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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Unvanı : Sınırlı Sorumlu Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi 

Merkezi   : Tavşanlı - Kütahya 

Bağlı olduğu kurum : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Esas sermayesi    : 333.000.000,00 TL 

Ödenmiş sermayesi   : 333.000.000,00 TL 

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 
(Yönetim Komitesi)* 

Karar  

Organındaki 

 Unvanı 

         Adı Ve Soyadı 
Kuruluştaki Görevi Veya 

Mesleği 

Görevli Bulunduğu Süre 

Başlama 

Tarihi 

Ayrılış 

Tarihi 

  1- Başkan Mustafa ÇOKUSLU  Müessese Müdürü  10.11.2014 31.05.2017 

  2- Üye Recep ÇELİK  Müessese Müdür Yardımcısı  18.09.2012 31.05.2017 

  3- Üye İsmail BAYRAM Müessese Müdür Yardımcısı V. 06.07.2015 31.05.2017 

  4- Üye  Akın ŞİRİN Müessese Müdür Yardımcısı V. 13.03.2015 31.05.2017 

  5- Üye - - - - 

(*) Müessese TKİ Yönetim Kurulunun 12.05.2017 tarih ve 14/118 sayılı kararı gereği Tüzel kişiliği 

kaldırılarak İşletme Müdürlüğüne dönüştürülmüştür.  

 

 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

           Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) müessesi, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 

faaliyet göstermektedir. GLİ’ye, TKİ Yönetim Kurulunun 24.06.2003 tarih 20/171 sayılı ve 

12.02.2004 tarih 2/131 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile Müessese statüsü verilmiştir. 

Kuruluşu tamamlanan GLİ Müessesesinin Ana Statüsü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 

12.03.2004 tarih ve 6006 sayılı nüshasında yayımlanmış ve 01.04.2004 tarihi itibarıyla hükmi 

şahsiyet kazanmıştır. Müessese, 233 sayılı KHK’nın 16’ıncı maddesi uyarınca, Kararnamede 

saklı tutulan hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir. 

Müessesenin kuruluş amacı, devletin ve TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünün genel enerji 
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ve yakıt politikasına uygun olarak, linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini 

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

plan, proje ve programlar tanzim ve takip etmek, uygulama stratejilerinin tespit ve 

gerçekleştirmesini sağlamak olarak belirlenmiştir. 

Müessese TKİ Yönetim Kurulunun 12.05.2017 tarih ve 14/118 sayılı kararı gereği tüzel 

kişiliği kaldırılarak işletme müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 

 

 

1.3 Teşkilat 

Müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organı Müessese Müdürlüğüdür. TKİ Yönetim 

Kurulunun 30.09.2014 tarih ve 10/185 sayılı kararı ile uygun görülen teşkilat şemasında, üretim 

ve buna bağlı teknik konularda faaliyette bulunmak üzere 3 müdür yardımcılığı ve bunlara bağlı 

20 şube müdürlüğü bulunmaktadır. 

233 sayılı KHK ve TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü uyarınca Müessesenin 

karar organı yönetim komitesidir. Yönetim komitesi bir başkan ve dört üyeden oluşmaktadır. 

Müessese müdürü yönetim komitesinin başkanıdır. Müessese yönetim komitesinin teşkili, 

görev ve yetkileri ile yönetim komitesi üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları hakkında 233 

sayılı KHK hükümleri uygulanmaktadır. Müessese yönetim komitesine atanacaklar, teşebbüs 

yönetim kurulu üyelerinin niteliklerine sahip olmaları gerekmekte olup teşebbüs genel 

müdürünün teklifi üzerine, yönetim kurulunca atanmaktadırlar.  
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1.4 Toplu Bilgiler 

Müessesenin son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler  Ölçü 2015 2016 
2017 

(İlk 5 Ay) 

Sermaye Bin TL 333.000  333.000  333.000  

Ödenmiş sermaye Bin TL 333.000  333.000  333.000  

Öz kaynaklar Bin TL 464.994  391.741  362.217  

Yabancı kaynaklar Bin TL 137.350  456.779  620.641  

Toplam Aktifler Bin TL 602.345 848.520 982.858 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 30.446  56.924  44.586  

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 53  104  49  

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 163.521  217.127  94.101  

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti)  Bin TL 314.770  391.723  159.244  

Net satış tutarı Bin TL 506.740  462.615  199.251  

Stoklar Bin TL 30.757  66.931  34.980  

Memur Kişi 13  13  11  

Sözleşmeli  Kişi 314  319  318  

İşçi Kişi 1.660  1.587  1.501  

Personele yapılan harcamalar Bin TL 155.191  172.226  66.943  

Tahakkuk eden vergiler Bin TL 135.688 104.908 23.686 

GSMH’ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL    

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 17,88  (15,44)  (4,43)  

