelliği, 

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

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

kullanılmaktadır.  Amasra Müessesesi bünyesindeki kömürlerin koklaşabilme özelliği 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

31 

 

bulunmamakla birlikte belirli oranlarda metalürjik kömürler ile harmanlandığında koklaşma 

özelliğini bozmamaktadır.  Havza kömürlerinin ısıl değeri 5.450-7.150 kcal/kg (Alt Isıl 

Değeri) arasında değişmektedir. 

 

1.5.5.2- Üretim maliyetleri: 

Kurumun 5 müessesesinde ocaklardan tuvönan olarak çıkarılan 1.205.240 ton 

taşkömürü; Amasra ve Armutçuk müesseselerinde Kurumun kendi lavvarlarında, Karadon, 

Kozlu ve Üzülmez müesseselerinde ise hizmet alımı suretiyle yüklenici tarafından işletilen 

lavvarlarda yıkanmak suretiyle elde edilen 686.142 ton satılabilir taşkömürünün satılan 

669.195 tonluk kısmını ana hatlarıyla; 

- %54,2’si oranında 362.468 tonunu, enerji sektörüne (elektrik enerjisi üreten 

Çatalağzı Termik Santrali'ne) satılan 18-150 mm boyutlu filtrasyon ürünü, 

- %35,8’i oranında 239.324 tonunu, demir-çelik sektörüne (Kardemir’e 0-10 mm ve 

18-100 mm, Erdemir’e 0-10 ebatlı) satılan düşük küllü - ince lave metalurjik kömür,  

- %10’u oranında 67.403 tonunu; başta Valilik, muhtelif sanayi ve işçilere verilen 

olmak üzere 0-10 mm yüksek küllü, 0-18 mm, 0-25 mm10-100 ve 18-150 mm rekompoze 

kömürün yanı sıra yakımlık olarak teshine satılan 18-150 mm boyutlu kömür,  

Oluşturmaktadır.  

Kurumun satılabilir kömür üretim maliyeti tuvönan üretim aşaması dahil tüm 

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

parametrelere göre birim maliyette farklılaştırmaya gidilmemektedir. Üretim maliyetlerine; 

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

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

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

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

Diğer yandan, Genel Müdürlüğe bağlı Maden Makineleri Fabrika İşletme 

Müdürlüğü’nde müesseselerin ihtiyaçları doğrultusunda maden makine ve ekipmanları imal 

edilmekte ayrıca her türlü bakım-onarım hizmeti verilmektedir. 

Yine Genel Müdürlüğe bağlı Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü’nde kömür 

nakli, limanın işletilmesi ve tahmil tahliye hizmetleri, Yüksek Gerilim İşletme 

Müdürlüğü’nde ise merkez birimleri ve müesseselerin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin nakil 
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hatları ile iletilmesi, trafo merkezlerinin kurulması ve enerjinin verimli bir şekilde 

kullanılması hizmetleri verilmektedir. 

Kurum'un 2018 yılına ilişkin faaliyet döneminde üretilen tuvönan taşkömürünün 

lavvarlarda zenginleştirilmesi sonucu satılabilir olarak elde edilen lave taşkömürünün üretim 

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

tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 11:   Üretim Maliyetleri Tablosu 

Üretim maliyetleri 

2017 2018 

Gerçekleşen  Program Gerçekleşen 
Gerçekleşme 

Oranı 

Program 

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

1-Üretimle Doğrudan  
              

   İlgili Giderler: 

 -İlk Madde ve Malzeme 17.870 2,07 14.430 1,67 20.973 2,24 145,3 

 -İşçilik 265.730 30,81 261.545 30,31 268.061 28,62 102,5 

 -Memur Giderleri 639 0,07 669 0,08 619 0,07 92,5 

 -Genel Üretim Giderleri               

 - Amortisman ve Tükenme Payları 23.361 2,71 31.672 3,67 28.267 3,02 89,2 

 -Dışardan Sağlanan Fayda ve Hiz 22.862 2,65 25.384 2,94 27.390 2,92 107,9 

 -Diğer Giderler 85 0,01 139 0,02 98 0,01 70,5 

                        Toplam (1) 330.547 38,32 333.839 38,69 345.408 36,88 103,5 

2-Üretimle Dolaylı  
      

  
      

   İlgili Giderler:   

 - Ortak Üretim Giderleri 474.342 55,00 466.079 54,02 535.603 57,19 114,9 

 -Yardımcı Üretim Giderleri 57.609 6,68 62.942 7,29 55.566 5,93 88,3 

                        Toplam (2) 531.951 61,68 529.021 61,31 591.169 63,12 111,7 

                       Toplam (1+2) 862.498 100,00 862.860 100,00 936.577 100,00 108,5 

3-Yarı Mamul Değişmeleri (+,-)               

4-Üretim Giderlerinden Indirimler (-):                

 -Ara ve Yan Ürün Giderleri               

 -Diğer Giderler               

                        Toplam (4)               

5-Maliyet Giderleri Toplamı 862.498 100,00 862.860 100,00 936.577 100,00 108,5 

6-Üretim Miktarları (Ölçü) 823.042   900.000   686.142   76,2 

7-Birim Maliyeti (5/6) (TL/Ölçü) 1.047,94   958,73   1.364,99   142,4 

 

Üretilen satılabilir kömür miktarının bir önceki yıla göre %9,5 oranında (126.925 

ton) azalması ve maliyet giderleri toplamının bir önceki yıla göre sadece %8,6 oranında 

(74.081 Bin TL) artması neticesinde birim üretim maliyeti bir önceki yıla göre %30,3 artışla, 

2018 yılı program hedefinin ise %42,4 üzerinde olarak 1.402 TL/ton olmuştur. 

2018 yılında toplam üretim maliyetleri içinde en büyük payı;  %27,9’u genel üretim 
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giderleri içinde yer alan işçi ücret ve giderleri (197.513 Bin TL),  %9,9’u direkt işçilik 

giderleri (70.549 Bin TL) olmak üzere %37,8’i ile “işçilik giderleri” teşkil etmektedir. Buna, 

ortak ve yardımcı üretim giderlerinde yer alan %62,2 oranındaki işçiliklerin (441.097 Bin TL) 

ilavesi ile 709.159 Bin TL olarak gerçekleşen üretim ile ilgili toplam işçilik giderleri, üretimle 

ilgili toplam maliyetlerin (936.577 Bin TL) %75,7’si oranında büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır. Bir önceki yıl 658.379 Bin TL olan işçilik giderleri %7,7 oranında artarak 

709.159 Bin TL olmuştur.  

Üretim maliyeti içindeki işçilik giderinin oranı Armutçuk Müessesesinde %81,3, 

Karadon Müessesesinde %76,2, Kozlu Müessesesinde %76, Üzülmez Müessesesinde %74,7 

ve Amasra Müessesesinde %65,8 olmuştur.  

Geçen yıla göre genel üretim giderleri içindeki işçi ücret ve giderleri 197.846 Bin 

TL’den 197.513 Bin TL’ye  %0,2 oranında azalırken, direkt işçilik giderleri de 67.883 Bin 

TL’den 70.549 Bin TL’ye %3,9 oranında artmıştır.  

Tuvönan kömürün ocaklardan güvenli koşullar altında üretilmesi, hazırlık işlerinin 

yapılması ve kömürün yıkanarak satılabilir hale getirilmesi işlerini yürüten ortak hizmet 

birimlerinin toplam giderleri Ortak Üretim Giderlerini oluşturmaktadır. Ortak Üretim 

Giderlerinin bir önceki yıla gör, 61.261 Bin TL artış göstermiş, toplam üretim 

maliyetlerindeki payı %55’den %57,2’ye yükselmiştir.   

Üretimle Dolaylı İlgili Giderler de geçen yıla göre 59.218 Bin TL artarak toplam 

üretim maliyeti içindeki payı %61,7 iken %63,1 olmuştur.   

Sonuç olarak; satılabilir kömür üretim giderleri toplamı geçen yıla ve programa göre 

%8,5 artarak ve programa göre %8,5 oranında fazlasıyla 936.577 Bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Ortalama birim üretim maliyeti de geçen yıla göre %30,3’lük bir artış 

göstererek, programın da %42,4 üzerinde 1.364,99 TL/ton olmuştur.  

Müesseseler itibarıyla bakıldığında ise; en yüksek birim üretim maliyetleri Amasra 

(1.553,8 TL/ton), Kozlu (1.463,8 TL/ton), Karadon (1.402 TL/ton) ve Armutçuk (1.318,5 

TL/ton) müesseselerinde gerçekleşmiştir. En düşük birim üretim maliyeti ise 1.186,5 TL/ton 

ile Üzülmez Müessesesinde gerçekleştirilmiştir.  

Görüldüğü üzere; üretim maliyetleri müesseseler bazında 1.186,5 TL/ton ile 1.553,8 

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

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

yöntemi, hazırlık metrajlarındaki farklılıklar, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerdeki 
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değişkenlikler, nakliyat yollarının uzunluğu/kısalığı, yeraltından deşarj edilen su miktarındaki 

farklılıklar, ocak yangınları, v.b birçok faktör etki etmektedir. Bu nedenle; müesseseler arası 

kıyaslamadan çok belirli bir dönem içinde her bir müessesede üretim maliyetlerinin ne şekilde 

değiştiği çok daha önemlidir.  

2018 yılı işletme üretim giderlerinin %75,7’sini işçilik giderleri oluşturduğundan ve 

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

işgücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik olarak alınacak her türlü tedbirin, maliyetlerin 

azaltılmasında hayati önem arz edeceği sarihtir. 

1.5.6 Pazarlama 

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun son 10 yılına ait değerler irdelediğinde; 

- Toplam işçi sayısının 2008 de alınan 3000 işçinin eridiği 2011 yılından itibaren her 

geçen yıl bir önceki yıla göre ortalama %5 ile %9 oranında azaldığı ve 2011 de 

10.901(8.204’ü yeraltı işçisi) iken %34,5 azalarak 2018 yılı sonu itibariyle 7.136(5.645’i 

yeraltı işçisi) olduğu,  ayrıca yeraltı işçi sayısında da aynı dönemdeki azalmanın %31,2 

olduğu, ancak; aynı dönemde satılabilir üretim miktarının ise %57 azalarak 686.142 tona 

düştüğü,  

- 01.05.2015 tarihi itibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'ndaki değişiklikle 

Cumartesi günlerinin de tatil olması nedeniyle yıl içindeki fiili çalışma günü sayısının da 

yaklaşık %16,7 oranında azalarak ortalama 250 gün olduğu, 

- Yeraltı işçisi başına tuvönan üretim miktarının son 10 yılda 322,3 tondan 213,5 ton 

seviyelerine gerilediği, 

- Fiili yevmiyelerin Programlanmış(yani olması gereken) yevmiyeye oranlarının işe 

gelmeme, rapor alma hususunu kötüye kullanma vb nedenlerle %75 seviyelerinden %57 

seviyelerine gerilediği, 

Görülmektedir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun son 10 yılına ait Ticari Maliyet ve Ortalama 

Satış Fiyatları irdelediğinde ise; 

- Ton başına ticari maliyetin son 10 yılda dolar bazında 288,57 dolardan % 25 

artarak 360,74 dolara çıktığı, bu durumun TL bazında ise 376,79 TL/ton iken %461 artarak 

1.735,95 TL / ton olduğu, 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

35 

 

- Ticari maliyet içindeki işçilik giderlerinin son 10 yılda % 78 seviyelerinden %80 

seviyelerine arttığı görülmektedir. 

2018 yılı değerleri 2003 yılında hazırlanmış Norm Kadro ve Kurum Hedefleri 

değerleriyle birlikte değerlendirildiğinde ise;                  

                               

                                                             YIL 2003                                                   YIL 2018                              (%) 

Ocak açıklığı                                                 350 km                                                298 km                            81,4 

Satılabilir Üretim                    :           3.000.000 ton/yıl                                     686.142 ton/yıl                     22,9  

PAÜİ Randıman                     :                   2.483  sat. kg/yev                                 1.851 sat. kg/yev              74,5                  

İçeri randıman                        :                      900 kg/yev.                                          596 kg/yev.                    66,2 

Genel randıman                      :                       640 kg/yev.                                         459 kg/yev.                    71,7  

Taşta hazırlık                          :                    9.000 m/yıl                                          4.288 m/yıl                       47,7  

Yeraltı İşçi Sayısı                     :                   11.100                                                   5.800                                52,3 

Yerüstü işçi sayısı                    :                     2.600                                                    1.538                               59,2 

Memur                                     :                      1.900                                                    1.473                               77,5 

Toplam çalışan                                            15.600                                                    8.811                               56,5 

 

 Yukarıdaki tablonun değerlendirilmesinden anlaşılacağı üzere, son 15 yılda 

madencilik alanında gerçekleştirilmiş teknolojik gelişmelere rağmen, bu hedeflerin çok 

uzağında kalındığı görülmektedir.     

Ayrıca göz ardı edilmemesi gereken bir konuda, son 10 yılda (2008-2018) üretim 

yapılan damar kalınlıklarındaki değişimler (2008 de 2,25m iken 2018 de 2,78m), ağırlıklı 

ortalama çalışma derinliği (2008 de -355 m iken 2018 de -381 m), ayak sayısı (2008 de 29 

iken 2018 de 17) 2008 de 350 km olan ocak açıklığının 2019 başı itibariyle 244 km 

kullanılan, 54 km kullanılmayan olmak üzere toplam 298 km ocak açıklığı olduğu gibi 

hususların ayrıca üretimi ve üretim maliyetlerini dolaylı ve doğrudan etkilediğidir.  

Konuya “ Pazarlama ve Satış” açısından bakıldığında, Kurumun “Norm Kadro ve 

Stratejik Plan” çalışmalarının henüz tamamlanamamış olması neticesinde; gelirlerini artırıcı 

ve giderlerini azaltıcı çalışmalar yapabilmesi için gerekli referans değerleri henüz belli 

değildir. Örneğin Kurum önümüzdeki 10 yıl içinde kaç işçi ile çalışabileceğini 

öngörememektedir. Tabidir ki; orta ve uzun vadede hangi üründen ne miktar ve nitelikte ürün 

üretebileceğini öngöremeyen bir Kurumun orta ve uzun vadeli taahhütlere dayalı 

anlaşma/sözleşme yapabilmesi pek mümkün görülmemektedir. Bunun neticesinde de Kurum 

üretim yöntemlerini geliştirmeye ve sabit maliyetlerini azaltmaya yönelik AR-GE 

faaliyetlerinde bulunmakta güçlük çekecektir. Bunun bir sonucu olarak da sadece bulunulan 

yıl içinde elde var olan veya olacak ürünlerin satışını piyasa değerinde yapabilecektir. Yani 

Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığınca piyasanın talep ettiği ürün çeşitlerini Kurum 

açısından değerlendirip Kurumun geleceğinin ve yatırımlarının piyasa talepleri doğrultusunda 

şekillendirilebilmesi mümkün olamayacaktır.  
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1.5.6.1 Satışlar 

Kurum pazarlama ve satış faaliyetleri kapsamında: 

- Üretilen taşkömürü ve tali maddelerinin satış işlemlerinin ve kömür satışları ile ilgili 

olarak prim ve ceza hesapları ile varsa taşkömürü ve tali maddelerinin ihracat ve ithalatı ile 

ilgili işlemlerinin yapılması, 

- Üretilen taşkömürü ve tali maddelerinin nerede ve ne miktarlarda kullanılacağına 

ilişkin pazar araştırmasının yapılması, 

- Kurumca üretilen kömürlere ait fiziksel ve kimyasal analizler, kömür koklaşma 

testleri ve satılabilir kömürlerin satışa esas kül ve rutubet testleri ile bunlara ait parasal 

değerin saptanması,    

- Kuruma ve/veya üçüncü şahıslara ait malzeme analizlerinin yapılması,          

Hususlarının incelenmesi sonucunda; 

- Kurumca üretilen, koklaşır nitelikteki (metalürjik) kömürlerin demir-çelik 

sektörünün birincil enerji kaynağı olması nedeniyle öncelikli hedef pazarın demir-çelik 

sektörü olduğu ve demir-çelik sektörünün yıllık metalürjik kömür ihtiyacı olan 6 milyon ton 

ile Kurumun sattığı 239.324 ton metalürjik kömür miktarı mukayese edildiğinde yaklaşık % 

4’lük kısmının karşılanabildiği,  

 - Bu koklaşır nitelikteki (metalürjik) kömürlerin hazırlanması aşamasında açığa çıkan 

mikaşist ve şlam gibi ürünlerden elde edilen yaklaşık 3.300 kCal/kg ısıl değerindeki santral 

yakıtı niteliğindeki kömürlerin değerlendirilmesi maksadıyla kurulup özel sektöre devredilmiş 

olan ÇATES’in (Çatalağzı Termik Santralı) yıllık kömür ihtiyacı olan 1,6 milyon ton ile 

ikinci hedef pazar olduğu ve Kurumun 2018 yılı içinde 362.468 ton ile bu miktarın ancak % 

22,7’lik kısmını karşılayabildiği, 

- 2018 yılında üretilen çeşitli nitelikteki 669.194,248 ton kömürün; % 35,76’sının 

demir-çelik sektörüne, % 54,16’sının enerji sektörüne, % 10,08’inin teshine ve diğer sanayiye 

peşin veya vadeli olarak satıldığı,   

- 2018 yılında öncelikli hedef pazar olan demir-çelik sektörüne satılan kömür 

miktarında % 2’lik bir düşüş olduğu,  

- 2018 yılında toplam 669.195 ton kömür satışı gerçekleştirilerek 263.549 Bin TL 

hâsılat elde edildiği ve bu hasılatın 3.968 Bin TL’sinin prim-penalite sonucu elde edilen prim 
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tutarı olduğu görülmüş olup bunlara ait 322 sanayi, 1792 adet teshin ordinosu ( Bir poliçenin 

arkasına ciro edildiği kişiye ödenmesi için yazılan havale emri) düzenlendiği,  

- 2018 yılında 2128 adet teshin, 1085 adet sanayi, 43 adet faiz, 212 adet iç tüketim, 5 

adet analiz, 2 adet nakliye,1 adet fark faturası düzenlendiği, 

- İç tüketim ordinoları da düzenlenerek müesseselere gönderildiği, 

 - Yapılan satışlarla ilgili muhasebe işlemlerinin Gusto Programı kapsamında 

gerçekleştirildiği ve tüm verilerin Gusto Veri Tabanında toplandığı, 

Görülmüştür.  

 

Tablo 12: Satışlar Tablosu 

 

Satışlar Ölçü 

2017   2018   

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Miktar 
Tutar 

 (Bin TL) 
Miktar 

Tutar 

 (Bin TL) 
Miktar 

Tutar 

 (Bin TL) 

1-Esas Ürün:    820.920  253.785  870.000  301.459  669.195  263.549 

A)Yurt İçi 

Ton 

817.744 252.358 870.000 301.459 666.077 261.809 

B)Yurt Dışına             

İhraç Kaydıyla 3.176  1.427      3.118  1.740  

Direk              

2-Yan ve Ara Ürün:               

3-Ticari Mal:               

Yurt İçi Satış 

Toplamı 
  820.920 253.785 870.000 301.459 669.195 263.549 

Yurt Dışı Satış 

Toplamı 
  0 0 0 0 0 0 

Genel Toplam   820.920 253.785 870.000 301.459 669.195 263.549 

Arızi Satışlar               

 

KKTC’de faaliyet gösteren, Levent Şirketler Grubu bünyesindeki, Levent Tuğla 

Fabrikasının ihtiyacı olarak, Mersin’de bulunan Mersin Kardeşler Gümrükleme ve Dış Ticaret 

Sanayi Limited Şirketi aracılığı ile ihraç kayıtlı olmak üzere “İhraç Kaydıyla Mal ve Hizmet 

teslimlerinde 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi gereğince, ihracatçılardan teslim 

edilen malların KDV’si talep edilemez” hükmü kapsamında, kömür satılması için 14.05.2014 

tarih 786 sayılı Takrir ile Makam Olur’u alındığı görülmüştür. 

 Bu kapsamda, 16.05.2014 - 31.12.2018 tarihleri arasında adı geçen firmaya sanayi 

amaçlı olarak 13.064,48 ton Armutçuk TİM üretimi kömürü satılarak 5.501.012,82 TL hasılat 
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elde edildiği ve bu satışlara ait 990.182,31 TL KDV tahakkuk ettiği görülmüştür. 

12.866,46 ton kömür satışının yıllara göre dağılımı; 

 

YIL           TON                       TUTAR 

2014        1.743,44                     491.807,14 

2015        3.416,04   1.183.976,50 

2016        1.859,12                     658.500,05 

2017     3.176,18                  1.426.692,93 

2018     3.117,76                  1.740.036,20 

Toplam  13.064,48                  5.501.012,82 

Şeklindedir. 

Üzülmez TİM’den toplam 8.173,930 ton kömür geldiği ve bunun 9.050,987 tonunun 

dağıtıldığı/satıldığı görülmüştür. Dolayısıyla, 01.01.2018-31.12.2018 döneminde 53,687 ton 

stok fazlası kömür oluşmuştur. Ayrıca, 2018 yılında Armutçuk’dan Çaydamar Kömür Satış 

Deposu’na 823,370 ton kömür sevk edilmiş ve bu kömür cari olan fiyat üzerinden valiliklere 

(fakir aile kömürü) ve diğer müşterilere satılmıştır. 

  Zonguldak, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden, Kömür Uygunluk 

Belgesi ile Kömür Satış İzin Belgesi alınması için, akredite olmuş laboratuvarlara yaptırılan 

analiz bedelleri ilgili hesaplara (500 TL numune alma ve hazırlama ücreti, 4.610 TL analiz 

ücreti) yatırıldığı ve temin edilen belgeler kapsamında yapılan satışlara ait tablolar 3 ve 6 

aylık dönemler itibarıyla valiliklerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildirildiği 

görülmüştür. Ayrıca, Uygunluk Belgesi ve Analiz Raporları kapsamında, Karabük Valiliği ve 

Kastamonu Valiliğinden Satış İzin Belgeleri (müşteri bazlı) alınmış ve bu müşterilere yapılan 

satışlarla ilgili valiliklere bilgi verilmiştir. 

Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda, fakir ailelere dağıtılmak üzere karşılanması 

Kurumca öngörülen illere 2018 yılında toplam 35.323,090 ton (4.433,340 ton 2017’den devir, 

30.889,750 ton 2018’de verilen) kömür verildiği ve 22.321.217,55 TL’sinin kömür bedeli 

745.563,56 TL’sinin ise nakliye bedeli olarak tahakkuk ettirildiği görülmüştür. Dolayısıyla, 

KDV dahil toplam 27.218.801,76 TL. tutarında fakir ailelere kömür yardımı yapılmıştır. Bu 

miktarın içinde 4.550,00 TL analiz ücretleri de dahildir. 
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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) 

  
11.196 936.939 940.235 7.900 

1-Esas Ürünler 

a)    0/10 6.299 330.905 335.666 1.538 

b)   10/18   6.188 6.188 0 

         c) 18/150 61 107.404 107.400 65 

         d) Santral Yakıtı 4.836 492.442 490.981 6.297 

2- Yan ve Ara Ürün         

3-Ticari Mallar         

  Genel Toplam 11.196 936.939 940.235 7.900 

 

2019 yılına 22 ton 18-150 mm parça kömür, 521 ton 0-10 mm kömür ve 4.069 ton 

filtrasyon ürünü kömür olmak üzere toplamda 4.612 ton (7.900 Bin TL) kömür devredildiği 

görülmüştür 

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:               

   A)Yurt İçi 316.078 961.702 
206.834 

1.168.536 
(852.458

) 
 270 73  

   B)Yurt Dışına               

2-Yan ve Ara Ürün:               

3-Ticari Mal:               

Yurt İçi Satış Toplamı 316.078 961.702 206.834 1.168.536 
(852.458

) 
270  73  

Yurt Dışı Satış Toplamı          

Genel Toplam 316.078 961.702 206.834 1.168.536 
(852.458

) 
270  73  

Satış Programı 352.314 884.972 222.140 1.107.112 (754.798 214  68  
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) 

Geçen Dönem Satış Sonuçları 302.661 901.961 
190.681 

1.092.642 
(789.981

) 
261  88  

Programa Göre Fark  (36.236)  76.730 (15.306)  61.424  97.660      

Satış sonuçları tablosu irdelendiğinde; net satışlara göre faaliyet zararının bir önceki 

yıla göre 62.477 Bin TL arttığı görülmektedir. 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

Kurumun bağlı şirket, ortaklık ve iştiraki bulunmamaktadır. 

1.5.8 Yatırımlar 

2018-2020 Dönemi Yatırım Ön Teklif toplantılarında, 2018 yılı için toplam 4 adet 

proje karşılığı teklif tavanı olan 163.607 Bin TL yatırım bütçesi öngörülmüştür.   

 05.10.2017 tarih ve 30201 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018-2020 

Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile ilgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesinde yer alan 

teklif tavanlarını dikkate alarak Kurumun 2018-2020 Dönemi Yatırım Ön Teklif Programı 

yeniden hazırlanmıştır. 2018 yılı için toplam 160.000 Bin TL olarak düzenlenen Yatırım Ön 

Teklif Programı 29.11.2017 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kalkınma 

Bakanlığı’na sunulmuştur.  

 15.01.2018 tarih ve 30302 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren 2018 Yılı Yatırım Programı; 1 adet etüt proje, 1 adet devam eden ve 2 adet de yeni proje 

olmak üzere toplam 4 adet projeden oluşmuştur. 2018 Yılı Yatırım Programının; 25.01.2018 

tarih ve 10974 sayılı yazı ile detay onayları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 

sunulduğu görülmüştür. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 01.02.2018 tarihli Makam 

Oluru ile proje detayları onaylandıktan sonra, Yönetim Kurulu’nun 22.02.2018 tarih ve 25 

sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.  

 2018 Yılı TTK Yatırım Programındaki toplu proje niteliğinde olanların, proje 

parametreleri değiştirilmemesi kaydıyla, alt proje parametrelerindeki her türlü değişiklik ile 

mevcuda ilave ve çıkarma revizelerinin yapılması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 

15.02.2018 tarih ve 1524 sayılı yazısı ile Genel Müdürlük Makamına devredildiği ve bu 

çerçevede yıl içinde ihtiyaç duyulan 6 adet revize işleminin Genel Müdürlük Makamınca 

onaylandığı görülmüştür.  

 Tüm revizeler sonucu yapılan ödenek değişiklikleri, Yönetim Kurulu’nun 
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25.12.2018 tarih ve 255 sayılı kararı ile kabul edildiği görülmüştür. TTK Yatırım Programı 

kapsamındaki projelerin uygulama durumları ana hatlarıyla aşağıda verilmiştir.  

 -Çeşitli Etütler:  

 1994 yılından itibaren yatırım programlarında yer alan Rehabilitasyon Etütleri 

Projesi 2018 Yılı Yatırım Programından itibaren Çeşitli Etütler adı altında yer almaktadır. 

Çeşitli Etüdler kapsamında; kaya mekaniği, metan drenajı, tahkimat, havalandırma, kömür 

dışı madenlerin araştırılması, yüksek uçuculu kömürlerle ilgili araştırma, kaya saplamalarının 

kullanımının araştırılması ve iş güvenliği yanında üretim artışını sağlayacak muhtelif 

çalışmalar için, diğer kamu kuruluşları, üniversiteler ve uzman müşavirlik firmaları ile 

işbirliği çalışmaları yürütülmüştür. Kurumda ele alınan muhtelif Ar-Ge projeleri Çeşitli 

Etütler kapsamında yürütülmektedir.  

2010 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü ile Almanya Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği Madencilik Bölümü (ISSA 

Mining) arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonunda; Kurumun da yer aldığı İş Sağlığı ve 

Güvenliğinin İyileştirilmesi ile ilgili işbirliği çalışmaları başlatılmıştır. TTK’nun işyerlerinde 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların eğitilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının 

azaltılması, çalışanların sağlık ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi amacıyla 3 yıllık 

“Taşkömürü Madenlerinin İş Güvenliğinin ve Ekonomisinin Geliştirilmesi” projesinin 

uygulanması kararlaştırılmıştır.  

Kurum ile Almanya ISSA MINING kuruluşu arasında 16.04.2012 tarihinde bir 

protokol imzalanmıştır. “Taşkömürü Madenlerinin İş Güvenliğinin ve Ekonomisinin 

Geliştirilmesi” adı ile 2012 yılında başlatılan 3 yıllık projenin uygulama süresi 15.04.2015 

tarihinde bitmiştir.  16.04.2015 tarihinde ISSA (Ulusal Sosyal Güvenlik Birliği) kuruluşu ve 

alt kuruluşu ISSA Mining yetkililerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 

gerçekleştirmiş olduğu ziyaret aşamasında “Madencilik Alanında Mutabakat Zaptı” 

imzalanmış ve bu zaptın 6. maddesine istinaden 16.04.2015 tarihinde Kurum ile Uluslararası 

Sosyal Güvenlik Birliği Madencilik Bölümü (ISSA Mining) arasında yapılan Ek İşbirliği 

Anlaşması gereği, projenin süresi TTK Yönetim Kurulu’nun 20.05.2015 tarih ve 172 sayılı 

Kararı ile 3 yıl daha uzatılmıştır.  

ISSA Mining protokol uygulaması kapsamında; projenin Türkiye çapındaki 

madencilik kuruluşlarında yaygınlaştırılması amacıyla ilk toplantısı 02.11.2015 tarihinde TKİ 

Genel Müdürlüğü’nde yapılmıştır.  Söz konusu toplantıda yönlendirme komitesi ve yürütme 
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komitesi belirlenmiş ve yönlendirme komitesinin tespit ettiği hedeflerin, yürütme komitesi 

tarafından yapılacak çalışmalara göre detaylandırılması kararı alınmıştır. Dört proje konu 

başlığının da öncelikli proje olarak ele alınması, ilk iki maddenin birlikte bir çalışma grubu 

tarafından, diğer iki maddenin de mevcut durum analizi yapılarak ikinci bir çalışma grubu 

tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre çalışma yapılacak konular;   

- Maden işletmesi yöneticilerinin İSG alanında farkındalıklarının ve bu konudaki 

liderlik bilincinin arttırılması konusunda eğitim yapılması,  

- Daha güvenli madencilik hedefine uygun olarak; maden işletmelerinin zayıf ve 

güçlü yönlerinin tespitine yönelik metodoloji geliştirilmesi ve kontrol listelerinin 

oluşturulması,  

- Mevcut durum analizi yapılarak; maden işyerlerinde acil durum ve kriz 

yönetiminin planlanması, organizasyonu ve koordinasyonu konusundaki stratejilerin 

belirlenmesi,  

- Mevcut durum analizi yapılarak; tahlisiye ekiplerinin seçimi, organizasyonu, 

eğitimi ve koordinasyonu konusunda eğitim programlarının oluşturulması; bu programları 

ülkemizde uygulayacak kişilerin eğitiminin sağlanması, 

 Olarak belirlenmiştir.  

Her iki çalışma grubu da yapılacak projelerin kime yönelik yapılacağı, kaç kişiye 

uygulanacağı, zamanlaması, maliyet analizi ve insan gücü planlaması gibi hususları dikkate 

alarak 2016 yılı içinde Yönlendirme Komitesi’nin Oluru’na sunulacak hale getirilmesi 

planlanmıştır. Her iki çalışma gurubunun Yönlendirme Komitesi’ne sunulacak raporları 

hazırladığı, ancak; 2016 ve 2017 yıllarında başka bir toplantı gerçekleştirilememiş olduğu ve 

projenin süresinin de 15.04.2018 tarihinde sona erdiği görülmüştür.    

2018 yılında ortaya çıkabilecek diğer araştırma etütleri kapsamında Üretimde 

Mekanizasyon Teçhizatının Yerlileştirilmesi Projesi, Muhtelif Ar- Ge Çalışmaları ve 

Taşkömürü Madenlerinin İş güvenliğinin ve Ekonomisinin Geliştirilmesi projeleri için toplam 

145.000 TL ödenek ayrılmış, ancak yıl içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.  

 Üretimde Mekanizasyon Projesi:  

 Kurumda 2004 yılından itibaren başlatılan “Yeniden Yapılanma” çalışmaları 

kapsamdaki ana kat hazırlıkları ve derin kuyuların önemli bir kısmının tamamlandığı, ana kat 

hazırlıklarına paralel olarak damar içi hazırlıklarına başlanıldığı ve üretimin artırılmasına 
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yönelik mekanizasyon yöntemlerinin de araştırılmasına da devam edildiği görülmüştür.   

Üretimde Mekanizasyon Projesi, 2011 Yılı Yatırım Programı revize edilerek 

bağımsız bir proje olarak 2011 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Başlangıçta Amasra 

Müessesesinde pilot bir kömür panosunda bir ünite kazı teçhizatının denenmesi ve başarılı 

olması halinde Havza çapında yaygınlaştırılması planlanmıştır.  

 Söz konusu proje ile ilgili olarak 13.06.2012 tarihinde ihale yapılmış ve ihaleyi Çek 

Cumhuriyeti’nden Ostroj A.Ş. firması 6.790.000,00 € bedelle kazanmıştır. Firma ile Kurum 

arasında 17.08.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.  Firma teçhizatın imalatını 200 takvim 

günü içinde tamamlamış ve teçhizat 06.03.2013 tarihinde Amasra Müessesesi karo sahasına 

getirilmiştir. Teçhizatın imalatı aşamasında Kurum teknik elemanları ve elektromekanik 

çalışanlarından oluşan 6’şar kişilik iki ekip Çek Cumhuriyetine giderek eğitim almışlardır. 

Ardından 20 Mart 2013 tarihinde başlayan montaj çalışmaları termine uygun olarak 

tamamlanmış ve bu süre içerisinde çalışanlar yerinde eğitim almışlardır. 28.09.2013 tarihinde 

kazı performansı tamamlanmış ve teçhizattan istenilen başarı elde edilmesi sonucunda 

26.11.2013 tarihinde Makam Oluru alınarak teçhizat satın alınmıştır.  

2013 yılında mekanizasyon teçhizatının Karadon, Üzülmez ve Kozlu 

Müesseselerinde kullanılmasına yönelik uygun damarlar tespit edilmiş ve öncelikle Karadon 

Müessesesindeki dik damarlarda kullanılması planlanarak 2014 yılı Yatırım Programı revize 

edilmek suretiyle Üretimde Mekanizasyon Projesi Karadon TİM Yatırım Programına dahil 

edilmiş ve Karadon TİM Gelik İşletmesinde hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır.  

Başarısız üç ihaleden sonra; Yönetim Kurulunun 29.12.2017 tarih ve 285 sayılı 

Kararına istinaden 03.04.2018 tarihinde dördüncü kez ihaleye çıkıldığı, ihale süreci devam 

ederken ihale dokümanlarında değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olduğu, ancak; ihale ilan 

tarihinden itibaren 15 gün süre içinde ilanda değişiklik yapılabilirliği hükmü dikkate 

alındığında ilanda değişiklik yapılması bu aşamada mümkün olmadığından hareketle ihalenin 

Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edildiği görülmüştür.  

 Söz konusu projeye, 25.09.2018 tarihinde yapılan ihalede uygun teklif çıkmadığı 

için beşinci kez iptal edilmiştir. Yıl içerisinde yeniden ihaleye çıkılmak üzere ihale 

dokümanları hazırlanmış 26.12.2018 tarihinde ihaleye çıkılmıştır. Yapılan ihaleye Almanya 

menşeli ANKA firması 64.999.894,00 TL teklif vermiş ve teklifin uygun bulunması 

neticesinde 25.01.2019 tarih ve 5 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.   

 2018 Yılı Yatırım Programında Üretimde Mekanizasyon Projesi için toplam 
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21.231.000 TL ödenek ayrılmış olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır.   

Arama İhzarat Projesi:   

 Kurumun Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Taşkömürü İşletme 

Müesseselerinde yapılan taşkömürü üretiminin idamesini sağlamak üzere, ana alt yapı 

hazırlıklarını içeren ve yıllık olarak hazırlanan “Arama İhzarat Projesi’ne 2018 Yılı Yatırım 

Programında toplam 48.410.000 TL revize ödenek ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle toplam 

30.658.224,98 TL fiziki harcama yapılarak % 63,33’lük fiziki gerçekleşme, toplam 

27.391.751,91 TL nakit harcama yapılarak % 56,58’lik nakit gerçekleşme sağlanmıştır.  

Arama İhzarat Projesinin fiziki ve nakit harcamalarının Müesseseler itibariyle 

dağılımı aşağıda görüldüğü şekilde gerçekleşmiştir.  

Muhtelif İşler Projesi : 

 Geçmiş yıllarda ayrı ayrı projeler halinde yatırım programlarında yer alan Makine 

Teçhizat Alımı ve Bilgisayar Sistemleri Projeleri 2009 yılından itibaren Yatırım Programında 

Muhtelif İşler adı altında yer almaktadır. Ayrıca 2017 yılında İnşaat İşleri Projesi de Muhtelif 

İşler adı altında yer almıştır. 2018 Yılı Revize Yatırım Programında toplam 90.214.000 TL 

ödenek ayrılmasına karşın, toplam 42.474.357,35 TL fiziki ve toplam 45.184.533,07 TL nakit 

harcama yapılarak  % 47,08’lik fiziki ve % 50,09’luk nakit gerçekleşme sağlanmıştır.  

 Yeraltı ve yerüstü hazırlık ve üretim faaliyetlerinin devamını sağlayan ve iş 

yerlerinde mevcut ve ekonomik ömrünü doldurmuş teçhizatın yenilenmesine yönelik olarak 

projelendirilen ve yıllık dilimler halinde yürütülen Makine Teçhizat Alımı Projesi’ne; 2018 

Yılı Revize Yatırım Programında toplam 82.285 Bin TL ödenek ayrılmasına karşılık, toplam 

38.870.216,47 TL fiziki ve toplam 41.939.036,19 TL nakit harcama yapılarak   % 47,24’lük 

fiziki ve % 50,97’lik oranında nakit gerçekleşme sağlanmıştır.  

Bilgisayar Sistemleri: Kurumun Genel Müdürlük hizmet üniteleri ile 5 adet 

Müessesesini öncelikle iş ve haberleşme yönünden birbirine bağlayan bilgisayar ağı sistemi 

(Network Ağı) 1999–2004 yılları arasında yıllık dilimler halinde uygulanan Bilgisayar 

Sistemleri Projesi ile büyük oranda tamamlanarak faaliyetine devam etmektedir. 2005 Yılı 

Yatırım Programında yer verilmeyen ancak, gelişen teknoloji ve ortaya çıkan yeni donanım ve 

yazılım ihtiyaçları da düşünülerek yıllık baz da uygulanmak üzere 2006 yılından itibaren 

yatırım programlarında yer verilen Genel Müdürlük Bilgisayar Projesine 2018 Yılında 3.496 

Bin TL revize ödenek ayrılmıştır.  
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 2018 yılında söz konusu projede 2.369.596,73’lük fiziki ve 2.010.952,73’lük nakit 

yatırım yapılarak  %67,78’lik fiziki ve %57,52’lik nakit gerçekleşme sağlanmıştır.  

Genel durum tablo 15 de verilmiştir. 

 

 

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) 

Rehabilitasyon Etüd 

2012-20 839 194 194 145 0  0  23,1 0 23,1 0 

Toplam (A)                       

B-Devam eden 

projeler: 
                      

a)  2018 yılında 

bitenler 
                      

b)  2018 yılından 

sonraya 

kalanlar:(2011 B 

030180) Üretimde 

Mekanizasyon 

2011-

2020 
93.900 0 0 21.231 0  0  0 0 0 0 

Toplam (B)                       

C-Yeni projeler:                       

a)  2018 yılında 

bitenler(2018 B 

000032) Arama-

İhrazat 

2018-

2018 
58.451 27.392  

 

30.658  
48.410 27.392 30.658 0 56,6 0 63,3 

(2018 B 000080) 

Muhtelif İşler 

2018-

2018 
74.004 45.185  42.474  90.214 45.185 42.474 0 50,1 0 47,1 

b)  2018 yılından 

sonraya kalanlar: 
                      

Toplam (C)    132.455 72.577 73.132  138.624 72.576  73.133   52,4   52,8 

Toplam (A+B+C)    227.194  72.771  73.326 160.000  72.576  73.133   52,4    52,8 

D-Yatırım 

programında yer 

almayan harcamalar 

                      
a)  Hazır bina, tesis 

ve arsalar 

b) Geçmiş yıl 

finansman giderleri 
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Toplam (D)                       

Genel toplam 

(A+B+C+D) 
   227.194  72.771  73.326 160.000  72.576  73.133   52,4    52,8 

 

Genel Müdürlük 2018 Yılı Yatırım Programı, TTK yatırımları içinde 19.026 Bin TL 

ile yer almış ve yıl içinde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda Genel Müdürlük Makam Oluru ile 5 

defa revize edilmiştir. Buna göre; 

I. 27.04.2018 tarihli Makam Oluru ile;  

Muhtelif İşler alt kalemlerinden Yurtiçi Makine Demirbaşları işi ödeneği dahilinde 

revize yapılmıştır. 

II. 27.07.2018 tarihli Makam Oluru ile;  

Muhtelif İşler alt kalemlerinden Yurtiçi Makine Demirbaşları, Bilgisayar Sistemleri 

ve Doğalgaz Dönüşüm Sistemi işleri ödenekleri revize edilmiştir. Yurtiçi Makine 

Demirbaşları işi için gerekli olan 704 Bin TL, Bilgisayar Sistemleri işi için gerekli olan 2.821 

Bin TL ve Doğalgaz Dönüşüm Sistemi işi için gerekli olan 650 Bin TL ödenek Römorkör işi 

ödeneğinden aktarılmıştır. 

III. 20.09.2018 tarihli Makam Oluru ile; 

 Muhtelif İşler alt kalemlerinden Yurtiçi Makine Demirbaşları işi ödeneği dahilinde 

revize yapılmıştır. 

IV. 28.11.2018 tarihli Makam Oluru ile;  

Muhtelif İşler alt kalemlerinden Bilgisayar Sistemleri işinde revize yapılmıştır. 

Bilgisayar Sistemleri işi için gerekli olan 98 Bin TL ödenek Üzülmez TİM Yurtiçi Makine 

Demirbaşları işi ödeneğinden aktarılmıştır. 

V. 04.12.2018 tarihli Makam Oluru ile;  

Muhtelif İşler alt kalemine Genel Müdürlük Yurtdışı Makine Demirbaşları işi revize 

yoluyla dahil edilmiştir. Revize için gerekli olan 180 Bin TL ödenek Genel Müdürlük Merkez 

Tahlisiye Binası işi ödeneğinden aktarılmıştır. 

Tüm bu ilave ve çıkarmalardan sonra 2018 Yılı Genel Müdürlük Yatırım Programı 

Yönetim Kurulu’nun 25.12.2018 tarih ve 255 sayılı Kararı ile 9.300 Bin TL olarak son halini 

almıştır. 

2018 Yılı Genel Müdürlük Yatırım Programı kapsamındaki projelerin uygulama 
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durumları ana hatlarıyla aşağıda verilmiştir. 

- Çeşitli Etüdler Projesi kapsamında yer alan Maden Teçhizatı konulu; Taşkömürü 

Madenleri‘nin İş Güvenliği‘nin ve Ekonomisi‘nin Geliştirilmesi Projesi, Üretimde 

Mekanizasyon Teçhizatı‘nın Yerlileştirilmesi ve Muhtelif Ar-Ge Çalışmaları için, 2018 Yılı 

Yatırım Programı‘nda 145.000 Bin TL ayrılmıştır. Ancak; 2018 yılında herhangi bir harcama 

yapılmamıştır. 

- Genel Müdürlük Yurtiçi Makine Demirbaşları, Genel Müdürlük Yurtdışı Makine 

Demirbaşları, Genel Müdürlük Bilgisayar Sistemleri, Doğalgaz Dönüşüm Sistemi, Merkez 

Tahlisiye Binası, Alev Sızdırmazlık Test İstasyonu Binası, Siber Güvenlik Operasyon 

Merkezi ve Römorkör kalemlerinden oluşan 2018 Yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında 

9.300 Bin TL ödeneğe karşılık; toplam 4.698.722,32 TL fiziki ve 4.340.078,32 TL nakdi 

yatırım yapılarak % 50,52 fiziki ve % 46,67 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 

Sonuç olarak;  

Kurumun satılabilir kömür üretim kapasitesinin en iyi şekilde değerlendirilmesine 

yönelik olarak 2000’li yıllardan itibaren başlatılan yatırımlarla alt yapı hazırlıklarının önemli 

bir kısmının tamamlandığı görülmektedir.  

Bu kapsamda son 10 yılda Müesseselerde 3 derin hizmet kuyusu ve 2 derin 

havalandırma kuyusu olmak üzere toplam 5 derin kuyu açılmış ve teçhizi yapılmıştır. Ayrıca 

Karadon 1 No.lu Kuyunun derinleştirilmesine yönelik çalışmalar sürmektedir. Diğer taraftan 

yaklaşık 127 milyon ton rezervin üretime hazırlanması amacıyla bir kısım ana kat 

hazırlıklarının 3. şahıslara yaptırılarak yaklaşık 31 km uzunluğunda galeri açtırıldığı 

görülmüştür. Ancak; bu yaklaşımın devam ettirilebilmesi, detayları geçmiş dönemlere ait 

Kurum Sayıştay raporlarının üretim bölümlerinde de açıklanmış teknik nedenlerle, mümkün 

olamamıştır. Bu durumda Kurum, Galeri Açma Makinası (GAM) Projesi’ni 2017 yılı yatırım 

programı Muhtelif İşler kapsamına almıştır. Bu kapsamda; 18.09.2018 tarihinde ihale 

düzenlenmiştir. İhaleye teklif veren 2 firmanın teklifleri yeterli bulunmadığından ihale iptal 

edilmiştir. 26.12.2019 tarihinde yapılan 2. ihaleyi Hetco Medikal San. Tic. A.Ş. kazanmış ve 

firma ile 11.03.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

2013 yılında Amasra TİM dik damarlarında uygulanmak üzere temin edilen “Tam 

Mekanize Kazı Teçhizatı” ile yapılan deneme çalışmaları ile istenilen başarının elde edilmesi 

sonucunda bu teçhizat ile tavan damar, kalın damar ve taşlı panolarında üretim yapılmıştır. 

Daha sonra teçhizat Karadon TİM’nde belirlenen uygun panolarda kullanılmak üzere 
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nakledilmiştir. Üzülmez TİM’nde 2016 yılında “Üretimde Yarı Mekanize Tahkimat Sistemi” 

pilot olarak denenmiş ve başarılı olmuştur. Uygun panolarda kullanılmak üzere çalışmalar 

devam etmektedir. Mevcut durumda Üzülmez TİM ağırlıklı olarak üretimde yarı mekanize 

sisteme geçmiş durumdadır. Kozlu TİM için 550 ve üzeri eğimdeki panolarda kullanılmak 

üzere esnek tahkimat alımı için ihaleye çıkılmıştır. Alınan teklifler denetim tarihi olan Mart-

2019 itibariyle değerlendirme aşamasındadır. Diğer taraftan Üzülmez TİM’nde kullanılan yarı 

mekanize teçhizatın benzeri Armutçuk TİM’ne de alınmak üzere sözleşme imzalanmıştır. 

Teçhizat denetim tarihi olan Mart 2019 itibariyle teslimat aşamasındadır. Karadon TİM’nde 

dik damarlarda olmak üzere yarı mekanize tahkimat kullanımı için ihale hazırlıkları denetim 

tarihi olan Mart-2019 itibariyle sürdürülmektedir.  

Kurumda dik damar mekanize üretimi ve yarı mekanize üretim çalışmaları hali 

hazırda yürütülmektedir. Bu yöntemlerin havza çapında uygun panolarda uygulanmasına ve 

yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Böylece üretimin artırılması 

hedeflenmektedir. Tam ve yarı mekanize sistem uygulamalarının başarılı olması Kurum’un 

geleceği açısından önemlidir. Kurum’da uygun olan panolarda “Yarı Mekanize Tahkimat 

Sistemi” kullanımının yaygınlaştırılma çalışmaları hızlandırıldığı görülmektedir. Söz konusu 

teçhizatların temini Uluslararası açık ihale usulü ile yapılmakta ve yerli yabancı firmalar 

ihaleye teklif verebilmektedir. Bugüne kadar yapılan ihalelere yabancı firmalar teklif verdiği 

ve teçhizatların yurt dışından temin edildiği görülmüştür. 

1.6 Bilanço 

Kurumun muhasebe işlemleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 

257. maddelerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler uyarınca çıkarılan 

Tebliğler çerçevesinde yürütülmektedir.  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.   
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2018 yılı bilançosu ve gelir tablosu TTK Yönetim Kurulu’nun 07.03.2019 gün ve 60 

sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Kurumun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2018 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de, konsolide bilanço ve 

dipnotlarına Ek 2.2’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 67.846 0,7 29.057 0,3 (38.789) 

  B-Menkul Kıymetler           

  C-Ticari Alacaklar 26.520 0,3 20.992 0,2 (5.528) 

  D-Diğer Alacaklar 72.701 0,8 163.428 1,6 90.727 

  E-Stoklar 18.950 0,2 16.513 0,2 (2.437) 

  F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri           

  G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir 

Tahakkukları 
1.909 0,02 2.013 0,02 104 

  H-Diğer Dönen Varlıklar 4 0,00004 6 0,00006 2 

                                 Toplam (I) 187.930 2,0 232.009 2,3 44.079 

II-Duran Varlıklar:           

   A-Ticari Alacaklar 137 0,001 263 0,003 126 

   B-Diğer Alacaklar           

   C-Mali Duran Varlıklar 9.197.500 97,8 10.044.400 97,5 846.900 

   D-Maddi Duran Varlıklar 21.495 0,2 21.832 0,2 337 

   E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 73 0,001 135 0,001 62 

   F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar           

   G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir 

Tahakkukları 
          

   H-Diğer Duran Varlıklar           

                   Toplam (II) 9.219.205 98,0 10.066.630 97,7 847.425 

                   Genel  Toplam (I + II) 9.407.135 100,0 10.298.639 100,0 891.504 

                  Nazım Hesaplar 22   163.149   163.127 

 

 Kurumun varlıkları önceki yıla göre %9,5 oranında 891.504 Bin TL artarak 

10.298.639 Bin TL’ye yükselmiş olup bu artışta, hazır değerlerin % 57 oranında 38.789 Bin 

TL azalmasına karşılık, diğer alacakların %124 oranında 90.277 Bin TL ve esas olarak Kurum 
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zararlarına karşılık Hazineden alınan sermayenin % 9 oranında 846.900 Bin TL artması etkili 

olmuştur.  

TTK Genel Müdürlüğü’nün 29.057 Bin TL tutarındaki hazır değerlerinin 8.828 Bin 

TL'si Çates Elektrik Üretim A.Ş 'den alınan çekleri ve 20.229 Bin TL'si ise banka 

mevcutlarını göstermektedir. Kurumun yıl sonu itibariyle banka mevcutlarının % 73,3'ü kamu 

bankalarında bulunmaktadır.  

Kurumun diğer alacakları önceki yıla göre %124,8 oranında artarak 72.701 Bin 

TL'den 163.428 Bin TL 'ye yükselmiş olup, bu alacaklardan 12.573 Bin TL'si kamulaştırma 

nedeniyle Karayolları Genenl Müdürlüğünden olan alacağa, 46.679 Bin TL 'si Hazineden olan 

görev zararı alacaklarına, 103.245 Bin TL'si müesseselerden olan cari hesap alacaklarına ve 

1.656 Bin TL'si de şüpheli alacaklara ait olup şüpheli alacakların adli makamlar nezdinde 

takibi yapılmaktadır.  

Stok hesaplarında kayıtlı 16.513 Bin TL tutarındaki kıymetlerin, 16.045 Bin TL'si ilk 

madde ve malzeme, 410 Bin TL’si merkez atelye ve yarı mamul stoklarıına ilişkin olup 

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

çelik malzeme ve teçhizatlar ile yoldaki direklerden oluşmaktadır. 

Kurumun duran varlıkları, bir önceki döneme göre %9,2 artışla 10.066.630 Bin 

TL'ye ulaşmış olup bunun %97,5'ini mali duran varlıklar teşkil etmektedir. 

Mali duran varlıklar hesabındaki 11.280.000 Bin TL’nin; 

1.315.000 bin TL’si Armutçuk TİM’deki, 

1.020.000      ”          Amasra    TİM’deki, 

2.425.000      ”        Üzülmez   TİM’deki, 

4.135.000      ”        Karadon    TİM’deki, 

2.385.000      ”         Kozlu  TİM’deki nominal sermaye olup, 

1.235.600 Bin TL’nin ise;   

  150.400 bin TL’si Armutçuk TİM’deki, 

  105.650      ”          Amasra    TİM’deki, 

  244.550      ”        Üzülmez   TİM’deki, 

  480.500      ”        Karadon    TİM’deki, 

  254.500      ”         Kozlu  TİM’deki sermaye taahhutlerini göstermektedir. 

Kurum bireysel bilançosunda kayıtlı iktisap bedeli 59.044 Bin TL olan 6.489 adet 

maddi duran varlıkların %63 oranında 37.280 Bin TL’si itfa olduğundan, hesabın yıl sonu 
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bakiyesi 21.764 Bin TL olmuştur. 

Kurumun yaptırdığı değer tespitine göre kayıtlı duran varlıkların gerçek değeri 2018 

yılında 569.477 Bin TL'ye ulaşmıştır. 

 

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 17.883 0,2 19.831 0,2 1.948 

C-Diğer Borçlar 51.841 0,6 62.565 0,6 10.724 

D-Alınan Avanslar 542 0,01 285 0,003 (257) 

E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 

Hak Edişleri      

F-Ödenecek Vergi ve Diğer 

Yükümlülükler 
 2.688  0,03  3.111  0,03 423  

G-Borç ve Gider Karşılıkları           

H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve 

Gider Tahakkukları 
6.944 0,1 5.814 0,1 (1.130) 

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar 
          

Toplam (I) 79.898 0,8 91.606 0,9 11.708 

II-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar:           

A-Mali Borçlar           

B-Ticari Borçlar           

C-Diğer Borçlar           

D-Alınan Avanslar           

E-Borç Ve Gider Karşılıkları 480 0,01 490 0,00 10 

F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider 
  

  
  

    

Tahakkukları       

G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı 

Kaynaklar 
          

Toplam (II) 480 0,01 490 0,00 10 

Toplam (I+II) 80.378 0,9 92.096 0,9 11.718 

III-Öz Kaynaklar:           

A-Ödenmiş Sermaye 9.365.000 99,6 10.245.000 99,5 880.000 

-  Sermaye Düzeltmesi Olumlu 

Farkları (+) 
          

-  Sermaye Düzeltmesi Olumsuz 

Farkları (-) 
          

B-Sermaye Yedekleri           

C-Kâr Yedekleri           
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D-Geçmiş Yıllar Kârları           

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (31.102) (0,3) (38.243) (0,4) (7.141) 

F-Dönem Net Kârı (Zararı) (7.141) (0,1) (213) (0,0) 6.928 

Toplam (III) 9.326.757 99,1 10.206.544 99,1 879.787 

Genel Toplam (I+II+III) 9.407.135 100,0 10.298.640 100,0 891.505 

Nazım Hesaplar 78.175   163.149   84.974 

 

Kurum Kısa vadeli yabancı kaynakları önceki yıla göre %15 artarak 79.898 Bin 

TL'den 91.606  Bin TL'ye yükselmiştir. Bunun sebebi müesseselere olan borçların yer aldığı 

diğer borçlardaki %21 oranındaki 10.724 Bin TL tutarındaki artıştır.  

Ticari borçlar 19.831 Bin TL olup bunun %82 oranındaki 16.289 bin TL'si satıcılara 

ve 3.542 bin TL'si alınan depozito ve teminatlara aittir.  

19.831 bin TL tutarındaki satıcılara olan borçlar, TCDD, MKEK, EÜAŞ, Zonguldak 

Belediyesi, Lavvuar Kömür Yıkama, nakliye ve telekomünikasyon şirketleri gibi özel ve 

kamu kuruluşlarına aittir. 

3.542 bin TL tutarındaki alınan depozito ve teminatlar, gerçek ve tüzel kişilerden 

alınan kati ve geçici teminatları ile liman hizmetlerine ilişkin depozitolardan oluşmaktadır.  

Diğer borçlar kalemindeki 62.564 Bin TL'nin 19.460 bin TL’si, incelemedeki görev 

zararını, 38.327 Bin TL'si ise Genel Müdürlüğün cari hesap ilişkilerinden kaynaklanan ve 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesine olan borcu ifade etmektedir.  

Alınan Sipariş Avansları Hesabında kayıtlı 285 Bin TL’nin 276 Bin TL’si sınai ve 

teshin amaçlı kömür satışları nedeniyle alınan sipariş avanslarını göstermektedir. 

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabında kayıtlı 3.111 Bin TL’nin 1.712 Bin 

TL’si personel ve işlemlerden kesilip vergi dairesine ödenecek vergilerden, 1.228 Bin TL’si 

ise sosyal güvenlik primleri ile işsizlik sigortası primlerinden oluşmaktadır. 

Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Hesabında kayıtlı 5.814 Bin TL 

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

maaş tahakkuklarına aittir. 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar bölümünde kayıtlı Borç ve gider karşılıkları 

hesabındaki 490 Bin TL; yangın, nakliye, kaza ve mali sorumluluk sigortalarına ilişkin 

borçlara ilişkindir. 

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

29.12.2017 tarih ve 298 sayılı kararı ile Kurumun Nominal sermayesi 9.650.000.000,00 
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TL'den 10.750.000.000,00 TL'ye, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 5.11.2018 tarih 

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

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

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

kararı ile müesseselerin ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır. 

Kurum Nominal sermayesi 11.500.000.000,00 TL olup bunun, 

1.315.000.000,00 TL'si Armutçuk, 

1.020.000.000,00 TL'si Amasra, 

2.425.000.000,00 TL'si Üzülmez, 

4.135.000.000,00 TL'si Karadon,  

2.385.000.000,00 TL'si Kozlu ve 

   220.000.000,00 TL'si de Genel Müdürlüğe aittir. 

Nominal sermayenin 10.245.000.00,00 TL'si ödenmiş olup bunun; 

1.164.600.000,00 TL'si Armutçuk, 

   914.350.000,00 TL'si Amasra, 

2.180.450.000,00 TL'si Üzülmez, 

3.654.500.000,00 TL'si Karadon,  

2.130.500.000,00 TL'si Kozlu ve 

   200.600.000,00 TL'si de Genel Müdürlüğe aittir. 

Toplam 1.255.000.000,00 TL ödenmemiş sermayenin; 

150.400.000,00 TL'si Armutçuk, 

105.650.000,00 TL'si Amasra, 

244.550.000,00 TL'si Üzülmez, 

480.500.000,00 TL'si Karadon,  

254.500.000,00 TL'si Kozlu ve 

  19.400.000,00 TL'si de Genel Müdürlüğe aittir. 

Kurumun önceki yıl 31.102 Bin TL olan bireysel birikmiş zararları, 2017 yılına 

ilişkin 7.141 Bin TL tutarındaki dönem zararının ilavesi ile Geçmiş yıllar zararları 38.243 Bin 

TL’ye yükselmiştir. 

Gelir Tablosu bölümünde ayrıntıları ile açıklandığı üzere Kurumun bireysel dönem 

net zararı 212 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

163.148 Bin TL tutarındaki nazım hesapların 6.570 Bin TL lehimize verilen, 

108.593 Bin TL ise alınan teminat mektuplarından, 47.490 Bin TL’si kıdem tazminatı 

borçalrından, 494 Bin TL’si de kiraya verilen maddi duran varlık bedellerinden oluşmaktadır.   
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1.7 Gelir Tablosu 

Kurumun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2018 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de, konsolide gelir 

tablosu ve dipnotlarına Ek 2.3’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 18: Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
2017 2018 Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 

A-Brüt Satışlar 48.876 52.530 3.654 

B-Satış Indirimleri (-)       

C-Net Satışlar 48.876 52.530 3.654 

D-Satışların Maliyeti(-) (48.238) (50.654) (2.416) 

       Brüt Satış Kârı veya Zararı 638 1.876 1.238 

E-Faaliyet Giderleri (-) (3.248) (10.066) (6.818) 

       Faaliyet Kârı veya Zararı (2.610) (8.190) (5.580) 

F-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar 4.815 7.949 3.134 

G-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) (265) (2.005) (1.740) 

H-Finansman Giderleri (-)       

                             Olağan Kâr veya Zarar 1.940 (2.246) (4.186) 

I-Olağan Dışı Gelir ve Kârlar 380 13.467 13.087 

J-Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (9.461) (11.434) (1.973) 

                             Dönem Kârı veya Zararı (-) (7.141) (213) 6.928 

K-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 

(-) 
      

                             Dönem Net Kârı veya Zararı (-) (7.141) (213) 6.928 

 

 

Satışlar hesabı önceki yıla göre %7,5 oranında 3.654 Bin TL artarak 52.530 Bin 

TL’ye yükselmiştir. Yurt içi satış hasılatının; 27.031 Bin TL'si Maden Makineleri hizmet satış 

gelirlerinden, 20.316 Bin TL’sini Demiryolu ve Liman İşletme Müdürlüğü gelirlerinden, 

2.577 Bin TL'si Enerji İşletme Müdürlüğü hizmet gelirlerinden ve 2.604 Bin TL'si de Merkez 

Atölyesi gelirinden oluşmuştur. 

Satış maliyetleri önceki yıla göre %5 oranında 2.416 Bin TL artarak 50.654 Bin 

TL’ye yükselmiştir. Satışların maliyetinin 27.028 Bin TL’si maden makineleri hizmet satış 

maliyetinden, 18.443 Bin TL’si demiryolu-liman hizmet satış maliyetinden, 2.577 Bin TL’si 

enerji hizmet satış maliyetinden ve 2.604 Bint TL’si de merkez işyerleri hizmet satış 

maliyetinden oluşmuştur. 
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Net satış hasılatı 52.530 Bin TL’den, satışların maliyet tutarı 50.654 Bin TL 

düşülmesi sonucu brüt satış karı 1.876 Bin TL olmuştur. 

TTK Genel Müdürlüğü bireysel gelir tablosu 2018 yılı faaliyet gideri 10.066 Bin TL 

gerçekleşmiş olup, bu tutardan 1.876 Bin TL brüt satış karının düşülmesi sonucu 8.190 Bin 

TL faaliyet zararı oluşmuştur. 

Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar önceki yıla göre % 65 oranında 3.134 Bin 

TL artarak 7.949 Bin TL’ye yükselmiştir. Kurum nakit mevcutlarını gelir getirmek amacıyla 

vadeli hesaplarda değerlendirmekte olup, toplam 2.348 Bin TL faiz gelirlerinin 2.312 Bin 

TL'si bankalardan elde edilen faiz geliri olup 125 bin TL ise gecikme zammı gelirlerinden 

oluşmaktadır. 

Konusu kalmayan karşılıklar hesap tutarı 61 Bin TL olup, mahkemelere intikal eden 

alacaklardan tahsil edilen kısımlarına ilişkin kısımdır. 

839 Bin TL tutarındaki Kambiyo karları verilen döviz teminatlarının iadesinden 

kaynaklanmıştır. 

Diğer olağan gelir ve kârlar 1.851 Bin TL olup, lojman kira gelirleri, ölçü ve tartı 

gelirleri, kiraya verilen gayrımenkul gelirleri ile misafirhane gelirlerindn oluşmaktadır. 

Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar Hesap muhteviyatı olan 110 Bin TL, 

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

ise dövizle yapılan alımlardan kaynaklanan kambiyo zararlarından oluşmaktadır. 

 Genel Müdürlükçe faize tabi yabancı kaynak kullanılmadığından finansman gideri 

bulunmamaktadır. 

2018 yılında gerçekleşen 8.190 Bin TL tutarındaki faaliyet zararına, diğer 

faaliyetlerden gelir ve karlar tutarı 7.949 Bin TL'nin tenzili ve diğer faaliyetlerden gider ve 

zararlar tutarı 2.005 Bin TL'nin ilavesi ile 2018 yılı olağan zararı 2.246 Bin TL olarak 

teşekkül etmiştir. 

 Önceki yıla göre %3.444 oranında 13.087 Bin TL artarak cari yılda 13.467 Bin TL 

olan olağandışı gelir ve kârların ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır. 

Önceki dönem gelir ve kârları hesap muhteviyatı olan 60 Bin TL önceki dönemlere 

ilişkin olarak hesaplarda kayıtlı olan alacakların tahsil edilmesinden ya da ödenmesi gerekip 

te ödenmeyen giderlerin kaydına ilişkindir.  

Diğer olağandışı gelir ve kârlar hesap tutarı 13.407 Bin TL olup, irat kaydedilen 
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teminatlar, tahsil olunan gecikme cezaları ve kamulaştırma nedeniyle tahsil edilen gelirlerden 

oluşmaktadır. 

 Olağan dışı gider ve zararlar 11.434 Bin TL olup tamamı emekli olan personele 

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

Olağan zarar tutarı 4.186 Bin TL’ye, olağan dışı gelir ve karlar tutarı 13.467 Bin 

TL'nın eklenmesi, olağan dışı gider ve zararlar tutarı 11.434 Bin TL'nin düşülmesi sonucu 

dönem zararı 213 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Kurumun faaliyet dönemlerini zararla kapatması ve birikmiş geçmiş yıl zararları 

nedeniyle Kurumlar Vergisi tahakkuk etmemiştir.  

Kurumun bireysel dönem net zararı, dönem içinde gerçekleşen arızi gelirler 

nedeniyle önceki yıla göre azalma göstermiştir. 

1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 19: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 
2017 2018 

Artış-

azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   25,1 27,9 11,3 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 299,1 258,7 (13,5) 

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

kaynaklar 
161,3 123,2 (23,6) 

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

yabancı kaynaklar 
104,9 79,0 (24,7) 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar       

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

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar (187,6) (204,2) (8,8) 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 47,9 52,9 10,6 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 7,5 10,9 44,9 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,2 1,5 23,0 

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

sermayesi 
3,3 8,1 147,8 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,66 0,72 8,7 

 

Mali bünyenin değerlendirilmesinde 2018 yılı konsolide bilançosunun aktif ve 

pasifinde kayıtlı Genel Müdürlüğün müesseselerle olan borç ve alacak ilişkilerinde kullanılan 

134 ve 334 no.lu cari hesaplar tutarı 141.573 Bin TL karşılıklı olarak tenzil edilmiştir. 

Kurumun konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosu değerleri arasındaki ilişkilere 
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göre düzenlenen rasyolar yukarıda olup bunlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.  

Kurum varlıklarının hangi oranda yabancı ve hangi oranda öz kaynaklarca 

karşılandığının ifadesi olan mali kaldıraç gösterge sonucuna göre varlıkların %27,9'u yabancı, 

%72,1’i öz kaynaklarca finanse edilmektedir. Başka bir ifade ile kurumun her 100 TL 

varlığının 28 TL'sini yabancı kaynaklar teşkil etmektedir. Kurumun varlıklarının yabancı 

kaynaklarla yani borçlanmalarla finanse edilmesi anlayışında önceki yıla göre önemli bir 

değişim olmadığı gibi öz kaynakların Kurumca üretilmeyip Hazinenin sermaye artırımı 

yoluyla sağlanması uygulamasında da değişme olmamıştır. 

Özkaynak rasyoları, neticesi bakımından kabul edilebilir değerleri taşıyor olmakla 

birlikte, kurum satış hasılatları ile maliyetlerini bile karşılayamadığından, öz kaynak 

oluşturulamamakta, dönem zararları ve bilanço zararları nedeniyle oluşan kaynak açıkları, her 

yıl Hazine tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle kaynak yaratamayan Kurum, faaliyetlerini 

Hazine tarafından yapılan kaynak aktarımlarına bağlı olarak yürütülmektedir. Dolayısıyla, 

mali kaldıraç rasyosundan elde edilen sonuç, öz kaynak üretimi açısından kurumun gerçek 

durumunu yansıtmamaktadır. 

Kurumun sahip olduğu öz kaynakları, yukarıda da değinildiği üzere işletme 

faaliyetleri sonucu yaratılan öz kaynak unsurları olmayıp, Hazine tarafından sermayeye 

mahsuben ödenen tutarlardır. Bu itibarla, Kurumun kaynak ihtiyacı artarak devam etmektedir. 

Taşkömürü Kurumu kamu niteliği ağır bastığından ve ürün fiyatlarını belirlemede 

etkin olmadığından ve faaliyetlerini borçlanma yerine özkaynak anlamına gelen sermaye artışı 

yoluyla sağladığından varlıklarının yabancı kaynaklara bağlılık oranı düşüktür. Ama kuruma 

verilen hazine katkısı, hesaben sermaye artışı olmakla birlikte gerçekte işletme sermayesi 

takviyesi anlamına gelmektedir. Zira yapılan sermaye artışları üretim ve kapasite artışından 

ziyade mevcut varlık ve personel ile üretimin  sürdürülebilmesi için verilmektedir.  

Diğer yandan kurumda her 100 TL tutarında yabancı kaynağa karşılık 259 TL öz 

kaynağın bulunuyor olması, oldukça olumlu bir gösterge gibi görünmekle birlikte, Kurumun 

öz kaynakları üretim faaliyeti neticesinde yaratılan öz kaynak olmadığından, mali kaldıraç 

rasyosunda olduğu gibi, Kurum faaliyetlerini yansıtması açısından bir önem taşımamaktadır.   

Kurumun faaliyet döneminde 969 Bin TL tutarında fon yaratılmış olup, bunun % 

91’i Hazinenin ödediği 880.000 Bin TL tutarındaki sermaye artışından kaynaklanmıştır. Diğer 

taraftan, kurum faaliyetleri için 2018 yılındaki 1.265 Bin TL tutarındaki nakit girişinin %25'i 

satışlardan elde edilen gelirden sağlanırken asıl önemli kısmı olan %75'i hazineden aktarılan 
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kaynaktan sağlanmıştır.  

Rasyo göstergelerine göre Kurum varlıklarının yarısının maddi duran varlıklardan 

oluştuğu ve dolayısıyla kurum faaliyetlerini sürdürürken kısa vadede paraya çevrilebilir 

değerlerle sabit varlıkların dengeli olduğu görülmekle beraber bilançodaki maddi duran 

varlıklar gerçek değerleri ile gösterilmediğinden gösterge yanıltıcı olmaktadır. Aslında kurum 

tarfından yaptırılan yeniden değerleme çalışması sonucu bulunan maddi duran varlık gerçek 

değerinin, %1.041 kat fazlası ile 2.575.705 Bin TL olduğu göz önüne alındığında maddi duran 

varlıklar tüm varlıkların %89'u kadardır. Bu durumda Kurum faaliyetlerini daha büyük 

miktardaki varlıkla gerçekleştirmektedir. Diğer bir deyişle Kurum 2.575.705 Bin TL varlıkla 

898.140 Bin TL zarar etmiştir. 

Kurumun dönen varlıklar ve (stoklar hariç) kısa süreli paraya çevrilebilir değerleri 

ile kısa süreli borçlarını ödeyebilme kabiliyetini belirleyen cari oran ve likidite oranı 

sonuçlarına göre kurum, stok dışı olanlar dahil dönen varlıkları ile kısa vadeli borçların 

%79’unu ödeyebilecek durumdadır. Kurumun kısa vadeli para ve paraya çevrilebilir değerleri, 

önceki yıla %23,5 oranında artarken, bir yılın altındaki vadede ödenmesi gereken borçları ise 

%14,7 oranında arttığından, kısa vadeli borç ödeme kapasitesi yükselmiştir. Diğer taraftan 

kurumun ödeme gücü gelir getirici faaliyetleri ile doğru orantılı olmayıp bu zamana kadar 

sermaye artışı suretiyle hazine tarafından karşılandığından cari oran göstergeleri fazla anlamlı 

olmamaktadır. 

Aktif kıymetlerin işletme faaliyetlerinde kullanımlarındaki etkinlik ya da 

verimliliklerini gösteren devir hızı oranlarından görüleceği üzere, Kurumun faaliyet 

döneminde, ortalama ticari alacaklarını 11 kez, ortalama dönen varlıklarını 1,5 kez, net 

işletme sermayesini 8,1 kez, ortalama öz kaynaklarını 0,72 kez devrettirdiği anlaşılmaktadır. 

Buradan Kurumun alacaklarını tahsilde kabiliyetli olduğu ve satışlardan elde edilen 

kaynakları etkili kullandığı söylenebilir. Kurumun kısa vadeli nakit ihtiyaçları alacaklarının 

tahsiline bağlı değildir. Satış gelirleri alacaklarının çok üstünde olduğundan kısa vadeli 

borçlarını ödemede satış gelirleri nakit ihtiyacını fazlasıyla karşılamakta, Kısa vadeli nakit 

ihityaçlarının üzerinde satış geliri elde ettiğinden faaliyetlerinin devamı ve finansmanı 

açısından yeterli işletme sermayesi bulunmaktadır. 

Kurumun öz kaynakları sadece, Hazineden aktarılan sermaye ödemeleriyle 

oluşturulduğundan ve dönem zararları sermayeye mahsup edildikçe sermaye artırımları her 

defasında yenilendiğinden, bu rasyonun anlamı bu doğrultuda değerlendirilmelidir. Kurum 

cari yıl sonu itibariyle her 100 TL tutarındaki öz kaynağına karşılık 204 TL zarar etmiştir.  
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Kurumun önceki faaliyet döneminde, her 100 liralık net satışa karşılık 252 TL işçilik 

gideri yapılarak, 298 TL de satış maliyeti oluşmuş iken, cari faaliyet döneminde, her 100 

liralık net satışa karşılık 262 TL işçilik gideri yapılmış ve 304 TL de satış maliyeti oluşarak 

önceki döneme göre birim satışlar için yapılan işçilik giderleri ile maliyetlerde %4 ve %2 

oranlarında önemsiz de olsa artış meydana gelmiştir. 2018 yılında ortalama kömür satış 

fiyatlarının önceki yıla göre ortalama %28 oranında artmasına rağmen üretimde yaşanan %17 

oranındaki düşüş sebebiyle Kurum zararının artışı devam etmiştir.   

 Kurumun 5 müessesesince 2018 yılı faaliyetleri sonucu konsolide olarak 686.162 

ton satılabilir üretim yapılmış ve bu üretimle birlikte önceki yıldan devreden 4.613 ton 

kömürle birlikte toplam 690.755 ton kömürün 669.195 tonu satılarak 263.548 bin TL kömür 

satış hasılatı sağlanmış ve bu faaliyetler sonucu konsolide olarak 898.140 bin TL dönem 

zararı oluşmuştur. Satılabilir kömür üretim miktarı bir önceki yıla göre %17 oranında azalarak 

686.142 ton’a düşmüş, bunun sonucu ortalama ticari maliyet 1.735,95 TL’ye yükselmiş, 

kömürün ortalama satış fiyatının 393,83 TL TL/ton olması nedeniyle ton başına 1.342,12 TL 

zarar edilmiş, bunun doğal sonucu olarak dönem zararı 859.179 bin TL’den %5 oranında 

artarak 898.140 bin TL’ye yükselmiştir.   

Kurumun Genel Müdürlük merkez faaliyetleri dışında 5 adet müessesesi yıllardan 

beri işletmecilik faaliyetlerinden zarar etmektedir. Bu durumun doğal sonucu olarak kurum bu 

faaliyetlerinden kaynak yaratamadığı gibi varlıklarını ve kayıtlı sermayesini de yitirmektedir. 

Dolayısıyla kurum faaliyetlerinin devamlılığı bakımından Hazine tarafindan zararlar karşılığı 

yapılan sermaye artırımına bağımlı kalmakta, her yıl yitirilen çalışma sermayesi hazinece 

ödenmemiş sermayeye mahsuben yapılan ödemelerle karşılanmaktadır. Kurumun hazineye 

olan yükünün kabul edilebilir düzeylere çekilmesi için önceki yıllarda başlatılan yatırımların 

kısa sürede tamamlanması, üretimde modernizasyon ve mekanizasyon çalışmalarının 

artırılması, üretim artırıcı ve maliyetlerde tasarruf sağlayıcı etkin tedbirlerin alınması büyük 

önem arz etmektedir. 

1.9 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. 
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 Yevmiye defteri 

 Geçici ve kesin mizan 

 Bilanço 

 Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

 Envanter defteri 

 Nakit akış tablosu 

 Gelir tablosu 

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

tablosu esas alınmıştır. 

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

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

bilgi içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında 

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

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

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

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

gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş 

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

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

bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak 

oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını 

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, 
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diğer hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama 

programlarına uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence 

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

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunmakla sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

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

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 233 sayılı KHK, 4046 sayılı Özelleştirme 

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

standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi 

olduğu diğer mevzuattır. 

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

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

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

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

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

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

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

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

gerekler dâhilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, 

kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma 

planına ve planın uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç 

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

sistemleri de değerlendirilmiştir. 

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

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

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

oluşturmaktadır. 

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve 

Finansman Programına ilişkin 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın iç kontrol 

sisteminin oluşturulması başlıklı 24 üncü maddesinde; 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 2014 yılı Temmuz ayı sonuna kadar Hazine Müsteşarlığına gönderilmesi yer 

almıştır. 

Aynı şekilde 17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman 

Programına ilişkin 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın iç kontrol sisteminin 

oluşturulması başlıklı 24 üncü maddesinde de aynı hükümler yer almış olup, bu Kararnamenin 

uygulama tebliği 15.01.2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  

Bu çerçevede, Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Genel Yatırım ve 

Finansman Programlarında belirlenen ilkeler doğrultusunda TTK Genel Müdürlüğü’nde görev 

yapmak üzere 5 adet iç denetçi kadrosunu ihdas edilmiştir. 2015 yılı Kararnamesinin 

uygulama tebliğinde iç denetçi adaylarının sınavla seçimi, ilgili KİT yönetimlerince 

belirlenecek adayların eğitimi sonrasında yapılacak sınavla ilgili olarak 17 nci maddesinden 

24 üncü maddesine kadar TKİB (-Türk Kamu İşletmeleri Birliği)’in görevleri düzenlenmiştir. 

Boş bulunan iç denetçi kadrolarına atama yapılmasıyla ilgili Türk Kamu İşletmeleri Birliği 

tarafından organize edilen sınav, 25.07.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş ve eğitime katılmak 

üzere 4 personel Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir. Türkiye Kamu İşletmeleri 

Birliği tarafından 12.10.2015-10.12.2015 tarihleri arasında yaptırılan eğitim, 11.12.2015 
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tarihinde yapılan sınavla sona ermiş ve Kurum tarafından seçilen 4 personelin tamamı bu 

sınavda başarılı olmuştur.   

İç denetçi olmaya hak kazanan dört personelden üçü, Türkiye Kamu İşletmeleri Birliği 

tarafından 26 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen sertifika sınavında başarılı olmuş ve 2015 

Yılına İlişkin Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve 

Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin 17 inci maddesi (ç) fıkrasında sayılan CCSA tipi 

sertifika almışlardır.  İlgili personelin asaleten atanmalarına herhangi bir engel bulunmamakla 

birlikte, KİT’lerde görev yapacak iç denetçilerin özlük haklarının açıkça belirlenmemiş 

olması nedeniyle 21.10.2016 tarih, 304 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla asaleten atamaları 

yapılıncaya kadar iç denetçi olarak görevlendirilmişlerdir.  

Kurumumda İç Kontrol Sisteminin değerlendirilmesiyle ilgili incelemeler sırasında; 

- İç Kontrol Sistemi güçlendirme ve sistematik hale getirilmesi konusunda 2018 yılı 

içinde, İç Denetim Birimi rehberliğinde Kurum düzeyinde çalışmalar yapıldığı, Kamu İç 

Kontrol Otomasyon Sistemi (KİOS) yazılımı satın alındığı ve Kurumun bilgisayar sistemine 

entegre edildiği, Kurum genelinde, tüm birimlerden en az 2 kişi olmak üzere birimleri 

temsilen seçilerek gönderilen personele süreç, süreç yönetimi, iç kontrol, risk, risk yönetimi, 

kontrol faaliyetleri ve KİOS yazılımını kullanabilme konularında eğitimler verildiği, Kurum 

üst yönetimi ve birim yöneticileri ile eğitim alan tüm personelin yazılıma erişimlerinin 

sağlandığı, bu konularda eğitim alan personelin kendi birimlerindeki süreç ve alt süreçlerin 

belirlendiği, bu süreçlere ilişkin riskler ile risklere karşı kontrol faaliyetlerinin tanımlandığı,  

Kurum birimleri bazında Risk Kontrol Haritaları ile eylem planları oluşturulmakla birlikte 

yapılan bu çalışmaların yeterliliği, etkinliği ve işleyişi ile ilgili bir çalışmanın henüz 

yapılamadığı,   

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

çerçevesinde her düzeydeki yönetici tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesini temin için 

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun henüz oluşturulmadığı,  

- Kurumda 2012 yılından itibaren göreve başlayan personele “Kamu Görevlileri Etik 

Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan 

“Etik Sözleşmesinin” imzalatıldığı ve personelin özlük dosyasına konulduğu, ancak 2012 

yılından önce göreve başlayan personel için bu işlemlerin henüz tamamlanmadığı,  

-Kurumun organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumlulukları açık bir 

şekilde belirleyen yönergelerin düzenlendiği,  
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-Yönetmelik, yönerge ve genelgeler ile belirlenen yetkiler ile yetki devirlerinin tüm 

ilgilililere ve görevlilere bildirildiği,  

- İç kontrol sistemine ilişkin olarak Kurumsal Risk Yönetim çalışmalarının yapıdığı,  

- Kurumda Risk Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü ancak henüz 

tamamlanmadığı,  

- İç Kontrol Sistemi öz değerlendirme çalışmalarının henüz başlamadığı,  

- Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek 

ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle Kurumun amaçlarına ulaşmasına 

yardımcı olmak amacıyla 2019 yılında hazırlanan İç Denetim Programının onaylandığı ve iç 

denetim faaliyetlerine başlandığı, 

- Gerekli şartları taşıyan lisans mezunu 5 yıl ve daha fazla hizmeti olan ve uluslararası 

sertifikalardan birine sahip 5 iç denetçinin seçimi yapılarak İç Denetim Birimi bünyesinde 

görevlendiridiği, ancak asaleten atama işlemlerinin henüz yapılamadığı,  

- İç Denetim uygulama faaliyetlerinin 2019 yılında yeni başlaması nedeniyle kalite 

güvence ve geliştirme programları kapsamında “Dönemsel Gözden Geçirme Faaliyeti” 

raporunun henüz hazırlanmadığı tespit edilmiştir.  

6. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

7. DENETİM GÖRÜŞÜ 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılına ilişkin yukarıda 

belirtilen ve ekte yer alan mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir 

bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır. 
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8. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 

8.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.1.1: Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerinin 2018 Yılı Içerisinde Kurum 

Bazında Müessese İşyerlerinde Yaptıkları Kontrol Amaçlı Teftişlerde, Maden 

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Önceki Denetimde Tespit Edilen Bazı 

Noksanlıkların Giderilememesi ve Bazı Yeni Noksanlıklar Tespit Etmeleri Nedeniyle 

İdari Para Cezaları Uygulaması, Özellikle Önceki Tespitten Giderilemeyen Noksanlıklar 

Nedeniyle Uygulanan Cezaların Kademeli Olarak Artması 

Çalışma Bakanlığı iş müfettişlerinin 2018 yılı içerisinde Kurum bazında Müessese 

işyerlerinde yaptıkları kontrol amaçlı teftişlerde, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

kapsamında önceki denetimde tespit edilen bazı noksanlıkların giderilememesi ve bazı yeni 

noksanlıklar tespit etmeleri nedeniyle idari para cezaları uyguladıkları, özellikle önceki 

tespitten giderilemeyen noksanlıklar nedeniyle cezaların kademeli olarak arttığı görülmüştür.  

Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerinin 2018 yılı içerisinde Kurum işyerlerinde 

gerçekleştirdikleri denetim sonuçlarında tespit ettikleri noksanlıklara aşağıdaki tablolarda yer 

verilmiştir. (Tablolar TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı 2018 yılı Faaliyet 

Raporundan alınmıştır.) 

 

 ÇSGB Müfettişlerinin 2018 Yılı 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 - 

 

Noksanlıklarla ilgili maddeler aşağıda ki tabloda yer almaktadır.  

 

ÇSGB İş Müfettişlerinin 2018 Yılında 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 

Ek-3 Madde 7.1; 

Ek-1 Madde 

10.3; Ek-3 

Madde 10.22; 

Ek-3 Madde 8.2; 

Ek-3 Madde 

10.3; Ek-3 

Madde 13.1; Ek-

Ek-1 Madde 

2.4;Ek-3 

Madde 10.22; 

Ek-1Madde 
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Madde 2.4; 

Ek-1Madde 

15; Ek-1 

Madde 2.1.6 

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; 

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 

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   

 

Burada Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerinin 2018 yılı içerisinde Kurum işyerlerinde 

gerçekleştirdikleri denetimlerde tespit edilen ve idari para cezaları uygulanan,  ancak Kurum 

tarafından itirazlara neden olan noksanlıklara yer verilmiştir.  

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: 

1. İşyerinde yalnızca 29.09.2017 tarihinde  -560/111056340 lağımı üzerinde Kılıçlar 

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. 

2. Ocak genelinde acil durumlarda ocak dışına ulaşılmasını sağlayan hayat hattı boyunca 

yer yer acil kaçışı zorlaştıracak nitelikte malzemeler ve su birikintileri bulunmaktadır.   

Şeklindedir.  
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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.  

Alınmasi Gerekli Tedbirler; 

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

sayısının eksik olması nedeniyle tamir tarama çalışmaları tam olarak yapılamamaktadır. 

Bütün yeraltı işlerinde, taş, toprak, kömür, cevher vb. maddelerin kayma ve 

düşmelerini önlemek üzere, uygun ve yeterli tahkimat yapılır. Tavanlar, yan duvarlar ve 

tahkimat düzenli olarak muayene edilir. Çalışılan yerin güvenilir şekilde tahkimini, gereğinde 

derhal onarımını, değiştirilmesini veya takviyesini sağlayacak tedbirler alınır. 

(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. 

İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş 

ekipmanında acil durdurma sistemi bulunur. 

(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. 

Yeraltı (Ek ibare:RG-10/3/2015-29291) kömür ocaklarında kullanılacak ekipman 

ve tesisatlar ile bu tip madenlerin grizu gazı ve/veya yanıcı tozlar tarafından muhtemel 

tehlike oluşturabilecek yerüstü tesislerinde kullanılan parçalar 30/12/2006 tarihli ve 26392 

4 üncü mükerrer sayılı Reşmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda 

Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)’te belirtilen I. 

Grup (Değişik ibare:RG-10/3/2015-29291) Teçhizatın uygun kategorisinde olmalıdır. 
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(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 30; Maden İşyerlerinde İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 13.2.a; Ek-1 Madde)  

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.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişlerinin 

01.02.2018-28.02.2018  tarihleri arasında Üzülmez Müessesesi  işyerlerinde yaptıkları teftişde 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmeliğe göre tespit ettikleri 

eksiklikler aşağıda verilmiştir: 

05.07.2017-28.07.2017 tarihleri arasında yapılan teftişe istinaden düzenlenen 

26.04.2016 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 yeterince yapılamamaktadır. 

(Mahkeme kararıyla iptal edilmiştir) 

2-İşyerinde üretim panoları ve hazırlık çalışmalarının yapıldığı yerlerde kullanılan 

çift zincirli konveyörlerde sesli ve ışıklı ikaz sistemi yoktur. 

3- İşyerinde üretim panoları ve hazırlık çalışmalarının yapıldığı yerlerde kullanılan 

çift zincirli konveyörlerde acil durdurma teli yoktur. 

4-Ocak ana havalandırması tersine çalıştırılabilecek nitelikte değildir. 

5-Ocağın kömürü kesen bazı yollarında kesonlama yapılmış olmasına rağmen ocağın 

bazı yerlerinde kesonlama yapılmamış olup kesonlama yapılamayan bölgeleri gösteren planlar 

tutanağa ek olarak alınınmıştır. 

6-Yeraltında kullanılan ATEX sertifikası olmayan ekipmanların listesi tutanak ekine 

alınmıştır. (Mahkeme kararıyla iptal edilmiştir) 

01.02.2018-28.02.2018  tarihleri arasında yapılan teftiş sırasında belirlenen mevzuata 

aykırılıklar ve eksiklikler:  

7-Hazırlık çalışmalarının yapıldığı ikinci kuzey -260 Çay baştaban, ikinci kuzey -

265/-317 Çay desandre, -320 Çay batı taban, -205 tavan/taban Acılık geçiş lağımı, -253 

tavan/taban Acılık kuzeybatı geçiş lağımı, -143 Nasifoğlu doğu taban, -250/-220 Nasifoğlu 

doğu başyukarı, -100 havayolu geçiş, -205/-260 varagel başı lağım, -320 birinci kuzey doğu 

lağımı, yerlerinde, hava dönüş yollarında merkezi gaz izleme istasyonuna bağlı yalnızca 

metan ve karbonmonoksit gazı ölçüm cihazları olup, oksijen, hidrojensülfür, hava hızı, 
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sıcaklık sensörleri yoktur. 

8-232 Çay piçi alt taban yolunda kurulu bulunan alev geciktirici nitelikte olan bant 

konveyorler ile tahrik grupları üzerinde ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensör ve 

yangın söndürme sistemi yoktur. (Mahkeme kararıyla iptal edilmiştir) 

9-İşyerinde kurulu bulunan yarı mekanize sistemlerin toz bastıran su fisketeleri eksik 

ve çalışmamaktadır. (Mahkeme kararıyla iptal edilmiştir) 

10-Yeraltında üretim panolarında kömür nakliyatı için kullanılan çift zincirli 

konveyörlerin bazılarında makine kuyruk şaftı koruyucuları ve talazlıkları yoktur. (Mahkeme 

kararıyla iptal edilmiştir) 

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

boyunca yer yer acil kaçışı zorlaştıracak nitelikte su birikintileri ve kullanılmayan malzemeler 

bulunmaktadır. Desandrelerde yer yer el tutamaklar yoktur. (Mahkeme kararıyla iptal 

edilmiştir) 

12-İşyerinde çalışanların maruz kalabileceği tozlara ilişkin kişisel maruziyet 

ölçümleri yapılmamıştır. (Mahkeme kararıyla iptal edilmiştir) 

13-İşyerinde Aralık 2017 tarihinde solunabilir toz ölçümü 22.05.2017 tarihinde 

titreşim ölçümü yapılmış 24.05.2017 tarihinde yerüstü tesislerinde aydınlatma ölçümü 

yapılmış olup herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. (Mahkeme kararıyla iptal 

edilmiştir) 

14-Risk analizi ayrı ayrı bölümler için yapılmış bölümlerin etkileşimleri dikkate 

alınmamış ve bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılmamıştır. 

Şeklinde olup tespit edilen bu noksanlıklar nedeniyle 2018 yılında Müesseseye 

213.012,00 TL tutarında idari para cezası kesildiği görülmüştür. 

Tespit edilen bu noksanlıklara ve bu noksanlıklara ilişkin olarak kesilen idari  para 

cezasına cezasına Müessesenin itiraz ettiği, Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği’ne idari para 

cezasının iptaline ilişkin 2018/3381 D İş. Nolu dosya kapsamında dava açtığı, bilirkişi 

incelemesi sonucunda 2,3,4,5,7 ve 14. Maddede belirtilen noksanlıklara ilişkin verilen cezanın 

yerinde olduğu, 1,6,8,9,10,11,12,13. Maddede belirtilen noksanlıkların eksik tespit nedeniyle 

iptal edildiği, bunlara ilişkin kesilen toplam 125.010,00 TL’nin iadesine karar verildiği 

görülmektedir. 

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

sayısının eksik olması nedeniyle tamir tarama çalışmaları yeterince yapılamamaktadır 

tespitine müessesenin itirazı;  

″Asma Dilaver Üretim İşletme Müdürlüğünün bünyesinde ki yer altı açıklığı 73 km 
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olup , +38 , -50 ,-100,-170, -205 , -260 ve -320 katlarından ibarettir. Her bir kat kendi içinde 

yaklaşık 6 km açıklığa sahiptir. İşletme Müdürlüğü olanakları çerçevesinde ana nakliyat 

yollarındaki tavan boşluklarının kapatılması, yan duvarların tahkim edilmesi ve genel 

tahkimattaki noksanlıkların giderilmesi çalışmaları düzenli olarak kontrol edilmekte olup; 

gereğinde derhal tamir-tarama çalışmaları başlatılmakta, deforme olan tahkimatın yenilenmesi 

ve / veya değiştirilmesi sağlanmaktadır. Eylül 2015 yılından bu yana ocak genelinde ana 

nakliyat yollarında tahkimat bozukluklarının onarımının, değiştirilmesinin veya takviyesinin 

yapılmaması yapılan işin işleyiş prensiplerine aykırı olduğundan söz konusu değildir.″ 

Şeklindedir.  

Ocak ana havalandırması tersine çalıştırılabilecek nitelikte değildir tespitine ilişkin 

olarak Müessesenin itirazı; 

″Üzülmez Müessesesi Asma Dilaver Üretim İşletme Müdürlüğü 1. Ocak, 2. Ocak ve 

3. Ocak olmak üzere 3 adet üretim panosundan oluşmaktadır. 1. No.lu kuyu (+38,-170,-320) 

ve 2 No.lu kuyu (+38,-170,-320 )den ocağa giren temiz hava, ocak açıklıklarını dolaşarak + 

84 kotundaki aspiratör (16800m3/dk) vasıtasıyla emilmektedir. +84 kotunda bir ana diğer 

yedek olmak üzere iki adet aspiratör bulunmaktadır. Ana aspiratör 1000 kv, 6300 volt, 

16800m3/dk, 1050 dev/dk özelliklerine sahip elektrikli motor ile tahrik edilmektedir. Yedek 

aspiratör ise elektrik kesilmelerinde 870 kv,985dev/dk, 16800 m3/dk özelliklerine sahip dizel 

motor ile derhal ve otomatik devreye girmektedir. Üzülmez Müessesesinde bulunan ana 

katlar, +38,-170 ve -320 kotlarındaki ihraç kuyularına bağlantılı katlardır. Kuyu bağlantısız 

ana katlar ise varagellerle asıl ana katlara ve birbirine bağlantılı - 50,-100.-205,-260 

kotlarındaki katlardır. Ana ve ara katlar ile üretim ve ana hazırlık panoların havalandırması 

sağlanmaktadır. Acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanabilmesi için havanın yönünü yerüstü 

hava giriş ve çıkışlarında teknik açıdan terse çevirmek mümkün olabilir; ancak Asma Dilaver 

Üretim İşletme Müdürlüğünün 73 km’lik yer altı açıklığının havalandırma sisteminin tersine 

döndürülmesi mümkün değildir. İş Güvenliği açısında çok büyük tehlike yaratacağı gibi, 

tümden havalandırma sistemimizin değiştirilmesi yeni bir proje gerektirir. Bu da uzun bir 

süreç alacak ve büyük bir maliyet gerektirecektir. Ocak ana havalandırma sistemi Acil 

hallerde ve ihtiyaç halinde kullanabilmesi için havanın yönünü tersine çalıştırılamamaktadır.″ 

Şeklindedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişleri 

tarafından yapılan teftişlerde  kurumun bütün müesseselerine, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yönetmeliği Ek3 Madde 10.22.(Ek:RG-10/3/2015-29291)  ″Havalandırma 

sistemi acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek 
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özellikte olur.″ hükmü gereğince, 

Müesseseye 2015 yılından itibaren ″Ocak ana havalandırması tersine 

çalıştırılabilecek nitelikte değildir″ maddesinden devam eden eksiklik olarak idari para cezası 

yazıldığı,   

Bu maddeden Müessesenin 2016 yılında 35.127 TL, 2017 yılında 24.300 TL, 2018 

yılında 4.635 TL TL idari para cezası ödediği ve Ocak ana havalandırması tersine 

çalıştırılabilecek nitelikte olmadığı sürece bu cezayı katlamalı olarak ödemeye devam edeceği 

görülmektedir.  

Yeraltında kullanılan ATEX sertifikası olmayan ekipmanların listesi tutanak ekine 

alınmıştır maddesine ilişkin olarak Müessesenin itirazı; 

″Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde; ″Yer altı (Ek ibare: 

RG-10/3/2015-29291) kömür ocaklarında kullanılacak ekipman ve tesisatlar ile bu tip 

madenlerin grizu gazı ve/veya yanıcı tozlar tarafından muhtemel tehlike oluşturabilecek 

yerüstü tesislerinde kullanılan parçalar 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 üncü mükerrer sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu 

Sistemler ile ilgili yönetmelik (94/9/AT)’ta belirtilen l. Grup (Değişik İBAPJE:RG-

10/3/2015-29291) Teçhizatın uygun kategorisinde olmalıdır.  (6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu Madde 30;Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 

Madde: 13.2.a; Ek-1 Madde: 2.1.6) 

İlgili Yönetmelik gereği yer altı işyerlerimizde ATEX sertifikalı ekipmanlar 

kullanılmaktadır. Ancak Müessesemizde "'30.12.2006 tarihli ve 26392 4 üncü mükerrer sayılı 

Resmi gazete 'de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu 

Sistemler ile ilgili Yönetmelik" yürürlüğe girmeden önceki yıllarda temin edilen 

ekipmanlarımız, önceki yönetmeliğe göre alev sızdırmaz l.Grup Teçhizata uygun olup ATEX 

sertifikası bulunmayan ekipmanlardır. 28/07/2017 tarihli teftiş tutanağındaki Yeraltında 

kullanılan ATEX sertifikası olmayan ekipmanların listesi ifadesi ile bu techizatlarımız 

kastedilmektedir. 

Söz konusu techizatlarımızı ATEX sertifikalı yapmak için gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır. Nitekim Yeraltında ATEX sertifikalı ekipman kullanma zorunluluğu 

31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu konuyla ilgili 13/7/2015 tarih ve 7966 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı, 06/6/2016 tarihli Danıştay’ın Yürütmeyi Durdurma Karcarı  ve 

30/6/2016 tarih ve 29758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Muhtemel Patlayıcı Ortamda 

Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik” ekte sunulmuştur. 05-28 

Temmuz 2017 tarihleri arasında teftiş yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

72 

 

Kuruluna bu durum ile ilgili gerekli açıklamaların yapılmasına rağmen; 

2018 yılı için verilen 4.635,00 TL miktarındaki idari para cezasının iptal edilmesi,″  

Şeklindedir.  

Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından zaman zaman işin 

durdurulmasına, çoğunlukla idari para cezalarının ödenmesine neden olan noksanlıklara ve 

önceki teftişten devam noksanlıklara ilişkin itirazlara Kurumun diğer müesseselerinde de aynı 

nedenlerle rastlanılmaktadır.  

Aşağıdaki tabloda Üzülmez Müessesesinde kullanılan Group 1 FLP sertifikalı alev 

sızdırmaz teçhizat ve koruyucu sistemlerin listesi verilmiştir. 
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ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ   

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER  

SIRA 

NO 

TECHİZATIN ADI TEKNİK ÖZELLİKLERİ MİKTARI  Adet  GÖREVİ GENEL DURUMU ATEX SERTİFİKA 

NO'SU 

AÇIKLAMALAR 

1 HAMACHER 1100V / 550 V 13   YOLVERİCİ SAĞLAM BVS 09 ATEX 

ZQS/E102 

  

2 SW202/CBHA 1100V / 550 V 8   DEVRE KESİCİ SAĞLAM 03ATEX0741X   

3 BARTEC 1100V / 550 V-132KW 4   MOTOR SAĞLAM ATEX   

4 A67 1100V / 550 V 97   YOLVERİCİ SAĞLAM   Group 1 FLP 

5 P70 1100V / 550 V 50   YOLVERİCİ SAĞLAM   Group 1 FLP 

6 SAİT 1100V / 550 V 33   YOLVERİCİ SAĞLAM   Group 1 FLP 

7 SCB/DV 1100V / 550 V 30   DEVRE KESİCİ SAĞLAM   Group 1 FLP 

8 C68 1100V / 550 V 10   DEVRE KESİCİ SAĞLAM   Group 1 FLP 

9 P758 1100V / 550 V 38   DEVRE KESİCİ SAĞLAM   Group 1 FLP 

10 SW401 1100V / 550 V 10   IŞIK TRAFOSU SAĞLAM   Group 1 FLP 

11 MAZ 550 V 50   YOLVERİCİ SAĞLAM   ALSZ 

12 MAZ 550 V 7   YOLVERİCİ SAĞLAM ATEX-TSE1783   

13 MAZ 550 V 31   DEVRE KESİCİ SAĞLAM   ALSZ 

14 MAZ 550 V 7   DEVRE KESİCİ SAĞLAM ATEX-TSE1783   

15 MAZ 550 V 27   IŞIK TRAFOSU SAĞLAM   ALSZ 

16 MAZ 550 V 3   IŞIK TRAFOSU SAĞLAM ATEX-TSE1783   

17 MAZ 550 V-37 KW 102   ELEKTRİK MOTOR SAĞLAM   ALSZ 

18 MAZ 550 V-37 KW 5   ELEKTRİK MOTOR SAĞLAM ATEX-TSE1783   

19 MAZ 550 V-18,5 KW 46   ELEKTRİK MOTOR SAĞLAM   ALSZ 

20 MORLEY 1100V / 550 V-56 KW 79   ELEKTRİK MOTOR SAĞLAM   Group 1 FLP 

21 MORLEY 550 V-30 Hp 3   VİNÇ MOTORU SAĞLAM   Group 1 FLP 

22 VARNOST 550 V-15 KW 5   PERVANE SAĞLAM BVS 08 ATEX E 130X   

23 VARNOST 550 V-7,5 KW 9   PERVANE SAĞLAM BVS 08 ATEX E 130X   

24 VARNOST 550 V-30 KW 12   PERVANE SAĞLAM BVS 08 ATEX E 130X   

25 LOHER 550 V-30 KW 9   HİDROLİK YÜKL. SAĞLAM   SCH-D 

26 PUSH-PULL 380_500 V 32A 298   KUMANDA ANA. SAĞLAM   ALSZ 

27 A77 3300V 10   YOLVERİCİ SAĞLAM   Group 1 FLP 

28 AW 2000 3300V 2   DEVRE KESİCİ SAĞLAM   Group 1 FLP 

29 BRUSH 3300V-400KW 9   TULUMBA MOTOR SAĞLAM   Group 1 FLP 

30 BRUSH 3300V-200KW 2   TULUMBA MOTOR SAĞLAM   Group 1 FLP 

31 MİVAC 6300V 45   DEVRE KESİCİ SAĞLAM   Group 1 FLP 

32 ASFP 3300V 38   DEVRE KESİCİ SAĞLAM   Group 1 FLP 

33 BAF 3300V 17   DEVRE KESİCİ SAĞLAM   Group 1 FLP 

34 WTC/25 6300V-500KVA 22   TRAFO SAĞLAM   Group 1 FLP 

35 METROPOLİTAN 3300V-400KVA 1   TRAFO SAĞLAM   Group 1 FLP 

36 METROPOLİTAN 3300V-315KVA 1   TRAFO SAĞLAM   Group 1 FLP 

37 ALLENWEST 3300V-250KVA 1   TRAFO SAĞLAM   Group 1 FLP 

38 EİMCO 17 TON-120vDC 7   AKÜLÜ LOKOMOTİF SAĞLAM   Group 1 FLP 

39 EİMCO 6 TON- 80vDC 17   AKÜLÜ LOKOMOTİF SAĞLAM   Group 1 FLP 

40 PROTAŞ D-TİP 48   TELEFON SAĞLAM   Group 1 FLP 

41 NEİDAK D-TİP 40   TELEFON SAĞLAM   Group 1 FLP 

42 NEİDAK İ-TİP 200   MEGAFON SAĞLAM   Group 1 FLP 

43 CLOSE-2000 İ-TİP 15   BANT DURDURMA SAĞLAM   Group 1 FLP 

44 TROLEX İ-TİP 50   METAN SENSÖRÜ SAĞLAM   Group 1 FLP 

45 TROLEX İ-TİP 50   CO SENSÖRÜ SAĞLAM   Group 1 FLP 

46 TROLEX İ-TİP 5   HAVA HIZI SENSÖRÜ SAĞLAM   Group 1 FLP 

47 TROLEX İ-TİP 20   GAZ İZLEME PANOSU SAĞLAM   Group 1 FLP 

48 VİCTOR 220V 240   OCAK FLORASAN LAMBA SAĞLAM   Group 1 FLP 

Sadece Üzülmez Müessesesinde 48 kalemde toplam 1.826 adet Group 1 FLP Alsz 

sertifikalı teçhizatın bu kapsamda 2019 yılsonuna kadar değiştirilmesi gerekmektedir.   

Müessesede halen kullanılan alev sızdırmaz Grup 1 FLP sertifikalı yüzlerce teçhizat 
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ve koruyucu sistemin bir anda ATEX sertifikalı teçhizat ve koruyucu sistemle değiştirilmesi 

2017 yılı rakamlarıyla yaklaşık 150.000.000 TL’lik bir harcama gerektirmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerinin 2018 yılında (07.05.2018 

tarih 7098-PRG-16 sayılı Rapor) Amasra Müessesesi işyerlerinde de bazı noksanlıklar tespit 

ettikleri ve bu noksanlıklar nedeniyle (125.010,00 TL) idari para cezası uyguladıkları 

görülmektedir. Tespit edilen bu noksanlıkların özetle; 

Önceki teftişten (10.05.2017-30.05.2017)  devam eden hususlar; 

1-1 ve 2 nolu ocakta bulunan zincirli konveyörlerde durdurma teli bulunmamaktadır. 

2-Ocak ana havalandırması tersine çalıştırılabilecek nitelikte değildir. 

3-Yeraltında kullanılan fakat ATEX belgesi olmayan ekipmanlara ait liste tutanağa 

ek olarak alınmıştır. 

Önceki teftişten devam eden hususlar nedeniyle Müesseseye 125.010,00 TL idari 

para cezası kesildiği,  ¼ indirimle 93.757,50 TL ödendiği, Müessesenin belirtilen 

noksanlıklara Hukuk Müşavirliği aracılıyla  itiraz ettiği görülmüştür. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu müesseselerinin özellikle  ″Ocak ana havalandırması 

tersine çalıştırılabilecek nitelikte değildir″ ve ″yeraltı işletmelerinde  kullanılan bazı ekipman 

ve teçhizatların ATEX sertifikaları bulunmamaktadır″ maddeleri ilgili olarak uzunca bir süre 

daha katlamalı idari para cezalarına muhatap olacağı görülmektedir. 

Bu durumun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde bazı maddelerinin yoruma açık 

olmasından, bazı maddelerinde ilgili taraflarca yeterince tartışılmadan Yönetmeliğe 

alınmasından kaynaklandığı, bazı maddelerin kısa sürede yerine getirilmesinin mümkün 

olmadığı, bazı maddelerin de gerekliliği tartışılabilir nitelikte olup kuruma çok fazla mali yük 

getireceği,  Müesseselerde  akülü lokomotif, metan sensörü, devre kesici, yol verici, tulumba, 

pervane, elektrik motoru gibi çok sayıda makine ve teçhizatın yeni yönetmelikte belirtilen 

ATEX sertifikalı olmadığı, önceki yönetmeliğe uygun alev sızdırmaz Group 1FLP sertifikalı 

olduğu, Dış alım gerektiren çok sayıda makine teçhizatın kısa sürede bir kalemde 

yenilenmesinin mümkün olmadığı görülmektedir.   

Ocak ana havalandırma sisteminin Kurum Ocaklarında tersine çevrilebilir nitelikte 

olması hususunun da, mümkün olup olmadığının, maliyetinin, gerekliliğinin, uygulanma 

imkanlarının ve sonuçlarının kurum bünyesinde oluşturulacak bir komisyon tarafından 

gerektiğinde bahse konu hususlar için üniversitelerden destek alınarak değerlendirilmesi 

yararlı olacaktır. 
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Öneri: 

ÇSG Bakanlığı İş Müfettişlerinin müessese işyerlerinde, yıl içerisinde yaptıkları 

genel ve kontrol amaçlı denetimlerde tespit ettikleri, başta çalışanlar için hayati tehlike 

oluşturabilecek işin durdurulmasına esas teşkil eden noksanlıklar ile idari para cezalarına 

neden olan diğer noksanlıkların tekerrür etmelerinin önlenmesi ile hemen giderilmesi 

mümkün olmayan, ihtilafa yol açan ATEX belgesi, ocak havalandırmasının tersine 

çalıştırılabilmesi gibi noksanlıklar için de kapsamlı bir çalışma yapılarak, ilgili Bakanlıklar 

nezdinde ortak çözüm aranması, müessesede önemli ölçüde iş gücü ve zaman kaybına neden 

olan iş kazalarına engel olunması için, başta eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi olmak 

üzere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli her türlü tedbirin alınması önerilir. 

BULGU 8.1.2: Kuruma Ait Müessese Yeraltı İşyerlerinde Yeterli Sayıda İşçi 

Tertip Edilememesi 

Kaydı açık toplam işçi sayısı; Kurumun 2016-2017 ve 2018 yılsonu itibarı ile kaydı 

açık toplam işçi sayıları ve 2018 yılı verilerinin 2017 yılına göre karşılaştırılması aşağıdaki 

çizelgede yer almaktadır. 

Kaydı Açık İşçi Sayısı Tablosu 

Kaydı açık toplam işçi sayısı 
2016 yıl 

sonu 

2017 yıl 

sonu 

2018 yıl 

sonu 

Son iki yıl farkı 

Kişi % 

   Yer altı  6.324 5.995 5.652 (343) (94) 

   Yer üstü 1.655 1.580 1.484 (96) (94) 

Toplam işçi sayısı 7.979 7.575 7.136 (439) (94) 

Pano ayak üretim işçisi 2.275 2.112 1.941 (171) (92) 

Emekli olan işçi sayısı 1027 411 454 - - 

   Yer altı   875 338 377 - - 

   Yerüstü   152 73 77 - - 

Yeraltı / Yerüstü                 3,8 3,8 3,8 - - 

Yeraltı / toplam    % 79,3 79,1 79,2 - - 

Pano ayak üret. / Yeraltı   % 36,0 35,2 34,3 - - 

2018 yılında bir önceki yıla göre kaydı açık yeraltı işçi sayısında %6 oranında 343 

kişilik ve kaydı açık yerüstü işçi sayısında da %6 oranında 96 kişilik bir azalış, üretime direkt 

katkısı bulunan pano ayak üretim işçi sayısında da %8 oranında 171 kişilik azalış olduğu 

gözlenmektedir. 2018 yılında toplam kaydı açık işçi sayısında ise %6 oranında 439 kişilik bir 

azalma olmuştur.  

Kuruma toplu olarak 2002 yılında 4.000, 2006 yılında 1.126 ve 2009 yılı başında 

3.060 pano ayak üretim işçisi (kazı işçisi) alınmış olup yer altı yardımcı sanatlara toplu işçi 

alımı yapılmamıştır.   

En son toplu işçi alımının yapıldığı 2009 yılında 9.695 yeraltı işçisi (4.435'i pano 
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ayak üretim, kazı işçisi), 2.150 yerüstü işçisi olmak üzere toplam 11.845 işçi bulunan 

Kurumda 2009 yılında 2.833.243 ton tuvönan kömürden 1.879.630 ton satılabilir kömür 

üretildiği, 2018 yıl sonu itibarıyla 5.645 yeraltı işçisi (1.941'i pano ayak üretim işçisi), 1.491 

yerüstü işçisi olmak üzere toplam işçi sayısının 7.136’ya düştüğü, 2018 yılında azalan işçi 

sayısına bağlı olarak 1.205.240 ton tuvönan üretimden 686.142 ton satılabilir kömür 

üretilebildiği, 2009 yılına göre  yeraltı işçi sayısının %42 oranında 4.050 kişi, üretime 

doğrudan katkısı bulunan pano ayak üretim işçi sayısının %46 oranında 2.494 kişi, toplam işçi 

sayısının %38 oranında 4.709 kişi azaldığı, özellikle azalan pano ayak üretim işçi sayısına 

bağlı olarak 2009 yılı üretimine göre tuvönan üretimde %57 oranında 1.628.003 Ton, 

satılabilir kömür üretiminde %63 oranında 1.193.188 Ton azalma olduğu,  

2009-2018 yılları arasında  emeklilik nedeniyle kurumdan ayrılan işçi sayısının 6.659 

olduğu, Bu süreçte, Yatırım ve Finansman Kararnameleri kapsamında ancak 942 nitelikli işçi 

alınabildiği, kurumun ilave atama taleplerinin kabul edilmediği görülmüştür.  

TTK genelinde 2018 yılında yapılan fiili yevmiye adetleri program ve geçen yılla 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir. 

Yevmiye Adetleri Tablosu 

İşçilikler 

2017 yılı 

gerçekleşen 

yevmiye 

(adet) 

2018 yılı 
Gerçekleşme 

oranı 

Program 

yevmiye 

Gerçekleşen 

yevmiye 

Programa 

göre 

Geçen 

yıla 

göre 

(adet) (adet) (%) (%) 

I. Ana üretim :             

  A. İçeri (yeraltı)             

  
 

1.Nezaret   157.848 160.000 147.831 92 94 

  
 

2.Kazı   778.030 780.000 715.234 92 92 

  
 

3.Hazırlık   284.026 290.000 271.590 94 96 

  
 

4.Bakım-onarım 136.948 140.000 134.122 96 98 

  
 

5.Nakliyat   446.232 450.000 433.869 96 97 

  
 

6.Elektro-mekanik 276.108 280.000 257.180 92 93 

  
 

7.Muhtelif   67.620 73.900 62.413 84 92 

  A. İçeri (y.altı) toplam 2.146.812 2.173.900 2.022.239 93 94 

  B. Dışarı (yerüstü) 43.583 35.100  36.188  103 83 

  
 

A + B Toplam   2.190.395 2.209.000 2.058.427 93 94 

  C. Lavvar   34.822 40.000 30.801 77 88 

I. Ana üretim (A+B+C) 2.225.217 2.249.000 2.089.228 93 94 

II. Yerüstü (diğer)   512.183 524.900 480.139 91 94 

III. Yatırımlar   68.992 70.000 58.491 84 85 

  Genel toplam   2.806.392 2.843.900 2.627.858 92 94 

Kazı / A-İçeri % 36,2 35,9 35,4  - -  

A-İçeri / Genel toplam % 76,5 76,4 77,0  - -  
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2018 yılında yapılan genel toplam fiili yevmiye adetleri, programa göre %8, geçen 

yıla göre de %6 oranında daha az (2.627.858 yevmiye) olarak gerçekleşmiştir. İçeri (yeraltı) 

yevmiye adetlerinin programa göre %4 - %16 arasında değişen oranlarda daha az, önceki yıla 

göre de %2-%8 arasında değişen oranlarda daha az gerçekleştiği görülmektedir. 

Üretimle doğrudan ilgili olan kazı işçiliği yevmiye sayısının programa ve önceki yıla  

göre %8 oranında daha az gerçekleştiği görülmektedir. 

Öte yandan, nakliyat işçiliği yevmiye sayısının yeraltı işçiliği yevmiye sayısına 

oranının %21, kazı işçiliği yevmiye sayısının yeraltı işçiliği yevmiye sayısına oranının %35, 

hazırlık işçiliği yevmiye sayısının yeraltı işçiliği yevmiye sayısına oranının %13, bakım 

onarım işçiliği yevmiye sayısının yeraltı işçiliği yevmiye sayısına oranının %7 olduğu 

görülmektedir.  

Kurum yeraltı ocaklarında gelinen süreç içerisinde mevcut ocak açıklıklarının 

artması, nakliyat güzergahlarının uzaması, dolayısıyla tamir ve bakım gereksinimlerinin 

artması, temiz hava, basınçlı hava, su tahliye yollarının uzaması, gaz-metan gelirinin artması 

ve yeraltında buna benzer faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan işçi ihtiyacını yıllar 

içerisinde arttırmıştır.     

Üretimin kesintisiz sürdürülmesi için Kurumun, üretim ile birlikte sürdürülmesi 

gereken hazırlık, nakliyat, elektro-mekanik, tamir tarama, barutçu, kuyu bakım vb. işlerinde 

duyulan ihtiyaç doğrultusunda özellikle kazı işgücü yevmiyesinin önemli bir kısmını geçici 

sanat değişimleri ile diğer sanat kollarında kullandığı görülmüştür.   Nakliyat, tamir tarama, 

hazırlık, barutçu, bakım onarım, mekanizasyon vd. işlerde işçi eksikliği nedeniyle zorunlu 

olarak yapılan bu uygulamalar kazı işçiliğinin verimli bir şekilde kullanılmasını engellemekte, 

bu nedenle de üretimin giderek düştüğü gözlenmektedir.   

2018 yılında; Karadon Müessesesinde; aylık ortalama 185’i pano ayak üretim işçisi 

olmak üzere 356 işçinin,  Kozlu Müessesesinde; aylık ortalama 235’i pano ayak üretim işçisi 

olmak üzere toplam 295 işçinin, Armutçuk Müessesesinde; aylık ortalama 135’i pano ayak 

üretim işçisi olmak üzere 173 işçinin, nakliyat, tamir tarama, mekanizasyon, hazırlık, 

barutçuluk gibi zorunluluk arz eden sanatlarda çalıştırıldığı diğer müesseselerde de benzer 

durumların olduğu görülmektedir.  

Örnek olarak, Karadon TİM ve Kozlu TİM 2018 yılı aylık geçici sanat 

değişikliklerine ilişkin ayrıntılı liste aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
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KARADON T.İ.M 2018 Yılı Nitelikli (Sürekli Olarak İhtiyaca Binaen) 

 Geçici Sanat Değişikliklerine İlişkin Ayrıntılı İşçilik Listesi 

ASIL SANATI GEÇİC SANATI 
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(0201)P.A.Ü.İŞÇ. 

(0302)MAD.TOPĞ.YARD. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(0303)BARUTÇU 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

(0505)NAKLİYAT İŞÇ. 68 68 68 68 69 69 69 68 68 68 68 68 

(0605)MEKANİZASYON 

İŞÇ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(0621)ELK-ELKTRNK İŞÇ. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

(0727)SONDAJ İŞÇ. 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 

(0779)TULUMBA İŞÇ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(0301)HAZIRLIK İŞÇ. 

(0303)BARUTÇU 2 2 2 2 2 2 2 5 5 4 6 6 

(0415)TAR.SÖK.VE 

BAK.İŞÇ. 52 52 52 51 51 51 51 50 50 49 49 49 

(0505)NAKLİYAT İŞÇ. 32 32 32 32 32 32 33 33 32 30 30 29 

(0605)MEKANİZASYON 

İŞÇ. 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 

(0621)ELK-ELKTRNK İŞÇ. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 

(0731)İŞY.SAĞ.GÖR. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

(0779)TULUMBA İŞÇ. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 

(0303)BARUTÇU 
(0415)TAR.SÖK.VE 

BAK.İŞÇ. 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

(0415)TAR.SÖK.VE 

BAK.İŞÇ. 

(0505)NAKLİYAT İŞÇ. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 

(0731)İŞY.SAĞ.GÖR. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

(0779)TULUMBA İŞÇ. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

(0505)NAKLİYAT İŞÇ. 

(0605)MEKANİZASYON 

İŞÇ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(0621)ELK-ELKTRNK İŞÇ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(0731)İŞY.SAĞ.GÖR. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(0779)TULUMBA İŞÇ. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

(2015)LAVUAR 

İŞÇİLİĞİ (7725)ÇEVRE VE HİZ.İŞÇ. 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

(5005)NAKLİYAT İŞÇ. 
(6320)KAYNAK İŞÇ. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

(7725)ÇEVRE VE HİZ.İŞÇ. 15 15 15 14 15 14 14 14 14 14 14 14 

(5060)KUYU VİNÇ İŞÇ. (7725)ÇEVRE VE HİZ.İŞÇ. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

(6310)TALAŞ.İMAL.İŞÇ. (7725)ÇEVRE VE HİZ.İŞÇ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(6705)KOMP. 

CH.KUL.BAK.İŞÇ. 

(5005)NAKLİYAT İŞÇ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

(7725)ÇEVRE VE HİZ.İŞÇ. 9 9 9 9 8 8 8 7 6 6 6 6 

(7225)LABORATUVAR 

İŞÇ. (7725)ÇEVRE VE HİZ.İŞÇ. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

(7725)ÇEVRE VE 

HİZ.İŞÇ. 

(5005)NAKLİYAT İŞÇ. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

(6320)KAYNAK İŞÇ. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

TOPLAM 288 288 288 285 289 296 290 290 288 281 286 293 
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Not: Nitelikli ve aylık geçici sanat sayılarında aydan aya emeklilik, istirahat, izin vb. gibi nedenlerle veya eski işlerine dönüşler veya 

ilaveler yapılmak suretiyle azalmalar veya artmalar olabilmektedir.   

 

KARADON T.İ.M. 2018 Yılı aylık geçici sanat değişikliklerine ilişkin ayrıntılı liste 
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(0301)HAZIRLIK İŞÇ. 4 0 0 1 13 12 1 1 3 1 1 1 

(0303)BARUTÇU 0 0 0 3 3 3 3 4 3   3 3 

(0415)TAR.SÖK.VE BAK.İŞÇ. 4 3 1 7 9 10 12 10 21 21 14 10 

(0505)NAKLİYAT İŞÇ. 36 49 36 40 49 52 57 62 55 57 57 54 

(0621)ELK-ELKTRNK İŞÇ. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

(0727)SONDAJ İŞÇ. 0 0 7 6 3 3 1 0 0 0 0 0 

TOPLAM 44 52 44 57 77 83 74 77 82 79 75 68 
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Kozlu TİM 15 Ağustos 2018-14 Eylül 2018 Dönemi Geçici Sanat Değişimi 
 

                         Kayıtlı Sanatları 
 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 D
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 P.A.Ü. HAZ.İŞÇ

İSİ 

NAK.İŞÇ. MEK.PR TAR.SÖK. BAK.ON BARUT SONDAJ SİNYAL TULUMBA İŞ. 

MAKİNA

SI 

KAYNAK HR. VİNÇ HR.MEK. KOMPR HAR. 

NAKL.. 

GEÇ.TOP. FİİLİ NORM 

HAZIRLIK 
102                102 123 250 

NAKLİYAT 47 6     1   1       55 167 362 

ELK. 

ELKTRONİK 
11  1              12 39 60 

BARUTCULUK 28 1               29 11 50 

MEK. PRS. İŞ. 43 12 10    1 5  1       72 83 183 

MOT. LOK. 

TAM. 
                   

KUYU BAK İŞ. 7 1  2             10 9 18 

BAKIM ONARIM                    

TARAMA 

SÖKÜM 
20  4              24 29 74 

TULUMBA İŞÇ. 1   2             3 13 23 

SONDA! İŞÇ. 5                5 15 20 

MAD.TOP.YRD. 

1  1  2 

 
 

  
 

       
4 0 0 

SİNYAL 

İŞÇİLİĞİ 

      
 

         
   

ELK. 

ELKT.(Har.) 

            
1 

   
1 18 

34 

KOM.ANA PERV.                    

HAR.MEK.PRES                1 1   

KOM. CİHAZ. 

BAK. 

           2 1 2   5 30 46 

MEYDAN 

ÇEVRE 
1 

             
1  2 12 13 

TOPLAM 266 20 16 4 2  2 5  2  2 2 2 1 1 325   
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Kurumda “Yeniden Yapılandırma Programı” çerçevesinde gerekli alt yapı tesisleri ve 

hizmet alımı yolu ile yapılan faaliyetlerin büyük kısmı tamamlanmış, kalan işlerde 

tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu kapsamda gelecek 30 yıllık bir dönemde istikrarlı ve 

güvenli bir üretimin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kurum müesseselerinin derin kuyu 

ihtiyaçlarının giderilmesi ve buna paralel olarak ana kat galerilerinin sürülmesi doğrultusunda 

2004 yılından itibaren başlatılan çalışmalara yatırım miktarında sağlanan artışla hız verilmiş 

ve müesseselerin derin kuyu ve ana kat galeri ihtiyacının büyük bir kısmı giderilmiştir. 

Havalandırma, malzeme, taş/posta, kömür ve insan naklinde kullanılmak üzere 

Karadon TİM’de iki, Kozlu TİM’de bir olmak üzere üç adet derin kuyu açılıp teçhiz edilerek 

hizmete alınmıştır. Ayrıca iki derin kuyunun açılması/derinleştirilmesine yönelik proje 

çalışmalarının sürdürüldüğü görülmektedir.  

Diğer taraftan gecikmiş ana kat hazırlıklarının önemli bir kısmının hizmet alımı 

yoluyla yaptırıldığı, bu kapsamda bugüne kadar 35 km galerinin ihale edilmiş olduğu, bunun 

yaklaşık 29-30 km’ sinin tamamlandığı, kurum imkânları ile az sayıda personelle düşük hızda 

kat hazırlıklarının tamamlanmasına devam edildiği görülmektedir. Bu hazırlıkların 

tamamlanması sonucu yaklaşık 90 milyon ton rezervin üretime hazır hale getirileceği, 

kademeli olarak üretim hedeflerine ulaşılacağı ifade edilmiştir.    

Son 28 yılda yaklaşık 700 milyon ABD Doları yatırım yapılan Kurumun 

Müesseselerine ait işyerlerinde mevcut altyapının korunmasında ve ileriye yönelik olarak 

yapılan yatırımların idamesinde, üretim panolarında, mekanize kazı sisteminin 

yaygınlaştırılmasına yönelik hazırlıklarda işçi sayısının yetersizliğinden kaynaklanan büyük 

bir sıkıntı yaşandığı görülmektedir.  

Son 28-30 km’lik kısmının yüklenici marifetiyle açılan yeraltındaki yaklaşık 300 

km’lik ocak açıklığının mevcut hazırlık, bakım onarım, tamir tarama ve elektromekanik işçi 

sayısıyla ayakta tutulmasının da zor olduğu görülmektedir. Yeterli sayıda işçi temin 

edilemediğinden Kurumun yeniden yapılanması kapsamında 2004 yılından bu yana sağlanan 

imkanlar neticesinde yapılan tüm yatırımların karşılığının alınamaması, ayakta tutulamaması 

durumu ortaya çıkmıştır. 

Nitekim, yüklenici eliyle açılanlar da dahil pek çok galeride yeterli sayı ve nitelikte 

üretime yardımcı, hazırlık, tamir tarama, elektro-mekanik, bakım onarım vb. işçisi 

bulunmadığı için zamanında bakım onarım ve tamir tarama yapılamadığı, kesit daralması, 

taban kabarması olduğu, yolların bozulduğu, ocak içi nakliyatın aksadığı, etkin ve verimli bir 
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şekilde havalandırmanın yapılamadığı, bütün bunların üretimle birlikte iş güvenliğini de 

etkilediği, düşme, kayma, çarpma gibi muhtelif iş kazalarının önlenemediği görülmektedir.  

Kurum 6.885 km² lik ruhsat alanına sahip olup kömür üretimi, toplam 5 müessese 

tarafından mevcut durumda ağırlıklı olarak klasik uzun ayak yöntemi ile emek yoğun bir 

şekilde pano ayak üretim işçiliği (kazı) sanatında çalışan işçilerle yapılmaktadır.  

Kurumun 5 Müessesesine ait üretim panolarının 2018 yılı için değerlendirmesi 

yapıldığında;  

Yeraltında kömür üretimine hazır hale getirilmiş 17 klasik ayakta toplam ayak 

boyunun 1.976 metre, Toplam çalışma boyunun ise 691 metre olduğu, Kurum bazında ayak 

çalışma boyu oranının ise, %35 olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle, bir günde  1.976 

metre uzunluğunda üretim yapılabilecek bir ayağın 691 metresinde çalışılmıştır. Bu da toplam 

ayak uzunluğunun %35’ ine tekabül etmektedir. Bu durum ayaklara yeterli sayıda pano ayak 

üretim işçisi tertip edilemediği için her iş günü ayak boyunun %100’ünde üretim yapma 

imkanı bulunurken %65’inde üretim yapılamadığını göstermektedir.  

Ayrıca, ayak çalışma boyu oranının %35 olması ayak boyunun tamamının yaklaşık 3 

günde kazılabildiğini göstermektedir. İş güvenliği açısından sağlıklı bir kömür üretimi 

yapılabilmesi için,  ayak boyunun tamamının bir günde 1 have (1,2 metre) çalışılması ve 

çalışılan kısımların tahkimatının yenilenmesi gerekmektedir.  

Öte yandan, ayak arınının tümünün bir üretim vardiyasında kazılamamasının; ayak 

içindeki tavan basınçlarının kazılamayan bölümler üzerine (Çalışılmayan %65’lik kesimde) 

yoğunlaşmasına, ayak arkasının düzgün bir hat halinde kırılmamasına ve tavan tahkimatına 

gelen yük dengesinin bozulmasına, tahkimat problemleri ile uzun süre bekleyen tahkimatta 

deformasyonlara, göçükler nedeniyle can kayıplarına,  ayak arkasında ve arınlarda kızışma 

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

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

Bu durum, üretime direkt etkisi olan kazı işçiliklerinde yaşanan emeklilikler, 

devamsızlıklar ve kazı işçilerinden yapılan sanat değişiklikleri neticesinde ayaklarda yeterli 

sayıda kazı işçisi tertip edilememesinden ve kazı işgücünde beklenen verimlilik artışının 

sağlanamamasından  kaynaklanmaktadır.  

2015 yılında kurum bazında 3 işçinin hayatını kaybettiği üç kazanın ikisi Armutçuk 

Müessesesinde biri de Karadon Müessesesinde olmak üzere üretim ayaklarında göçükler 

nedeniyle meydana geldiği, 2016 yılında Karadon Müessesesinde 1 işçinin, 2017 yılında 

Karadon Müessesesinde 4, Üzülmez Müessesesinde 1 işçinin göçükler nedeniyle hayatını 
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kaybettiği,  Kurum genelinde  yeraltında 2016 yılında 394 kazanın, 2017 yılında 239 kazanın, 

2018 yılında 162 kazanın göçükler nedeniyle meydana geldiği görülmüştür. 

Öte yandan, üretim yapılmayan bir ayağın üretime hazır tutulmasının yaratacağı 

maliyet artışının azaltılabilmesi için ayak sayısının optimum seviyede tutularak, işçi tertibinin 

ayak boylarının günde bir have (1,2 metre) çalışacak şekilde planlanması, diğer yandan 

ayaklardan yapılan üretimin artırılarak ayak çalışma boyu oranının kurumca hedeflenen kısa 

vadede %60, orta vadede %70-75 oranlarına yükseltilmesi, bunun için de ihtiyaç duyulan 

sayıda kazı işçisi temin ve tertip edilerek, ayaklarda 1 takım kazmacıya verilen iş 

miktarlarının artırılması ile işgücü verimliliklerinin artırılmasını sağlayacak ilave tedbirlerin 

alınması gerekmektedir. 

Öneri: 

Kuruma ait Müessese yeraltı işyerlerinde yeterli sayıda işçi tertip edilememesi 

nedeniyle; 

-Üretim yapılan ayaklarda ayak çalışma boyu oranının Kurum bazında %35’e 

 düştüğü, bu durumun üretim kayıplarına yol açtığı gibi uzun süre yük altında kalan ayak 

tahkimatında deformasyolara kırılmalara, tavan basmasına, tavan ve arın akmalarına, arın 

kaymaları gibi göçüklere neden olduğu, iş kazalarına yol açtığı, yine uzun süre açıkta kalma 

ve hava ile temas etme nedeniyle ayak arkasında ve arında oksidasyona ocak yangınlarına yol 

açabileceği,  

- 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, tavanda boşluklar oluştuğu, 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 hazırlık, nakliyat, tamir tarama, mekanizasyon gibi üretime yardımcı işçiliklerde 

gözlenen belirgin açığın Kurumun Norm Kadro çalışmaları sonuçlanıncaya kadar belirlenecek 

optimum sayı ve nitelikte işçi temin edilerek giderilmesi hususunda ilgili merciiler nezdinde 

girişimde bulunulması, nakliyat sistemlerinde işçilik ihtiyacını azaltmaya yönelik çözümler 

üretilmesi önerilir.    
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BULGU 8.1.3: 8.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

8.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 8.2.1: Üretimde Mekanizasyon Projesi, Tam veya Yarı Mekanize Kazı 

Sistemlerine Yönelik Hazırlık Çalışmalarının Gecikmesi 

Üretimde Mekanizasyon Projesi, Tam veya yarı mekanize kazı sistemleri;  

2004 yılında yapılan yeniden yapılanma programı kapsamında, kömür üretiminde 

artış sağlayarak kurumun mali yapısında iyileştirme ve daha güvenli çalışma ortamı sağlamak 

amacıyla hazırlık, tahkimat ve üretimde mekanizasyon çalışmaları sürdürülmektedir. 

Amasra Müessesesi;  Kurumda kömür üretim maliyetlerini düşürmek, verimliliği 

artırmak daha emniyetli ve teknik bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla 2011 yılında 

özellikle dik damarlarda uygulanan ve İspanya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde bu tür 

damarlarda kendini kanıtlamış MV4 tipi techizatın kurum ocaklarında denenmesine karar 

verildiği görülmüştür.  

Başlangıçta dik damarlarda uygulanmak üzere Amasra TİM’de pilot bir kömür 

panosunda mekanize üretim metodunun uygulanması ve elde edilecek sonuçlara göre havza 

çapında yaygınlaştırılması planlanmıştır. 

Üretim kayıplarının asgari seviyeye indirilerek, yüksek verimlilikte ve daha düşük 

maliyette üretimin sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan ve esasen bir AR-GE projesi olan 

Üretimde Mekanizasyon Projesine ilişkin 13.06.2012 tarihinde yapılan ihaleye bir istekli 

iştirak etmiş olup, şartnamede yeralan mekanize sisteme ait malzemeler ile hizmet bedeli 

tutarı toplam 6.790 bin AVRO bedel karşılığında işin katılımcı firmaya verilmesi hususu 

Yönetim Kurulu’nun 04.07.2012 tarih ve 244 sayılı Kararı ile kabul edilerek Kurum ile Çek 

Cumhuriyeti OSTROJ firması arasında 17.08.2012 tarihinde dik damarların kazısı (45°-90°) 

için Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Mekanize Ayak Techizatı Alımı ile ilgili 

Sözleşme imzalanmıştır.  

Amasra TİM’de ilk olarak -236/-300 Tavan Damar kuzey panosunda mekanizasyon 

uygulanmasına karar verilmiştir. Yaklaşık 140.000 ton rezervin alınacağı panoda ortalama 

kömür kalınlığı 2,25 metredir. Pano boyu 330 m., ayak boyu 90 m. olup, damar eğimi 

ortalama 52°’dir. 

Firma; 17.08.2012 - 06.03.2013 tarihleri arasındaki 200 takvim günü içinde 
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techizatın imalatını tamamlamış,  Müesseseye getirilen techizatın 10.04.2013 tarihinde 

panoya montajı tamamlanmıştır. Techizatın 210 günlük deneme süresinin 09.11.2013 

tarihinde tamamlanması ile 13.11.2013 tarihinde techizatın geçici kabulü yapılmıştır. 

Amasra TİM’de pilot olarak Tavan ve Kalın Damar panolarında denemesi yapılan 

dik damar mekanize kazı sistemi Kalın damarda çıkan ocak yangınından olumsuz etkilenmiş, 

Ocak yangını ile mücadele çalışmaları 10 aylık bir süre kaybına neden olmuştur. Gerek 

techizatın bakım onarım ihtiyacı gerekse projenin devamlılığı için damar içi hazırlıklarına 

başlanan Alt Taşlı Damar panosunda, yangınla mücadele süreci sonucunda oluşan hasar 

nedeniyle tamir tarama gereksinimi ortaya çıkmış, bu durum da mekanize ayak üretim 

termininin ötelenmesine yol açmış artı 7 aylık bir zaman kaybı  daha oluşmuştur. 

 Taşlı damarda mekanize kazı sistemi için pano hazırlanması işinin 2015 yılı Mart 

ayından 2015 yılı haziran ayına kadar sürmesi sonucu yaklaşık 7 aylık bir sürede sistemin 

kullanılmadığı, ocak dışında bakımlarının yapıldığı, 2015 yılında mekanize ayaktan 32.535 

ton, 2016 yılında 78.274 ton üretim yapılabildiği, Müessesede tam mekanize kazı sistemi ile 

(kesici ve tahkimat techizatı kullanılarak) 2013-2017 yılları arasında fiili olarak üretimde 

çalıştığı 559 iş günlük sürede 172.387 ton tuvönan kömür üretildiği görülmüştür. 

 2015 ve 2016 yıllarında ocak yangınları,  pano hazırlıklarının gecikmesi, sistemin 

verimli çalışmasına uygun panoların tespit edilerek hazırlanamaması, mekanize ayakta 

karşılaşılan arızalar, techizatın bakıma alınması gibi nedenlerle sistemin verimli bir şekilde 

kullanılamadığı, sistemin mevcut haliyle kullanılabileceği uygun panonun tespiti ve 

hazırlanmasında sorun yaşandığı, techizatın yerüstünde bakım ve onarımlarına devam 

edildiği, -236/-300 kotları arasında II. rekup tavan güneybatı mekanize ayak pano hazırlık 

çalışmalarının da halen devam ettiği, ʺ-250/-325 Dik Kanatlar Projesininʺ ise sürülecek ana 

lağım, desandre, taban ve başyukarı gibi hazırlık çalışmalarının ise 2019 Nisan ayında 

tamamlanmasının planlandığı görülmüştür.  

Müessesede sistemin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak sistemin 

çalışmasına uygun pano hazırlıklarının geciktiği, mekanize kazı techizatının atıl durumda 

beklediği görüldüğünden 2016 yılı Denetim Raporunda;   

″…Gerektiğinde sistemin atıl durumda kalmadan daha verimli çalıştırılmasını 

teminen sistemin çalışmasına uygun damar, pano ve rezerve sahip başka bir müesseseye 

gönderilmesi hususunun değerlendirilmesi,ʺ  

Önerilmiştir.  
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Müessesede mekanize kazı sistemine uygun pano hazırlıklarının gecikeceği, sistemin 

uzunca bir süre atıl durumda bekleyeceği dikkate alınarak Temmuz 2017 itibarıyla dik 

damarlarda uygulanmak üzere Tam Mekanize Kazı Sisteminin Karadon Müessesesine 

gönderildiği görülmüştür.  

Müessesede 2018 yılında -236/-300 2. Rekup Sağ Tavan Damar ayakta pano 

hazırlıkları sırasında panonun yarı mekanize tahkimat sistemine uygun görülmüş, Armutçuk 

Müessesesindeki ilk uygulamasında sorunla karşılaşılan techizat ile Üzülmez Müessesesinde 

atıl bekleyen şiltlerden 105 adedi müesseseye getirilerek 126 metrelik ayak oluşturulmuştur. 

Mart 2019 ayı itibarıyla yarı mekanize tahkimat sistemi ile ayakta üretim çalışmalarının 

devam ettiği görülmüştür. 

Üzülmez Müessesesinde; -50/-200 kotları arasında Piç II damarında ve -50/-200 

kotları arasında Nasifoğlu damarında kömür üretimi yapılabilmesini teminen gerekli 

hazırlıkların süresi içinde tamamlanması ve Dik Damar Mekanize Ayak Sistemi’nin Üzülmez 

TİM ocaklarında da uygulanabilirliğinin gündeme gelmesi üzerine ″Yarı Mekanize Tahkimat 

Sistemi″ 2016 yılı revize yatırım programına alınmıştır. 

Yarı mekanize tahkimat sistemine ilişkin ihalenin 22.03.2016 tarihinde açık ihale 

usulü ile yapıldığı, ihaleye üç isteklinin teklif verdiği, iki isteklinin tekliflerinin şartnamelere 

uygun olmadığı, teknik heyet raporundaki değerlendirme ve ihale komisyonu karar tutanağına 

göre teknik ve ekonomik yönden uygun fiyatın Han Grup Tic. Ltd. Şti. Firmasına ait olduğu 

görülmüştür. 

 Firma ile imzalanan 12.04.2016 tarih 004204 sayılı Sözleşme kapsamında 100 metre 

ayak boyu için gerekli 80 adet bedelli 3 adet bedelsiz yarı mekanize tahkimat techizatına 

(Şilt), ZH2400/16/24ZL model (ÇİN) 1.414.000,00 EUR, hidrolik ünite, tüm bağlantı ve 

kontrol elemanları ile birlikte 35.000,00 EUR, yedek parçalar 254.296,81 EUR olmak üzere 

toplam 1.703.296,81 EUR (5.507.950,89 TL) ödenmiştir. 

Yedek parçalar; 52 kalem yüksek basınçlı pompa yedekleri, 47 kalem tahkimat 

yedekleri ve 15 kalem hidrolik kontrol sistemi yedeklerinden oluşmaktadır. 

Yarı mekanize tahkimat sistemi ilgili firma tarafından 06.10.2016 tarihinde 

müesseseye teslim edilmiş, firma ve müessese elemanları tarafından taşıma ve -187/-230 piriç 

ayakta montaj ve kurulum çalışmalarına başlanılmış, ayağın 60 metrelik kısmına kurulum 

işlemleri 02.11.2016 tarihinde tamamlanmıştır. 03.11.2016 tarihinde başlanılan 30 günlük 

deneme çalışmalarında, iş güvenliğinin artması, çalışanların kısa zamanda uyum sağlaması ve 
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sistemin müessese yeraltı koşullarında arızasız çalışması yönünden olumlu sonuçlar elde 

edildiği görüldüğünden 07.12.2016 tarihinde sistemin geçici kabulü yapılarak sistemle sürekli 

üretim aşamasına geçildiği görülmüştür. 

Yarı Mekanize Tahkimat Sistemi uygulaması sonuçlarına ilişkin olarak Müessese 

tarafından hazırlanan, 81.000 ton rezerve sahip 200 metre pano uzunluğuna, 3 metre damar 

kalınlığında klasik ağaç tahkimatlı 80 metrelik bir ayakla, 80 metrelik yarı mekanize ayağın 

karşılaştırılmasının yapıldığı raporda; 

″Klasik ağaç tahkimatlı 80 metrelik ayakta üç vardiyada 60 adet pano ayak üretim 

işçisi gerekli iken, yarı mekanize 80 metrelik ayakta bu sayının 54’e düştüğü, 

Klasik ayakta günlük üretim miktarı 490 ton iken, yarı mekanize ayakta 980 tona 

yükseldiği, 

Klasik ayakta pano çalışma iş günü sayısı ortalama 166 gün iken yarı mekanize 

ayakta 83 güne düştüğü, 

Klasik ayakta toplam 9.960 yevmiye gerekli iken yarı mekanize ayakta 4.482 

yevmiyeye düştüğü, 

Klasik ayakta pano ayak üretim işçiliği randımanı 8,1 ton/yevmiye iken, yarı 

mekanize ayakta 18,1 ton/yevmiye ye yükseldiği,  

Klasik ayakta 166 günde toplam ağaç malzeme (direk, sarma, kama, orta süren ve 

domuzdamı) sarfiyatı 3.632,4 m³, maliyeti 1.184.486 TL iken, yarı mekanize ayakta ağaç 

malzeme sarfiyatının hemen hemen hiç olmadığı, ayrıca, bu malzemenin temini, tasnifi, 

biçimlendirilmesi, kullanım yerlerine taşınmasında görev yapan personelden tasarruf edildiği, 

Yarı mekanize sistemin kendisini 23.267 ton üretim gerçekleştirildiğinde amorti 

ettiği,  

Her iki uygulama arasında; iş güvenliği, ilerleme hızı, üretim miktarı, tertip edilen 

işçi sayısı, randımanlar ve ahşap malzeme sarfiyatı yönünden kıyaslanmayacak şekilde fark 

olduğu, basınçlı hava, enerji, zincirli konveyör bakım tamir ve yedekleri yönünden kayda 

değer tasarrufların oluştuğu″ belirtilmektedir. 

Öte yandan, İşletme Müdürlüğü bünyesinde 163.000 ton rezerve sahip -205/-260 

Nasifoğlu panosu hazır olup işçi yetersizliğinden dolayı üretim yapılamadığı, 

Keza 270.000 ton rezerve sahip -195/-205 Çaypiçi panosu hazırlık çalışmalarının da 
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yeterli sayıda hazırlık işçisi tertip edilemediğinden geciktiği, hazırlık çalışmaları bitirilse bile 

bu panonunda işçi yetersizliğinden dolayı hemen üretime alınamayacağı belirtilmiştir. 

Müessese tarafından yarı mekanize tahkimat sistemi ilk uygulamasından olumlu 

sonuçlar alınması üzerine, mevcut kazı işçilerinden daha verimli bir şekilde yararlanılması, 

üretimin ve işgücü verimliliklerinin artırılması, ağaç malzeme  ve enerji giderlerinden tasarruf 

edilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, iş güvenliği şartlarının iyileştirilmesi 

doğrultusunda kazı işçisi yetersizliğinden dolayı üretim yapılamayan -205/-260 Nasifoğlu 

panosunda da yarı mekanize tahkimatlı üretim yapılmasına karar verildiği görülmüştür. 

Üzülmez Müessesesinin kurumun 2016 yılı yatırım programında yapılan revize ile, 

Kurumun Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğinin 20.b ″malzemenin 

siparişe bağlanmasını müteakip azami 12 ay içerisinde aynı özelliklerde malzemeye ihtiyaç 

duyulduğunda aynı fiyatla %100´ e kadar artırılarak satın alınması″ maddesine göre sipariş 

artırılarak, bedeli Müessesenin Yurt Dışı Makine Demirbaşları ve 801/875. Grup yedekler 

tahsisatlarından karşılanmak üzere Han Grup San. Tic. Ltd. Şti.´den temin edilmesi 

şeklindeki, 07.12.2016 tarihinde geçici kabulü yapılan yarı mekanize tahkimat techizatından 

aynı özelliklerde 1 takım daha alınması talebinin, 28.12.2016 tarih 363 nolu TTK Yönetim 

Kurulu Kararı ile kabul edildiği, firma ile hidrolik ünite, tüm bağlantı ve kontrol elemanları 

ile birlikte 100 metre ayak boyu için gerekli 80 adet bedelli artı üç adet bedelsiz tahkimat 

techizatı, 1.414.000,00 EUR, 40 kalem yedek parça 99.093,00 EUR olmak üzere toplam 

1.513.093,00 EUR (T.C. Merkez Bankası 11.01.2017 tarihli döviz alış kuru; 1 EUR=4.0591 

TL üzerinden 6.141.795,79 TL) bedelli 13.02.2017 tarih 001891 nolu ikinci Sözleşme 

imzalanmıştır.  

12.09.2017 tarihinde teslim alınan techizatın 04.10.2017 tarihinde geçici kabulü 

yapılmıştır. 

Bilahare 3. Takım Yarı Mekanize Tahkimat techizatı için yapılan ihale neticesinde 

80 metre ayak boyu için gerekli 64 adet bedelli 3 adet bedelsiz yarı mekanize tahkimat 

techizatının (Şilt), ZH2400/19/30ZL model (ÇİN MALI) 767.000,00 EUR,  hidrolik ünite, 

tüm bağlantı ve kontrol elemanları ile birlikte yedek parçalar 266.682,22 EUR, navlun bedeli 

7.000,00 EUR  olmak üzere toplam 1.040.682,22 EUR bedelle Han Grup Enerji 

Sistemlerinden alınmasına ilişkin 10.01.2018 tarih 003213 nolu sözleşme imzalanmıştır.  