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 13,04  (11,25)  (8,15)  

Faaliyet kârı veya zararı  Bin TL 83.144  (60.505)  (16.047)  

Dönem kârı veya zararı  Bin TL 60.664  (44.070)  (29.524)  

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL 11.969  0  0  

Dönem net kârı veya zararı Bin TL 48.695 (44.070) (29.524) 

Bireysel: 
       

Faaliyet kârı veya zararı  Bin TL 83.144  (60.505)  (16.047)  

Dönem kârı veya zararı  Bin TL 60.664  (44.070)  (29.524)  

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal yükümlülükler Bin TL 11.969  0  0  

Dönem net kârı veya zararı Bin TL 48.695 (44.070) (29.524) 

* Müessese TKİ Yönetim Kurulunun 12.05.2017 tarih ve 14/118 sayılı kararı gereği Tüzel kişiliği 

kaldırılarak İşletme Müdürlüğüne dönüştürüldüğünden, 2017 yılındaki 5 aylık faaliyet dönemi, yıllar itibariyle 

meydana gelen değişiklikler ve eğilim yönünü yansıtmasının sağlıklı olmayacağı, bu nedenle önceki yıllarla 

kıyaslama yapılmamıştır.  

GLİ Müessesesi, sorumlu olduğu sahaların genişliği, rezervi, üretim hacmi, rodövansla 
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üretim yapan şirketler başta olmak üzere üçüncü kişilerle yürütülen ticari ilişkiler, pazarlama 

miktarı, istihdam ettiği personel sayısı, dolaylı olarak istihdamını sağladıkları 3 bine yakın işçi 

sayısı, sağladığı hâsıla ve katma değer ile TKİ Kurumunun önemli bir Müessesesidir.   

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

Müessese, TKİ Yönetim Kurulunun 12.05.2017 tarih ve 14/118 sayılı kararı gereği 

Tüzel kişiliği kaldırılarak işletme müdürlüğüne dönüştürüldüğünden bu bilgiler ana kuruluşta 

değerlendirilecektir. 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

Müessesenin 2017 yılı bütçesi, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 

10.01.2017 tarih ve 1/4 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  

Müessesenin faaliyetlerini kapsayan bilgiler, program bütçe değerleri ile birlikte 

aşağıdaki Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosunda gösterilmiştir. 

 

Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

                                        

Ölçü 

2016 Mayıs 2017 

Bütçeye ilişkin 

 

Gerçekleşen 

 

Bütçeye 

göre 

sapma            

(ilk 

durum) 

% 

Bütçe 

Gerçekleşen 

 

Bütçeye 

göre 

sapma            

(ilk 

durum) 

% 

başlıca bilgiler 
İlk durum 

 

Son 

durum 

 

  

  

  A)-Personel sayısı Kişi 1.919 (9,54) 2.190 2.190 1.830 (16,44) 

  B)-Personel giderleri Bin TL 172.226 (7,94) 175.570 177.351 66.942 (61,87) 

  C)-Tüm alım tutarı Bin TL 141.678 (43,96) 97.900 97.900 36.000 (63,23) 

  D)-Başlıca alımlar        

  1-Malzeme Alımı Bin TL 71.537 (9,78) 97.900 82.624 20.724 (78,83) 

  2-Hizmet Alımı 

 

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler 

Bin TL 75.449 (29,50) 98.160 102.213 58.101 (43,16) 

  3-Ticari Kömür Alımı 

 

 

Bin TL 70.141 0 0 15.276 15.276 (100) 

  E)-Tüm üretim maliyeti Bin TL 636.587 (20,66) 1.180.790 1.180.790 278.721 (76,40) 

  F)-Başlıca üretimler        

  1- Kömür Rezervi Milyon Ton 244 1,41 236 236 241 2,12 

  2-Kömür Üretimi 

3-Bağlı ortaklıklar/şirketler 

Bin Ton 5.757 1,95 6.560 6.560 2.174 (66,86) 

  3-Dekapaj Bin m3 31.399 (91,09) 55.000 55.000 9.582 (82,58) 

  G)-Net satış tutarı Bin TL 462.615 (33,08) 683.135 683.135 199.251 (70,83) 

  H)-Başlıca satışlar Bin Ton 2.469 (30,43) 3.255 3.255 1.255 (61,44) 

  I)-Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 56.924 3,84 91.777 91.777 44.586 (51,42) 

J)-Dönem kârı veya zararı Bin TL 44.070 (130,22) 16.377 16.377 -29.524 (280,27) 
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Mayıs 2017 yılı itibariyle oluşturulan tabloda; veriler 5 aylık kıst dönemi içerdiğinden 

program rakamları ile gerçekleşen değerler arasında sapmalar olmuştur.  Daha sağlıklı sonuca 

ulaşmak için değerlendirme teşebbüste yapılacaktır. 

 

1.5.2 İnsan Kaynakları 

Faaliyet döneminde personel için yapılan harcamanın ayrıntısı bir önceki yılla 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

     Tablo 4: Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve Harcamaları 

Personel Sayısı  
Personel 

Harcamaları 

2016 2017 2016 2017 

Personel 

Sayısı  

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam 

Harcama         

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama 

(Bin TL) 

I-Yönetim Kurulu üyeleri ve 

denetçiler (kuruluş dışı) 
    

II-Memurlar       

III-Sözleşmeliler      

     A-399 sayılı KHK’ya göre 325 394 317 21.055 9.825 

      B-657 saylıl Kanuna göre 12 26 10 1.029 412 

IV-İşçiler     59.952 

     A-Sürekli işçiler 

 
1.519 1.770 1.489 150.142 70.189 

     B-Geçici işçiler      

Genel Toplam 1.856 2.190 1.816 172.226  

Yüklenici İşçiler 1.412  1.329   

 

Yıl içinde 399 sayılı Kanuna göre çalışanlardan; giren 4 kişi açıktan atama, 2 kişi 

askerlik dönüşü, çıkan 14 kişiden 6’sı emekli, 3 kişi askere sevk, 4 kişi kurum içi nakil, 1 kişi 
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istifa nedeniyle çıkış yapılmıştır.  657 sayılı kanuna göre çalışanlardan 2 kişi emekli olmuştur. 

Sürekli işçilerden giren 6 kişiden 4’ü askerlik dönüşü, 1 OHAL kapsamında işe iade, 1 

kişi nakil gelen olarak göreve devam etmiştir. Çıkan 36 kişinin 28’i emekli, 2 istifa, 1 asker, 1 

kurum içi nakil, 1 vefat, 2 OHAL kapsamında işten çıkarılan, 1 iş akdi feshi nedeniyle çıkış 

yapılmıştır. 

Müessesede emeklilik başta olmak üzere, yıllar itibarıyla işçi mevcudunun giderek 

azalması nedeniyle yaygın biçimde hizmet alımı yapılmaktadır.  Faaliyet döneminde yüklenici 

firmaların çalıştırdıkları işçi sayısı önceki döneme göre Mayıs 2017 yılı itibariyle %6 oranında 

azalarak 1.329 olmuştur. 

Geçmiş yılla ilgili ödeme ve geri alışlar dahil 2016 yılında Müessesede istihdam edilen 

personel için yapılan toplam harcamalar, önceki yıla göre %11 oranında 17,04 milyon TL 

artarak 155 milyon TL olmuştur.  

Müessese personeline; 2017 yılının ilk 5 ayında yapılan harcamalar toplamı 66,9 milyon 

TL olup, bunun %51’i esas ücretlere, %23’ü ek ödemelere, %26’sı da sosyal giderlere aittir.  

 

1.5.3 Tedarik 

TKİ Kurumu topluluğunda tedarik işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı 

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

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

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

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

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

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

Diğer taraftan, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

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

maddesine eklenmiş olan (r) bendinde; “Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin 

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

İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün kendisine veya bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait 

olan kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları” denilmiş ve TKİ’nin bu kapsamda 

yapacağı kömür alımları da istisna kapsamına alınmıştır. 
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Söz konusu 4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine (r) bendinin eklenmesinden sonra, 

TKİ Yönetim Kurulunun 25.04.2012 tarih ve 15/175 Kararı ile “TKİ Kurumunun 4734 Sayılı 

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

Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” kabul edilmiştir.  

Mevzuatla ilgili düzenlemeler çerçevesinde, malzeme tedarikindeki fiyat farklarını 

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

daha az elemanla gerçekleştirmek amacıyla, İşletme Müdürlüklerinin dekapaj işleri, hizmet 

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

Müdürlüğü tarafından, diğer münferit alımlar ise yetki limitleri kapsamında İşletme 

Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

1.5.3.1 Mal Alımları 

GLİ müessesesinin, raporlama dönemine ilişkin Mal Alımları tablosuna aşağıda yer 

verilmiştir. 