Mart 2019 tarihi itibarıyla Müessese Asma-Dilaver İşletmesinde -190/-230 kotları 

arası Çay Piçi Damarda Ayakta yarı mekanize kazı ile üretim çalışmaları devam etmektedir. 
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Müessesede yarı mekanize tahkimat sistemi ile çalışması programlanan üretim 

panolarının sürekliliğinin sağlanması, yapılacak pano hazırlıklarının zamanında yetiştirilmesi 

ile mümkündür.  

2019-2022 yıllarında çalışılması planlanan Panolarda, göçük açma çalışmalarının 

tamamlanması, geçiş lağımlarının açılması, ayak başı ve ayak dibi taban yollarının sürülmesi 

gibi hazırlıkların zamanında bitirilmesinin müessesedeki mevcut hazırlık işçi sayısı ile 

mümkün olmadığı görülmektedir. Müessesenin bu doğrultuda hazırladığı ″Asma-Dilaver 

İşletme Müdürlüğü’ne ait Yarı Mekanize Tahkimat Sistemi ile Üretim Yapılması Planlanan 

Yeni Üretim Panolarının Hazırlanması″ konulu raporda müessesenin işçi sayısının emekliliğe 

bağlı olarak her yıl giderek azaldığı, mevcut durum itibarıyla yarı mekanize tahkimat sistemi 

ile hazırlıkların zamanında tamamlanarak, sistemi atıl durumda bırakmadan verimli bir 

şekilde çalışılabilmesi için  en az 80 hazırlık işçisine daha ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. 

Üzülmez Müessesesinde üç Sözleşme kapsamında toplam 4.257.072,03 € (T.C. 

Merkez Bankası 11.01.2017 tarihli döviz alış kuru; 1 €=4.0591 TL üzerinden 17.279.881,08 

TL) bedelle alımı yapılan 296 metrelik yarı mekanize tahkimat techizatının, son alımda alınan 

96 metrelik kısmının Amasra TİM′ e gönderildiği görülmüştür. Müessesede kalan 200 

metrelik techizatın, taş ve kömür içi hazırlıkların zamanında yetiştirilmesi suretiyle üretimde 

süreklilik sağlanarak verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve techizattan beklenen faydanın 

sağlanabilmesi için müessesede ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda yeterli sayı ve nitelikte 

hazırlık, nakliyat, mekanizasyon vb. sanatlardaki işçi açığı giderilmelidir. 

İlk uygulamadan elde edilen olumlu sonuçlar dikkate alındığında, yarı mekanize 

tahkimat sisteminin uygulanacağı pano hazırlıklarının zamanında tamamlanarak sistemin 

bakım onarım süreleri hariç atıl durumda bırakılmadan verimli kullanılması durumunda, 

üretimde süreklilik sağlanacağı, üretim miktarları ve işgücü verimliliklerinde belirgin bir artış 

olacağı, üretim ayaklarında ağaç malzeme kullanımının sıfırlanacağı, ağaç malzeme 

kullanımından kaynaklanan nakliyat işgücü ihtiyacının azalacağı, üretim maliyetlerinde de 

belirgin bir düşüş sağlanacağı anlaşılmaktadır.  

Armutçuk Müessesesinde; Üretimde mekanizasyonla ilgili ön araştırma ve fizibilite 

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

olup, ANKA MASCHİNENBAU GmbH firması ile 06.10.2017 tarih 011073 nolu Sözleşme 

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

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

tüm bağlantı ve kontrol ekipmanları ile birlikte 1.882.000 EURO (7.734.079.00 TL) bedelle 
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alınmıştır.  

         Müesseseye 2018 Mayıs ayı sonunda yarı mekanize techizat teslim edilmiş, 

18.09.2018 tarihinde şiltlerin  -500/-550 katı Büyük damar 114 nolu panoda montajına 

başlanmış, ilk etapta günde 3 şilt montajı yapılırken ileriki haftalarda günde 5 şilt montajına 

kadar çıkılarak 15.10.2018 tarihinde 71 adet şiltin montajı tamamlanmıştır. Şiltlerin birbiriyle 

olan irtibatları ve kumanda ve nihai hortum montajları yapılarak 29.10.2018 tarihinde techizat 

tam faal hale getirilmiştir. 

İlk deneme çalişmalarında bir takım sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sorunlar aşağıda 

özet olarak verilmiştir. 

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

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

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

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

tavanın kontrolsüz şekilde boşalması sistemin çalışmasını engellemiş, mekanize tahkimat 

techizatı hareket kabiliyetini kaybetmiştir.  

Sistemin çalışmasını engelleyen diğer sebepler ise özet olarak;  

1-Şilt hareketlerinde tavandan akan postanın konveyörle karşılanamaması veya 

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

gün (3 vardiya sürmesi)  

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

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

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

Yukarıda özetlenen durumlar neticesinde 01.11.2018 tarihinde başlayan deneme 

çalışmaları durdurularak 14.12.2018 tarihinde sistemin de-montaj çalışmaları kararı alınmış 

ve 17.12.2018 tarihinde de-montaj çalışmalarına başlanmıştır. Panoda kalan 9 şiltin söküm 

çalışmaları devam etmektedir.   

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

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

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

denenmesi hedeflenmektedir.  

2019 Mart itibarıyla Müesseseye alınan 107 şiltten 44 adedi Amasra TİM’e, 21 adedi 
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Üzülmez TİM’e gönderilmiş, Müessesede kalan 42 adet şiltten, 9 tanesi 114 nolu panoda 

kalmış, 4 tanesi eğitim amaçlı kullanılmakta, 29 tanesi karo sahasında hazır beklemektedir.  

Kozlu Müessesesi; 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;  

″Dik damarlar için tam mekanize sistemin sadece 0,8-1,8 metre ile 1,1-2,2 metre 

arası damar kalınlıklarında uygulama imkanının 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,″ belirtilerek,  

″….. Müessese dik damarları (60°-90°) 1,0 - 6,0 metre arasında farklı kalınlıklar 

gösterdiğinden bu durum tam mekanize kazı sistemlerinin mevcut durumlarıyla müessese 

ocaklarında uygulanmasını mümkün kılmamaktadır. Bu durumda dik damarlar 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 Techizatı 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 Techizatının, 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 techizatın yeraltına montaj işlerinin 

devam ettiği görülmüştür.   

Müessese İhsaniye-İncirharmanı İşletmesinde -485/-560 katları arasındaki 3. Kartiye 

tarafından çalışılan Kesmeli Büyük Damarı hazırlanmıştır.  

Kurulumuna başlanan şiltlerin genişlikleri 35 cm’dir. 485 şilt alımı için sözleşme 

yapılmış olmasına rağmen Müesseseye toplam 520 civarında şilt gelmiştir. 

Karadon Müessesesi; Müessese işletmelerinde son yıllarda azalan işçi sayısına 
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paralel olarak ayak ilerleme hızlarının dolayısıyla üretim hızının düşmesi, üretim ayaklarında 

planlanan ilerlemenin yapılamaması, bu durumun yangına sebebiyet verebilme gibi iş 

güvenliği açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği, mevcut klasik üretim yöntemi ile ağaç 

malzeme sarfiyatının artması gibi nedenlerle üretim maliyetlerinin asgariye çekilebilmesi ve 

klasik üretim yöntemine göre ihtiyaç duyulan personel sayısının %70 oranında daha az olması 

ve daha verimli üretim yapılabilmesi için öncelikle ilk aşamada Müessesenin Gelik 

İşletmesinde 40 derece eğim ve ortalama 3 metre kalınlığa sahip -260/-360 41407 Acılık 

Doğu ayakta yürüyen tahkimat sistemi ile beraber tam mekanize kazıya geçmek amacıyla 

Üretimde Mekanizasyon Projesi hazırlanmıştır.  

Karadon TİM Gelik İşletmesindeki dik damarlarda uygulanmak üzere mekanize kazı 

techizatının denenmesi ve başarılı olunması halinde satın alınmasına yönelik olarak 

01.04.2015, 25.05. 2016, 15.06.2016, 02.08.2017, 03.04.2018 tarihlerinde 5 defa ihaleye 

çıkıldığı ancak ihalelerin, firma itiraz ve şikayetleri, benzer iş tanımı, KİK kararları, tekliflerin 

yetersiz olması ve tam mekanize sistemden vazgeçilerek yarı mekanize sisteme yönelinmesi 

gibi nedenlerle iptal edildiği görülmüştür.                                 

“Karadon TİM ihtiyacı Dik Damar Mekanize Ayak Techizatının 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulü ile temini” için TTK Yönetim Kurulunun 

07.11.2018 tarih ve 209 sayılı kararı ile tekrar ihaleye çıkıldığı,   

26.12.2018 tarihinde yapılan ihaleye 3 (Üç) isteklinin iştirak ettiği, BDT MINING 

AND TRADING CO. LTD. ŞTİ. firması teklifinin Teşekkür Mektubu olduğu, UMKA 

SANAYİ MAK. firması teklifinde ise geçici teminat olmaması nedeniyle değerlendirme 

dışında bırakıldığı,    Teknik ve ekonomik yönden uygun teklifin ANKA GMBH (Almanya) 

firmasına ait olduğu, firma teklifinin (64.999.894,00 TL) yaklaşık maliyetin 

(60.348.224,00TL) %7,7 üzerinde olduğu, yaklaşık maliyetin sorgulanması neticesinde; 

yaklaşık maliyetin hesaplandığı 05.11.2018 tarihinde EUR kuru 1,00 EUR=6,19 TL olduğu, 

yaklaşık maliyete göre %7,7’lik farkın, ödeme, malzemelerin teslimatını müteakip 

yapılacağından döviz kurlarında olabilecek muhtemel artışlardan kaynaklandığı, diğer yandan 

söz konusu ihalenin altıncı kez yapılmakta olduğu, yeniden ihale yapılması halinde de aynı 

durumla karşılaşılabileceği, ihale konusu mekanize techizatın üretime büyük ölçüde katkı 

sağlayacağı ve bu işle ilgili tahsisatın yeterli olduğu gibi hususlar dikkate alınarak; Mekanize 

Ayak Techizatının 64.999.894,00 TL bedelle ANKA GMBH firmasından satın alınmasına 

ilişkin olarak 25.01.2019 tarih 2/5 sayılı TTK Yönetim Kurulu Kararının alındığı 

görülmüştür.   
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Öte yandan, Amasra Müessesesinde mekanize kazı sistemine uygun pano 

hazırlıklarının gecikeceği, sistemin uzunca bir süre atıl durumda bekleyeceği dikkate alınarak 

Temmuz 2017 itibarıyla dik damarlarda uygulanmak üzere Karadon Müessesesine getirilen 

Tam Mekanize Kazı Sisteminin Gelik İşletmesi -360/-260 Kurul Batı ayağa montajı 

yapılmıştır. 

Kurul Batı Ayakta Amasra Müessesesinden getirilen mekanize tahkimat (Şilt) 

kurularak Mart 2018 tarihinde ilk aşamada kazıcı olmadan klasik kazı araçları ile çalışmaya 

başlanmış, Mayıs 2018 tarihinden itibaren kazıcı kullanılmış ancak kazıcı taşlı 

formasyonlarda arıza yaptığı için sadece kömürlü kısımlarda kullanılarak üretim çalışmalarına 

devam edilmiştir. 

Müessesede tam mekanize techizatın ayağa montajı ve bu güne kadar geçen 

adaptasyon ve uygulama sürecinde üretim ve verimlilik olarak beklentinin altında kalınmış 

olsa da, gerek işçilikten ve ağaç malzemeden tasarruf edilmesi gerekse iş güvenliği ve 

çalışanların sisteme adaptasyonu açısından başarı sağlandığı görülmüştür.  

Karadon Müessesesinde Üretimde Mekanizasyon hazırlık çalışmaları kapsamında;  

Gelik İşletme Müdürlüğünde; 41315 -260/-150 Kurul Doğu pano hazırlığı için  -260 

ve 150 kotu taban yollarının sürüldüğü, 41415 -360/-260 Kurul Doğu mekanize panoda -360 

dip tabanının sürüldüğü,   41406 -360/-260 Acılık Batı mekanize pano hazırlığı için pano 

boyunun  150 metre olduğu, baş ve dip tabanlar ile 160 metrelik başyukarının sürüldüğü, 

Kilimli işletme Müdürlüğünde, 51508 -460/-360 Acılık Doğu panosunda -460 

kotunda taban sürüldüğü, aynı panoda 160 metre kılavuz tabanın da sürüldüğü, 51508 -460/-

360 Çay Doğu panosunda -460 kotunda 165 metre taban sürülmüş olduğu, 425 metre daha 

tabanın sürüleceği, -360 kotunda ise 110 metre eski tabanın açılıp 530 metre yeni tabanın 

sürüldüğü görülmüştür.  

2012 yılından 2018 yıl sonuna kadar Amasra, Üzülmez, Armutçuk ve Kozlu 

Müesseseleri için alınan,  144 metrelik bölümü tam mekanize olmak üzere toplam 724 

metrelik mekanize tahkimat techizatı için yaklaşık 54 milyon TL harcama yapıldığı, mevcut 

techizatla 5 ayrı panoda 1 tam mekanize 4 yarı mekanize ayak çalışma imkanı bulunduğu, 

Mart 2019 tarihi itibarıyla Karadon Müessesesinde 1 panoda tam mekanize ayak, Amasra ve 

Üzülmez Müessesinde birer panoda yarı mekanize ayakta üretim çalışmalarının sürdürüldüğü,  

Üzülmez ve Kozlu Müesseselerinde yarı mekanize ayak hazırlıklarının devam ettiği, üretime 

henüz geçilmediği görülmüştür. 

Kurumun geleceğinin, diğer müesseselerde de olmak üzere havza şartlarına uygun, 

 pratik,  kolay taşınabilir, kolay monte/demonte edilebilir  mekanize kazı sistemlerinin ve de 

özellikle yarı mekanize olarak isimlendirilen kalkan tahkimatlarının (şiltlerin) kurum bazında 

yaygınlaştırılmasında olduğu görülmektedir.   Ancak, mekanize kazı çalışmaları esnasında 

Amasra, Armutçuk, Üzülmez ve Karadon Müesseselerinde kesici ve/veya yarı mekanize 

kalkan tahkimat sistemlerinde karşılaşılan sorunların iyi incelenmesi, hem kesici hemde 

kalkan tahkimatlar için kurum kömür damarlarının yapısına uygun modifikasyon veya farklı 

model olanaklarının araştırılması, mekanize kazıya uygun rezervlerin ve panoların yeraltında 

ve yer üstünde sondajlı etütlerden yararlanılarak daha hassas belirlenmesi, damar yapısı ve 
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devamlılığının üç boyutlu görünür hale getirilmesi, hazırlık çalışmalarında karşılaşılan 

öngörülemeyen durumların asgari düzeye indirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 

çalışmalara bugünden itibaren başlamak Kurumun ve havzadaki taşkömürü madenciliğinin 

geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.  

Bu tür techizatın kullanımında esas olan üretimin ve verimliliğin artırılması, 

maliyetlerin düşürülmesi ve daha güvenli, emniyetli bir çalışma ortamının sağlanmasıdır. 

Öneri: 

Amasra, Üzülmez, Armutçuk ve Karadon Müesseselerinde denenen, karşılaşılan 

sorunlara rağmen fiili olarak çalıştığı süreler içerisinde olumlu sonuçlar verdiği görülen 

Kurum bazında yaygınlaştırılmaya çalışılan ve Kurumun geleceği açısından büyük önem 

taşıyan Mekanize Kazı Sistemleri ile ilgili olarak; 

-Kurum bazında sistemin uygulanması düşünülen damar ve panoların belirlenmesinde, 

jeolojik arızalar ve tektonik yapının ortaya çıkarılmasına yönelik olarak gerektiğinde sondajlı 

ön etütlerden yararlanılması, damar yapısı, kalınlığı, yönelimi, devamlılığı ve rezervinin 

görünür hale getirilmesi,     

-Mekanize kazı teçhizatından beklenen faydanın sağlanabilmesi, üretimde süreklilik 

sağlanarak verimli bir şekilde kullanılabilmesi doğrultusunda hazırlıkların mekanize tahkimat 

teçhizatını atıl durumda bırakmayacak şekilde zamanında hazırlanabilmesi   için Norm Kadro 

çalışmaları tamamlanıncaya kadar Kurum bazında ihtiyaç duyulduğu görülen sanatlara 

belirlenecek optimum sayıda nitelikli işçi temin edilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.2: Hazırlık Çalışmaları Kapsamında Galeri İlerlemelerinde, Son 

Yıllarda Taş İçi İlerleme ve Kömür İçi İlerleme Randımanlarının Kurum Hedeflerinin 

Oldukça Altında Gerçekleşmesi 

Kurumun 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu hazırlık çalışmaları program ve önceki 

yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 Hazırlık Çalışmaları Tablosu  

Hazırlık çalışmaları 
2016 2017 

2018 
Gerçekleşme 

oranı 

Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 

Geçen 

yıla 

(metre) (metre) (metre) (metre) % % 

Taş içi hazırlık              

 A.Kredili  741,00 1.020,50 2.424,00 977,50 40 96 

 B.Cari harcamalardan 1.260,00 1.295,00 2.571,00 1.200,50 47 93 

      Toplam ( A+B ) 2.001,00 2.315,50 4.995,00 2.178,00 44 94 

Kömür içi hazırlık  5.616,50 4.475,00 9.420,00 4.116,50 44 92 

Toplam hazırlık  7.617,50 6.790,00 14.415,00 6.294,50 44 93 
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2018 yılında taş içi hazırlıklarında, programa göre %56 oranında, bir önceki yıla göre 

de %6 oranında az olmak üzere kredili ve cari harcamalardan toplam 2.178 metre ilerleme 

gerçekleştirildiği, Kömür içi  hazırlıklarda ise; programa göre %56 oranında, önceki yıla göre 

ise %8 oranında daha az olmak üzere toplam 4.116,5 metre ilerleme gerçekleştirildiği 

görülmektedir.  

Taş ve kömür içi hazırlık çalışmalarında programa göre %56 oranındaki eksik 

gerçekleşmenin, son yıllarda giderek  azalan işçi sayısı ile hazırlık işçilerinin önemli bir 

bölümünün ağırlıklı olarak kesit daralması, taban kabarması  görülen galerilerde tamir tarama 

yapılması ve aciliyet gerektiren diğer işlerde çalıştırılmasından kaynaklandığı görülmektedir. 

Kömür içi hazırlıklarda da benzer durum söz konusu olup, havzada kömür 

damarlarının rantabl bir işletme olanağı sağlayan devamlılığının olmaması, damarların 

sıklıkla incelmesi veya kaybolması, tali faylardan kaynaklanan atımlar, kömür içinde 

gidilerek damarın devamının aranmasını gerektirmektedir. Bunun sonucu olarak da kömür içi 

ilerleme metrajları değişkenlik göstermekte, zaman zaman da yapılan hazırlıkların karşılığı 

alınamamaktadır. Bunun için, işletme projelerinin hazırlanması öncesinde, özellikle yoruma 

açık kırıklı bölgelerde damar eğim ve devamlılığını, pano boyutlarını ve üretilebilecek kömür 

miktarlarını belirlemeye yönelik olarak yeterli sayı ve uzunlukta sondaj yapılarak, damarların 

görünür hale getirilmesi, bilahare kömür içi hazırlıklara başlanılması gerekmektedir. 

Son yıllarda kurum eliyle cari ve kredili harcamalardan sürülen taş içi galeri 

ilerlemelerinde büyük bir düşüş olduğu görülmektedir. Bu durum hazırlık usta-işçi sayısındaki 

kritik azalmanın yanısıra, ekonomik ömrünü tamamen doldurmuş makine ve teçhizatla 

çalışılmasına ve gerçek sanatı dışında geçici sanat değişimi yapılarak çalıştırılan deneyimsiz 

işçilerden de yeterli verimin alınamamasından kaynaklanmaktadır.  

Taş içi hazırlıklarında kredili ve cari harcamalardan kurum imkanları ile 4.995 metre 

programa karşılık %56 oranında eksik 2.178 metre taş içi galeri sürülebildiği  dikkate 

alındığında, kuruma iş programlarına uygun, yeterli sayı ve nitelikte hazırlık işçisi alınması, 

hazırlık işlerinde kullanılan ekonomik ömrünü doldurmuş elektro hidrolik delici-kesici ve 

yükleyicilerin yenilenmesi ve uygun çalışma ve çalıştırma düzenleriyle  Kurumun hazırlık 

işlerini kendi imkanlarıyla yapabilecek seviyeye tekrar getirilmesi gerekmektedir.  

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

nakliyatındaki gecikmeler, yollardaki arızalar, gerekse hazırlık işlerinde kullanılan ekonomik 

ömrünü doldurmuş E.H delici ve yükleyicilerde sıkça karşılaşılan arızalar galeri ilerleme 

hızlarını olumsuz etkilemektedir.  
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TTK 2018 Yılı Taşta-Kömürde Yapılan İlerlemeler Tablosu 

 

GALERİLER 
ARMUTÇUK 

TİM 

KOZLU 

TİM 

ÜZÜLMEZ 

TİM 

KARADON TİM 
AMASRA 

TİM 
TTK 

GELİK KİLİMLİ MÜESSESE 

KREDİLİ 

GALERİLER 

  

Program (m) 400 410 100 552 502 1.054 500 2.464 

Fiili (m) 120,5 94 86 289 201 490 187 977,5 

(cm/yev) 7,83 10,77 13,82 22,48 23,02 22,70 23,65 16,59 

HAZIRLIK 

GALERİLERİ 

  

Program (m) 240 300 580   251 251   1371 

Fiili (m) 15 185 235   292,5 292,5   727,5 

(cm/yev) 7,07 11,04 9,48   16,42 16,42   11,74 

MUHTELİF 

GALERİLER 

  

Program (m)   300 300       600 1200 

Fiili (m)     259 27 11 38 176 473 

(cm/yev)     10,54 29,93 16,92 25,38 19,55 13,76 

GALERİLER 

TOPLAMI 

  

Program (m) 640 1010 980 552 753 1305 1100 5035 

Fiili (m) 135,5 279 580 316 504,5 820,5 363 2178 

(cm/yev) 7,73 10,93 10,64 22,99 19,27 20,74 21,51 14,34 

TABANLAR 

Fiili (m) 

Program (m) 600 1500 1.200 1.460 900 2.360 4.000 9.660 

Demir bağ                 

Ahşap                  

Toplam 682 1237 618 808,5 782,5 1.591 160,5 4.288,5 

(cm/yev) 20,66 9,31 15,17 18,02 16,67 17,33 28,89 13,88 
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Kurum bazında taş içinde yapılan hazırlık ilerleme verimliliklerinin; 2016 yılında 

11,83 cm/yev., 2017 yılında 12,42 cm/yevmiye ve 2018 yılında da 14,34 cm/yevmiye olarak 

oldukça düşük bir seviyede gerçekleştiği görülmektedir. 

Kurum bazında Kömür içinde yapılan hazırlık ilerlemelerinde de ilerleme 

verimliliklerinin 15-16 cm/yevmiye seviyelerinden, 2017 yılında 12,69 cm/yevmiye 2018 

yılında 13,88 cm/yevmiye seviyelerine düştüğü görülmektedir.    

Açılan galerilerin ilerleme hızlarının uzun yıllardan bu yana düşük seviyelerde 

seyretmekte olduğu ve Kurumca öngörülen 20 cm/yevmiye hedefinin çok gerisinde kalındığı 

görülmektedir.  

Geçmiş yıllardaki Denetim Raporlarında da konuya dikkat çekilerek, galeri birim 

ilerleme hızlarının artırılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması önerilmiş ve öneriye 

verilen cevaplarda; emeklilikler nedeniyle gittikçe azalan hazırlık işçi sayıları, tamir tarama 

işlerindeki aciliyetten kaynaklanan yoğunluk ve elektro hidrolik delici ve yükleyicilerin gerek 

ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları, yedek parça temininde yaşanan sıkıntılar gerekse 

verimli çalışabileceği kesit ve uzunlukta galeri açma işi verilemediğinden ve destek nakliye 

sistemindeki aksaklıklardan dolayı ilerleme hızlarının istenilen seviyeye çıkarılamadığı 

belirtilmiştir.   

Galeri ilerleme hızlarının düşük gerçekleşmesi galeri maliyetlerinin yükselmesine ve 

hazırlıkların gecikmesine ve beklenen faydanın kısa sürede sağlanamamasına neden 

olmaktadır. 

1992 yılında Dünya Bankası kredisi ile alınan E-H delici ve yükleyicilerin 

verimlerinin; ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları, orjinal yedek parça temininde 

yaşanan sıkıntılar, makinelerde geçen yıllar itibarıyla arızalı gün sayısının artması, 

emeklilikler nedeniyle operatörlerin yeterli sayıda olmaması, galerilerdeki formasyonlarda sık 

sık jeolojik ve tektonik arızalarla karşılaşılması, galeri arınında komple ateşleme sonrası 

havalandırmanın uzun zaman alması ve en önemlisi arın gerisi nakliye hizmetlerinin yeterince 

yapılamaması, aksaması gibi nedenlerle düşük gerçekleştiği anlaşılmaktadır.  

2017 yılında Kozlu Amasra ve Armutçuk Müesseseleri için 23.03.2017 tarih 3390 

sayılı sözleşme kapsamında 280.000,00 EUR/adet birim fiyattan, 15.000,00 EUR navlun 

bedeli ile birlikte toplam 855.000,00 EUR (3.451.977,00 TL) bedelle DUVAS UNI (ÇEK) 

firmasından  3 adet çok amaçlı elektro hidrolik makine (Ataşmanları ile birlikte komple)  

alındığı, Ataşmanlarının yükleme kepçesi, backhoe kepçesi, kırıcı, servis platformu ve delici 
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ünitesi olduğu, makinelerin B14 kesitlerinde çalışabilir boyutta, 2,4 m³-5,3 m³ büyüklükte 

vagonları doldurabilecek kapasitede olduğu, 2019 yılında Karadon Müessesesi için 

5.939.600,00 TL bedelle HETCO MEDİCAL San.Tic. A.Ş. den 1 adet Galeri Açma makinesi 

alındığı, denetim tarihi Mart 2019 itibarıyla makinenin imalat aşamasında olduğu  

görülmüştür. 

Öneri: 

Galeri ilerlemelerinde son yıllarda taş içi ilerleme ve kömür içi ilerleme 

randımanlarının Kurum hedeflerinin oldukça altında gerçekleşmesine neden olan etkenlerin 

belirlenerek, taşta ve kömürde ilerleme randımanlarının arttırılmasına yönelik olarak başta 

yeterli sayı ve nitelikte hazırlık işçisi temin edilmesi ile hazırlık işlerinde kullanılan ekonomik 

ömürlerini doldurmuş elektro hidrolik delici ve yükleyicilerin yenilenmesi,  tam cephe kesici 

makine gibi alternatif makinelerin kullanılma imkanlarının araştırılması doğrultusunda her 

türlü çabanın gösterilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.3: Karadon Müessesesi Kömür Yıkama-Zenginleştirme Faaliyetleri 

ile İlgili Olarak, Yıkattırılmayan Kömürler İçin Ödeme Yapmak Zorunda Kalınması 

Riskinin Oluşması 

Tuvönan taşkömürlerinin yıkattırılması işlerine ilişkin olarak hizmet alımına 

başlanılan 2006 yılından bugüne kadar geçen süreç içerisinde yaşanan sorunların en aza 

indirilmesi düşüncesi ile Kurum tarafından üretilen tuvönan taşkömürlerinin yıkattırılması 

işlerinde sözleşme süresinin 15 yıla çıkartılmasına ilişkin olarak; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 04.07.2012 tarih 9000 sayılı yazı ile; 

firmaların ihale sonuçlarına itirazları ile hukuki sürecin uzadığı, buna karşılık 5 yıllık sürenin 

kısa olması nedeniyle büyük ve deneyimli firmaların ihalelere girmediği, daha rekabetçi bir 

ortamın yaratılmasını teminen sözleşme süresinin 15 yıla çıkartılmasını talep etmiştir.  

Bakanlık, KİT Genel Yatırım ve Finansman Programı gereği hizmet alım süresi ile 

ilgili, Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığından görüş istemiştir. 

Söz konusu kuruluşların talebi doğrultusunda, TTK tarafından tüm müesseseler için, 

5-10-15 yıllık süre seçenekleriyle yaklaşık maliyet hesabı yapılarak;  

"1-Lavvar tesislerinin yatırım programı dahilinde TTK tarafından yapılması ve 

işletilmesi, 

2-Lavvar tesislerinin yatırım programı dahilinde TTK tarafından yapılması, 
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işletmesinin özel sektörden hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi, 

3-Lavvar tesisleri için hizmet alımı yoluna gidilmesi, yani tesis yapımı ve işletilmesi 

hizmetlerinin özel sektöre ihale edilmesi," Şeklinde üç ayrı seçenek hazırlanmıştır.  

TTK’nın 2012 yılında yaptığı bu çalışmaya göre; Lavvar tesislerinin Kurum 

tarafından yaptırılıp işletilmesi durumu ile 15 yıllık süre için hizmet alımı yolu ile lavvar 

tesisi yaptırılıp işlettirilmesi arasında kayda değer bir fark olmadığı, örneğin Karadon 

Müessesesi için lavvar tesisi dahil bütün işin hizmet alımı yoluyla yaptırılmasında birim 

maliyetin 5,16 TL/ton, Lavvar tesisinin TTK tarafından yaptırılıp, kendi personeli tarafından 

işletilmesinde birim maliyetin 5,53 TL/ton, Lavvar tesisinin TTK tarafından yaptırılıp hizmet 

alımı yoluyla işlettirilmesinde birim maliyetin 5,16 TL/ton olacağının belirtildiği, Ancak 

Kurumun Lavvar tesisisi kurulması ve işletilmesi işinin 15 yıl süre Hizmet Alımı yolu ile 

yapılması seçeneğini tercih ettiği görülmüştür.   

TTK’nın yaptığı bu çalışmaya ilişkin olarak;  

Hazine Müsteşarlığı tarafından; ETKB’na muhatap 24.09.2012 tarih ve 15512 sayılı 

yazısı ile; "….Söz konusu iş için en uygun seçeneğin lavvar tesisinin TTK tarafından 

kurulması, işçilik için ise hizmet alımı yoluna gidilmesinin olacağı, ancak takdirin ilgili 

Bakanlığa ait olduğu,″ 

Kalkınma Bakanlığı tarafından da; "….TTK’nın yeniden yapılandırma çalışmalarının 

sürdüğü, bu çalışmalar sonucunda gelinecek nokta hakkında yüksek düzeyde siyasi karar 

verilmemişken, Kuruluşun uzun vadeli yükümlülükler altına sokulmasının uygun olmadığının 

düşünüldüğü, olası etki ve sağlanacak faydaların değerlendirilerek bu iş için en uygun 

yönteme ilgili Bakanlıkça karar verilmesinin uygun olacağı″  görüşleri belirtilmiştir.  

Nihayetinde, Bakanlığın 05.06.2013 tarih 1008 sayılı Olurları ile sözleşme süresinin 

15 yıla çıkartılmasına izin verildiği görülmüştür. 

22.04.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı “ÇED Gerekli 

Değildir” belgesini alarak, 09.06.2015 tarih ve 201 sayılı Yönetim kurulu Kararı ile 15 yıllık 

sürede, “tuvönan taşkömürlerinin yıkattırılması, parça kömürlerin torbalattırılması ve katı 

atıkların yayılması” işi için 27.07.2015 tarihinde 15 yıllık süre için ikinci kez ihaleye 

çıkıldığı,      İhale dokümanlarında 750.000 ton/yıl ±%20 aralığında 15 yıl için toplam 

11.250.000 ton tuvönan kömürün yıkattırılması, ±%20 aralığında 3.937.500 ton katı atığın 

taşınması, ±%20 aralığında 393.750 ton parça kömürün torbalanması taahhüdü verildiği 

görülmüştür. 
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İşçilerin emeklilik nedeniyle sürekli azalması, yerlerine yeterince işçi temin 

edilememesi, 2014 yılı ve sonrasında yapılan yasal değişikliklerle, yeraltı işçisinin yıllık izin 

gün sayısının artması, haftalık çalışma saatinin azalması gibi nedenlerle Müessesede üretimin 

giderek düşmesine, üretim belirsizliğinin artmasına,  karşılık firmalara 750.000 ton/yıl ±%20 

aralığında 15 yıl için toplam 11.250.000 ton tuvönan kömürün yıkattırılması, ±%20 aralığında 

3.937.500 ton katı atığın taşınması, ±%20 aralığında 393.750 ton parça kömürün torbalanması 

taahhüdünün verilmesi, Müessesenin 2010 yılında 905.393 ton olarak gerçekleştirdiği tuvönan 

kömür üretiminin, 2011 yılında 803.067 ton, 2012 yılında 805.871 ton, 2013 yılında 2.924 

yeraltı işçisi ile 756.596 ton, 2014 yılında 680.215 ton olarak gerçekleştiği, Öte yandan, ÇSG 

Bakanlığı İş Müfettişlerince Müessese ocaklarında zaman zaman işin durdurulmasına karar 

verildiği, pnömatik patlatma ile yapılan üretimin durdurulduğu, bu durumun yaklaşık 150 

ton/gün üretim kaybına yol açtığı, mekanize/yarı mekanize kazı sistemine yönelik ihale 

sürecinin uzun sürebileceği, 10.09.2014 tarih 6552 sayılı Kanun ile (04.04.2015 tarih 6645 

Sayılı Kanun ile değişik) yeraltı maden işyerlerinde haftalık çalışma sürelerinin 45 saatten 

37,5 saate düşürülmesi, hafta tatillerinin 2 güne çıkarılması, senelik izin sürelerinin artması,  

bu durumun müessesede yaklaşık 45.000 ton/yıl üretim kaybına yol açması gibi hususlar ile, 

yıkat ya da öde taahhüdüyle üretilemeyen kömür için de hizmet maliyeti doğacağı dikkate 

alınarak 2014 yılı Denetim Raporunda 09.06.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararının ve 

27.07.2015 tarihinde başlayan ihale sürecinin yeniden değerlendirilmesi önerilmiştir.  

Yaşanan süreçte, 27.07.2015 tarihinde yapılan ihaleyi Zafer İnşaat’ın kazandığı, 

firma ile 13.11.2015 tarihinde sözleşme imzalandığı, 12.02.2016 tarihinde yer teslimi 

yapıldığı,  

Teklif ve Sözleşme bedellerinin; 

Tuvönan taş kömürlerinin yıkattırılması işinin;15 yılda toplam 11.250.000 ton ±%20  

×6,90 TL/ton birim fiyattan toplam 77.625.000,00 TL, 

Parça kömürlerin torbalattırılması işinin;15 yılda toplam 393.750 Ton ×16,50 TL/ton 

birim fiyattan toplam 6.496.875,00 TL, 

Katı atıkların yayılması işinin; 15 yılda toplam 3.937.500 ton ×2,40 TL/ton birim 

fiyattan toplam 9.450.000,00 TL olduğu, Sözleşme bedelinin toplam 93.571.875 TL olduğu 

görülmüştür. 

26.01.2018 itibariyle 350 ton/h kapasiteli lavvar tesisinin montajı tamamlanmış, aynı 

tarihte yüksüz deneme çalışmaları başlamıştır. 01.03.2018 tarihi itibarıyla yüklü deneme 
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çalışmalarına geçilmiştir. Test çalışmaları 25 farklı günde yapılmış olup toplam 81 saat 

çalışma sonunda 21.000 ton kömür beslemesi yapılarak tamamlanmıştır.   

2013 yılında 2.924 yeraltı işçisi ile 756.596 ton tuvönan kömür üretimi gerçekleştiren 

Karadon Müessesesinin tuvönan kömür üretiminin 2016 yılında 2.357 yeraltı işçisi ile 

419.007 ton, 2017 yılında 2.274 yeraltı işçisi ile 427.921 ton, 2018 yılında 2.120 yeraltı işçisi 

ile 434.818 ton olduğu görülmektedir. 

27.04.2018 tarihinde geçici kabulü yapılarak devreye alınan tesise sözleşmeye göre 

3.000 ton/gün tuvönan kömür beslenmesi gerekmekte olup Denetim Tarihi Mart 2019 tarihine 

kadar geçen süreçte tesise ortalama 2.000 ton/gün tuvönan kömür beslendiği görüldüğünden, 

taahhüt edilen miktarlarda tuvönan kömürün temin edilerek yıkattırılmayan, 

torbalattırılmayan kömürler için ödeme yapılmak zorunda kalınmaması için öncelikle 

müessese tuvönan kömür üretiminin artırılması olmak üzere, Kozlu ve Üzülmez Müesseseleri 

tuvönan kömürlerinden yararlanılması doğrultusunda gerekli her türlü tedbirin alınması 

gerekmektedir.  

Öneri: 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Tuvönan Taşkömürlerinin Yıkattırılması İşi 

ile ilgili olarak; 

2013 yılında 2.924 yeraltı işçisi ile 756.596 ton tuvönan üretim gerçekleştiren Karadon 

Müessesesinde son yıllarda üretiminin giderek düşmesine 2018 yılında 2.120 yeraltı işçisi ile 

434.818 ton tuvönan üretim gerçekleştiren müessesenin 13.11.2015 tarihinde Zafer İnşaat 

Madencilik firması ile imzalanan sözleşme kapsamında; Tuvönan taş kömürlerinin 

yıkattırılması işi için; 750.000 ton/yıl ±%20 olmak üzere 15 yılda toplam 11.250.000 ton 

(±%20) tuvönan taşkömürünün yıkattırılması taahhüdünde bulunulduğu görüldüğünden; 

yıkattırılmayan kömürler için ödeme yapılmak zorunda kalınmamasını teminen öncelikle 

müessese tuvönan kömür üretiminin arttırılması olmak üzere 15 yıllık sürede taahhüt edilen 

miktarda tuvönan kömürün temin edilebilmesi doğrultusunda gerekli her türlü tedbirin 

alınması önerilir.  

BULGU 8.2.4: Kozlu ve Üzülmez Müesseseleri Kömür Yıkama-Zenginleştirme 

İşinin Doğrudan Temin Yoluyla Yapılması, Yeniden İhale Sürecinin 8 Yıldır 

Sonuçlandırılamaması, Kozlu ve Üzülmez Müesseselerinde Kurumun Diğer 

Müesseselerinde Olduğu Gibi Azalan İşçi Sayılarına Bağlı Olarak Üretimin Düştüğü 
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Görülürken, Üretim Miktarlarında Artış Sağlanarak 15 Yıl Boyunca Taahhüt Edilen 

Miktarda Yıkamaya Verilecek Kömürün Nereden ve Nasıl Karşılanacağnın Belirsizlik 

Taşıması 

Kozlu ve Üzülmez TİM tuvönan kömürlerinin hizmet alımı ile yıkattırılmasına 

ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı’nın 21.09.2004 tarih ve 58280 sayılı yazısı ile 5 yıllık süre 

için izin alınmış ve 09.02.2005 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Her iki müessese içinde ihaleyi 

kazanan firma ile 28.03.2005 tarihinde imzalanan Sözleşme’ye göre tuvönan kömür yıkama 

birim fiyatı 2,45 ABD Doları/ton olarak, torbalama birim fiyatı ise 6,77 ABD Doları/ton 

olarak belirlenmiştir. 

Kozlu ve Üzülmez tuvönan kömürlerinin beş yıllık süre ile yıkanması ve parça 

kömürlerin torbalanması işi ne ilişkin 28.03.2005 tarihli sözleşmenin beş yıllık süresinin 

03.04.2011 tarihinde dolduğu, aradan geçen yaklaşık 6,5 yıllık sürede, 28.07.2010 tarihinden 

itibaren Kozlu ve Üzülmez Tuvönan Taşkömürlerinin Hizmet Alımı Yoluyla Yıkattırılması 

İşiyle ilgili olarak yapılan 6 ihalenin de, firmaların şikayetleri, KİK ve Mahkeme Kararları 

gibi çeşitli nedenlerle sonuçlandırılamadığı, doğrudan temin yoluna gidilmek zorunda 

kalındığı, bu sürede kömür yıkama birim fiyatının 2,45 $/tondan (o günkü döviz kuru 

üzerinden 3,65 TL/ton) yaklaşık 4 kat artışla 14,25 TL/ton’a  yükseldiği, kömür torbalama 

birim fiyatının da 6,77 $/ton dan (10,085 TL/ton) % 3,57 oranında artışla 36,00 TL/ton’a 

yükseldiği, Nisan 2019 itibarıyla firmayla imzalanan 13.03.2018 tarihli sözleşme gereği aylık 

enflasyon oranı nispetinde artış yapıldığından kömür yıkama birim fiyatının 18,00 TL/ton 

+KDV, kömür torbalama birim fiyatının 45,00 TL/ton +KDV’ye yükseldiği  görülmektedir.  

Öte yandan, TTK Genel Müdürlüğüne bağlı Müesseselerde lavvar tesisi 

kurulmasıyla ilgili hizmet alımlarında sözleşme süresinin 5 yılla sınırlı olmasından 

kaynaklanan sorunların çözümlenebilmesi amacıyla ana üretim birimi olan lavvarlarda hizmet 

alımı konusunda oluşacak risklerin üretimin durmasına, kuruluşun gayri faal duruma 

gelmesine yol açabileceği göz önüne alınarak, özellikli bir iş olan lavvar hizmet alımında 

sürenin 15 yıl olmasının uygun olacağına karar verilerek, TTK Genel Müdürlüğü tarafından 

Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.  

Hazine Müsteşarlığı’nın 22.02.2013 tarih, 3047 sayılı yazısında özetle; "lavvarların 

TTK tarafından kurulması, tesis kurulduktan sonraki aşamada işletme faaliyetlerinin hizmet 

alımı yoluyla gerçekleştirilmesi" şeklinde görüş bildirilmiş, Kalkınma Bakanlığı ise 

22.04.2013 tarih, 2029 sayılı yazısında; “Kuruma ait sahaların rödövans yoluyla özel sektöre 
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verilmesi ve Kurumun küçültülmesi seçeneği hesaba katılarak, 15 yıl gibi uzun süreli 

taahhütlere girişilmesinin sakıncalar yaratabileceğini, ancak bu konudaki nihai kararın 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca verilmesinin daha uygun olacağı”nı bildirmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 31.05.2013 tarih, 147 sayılı Bakan 

Oluru ile TTK Genel Müdürlüğüne bağlı müesseselerdeki lavvar tesislerinin hizmet alımı 

suretiyle kurulması ve bu ihalelerde sözleşme süresinin 15 yıl olması konusunda uygun görüş 

bildirildiği görülmüştür.  

Kurulacak lavvar tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki 

Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 22.12.2016 tarihinde Çevresel 

Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilmiştir. Mayıs 2017 tarihi itibarıyla 2017 yılında 

yeniden ihaleye çıkılmak üzere çalışmalar sürdürülmüştür.  

15 yıllık süre için yapılması planlanan bu ihale kapsamında, lavvarın montajı ve 

deneme çalışmaları da dahil olmak üzere 190 aylık süre için; 

“*6.750.000 ±%20 ton (450.000 ±%20 ton/yıl) tuvönan taşkömürü yıkattırılması, 

*150.000 ±%20 ton (10.000 ±%20 ton/yıl) parça kömür torbalattırması, işlerinin yer 

aldığı, 29.03.2017 tarih 84 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile bu doğrultuda hazırlanan 

23.03.2017 tarih 286 sayılı takririn TETKİKE alınmasına , 

“Üzülmez TİM Tuvönan Taşkömürlerinin Yıkattırılması ve Parça Kömürlerin 

Torbalattırılması İşi” ile ilgili 15 yıllık süre için yeniden ihaleye çıkılmak üzere ihale 

dosyaları hazırlanmış ancak son olarak Kozlu ve Üzülmez Müessesesi tuvönan kömürlerinin 

yıkattırılması işleri ile ilgili 11.05.2017 tarihli Yönetim kurulu Kararında; “Kozlu ve Üzülmez 

tüvenan kömürlerinin tek merkezde yıkanacak şekilde Karadon’ da kurulacak lavvarda 

yıkanması ile ilgili çalışma yapmak üzere bir komisyon kurularak değerlendirme yapılması ve 

bu çalışma sonucuna göre Yönetim Kuruluna getirilmesine,”  karar verildiği görülmüştür. 

Karar doğrultusunda oluşturulan komisyon Kozlu ve Üzülmez tuvönan kömürlerinin 

demiryolu vasıtasıyla Çatalaağzı lavvar sahasına nakledilerek burada kurulmakta olan yeni 

lavvarda yıkattırılması ile ilgili çalışmalarını tamamlamış ve hazırlanan rapor Yönetim 

Kuruluna sunulmuştur. 

Yönetim Kurulunun 22.06.2017 tarihli toplantısında komisyon raporu görüşülmüş, 

yapılan değerlendirmelerin neticesinde Çatalağzında kurulma çalışmaları devam eden 

Karadon lavvarının montaj sonrası test ve deneme çalışmalarının sonuçlarının beklenmesi ve 
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bu esnada aynı komisyon tarafından alternatif bir çalışma olmak üzere Kozlu ve Üzülmez 

kömürlerinin Kozlu’da kurulacak olan yeni bir lavvarda yıkatılması ile ilgili bir çalışma 

yapılması talimatlandırılmıştır. 

Bu doğrultuda da yapılan çalışmalar tamamlanmış ve hazırlanan rapor 07.11.2017 

tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda “Çatalağzında 

kurulma çalışmaları devam eden lavvarın montaj sonrası test ve denemedeki yıkama 

sonuçlarının beklenmesi ve bu sonuca göre Yönetim Kuruluna teklif verilmesine karar 

verildi” denilmiştir. Yönetim kuruluna sunulan ilk rapor ve son rapor birlikte 

değerlendirildiğinde sekiz aylık üretim ortalamalarına göre komisyonca hesaplanan birim 

maliyetler açısından raporların özeti aşağıdaki gibidir; 

-Kozlu Lavvarı için ton başına yıkama maliyeti: 19,87 TL/Ton 

-Üzülmez Lavvarı için ton başına yıkama maliyeti: 19,26 TL/Ton 

-Üzülmez ve Kozlu kömürlerinin Çatalağzında yıkanması durumunda ton başına 

yıkama maliyeti: 18,10 TL/Ton 

-Üzülmez ve Kozlu kömürlerinin Kozlu’da yıkanması durumunda ton başına yıkama 

maliyeti: 24,26 TL/Ton’dur.   

Çatalağzı’nda kurulan lavvarın 27.04.2018 tarihinde test ve deneme çalışmaları 

başarıyla tamamlanmış olup, TTK Yönetim Kurulunun 10.05.2018 tarih ve 97 sayılı Kararı ile 

tesisin kabulü yapılmıştır. TTK Yönetim Kurulunun 07.11.2017 tarihli toplantısında alınan 

karar gereği Kozlu ve Üzülmez tuvönan kömürlerinin Çatalağzı Lavvarında yıkama sonrası 

istenen ürün özelliklerini ve performanslarını sağlayıp sağlayamadıklarının tespiti için 8-9 

Kasım 2018 tarihlerinde Kozlu TİM’den 538,950 ton tuvönan kömür, 13-16 Kasım 2018 

tarihlerinde Üzülmez TİM’den 741,750 ton tuvönan kömür Çatalağzı lavvar tesisine taşınmış 

ve bu lavvarda yıkama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 Deneme amaçlı gerçekleştirilen yıkama işlemlerinden alınan analiz sonuçlarının 

Kozlu ve Üzülmez Lavvarlarındaki analiz sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği görülmüştür.  

Gelinen bu aşamada Mart 2019 itibarıyla alınan analiz sonuçlarına göre Kozlu ve 

Üzülmez Kömürlerinin Çatalağzı Lavvarına demiryolu ile taşınabilmesi ve burada kurulacak 

çaka tesislerinin ihalesinin yapılabilmesi amacıyla ihale dökümanlarının hazırlanmasına 

başlanıldığı görülmüştür.  
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Bu süreçte 28.07.2010 tarihinden itibaren Kozlu ve Üzülmez Tuvönan 

Taşkömürlerinin Hizmet Alımı Yoluyla Yıkattırılması İşiyle ilgili olarak yapılan 6 ihalenin 

de, firmaların şikayetleri, KİK ve Mahkeme Kararları gibi çeşitli nedenlerle 

sonuçlandırılamadığı, 3. Şahıslara ihale edilen Kömür Yıkama Tesisinin bir Yapım İşi ve 

yıkama işinin de bir “Asli İş” olduğu, geçen süreçte 5 yıllık kömür yıkattırma süresinin 15 

yıla çıkartıldığı, 15 yıllık sürede Kozlu Müessesesi için 450.000 Ton/Yıl ±%20 den toplam 

6.750.000 Ton ±%20 Tuvönan taşkömürünün yıkattırılmasının taahhüt edildiği, bu ihalenin de 

sonuçlandırılamadığı, öte yandan Müessesenin tuvönan üretiminin 2016 yılında 365.275 ton, 

2017 yılında 261.600 ton, 2018 yılında 256.600 ton olduğu, 15 yıllık sürede taahhüt edilen 

miktarda üretim gerçekleştirilememesi durumunda yıkattırılmayan kömürler için de ödeme 

yapılmak zorunda kalınacağı gibi hususlar ile deneme çalışmaları başlayan Çatalağzı 

Lavvarından elde edilecek sonuçlar dikkate alınarak 2006 yılından bu yana yaşanan süreç ve 

gelinen nokta itibarıyla Kozlu ve Üzülmez tuvönan taşkömürlerinin gerektiğinde Kozlu’da 

Kuruma ait bir Merkez Lavvar Tesisinde Yıkanması seçeneğinin doğru bir seçenek olduğu 

görülmektedir.  

 

Öneri: 

Kozlu ve Üzülmez tuvönan kömürlerinin hizmet alımı ile yıkattırlmasına ilişkin 6. 

Doğrudan temin sözleşmesinin 31.12.2019 tarihinde biteceği, Kozlu ve Üzülmez tuvönan 

kömürlerinin Çatalağzı’na taşınarak Çatalağzı lavvarında yıkattırılmasına karar verildiği ile 

bu işle ilgili ihalelerden 2010 yılından bugüne kadar sonuç alınamadığı da görüldüğünden, 

Çatalağzı lavvarında yıkattırlması veya kömürlerin Çatalağzı’na nakliye işlerinde herhangi bir 

olumzuzlukla karşılaşılması durumunda Kozlu ve Üzülmez tuvönan kömürlerinin Hazine 

Müsteşarlığı’nın "lavvarların TTK tarafından kurulması” ve Kalkınma Bakanlığının ise “15 

yıl gibi uzun süreli taahhütlere girişilmesinin sakıncalar yaratabileceği" görüşleri 

doğrultusunda Kuruma ait bir merkez lavvar tesisi kurularak yıkattırılması husunun 

değerlendirilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.5: Amasra B Sahasının Rödövans Usulü İle İşlettirilmesinde 

Firmanın Üretime Geçememesi 

Amasra Müessesesi imtiyaz sahası içerisinde yer alan ve Amasra-A sahasının -400 

kotunun altı olarak belirlenen Amasra-B sahasının, hukuku Kurum uhdesinde kalması kaydı 
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ile ilk 3 yılı hazırlık süresi olmak üzere 20 yıl süre ve 7,15 TL/ton rödövans bedeli 

karşılığında işletilmesi işini üstlenen Hema Endüstri A.Ş. firması ile 15.04.2005 tarihli 

sözleşme imzalanmıştır.   

Sözleşmenin bazı önemli şartları ve firma taahhütleri şu şekildedir: 

Taraflarca imzalanan sözleşmenin süresi, imzalandığı tarihten başlamak üzere 20 yıl 

olup, sözleşme onar yıllık süreler halinde uzatılabilir. 

ʺBaşlangıç rödövans bedeli 7,15 TL/ton’ dur.  

Yıllar itibarı ile rödövans bedeli artışı, D.İ.E. Madencilik ve Taşocakçılığı 

indeksindeki artışa göre yapılacaktır.ʺ 

İşin fiili başlama tarihi, yer teslim tarihidir. 

Hazırlık dönemi işletmeci tarafından teklif mektubunda belirtildiği üzere 36 aydır. 

Taahhüt edilen üretim miktarı 20 yılda toplam 56.000.000 Ton olup; 

1. 2. 3. Yıllar               : Hazırlık Dönemi 

Hazırlık döneminin 3. Yılı üretim  : 500.000 Ton 

4. 5. 6. Yıllar  üretim    : 2.500.000 Ton/Yıl 

7. ve 8. Yıllar üretim              : 3.000.000 Ton/Yıl 

9.-20. Yıllar arası üretim (20.yıl dahil) : 3.500.000 Ton/Yıl 

TOPLAM     : 56.000.000 Ton   

Şeklindedir. 

Amasra B sahasının rödövans usulü ile işletilmesine yönelik sözleşmenin 15.04.2005 

tarihinde imzalandığı, firmaya yer tesliminin 10.05.2016 tarihinde yapıldığı, bu tarihte 

sözleşme gereği iş (hazırlık dönemi) fiilen başladığı,  firmanın teklif mektubunda 3 yıl (36) ay 

hazırlık süresi teklif ettiği, firmanın 3 yıl hazırlık süresi teklifinin şartnamenin ilgili maddesi 

doğrultusunda ihaleyi kazanmasında önemli bir etken olduğu, firma talebi üzerine hazırlık 

süresinin uzatılması için Kurum tarafından firmaya üç defada toplam 42 ay 4 gün süre uzatımı 

verildiği, hazırlık süresinin 80 ay 12 güne güne çıkarıldığı görülmüştür. 

Hazırlık süresi devam ederken, firmanın müessesenin kullanımında olan +40/-250 

katlarına hizmet veren Amasra Kuyusu’nun ʺatıl kapasitesindenʺ yararlanılması ile ʺaynı 

kuyunun -350 katından -425 katına desandre ve irtibat galerisi sürülmesi ile havalandırma 

ihtiyacının karşılanmasıʺ konularını içeren talebi de TTK Yönetim Kurulu’nun 16.05.2006 

tarih ve 148 sayılı Kararı ile kabul edilmiş, bu kapsamda Kurum ile Firma arasında Müessese 
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yer altı ve yerüstü tesislerinin ortak kullanımı anlamına gelen Protokoller düzenlenmiştir. 

İşyerinde yetkili sendika tarafından; TTK Yönetim Kurulunun 16.05.2006 tarih ve 

148 sayılı kararı ile bu kararın uygulanmasına ilişkin protokollerin işletmenin çalışma 

şartlarını ve şeklini değiştirdiği, rödövans işletmecisinin kendisine ait (B) sahasında açması 

gereken kuyu yerine TTK Amasra Müessesesine ait (A) sahasındaki mevcut kuyunun atıl 

kapasitesinden yararlanma ile (A) sahasının en derin kotundan desandre ve irtibat galerisi 

sürme talebinin ihale şartlarında ve sözleşmede değişiklik anlamına geldiği, ihale bittikten 

sonra ihale şartlarında değişiklik yapılarak ihale şartlarında ve sözleşmede yer almayan bir 

imkanın ihaleden bir yıl sonra işletmeciye tanınmasının rödövansçıya haksız çıkar sağladığı 

ve bu hususların hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu belirtilerek, TTK Yönetim Kurulu 

Kararı ile bu kararın uygulanmasına ilişkin protokollerin iptali için 10.07.2006 tarihinde 

Zonguldak İdare Mahkemesinde TTK aleyhine 2008/305 Esas No.lu dava açılmıştır. 

Dava, çeşitli yargılama aşamalarından geçtikten sonra Mahkemenin 18.06.2008 tarih 

ve 2008/745 sayılı kararı ile TTK aleyhine sonuçlanmış, dava konusu yönetim kurulu kararı 

ve protokoller iptal edilmiştir.  

Bu karar gereğince rödövans işletmecisi firmanın TTK Amasra Müessesesinin halen 

kullanmakta olduğu kuyu ve diğer yer altı tesislerinden yararlanma imkanı ortadan kalkmıştır.  

Firma talepleri sonucu Kurumca verilen süre uzatımları sunucunda hazırlık dönemi 

bitiminin 21.01.2013, üretim dönemi başlangıcının 22.01.2013 ve sözleşme süresinin bitiş 

tarihinin 21.01.2030 tarihi olarak uygulanması TTK Yönetim Kurulu’nun 16.03.2012 tarih 98 

sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Firmaya verilen 9 ay 16 günlük 3. süre uzatımı devam ederken, Kuruma muhatap 

10.08.2012 tarih 2012/79 sayılı yazısı ile 4. Kez ek süre talebinde bulunduğu, kurumun 

07.09.2012 tarih 2775 sayılı cevabi yazısı ile de Kurumun firmanın taleplerine istinaden tüm 

gecikmeleri detaylı bir şekilde değerlendirmiş olduğu ve gerekli olan ek hazırlık sürelerini 

sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca verildiğinden bahisle, daha önce değerlendirilmiş olan 

taleplerinin tekrar değerlendirilerek hazırlık süresine ek hazırlık süresi verilmesinin uygun 

bulunmadığının firmaya bildirildiği görülmüştür. 

Firmanın, verdiği teklif ile taahhüt ettiği üretimi gerçekleştirebilmek için yapacağı 

hazırlık çalışmalarının süresini, ihale şartnamesinde teklif edilebilecek “azami hazırlık süresi 

96 ay olarak belirtilmekte iken”, bu sürenin çok altında 36 ay olarak teklif etmesinin ihale 

koşullarında hazırlık süresine ilişkin puanlamada avantaj sağlamaya çalıştığını, ihaleyi 
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alabilmek için hazırlık süresini 36 ay gibi bu boyuttaki bir işletme için gerçekleşmesi 

mümkün olmayan bir süre teklif ettiğini göstermektedir.    Gelinen noktada firmaya verilen 3 

süre uzatımı ile hazırlık süresi, toplam da 44 ay 12 gün uzatılarak 80 ay 12 güne çıkarılmış 

olmaktadır.   

Esas itibarıyla, Polonya Kopex firması ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin geçmiş 

yıllarda hazırladıkları Amasra-B Sahasına ilişkin işletme projelerinde, bu saha için hazırlık 

süresinin 6-11 yıl arasında olabileceği belirtilmektedir.  

Firmanın Aralık 2012 tarihli asgari 36 aylık 4. Süre uzatım talebinin Kurum 

tarafından kabul edilmemesi üzerine, 29.01.2013 tarihinde Amasra Taşkömürü İşletme 

Müessesesi tarafından 602 sayılı yazı ile Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. Firmasına; 

Hazırlık döneminin 21.01.2013 tarihi itibarıyla sona erdiği, 

3. Hazırlık yılı taahhüt edilen üretim miktarının 500.000 ton/yıl olduğu, 3. Hazırlık 

yılı rödövans bedelinin 14,43 TL/ton olduğu, ödenecek rödövans tutarının 7.215.000 TL, 

KDV’sinin 1.298.700 TL olmak üzere 3. Hazırlık yılına ait rödövans tutarının (KDV dahil) 

8.513.700 TL olduğu, 

3. Hazırlık yılına ait Rödövans bedeli olan (KDV dahil) 8.513.700 TL’nin 

22.02.2013 tarihine kadar Kurum banka hesaplarına yatırılması gerektiği,  

Birinci üretim yılının 22.01.2013 tarihinde 15,22 TL/ton rödövans bedeliyle 

başladığı, 

1. üretim yılı için Sözleşme gereği taahhüt edilen 2.500.000 ton/yıl üretim miktarının 

1/12’ sinin KDV tutarı olan 570.750 TL’nin 22.02.2013 tarihine kadar Kurum banka 

hesaplarına yatırılması gerektiği, bildirilmiştir. 

Firmanın, Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/66 Esas sırasına kayıtlı dava 

dilekçesi ile “Sözleşmenin geçerliliğinin ve varlığının tespitine, taraflar arasındaki hazırlık 

süresinin bitip üretim aşamasına gelinip gelinmediği hususunun tartışmalı ve ihtilaf  konusu 

olması nedeniyle, fiilen devam eden ve üretim yapılmayan hazırlık süresi içinde sözleşmedeki 

üretim miktarı karşılığı bedel, rödövans bedeli altında herhangi bir maddi ödeme 

yapılmamasına ve rödövans bedelinin 625.000 TL bedelli teminat mektubunun davalı kurum 

tarafından paraya çevrilmesinin ve akdedilen sözleşmenin davalı tarafından feshedilmesinin 

önlenmesini, 

22.01.2013 tarihinden başlamak üzere en az 36 ay ek hazırlık süresi verilerek 
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sözleşmenin bu şekilde uyarlanmasını, 

Davalı kurum tarafından onaylanan avan projesindeki kesinleşen üretim 

rakamlarının müvekkil davacı şirket ödeme takvimine esas olarak sözleşmeye yansıtılmasını 

ve uyarlanmasını, ”   talep ettiği görülmüştür. 

Firmanın bu talebi üzerine Mahkeme tarafından verilen “ihtiyati tedbir” Kararı ile; 

taraflar arasındaki hazırlık süresinin bitip üretim aşamasına gelinip gelinmediği hususunun 

tartışmalı ve ihtilaf konusu olduğundan bahisle, taraflar arasındaki sözleşmede belirtilen 

üretim miktarları karşılığı rödövans bedeli adı altında herhangi bir maddi ödeme 

yapılmasının, rödövans bedelinin teminatı olarak verilen Asya Katılım Bankasının 21.03.2011 

tarih ve 625.000 TL bedelli kesin teminat mektubunun paraya çevrilmesinin ve taraflar 

arasındaki sözleşmenin feshinin ihtiyati tedbir olarak önlenmesine karar verilmiştir.  

Firmanın, Kurum aleyhine açtığı "Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/66 

Esas sayılı Amasra-B sahasının işlettirilmesine ait sözleşmenin aşırı ifa güçlüğü nedeniyle 

uyarlanması ve 36 ay ek hazırlık süresi verilmesi davası" devam ederken, firmanın bu kez de  

"2014/481 esas sayılı dosya ile en az 36 ay ek hazırlık süresine ilaveten 40 ay daha ek hazırlık 

süresi verilerek sözleşmenin bu şekilde uyarlanmasını,"  2013/66 esas sayılı dosya ile bu 

dosyanın birleştirilmesini talep ve dava etmiştir.   

İlgili Mahkeme 18.08.2014 tarih 2014/560 sayılı Kararla davanın birleştirilmesine 

karar vermiş ve mahkemenin verdiği görevsizlik kararı üzerine dava Zonguldak 2. Sulh 

Hukuk Mahkemesinin 2016/62 esas sayılı dosyası ile devam etmiştir.  

Dosya kapsamında, 04.10.2016 tarihinde yapılan duruşmasında; ʺ15.04.2005 tarihli 

rödövans sözleşmesinin hazırlık süresi için öngörülen 14/a maddesi yönünden hazırlık 

dönemleri için verilmiş bulunan ek sürelerin sona erdiği, ʺ22.01.2013 tarihinden başlamak 

üzere 36 ay ve ilaveten 40 ay hazırlık süresi verilmesi şeklinde sözleşmenin uyarlanmasına 

karar verildiğiʺ görülmüştür. Karar ile ilgili olarak 20.10.2016 tarihinde duruşma ve tehiri 

icra talepli istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf Mahkemesince görevsizlik Kararı 

verilmiş bu kez dosya Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine gönderilmiştir. Ankara Bölge Adliye 

Mahkemesi 15. HD.'nin 26/12/2017 tarihli kararı ile KESİN olarak reddedilmiştir. Karar 

kesinleşmiştir. 

Amasra B sahasının rödövans usulü ile işletilmesine yönelik sözleşmenin 15.04.2005 

tarihinde imzalandığı, firmaya yer tesliminin 10.05.2016 tarihinde yapıldığı, firmanın teklif 

mektubunda 3 yıl (36) ay hazırlık süresi teklif ettiği, firmanın 3 yıl hazırlık süresi teklifinin 
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şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda ihaleyi kazanmasında önemli bir etken olduğu, 

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

süresinin 80 ay 12 güne güne çıkarıldığı, mahkeme kararıyla kabul edilen 36 aylık 4. , 40 

aylık 5. Süre uzatımları ile hazırlık süresinin 156 ay 12 güne (13 yıl 12 gün) çıkarıldığı, bu 

sürenin de 22.05.2019 tarihinde dolacağı 23.05.2019 tarihinden itibaren 17 yıllık üretim 

döneminin başlayacağı görülmektedir. Firma ile imzalanan 15.04.2005 tarihli sözleşmeye 

göre göre firmanın son hazırlık yılında 500.000 ton, 1. inci üretim yılında 2.500.000 ton 

kömür üretim taahhüdü bulunmaktadır.  

Firmanın  21.12.2018 tarihli yazısıyla; mahkeme kararıyla verilen toplam 76 aylık ek 

hazırlık süresinin işlevsiz kaldığı iddiasıyla Kurumdan tekrar 76 aylık süre uzatımı talebinde 

bulunduğu görülmüştür.  

Öte yandan Firmanın Kuruma yazdığı 24.05.2017 tarih 2017/111 M.HEMT sayılı 

yazısında özet olarak;  

ʺKurumunuz ile imzalanan rödövans sözleşmesi gereği, proje çalışma başlangıç kotu 

olan -400 kotu ve alt kısmında şirketimizce yapılan hazırlıkların ve yapılacak olan üretim 

faaliyetleri açısından ve -400 katı üst bölümünde müessesenizin yapacağı çalışmalardan 

kaynaklanacak olan olumsuz gelişmeler (tasman, havalandırma, gaz sızmaları, su geliri, 

kömür kızışması, göçük gibi) ile ilgili olarak kurumunuza 02.03.2017 tarihli yazı ile müracaat 

edilmiştir. 

Şirketimiz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne konu ile ilgili bir üniversite 

raporu hazırlatma gereği duymuştur. Hazırlanan 10.05.2017 tarihli bu rapor Ek olarak 

sunulmuştur. 

Şirketimizce -400 kotundan galerileri sürüp pano hazırlıklarına başladığımız 

faaliyetlerimizin çerçevesinde, yazımız ekinde sunulan üniversite raporunu da inceleyerek; 

ilgi yazımızda ve yukarıda belirtilen teknik ve iş güvenliği konularında gelecekte önemli ve 

büyük problemlerin yaşanmaması açısından kurumunuzca alınacak tedbirleri de içeren 

görüşlerinizin tarafımıza bildirilmesiʺ Şeklinde olduğu görülmüştür.  

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. tarafından B.E. Üniversitesi Maden 

Mühendisliği Bölümünden iki profesöre hazırlattırılan ve yazı ekinde sunulan ʺAmasra A ve 

B Sahalarında Komşu Panolarda Yürütülecek Madencilik Çalışmalarının Oluşturabileceği 

Riskler ve Alınacak Önlemlerʺ başlıklı 10.05. 2017 tarihli Raporun sonuç bölümünde özetle;  

ʺTürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve HATTAT Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. 
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firması arasında akdedilen sözleşmeye göre Amasra Havzasında -400 kotunun üstünde 

(ATİM) ve altında (HATTAT) çalışılacak komşu panolarda taraflarca koordinasyonsuz bir 

biçimde belirlenmiş olan özgün termin planlamalarına uygun çalışmalar;  maden işletmeciliği 

tekniğine, ekonomik gerçeklere ve madencilik çalışmalarında iş güvenliği ilkelerine 

(yukarıdan aşağıya çalışma/önce üst damarın alınması/suya-gaza karşı topuklar tesis 

edilmesi vb) uygun değildir. 

Raporumuzda incelenmiş olan seçenekler arasında en uygun olan; Amasra A’da 

üretimin -250/-300 katının tamamlanmasıyla sona erdirilmesi ve sahanın bütünüyle HATTAT 

firmasına teslim edilmesidir.ʺ Denilmektedir.  

TTK pek çok sahada benzer koşullarda üretim faaliyetlerine sorunsuz devam 

etmektedir. Bu talebin ihale şartlarında ve sözleşmede değişiklik anlamına geldiği, ihale 

bittikten sonra ihale şartlarında değişiklik yapılarak ihale şartlarında ve sözleşmede yer 

almayan bir imkanın tanınmasının işletmeciye haksız çıkar sağladığı ve bu hususların hukuka 

aykırı olduğu aşikardır.   

Benzer doğrultuda Zonguldak İdare Mahkemesince 2008/305 Esas No.’lu dava 

kapsamında verilen 18.06.2008 tarih ve 2008/745 sayılı Karar ile firmanın TTK Amasra 

Müessesesinin halen kullanmakta olduğu kuyu ve diğer yer altı tesislerinden yararlanma 

imkanı hale hazırda bulunmamaktadır.  

Hema Endüstri A.Ş.’nin Kurumla imzalamış olduğu Amasra-B Sahasının 

Sözleşmesi, firmaların talebi üzerine 21.06.2011 tarihinde Devir Sözleşmesi ile Hema Dış 

Ticaret A.Ş.’ye devredilmiştir. Hema Dış Ticaret A.Ş. Firması da ticari unvanını 15.08.2012 

tarihinden itibaren Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiştir. 

Firma’nın Kuruma sunduğu işletme projesine göre, Amasra B sahasında üretim 

dönemine geçildiğinde tam mekanize dönümlü göçertmeli uzunayak yöntemi ile yüzey 

kömürleri üretiminde ise dönümlü göçertmeli uzunayak yöntemi ile üretim yapılmasının 

planlandığı anlaşılmaktadır. Halen, Amasra B sahasında ana proje kapsamında, kuyuları 

birbirine bağlayan ana kat galerilerinin 1 ve 3 no.lu kuyular arasında -410 ve -510 kotlarında 

düz ve meyilli galerilerin Mayıs 2014 sonu itibarıyla tamamlanmasıyla kuyuların birbirleriyle 

irtibatlandığı, ocak içerisinde doğal ve cebri havalandırma yapılmaya başlandığı,  ancak bu 

katlarda üretim panoları ve ayakların hazırlanması ile tercih edilen üretim yöntemine (tam 

mekanize dönümlü göçertmeli uzun ayak yöntemi) ilişkin ekipman temini ve montajı da dahil 

projeye göre yapılması gereken hazırlık çalışmalarında bir an önce kömür üretimine 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

112 

 

geçilmesine yönelik olarak belirgin bir çabanın olmadığı görülmektedir.   

Firma kuyularının insan, malzeme, taş ve kömür nakline imkan verecek şekilde 

teçhiz edilmesi ile ana kat ve nakliyat galerilerinde, nakliyat, havalandırma, drenaj, 

elektrifikasyon, basınçlı hava ve erken uyarı sistemlerinin kurularak tam anlamıyla çalışır hale 

getirilmesinin de zaman alacağı anlaşılmaktadır.  

Firmaya bugüne kadar verilen süre uzatımlarının iyi değerlendirilmediği firmanın bir 

an önce kömür üretimine geçme çabasında olmadığı aşikardır. Firmanın verilen süre 

uzatımlarının yetersizliğinden bahisle ilave süre uzatımı, Kuruma ait tesis, teçhizat ve alt yapı 

imkanlarından yararlanma gibi taleplerinin devam edeceği, uzunca bir süre daha taahhüt ettiği 

miktarda üretime geçemeyeceği anlaşılmaktadır.  

Amasra B Sahasında hazırlık çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ve taahhüt 

edilen üretime ne zaman geçileceği hususlarının gerek TTK gerekse ilgili Bakanlık tarafından 

firma nezdinde sorgulanarak açıklığa kavuşturulmasında yarar görülmektedir.       

Öte yandan firma Amasra B sahası kömür projesine devam ederken ana proje 

kapsamına ek olarak Batı sahasında bulunan yüzeye yakın kömürlerin üretimi 

projelendirmesini yapmış ve Kurum Yönetim Kurulu’nun 28.06.2011 tarihli onayı ile 

uygulamaya geçmiştir. Firma projenin amacını, 160/-250 kotları arasında kalan ve 

korelasyonu tamamlanmış kömür damarlarının hazırlık ve üretimi yapılarak ana projeye 

üretim ve istihdam desteği sağlamanın yanında, gelecekte 1 no.lu Gömü ve 2 no.lu Kazpınarı 

kuyularını birleştiren ana kat galerilerine bağlanarak ocağın havalandırma ve nakliyat 

kapasitesini artırmak olarak belirtmiştir.  

Firmanın bu proje kapsamında geçen 8 yıllık sürede tavan ve taban yollarının 

sürülmesi gibi kömür içi hazırlık çalışmalarına başladığı, bunu faaliyet raporlarında belirttiği 

görülse de Kuruma herhangi bir miktarda üretim beyan etmediği, rödövans bedeli ödemediği 

görülmektedir. Bu durumun da kurum ilgili birimlerince kontrol edilmesi gerekmektedir.  

Öneri: 

Amasra B Sahasının Rödövans usulü ile işlettirilmesine ilişkin olarak TTK Genel 

Müdürlüğü ile Hema Endüstri A.Ş. arasında imzalanan 15.04.2005 tarihli Sözleşmede 36 ay 

(üç yıl) olarak belirlenen hazırlık süresinin, gerek kurum tarafından verilen gerekse mahkeme 

kararları ile verilen süreler ile 156 ay 12 güne (13 yıl 12 gün) çıkarıldığı, bu sürenin 

22.05.2019 tarihinde dolacağı 23.05.2019 tarihinden itibaren 17 yıllık üretim döneminin 1. 

inci yılının başlayacağı,  sözleşmeye göre firmanın son hazırlık yılında 500.000 ton, 1. inci 
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üretim yılında 2.500.000 ton kömür üretim taahhütü bulunduğu dikkate alınarak, Firma 

tarafından gerek Amasra B Sahasında, Gerekse Yüzeye Yakın Kömürlere ilişkin Batı 

Sahasında yapılan hazırlık faaliyetlerinin  Kurumca onaylanan İşletme Projelerine 

uygunluğunun Sözleşme ve eki Şartnameler çerçevesinde titizlikle kontrol edilmesi 

gerektiğinde firmanın uyarılması, rödövans bedeline ilişkin tahakkuk ve tahsilatların sözleşme 

ve şartname hükümleri çerçevesinde yapılması, sözleşmede değişiklik anlamına gelecek, 

rekabet şartlarına aykırı nitelik taşıyacak karar ve uygulamalardan kaçınılması önerilir. 

BULGU 8.2.6: Alınan Önlemlere Rağmen İş Kazalarının Önlenememesi 

Kurum tarafından gerekli yatırımlar yapılmak suretiyle yürürlükteki yönetmelik ve 

yönerge hükümleri doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasına, eğitimlerin ve denetimlerin 

yapılmasına rağmen, dikkatsizlik, iş disiplininden uzaklaşma vb. faktörlerin yanı sıra, yeraltı 

maden işletmeciliği risklerinin fazla olması, ocakların derinleşmesi, galerilerde kesit 

daralması ve taban kabarması problemlerinin artması, tahkimat sistemindeki bozulmalar ve 

eksiklikler, havzanın karmaşık jeolojik yapısı ve insan gücüne dayanan çalışma koşulları 

nedeniyle 2018 yılında da iş kazaları meydana gelmiş olup, Kurumda kaza sayısı ve sıklığı 

yeraltı kömür madenciliğinde mekanize kazı sistemi ile çalışan emsallerine göre oldukça 

yüksektir. 

Kurum ocaklarında   2014 yılında biri ölümlü olmak üzere 2.162 kaza, 2015 yılında 

4’ü ölümlü olmak üzere 2.126 kaza, 2016 yılında biri ölümlü 2.433 kaza,  2017 yılında 6’sı 

ölümlü 2.410 kaza, 2018 yılında 1.906 kişinin yaralandığı 1.899 kaza meydana geldiği,   

2017 yılında 10 bin ton tuvönan üretime düşen kaza adedinin 18,08, 10 bin 

yevmiyeye düşen kaza adedinin de 15,29 olduğu,  

2018 yılında 10.000 bin ton tuvönan üretime düşen kaza adedinin 12,75, 10 bin 

yevmiyeye düşen kaza adedinin de 15,81 olduğu görülmüştür. 

2018 yılında  1.837 (%97’si) kazanın yeraltı işyerlerinde meydana geldiği 1.843 

kişinin yaralandığı, 62 kazanın yerüstünde meydana geldiği, 63 kişinin yaralandığı, Bu 

kazalar neticesinde 23.238 işgünü kaybı olduğu yeraltında meydana gelen kazalarda 1.449 

kişinin  (%79’u) düşme, kayma, çarpma, yuvarlanma gibi muhtelif nedenlerden,  162 kişinin 

(%9’u) göçükler nedeniyle, 148 kişinin (%8’i) malzeme taşıma kullanma nedeniyle, 43 

kişinin el ile nakliyatta, 18 kişinin makine ile nakliyatta, 15 kişinin makine elektrik nedeniyle, 

1 kişinin de patlayıcı madde nedeni yaralandığı, yeraltında yaralanan  1.843 kişiden,  1.184’ 
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ünün (%64) pano ayak üretim işçisi (%69),  257’ sinin  hazırlık işçisi (%14), 195’inin nakliyat 

işçisi (% 7), 104’ünün  yeraltı mekanizasyon işçisi (%6),  53’ünün tamir tarama işçisi (%3), 

39’unun nezaretçi (%2), kalan 71’inin de muhtelif sanatlarda işçi olduğu görülmüştür.   

Yeraltında meydana gelen kazalarda yaralanan toplam 1.843 işçiden %64’ ü oranında 

1.449 pano ayak üretim (kazı) işçisi olması, bu kazaların %9’unun göçüklerden 

kaynaklanması, %79’ unun kayma düşme çarpma gibi muhtelif nedenlerden kaynaklanması, 

 kurum bazında müessese ocaklarında üretim ayaklarında, kılavuz ve bacalarda, tavan ve 

taban yollarında uygulanan tahkimat sistemleri ve elemanlarının, yürüme yollarının, kesit 

daralması, taban kabarması gibi sorunların, drenaj problemlerinin  ciddi bir şekilde gözden 

geçirilmesini ve alınacak tedbirlerin yanı sıra bu hususlara ilişkin olarak işçilerin mesleki 

tekamül ve iş güvenliği eğitimlerine periyodik olarak devam edilmesini gerektirmektedir.  

Kurum iş yerlerinde iş kazası sayılarındaki artışlarda önemsiz yaralanmaların payının 

büyük olduğu görülmektedir. 2018 yılında; 0 gün istirahat gerektiren yaralanmaların sayısı 

675 kişi, 1-3 gün istirahat gerektiren yaralanmaların sayısı 232 kişi olup toplam 907 kişi 

yaralanmaların yaklaşık %48’ini teşkil etmektedir. 4-28 günlük istirahatlı kişi sayısı 796 kişi 

olup toplam yaralanmaların %42’sini,  29-180 gün istirahatlı kişi sayısı 184 kişi olup tüm 

yaralanmaların %10’unu oluşturmaktadır. 180 günden fazla istirahatlı kişi sayısı 16 kişi olup 

tüm yaralanmaların % 1 ini oluşturmaktadır.  29-180 ve 180 günden fazla istirahatı gerektiren 

kazalar uzuv kaybı ile de sonuçlanabilen ciddi, ağır yaralanmalara yol açabilen kazalardır. 

Sadece 0-3 günlük yaralanmalara neden olan kazaların önlenmesiyle kaza sayısının 

%48 oranında azaltılabileceği görülmektedir. Dünyada 0-3 gün işgücü kaybına yol açan 

kazalar kaza istatistiklerine dahil edilmemektedir. 

El, Ayak ve baş yaralanmaları, yaralanmaların %61’ini oluşturmaktadır. Özellikle 

işyeri amirleri tarafından el, ayak parmak ve baş yaralanmaları ve baret, eldiven ve çizme gibi 

KKD kullanımları konusunda titizlikle durulmalıdır. 

CE belgesi bulunan ve EN standartlara uygun olarak temin edilen baret, el 

koruyucuları ve çizme gibi kişisel koruyucuların kullanılması ve bunların sıkı bir şekilde 

denetlenmesi ile el ve ayak yaralanmalarının ve dolayısıyla kaza sayısının azaltılması 

mümkündür. Kazalara ve meslek hastalıklarına ödenen tazminatlar toplam Kurum giderleri 

içinde önemli bir yekün tutmaktadır. Bu nedenle kazaların ve meslek hastalıklarının 

azaltılması işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi  Kurum zararının da azaltılması anlamına 

gelmektedir. Bu nedenle, iş güvenliği uzmanları ile ocak mühendisi, vardiya mühendisi ve 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

115 

 

nezaretçiler tarafından yapılacak denetimlerin artırılması bu kazaların önlenmesi için büyük 

önem arz etmektedir. 

Öte yandan, Kurum bazında  2013 yılında 10,9 milyon TL, 2014 yılında 17,8 milyon 

TL, 2015 yılında 20.931.789 TL, 2016 yılında 12.835.300 TL, 2017 yılında 18.270.701,73 

TL, 2018 yılında 7.381.065,90 TL iş kazası  tazminatı ödendiği  bu rakamların önemli bir 

kısmının yüklenici ve rödövanslı saha işçilerine ilişkin olduğu görülmüştür.  

TTK Genel Müdürlüğünün 560 sayılı genelgesi ile her işletmede iş kazalarını takip 

etmek üzere oluşturulan kaza takip mühendislerinin, 7 günü geçen istirahatla sonuçlanan, 

ciddi ve ağır iş kazalarında, kaza raporlarının, şahit ifadeleri ve kaza mahalli plan ve 

kesitlerinin zamanında hazırlanmasına, şahit ifadelerinin tutarlı olmasına, olay yerinden 

uzakta bulunma, kaza anını ve kazayı görmeme nedenlerinin mutlaka sorgulanmasına, 

 kazaların Çalışma Bakanlığı, SGK gibi ilgili mercilere zamanında bildirilerek cezalı duruma 

düşülmemesine dikkat etmeleri ve ödenen kaza tazminat bedelleri göz önüne alınarak, ileride 

doğabilecek haksızlıklara da fırsat vermemeleri gerekmektedir. 

Kaza raporlarında işçilerin, mesleki, iş güvenliği ve işçi sağlığı vb. konularda 

aldıkları her türlü eğitimin içeriği ve süresinin belgelenmesi, kişisel koruyucu kullanımlarına 

ve iş güvenliğine ilişkin, aldıkları uyarı, ikaz ve diğer cezaların raporlarda yer alması, kaza 

geçirme sıklıklarının belirtilmesi gerekmektedir. Öte yandan vardiyalarda, teknik denetimlerin 

sayı ve süresinin arttırılarak, kazaların meydana gelmesini önlemeye yönelik olarak özellikle 

iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin tedbirlere ağırlık verilmelidir.    

Havzada ocakların giderek derinleşmesi paralelinde ani gaz çıkışı (Degaj) 

olasılıklarının da arttığı bir gerçektir. Arın kaymaları ve göçük olayları ile karıştırılan ani gaz 

ve kömür patlamaları 1880’li yıllardan bu yana bilinmektedir.  Havzada bilinen ve kayıtlara 

geçen ilk büyük degaj olayı 1962 yılında Kozlu Müessesesi’nde    -300 katında görülmüş, o 

tarihten 2012 yılına kadar meydana gelen 63 degaj hadisesi sonucu 291 işçi hayatını 

kaybetmiştir. Keza Kozlu Müessesesinde 2013 yılı Ocak ayında -630 katında meydana gelen 

degaj olayında 8 yüklenici işçisi hayatını kaybetmiştir.  

Degaj olasılığına karşı, patlayıcı maddeler tek partide ateşleme yapılmalı, ateşlemeler 

vardiya sonlarına getirilmelidir. Damarların gaz içeriği araştırılarak 8 m3/t dan fazla olan 

damarlar tespit edilmelidir. Degaj zonlarında sondajla ilerleme yapılmalı, Maden İşyerlerinde 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Degaj yönergesi kurallarına uygun olarak kömüre 

rahatlatma sondajları ile stres boşaltılarak degaj zonları geçilmelidir. 
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Öneri: 

2018 yılında Kurum bazında meydana gelen 1.899 kazada 1.906 kişinin yaralandığı 

görülmekte olup, kurum ocaklarında yapılmakta olan kömür üretim faaliyetlerinin tüm 

aşamalarında 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 8.2.7: Rödövanslı Sahalarda ve Kaçak Ocaklarda Kayıtdışı Kaçak 

Kömür Üretim ve Satışı 

Kurum ruhsat sınırları içinde sözleşmeli saha (rödövans) faaliyetlerinin sözleşme ve 

şartnamelere uygun olarak yürütülmesini, Maden Kanunu kapsamında yapılması gereken 

işlerin koordinasyonunu sağlamak üzere 26.06.2006 tarih ve 180 sayılı Yönetim Kurulu 

Kararı ile İşletmeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sözleşmeli Sahalar Şube Müdürlüğü 

kurulmuştur. Aynı zamanda müesseselerde sözleşmeli sahalar ve hizmet alım şube 

müdürlükleri ve başmühendislikleri oluşturulmuştur. Sözleşmeli sahalarda faaliyet gösteren 

rödövans işletmecileri ile tüm ilişkiler ve kaçak kömür üretim ve sevkiyatının önlenmesi bu 

birimlerin görevleri arasında sayılmıştır. 

Sözleşmeli sahalardan sorumlu birimlerde çeşitli unvanlarda toplam 46 personel 

görevlendirilmiştir. Bu personelin 6’sı genel müdürlük merkezinde, 40’ı müesseselerde 

bulunmaktadır. 

Son yıllarda, ihale edilerek yüklenicilere yaptırılan yeraltı büyük hazırlık işleri ile 

kontrol hizmetleri ve hizmet alımı yoluyla yaptırılan diğer işlere ilişkin kontrol işleri de 

sözleşmeli sahalardan sorumlu birime verilmiştir.  

Rödövans uygulamalarına ilişkin açıklamalarda belirtildiği gibi imzalanan rödövans 

sözleşmelerinde, rödövans sahalarının işletilmesinden kaynaklanan tüm teknik, mali ve 

hukuki sorumluluk ve yükümlülükler rödövans işletmecilerine verilmiştir. Ancak, 3213 sayılı 

Maden Kanunu ve bu Kanuna ilişkin Uygulama Yönetmeliğinde rödövans işletmecileri ile 

birlikte ruhsat sahibi olarak TTK da sorumlu tutulmaktadır. 

Gerek rödövanslı sahalarda, gerekse kaçak ocaklarda meydana gelen ölümlü 
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kazalarda ruhsat sahibi olarak TTK’ya karşı tazminat davaları açılmakta, mahkemelerde 

Maden Kanunu ve Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince 

ruhsat sahibi ve asıl işveren olarak, sahaları gereği gibi denetlemediği ve yeterli önlem 

alınmadığı belirtilerek TTK tazminata mahkum edilmektedir.  

Hizmet alımı, rödövanslı saha ve kaçak ocak çalışanları tarafından kurum aleyhine 

açılan pek çok davanın devam ettiği, bunların bir kısmının iş kazaları ve meslek hastalığı 

tazminatlarına bir bölümünün de işçi alacaklarına ait olduğu, rödövanslı saha ve hazırlık işleri 

yüklenicilerinin işçileri tarafından bu ve benzeri pek çok davanın kurum aleyhine 

sonuçlandığı ve tazminatların ödendiği, 2015 yılında 3. Şahıs (firma) çalışanlarına 5,97 

milyon TL iş kazası tazminatı ödendiği,  2016 yılında da değişik firma çalışanlarına toplam 

4.283.264.32 TL iş kazası tazminatı ödendiği,  

Kurum aleyhine açılan davalar sonucunda 2017 yılı içerisinde rödövanslı saha ve 3. 

Şahıs çalışanlarına iş kazası, meslek hastalığı, ihbar kıdem tazminatı v.b. nedenlerle, Karadon 

Müessesesinde 382 dosya kapsamında 13.960.878,11 TL, Üzülmez Müessesesinde 152 dosya 

kapsamında 5.950.458,04 TL, Kozlu Müessesesinde 127 dosya kapsamında 5.254.379,82 TL, 

Armutçuk Müessesesinde 80 dosya kapsamında 2.215.118,69 TL, Amasra Müessesesinde 67 

dosya kapsamında 1.845.714,13 TL ödendiği, 2018 yılında kurum bazında rödövanslı firma 

işçilerine 17 dosya kapsamında 688.283,51 TL iş kazası tazminatı, 65 dosya kapsamında 

607.133,42TL işçi alacakları, hizmet alımı işçilerine 50 dosya kapsamında 2.324.977,89 TL iş 

kazası tazminatı, 1 dosya kapsamında 16.510,83 TL meslek hastalığı tazminatı, 62 dosya 

kapsamında 1.424.915,10 TL işçi alacaklarının ödendiği görülmüştür.  

Kurumla 3. Şahıslar arasında imzalanan Rödövans Sözleşmelerinin ilgili maddeleri; 

"Madde 15- Maden sahasının işletilmesi ve çalışma şekli; 

 e) İşletme Projesi kapsamında ve işletme aşamasında tarif edilmiş madencilik 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, sözleşme süresi boyunca yapılacak madencilik faaliyetlerinin her 

türlü sorumluluğu, tamamen işletmeciye aittir. Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini devir suretiyle 

üçüncü şahıslara veremez. 

j) İşletmeci, sahada ürettiği kömürü ve sahalardaki mevcut kömür artıklarını TTK’ 

nın göstereceği kantarda tartmak ve Maden Kanunu’ nun 12. maddesinde öngörüldüğü 

şekilde kantar ve sevk fişiyle nakletmek zorundadır. 

 k) Sahada sözleşme kapsamındaki faaliyetler sırasında, Maden Kanununun 

öngördüğü şartlar ile Iş Kanunu, SSK Kanunu, Orman Kanunu, Çevre Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 
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Belediye Gelirleri Kanunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlara 

ilişkin yükümlülüklerin bütün sorumluluğu işletmeciye aittir. 

 m)  İşletmeci, TTK tarafından onaylanan işletme projesi dışında hiçbir faaliyette 

bulunamayacağı gibi başkaları tarafından yapılabilecek kaçak faaliyetlere de izin vermeyecektir. Bu 

faaliyetlerde bulunanları isim ve adresleri ile birlikte anında mülki amirlere ve Cumhuriyet 

Savcılığına bildirecek, kaçak ocakların imhasından sorumlu olacaktır. Bu bildirim mükellefiyetini 

yerine getirmediği takdirde her türlü sorumluluk işletmeciye ait olacaktır. 

Madde 16- Cezalar; 

 a) Gerek TTK gerek mülki amirler tarafından yapılan kontrollerde işletmeciye, sevk 

fişi ve kantar fişi olmadan kömür veya kömür artığı naklettiğinin tespiti halinde, sözleşmenin 27. 

maddesindeki haklar saklı kalmak kaydıyla söz konusu kömürün beher tonu için o tarihteki TTK yıllık 

ortalama kömür satış fiyatının iiç katı para cezası verilir. 

  b)TTK veya mülki amirler tarafından yapılan kontrol ve denetim sırasında, işletmeci 

tarafından proje dışı faaliyetle bulunulan yerler ile kaçak olarak çalıştırılan ve işletmeci tarafından 

ilgili mercilere ihbar edilmeyen ocakların tespiti halinde, bu tür sahalardaki ocak açıklıklarının 

ölçümleri yapılmak suretiyle üretilmiş olan tuvönan kömür miktarı hesaplanır. Hesaplanan bu 

tuvönan kömür miktarı o tarihteki TTK yıllık ortalama satış fiyatının üç katı ile çarpılarak 

işletmeciden tahsil edilir.  

 Sahada kaçak ocakların imha edilmesi sırasında TTK tarafından yapılmış olan 

masraflar işletmeciden tahsil edilir. 

 Ayrıca, yukarıdaki maddelere uyulmaması durumunda Maden Kanununun İlgili 

maddelerinin uygulanmasını teminen konu adli ve idari makamlara bildirilir. 

 c) TTK ‘ca yapılan kontrol ve denetim sonucu işletme projesine aykırı faaliyetlerin 

tespiti ye bunların süresi içerisinde giderilmemesi halinde sahadan kömür sevkiyatı durdurulur. 

Madde 20- Kontrol ve denetleme; 

TTK veya yetkili kılınacak Müessese Müdürlüğü, işletmecinin sahadaki çalışmalarını, 

işletme projesine uygun yapıp yapmadığını kontrol etmeye yetkilidir. Belirtilen faaliyetlerin TTK’nın 

kontrolü altında yürütülmüş olması, işletmecinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle şartname, sözleşme ve 

projelerine, teknik kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

İşletmeci tüm faaliyetlerinden bağımsız bir işyeri sahibi olarak Maden Kanunu, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Belediyeler ve diğer ilgili 

kuruluşlara karşı doğrudan sorumludur. 
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Madde 22- İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri;  

 a) İşletmeci, “Maden Kanunu”, “Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel 

Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri”ne ilişkin tüzük ve yönetmelik hükümleri 

ile bunların tadillerine “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” ne “Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı 

Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Satışı, 

Depolanması, Kullanılması, Denetlenmesi, Yok Edilmesi Usul ve Esasları” na ilişkin tüzük, maden ve 

taş ocakları işletmelerinde ve tünel yapımında tozla mücadele ile ilgili yönetmelik, ilkyardım 

yönetmeliği, gürültü yönetmeliği, grizulu ve yangına elverişli ocaklarda alınması gerekli işçi sağlığı ve 

iş güvenliği tedbirleri hakkında yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli işçi sağlığı ve iş 

güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür. Ayrıca 4857 sayılı iş kanunu, tüzük ve yönetmelikleri ile 

diğer mevzuatın getireceği değişikliklere uyacaktır. İlgili mevzuata uyulmamasından doğacak her 

türlü sorumluluk işletmeciye ait olacaktır." Şeklindedir. 

10.06.2010 tarih 5595 sayılı Kanunla 3213 sayılı Maden Kanununun bazı maddeleri 

değiştirilmiş, bazı ek maddeler getirilmiştir. Bu kapsamda getirilen Ek 17’nci maddede 

rödövans sözleşmesi ile madencilik yapan işletmelerin işyerindeki işçi sağlığı ve iş 

güvenliğinden sorumlu oldukları, ancak ruhsat sahibinin Maden Kanunundan doğan 

sorumluluklarının ortadan kalkmadığı hükme bağlanmıştır.  

Rödövans işletmecilerinin faaliyetlerini şartname ve sözleşmelerle belirlenen teknik, 

mali, hukuki gerekler ve ilgili mevzuata göre yürütmeleri için TTK tarafından etkin şekilde 

kontrol edilmeleri esas olmakla birlikte, TTK’nın kontrol ve inisiyatifi dışında meydana gelen 

maden kazalarında Kurumun sorumluluk ve yükümlülüğünün kaldırılması imkânının 

araştırılması gerekmektedir.   

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri ve ETKB Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Heyetleri tarafından 2017 ve 2018 yıllarında Karadon ve 

Üzülmez Müesseseleri imtiyaz sınırları içerisinde yeralan rödövansla işletilen ocaklarda 

yapılan denetimlere ilişkin tutanakların incelenmesinde, bazı ocaklarda, tespit edilen 

noksanlıklar nedeniyle bu noksanlıklar giderilinceye kadar işin durdurulmasına karar 

verildiği, bazı noksanlıklar için de idari para cezaları verildiği görülmüştür.   

Rödövansla işletilen  sahalara ilişkin düzenlenen tutanaklarda sıklıkla tepit edilen 

noksanlıkların; 

ʺOcaklarda merkezi gaz izleme sisteminin olmadığı, metan, karbonmonoksit, oksijen, 

hidrojensülfür, sıcaklık, hava hızı gibi sensör çeşit ve sayılarının yetersiz olduğu, 

Ocaklarda kullanılan mekanik ve elektrikli ekipmanların exproof olmadığı, 
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Ocağın tahliye edilmesini gerektirecek herhangi bir acil durum olması halinde ikaz, 

uyarı ve haberleşme sistemlerinin bulunmadığı, 

Kömür pasajlarında oksidasyona karşı önlem alınmadığı, 

İşyerlerinde yangın, tahlisiye ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulmadığı, 

Metan kontrol degaj sondajlarının yapılmadığı,  

Pek çok ocağın birbirinden bağımsız ve güvenli yapıda en az iki yoldan yeryüzü 

bağlantısı bulunmadığı, 

Kişisel solunum cihazlarının gerektiğinde çalışanların güvenli bir şekilde dışarı 

çıkabilmeleri için, kolay ulaşabilecekleri bir yerde bulunmadığı, 

Hazırlanan risk değerlendirmesinde, işyerindeki tehlikelerin tamamı tanımlanmamış 

olup, gerekli ve yeterli değerlendirme yapılmadığı,  

Ocak içi havalandırma planlarının oluşturulmadığı, ocak içerisinde hava 

istasyonlarının oluşturulmadığı, anemometre olmadığı, hava hızının ölçülmediği, 

Tahkimat planlarının bulunmadığı, bağlar arasında kullanılması gereken fırça ve 

kamaların eksik olduğu, düşürülmemiş kavlakların bulunduğu,  

Çalışanlara kişisel solunum cihazı verilmediği, 

Ocakta geriye dönük gaz izleme sonuçlarının ibra edilemediği, 

Tali havalandırma motorlarının gücünün yetersiz olduğu, 

Ocakta faaliyetin olmadığı, terk edilen eski imalat bölgesinin barajlanmadığı, 

Yedek havalandırma sisteminin bulunmadığı, 

Nefeslik ve kaçamak yolu olmadığı, şeklinde olduğu, görülmüştür. 

Yıl içerisinde pek çok ocağın, tespit edilen bu noksanlıklara bağlı olarak grizu 

patlaması riskinin varlığı ve bu konuda uygun ve yeterli tedbir alınmamış olması nedeniyle 

olası ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazalarının önlenmesi açısından 4857 sayılı iş 

kanununun 79 uncu maddesi ile bu maddeye dayanılarak çıkartılan “İşyerlerinde İşin 

Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereği 

kapatıldığı, kapatmaya neden olan noksanlıkların işveren tarafından giderilmesi için "üretime 

yönelik çalışma yapılmadan" teknik nezaretçinin belirleyeceği esaslar ve işgüvenliği 

talimatları doğrultusunda asgari personelle sadece kapatmaya esas noksanlıkların 
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giderilmesine yönelik faaliyetlere izin verildiği, hatta bazı ocaklarda bu süre sonunda 

kapatmaya esas noksanlıklar giderilmediği için tekrar işin durdurulmasının devamına karar 

verildiği görülmektedir.  

Rödövans İşletmecilerine ait ocaklarda TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı 

Denetim Şube Müdürlüğü elemanlarınca iş güvenliğine ilişkin olarak Kurumun kendi işlettiği 

ocaklarda olduğu gibi herhangi bir denetim yapılmadığı, sözleşme gereği firmaların kuruma 

onaylattıkları işletme projeleri ve yıllık iş programlarına uygun çalışıp çalışmadıklarının da 

yeterince kontrol edilmediği, incelenmediği görülmektedir. 