 

Tablo 5: Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 (ilk 5 ay) 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Ödeneğ

e Göre 

Sapma 

(%) 
Miktar 

Tutar 

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek 

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar 

(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı 

maddeler 
       

-Yurtiçi  11.889.06

9 
 42.229  7.789.984  59.909    939.579  14.145 (76,38) 

76,38 -Yurtdışı          1.500      

2-İşletme Malzemesi, Yedekler 

ve Diğer Malzemeler 
             

-Yurtiçi        49.233  12.309     566.784  12.243      30.083    4.990 (59,24) 

-Yurtdışı        15.784    6.095      8.200      

3-Ticari Mallar              

-Yurtiçi      188.75

3 
 70.141           41.184  15.276 100 

-Yurtdışı              

Yurtiçi alımlar toplamı  12.127.05

5 
 124.679  8.356.768  72.152  1.010.846  34.411 (52,31) 

Yurtdışı alımlar toplamı         15.78

4 

      6.09

5 
     9.700     (100) 

Genel toplam  12.142.83

9 
 130.774  8.356.768  81.852 

 

552 

 1.010.846  34.411 (57,96) 

 

GLİ müessesesinin, raporlama dönemine ilişkin İlk Madde ve Malzeme Stokları 

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

İlk madde ve malzemeler 

2016 

yılından 

devreden 

stok 

(Bin TL) 

2017 yılı İlk 5 Ay 01.06.2017 

dönemine 

devreden 

stok 

(Bin TL) 

Giren 

(Bin TL) 

Çıkan 

(Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler 14.070 14.309 16.596 11.783 

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer  16.670 5.068 5.569 16.169 

Toplam  30.740 19.377 22.165 27.952 

 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

Müessesenin 2016 yılı ve 2015 yılı ilk beş ayına ait Hizmet Alımları Tablosu 

aşağıda düzenlenmiştir.  

Tablo 7: Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 2017 (ilk 5 

ay) Ödeneğe 

Göre 

Sapma 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Tutar      

(Bin TL) 

Ödenek  

(Bin TL) 

Tutar     

 (Bin TL) 

1-Üretim     81.879  106.627    42.365  (60,27) 

2-Temizlik      3.264      3.790      1.705  (55,01) 

3-Koruma ve Güvenlik      3.291      4.820      1.744  (63,82) 

4-Taşıt ve Araç Kiralama      6.663      7.175       2.925  (59,23) 

5-Yemek      1.929      1.982         865  (56,36) 

6-Diğer    19.812    20.440      8.497  (58,43) 

Genel Toplam  116.838  144.834    58.101  (59,88) 
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1.5.4 Giderler 

Müesseseye ait Gider Grupları Tablosuna aşağıda yer verilmiştir. 

 

Tablo 8: Gider Grupları Tablosu 

Giderler 

2016 2017 İlk 5 Ay 

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 6.248  81.852 21.208  55.194  (74,09) 

1-lşçi ücret ve giderleri 126.666 149.273 57.550  93.477  (61,45) 

2-Memur ve sözleşmeli personel ücret ve 

giderleri 
 20.735  26.297 9.393  16.931  (64,28) 

3-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler  234.400   589.391   110.147  349.198  (81,31) 

4-Çeşitli giderler         3.471        6.471   1.523    4.804  (76,46) 

5-Vergi resim ve harçlar 7.251       13.090          473   12.449  (96,38) 

6-Amortismanlar ve tükenme payları       187.813    314.416     78.427   184.323  (75,06) 

7-Finansman giderleri           

Toplam      636.587  1.180.790    278.721     716.377  (76,40) 
 

 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi (GLİ)’nin Kütahya ili sınırları içerisindeki 

Tunçbilek üretim sahasından 2017 yılının ilk 5 ayında gerçekleştirdiği linyit kömürü üretimine 

ilişkin bilgiler, programla kıyaslamalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 9: Üretim Türü Tablosu 

Üretim Türü 

 

2016 Yılı 2017 Yılı (5 Aylık) 
Gerçekleşme 

Oranı 

Gerçekleşen 

Ton 

Program 

Ton 

Gerçekleşen 

Ton 

Programa 

Göre (%) 

Tuvönan üretim (toplam) 4.854.402 
            

2.585.000 
1.931.589          75 

Satılabilir üretim (toplam) 2.818.956 
            

1.645.000 
1.113.931           68 

İç tüketim (toplam) 7.168           4.166 4.025           96 

Tablodan da görülebileceği üzere 2017 yılının ilk 5 ayında tuvönan kömür üretimi yine 

ilk 5 aylık program değerlerine göre % 25 oranında eksik gerçekleşmiştir. Satılabilir kömür 

üretiminde ise gerçekleşme oranları yine dönemsel olarak programa göre  % 32 oranında daha 
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az olmuştur. İç tüketim olarak 4.166 tonluk program yapılmış olmasına karşın ilk 5 aylık 

dönemde tüketilen 4.025 ton kömür,  yevmiyeli personele Toplu İş Sözleşmesi gereği dağıtılan 

kömür ile Isı Merkezlerinde yakılan kömürü ifade etmektedir. Söz konusu dönemde 1,9 milyon 

ton tuvönan kömür üretilmiş olmasına karşılık fiili durumda bundan sadece 1,1 milyon ton 

satılabilir kömür elde edilebilmiştir. Başka bir ifade ile üretilen tuvönan kömürün  % 57’sinden 

yani 818 bin ton kömürden yararlanılamamıştır.  