Rödövans usulü ile işletilen pek çok ocakta iş güvenliği açısından tespit edilen 

noksanlıklar giderilinceye kadar işin durdurulduğu,  pek çok ocakta da hazırlık çalışmalarının 

devam ettiği, üretime hazır pano bulunmadığı tespitleri yapılmış olup, bu ocaklardan yıl 

içerisinde sevk edilen kömür miktarları ve bölgede devam eden kaçak üretim faaliyetleri 

dikkate alındığında firmaların çalışmalarının kurum tarafından onaylanan işletme projelerine 

uygunluğunun firmalarla karşılıklı imzalanan sözleşmeler kapsamında zaman zaman yerinde 

kontrol edilmesinin gerekli olduğunu ortaya çıkmaktadır.    

Karadon Müessesesi imtiyaz alanında son durum itibarı ile birbiriyle bitişik vaziyette 

12 sahadan halizarda 8 sahada 60 a yakın ocakta, Üzülmez Müessesesi imtiyaz alanında 

birbirine bitişik vaziyette 6 sahada 23’e yakın ocakta  rödövans usulü ile üretim 

yapılmaktadır. Bölgede bulunan 14 sahada yer alan 83 projeli ocağın yılda bir veya iki defa 

denetlenebildiği, denetimlerin çoğunlukla, firma tarafından satışı yapıldığı beyan edilerek 

denetim elemanlarına sunulan sevk, irsaliye fişleri ile kantar kartelalarının kontrolüne ve 

mevzuat gereği tutulan defterlerin incelenmesine yönelik olduğu, sayıları 83’e varan yeraltı 

ocaklarındaki üretim faaliyetlerinin Kurum tarafından onaylanan işletme projelerine 

uygunluğunun yerinde ölçüme dayalı olarak yeterli sayıda, gerektiği şekilde denetlenemediği 

görülmektedir. 

Kurum ile firma arasında yapılmış olan rödövans sözlesmesi ve rödövans sözlesmesi 

uzatma protokolünün; Madde 16- Cezalar maddesi; b) fıkrasında yer alan; 

″TTK veya mülki amirler tarafından yapılan kontrol ve denetim sırasında, işletmeci 

tarafından; 

1-Rödövanslı saha koordinatları içinde proje dısı faaliyette bulunulan yerlerin tespit 

edilmesi, 

2-Isletmecinin rödövanslı saha koordinatları dısında madencilik faaliyetinde 
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bulunduğunun belirlenmesi durumunda, bu tür yerlerdeki ocak açıklıklarının ölçümleri 

yapılmak suretiyle üretilmis olan tüvanan kömür miktarı hesaplanır. Hesaplanan bu tüvanan 

kömür miktarı o tarihteki TTK yıllık ortalama satıs fiyatının üç katı ile çarpılarak 

isletmeciden cezai sart olarak tahsil edilir. 

c) TTK’ca yapılan kontrol ve denetim sonucu isletme projesine aykırı faaliyetlerin 

tespiti ve bunların süresi içerisinde giderilmemesi halinde sahadan kömür sevkiyatı 

durdurulur.″ Hükümleri bulunmaktadır. 

2016 ve 2017 yıllarında bu doğrultuda yapılan yerinde incelemeler sonucunda; 

28.07.2016 tarihinde Üzülmez Müessesesi sınırlarında Gelik Madencilik firmasının 

işletmecilik yaptığı 18 No.lu sahada bulunan 54 No.lu ocakta proje dışı çalışma sonucunda 

100 ton kömürün usulsüz üretildiğinin tespit edildiği, 63.288,00TL ceza kesildiği, 

Aynı ocağın 14.02.2017 tarihinde Müessese Yetkililerince proje kontrolü amacıyla 

tekrar denetlenmesi sonucunda bu kez 1.000 ton kömürün proje dışı çalışma yapılan alandan 

üretildiği tespit edilerek firmaya 632.880 TL ceza kesildiği,  

Turnalı Madencilik firmasının rödövans karşılığı işletmeciliğini yaptığı 11 No.lu 

sahada bulunan 23,37,41 ve 43 No.lu ocaklarda; 02.03.2017 tarihinde müessese yetkililerince, 

firma daimi nezaretçisi refakatinde yapılan denetimlerde 37 No.lu ocakta 2016 ve 2017 yılı 

işletme projelerinde belirtilmeyen alanlarda ve kotlarda madencilik faaliyetinde bulunulduğu, 

proje dışı çalışma yapılan alandan üretildiği tespit edilen 100 ton kömür için 63.288,00 TL 

ceza kesildiği ve firmaların uyarıldığı görülmüştür. 

Üzülmez Müessesesi Sözleşmeli Sahalar Şube Müdürlüğünce rödövanslı sahalarda 

yapılan, üretim faaliyetlerinin kurum tarafından onaylanan işletme projelerine uygunluğunun 

tespit edilmesine yönelik bu denetim çalışmalarının Kurum genelinde rödövansla işlettirilen 

bütün ocaklarda Denetim-Kontrol Personelinin can güvenliği sağlanarak periyodik olarak 

devam ettirilmesinde yarar görülmektedir. 

Kurum imtiyaz alanında bulunan küçük ölçekli (kömür)  rödövanslı sahalarda 2017 

yılında ortalama 836 kişinin, 2018 yılında ortalama 1.967 kişinin çalıştığı belirtilmiştir.  

Diğer yandan, rödövans sözleşmelerinde, satışı yapılan kömürün TTK’nın 

göstereceği kantarlarda tartılması yer almakta iken, firmaların talepleri doğrultusunda 

firmaların kendi kantarlarında tartılmasına Kurum tarafından izin verilmesinin beyan edilen 

ve sahalardan sevk edilen kömür miktarlarının tesipiti açısından Müessesenin denetimini 
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güçleştirdiği görülmektedir. 

TTK APK Dairesi Başkanlığı tarafından bu kapsamda; 

Sevkiyatı yapılan madenlerin tartıldığı kantarların kamera sistemi ile internet ve 

bilgisayar üzerinden izlenmesi ile Kantar yazılım programı vasıtasıyla günlük raporların 

internet ortamından izlenebilmesine yönelik olarak bir çalışma başlatıldığı ancak yılsonu 

itibarıyla bu çalışmanın da sonlandırılamadığı görülmüştür. 

Öte yandan, Kurum imtiyaz sahasında 2015 yılında tespit edilerek müdahale edilen 

kaçak ocak sayısının 197, 2016 yılında 293, 2017 yılında 350, 2018 yılında 371 olduğu, 

bunların büyük bir kısmının rödövanslı sahaların sınırları içinde bulunduğu, Kurum genelinde 

de her yıl yüzlerce kaçak ocak tespiti yapıldığı, bu ocakların girişlerinin bir kısmının 

mühürlendiği, bir kısmının da patlatıldığı, bunlardan 2014 yılında 76 tanesi, 2015 yılında 85 

tanesi, 2016 yılında 68 tanesi, 2017 yılında 12 tanesi, 2018 yılında 4 tanesi hakkında dava 

açıldığı görülmüştür. Rödövanslı saha ocaklarının yanı sıra kaçak ocak işletme faaliyetlerinin 

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

kapatılıp mühürlense, giriş ağızları patlatılsa bile tekrar faaliyete geçirilmesi imkanı 

bulunmaktadır.   

2015 yılında TTK genelinde rödövansla işletilen sahalar ile bu sahalar içinde yer alan 

kaçak ocaklarda kazalar sonucu 12 işçinin vefat ettiği, 9 işçinin rödövanslı sahalarda 3 işçinin 

kaçak ocaklarda vefat ettiği, 2016 yılında kazalar nedeniyle kaçak ocaklarda 2, rödövanslı 

sahalarda 1 ölümlü iş kazası olduğu, 2017 yılında kaçak ocaklarda 1, rödövanslı sahalarda 4 

ölümlü iş kazası olduğu, 2018 yılında kaçak ocaklarda 8, rödövanslı sahalarda 2 ölümlü  iş 

kazası olduğu, 1992-2018 yılları arasında rödövanslı sahalarda meydana gelen kazalarda 143 

işçinin, kaçak ocaklarda meydana gelen kazalarda 128 işçinin öldüğü, yaralanma ile 

sonuçlanan kazalara ilişkin olarak da kaza ve yaralı sayısının tam olarak tespit edilemediği 

görülmüştür. 

2018 yılı içerisinde Karadon Müessesesi imtiyaz alanında rödövans usulü ile 

işletmecilik yapılan sahalarda 175 adet kaçak ocak imha ve mühürleme işlemi yapıldığı, 

bunlardan 66 tanesinin  (%38’i) Arılar Madencilik firmasının işletmecilik yaptığı 16 No’lu 

saha sınırları içerisinde olduğu, 38 tanesinin 8 No.lu saha sınırları içerisinde olduğu, 26 

tanesinin 10 No’lu saha sınırları içerisinde olduğu, 22 tanesinin 6 No.lu saha sınırları 

içerisinde olduğu, 19 tanesinin 12 No.lu saha sınırları içerisinde olduğu, büyük bir kısmında 

patlatma yapılamadığından ocak girişlerinin mühürlendiği, bunların bir kısmının 
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koordinatlarının aynı ve/veya birbirlerine çok yakın olduğu, aynı ocağın yıl içerisinde 3-4 

defa mühürlendiğinin anlaşıldığı, bir kısmında kaçak ocağı işletenlerin isimlerinin belli 

olmadığı, üretilmiş kömüre rastlanmadığı bu nedenle suç/kabahat dosyalarının tekamül 

ettirilemediği bu nedenle adli ve idari makamlarca netice alınamadığı görülmektedir.  

10.02.2016 tarihinde 12 No.lu saha sınırları içinde Gelik Ayiçi Mah. Pervane Sokak 

üzerinde bulunan kaçak ocakta iki işçinin gaz zehirlenmesi nedeniyle öldüğü, bu ocağın 

önceki yıllarda müteakip defa mühürlenmiş olduğu, son mühürleme işleminin 21.11.2015 

tarihinde yine ölümlü bir kaza sonrasında ocak ağzının ağaç malzeme çakılarak 

kapatılmasıyla yapıldığı, kaçak ocakta meydana gelen ölümlerin ve mühürleme işleminin 

kaçak ocağın faaliyetlerine engel olmadığı görülmektedir. 

Üzülmez Müessesesi imtiyaz sahasında 2018 yılında tespit yada ihbar edilen 145 

kaçak ocağın 43 tanesinin Gelik Madencilik tarafından işletmecilik yapılan 18 No.lu sahada, 

31 tanesinin SFH Madencilik tarafından işletmecilik yapılan 19 No.lu sahada, 30 tanesinin 7-

9 No.lu sahada, 14 tanesinin de Özdil Durdu Madencilik tarafından işletmecilik yapılan 5 

No.lu sahada olduğu,  18 No.lu, 5 No.lu, 7-9 No.lu 19 No.lu sahalarda firma ocakları ile bazı 

kaçak ocak girişlerinin birbirlerine oldukça yakın olduğu, Karadon ve Üzülmez Müesseseleri 

imtiyaz sahalarında tespit edilen kaçak ocaklara ilişkin koordinatların harita üzerine 

işlendiğinde kaçak ocakların belirli bölgelerde yoğunlaştığı, kolluk kuvvetlerinin, orman 

koruma memurları ve ilgili diğer kamu kurumlarının kontrol ve denetimlerinin bu bölgelerde 

yoğunlaşmasında kaçak ocak faaliyetleri ve buralarda yaşanan kazaların önlenebilmesi 

açısından yarar görülmektedir. 

Öte yandan, Firma ocaklarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri 

tarafından çalışanlar için hayati tehlike arz eden noksanlıklar bulunması nedeniyle ölümlü iş 

kazalarının önlenmesi açısından noksanlıklar giderilinceye kadar işin durdurulmasına karar 

verilirken, Kurum ile firma (firmalar) arasında imzalanan Rödövans Sözleşmesi veya 

Protokolün 7/c Maddesi 2’inci bendinde belirtilen; sadece, taahhütten fazla üretim yapılması 

ve “ölümlü bir iş kazası olmaması” şartına bağlanan iş güvenliği indirimi uygulanması da 

çelişki yaratmaktadır.  

Bu çelişkinin giderilebilmesi için; Rödövans sözleşmelerine; iş güvenliği indirimi 

yapılmasına ilişkin olarak taahhütten fazla üretim yapılması ve ölümlü bir iş kazası olmaması 

şartlarına ilaveten ÇSG Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca, tespit edilen noksanlıklar 

nedeniyle idari para cezası kesilmemiş olması, MAPEG ve ÇSG Bakanlığı İş 

Müfettişleri/Denetim personeli tarafından İşin Durdurulmasına Karar verilmemiş olması şartı 
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ile bu şartların sağlanması halinde yapılacak indirim tutarlarının sadece iş güvenliğine ilişkin 

harcamalarda kullanılması, hususlarının Kurum tarafından değerlendirilmesinde yarar 

görülmektedir.  

Kurum imtiyaz alanında 31.12.2019 tarihinde rödövans sözleşmelerinin büyük bir 

bölümünün biteceği görülmekte olup, firmaların talebi halinde verilecek süre uzatımlarında  

bu hususun dikkate alınması, firmalarla imzalanacak süre uzatım protokollerine kaçak ocak 

tespitlerine ilişkin,  sözleşmenin feshi de dahil caydırıcı, cezai hükümler konulması, taahhüt 

fazlası üretim indiriminin kaldırılması gibi hususların da değerlendirilmesinde, küçük ölçekli 

bu sahaların birleştirilerek yeniden ihale edilmesi seçeneğinin de göz önünde 

bulundurulmasında yarar görülmektedir. 

TTK APK Dairesi Başkanlığı tarafından; Sevkiyatı yapılan madenlerin tartıldığı 

kantarların kamera sistemi ile internet ve bilgisayar üzerinden izlenmesi ile Kantar yazılım 

programı vasıtasıyla günlük raporların internet ortamından izlenebilmesine yönelik olarak bir 

çalışma başlatıldığı ancak Denetim tarihi Mart-2019 itibarıyla bu çalışmanın 

sonlandırılmadığı görülmüştür. 

Esas itibarıyla rödövans karşılığı kömür sahalarının üçüncü şahıslarca işlettirilmesi 

fikri 1980’lerin ikinci yarısında ortaya çıkmış olup bunun gerekçesi olarak; Kamuda 

planlanan küçülme paralelinde özel sektörün dinamizminden, verimliliğinden, 

girişimciliğinden yararlanılarak düşük maliyette ve yüksek kalitede üretimin yapılmasıyla 

ülke ekonomisine katkıda bulunulmasıdır. Bunun yanı sıra önemli gerekçelerden biri olarak 

da, firmaların kendilerine tahsis edilen koordinatlar dahilinde yapacakları denetimler ile 

havzada yoğun olarak yaşanan “kaçak kömür üretimi” ni engelleyecekleri gösterilmiştir.  

Gelinen nokta itibarıyla, küçük ölçekli sahalarda üçüncü şahısların kömür 

madenciliğine yenilik getirmedikleri, buna karşılık uyguladıkları istihdam ve ücret politikaları 

ile sağladıkları maliyet avantajını kullanarak önemli miktarlarda üretim gerçekleştirdikleri, 

ancak bu oranda işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri 

almadıkları görülmektedir.   

Diğer yandan, rödövanscı firmaların söz konusu kaçak ocak çalışmalarının önüne 

geçemedikleri de görülmektedir. Havzada çok fazla sayıda ocak girişi mevcut olup bunların 

bir kısmı rödövanscı firmaların kontrolünde zaman zaman firma taşeronu olarak 

gösterilmekte, bu kategoriye giremeyen önemli sayıdaki ocaklar ise ancak kaçak üretim 

sonrası terk edilme aşamasında yapılan göstermelik ihbarlar üzerine tespit edilmektedir. 
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Hakkında bir ihbar olmaksızın emniyet güçleri, orman işletmesi ve kurum elemanlarınca 

tesadüfen tespit edilip kapatılan ocak sayısı ise çok az sayıda kalmaktadır.  

Geçmişte, rödövans uygulamasına başlanılmadan önce havzada münferiden 

gerçekleşen, ticari amaçlar güdülmesinden ziyade, kaçak ocak çalıştıranların ve yakınlarının 

günlük kömür ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlarıyla yapılan bu kaçak üretim, havzanın 

rödövans uygulamasına açılmasından sonra bazı rödövansçı firmaların kaçak ocaklarda 

üretilen kömürü satın alması, üretim için kaçak ocaklara göz yumulması, hatta sigortasız, 

düşük ücretli işçi ile genellikle aile içinde yapılan bu üretim şeklinin bir şekilde teşvik 

edilmesi sonucu üretilen kömürlerin tüketiciye ulaştırılmasının ardından iş münferit olmaktan 

çıkmış ve hesabı tam olarak yapılamayan, kontrol edilemeyen ticari bir faaliyet şekline 

dönerek üzerinden rant sağlanan bir yapı haline gelmiştir. Havzada kaçak kömür üretiminin 

artmasının nedenleri olarak; rödövansçı firmaların kaçak ocaklarda üretilen kömürü satın 

almaları ve bu kömürler için sevk fişi sağlamaları, ayrıca Zonguldak ve civarı tüketicilerin 

ucuz olduğu gerekçesiyle bu kömüre olan talebi gösterilebilir.   

Bu durum kaçak ocakçıyı pazar bulabilen üretici konumuna getirmiş ve böylece 

kömür kaçakçılığının geçmişteki münferit, ihtiyaca binaen, nispeten masum olma özelliğini 

kaybetmesine neden olmuştur. 

Böyle bir ortamda sadece rödövans karşılığı işletilen ocakların değil, tüm havzadaki 

kömür varlığının da denetimi ve korunması gerekmekte olup, bu hususta başta Valilikler 

olmak üzere TTK ve Kamunun diğer ilgili Kurumlarına büyük görevler düşmektedir.   

Bu konuda gerekli görülen istihdamdan ve yaptırımdan kaçınılmaması, kaçak kömür 

üretiminde sosyal güvenlikten, can ve iş güvenliğinden yoksun olarak çalışan,  çalıştırılan 

işçilerden dolayı ortaya çıkan mağduriyetler ile kaçak üretimden alınamayan kanuni 

yükümlülük payları, rödövans bedelleri ve vergiler nedeniyle oluşan kamu gelir kayıplarının 

önlenmesi,  yıkanmadan tuvönan olarak piyasaya verilen bu kömürlerin yakılmasından 

kaynaklanan çevre kirliliği sorunlarının engellenmesi gerekmektedir.  

Devletin hüküm ve tasarrufu altında milli servet olan taşkömürünün teknik gereklere 

göre, iş güvenliğine ve işçi sağlığına uygun koşullarda üretilerek ekonomiye en yüksek 

katkının sağlanabilmesi için, TTK imtiyaz sahasında kaçak üretim ve satışın önlenebilmesi 

amacıyla şehir giriş ve çıkışları ile üretim sahalarında ana yollara bağlanan güzergahlar 

üzerinde Valiliklerce kurulması kararlaştırılan kontrol noktalarının bir an önce 

gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sonuçlandırılması, diğer yandan rödövanslı saha 
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sınırları içinde kaçak ocaklarda üretilen kömürlerin pazarlanmasına kolaylık sağlayan kömür 

depolarının açılmasına izin verilmemesi, rödövanslı saha işletmecileri dışındaki şahıs yada 

şirketlere bayilik verilmek suretiyle kömür ticaretinin denetim altına alınması gerekmektedir. 

Ayrıca; 27.04.2015 tarihinden itibaren yeraltı iş yerlerinde 6645 sayılı Kanuna 

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

bulunmaktadır. 10.09.2014 tarihinde Kabul edilen 6552 sayılı kanunla 3213 sayılı Maden 

Kanununa ek 9. Madde ile linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yeraltında çalışan işçilere 

ödenecek ücret miktarı asgari ücretin 2 katından aşağı olamaz hükmü getirilmiştir. Kamu 

kurum ve kuruluşlarının rödövans işletmecilerine bu nedenle meydana gelen maliyet artışları 

için fiyat farkı ödemesine karar verilmiş olsa da bu hususlar TTK rödövanslı sahalarında 

kaçak ocak işletmeciliğinde, çok daha ucuz işçilik temin edebilmeleri nedeni ile artışa neden 

olabileceği göz ardı edilmemelidir. 

 Öte yandan, kaçak ocak tespitlerine ilişkin olarak; İl Emniyet Müdürlüğü, Orman 

Bölge Müdürlüğü ve TTK Karadon Müessesesi görevlilerinin tuttukları tutanaklar ile yapılan 

çalışmaların incelenmesinden; 

- Daha önce tespit edilip, mühürlenen (TTK mührü) kaçak ocak ağızlarının, 

bilahare mühürlerinin sökülüp çalışmalara tekrar devam edildiği,   aynı koordinatlara sahip,   

pek çok ocağın yıl içerisinde 3-4 defa mühürlendiği, bunların pek çoğunun sahiplerinin belli 

olduğu, kaçak ocak faaliyetlerinin ağırlıklı olarak belirli sahalarda yoğunlaştığı,  6, 8,10, 12, 

16 ve 7-9, 18, 19 No.lu sahaların bunlara örnek olarak verilebileceği, rödövanslı saha 

işletmecilerinin bu sahalarda gerekli kontrol ve denetimi sağlayamadıkları, kömür 

kaçakcılığının önlenmesinde önemli bir faydalarının olmadığı, bu durumun rödövans 

sözleşmelerine de aykırılık teşkil ettiği,  

- Kimi kaçak ocak ağızlarının, meskun mahallere, orman arazisi içine kaçak 

olarak inşa edilmiş ikametgahlara çok yakın olması veya ocak ağızlarının taş içinde açılmaları 

nedeniyle ocak girişlerinin dinamitlenerek kapatılamadığı, mühürlemenin de bir faydasının 

olmadığı, akabinde söküldüğü, 

- Kaçak ocak tespitlerinde el konulan ekipmanların (hızar, kompresör, tulumba, 

fan motoru, vinç motoru, lamba, hilti v.b.), kabloların, kablo başlıklarının pek çoğunun Alsz 

özellik taşımadığı (exproof olmadığı), yeraltında gazlı kömür ocaklarında kullanıma uygun 

olmadığı, ocakların iş güvenliğinden yoksun ilkel şartlarda çalıştığı, 

- Tespit edilen galeri ve desandrelerin bir kısmının 1,5x1,5 kesitinde olduğu, 
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insan ve malzeme geçişine uygun olmadığı, tahkimatın yetersiz olduğu, etkin ve yeterli 

havalandırma yapılmadığı, merkezi gaz izleme sistemlerinin bulunmadığı, 

- Ocak girişlerine yakın yerlerde bulunan barakalarda marka, model ve seri no 

belli olan faal durumda elektrik sayaçlarının bulunduğu, çoğunlukla elektrik enerjisinin nasıl 

ve kim tarafından bağlandığının belli olmadığı görülmektedir. 

Ereğli Kömür Havzasında 1989 yılından bu yana rödövans usulü ile taş kömürü 

işletmeciliği yapılmakta olup, bu süreçte mevzuatta ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkları 

gidermek amacıyla 3213 Sayılı Maden Kanununa 05.06.2004 tarihli 5177 Sayılı Kanunla Ek-

1 Madde ilave edilmiş ve TTK’nın rödövans usulü ile işlettirme yaptırabileceği hüküm altına 

alınarak Maden Kanunu hükümleri doğrultusunda madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi 

sağlanmaya çalışılmıştır. 10.06.2010 tarihinde kabul edilen 5995 sayılı Kanunla da Maden 

Kanunu’nda bazı değişikliklere gidilmiş ve düzenlemeler yapılmış, yapılan değişikliklerle 

ilgili olarak da 06.11.2010 tarihinde Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği 

yayınlanmıştır. 

5995 Sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 6. Maddesinde 3213 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkradan sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki 

fıkralar eklenmiştir. 

"Sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin, mülkî idare amirlikleri veya il özel 

idareleri tarafından tespit edilmesi halinde, sevk edilen madene el konulur. Söz konusu 

madenin ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası verilir. 

 Ruhsat sahibi tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin, mülkî idare 

amirlikleri veya il özel idareleri tarafından tespit edilmesi halinde ise söz konusu madenin 

ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası verilir. 

Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapıldığının 

tespiti halinde faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki idare tarafından el konulur. Bu 

fiili işleyenlere, bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan 

kalkmış olan tüm madenin ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası 

uygulanır. 

 Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üretim yapıldığının tespiti halinde faaliyetler 

durdurularak üretilen madene mülkî idare amirliklerince el konulur. Bu fiili işleyen kişilere, 

bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı ortadan kalkmış olan tüm 
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madenin, ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. El konulan 

madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli İl Özel İdaresi hesabına aktarılır. 

Hammadde üretim izni olmadan üretim yapıldığının ve hammaddenin kamuya ait 

projelerde kullanıldığının tespit edilmesi halinde faaliyetler durdurulur. Bu alanda üretilen 

hammadde için faaliyeti gerçekleştirene ocak başı satış bedeli kadar idari para cezası 

uygulanır. Hammadde üretim izin alanından üretilen hammaddenin projede belirtilen amaç 

dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde, faaliyeti gerçekleştirene amaç dışı kullanılan 

hammaddenin ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası verilir. Yapılan 

üretimin projede belirtilen amaç dışında kullanımının ikinci kez tespiti halinde hammaddenin 

ocak başı satış bedelinin üç katı tutarında idari para cezası uygulanarak izin iptal edilir. 

Ruhsatlı, ancak üretim veya işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldığının 

tespiti halinde, üretim faaliyetleri durdurularak teminat irat kaydedilir. " 

Denilmektedir.  

Bu değişikliklerle kaçak ocak işletmeciliği "Suç" olmaktan çıkmış, idari para cezası 

gerektiren "Kabahatler Kanunu" kapsamına girmiştir.  

2018 yılında tekrar değiştirilen Maden Kanununa Ek Madde 15 ilave edilmiş olup, 

kaçak ocak işletmeciliği Kabahatler Kanunu kapsamında bir suç olmaktan çıkarılarak 3-5 yıl 

arası hapis, 20.000 gün idari para cezası ve 10 yıl faaliyetten men cezası hükme bağlanmıştır.  

Kanunda yapılan bu değişikliğin kaçak ocak işletmeciliği açısından caydırıcı olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Öte yandan; 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 92. Maddesi; 

 "Bu kanunun 16. Maddesi gereğince izin almadan ormanlardan açılan maden 

ocakları kapatılır. Çıkarılan madenler ve her türlü tesis ile alet, edevat ve nakil vasıtalarına 

el konulur. El konulan mallar Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsadere edilir. Bu 

Kanunun 16. Maddesi gereğince izinsiz maden ocağı açanlara ve işletenlere, 91. Madde 

hükümleri saklı kalmak üzere iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli 

para cezası verilir"  Şeklindedir.   

10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair Kanunun yürürlüğe 

girmesi ile TTK’nın özel güvenlik görevlilerinin rödövanslı sahalarda veya ruhsat alanı içinde 

kendi başlarına denetim ve önleme faaliyetlerinde bulunmaları olanaksız hale gelmiş, kaçak 

ocaklarla mücadele kolluk güçleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır. TTK daha çok teknik 
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olarak mühendis, tekniker, işçi gibi personel ve patlayıcı madde, araç, el konulan 

malzemelerin muhafazası gibi lojistik destek vermeye başlamıştır. 

TTK’ nın, rödövansla işletilen sahalarda imzalanan sözleşmeler gereği projeli olarak 

faaliyet gösteren ocaklara ait ilgili müessesenin adı, saha no, firma adı, ocak no, kullanılan 

yerin memleket koordinatları ve kotu, mülkiyet durumu ve özel bir kodun da bulunduğu 

bilgileri içeren, TTK ambleminin soğuk damgalı olarak yer aldığı metal “Ocak Tabelası” 

uygulamasını da 2011 yılı ortalarında başlattığı görülmüştür. Bu uygulama ile projeli yasal 

ocak ve izinli alanların nispeten belirlenmesi sağlanmıştır. 

3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesi ile Madencilik Faaliyetleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 56. maddesi gereğince kaçak sevkiyatı takip ve cezalandırma Mülki İdarenin 

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

hukuku Kurum uhdesinde kalmak kaydıyla rödövans karşılığı işletilmek üzere firmalara 

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

caydırıcılığın sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar Devletin konuyla ilgili tüm 

birimleriyle birlikte yürütülmeye çalışılmaktadır. 

Bölgede kaçak ocak ve kömür kaçakçılığı faaliyetleri ile mücadele çok eski tarihlere 

dayanmakta olup, gerek kömür sevkiyatının düzenlenmesi ve denetlenmesi gerekse kaçak 

ocak ve kömür kaçakçılığı ile mücadele edilmesi amacıyla Valilik tarafından 1995/1, 2000/8, 

2003/3 ve 2005/1 No.lu genelgeler yayınlanarak ilgili birimlerin sorumlulukları belirlenmiş ve 

ortak hareket edilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

Ancak, taşkömürünün enerjinin en önemli girdilerinden biri olması ve 

vazgeçilmezliği, kolay paraya çevrilebilmesi, işsizlik ve istihdam sorunu gibi nedenlerle, 

Valilik Genelgeleri ve alınan diğer önlemlere rağmen kaçak ocak açma ve çalıştırma 

faaliyetlerinin en basit iş güvenliği şartlarından bile yoksun, sosyal güvencesiz, ilkel bir 

şekilde devam ettiği, rödövanslı saha işletmecilerinin ise bunlara engel olmak bir yana, 

destekler konumda oldukları görülmektedir. 

Bölgede taşkömürü üretiminin, pazarlamasının ve satışının yasalara ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun bir şekilde, sosyal hukuk devleti temel anlayışı ve esaslarında 

yürütülmesinin sağlanması gerekmektedir. 

Rödövansla işletilen sahalar ve kaçak ocaklarda meydana gelen kazalardan Mahkeme 

kararları ile müştereken ve müteselsilen sorumlu tutularak yüksek miktarlarda tazminatlar 

ödediği görülen Kurum; 02/02/2010 tarih ve 90/1571 sayılı Zonguldak Valiliğine muhatap 
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yazısı ile Genel Müdürlük ve bağlı Müessese Müdürlüklerine ait ruhsatlı saha içerisinde 

sabotaj, hırsızlık ve yağma gibi olaylara maruz kalınmaması için 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanunun 9. Maddesine istinaden görev alanının genişletilerek, ruhsatlı ve 

sorumluluk sahalarında 16 (onaltı) kişilik özel güvenlik personelinin görev yapabilmesi için 

silahsız özel güvenlik izni verilmesi talebinde bulunmuştur.  

Konuyla ilgili olarak Zonguldak Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığına görüş 

sorulmuş, alınan 26/07/2010 tarihli ve B.05.1.EGM.0.52.45258 (63241)-1399-133948 sayılı 

cevabi yazıda özetle “… Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Zonguldak ili 

sınırları içerisinde kalan maden havzasında kaçak yollarla açılan ocakların nerede ve ne 

zaman açılacağının belli olmaması, ocakların belli bir güzergah veya ağ hattı üzerinde 

olmadığı, cadde ve sokak gibi kamuya açık, her an herkesin gelip geçtiği, genel kolluğun 

gözetim ve denetiminde bulunan yerlerin geçiş güzergahında olabileceğinden yetki 

karmaşasına neden olunmaması amacıyla, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne 

ait havzanın tamamının görev alanı sayılması ile ilgili talepleri uygun görülmemektedir…” 

denildiğinden, 5188 sayılı Kanuna istinaden, Kurum taleplerinin reddine karar (14/10/2010 

tarih ve 2010/72 sayılı) verilmiştir. 

Kurum Zonguldak Valiliğine muhatap 08.06.2016 tarih ve 1803 sayılı yazısı ile 

tekrar;  "…havzada sürekli bulunan ve ruhsat sahibi olan Kurumumuza ait özel güvenlik 

görevlilerinin havzanın kontrolünde kullanılmasının doğru bir yaklaşım olacağından 

hareketle, 5188 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında 14.10.2010 tarih ve 2010/72 

sayılı Özel Güvenlik Komisyonu Kararının tekrar değerlendirilerek; imtiyaz alanımızın 

Zonguldak ili içinde kalan bölümlerinde denetim, kontrol ve güvenlik görevini, daimi ve 

silahlı olarak görev yapmak üzere görev alanı genişletilmesi talebimizin, silahlı 30 özel 

güvenlik görevlisi için yeniden gündeme alınması"  hususu  iletilmiştir. 

Zonguldak Valilik Makamı’nın Jandarma İl Komutanlığı’na muhatap 07.12.2016 

tarih E.7787 sayılı yazısıyla; İlimizde kaçak kömür ocaklarının faaliyetlerine yönelik olarak 

yapılan ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi (Polis sorumluluk bölgesi dahil), takibi ve 

gereğinin Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yerine getirilmesi uygun görülmüştür. 

Kaçak ocaklara ve kömür kaçakçılığına ilişkin iş ve işlemler hali hazırda Zonguldak 

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülmektedir. 
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Öneri: 

Rödövanslı sahalar ve Kaçak, kayıt dışı kömür üretim ve satışı ile ilgili olarak; 

 - Rödövans sözleşmelerinde her türlü kontrol imkanının bulunduğu göz önüne 

alınarak, rödövans sahaları ve işletmelerinin kurum tarafından onaylanan işletme projelerinin 

ve iş güvenliğine ilişkin risklerin yerinde kontrol ve denetimlerinin yapılması suretiyle bu 

sahalarda meydana gelebilecek olumsuz durumlardan kaynaklanan tazminatların mevzuat 

gereğince ruhsat sahibi olarak esas sorumlu ve yükümlü sayılan TTK’ya rücu edilmesinin 

önlenmesi, aynı zamanda kaçak ve kayıt dışı kömür üretim ve satışının önlenmesi için 

sözleşmeli sahalar birimleri personel sayılarının yeterli düzeye çıkarılması, 

- Rödövanslı sahalardan sevkiyatı yapılan madenlerin tartıldığı kantarların kamera 

sistemi ile internet ve bilgisayar üzerinden izlenmesi, kantar yazılım programı vasıtasıyla 

günlük raporların internet ortamından takip etme imkanlarının araştırılması,  

- Rödövans usulü ile işletmecilik yapan firmaların kantar kayıtları, MAPEG ve sevk 

fişleri ile beyan ettikleri üretim miktarlarının, kurum tarafından yıllık onaylanan işletme 

projelerine uygun olup olmadığının firma ocaklarında yapılacak yerinde ölçüm sonuçları ile 

birlikte değerlendirilmesi, 

- Yapılan kontrollerde kurum tarafından onaylanan yıllık işletme projelerine uygun 

çalışmadıkları, farklı lokasyonlarda üretim yaptıkları tespit edilen rödövans işletmecilerine 

rödövans sözleşmelerindeki cezai müeyyidelerin uygulanması,  

- Kurum ilgili birim personelinin de katıldığı kaçak ocak tespit, imha ve kapatma 

işlemlerinde; gerekli iş güvenliği ve çevre güvenliği önlemlerinin alınması suretiyle; kaçak 

ocağı işletenlerin, çıkarılan kömür miktarının veya ocak açıklığının, bu açıklığa göre 

çıkarılabilecek kömür miktarının mümkün olduğunca tespit edilerek tutanaklarda yer 

almasının sağlanması,   

- Kayıt dışı ve kaçak kömür üretim ve sevkiyatının önlenmesi için şehir giriş ve 

çıkışları ile üretim sahalarından ana yollara bağlanan güzergahlar üzerinde Valiliklerce 

kurulması kararlaştırılan kontrol noktalarının biran önce gerçekleştirilmesine yönelik 

çalışmaların sonuçlandırılması, kaçak kömür satış depolarının tespit edilerek faaliyetlerinin 

durdurulması amacıyla ilgili Valilikler nezdinde girişimlerin sürdürülmesi,  

- Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kömür sahalarında kaçak veya kayıt dışı 

üretim yapılan maden ocaklarında sosyal güvenlikten ve can güvenliğinden yoksun, ilkel 
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şartlarda insan çalıştırılmasının önlenmesi ve tüm sahadaki kömür üretiminin yasal çerçevede, 

çağdaş madencilik teknik ve kurallarına göre yapılmasının sağlanması, Devletin gelir 

kaybının önlenmesi amacıyla, kaçak ve kayıt dışı kömür üretiminin ortadan kaldırılması için 

ilgili mercilerle birlikte etkin tedbirler alınması önerilir. 

BULGU 8.2.8: Kurum Bazında İşgücü Verimliliklerinin Artırılamaması ile İşyeri 

Disiplininin Sağlanamaması 

2018 yılına ilişkin Denetim çalışmalarında devamsızlıklara, hastane izinlerine, PDKS 

uygulamalarına, iş disiplinine ve icra takiplerine ilişkin olarak Kuruma bağlı Müesseselerde 

yapılan tespitler benzerlik taşıdığından ve ilgili Müessese raporlarında ayrıntılı olarak yer 

verildiğinden burada sadece Karadon ve Armutçuk Müessesesinde yapılan tespitlere özet 

olarak değinilecektir. 

Karadon Müessesesinde; 2018 yılında izinsiz ve mazeretsiz işe gelmeyenler, 

ücretsiz yada sayılmayan istirahat izni vb. kullananların 65.067 yevmiye işgücü kaybına yol 

açtıkları, toplu iş sözleşmesi ve ilgili mevzuat gereği verilen diğer izinlerde dahil edildiğinde 

kayıp iş günü sayısının 114.329’a yükseldiği bu rakamın da fiili yevmiye sayısının %24’ünü 

oluşturduğu görülmektedir. Devamsızlık yapma, hastane izni, istirahat izni kullanma 

oranlarının pano ayak üretim işçilerinde daha fazla olduğu, bu işçilerin gruplu çalışma 

sisteminden daimi çalışmaya geçirilmeleri sonucunda devamsızlık yapma oranlarının arttığı 

görülmektedir.   

Kilimli İşletme Müdürlüğünde yapılan incelemelerde;  08.03.2018 tarihinde; 08:00-

16:00 vardiyasında (Tahkimat vardiyası); 

1. Kartiyede kayıtlı 62 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 45 işçinin geldiği, 

2. Kartiyede kayıtlı 56 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 30 işçinin geldiği, 

3. Kartiyede kayıtlı 65 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 49 işçinin geldiği, 

4. Kartiyede kayıtlı 32 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 24 işçinin geldiği,  

O gün o vardiyaya gelmesi gereken kayıtlı 215 pano ayak üretim işçisinden 67 

tanesinin (%31’i) herhangi bir nedenle (Yıllık izin, ücretsiz mazeret izni, devamsızlık, hastane 

izni, ücretsiz istirahat izni, iş kazası istirahat izni v.b.) işe gelmediği görülmüştür. 

08.03.2018 tarihinde;  
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24:00-08:00 (üretim vardiyası) vardiyasında vardiyaya gelmesi gereken kayıtlı 73 

pano ayak üretim işçisinden 53 tanesinin işe geldiği, 20 işçinin işe gelmediği,  

16:00-24:00 (üretim vardiyası)  vardiyasında vardiyaya gelmesi gereken kayıtlı 81 

pano ayak üretim işçisinden 60 tanesinin işe geldiği, 21 işçinin işe gelmediği, 

Yaklaşık benzer durumlar 5-6-7-9 Mart 2018 tarihlerinde de tespit edilmiştir.  

Gelik İşletme Müdürlüğünde yapılan incelemelerde;  08.03.2018 tarihinde; 08:00-

16:00 vardiyasında (Tahkimat vardiyası); 

1. Kartiyede kayıtlı 60 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 40 işçinin geldiği, 

2. Kartiyede kayıtlı 58 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 6 işçinin geldiği, 

3. Kartiyede kayıtlı 31 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 27 işçinin geldiği, 

4. Kartiyede kayıtlı 78 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 48 işçinin geldiği,  

O gün o vardiyaya gelmesi gereken kartiyede kayıtlı 227 Pano ayak üretim işçisinden 

60 tanesinin (%26’sı) herhangi bir nedenle işe gelmediği görülmüştür. 

08.03.2018 tarihinde;  

24:00-08:00 (üretim vardiyası) vardiyasında vardiyaya gelmesi gereken kayıtlı 94 

pano ayak üretim işçisinden 75 tanesinin işe geldiği, 19 işçinin işe gelmediği,  

16:00-24:00 (üretim vardiyası)  vardiyasında vardiyaya gelmesi gereken kayıtlı 101 

pano ayak üretim işçisinden 73 tanesinin işe geldiği, 28 işçinin işe gelmediği, 

Yaklaşık benzer durumların 5-6-7-9 Mart 2018 tarihlerinde de olduğu tespit 

edilmiştir.  

Kartiyelerde kayıtlı işçilerden %25-%30’unun herhangi bir nedenle o gün işe 

gelmemesi iş tertibini ve iş disiplinini bozmakta, ayak çalışma boyu oranlarının düşmesine yol 

açmakta,  günlük üretimi, üretim maliyetlerini ve iş güvenliğini olumsuz etkilemektedir.  

Müessesede 2018 yılı işçi puantajları incelendiğinde, 10 gün ve üzerinde devamsızlık 

yapan 63 işçi, 20 gün ve üzerinde devamsızlık yapan 12 işçi bulunduğu bulunduğu, iş kazası 

hariç 30 gün ve üzeri istirahat izni kullanan 268 işçi, 90 gün ve üzerinde istirahat izni kullanan 

44 işçi bulunduğu, iş kazası nedeniyle 30 gün ve üzeri istirahat izni kullanan 129 işçi 

bulunduğu,  
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İzinsiz, mazeretsiz devamsızlık yapılan gün sayısının, 2015 yılında 4.316, 2016 

yılında 2.873, 2017 yılında 2.677, 2018 yılında 2.167 gün olduğu görülmüştür.  

Müessesede bazı işçilerin izinsiz ve mazeretsiz devamsızlıkları dışında iş ve iş yeri 

disiplinini etkileyecek boyutlarda, olağan olamayacak sıklıkta hastane izni ve ücretsiz istirahat 

izni kullandıkları, bu durumu alışkanlık hale getirdikleri, bunların kimi sağlık kuruluşlarından 

ve doktorlardan arka arkaya rapor alabildikleri, oldukça sık hastane izni kullanan bu işçilerin 

bazı sağlık kuruluşlarında olağan olamayacak sıklıkta arka arkaya benzer/aynı tahlil ve 

tetkikleri yaptırabildikleri, bu sayede o günlere ait yevmiyelerini sorunsuz aldıkları, diğer 

işçilere kötü örnek teşkil ettikleri, 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 

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.  

Öte yandan TTK Teftiş Kurulu Başkanlığınca Karadon Müessesesine ilişkin olarak 

düzenlenen 2017 yılına ilişkin Genel Raporda, İşçilerin günlük tedavi evrakları üzerinde 

yapılan incelemelere ilişkin olarak; 

 “Zonguldak Özel Level Hastanesinden alınan doktor evraklarında şüpheye 

düşülerek Müessese Yönetimince 01.08.2017 tarihli yazı ile hastaneden alınan detay tedavi 

bilgileri sonucu hasta epikriz raporu ve tahlillerin işlem saatlerinin erken olmasına rağmen 

çıkış saatlerinin daha geç yapıldığının anlaşıldığı ve yevmiye işlemi yapılmadığı,  Müessese 

Personel Şube Müdürlüğü ilgili birimi ve Müessese Yönetiminin bu konuda özel bir çaba 

harcadığı, 09.03.2018 ve 13.03.2018 tarihlerinde de yazdıkları yazılar ile Zonguldak’ta 

faaliyet gösteren kamu ve özel hastanelerin uyarıldığı” belirtilmektedir.  

Müessesede 2016 yılında 8, 2017 yılında 2, 2018 yılında 3 personele 4857 Sayılı İs 

Kanunu 25. Maddesi II/g; “İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe 

dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden 

sonraki is günü, yahut bir ayda üç işgünü isine devam etmemesi.” Hükümleri gereği, is akdi 
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fesih işlemi uygulandığı, 2018 yılında 22 işçinin disiplin kurulu kararı ile başka müesseseye 

gönderildiği, 705 işçiye de muhtelif nedenlerle yevmiye kesilmesi cezası uygulandığı 

görülmüştür.  

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmeliğin 9/c-6 maddesinin “Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık 

durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını 

tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin 

onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini 

yapmak.” hükmü de dikkate alınarak, 

Müessese Müdürlüğünce, işyeri hekimliği uygulamasından da yararlanılarak istirahat 

almayı ve mazeretsiz devamsızlığı alışkanlık haline getiren isçilerin istirahat ve 

devamsızlıklarının nedenlerinin incelenmesi ile caydırıcı tedbirler alınması,  

Olağan olamayacak sıklıkta sağlık başvurusu olan personelin neden olduğu is 

kaybının önlenebilmesini teminen, personelin is yeri hekimlerince takip edilmesinin 

sağlanması, hastaneye sevk edilen, raporlu ve is kazası gibi sağlık sorunu olan tüm personelin 

sorunlarının Personel Şube Müdürlüğünce iş yeri hekimlerine ulaştırılması yararlı olacaktır. 

Öte yandan TTK Teftiş Kurulu Başkanlığınca Karadon Müessesesine ilişkin olarak 

düzenlenen 18.05.2018 tarihli Cevaplı Rapor Madde 28’ de Personel Devam Kontrol Sistemi 

(PDKS) uygulamalarına ilişkin olarak;  

″……..Sözleşmeli, kadrolu, yevmiyeli teknik personel ve işçilerin 23-27.10.2017 

dönemine ilişkin lambahane puantajı, çip puantajı ile PDKS puantajı karşılaştırıldığında, 

Manuel yapılan lambahane puantajı, PDKS ve çipli lamba verilerine göre yeraltına 

inen personel sayılarının birbirinde farklı olduğu,″ belirtilmektedir. 

Diğer yandan bankaların kredi limitlerini işçilerin ücretlerinin iki katı oranda yüksek 

tutmaları ve işçilerin hesap ekstrelerinde ‘kullanılabilir kredi’ olarak yer alan tutarı bilinçsiz 

bir şekilde kullanmaları nedeniyle geri ödemesi giderek güçleşen bir borç batağına girdikleri 

görülmektedir. Mazeretsiz işe gelmemeyi veya doktora çıkıp istirahat almayı alışkanlık 

yapanların daha çok ücretleri üzerinde icra takibi olan işçiler olduğu, son yıllarda borç 

batağına girmiş olan işçi sayısının arttığı, 2018 yılsonu itibariyle;  327 işçinin icra takibinde 

1.786 dosyası bulunmakta olup icra borçları toplamı 21.825.136,13 TL dir. Bunlardan 72 

kişinin icra borçları toplamı 100.000,00 TL’nin üzerinde olup, 700.000,00 TL borcu olan işçi 
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bulunmaktadır. Pek çok işçinin icra dosyaları ile birlikte nafaka dosyalarının bulunduğu, aile 

birliğini muhafaza edemedikleri görülmüştür.  

Yüksek miktarda icra borcu bulunan işçilerin maaş bordroları üzerinde yapılan 

incelemede, maaşlarından kesintiler nedeniyle neredeyse ellerine hiç para geçmediği 

görülmektedir. Bunların arasında devamsızlık yapma, hastane izni kullanma ve istirahat alma 

oranlarının yüksek olduğu, önemli bir kısmının da iş kazası geçirdikleri ve iş kazası istirahati 

kullandıkları, iş yerlerinde de dikkatsiz ve tedbirsiz davrandıkları, aynı işyerinde çalışan diğer 

arkadaşlarını da riske attıkları anlaşılmaktadır. Bu işçilerin nakliyat, pano ayak üretim, 

sinyalci, barutçu, tarama, hazırlık işçiliği gibi iş güvenliği açısından kritik ve riskli sanatlarda 

çalıştıkları dikkate alındığında tehlikenin boyutu ortadadır.  

 İşçilerin aşırı borçlanma konusu her ne kadar özel hayatlarıyla ilgili ise de, toplam 

işçi sayısının %15’ini oluşturan bu işçilerden bu ruh halleriyle verimli çalışmalarını beklemek 

güç görülmektedir. Bu nedenle, bu işçilerin borçlanma nedenlerinin, borçların niteliklerinin 

araştırılması, aşırı miktarda borçlanmalarının önlenmesine yönelik olarak da gerekli eğitim 

programlarına tabii tutulması, bu hususta ilgili merciiler nezdinde girişimlerde bulunulması 

yararlı olacaktır. 

Armutçuk (ARTİM) Müessesesinde; Kayıp iş günleri sayısının; devamsızlıklar 

nedeniyle 2016 yılında 348 gün, 2017 yılında 401 gün, 2018 yılında 328 gün,  hastane izinleri 

nedeniyle 2016 yılında 2.640 gün, 2017 yılında 648 gün, 2018 yılında 783 gün,  sayılmayan 

istirahatler nedeniyle 2016 yılında 56 gün, 2017 yılında 3.798 gün, 2018 yılında 4.013 gün, 

ücretsiz istirahatler nedeniyle 2016 yılında 7.083 gün, 2017 yılında 2.063 gün, 2018 yılında 

2.293 gün,  hastaneye yatış nedeniyle 2016 yılında 66 gün, 2017 yılında 26 gün,  mazeret 

izinleri nedeniyle 2016 yılında 3.948 gün, 2017 yılında 3.645 gün, 2018 yılında 2.860 gün, iş 

kazaları nedeniyle 2016 yılında 1.949 gün, 2017 1.989 gün, 2018 yılında 2.656 gün, ücretsiz 

istirahat (Heyet) 560 gün olmak üzere 2016 yılında toplam 16.765 gün, 2017 yılında toplam 

13.565, 2018 yılında toplam 13.180 gün iş günü olduğu,  

2018 yılında 10 günden fazla devamsızlığı bulunan 5 işçi, 30 günden fazla istirahat 

izni kullanan 96 işçi bulunduğu görülmüştür.  

Ayrıca, 2018 yılsonu itibarıyla Müessese’de mevcut, kaydı açık 898 işçinin %9’u 

oranında 85 işçinin icra kesintisi olduğu, 450 bin TL civarında borcu olanların bulunduğu, 

100 Bin TL üzerinde borcu olan 35 işçinin bulunduğu, icra borçları toplamının 8 milyon 

TL’yi geçtiği, bu işçilerden 38 adedinden nafaka kesintisi de yapıldığı, aile birliklerinin 
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bozulduğu, yüklü miktarda icra borcu bulunan işçilerin maaş bordroları üzerinde yapılan 

incelemede hiç maaşlarının çıkmadığı veya ellerine cüzi miktarda bir para geçtiği 

görülmektedir. 

Öte yandan; TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde 

(ARTİM), TTK Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 

13.02.2018 tarih ve 193/63/58 sayılı Soruşturma Raporuna istinaden hazırlanan 28.02.2018 

gün E.25367 sayılı TTK Teftiş Kurulu Başkanlığı Müzekkeresinde özetle; 

"Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğünün Genel Müdür 

Yardımcılığına muhatap 20.12.2016 gün 3325 sayılı yazısı ve eklerinde; 

‘Müessese isçilerinin 2. basamak sağlık kuruluşlarına yaptığı başvurularda sorunlar 

olduğu kuşkusuyla yapılan inceleme sonucunda, hastanelere acil servisten giriş yapan bazı 

isçilerin ibraz ettikleri evrakların üretilmiş evraklar olduğu, evrakların bazılarının ücretli 

mazeret iznine dönüşecek şekilde düzenlendiği, konular, tanılar ve yapılan tedavilerin tüm 

evraklarda aynı olduğu…' hususunun belirtildiği, 

Söz konusu yazıda; “ARTİM'de (ARMUTÇUK TİM) çalışan işçi personelin, işyeri 

hekimi haricinde muayene için diğer sağlık sunucularına çıktıklarında mesai sürelerinin 

yarısından fazlasını doktorda geçirdiklerini belirten evraklarla (günlük tedavi evrakları) ilgili 

olduğu, müessesece bu evrakların sahte olduğunun iddia edildiği, 

ARTİM'de çalışan bir işçinin (D.B.) 21.12.2016 tarihinde 13 gün önce yaptığı 

devamsızlık nedeniyle geriye dönük olarak günlük hastane tedavi evrakı temin ederek 

müesseseye ibraz etmesi ve PDKS servisi personelinin bu evraktan şüphelenmesi üzerine, 

PDKS Servisince yapılan tasfiye işlemi ve araştırma neticesinde müessese işçileri tarafından 

çeşitli hastanelerden usulsüz olarak günlük tedavi evrakının temin edilerek, karşılığında 

yevmiye alındığının tespit edildiği, 

Soruşturma henüz Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal etmeden önce, 19.12.2016 

tarihinde ARTİM tarafından, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve Özel Ereğli Anadolu Hastanesi 

nezdinde, bir takım müessese işçisine ait günlük tedavi evrakının sorgulanması sonucu, 

hastaneler tarafından verilen cevaplardan, bu evrakların kayıtlarının hastanelerde 

bulunmadığı ve evrakların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği, 

Konunun 22.12.2016 tarihinde TTK Teftiş Kurulu Başkanlığı’na intikal etmesi 

üzerine, 2016 yılı içerisinde alınmış tüm günlük tedavi evraklarına (2.713 adet) el konulduğu, 
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Bu doğrultuda; El konulan belgeler ile bunlara ilişkin SGK sağlık hizmetleri 

dökümü, başvurulan sağlık sunucularına ilişkin kayıt tarihi ve saati dökümü, Kdz. Ereğli 

Devlet Hastanesine ait 15.09.2016-28.12.2016 tarihleri, Özel Ereğli Anadolu Hastanesine ait 

02.08.2016-30.11.2016 tarihleri arasındaki kamera kayıtları, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine 

ait Hasta Müracaat Formları, günlük tedavi evraklarının analiz raporları/log kayıtları ve 

anılan hastanenin günlük tedaviler sonucu vermesi gereken resmi orijinal belge örneği, 

Karşılaştırıldığında ve alınan ifadeler değerlendirildiğinde; 

ARTİM'de 2016 yılına ilişkin 301 kişiye ait toplam 1.609 adet günlük tedavi 

evrakının sahte olduğunun tespit edildiği, 2016 yılında alınmış 2.713 günlük tedavi evrakının 

%59’unun sahte olduğu, 

1.609 adet sahte günlük tedavi evrakının kullanılması nedeniyle, personele ödenen 

günlük yevmiye, hafta tatili, ikramiye ile birlikte SGK primi, işsizlik primi, vergi, Amele 

Birliği primi vb. tüm ücret ve ödeme miktarlarının hesaplanması sonucu toplamda 814.561,56 

TL Kurum zararının oluştuğu, 

Sahte evrakların detaylı analizinde; 

1. Tip Evrak: 1.114 adet günlük tedavi evrakının, SGK ve hastane kayıtlarının 

bulunmadığı, diğer bir deyişle hastanede hiç muayene olmadan evrak üretildiği, (Tüm sahte 

evrakların % 69'u) 

2. Tip Evrak: 281 adet günlük tedavi evrakının, SGK ve hastane kayıtlarının 

bulunduğu, evrakların genel olarak 5-6 saat tedavi görüldüğü ve personelin yevmiye almasını 

sağlayacak şekilde hazırlandığı, ancak hastaneden temin edilen hasta müracaat bilgi formu 

detaylarında bu kayıtların gerçeği yansıtmadığı ve hastanede ortalama 10 dakika tedavi 

görüldüğünün belgelendiği, (Tüm sahte evrakların % 17'si) 

3. Tip Evrak: 214 adet günlük tedavi evrakının, SGK ve hastane kayıtlarının 

bulunduğu, evrakların genel olarak 5, 6 saat tedavi görüldüğü ve personelin yevmiye almasını 

sağlayacak şekilde hazırlandığı, ancak evraklarda yer alan saatlerin SGK kayıtlarında yer 

alan tedavi saatleri ile uyuşmadığı, ayrıca evrakların Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinin orijinal 

evraklarıyla uyuşmadığı, diğer bir deyişle evrakların sol üst kısmında Sağlık Bakanlığı 

ambleminin bulunmadığı, evraklarda hastane barkodunun olmadığı, evraklar üzerinde 

bulunmaması gereken T.C. kimlik no ve SSK Sicil no vb. verilerin yer aldığı, evraklar 

üzerinde yazan hastane giriş-çıkış saatlerinin sonradan usulsüz olarak değiştirildiği, (Tüm 

sahte evrakların, % 13'ü)  Şeklinde 3 farklı sahte günlük tedavi evrakı ile karşılaşıldığı, 
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301 personele ait 1.609 adet sahte günlük tedavi evraklarının; 856'sının (% 53,20) 

Özel Ereğli Anadolu Hastanesi, 748'inin (% 46,48) Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi, 4'ünün (% 

0,24) Özel Echomar Hastanesi, 1'inin (% 0,06) ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden 

temin edildiği, 

Özel Ereğli Anadolu Hastanesinden belge alanların, herhangi bir muayene olmadan 

direkt olarak veya Hastane Yöneticisi Ş.E. yönlendirmesi ile M.D. isimli personelin yanına 

giderek para ve/veya yiyecek, içecek, sigara vb. karşılığı sahte günlük tedavi evraklarını 

aldıklarını, 

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinden belge alanların, herhangi bir muayene olmadan 

direkt olarak N.U., B.Y. isimli personellerin yanlarına giderek para ve/veya sigara vb. 

karşılığı sahte günlük tedavi evraklarını aldıklarını, 

Beyan ettikleri,″  

Belirtilmekte olup Müzekkerenin SONUÇ bölümünde özet olarak; 

″….. KURUM ZARARININ TAHSİLİ YÖNÜNDEN: 

1.609 adet sahte günlük tedavi evrakının kullanılması nedeniyle, personele ödenen 

günlük yevmiye, hafta tatili, ikramiye ile birlikte SGK primi, işsizlik primi, vergi, Amele 

Birliği primi vb. tüm ücret ve ödeme miktarlarının hesaplanması sonucu toplamda 814.561,56 

TL Kurum zararı oluştuğundan,  yasal faizleriyle birlikte adı geçenlerden rızaên, aksi 

durumda hukuki yollarla tahsil edilmesinin, Tüm sahte günlük tedavi evraklarına ilişkin 

yevmiye kayıtlarının devamsız olarak düzeltilmesi, bu evraklara ilişkin diğer kamu kurum, 

kuruluşlar nezdinde yapılmış işlem ve ödemelerin müesseselerce iptal edilmesinin, Ayrıca 

Sahte günlük tedavi evrakı kullanan personelden, tespit edilen Kurum zararının tahsili 

bakımından telafisi güç kamu zararlarının oluşmasının önüne geçilmesini teminen, halen 

çalışmakta olan 278 personelin emekli olması durumunda yapılacak ödemeler için tedbir 

uygulanması hususunda Hukuk Müşavirliği nezdinde girişimde bulunulmasının,″ istendiği ve  

sahte evrak kullandığı tespit edilen 289 personel ile sahte evrak kullandığı ayrıca sahte evrak 

kullanılmasına para veya menfaat karşılığı aracılık ettiği tespit edilen 18 kişi hakkında 

Kurum Hukuk Müşavirliği tarafından Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına 2017/129 

Soruşturma No ile T.C.K 204. madde ve diğer maddelere istinaden Kanun dışı hastane, tedavi 

evrakları vb. düzenleyerek işyerini zarara uğratan işçi ve soruşturma dosyasında ismi geçen 

diğer kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması amacıyla ceza davası 

açılmasına karar verilmesi talebiyle SUÇ DUYURUSUNDA bulunulduğu“ görülmüştür.  
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Kurumun diğer Müesseselerinde de özellikle mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçilerin 

işe gelmeme nedenleri ile olağan olamayacak sıklıkta hastane izni, günlük tedavi evrakı,  

istirahat izni kullanan işçilerin sağlık durumları, kullandıkları raporlar ve günlük tedavi 

evrakları araştırılarak, işçilerin işe devamlılıklarını sağlamak ve motivasyonlarını artırmak 

doğrultusunda gerekli her türlü tedbir alınmalıdır. 

Öte yandan, Kurum yer altı işyerlerinde münavebeli olarak (Gruplu) üretime yönelik 

Pano Ayak Üretim İşçiliği Sanatında çalışanların, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin İşin 

Düzenlenmesi başlıklı 18. Maddesine istinaden norm kadroları ile birlikte daimi işçilik 

statüsüne değişimlerinin 19.10.2015 tarihli Makam talimatıyla 15.11.2015 tarihinden itibaren 

yapıldığı, o tarihten itibaren Kurumda gruplu çalışan işçilerin tamamının daimi statüye 

geçirildiği görülmüştür. Halen çoğunlukla klasik ağaç tahkimatlı göçertmeli uzun ayak 

yöntemi ile emek yoğun şekilde üretim yapılan Kurumda özellikle pano ayak üretim 

işçiliğinde görülen devamsızlıkların bir nedeninin de gruplu çalışma sisteminin kaldırılması 

olduğu düşünülmektedir.  

TTK Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerinin yıllık programlı denetim 

çalışmalarında PDKS uygulamalarına ilişkin olarak işçi ve diğer personelin yeraltına 

giriş/çıkış kart hareketleri, lambahane ve çipli ocak baş lambası kayıtları kapsamında 

yaptıkları inceleme ve tespitlere devam edilmesinde oldukça yarar görülmektedir. 

Geçmiş yıllarda, PDKS kartını okuttuğu halde yer altına girmeyen, başkasının PDKS 

kartını okutan, çipli lambasını başka bir personel ile yer altına gönderen personele disiplin 

cezaları ile idari ve mali yaptırımların uygulandığı, ödemelerin çipli lamba puantajına göre 

yapılması nedeniyle işçilerin başkasının lambasını yer altına indirmesi veya yer altından 

çıktığı halde çipli lambasını yer altında bırakması gibi olayların yaşanmasının ihtimal 

dahilinde olduğu, dolayısıyla, zaman zaman kuyu başında ocağa girişlerde işçiler tarafından 

lambaların usule uygun şekilde alınıp alınmadığının denetlenmesi, özellikle kendisine ait 

lamba ile birlikte kendisine ait olmayan lambaların yer altına indirmeye çalışanların veya yer 

altından çıkmasına rağmen lambasını yer altında bırakanların tespiti halinde işçi hakkında 

ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

Öneri: 

Kurum bazında işgücü verimliliklerinin artırılması ve işyeri disiplininin sağlanması 

amacıyla; 
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- İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmemeyi, olağan olamayacak sıklık ve sayıda hastane izni 

kullanmayı, istirahat almayı alışkanlık haline getiren, disiplinsiz hareket eden, iş amirlerine ve 

arkadaşlarına karşı uygunsuz ve fiili davranışlarda bulunan, işyeri moralini ve disiplinini 

bozarak üretimi aksatan işçilere 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin 

tavizsiz uygulanması konusunda Kurum yöneticileri tarafından gerekli kararlılığın 

gösterilmesi, 

- Personel Devam Kontrol Sisteminin anlamı ve önemi açısından PDKS 

uygulamalarına ilişkin olarak TTK Genel Müdürlüğünce çıkarılan Genelge ve Talimatların 

titizlikle uygulanması ile Müessese çalışanlarının ikaz edilerek bu hükümlere uymalarının 

sağlanması,  

- Çipli lamba uygulaması ile ilgili olarak hem teknik hem idari boyutta çalısanların ve 

kullanıcıların,  egitimden geçirilmesi, Lambahane, PDKS ve Gaz İzleme birimlerinin 

koordinasyon içinde çalışmasının sağlanması, 

- PDKS kayıtları, çipli ocak baş lambası kayıtları, lambahane kayıtları ile kamera 

görüntülerinin ilgili birim amirleri ve Müessese Müdürlüğünce aylık olarak kontrol edilerek 

vergi kayıplarına ve kamu zararına yol açan haksız ödemelerin önüne geçilmesi önerilir. 

BULGU 8.2.9: Ocakların Giderek Derinleşmesiyle Ortaya Çıkan Zorlukların  

Üretim Verimliliklerini Düşürmesi 

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.  

Aşağıdaki çizelgede kurumun son dört yıla ait işgücü verimlilik değerleri ve 2018 

değerlerinin program ve bir önceki yılla karşılaştırılması yer almaktadır. 

İş Gücü Verimliliği Tablosu 

İş Gücü Verimliliği 

2015 2016 2017 2018 Gerçekleşme Oranı 

Fiili Fiili Fiili Program Fiili 
Programa 

Göre 

Geçen 

Yıla Göre 

kg/yev. kg/yev. kg/yev. kg/yev. kg/yev. (%) (%) 

Tuvönana Göre;               

  Kazı (Üretim) 3.392 3.475 3.400 3.449 3.252 94 96 

  (A)-İçeri (Yer Altı) 1.058 1.106 1.107 1.103 1.048 95 95 

Satılabilire Göre;               

  Kazı (Üretim) 2.029 2.116 2.100 2.099 1.851 88 88 

  (A)-İçeri (Yer Altı) 633 673 684 671 596 89 87 

  (A+B)-İçeri+Dışarı 491 516 523 529 459 87 88 
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TTK genelinde pano ayak üretim işçiliği tuvönan randımanın 3.252 kg/yevmiye, 

satılabilir pano ayak üretim randımanın 1.851 kg/yevmiye, satılabilir içeri 596 ve satılabilir   

(A+B) İçeri+Dışarı (genel) işçilik randımanın da 459 kg/yevmiye olduğu, önceki yıl ve 

programa göre satılabilir kömür işgücü randımanlarının %12-%13 oranında düşük 

gerçekleştiği, genel işçilik randımanı değerinin ilk aşamada Kurum hedefi olan 1.000 

kg/yevmiye değerinin oldukça altında olduğu, 2019-2023 Stratejik planında hedeflenen 1.250 

kg/yevmiye değerine de çok uzak olduğu görülmektedir.  

Kuruma 2009 yılı başında işe alınan Pano Ayak Üretim İşçileri (PAÜİ) üretimi 

olumlu yönde etkilemiştir. Ancak kuruma o tarihten bu yana toplu işçi alımı yapılmamıştır. 

2009-2018 yılları arasında 5.311' i yeraltı olmak üzere toplam 6.670 işçinin emeklilik ve 

diğer nedenlerle Kurumdan ayrılmıştır. Yıllar içerinde meydana gelen emeklilikler 

nedeniyle üretim, hazırlık, yeraltı açıklıklarının elde tutulması ve diğer faaliyetlerin 

yürütülmesi için üretime destek işçi (yan sanatlar) sayısı yeterli gelmemiştir. Üretim 

faaliyetlerinin idamesi için üretime doğrudan katkısı olan PAÜ işçilerinden bir kısmı, 

geçici sanat değişimi ile üretime destek işçiliklerinde çalıştırılmaktadır. Bu durum da 

doğrudan üretimin ve işgücü verimliliklerinin düşmesine sebep olmuştur.  

İşçi açığının giderilmesi amacıyla kurumun farklı zamanlarda işçi alımı ile ilgili 

talepleri Hazine Müsteşarlığınca olumsuz sonuçlanmıştır.  Son olarak 15.10.2018 tarihinde 

Hazine ve Maliye Bakanlığına (Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) 

yazılan işçi alım talebine müteakip ilk etapta 1.000 sonrasında 500 işçinin PAÜİ olarak 

istihdamı için çalışmaların başladığı, bu işçilerin işbaşı yapmalarını müteakiben eğitim ve 

adaptasyon süreci sonunda üretime ve işgücü verimliliklerine olumlu etkileri 

beklenmektedir. 

Kazı işçi sayısının emeklilikler nedeniyle giderek  azalması, mevcut kazı işçilerinin 

önemli bir bölümünün de üretimin idame ettirilebilmesi için ortaya çıkan ihtiyaç 

doğrultusunda geçici sanat değişiklikleri ile tamir tarama, elektro-mekanik, nakliyat, 

barutçuluk gibi sanatlarda çalıştırılmak zorunda kalınması, üretimin halen büyük oranda emek 

yoğun klasik ağaç tahkimatlı göçertmeli uzun ayak yöntemi ile yapıldığı Kurum ocaklarında 

devamsızlıklar ve olağan olamayacak sıklık ve sayıda kullanıldığı görülen hastane izni, 

istirahat izni  gibi nedenlerle, ayaklarda yeterli sayıda kazı işçisi tertip edilememesi, günlük 

ayak çalışma boyu oranlarının %35 gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmesi, iş 

güvenliğini olumsuz etkilemesinin yanısıra  (A+B) İçeri+Dışarı  işçilik randımanın da  459 

kg/yevmiye  gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmesine neden olduğu görülmektedir.  
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Bu nedenle; Kurumun geleceği açısından mevcut durumun  kapsamlı bir şekilde 

irdelenmesi, nedenlerinin sorgulanarak ve çözüm üretilmesi gerekmektedir.  

Öte yandan, Amasra, Üzülmez, Armutçuk ve Karadon Müesseselerinde denenen 

damar yapısı ve devamlılıkları uygun olan panolarda fiili olarak çalıştıkları süreler içinde 

olumlu sonuçlar elde edilen, ancak damar yapısı ve devamlılıkları uygun olmayan  panolarda 

bir takım sorunlarla karşılaşılan tam veya yarı mekanize kazı sistemlerinin bugüne değin 

yaşanan tecrübeler ışığında damar yapısı uygun olan panolarda değerlendirilmesini teminen 

üretim panolarının daha görünür hale getirilebilmesine yönelik çalışmalar yapılarak panoların 

teçhizatları atıl durumda bırakmadan zamanında hazırlanmasına yönelik tedbir alınmalıdır. 

Tam veya  yarı mekanize tahkimat sisteminin kurum bazında yaygınlaştırılması sürecinde 

ihale şartnamelerinin edinilen tecrübeler ve mevcut kömür damarlarının kalınlığı, devamlılığı, 

yönelimi gibi yapısal özellikleri  dikkate alınarak hazırlanması,  temin edilen/edilecek olan  

teçhizattan beklenen fayda ve yararın sağlanması doğrultusunda  uygun damarların seçimi ve 

pano hazırlıklarının zamanında tamamlanması hususlarında gerekli çalışmanın yapılarak idari 

ve teknik her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. 

Esas itibarıyla işgücü verimlilikleri; havzanın jeolojik yapısına, kömür damarının 

eğimine, kalınlığına, sertliğine, uygulanan işletme yöntemine, üretim derinliğine ve buna 

bağlı olarak fiili çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir. Bunların 

dışında ocaklarda olması arzu edilmeyen, gaz degajı, grizu patlaması, su baskını, ocak yangını 

gibi beklenmeyen felaketlerin vuku bulması, enerji kesintileri ve ocakların fiziki durumu 

verimlilik değerlerini olumsuz etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Nitekim, Karadon Müessesesinde 17.05.2010 tarihinde özel sektöre ihale edilen 

çalışma alanı içerisinde meydana gelen grizu patlaması, Kozlu Müessesesinde 2013 yılında 

yaşanan degaj olayı ile Amasra ve Armutçuk Müesseselerinde yaşanan ocak yangınlarının 

önceki yıllarda üretimi olumsuz etkiledikleri söylenebilir.  Ancak, üretimde ve verimlilikte 

yaşanan sorunların bununla sınırlı olmadığı, ocaklarda tam veya yarı mekanize kazı 

sistemlerine ve gerçek anlamda konsantrasyona gidilememesi ve uygun çalışma ve çalıştırma 

düzenlerinin sağlanamamasının yanı sıra son yıllarda, iş disiplininden uzaklaşılması, hastane 

izinleri, ücretsiz istirahatlar ile mazeretsiz işe gelmeyenlerin sayısının artması da üretimin ve 

verimliliğin artmasına engel olmaktadır.   

Kurumda  her biri 7,5 saat olmak üzere 3 vardiya halinde çalışma yapılmaktadır.  7,5 

saatlik 1 vardiyanın 30 dakikası yemek molası olarak kullanılmakta olup 7,0 saatlik çalışma 

süresi, yerüstündeki ocak girişinde bulunan turnikede kart basılması ile başlamaktadır. Ancak, 
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işçilerin yeraltında esas çalışma noktalarına ulaşması, başta kuyu vinci olmak üzere,  sınırlı 

sayıda bulunan telesiyej ve kısmen fayton ile yapılmakta, yolun önemli bir bölümü ise düz ve 

meyilli galerilerde yürüyerek kat edilmektedir. Yolda geçen toplam gidiş-dönüş süreleri 

ortalama olarak; Amasra Müessesesinde 75 dakika, Karadon, Üzülmez ve Armutçuk 

Müesseselerinde 90 dakika ve Kozlu Müessesesinde 100-110 dakikadır.  Halen Kurumda iş 

yerine kadar kat edilen en uzun yol Kozlu Müessesesi 2. nci kartiyesindeki 450/-475 K-2 Çay 

(tumba) panosu olup bu ocağa gidiş-dönüş süresi 110 dakikadır. Armutçuk -500/-540 Büyük 

Damar 200 panoda da benzer bir durum söz konusudur.  

Öte yandan bir bölümü yaya olarak kat edilen bu yollarda zaman zaman işçilerin 

geçişini engelleyecek şekilde, atık malzemelerin, su birikintilerinin, taban kabarmalarının 

bulunduğu, galeri kesitlerinde daralmaların olduğu görülmektedir. Nakliyat problemlerine, 

nakliyatta aksamalara yol açan bu durum ayrıca, muhtelif olarak tabir edilen düşme, takılma, 

kayma gibi nedenlerden oluşan ve işgünü kayıplarına yol açan iş kazalarına yol açmakta, bu 

tür kazaların  büyük bir bölümü bu yollarda yürüme ve malzeme taşıma esnasında meydana 

gelmektedir.   

 Verimliliğin artırılması için alınabilecek önlemlerden biri de işgücünün fiili çalışma 

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

noktasına taşınmalarıdır. Bu amaçla, işçilerin daha az enerji harcayarak ve daha kısa süre 

içinde üretim-hazırlık arınlarına nakliyesinin sağlanması için, kullanılan nakliyat sistemlerinin 

rehabilite ve/veya modernize edilmesi ve otomasyon imkanlarının araştırılması ve 

uygulanması önem taşımaktadır. 

Mevcut durumda kazı işgücüne dayalı olarak çalışılan ve işçilik giderlerinin maliyet 

içindeki payının %65-70’li seviyelerde olduğu Kurumda, yeraltı/yerüstü işçi sayısı oranı 

kadar yeraltında da kazı işgücü / toplam yer altı işgücü oranının optimal seviyede tutulması, 

kazı işgücü verimliliklerinin artırılması, yer altı işçilik dağılımının optimizasyonu ile en 

uygun çalışma ve çalıştırma düzeninin sağlanması, ocak içi denetimlerinin artırılması, iş 

disiplinin korunması için iş yerinde çalışma ahengini bozan, izinsiz işe gelmeyen, üretimi 

aksatan, disiplinsiz hareket eden ve bunu alışkanlık hale getiren işçilere 4857 Sayılı İş 

Kanunu hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı, tetkik raporları 

ile tespit edilen aksaklıklar konusunda alınması gereken tedbirlere eksiksiz olarak uyulması 

gerekmektedir. Bu sayede, iş gücü verimliliklerinin artırılması, bunun paralelinde maliyetlerin 

azaltılması mümkün olabilecektir. 

Öneri: 
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Ocakların giderek derinleşmesiyle ortaya çıkan üretim zorluklarının verimliliklerin 

artırılmasının önündeki en büyük engel olduğu bilinmekle birlikte; ocaklarda konsantrasyona 

gidilmesi, üst katlardaki rezervin öncelikle tüketilerek en kısa sürede terk edilmesinin 

sağlanması, tavandan tabana en az tesis topuğu kaybı ile kontrol edilebilir bir alana konsantre 

olunması, ocak açıklıklarının azaltılması, efektif çalışma saatlerinin artırılmasına yönelik ocak 

içi nakliye sistemlerinin rehabilitasyonu, üretim arınlarından başlamak üzere daha temiz 

kömür elde edilmek suretiyle satılabilir/tuvönan kömür oranının yükseltilmesi, üretim 

arınlarının tamamının bir defada kazılabilmesi, diğer bir ifadeyle ayak çalışma boyu 

oranlarının artırılması, ayaklarda damar kalınlığı ve meyillerine göre verilen/verilecek olan iş 

miktarlarının iş zaman etütlerine dayandırılması önerilir. 

BULGU 8.2.10: Ön Gerilmeli Ahşap Domuzdamı Uygulamasında Pnömatik Hava 

Yastıklarının Göçükte Kalmaları ve Kısa Sürede Hasarlanmaları 

Ocak içi arın gerisinde kullanılan ve ʺdomuz damıʺ olarak adlandırılan ağaç tahkimat 

sisteminin, güvenilirliğinin artırılması ve kullanılan ahşap malzemenin daha fazla miktarda 

geri kazanılması ile domuzdamı montaj ve sökümünün daha hızlı ve güvenle yapılmasını 

sağlamak üzere Kurumca dizayn edilen ahşap malzemeler ile bunların arasına pnömatik 

sıkılama yastığı konulması uygulamasına, ilk kez Mayıs-2007 tarihi itibarıyla pilot çapta 

Kozlu, Üzülmez ve Karadon Müesseselerinde başlanılmış, söz konusu sistem boyut ve ahşap 

cinsi olarak birçok test aşamasından geçirilerek standart hale getirilmiş, elde edilen ilk 

verilerin olumlu olduğu tespit edilmiştir.  

Bu tahkimat sisteminin uygulanmasının yaygınlaştırılmasıyla ağaç tahkimat 

kullanılan klasik göçertmeli uzun ayakta  ağaç malzeme kayıplarının en aza indirilmesi, 

özellikle domuzdamı montaj ve demontajı aşamasında ortaya çıkan iş kazalarının azaltılması, 

en önemlisi ayakta çalışan işçilerin kendilerini daha güvende hissetmeleri ile verimlilik 

artışının sağlanması  hedeflenmiştir. 

Ön Gerilmeli Ahşap Domuzdamı olarak da adlandırılan bu tahkimat ile tavan yükü 

eşit bir şekilde karşılanmakta, tavan daha etkin bir şekilde kontrol edilebilmekte, ayak 

arkasının düzgün bir hat şeklinde kesilerek göçertilmesi sağlanmaktadır.  

Bu yastıklardan 2007 yılında 950 adet (Wetter Marka), 2009 yılında 1.098 adet 

(Kevler Marka), 2015 yılında 970 adet, 2016 yılında 200 adet TIP LB 9600 marka, 2017 

yılında 200 adet (ÇAĞ-TEK Lastik ) olmak üzere toplam 3.218 adet alınarak Müesseselere 

dağıtılmıştır.  
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10.07.2017 tarih 7554 sayılı sözleşme kapsamında ÇAĞ-TEK Plastik Lastik San. Ve 

Tic. LTD. ŞTİ’den alınan 200 adet pnömatik sıkılama yastığının, 2.810,00 TL/adet birim 

fiyattan, Aynı firmadan 04.01.2019 tarih 1283 nolu sözleşme kapsamında alımı yapılan 150 

adet pnömatik sıkılama yastığının 4.990,00 TL/adet birim fiyattan alındığı görülmüştür. 

31.12.2018 tarihi itibarıyla müesseselerde 1.574 adet sıkılama yastığı bulunduğu, 479 

tanesinin ocaklarda fiilen kullanıldığı, 1.644 tanesinin göçükte kalma veya kullanılamayacak 

derecede hasarlı olma gibi nedenlerle ıskat edildiği, 674 tanesinin göçükte kaldığı ıskat 

edilebilecek durumda olduğu, 86 tanesinin tamir edilebilecek şekilde hasarlı olduğu, 335 

tanesinin ambarlarda kullanıma hazır olduğu görülmüştür. Bir başka ifade ile temin edilen 

3.218 yastıktan 2.318  (%72'si) adedi geçen süre içinde kullanılamaz hale gelmiştir. 

Söz konusu pnömatik hava yastıklarının çoğunlukla, ayak çalışma boyu oranlarının 

düşük dolayısıyla ayak ilerleme hızlarının yavaş olması nedeniyle yük altında fazla kalmaları, 

ayak yüksekliğinin fazla olması ve yalancı tavan oluşumu sebebiyle ayak arkası oturması 

sırasında domuz damı ile birlikte posta altında kalması sonucu hasarlandıkları ve 

sökümlerinin zorlaştığı görülmektedir.  

Bir adedi yaklaşık 5.000,00 TL‘ ye mal olan bu yastıkların kullanılması her ne kadar 

çok sayıda avantaj sağlamakta ise de, kısa sürede hasarlanmaları ve önemli bir kısmının 

tamirlerinin mümkün olmaması maliyetlerin artmasına neden olmaktadır.  

Her ne kadar Kurum bazında yapılan ve yapılmakta olan yarı mekanize tahkimat 

sistemine ilişkin yatırımların devreye alınması ile pnömatik sıkılama yastıklarının 

kullanılacağı pano-ayak sayısı azalacak olsa da, klasik ağaç tahkimatlı çalışmaya devam 

edecek ayaklarda tahkimat sisteminde domuz damlarındaki ön gerilmeyi almak ve ayak 

arkasında düzgün kırılma hattı oluşturup arın havesine gelmesi muhtemel yüklerin önüne 

geçmek amacıyla iş güvenliği açısından kullanılan pnömatik hava yastıklarının 

hasarlanmadan ve göçükte kalmadan uzun süre kullanılmalarının sağlanarak maliyetlerin 

düşürülmesi amacıyla, ayaklarda yeterli sayıda ekip tertip ederek ayak çalışma boyu 

oranlarının artırılması, domuzdamlarının uzun süre yük altında kalmalarının engellenmesi, 

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 ilave tedbirler alınmalıdır. 

Öneri: 
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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. 

BULGU 8.2.11: Üretimin Son Yıllarda Giderek Düşmesi ve Program 

Hedeflerinden Düşük Gerçekleşmesi 

TTK Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılında 5 Müessesesinden gerçekleştirmiş olduğu 

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

olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Üretim Türü Tablosu Tablosu 

Üretim Türü Ve Müesseseler 

2017 Yılı 

Gerçekleşen 

2018 Yılı Gerçekleşme Oranı 

Program Gerçekleşen 
Programa 

Göre 

Geçen Yıla 

Göre 

(Ton) (Ton) (Ton) (%) (%) 

Tuvönan Üretim :             

Karadon Müessesesi   427.921 485.685 434.818 90 102 

Kozlu Müessesesi 

 

261.600 331.822 256.600 77 98 

Üzülmez Müessesesi 

 

346.005 323.539 267.375 83 77 

Amasra Müessesesi 

 

116.437 169.425 100.953 60 87 

Armutçuk Müessesesi 

 

180.202 168.672 145.494 86 81 

Toplam Tuvönan K.   1.332.165 1.479.143 1.205.240 81 90 

Satılabilir Üretim :         

Karadon Müessesesi   258.365 313.664 240.585 77 93 

Kozlu Müessesesi   159.272 200.800 148.573 72 93 

Üzülmez Müessesesi   239.715 195.780 157.458 80 66 

Amasra Müessesesi   53.988 84.336 46.841 56 87 

Armutçuk Müessesesi   111.702 105.420 92.685 88 83 

Toplam Satılabilir   823.042 900.000 686.142 76 83 

İç Tüketim:   20.316 30.000 21.562 72 106 

Lavvar Verimliliği 
% 62 61 57 93 92 

Satılabilir/Tuvönan 

 

Üretim miktarı; 

Kurum 2018 yılı için, tuvönan olarak; 1.479.143 ton, satılabilir olarak da; 900.000 

ton üretim yapmayı programlamış, buna karşılık tuvönan olarak programın %81’si oranında 

1.205.240 ton, satılabilir olarak da programın %76’sı oranında 686.142 ton üretim 

gerçekleştirmiştir. 

Kurum bazında bir önceki yıla göre tuvönan üretimde %10 oranında 126.925 ton, 
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satılabilir üretimde ise %17 oranında 136.900 ton daha az üretim gerçekleştirildiği 

görülmektedir. Bir önceki yıl üretim miktarlarına göre, müessese bazında tuvönan üretimde en 

fazla düşüşün %23 oranı ile Üzülmez Müessesesinde olduğu, bu müesseseyi %19 oranı ile 

Armutçuk Müessesesinin, %13 oranı ile Amasra Müessesesinin, %2 oranı ile Kozlu 

Müessesesinin izlediği ve tuvönan bazda bir önceki yıla göre fazla üretimin %2 ile sadece 

Karadon Müessesesinde olduğu,  bir önceki yıl satılabilir üretim miktarlarına göre müessese 

bazında düşüşlerin %34 oranı ile Üzülmez Müessesesinde,  %17 oranı ile  Armutçuk 

Müessesesinde, %13 oranı ile Amasra müessesesinde ve %7 oranı ile Karadon ve Kozlu 

müesseselerinde olduğu görülmektedir.  

Kurum işçilik randımanlarında; tuvönan kömür pano ayak üretim işçilik 

randımanının 3.449 kg/yevmiye olarak programlandığı, %94’ü oranında 3.252 kg/yevmiye 

olarak gerçekleştiği,    satılabilir kömür pano ayak üretim işçilik randımanının 2.099 

kg/yevmiye olarak programlandığı %88’i oranında 1.851 kg/yevmiye gerçekleştiği, 

Satılabilir kömür İçeri (yeraltı) işçilik randımanının 671 kg/yevmiye olarak 

programlandığı, %88’i oranında 596 kg/yevmiye olarak gerçekleştiği, 

Satılabilir kömür genel işçilik randımanının 529 kg/yevmiye olarak programlandığı, 

%88’i oranında 459 kg/yevmiye olarak gerçekleştiği görülmüştür. 

Üretimin son yıllarda giderek düşmesi ve program hedeflerinden düşük 

gerçekleşmesinde;  

-Son 9 yıldır toplu işçi alımı yapılmaması, bu süre zarfında emeklilikler nedeniyle 

işçi sayılarının giderek azalması,  ayaklarda yeterli sayıda işçi tertip edilememesi, , taş içi ve 

kömür içi hazırlıkların zamanında yetiştirilememesi, tamir tarama işlerinin yeterince ve 

zamanında yapılamaması, Ayaklarda yeterli sayıda kazı işçisi tertip edilemezken kazı 

işçilerinin önemli bir bölümünün de geçici sanat değişikliği ile işçi eksikliği nedeniyle 

zorunluluk arz eden nakliyat, tamir tarama, hazırlık, barutçuluk, elektro mekanik gibi 

sanatlarda çalıştırılmaları,  

-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 
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değiştirilmesi, senelik izin gün sayısının arttırılması, 

-Kurum bazında ilk aşamada alınan tam/yarı mekanize teçhizatlardan ortaya çıkan bir 

takım sorunlar nedeniyle henüz beklenen faydanın sağlanamaması, adaptasyon süreci 

yaşanması,  damar yapısına en uygun teçhizatın seçimi doğrultusunda yapılan çalışmaların 

zaman alması,  

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

havalandırma yapılması, İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uymaması nedeniyle Çalışma 

Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından durdurulması,  

-Ocakların giderek derinleşmesi, mesafelerin artması, bir takım nedenlerle ocaklarda 

gerçek anlamıyla konsantrasyona gidilememesi, kat sayısının fazla olması, çalışılan ve/veya 

havalandırma vd. nedenlerle ihtiyaç duyulan bu nedenle ayakta tutulan ocak açıklıklarının 

artması, nakliyat sisteminin uzaması, aktarmaların artması, nakliyat sisteminin rehabilite 

edilememesi, gereksinim duyulan nakliyat işçi sayılarının artması, 

-Enerji kesintilerinden ve arızalardan kaynaklanan duruşlar, 

-Başta Armutçuk ve Amasra Müesseseleri olmak üzere zaman zaman  yaşanan 

oksidasyon ve ocak yangınları,  

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

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

geliri gibi olumsuzluklar nedeni ile panonun üretim tamamlanmadan terkedilmek zorunda 

kalması, ayak içindeki arızaların daha önceden tespit edilmesine olanak sağlayan dönümlü 

çalışma sisteminin işçi eksikliğinden dolayı yaygınlaştırılamaması 

-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 %%25-30’lara ulaşması, çalışanların 

motivasyonlarının bozulması, 

-Üretim panoları damar takibi yapılarak hazırlandığı için, sıkma, fay, ara kesme, 

aşınma gibi jeolojik ve tektonik nedenlerden dolayı hazırlanan panonun üretim 

tamamlanmadan terkedilmek zorunda kalınması, yapılan hazırlık çalışmalarının karşılığının 

alınamaması, 

-Kömür damarlarının  üç boyutlu kesitlerinin alınabilmesi, devamlılıklarının, 

 kalınlıklarının ve yönelimlerinin belirlenmesi suretiyle görünür hale getirilebilmesi için 
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mevcut verilerin ve yapılan arama-etüt çalışmalarının yetersiz kalması,  

En önemli etkenler olarak değerlendirilmektedir. 

Son yıllarda, her ne kadar yeni kuyu açılması, kuyuların derinleştirilmesi, ana kat 

hazırlıklarının büyük oranda tamamlanması gibi alt yapıya yönelik olumlu adımların atılmış 

olduğu görülse de, ocakların derinleşmesi, genişlemesi ile fiili çalışma sürelerinin kısalması 

ile çalışma yöntem ve şartlarının gelişen teknolojik imkanlardan yararlanılarak kurum bazında 

yaygın bir şekilde değişmemesi, değiştirilmemesi işgücü verimliliklerini ve dolayısıyla 

üretimi olumsuz etkilemiştir.  

Satılabilir kömür üretim miktarlarını artırabilmek stratejik planlarda ve iş 

programlarında öngörülen hedeflere ulaşabilmek için, üretim faaliyetleri ve yöntemlerinin 

tüm unsurları ile irdelenmesi, gelişen teknolojiden de azami ölçüde yararlanılarak, çalışma 

yöntem ve çalıştırma düzenlerinin, işçilere verilen iş miktarlarının, işgücü verimliliklerini ve 

üretim miktarlarını artıracak şekilde oluşturulması ve bütün bunların iş güvenliği 

koşullarından taviz verilmeden yapılması gerekmektedir. 

Son yıllarda giderek artan oranda üretimin düşmesine, maliyetlerin artmasına yol 

açan etkenlerin çok yönlü olarak irdelenmesi, işgücü verimliliklerinin ve üretimin 

artırılmasına yönelik önlemler alınması, uygun çalışma yöntem ve çalıştırma düzeninin 

sağlanması, işçi ücretlerinin verimlilikle ilişkilendirilmesi gibi teknik ve idari önlemler ile 

üretim maliyetlerinin azaltılması gerekmektedir.  Aksi halde, iş gücü verimliliğindeki 

düşüklük, kaybolan iş disiplini ve giderek azalan üretim miktarları ile satış hasılatının üretim 

maliyetinin yarısını bile karşılamıyor olması, bunların sonucu oluşan finansman açıkları ve 

artan bilanço zararları ile Kurumun faaliyetlerini kesintisiz yürütmesi ileride mümkün 

olmayacaktır. 

Kurumun yeniden yapılanması kapsamında, 2004 yılından itibaren Kuruma sağlanan 

yatırım imkanları ile ana altyapı hazırlıklarından derin kuyu ihtiyacının önemli bir kısmının 

giderildiği, ana kat hazırlıklarının önemli bir kısmının da hizmet alımlarıyla giderildiği ve 

büyük bir bölümünün tamamlandığı, diğer taraftan, makine ve teçhizat modernizasyonu, iş 

güvenliği teçhizatlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda önemli adımlar atılmış olduğu 

ve bu kapsamda, 2004-2018 yılları arasında yapılan yatırım tutarının 136.752.000 TL’si dış 

olmak üzere toplam 592.319.285 TL olduğu, kuyu derinleştirme ve ana kat lağımlarının 

sürülmesi, tam veya yarı mekanize kazı sistemlerinin kurum ocaklarında uygulanması, iş 

güvenliği şartları ve teçhizatlarının iyileştirilmesine ilişkin yatırımların devam ettiği  
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 görülmektedir. 

2018 yıl sonu itibarıyla kurum bazında yaklaşık 300 km'lik ocak açıklığının 

bulunduğu, bunun 244 km'lik kısmının kullanıldığı, 244 km'lik bu ocak açıklığının kritik 

noktaya düştüğü görülen personel sayısı ile ayakta tutulmasının zor olduğu, kullanılmayan 56 

km'lik kısmın bir bölümününde havalandırma, kaçış yolu gibi nedenlerle ayakta tutulmaya 

çalışıldığı, bir daha kullanılması düşünülmeyen bölümün söküm işleri yapılamadığı için ıskat 

edilemediği görülmektedir. 

Öte yandan, Kurumun, Denetim Tarihi (Mart 2019) itibarıyla TUBİTAK TUSSİDE 

Danışmanlığında tamamlandığı ve onay aşamasında  olduğu görülen  2019-2023 yılları 

stratejik planında;  

Ülke sanayisi için önem arz eden taşkömürü rezervlerinin en uygun yöntemlerle 

hazır hale getirilmesi ve üretilmesi, kullanılan ekipmanların kendi imkânlarıyla imalatıyla 

yerlileştirmeye katkı sağlanması, köklü bir geçmişe dayanan kurumun bilgi birikimi ve 

deneyiminin aktarılması, iş güvenliği çalışmalarının en üst düzeyde sürdürülmesi, iş 

kazalarının azaltılması, kurum içi iletişim, personel gelişimi ve finansal durumun 

iyileştirilmesi hedeflenmiştir.  

Stratejik planda kurumun misyonu; “Stratejik öneme sahip taşkömürü rezervlerini 

demir-çelik ve enerji sektörünün ihtiyacı doğrultusunda uygun ve güvenli yöntemlerle, 

çevresel etkileri de dikkate alarak ülke ekonomisine kazandırmak” vizyonu; “Ülkenin 

metalürjik kömür ihtiyacının önemli bir kısmını karşılarken; bilgi ve deneyimiyle de yeraltı 

kömür madenciliğini geliştiren öncü kurum olmak” şeklinde belirtilmiş, stratejik amaç ise; 

“Üretim ve verimliliği yönetmek, ürün/hizmetlerin kalite, çeşitlilik ve yetkinliğini artırmak, 

Bilgi ve deneyimi paylaşmak, İSG süreçlerini etkin yürütmek, Kurum içi iletişim ve personel 

gelişimini sağlamak, Finansal durumu iyileştirilmek” olarak belirlenmiştir.   

Stratejik hedeflerin ise;  rezervlerin üretime hazır hale getirilmesi, üretimde 

verimliliğin artırılması, metalürjik kömür üretiminin artırılması, elektrik arızalarından 

kaynaklı üretim kesinti süresinin azaltılması ile kabul görmüş akreditasyon ve sistem 

belgelerinin alınması, üretimde kullanılan malzemelerin kurum olanakları ile üretilmesi, Atex 

sertifikalı ürün sayısının artırılması, prim-penalite uygulanan sanayi satışlarında verilen 

penalite (ceza) tutarının iyileştirilmesi, geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye 

kazandırılması, koklaşır nitelikteki kömür fiyatlarının, dünya piyasasında ki kömür fiyatlarına 

uygun seviyede belirlenmesi, üretim maliyetinin düşürülmesi (Ticari Maliyet), Özyeterlilik 
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oranının artırılması olduğu görülmüştür.  

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. 

 

Öneri: 

Kurum bazında son yıllarda giderek düştüğü görülen satılabilir kömür üretim 

miktarlarını artırabilmek, planlanan hedeflere ulaşabilmek için,  üretim faaliyetleri ve 

yöntemleri tüm unsurları ile irdelenip, ocaklarda gerçek anlamda konsantrasyona gidilmesi, 

gelişen teknolojik imkanlarda yararlanılması, damar yapısına uygun şekilde tam veya yarı 

mekanize kazı sistemlerine geçilmesi, gereken lokasyonlara yeni hizmet kuyuları açılması, 

ocak içi nakliyat sistemleri gözden geçirilerek aktarmaları ve personel ihtiyaçlarını azaltmaya 

yönelik çözüm üretilmesi,   çalışma sistem ve çalıştırma düzenlerinin işgücü verimliliklerini 

ve üretim miktarlarını artıracak şekilde oluşturulması önerilir. 

BULGU 8.2.12: TTK Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin 

Yönetmelik Taslağı'nda Eksiklikler Bulunması 

Önceki yıllardaki denetim çalışmaları sırasında; 2013 yılında “Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satış, Kiralama ve Rödevans İhale Yönetmeliği” adı altında bir 

yönetmelik taslağı düzenlendiği, bu taslağın “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik”  hükümleri çerçevesinde görüş alınmak üzere ilgili kurumlara gönderildiği, 

kurumlardan görüş alındıktan sonra Maliye Bakanlığı görüşlerinde yer alan önerilere kısmen 

uyulmak suretiyle “TTK Rödevans İhale ve Uygulama Yönetmeliği”, “TTK Taşınmazlarına 

Ait Satış, Kiralama ve İhale Yönetmeliği” ve “TTK Taşınırlara Ait Satış, Kiralama ve İhale 

Yönetmeliği” adları altında üç ayrı yeni taslak hazırlandığı tespit edilmiştir.   

Yeniden hazırlanan üç taslak üzerinde yapılan incelemeler sonucunda hukuka uygun 

olmadığı düşünülen hususlara Sayıştay’ın 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları TTK Denetim 

Raporlarında yer verilmiş ve düzeltilmeleri önerilmiştir.  

Kurumun 2017 yılı hesap ve işlemleri üzerindeki denetim çalışmaları sırasında 

(Mayıs 2018); TTK Redevans İhale ve Uygulama Yönetmeliği ile TTK Taşınırlara Ait Satış, 

Kiralama ve İhale Yönetmeliği taslaklarında Sayıştay ve ilgili kurumlar tarafından tespit 

edilen eksikliklerin giderildiği ve anılan yönetmeliklerin 10.12.2017 tarih, 30266 sayılı Resmi 
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Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği görülmüştür. 

TTK Taşınmazlarına Ait Satış, Kiralama ve İhale Yönetmeliği” taslağıyla ilgili 

olarak ise, 31.10.2017 tarihinde Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel 

Müdürlüğü’nde Sayıştay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı ile Kurum temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş, bu toplantıda; TTK’ 

ya ait malvarlıklarının satışıyla ilgili olarak düzenlenen Yönetmelik taslağında yer alan bazı 

hükümlerin değiştirilmesi konusunda aynı görüşleri paylaşan Sayıştay ile Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığının ortak görüşleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının farklı görüşleri 

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü yetkililerine iletilmiş, söz 

konusu Taslakla ilgili olarak Sayıştay raporunda hukuka uygun olmadığı ileri sürülen hususlar 

değerlendirilmiştir. Toplantıyı müteakiben Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel 

Müdürlüğü'nün E-6084 Sayılı yazısıyla anılan Taslağın Sayıştay Başkanlığı ve Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiği Kuruma 

bildirilmiştir.  

İncelemeler sırasında (Mayıs 2019) Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel 

Müdürlüğü tarafından Sayıştay ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görüşleri doğrultusunda 

yeniden değerlendirilmesi istenen konularda Kurum tarafından yeni düzenlemeler yapıldığı; 

-Daha önce  “TTK Taşınmazlarına Ait Satış, Kiralama ve İhale Yönetmeliği” adı 

altında hazırlanan Taslağın isminin “TTK Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine 

İlişkin Yönetmelik Taslağı” şeklinde değiştirildiği,  

- Yeni taslağın “Kapsam” başlıklı ikinci maddesi ile “İhale Yetkilisi” başlıklı 

altıncı maddelerinde Sayıştay ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca daha önce ifade edilen 

görüş ve eleştirileri karşılamak amacıyla değişiklikler yapıldığı,  

-Bu kapsamda yeni taslağın “Kapsam” başlıklı ikinci maddesine aşağıda gösterilen 

(2) ve (3) numaralı fıkraların eklendiği,  

“ Kapsam  Madde 2 -  

(1) … 

(2) Bu Yönetmeliğin 64 ve 65 inci maddelerinde yer alan kamu kurum, kuruluşları ile 

kamu yararına çalışan dernek ve kuruluşlar dışındaki kişilere taşınmazların satışı, trampası, 

arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması konularında 4046 Sayılı Özelleştirme 

Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınır.    
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(3) Misafirhane ve diğer sosyal tesislerin satılması, trampası, arsa veya kat karşılığı 

inşaat yaptırılması, üzerlerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi veya diğer yöntemlerle 

değerlendirilmesi konularında 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların 

Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun 2 nci maddesi üçüncü fıkrası saklıdır.” Denildiği görülmüştür.  

Sayıştay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel 

Müdürlüğünce Kuruma bildirilen eksiklikleri gidermek amacıyla yeniden düzenlenen ve TTK 

Yönetim Kurulunun 26.03.2019 tarih, 7/65 Sayılı Kararıyla kabul edilen Yönetmelik 

taslağında yapılan değişiklikler genel olarak isabetli olmakla birlikte Taslağın “Kapsam” 

başlıklı ikinci maddesi (2) numaralı fıkrasında sayılan konularda, “ 4046 Sayılı Özelleştirme 

Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınır.” Şeklindeki ifadenin 

uygulamada farklı yorumlara ve belirsizliklere yol açabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle 

(2) numaralı fıkradaki “dikkate alınır” ifadesinin aynen (3) numaralı fıkrada olduğu gibi 

daha açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.   

Öneri: 

Sayıştay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Genel 

Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenen “TTK Genel Müdürlüğüne Ait 

Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın “Kapsam” başlıklı ikinci 

maddesine eklenen (2) numaralı fıkrada sayılan konularda 4046 Sayılı Özelleştirme 

Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağının daha açık ve net bir şekilde 

ifade edilmesi önerilir.   

BULGU 8.2.13: İç Denetim Biriminin Oluşumunun Tamamlanmaması 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel Yatırım 

ve Finansman Programına ilişkin 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın iç 

kontrol sisteminin oluşturulması başlıklı 24 üncü maddesinde; 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 2014 yılı Temmuz ayı sonuna kadar Hazine Müsteşarlığına gönderilmesi yer 

almıştır. 

Aynı şekilde 17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman 
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Programına ilişkin 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın iç kontrol sisteminin 

oluşturulması başlıklı 24 üncü maddesinde de aynı hükümler yer almış olup, bu Kararnamenin 

uygulama tebliği 15.01.2015 tarih ve 29237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  

Bu çerçevede 2015 yılından itibaren Kurumda 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 Genel Müdürlüğü’nde oluşturulan İç Kontrol Proje Ekibinde görev yapan beş 

kişinin (IIA) Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nce düzenlenen sınav sonucunda (CCSA) 

Uluslararası Kontrol Öz Değerlendirme Sertifikası almaya hak kazanması üzerine 04.10.2018 

tarihinde Genel Müdürlük Oluruyla iç denetim biriminde iç denetçi olarak 

görevlendirilmişlerdir.  

Kurumumda İç Kontrol Sisteminin değerlendirilmesiyle ilgili incelemeler sırasında; 

- İç Kontrol Sistemi güçlendirme ve sistematik hale getirilmesi konusunda 2018 yılı 

içinde, İç Denetim Birimi rehberliğinde Kurum düzeyinde çalışmalar yapıldığı, Kamu İç 

Kontrol Otomasyon Sistemi (KİOS) yazılımı satın alındığı ve Kurumun bilgisayar sistemine 

entegre edildiği, Kurum genelinde, tüm birimlerden en az 2 kişi olmak üzere birimleri 

temsilen seçilerek gönderilen personele süreç, süreç yönetimi, iç kontrol, risk, risk yönetimi, 

kontrol faaliyetleri ve KİOS yazılımını kullanabilme konularında eğitimler verildiği, Kurum 

üst yönetimi ve birim yöneticileri ile eğitim alan tüm personelin yazılıma erişimlerinin 

sağlandığı, bu konularda eğitim alan personelin kendi birimlerindeki süreç ve alt süreçlerin 

belirlendiği, bu süreçlere ilişkin riskler ile risklere karşı kontrol faaliyetlerinin tanımlandığı,  

Kurum birimleri bazında Risk Kontrol Haritaları ile eylem planları oluşturulmakla birlikte 

yapılan bu çalışmaların yeterliliği, etkinliği ve işleyişi ile ilgili bir çalışmanın henüz 

yapılamadığı,   

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

çerçevesinde her düzeydeki yönetici tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesini temin için 

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun henüz oluşturulmadığı,  

- Kurumda 2012 yılından itibaren göreve başlayan personele “Kamu Görevlileri Etik 

Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1’inde yer alan 

“Etik Sözleşmesinin” imzalatıldığı ve personelin özlük dosyasına konulduğu, ancak 2012 

yılından önce göreve başlayan personel için bu işlemlerin henüz tamamlanmadığı,  
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-Kurumun organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumlulukları açık bir 

şekilde belirleyen yönergelerin düzenlendiği,  

-Yönetmelik, yönerge ve genelgeler ile belirlenen yetkiler ile yetki devirlerinin tüm 

ilgililere ve görevlilere bildirildiği,  

- İç kontrol sistemine ilişkin olarak Kurumsal Risk Yönetim çalışmalarının yapıldığı,  

- Kurumda Risk Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının sürdürüldüğü ancak henüz 

tamamlanmadığı,  

- İç Kontrol Sistemi öz değerlendirme çalışmalarının henüz başlamadığı,  

- Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek 

ve geliştirilmesine yönelik öneriler getirmek suretiyle Kurumun amaçlarına ulaşmasına 

yardımcı olmak amacıyla 2019 yılında hazırlanan İç Denetim Programının onaylandığı ve iç 

denetim faaliyetlerine başlandığı, 

- Gerekli şartları taşıyan lisans mezunu 5 yıl ve daha fazla hizmeti olan ve 

uluslararası sertifikalardan birine sahip 5 iç denetçinin seçimi yapılarak İç Denetim Birimi 

bünyesinde görevlendirildiği, ancak asaleten atama işlemlerinin henüz yapılamadığı,  

- İç Denetim uygulama faaliyetlerinin 2019 yılında yeni başlaması nedeniyle kalite 

güvence ve geliştirme programları kapsamında “Dönemsel Gözden Geçirme Faaliyeti” 

raporunun henüz hazırlanmadığı,  

Tespit edilmiştir.  

Kurumun iç kontrol ve iç denetim biriminin oluşturulma sürecinde iç denetim 

biriminde Genel Müdürlük Oluruyla görevlendirilen beş iç denetçinin asaleten atanmaları 

önem taşımaktadır.   

İç denetçi kadrolarına atanacak personel konusunda TCDD Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan uygulama TTK için de emsal teşkil edecek niteliktedir. İç denetçi olarak 

atanacak personele uygulanacak özlük hakları konusunda TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 

Devlet Personel Başkanlığından görüş sorulmuş ve anılan Başkanlıkça TCDD’ye bildirilen 

22.06.2016 tarih, E-3776 Sayılı yazıda; 

“…Genel Müdürlüğünüzde iç denetçi kadrolarına atanacakların 17.04.2016 tarih, 

2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “ Devlet Memurlarına 

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara Ekli II Sayılı cetvelin (B) Denetim Hizmetleri 
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Bölümünün 3 üncü sırasında yer alan özel hizmet tazminatı oranlarından yararlanmalarının 

uygun olacağı değerlendirilmekle birlikte, mezkûr Kararın 13 üncü maddesi uyarınca konuya 

ilişkin Maliye Bakanlığından görüş alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.” 

Denilmek suretiyle konunun çözümü için Kuruma yol gösterilmiştir.  

Öneri: 

Kurumun iç denetim biriminde Genel Müdürlük Oluruyla görevlendirilen iç 

denetçilerin asaleten atanmalarının yapılabilmesi amacıyla iç denetçilerin özlük 

haklarının açıklığa kavuşturulması için ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması 

önerilir. 

BULGU 8.2.14: TTK Yatırım Programlarında Rehabilitasyon Etütleri (2018 

Yılından İtibaren Çeşitli Etütler) Başlığı Altında Gerçekleştirilmekte Olan AR-GE 

Faaliyetlerinin Son On Yılın Yatırım Programları İçindeki Payının Yeterli Miktarda 

Olmaması 

Kurum; her ne kadar yeniliklerin takibi ve uygulanabilirlikleri ile yeni bakış açıları 

geliştirmek üzere mevcut problemlerin ele alınarak çalışılmasına yönelik AR-GE 

faaliyetlerine son dönemde geçmiş yıllar Sayıştay raporlarındaki temenniler doğrultusunda 

ağırlık vermiş olsa da TTK yatırım programlarında Rehabilitasyon Etütleri (2018 yılından 

itibaren Çeşitli Etüdler) başlığı altında gerçekleştirilmekte olan AR-GE faaliyetlerinin son on 

yılın yatırım programları içindeki payının çok düşük düzeyde (% 0,1 ile % 0,7) kaldığı ve 

2018 yılında ortaya çıkabilecek Diğer Araştırma Etütleri kapsamında Üretimde Mekanizasyon 

Teçhizatı’nın Yerlileştirilmesi Projesi, Muhtelif Ar- Ge Çalışmaları ve Taşkömürü 

Madenlerinin İş Güvenliğinin ve Ekonomisinin Geliştirilmesi projeleri için toplam 145.000 

TL ödenek ayrıldığı, ancak; yıl içinde herhangi bir harcama yapılmadığı görülmektedir. 

Üretim ve Ticari Maliyetler açısından Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun son 10 yılına 

ait değerler irdelediğinde; 
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TTK ÜRETİM PANOLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (SON 10 YIL) 

 
YIL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 / 

Ocak 

Derinlik (m) Ağırlıklı 

Ortalama 
-355 -358 -358 -360 -362 -356 -346 -346 -360 -364 -381 -381 

Ayak Sayısı 
29 34 32 28 28 26 26 21 22 19 17 16 

Ayak Boyu (m) Toplam 
3.523 4.958 4.731 4.374 4.203 4.010 3.344 2.885 2.563 2.155 1.976 1.764 

Ayak Boyu (m) Ortalama 
100 116 132 138 144 129 134 114 117 125 118 113 

Çalışma Boyu(m) 

Toplam 
1.239 1.631 1.416 1.309 1.257 1.137 1.094 898 880 820 691 631 

Çalışma Boyu (m) 

Ortalama 
42 49 48 53 54 43 46 44 48 49 45 49 

Çalışma Boyu % 
35 33 30 30 30 28 33 31 34 38 35 36 

Damar Kalınlığı (m) 

Ortalama 
2,25 2,27 2,50 2,49 2,58 2,65 2,62 2,61 2,69 2,78 2,78 2,71 

Ayak Başı Ortalama 

Üretim(Ton/Gün) 
202 217 225 238 243 207 255 232 284 271 234 250 

Üretim(Ton/Gün) 7.733 9.382 9.122 8.605 8.084 7.303 6.945 6.006 6.009 5.307 4.802 433 

Tüvenan (Üretimi) 

Ton/Yıl 
2.335.457 2.833.243 2.727.414 2.607.182 2.441.270 2.190.837 2.083.643 1.585.575 1.496.223 1.332.165 1.205.240 107.860 

Satılabilir Üretim Ton/yıl 
1.586.531 1.879.629 1.708.844 1.592.515 1.457.104 1.369.921 1.300.154 948.573 911.002 823.042 686.142 56.962 

Satılan Ton/Yıl 1.553.838 1.755.777 1.768.912 1.562.073 1.408.668 1.314.378 1.311.526 915.932 862.025 820.920 669.195 51.211 

Satılabilir/Tüvenan  % 67,9 66,3 62,7 61,1 59,7 62,5 62,4 59,8 60,7 61,8 56,9 52,8 

Yer Altı İşçi                                 

Toplam İşçi sayısı 

7.247     

  

              

9.443 

9.695     

  

            

11.845 

9.333     

  

           

11.459 

8.965     

  

           

10.901 

8.204     

  

          

10.140 

7.756    

  

           

9.701 

7.375  

  

       9.171 

7.119    

  

            

8.957 

6.324    

  

            

7.979 

5.995   

  

             

7.575 

5.645   

  

         

7.136 

5.510     

  

           

6.960 

Çalışma Gün Sayısı 

302 302 299 303 302 300 300 264 249 251 251 249 

 - Toplam işçi sayısının 2008 de alınan 3000 işçinin eridiği 2011 yılından itibaren her 

geçen yıl bir önceki yıla göre ortalama %5 ile %9 oranında azaldığı ve 2011 de 10.901 

(8.965’i yeraltı işçisi) iken %34,5 azalarak 2018 yılı sonu itibariyle 7.136 (5.645’i yeraltı 

işçisi) olduğu,  ayrıca yeraltı işçi sayısında da aynı dönemdeki azalmanın %31,2 olduğu ve 

satılabilir üretim miktarının ise %57 azalarak 686.142 tona düştüğü,  

- 01.05.2015 tarihi itibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'ndaki değişiklikle 

Cumartesi günlerinin de tatil olması nedeniyle yıl içindeki fiili çalışma günü sayısının da 

yaklaşık %16,7 oranında azalarak ortalama 250 gün olduğu, 

           2008-2018 YILLARINA AİT İŞÇİLİKLER VE TİCARİ MALİYET 
Yıllar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Toplam İşçi Sayıları (Ortalama) 9.685 10.479 10.797 10.923 10.156 9.799 9.354 8.994 8.501 7.744 7.338 

Yeni alınan İşçi Sayıları 3.000 55 42 7 132 256 166 436 49 7 15 

Yıllık İşçi Çalışma Saati (Kişi) 2.265 2.280 2.250 2.273 2.273 2.258 2.258 2.273 1.883 1.898 1.883 

Yıllık Satılabilir Üretim 

1.586.53

1 

1.879.62

9 

1.708.84

4 

1.592.51

5 

1.457.10

4 

1.369.92

1 

1.300.15

4 
948.573 911.002 823.042 686.142 

Satılabilir Üretim/İşçi Sayısı=Kişi başı 

ton 
164 179 158 146 143 140 139 105 107 106 94 

Fiili Yevmiye 
2.450.16

5 

2.794.83

3 

2.673.20

5 

2.606.99

0 

2.489.76

0 

2.335.42

8 

2.210.50

7 

1.932.48

3 
1.766.545 1.590.801 1.495.586 

Toplam Yevmiye 
3.314.14

7 

3.709.02

1 

3.928.34

1 

3.529.43

2 

3.719.59

9 

3.461.50

6 

3.355.61

4 

3.243.69

0 
3.102.729 2.806.392 2.627.858 

Fiili/Program yevmiye  % 
73,93 75,35 68,05 73,86 66,94 67,47 65,87 59,58 56,94 56,68 56,91 

M.B Ortalama           $ kuru 
1,3057 1,5540 1,5058 1,6805 1,7826 1,9013 2,1914 2,7202 3,5382 3,8173 5,2927 

Tic.Mly.İşçi Giderleri(Üretim) 
339.876.923 364.953.085 412.942.318 438.788.933 470.008.078 502.521.667 497.641.501 549.699.531 622.217.684 654.064.275 679.017.359 

Ticari Maliyet Tutarları 
585.477.453 649.916.223 723.933.891 754.808.505 803.974.734 814.163.190 860.076.492 956.934.751 

1.069.732.84

2 

1.112.964.47

0 

1.167.384.32

2 

Ticari Maliyet  $ 448.401.205 418.221.508 480.763.641 449.157.099 451.012.417 428.213.954 392.478.093 351.788.380 302.338.150 291.558.031 220.564.990 

İşçilik Gideri/ Ticari Maliyet % 
58,05 56,15 57,04 58,13 58,46 61,72 57,86 57,44 58,17 58,77 58,17 
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TİCARİ MALİYET VE ORTALAMA SATIŞ FİYATI 

 
YIL 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019/Ocak 

Ticari Maliyet 

TL/Ton 

 
376,79 370,16 409,25 483,21 570,73 619,43 655,78 1.044,77 1.240,95 1.355,75 1.735,95 1.770,26 

Ortalama Satış 

Fiyatı Tl/Ton 

 
131,15 150,25 151,26 188,69 194,94 194,39 212,97 219,76 211,74 309,15 393,83 428,86 

M.B Ortalama $ 

Kuru 

 
1,3057 1,5540 1,5058 1,6805 1,7826 1,9013 2,1914 2,7202 3,0180 3,6435 4,8116 5,3175 

 

- Yeraltı işçisi başına tuvönan üretim miktarının son 10 yılda 322,3 tondan 213,5 ton 

seviyelerine ve satılabilir üretim miktarının ise 179 tondan 94 tona gerilediği, 

- Fiili yevmiyelerin Programlanmış (yani olması gereken) yevmiyeye oranlarının işe 

gelmeme, rapor alma hususunu kötüye kullanma vb. nedenlerle %75 seviyelerinden %57 

seviyelerine gerilediği, 

-  Ton başına ticari maliyetin son 10 yılda dolar bazında 288,57 dolardan % 25 

artarak 360,74 dolara çıktığı, bu durumun TL bazında ise 376,79 TL/ton iken %461 artarak 

1.735,95 TL/ton olduğu, 

- Ticari maliyet içindeki işçilik giderlerinin son 10 yılda % 78 seviyelerinden %80 

seviyelerine arttığı,   

Görülmektedir.  

Ayrıca göz ardı edilmemesi gereken bir konuda, son 10 yılda (2008-2018) üretim 

yapılan damar kalınlıklarındaki değişimler ( 2008 de 2,25m iken 2018 de 2,78m), ağırlıklı 

ortalama çalışma derinliği( 2008 de -355 m iken 2018 de -381 m), ayak sayısı( 2008 de 29 

iken 2018 de 17) 2008 de 350 km olan ocak açıklığının 2019 başı itibariyle 244 km 

kullanılan, 54 km kullanılmayan olmak üzere toplam 298 km ocak açıklığı olduğu gibi 

hususların ayrıca üretimi ve üretim maliyetlerini dolaylı ve doğrudan etkilediğidir.  

Bundan dolayı, üretim bölümünde de detaylı açıklandığı üzere; 

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

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

oranının artırılma çalışmalarına devam edilmesi, 

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

giderilmesi,  

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



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

161 

 

şekilde yapılmaya başlanılması, 

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

işçilere ilgili mevzuat hükümlerinin tavizsiz uygulanarak iş huzurunun ve disiplininin 

sağlanması, 

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

çıkarılmasını sağlayacak her türlü tedbirin alınmasına, 

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

personel açısından tasarruf sağlanması,  

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

olarak da AR-GE çalışmalarına devam edilmesi, 

- AR-GE çalışmaları ile tespit edilerek uygulanacak yeni mekanize sistemlerle ilgili 

olarak da kömür, taş, malzeme ve personel nakliyat sisteminde rehabilitasyona ve/veya 

otomasyona gidilerek, zaman ve personel açısından tasarruf sağlanması, damar yapısına 

uygun ve uygulanabilir tam ve/veya yarı mekanize sistemlere ilişkin AR-GE çalışmalarına 

ağırlık verilmesi üretim maliyetlerinin azaltılması açısından gereklidir.  

Öneri: 

Elde edilen satış hasılatının işçi ücretlerini dahi karşılayamadığı göz önüne alınarak, 

dönem zararlarının önlenebilmesi için işgücü verimliliği ile birlikte üretim miktarlarının 

artırılması yönünde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla AR-GE faaliyetleri kapsamında  

temaslarda bulunularak birim üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde etkin önlemler 

alınması önerilir. 

BULGU 8.2.15: Armutçuk Müessesesi, + 200/-700 Harici Hizmet Kuyusu 

Projesinde Tereddüt Yaşanması 

Armutçuk Müessesesi, + 200/-700 Harici Hizmet Kuyusu Projesi:  

Armutçuk Müessesesi toplam 100 km²lik bir alanda üretim faaliyetini ilk yıllardan 

itibaren rezervin %75’ini oluşturan büyük damarda gerçekleştirmiş ve halen devam 

etmektedir. 

Armutçuk Müessesesinde hizmet kuyusu olarak 1964 yılında hizmete alınmış ve 

2006 yılında derinleştirme çalışmaları tamamlanmış olan +191/–400 arasındaki 13 No.lu 

Kuyu faaliyette olup hava dönüş yolu olarak -400 katından üst kotlara kadar doğuda 5 
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varagel, 2 anakat lağımı; batıda ise 6 varagel, 1 dahili kuyu, 2 ana kat lağımı olarak toplam 

6.225 m. açıklık bulunmaktadır. 

Önümüzdeki yıllarda üretimin yoğunlaşacağı I. ve II. Blok batı kanat dik damarın ve 

Deniz Altı İşletme Sahası altındaki panolara yaklaşık 4.000 m. uzaklıkta olan ve 13 No.lu 

Kuyudan insan, malzeme ve temiz hava temini yeterli olmayacaktır. 

13 No.lu Hizmet Kuyusunun teçhizatı eskimiş olup, bakım ve onarım için ihtiyaç 

duyulan yedeklerin temininde büyük güçlükler yaşanmaktadır. Mevcut kuyuda bekleme 

sürelerinin uzunluğu, üretim noktalarının uzaklığı nedeni ile kuyu kapasitesinde düşüşler 

olacağı, günlük tuvönan üretim kapasitesinin altında gerçekleşeceği düşünülmektedir. 

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

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

sürdürülebilir bir nakliyat ağı bakımından riskli olup, derin kotlara varagellerle inilmek 

zorunda kalındığından arızalara ve zaman kayıplarına neden olmaktadır. 

Kirli havanın derin kotlardan hava dönüş varagelleri ile dışarı alınması, havanın fazla 

miktarda dolaşmasına neden olmakta; ocak yangınlarını önleyebilmek ve devam eden 

yangınları kontrol altına almak bakımından zorluklar yaratmaktadır.  

Müessesede üretim faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda –500 ve alt kotlar ile 

denizaltına inilmesi zorunlu olduğundan, mevcut altyapı ile hava dönüş yolları daha da 

uzayacaktır. Bu durumda iş güvenliği riskleri artacağından belli bir süre sonra Müessese 

üretimini idame ettiremez duruma gelecektir.  

Üretim panolarının 13 No.lu Kuyudan 4.000 m. uzakta olması, halen var olan enerji 

kayıplarını arttıracak ve su atımı problemlerini ağırlaştıracak olup; var olan nakliyat ağının 

derin kotlarda daha fazla varageller yapmasına neden olacak, bu da sürdürülebilir üretim 

seviyesi için maliyeti arttıracaktır. 

Bu nedenle Müessese üretiminin zorunlu olarak yoğunlaşacağı I. ve II. Blok Kat 

Hazırlığı Projesine en yakın olan Çataldere mevkiinde +184/–740 kotları arasında 7 m. 

çapında  924 m. uzunluğunda yeni bir harici hizmet kuyusunun açılması öngörülmektedir. 

Söz konusu kuyunun hizmete alınması sonucunda havalandırma 2 kuyu ile 

sağlanacak; I. ve II. Blok Kat Hazırlığı Projesi ve Harici Hizmet Kuyusu tamamlanmadan 

üretime alınabileceği düşünülen IV. Blok rezervi üretildikten sonra ise 13 No.lu Kuyu 

tamamen hava dönüş kuyusu olarak hizmet verecektir. Harici Hizmet Kuyusu –500 katına 
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ulaştığı andan itibaren derin kotlarda var olan havalandırma sorunu ortadan kalkacaktır. 

Harici Hizmet Kuyusu I. ve II. Blok ile Batı Dik damara ve denizaltı işletme 

bölgesine yakın olup; nakliyat, havalandırma ve efektif çalışma süresi sorunlarını çözecek, 

daha düşük maliyetler ile 2.500–3.000 ton/gün tuvönan üretim kapasitesine ulaşılabilecektir. 

Sonuç olarak; ilk defa 2012 Yılı Yatırım Programı Arama-İhzarat Projesi 

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

29/06/2012 tarihli Olurları ile 850 m. kuyu kazısı ve 3.383 m. galeri ilerlemesi olarak 

onaylanmıştır. 

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

orman izin dosyaları hazırlanmış, proje kapsamında MTA’ya 940,85 m.’si Pilot Sondaj     

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

1.346.122,91 TL fiziki yatırım gerçekleşmiştir. 2014 Yılı Yatırım Programında proje 

kapsamında, sürülen sondajlar için kuyu takibi yaptırılarak jeoteknik log düzenletilmiş, 

sondajlarda kesilen tüm litolojik birimleri temsil edecek yeterli sayıda örnekleme çalışması 

yaptırılmış alınan örnekler standartlara uygun olarak amaca yönelik testlere tabi tutturulmuş, 

kuyu içinde Gamama-Ray, Neutron ve Density ölçümlerini içeren jeofizik kuyu ölçümü 

gerçekleştirilmiş ve ölçümlerin değerlendirilmesini içeren jeofizik kuyu logları hazırlatılmış 

olup, kuyunun sürüleceği jeoloji hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunmuştur. Yaptırılan 

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

2015 yılında Yeni Kuyu Karo Sahası Düzenleme İşi Uygulama Projesi hazırlanması 

çalışmaları için 129.000 TL fiziki ve nakit harcama yapılmıştır. 

2017 yılında 386.000 TL' si dış olmak üzere toplam 386.000 TL ödenek ayrılan    

+200/-700 Harici Hizmet Kuyusu proje kapsamındaki ihale çalışmaları devam ettiği için 

harcama yapılmamış olup, fiziki ve nakit yatırım da gerçekleşmemiştir.  

Yakın gelecekte Müessesede üretimin zorunlu olarak yoğunlaşacağı I. ve II. Blok 

rezervleri ile Dik Damar Üretim Projesi de dikkate alınarak hem üretim noktalarına daha 

yakın olmak, hem efektif bir havalandırma yapılabilmesi, hem de şu anda bağımlı bulunulan 

tek kuyunun acil durumlarda bir alternatifinin oluşturulabilmesi amacıyla alternatif bir 

kuyunun yerinin tespiti yapılarak kazılması ve buna göre yeni kuyunun dizaynının ekonomik, 

teknik ve yatırım bütçesi bakımından irdelenmesi konularının detaylı bir şekilde ele alınması 

ve Kurumun Armutçuk Müessesesi için temel altyapısını oluşturucu politikasını belirlemek 

amacıyla oluşturulan komisyon çalışmalarda bulunmuş bu çalışmaların neticesinde kuyu yer 
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tespit edilmiş, kuyu karo sahası ile ilgili proje çalışması yaptırılmış olup kuyunun kazı ve 

teçhizine yönelik şartname hazırlık çalışmalarının sürdüğü görülmektedir. 

2018 yılında toplam 400.000 TL revize ödenek ayrılan  +200/-700 Harici Hizmet 

Kuyusu proje kapsamındaki ihale çalışmaları devam ettiği için harcama yapılmamış olup, 

fiziki ve nakit yatırım gerçekleşmemiştir. 

Müessese Rezerv tablolarında -700 kotuna kadar hazır 1.909.669 ton, görünür 

6.174.821 ton, muhtemel 15.859.636 ton olmak üzere toplam 23.943.505 ton rezev olduğu, 

Projelendirilen kuyu, I. Ve II. Blok ile batı dik damara ve denizaltı işletme bölgesine yakın 

olup, mevcut Büyük damarın yaklaşık 13 milyon tonunun işletilmesi, ayrıca ocakların 

nakliyat, havalandırma ve efektif çalışma süresi sorunlarının çözülmesinin planlandığı 

görülmektedir.  

+185/-700 Harici Hizmet Kuyusu ile ilgili projenin ihaleye çıkarılması için şartname 

hazırlık çalışmaları tamamlanmış olmasına rağmen, son birkaç yıldır Harici Hizmet Kuyusuna 

ayrılan ödeneklerin başka projelere aktarıldığı, 2012 yılında Yatırım Programına alınan proje 

kapsamında belirgin bir ilerleme sağlanamadığı, projenin bekleme sürecine alındığı, yatırım 

maliyeti ve süresi oldukça fazla olan proje konusunda tereddütler yaşandığı görülmektedir.   

Öneri: 

Armutçuk Müessesesinde üretimi ve işgücü verimliliğini artırmak, mevcut iş güvenliği 

şartlarını iyileştirmek, nakliyat sisteminde güzergahları kısaltmak, aktarmaları azaltmak, etkin 

verimli bir havalandırma ile drenaj yapılmasını sağlamak üzere; I. ve II. Blok Dik Damar 

Üretim Projesiyle birlikte 2012 yılında yatırım programına alındığı görülen +200/-700 Harici 

Hizmet Kuyusu projesi hakkında kurum bazında yaşandığı görülen tereddütlere ilişkin olarak 

kapsamlı bir çalışma yapılarak nihai kararın verilmesi,  müessesenin kalan rezerv miktarı,  

mevcut durum ve alt yapısıyla verimlilik ve iş güvenliği açısından maksimum üretim 

derinliğinin belirlenmesi hazırlık ve üretime ilişkin plan ve projeler ile yatırımların bu 

doğrultuda yapılması önerilir. 

9. SONUÇ 

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 2018 yılı bilançosu ve 212.823,89 Türk Lirası dönem zararı 

ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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10. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 TTK Genel Müdürlüğü 31.12.2018 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 TTK Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 TTK Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Nakit Akış Tablosu 

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

Ek 2.2 TTK Genel Müdürlüğü 31.12.2018 Tarihli Konsolide Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı 

Yükümlülükler dâhil) 

Ek 2.3 TTK Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Konsolide Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 2.4 TTK Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Konsolide Nakit Akış Tablosu 

 

Ek: 3: Öneriler listesi 

Ek 3.1: Öneriler listesi 

Ek 3.2: Diğer Öneriler Listesi 
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TTK 2018 Yılı Bireysel Bilançosu Dip Notları     Ek: 1.1.5 
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T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

183 

 

 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

184 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

185 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

186 

 

TTK 2018 Yılı Konsolide Gelir Tablosu Dip Notları     Ek: 2.3.2 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

187 

 

 

 

 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) 2018 Yılı Sayıştay Denetim 

Raporu 

188 

 

TTK 2018 Yılı Konsolide Nakit Akış Tablosu     Ek: 2.4 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Öneriler Listesi   Ek: 3.1 

Öneri 

Sıra No 

Öneri Metni Bulunduğu 

Sayfa 

Aralığı 

8.1.1 
ÇSG Bakanlığı İş Müfettişlerinin müessese 

işyerlerinde, yıl içerisinde yaptıkları genel ve kontrol amaçlı 

denetimlerde tespit ettikleri, başta çalışanlar için hayati tehlike 

oluşturabilecek işin durdurulmasına esas teşkil eden 

noksanlıklar ile idari para cezalarına neden olan diğer 

noksanlıkların tekerrür etmelerinin önlenmesi ile hemen 

giderilmesi mümkün olmayan, ihtilafa yol açan ATEX belgesi, 

ocak havalandırmasının tersine çalıştırılabilmesi gibi 

noksanlıklar için de kapsamlı bir çalışma yapılarak, ilgili 

Bakanlıklar nezdinde ortak çözüm aranması, müessesede önemli 

ölçüde iş gücü ve zaman kaybına neden olan iş kazalarına engel 

olunması için, başta eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi 

olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli her 

türlü tedbirin alınması önerilir. 

64-74 

8.1.2 
Kuruma ait Müessese yeraltı işyerlerinde yeterli sayıda 

işçi tertip edilememesi nedeniyle; 

-Üretim yapılan ayaklarda ayak çalışma boyu oranının 

Kurum bazında %35’e  düştüğü, bu durumun üretim 

kayıplarına yol açtığı gibi uzun süre yük altında kalan ayak 

tahkimatında deformasyolara kırılmalara, tavan basmasına, 

tavan ve arın akmalarına, arın kaymaları gibi göçüklere neden 

olduğu, iş kazalarına yol açtığı, yine uzun süre açıkta kalma ve 

hava ile temas etme nedeniyle ayak arkasında ve arında 

oksidasyona ocak yangınlarına yol açabileceği,  

- 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, tavanda boşluklar 

oluştuğu, 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 hazırlık, nakliyat, 

tamir tarama, mekanizasyon gibi üretime yardımcı işçiliklerde 

gözlenen belirgin açığın Kurumun Norm Kadro çalışmaları 

sonuçlanıncaya kadar belirlenecek optimum sayı ve nitelikte 

işçi temin edilerek giderilmesi hususunda ilgili merciiler 

nezdinde girişimde bulunulması, nakliyat sistemlerinde işçilik 

ihtiyacını azaltmaya yönelik çözümler üretilmesi önerilir. 

74-82 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Diğer Öneriler Listesi   Ek: 3.2 

Öneri 

Sıra No 

Öneri Metni Bulunduğu 

Sayfa 

Aralığı 

8.2.1 
Amasra, Üzülmez, Armutçuk ve Karadon Müesseselerinde 

denenen, karşılaşılan sorunlara rağmen fiili olarak çalıştığı 

süreler içerisinde olumlu sonuçlar verdiği görülen Kurum bazında 

yaygınlaştırılmaya çalışılan ve Kurumun geleceği açısından büyük 

önem taşıyan Mekanize Kazı Sistemleri ile ilgili olarak; 

-Kurum bazında sistemin uygulanması düşünülen damar ve 

panoların belirlenmesinde, jeolojik arızalar ve tektonik yapının 

ortaya çıkarılmasına yönelik olarak gerektiğinde sondajlı ön 

etütlerden yararlanılması, damar yapısı, kalınlığı, yönelimi, 

devamlılığı ve rezervinin görünür hale getirilmesi,     

-Mekanize kazı teçhizatından beklenen faydanın 

sağlanabilmesi, üretimde süreklilik sağlanarak verimli bir şekilde 

kullanılabilmesi doğrultusunda hazırlıkların mekanize tahkimat 

teçhizatını atıl durumda bırakmayacak şekilde zamanında 

hazırlanabilmesi   için Norm Kadro çalışmaları tamamlanıncaya 

kadar Kurum bazında ihtiyaç duyulduğu görülen sanatlara 

belirlenecek optimum sayıda nitelikli işçi temin edilmesi önerilir. 

83-93 

8.2.2 
Galeri ilerlemelerinde son yıllarda taş içi ilerleme ve kömür 

içi ilerleme randımanlarının Kurum hedeflerinin oldukça altında 

gerçekleşmesine neden olan etkenlerin belirlenerek, taşta ve 

kömürde ilerleme randımanlarının arttırılmasına yönelik olarak 

başta yeterli sayı ve nitelikte hazırlık işçisi temin edilmesi ile 

hazırlık işlerinde kullanılan ekonomik ömürlerini doldurmuş 

elektro hidrolik delici ve yükleyicilerin yenilenmesi,  tam cephe 

kesici makine gibi alternatif makinelerin kullanılma imkanlarının 

araştırılması doğrultusunda her türlü çabanın gösterilmesi önerilir. 

93-97 

8.2.3 
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Tuvönan 

Taşkömürlerinin Yıkattırılması İşi ile ilgili olarak; 

2013 yılında 2.924 yeraltı işçisi ile 756.596 ton tuvönan 

üretim gerçekleştiren Karadon Müessesesinde son yıllarda 

üretiminin giderek düşmesine 2018 yılında 2.120 yeraltı işçisi ile 

434.818 ton tuvönan üretim gerçekleştiren müessesenin 

13.11.2015 tarihinde Zafer İnşaat Madencilik firması ile 

imzalanan sözleşme kapsamında; Tuvönan taş kömürlerinin 

yıkattırılması işi için; 750.000 ton/yıl ±%20 olmak üzere 15 yılda 

toplam 11.250.000 ton (±%20) tuvönan taşkömürünün 

97-100 
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yıkattırılması taahhüdünde bulunulduğu görüldüğünden; 

yıkattırılmayan kömürler için ödeme yapılmak zorunda 

kalınmamasını teminen öncelikle müessese tuvönan kömür 

üretiminin arttırılması olmak üzere 15 yıllık sürede taahhüt edilen 

miktarda tuvönan kömürün temin edilebilmesi doğrultusunda 

gerekli her türlü tedbirin alınması önerilir.  

8.2.4 
Kozlu ve Üzülmez tuvönan kömürlerinin hizmet alımı ile 

yıkattırlmasına ilişkin 6. Doğrudan temin sözleşmesinin 

31.12.2019 tarihinde biteceği, Kozlu ve Üzülmez tuvönan 

kömürlerinin Çatalağzı’na taşınarak Çatalağzı lavvarında 

yıkattırılmasına karar verildiği ile bu işle ilgili ihalelerden 2010 

yılından bugüne kadar sonuç alınamadığı da görüldüğünden, 

Çatalağzı lavvarında yıkattırlması veya kömürlerin Çatalağzı’na 

nakliye işlerinde herhangi bir olumzuzlukla karşılaşılması 

durumunda Kozlu ve Üzülmez tuvönan kömürlerinin Hazine 

Müsteşarlığı’nın "lavvarların TTK tarafından kurulması” ve 

Kalkınma Bakanlığının ise “15 yıl gibi uzun süreli taahhütlere 

girişilmesinin sakıncalar yaratabileceği" görüşleri doğrultusunda 

Kuruma ait bir merkez lavvar tesisi kurularak yıkattırılması 

husunun değerlendirilmesi önerilir. 

100-104 

8.2.5 
Amasra B Sahasının Rödövans usulü ile işlettirilmesine 

ilişkin olarak TTK Genel Müdürlüğü ile Hema Endüstri A.Ş. 

arasında imzalanan 15.04.2005 tarihli Sözleşmede 36 ay (üç yıl) 

olarak belirlenen hazırlık süresinin, gerek kurum tarafından 

verilen gerekse mahkeme kararları ile verilen süreler ile 156 ay 12 

güne (13 yıl 12 gün) çıkarıldığı, bu sürenin 22.05.2019 tarihinde 

dolacağı 23.05.2019 tarihinden itibaren 17 yıllık üretim döneminin 

1. inci yılının başlayacağı,  sözleşmeye göre firmanın son hazırlık 

yılında 500.000 ton, 1. inci üretim yılında 2.500.000 ton kömür 

üretim taahhütü bulunduğu dikkate alınarak, Firma tarafından 

gerek Amasra B Sahasında, Gerekse Yüzeye Yakın Kömürlere 

ilişkin Batı Sahasında yapılan hazırlık faaliyetlerinin  Kurumca 

onaylanan İşletme Projelerine uygunluğunun Sözleşme ve eki 

Şartnameler çerçevesinde titizlikle kontrol edilmesi gerektiğinde 

firmanın uyarılması, rödövans bedeline ilişkin tahakkuk ve 

tahsilatların sözleşme ve şartname hükümleri çerçevesinde 

yapılması, sözleşmede değişiklik anlamına gelecek, rekabet 

şartlarına aykırı nitelik taşıyacak karar ve uygulamalardan 

kaçınılması önerilir. 

105-111 

8.2.6 
2018 yılında Kurum bazında meydana gelen 1.899 kazada 

1.906 kişinin yaralandığı görülmekte olup, kurum ocaklarında 

112-115 
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yapılmakta olan kömür üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarında 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. 

8.2.7 
Rödövanslı sahalar ve Kaçak, kayıt dışı kömür üretim ve 

satışı ile ilgili olarak; 

 - Rödövans sözleşmelerinde her türlü kontrol imkanının 

bulunduğu göz önüne alınarak, rödövans sahaları ve işletmelerinin 

kurum tarafından onaylanan işletme projelerinin ve iş güvenliğine 

ilişkin risklerin yerinde kontrol ve denetimlerinin yapılması 

suretiyle bu sahalarda meydana gelebilecek olumsuz durumlardan 

kaynaklanan tazminatların mevzuat gereğince ruhsat sahibi olarak 

esas sorumlu ve yükümlü sayılan TTK’ya rücu edilmesinin 

önlenmesi, aynı zamanda kaçak ve kayıt dışı kömür üretim ve 

satışının önlenmesi için sözleşmeli sahalar birimleri personel 

sayılarının yeterli düzeye çıkarılması, 

- Rödövanslı sahalardan sevkiyatı yapılan madenlerin tartıldığı 

kantarların kamera sistemi ile internet ve bilgisayar üzerinden 

izlenmesi, kantar yazılım programı vasıtasıyla günlük raporların 

internet ortamından takip etme imkanlarının araştırılması,  

- Rödövans usulü ile işletmecilik yapan firmaların kantar kayıtları, 

MAPEG ve sevk fişleri ile beyan ettikleri üretim miktarlarının, 

kurum tarafından yıllık onaylanan işletme projelerine uygun olup 

olmadığının firma ocaklarında yapılacak yerinde ölçüm sonuçları 

ile birlikte değerlendirilmesi, 

- Yapılan kontrollerde kurum tarafından onaylanan yıllık işletme 

projelerine uygun çalışmadıkları, farklı lokasyonlarda üretim 

yaptıkları tespit edilen rödövans işletmecilerine rödövans 

sözleşmelerindeki cezai müeyyidelerin uygulanması,  

- Kurum ilgili birim personelinin de katıldığı kaçak ocak tespit, 

imha ve kapatma işlemlerinde; gerekli iş güvenliği ve çevre 

güvenliği önlemlerinin alınması suretiyle; kaçak ocağı işletenlerin, 

çıkarılan kömür miktarının veya ocak açıklığının, bu açıklığa göre 

çıkarılabilecek kömür miktarının mümkün olduğunca tespit 

edilerek tutanaklarda yer almasının sağlanması,   

115-131 
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- Kayıt dışı ve kaçak kömür üretim ve sevkiyatının önlenmesi için 

şehir giriş ve çıkışları ile üretim sahalarından ana yollara bağlanan 

güzergahlar üzerinde Valiliklerce kurulması kararlaştırılan kontrol 

noktalarının biran önce gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların 

sonuçlandırılması, kaçak kömür satış depolarının tespit edilerek 

faaliyetlerinin durdurulması amacıyla ilgili Valilikler nezdinde 

girişimlerin sürdürülmesi,  

- Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kömür sahalarında 

kaçak veya kayıt dışı üretim yapılan maden ocaklarında sosyal 

güvenlikten ve can güvenliğinden yoksun, ilkel şartlarda insan 

çalıştırılmasının önlenmesi ve tüm sahadaki kömür üretiminin 

yasal çerçevede, çağdaş madencilik teknik ve kurallarına göre 

yapılmasının sağlanması, Devletin gelir kaybının önlenmesi 

amacıyla, kaçak ve kayıt dışı kömür üretiminin ortadan 

kaldırılması için ilgili mercilerle birlikte etkin tedbirler alınması 

önerilir. 

8.2.8 
Kurum bazında işgücü verimliliklerinin artırılması ve 

işyeri disiplininin sağlanması amacıyla; 

- İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmemeyi, olağan olamayacak sıklık 

ve sayıda hastane izni kullanmayı, istirahat almayı alışkanlık 

haline getiren, disiplinsiz hareket eden, iş amirlerine ve 

arkadaşlarına karşı uygunsuz ve fiili davranışlarda bulunan, işyeri 

moralini ve disiplinini bozarak üretimi aksatan işçilere 4857 Sayılı 

İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin tavizsiz uygulanması 

konusunda Kurum yöneticileri tarafından gerekli kararlılığın 

gösterilmesi, 

- Personel Devam Kontrol Sisteminin anlamı ve önemi açısından 

PDKS uygulamalarına ilişkin olarak TTK Genel Müdürlüğünce 

çıkarılan Genelge ve Talimatların titizlikle uygulanması ile 

Müessese çalışanlarının ikaz edilerek bu hükümlere uymalarının 

sağlanması,  

- Çipli lamba uygulaması ile ilgili olarak hem teknik hem idari 

boyutta çalısanların ve kullanıcıların, eğitimden geçirilmesi, 

Lambahane, PDKS ve Gaz İzleme birimlerinin koordinasyon 

içinde çalışmasının sağlanması, 

- PDKS kayıtları, çipli ocak baş lambası kayıtları, lambahane 

kayıtları ile kamera görüntülerinin ilgili birim amirleri ve 

Müessese Müdürlüğünce aylık olarak kontrol edilerek vergi 

kayıplarına ve kamu zararına yol açan haksız ödemelerin önüne 

geçilmesi önerilir. 

132-140 
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8.2.9 
Ocakların giderek derinleşmesiyle ortaya çıkan üretim 

zorluklarının verimliliklerin artırılmasının önündeki en büyük 

engel olduğu bilinmekle birlikte; ocaklarda konsantrasyona 

gidilmesi, üst katlardaki rezervin öncelikle tüketilerek en kısa 

sürede terk edilmesinin sağlanması, tavandan tabana en az tesis 

topuğu kaybı ile kontrol edilebilir bir alana konsantre olunması, 

ocak açıklıklarının azaltılması, efektif çalışma saatlerinin 

artırılmasına yönelik ocak içi nakliye sistemlerinin 

rehabilitasyonu, üretim arınlarından başlamak üzere daha temiz 

kömür elde edilmek suretiyle satılabilir/tuvönan kömür oranının 

yükseltilmesi, üretim arınlarının tamamının bir defada 

kazılabilmesi, diğer bir ifadeyle ayak çalışma boyu oranlarının 

artırılması, ayaklarda damar kalınlığı ve meyillerine göre 

verilen/verilecek olan iş miktarlarının iş zaman etütlerine 

dayandırılması önerilir. 

141-145 

8.2.10 
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. 

145-147 

8.2.11 Kurum bazında son yıllarda giderek düştüğü görülen 

satılabilir kömür üretim miktarlarını artırabilmek, planlanan 

hedeflere ulaşabilmek için,  üretim faaliyetleri ve yöntemleri tüm 

unsurları ile irdelenip, ocaklarda gerçek anlamda konsantrasyona 

gidilmesi, gelişen teknolojik imkanlarda yararlanılması, damar 

yapısına uygun şekilde tam veya yarı mekanize kazı sistemlerine 

geçilmesi, gereken lokasyonlara yeni hizmet kuyuları açılması, 

ocak içi nakliyat sistemleri gözden geçirilerek aktarmaları ve 

personel ihtiyaçlarını azaltmaya yönelik çözüm üretilmesi, 

  çalışma sistem ve çalıştırma düzenlerinin işgücü verimliliklerini 

ve üretim miktarlarını artıracak şekilde oluşturulması önerilir. 

147-152 

8.2.12 
Sayıştay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Başbakanlık 

Mevzuatı Geliştirme Genel Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda 

yeniden düzenlenen “TTK Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların 

İdaresine İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın “Kapsam” başlıklı ikinci 

maddesine eklenen (2) numaralı fıkrada sayılan konularda 4046 

Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerinin 

152-154 
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uygulanacağının daha açık ve net bir şekilde ifade edilmesi 

önerilir.   

8.2.13 Kurumun iç denetim biriminde Genel Müdürlük Oluruyla 

görevlendirilen iç denetçilerin asaleten atanmalarının 

yapılabilmesi amacıyla iç denetçilerin özlük haklarının açıklığa 

kavuşturulması için ilgili kurumlar nezdinde girişimde 

bulunulması önerilir. 

154-157 

8.2.14 Elde edilen satış hasılatının işçi ücretlerini dahi 

karşılayamadığı göz önüne alınarak, dönem zararlarının 

önlenebilmesi için işgücü verimliliği ile birlikte üretim 

miktarlarının artırılması yönünde yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla 

AR-GE faaliyetleri kapsamında temaslarda bulunularak birim 

üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde etkin önlemler 

alınması önerilir. 

157-160 

8.2.15 
Armutçuk Müessesesinde üretimi ve işgücü verimliliğini 

artırmak, mevcut iş güvenliği şartlarını iyileştirmek, nakliyat 

sisteminde güzergahları kısaltmak, aktarmaları azaltmak, etkin 

verimli bir havalandırma ile drenaj yapılmasını sağlamak üzere; I. 

ve II. Blok Dik Damar Üretim Projesiyle birlikte 2012 yılında 

yatırım programına alındığı görülen +200/-700 Harici Hizmet 

Kuyusu projesi hakkında kurum bazında yaşandığı görülen 

tereddütlere ilişkin olarak kapsamlı bir çalışma yapılarak nihai 

kararın verilmesi,  müessesenin kalan rezerv miktarı,  mevcut 

durum ve alt yapısıyla verimlilik ve iş güvenliği açısından 

maksimum üretim derinliğinin belirlenmesi hazırlık ve üretime 

ilişkin plan ve projeler ile yatırımların bu doğrultuda yapılması 

önerilir. 

160-163 

 