Satılabilir kömür ile tuvönan kömür oranının düşüklüğü iki önemli nedene 

dayanmaktadır. Birinci unsur, kriblaj ve lavvar gibi zenginleştirme tesislerinin düşük verimlerle 

çalıştırılması iken ikinci etken olarak da ocaklardan gelen kömürün içine yan kayaç karışması 

veya düşük kalorili kömür üretimi gibi olumsuzlukları saymak mümkündür. Örneğin, 2017 

yılının ilk 5 ayı içerisinde Tunçbilek lavvarının % 40, Ömerler lavvarının ise %58 verimlilikte 

çalıştırılmış olması bu olumsuz tabloyu doğrulamaktadır. Bu üretim, ağırlıklı olarak; K-7 pano, 

BY-J7 pano, dragline pano, BY-K2 pano, 48-S pano ve BY-L panolarından üretilmiştir. 

Müessese merkezindeki ocaklardan elde edilen söz konusu kömürler,  Ömerler ve Tunçbilek 

lavvarları ile doğrudan termik santrale veya stok sahalarına verilerek stoklanmıştır. 

GLİ Müessesesinde kömür üretimi Tunçbilek ocaklarında açık ve yeraltı işletme 

yöntemleriyle yapılmaktadır. Müessese merkezinde açık işletme ile yapılan kömür üretimi 

ekskavatör, yükleyici ve kamyonlarla, açık işletme hazırlık çalışması olan dekapaj ise 

ekskavatör-kamyon veya ekskavatör-kamyon + dragline kombinasyonu ile yapılmakta, üretilen 

kömür ya doğrudan termik santrale verilmekte ya da lavvarlarda yıkamaya tabi tutularak termik, 

teshin ve sanayiye satılmaktadır. 

Müessesenin kendi imkanlarıyla üretim çalışmalarını sürdürdüğü Ömerler mekanize 

ayağındaki tuvönan kömür miktarı 62,4 bin ton olarak, Özel sektör tarafından çalıştırılan 

iğdekuzu ocağında ise 2017 yılının ilk 5 ayı için öngörülen 250 bin tonluk kömür üretimine 

karşılık fiili durumda 197 bin ton fazlası ile 447 bin ton kömür üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Satılabilir kömürde ise yine aynı dönemde Kurum eliyle 22 bin ton, müteahhit eliyle de 

198 bin ton (İğdekuzu ocaklarından) satılabilir ürün elde edilmiştir.  

Yeraltı kömür üretim miktarları incelendiğinde göze çarpan en önemli parametre 

şüphesiz ki üretilen tuvönan kömürün ne kadarının satılabilir üretime dönüştüğüdür. Örneğin, 

müteahhit tarafından üretilen 447 bin ton kömürün sadece 198 bin tonu yani % 44’ü satılabilir 

kömüre dönüşmüş iken Müessesenin kendi olanakları ile ürettiği 62 bin ton kömürün 22 bin 

tonu yani % 35’i satılabilir ürün olarak değerlendirilmiştir. Yeraltı ocakları için 
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tuvönan/satılabilir kömür oranı kümülatifte  % 43 mertebesindedir. Yani yeraltından üretilen 

her 100 ton kömürün 57 tonu pasa olarak atılmaktadır.   

İğdekuzu ocağından Müteahhit tarafından üretilen tuvönanın satılabilir ürüne dönüşme 

oranı % 44 olarak gerçekleşmiştir.  

Bunun yanı sıra GLİ’nin Ömerler Mekanize yeraltı ocağından 2017 yılının ilk 5 ayında 

62 bin ton kömür üretilmiş ve bunun 40 bin tonu hiçbir işe yaramayacağı düşüncesiyle 

atılmıştır. Bir önceki yıl değeri olan tuvönan/satılabilir oranı bile yakalanamamıştır. 2006 

yılında aynı ocaklardan üretilmiş olan 308 bin ton tuvönan kömürden yaklaşık olarak 156 bin 

ton satılabilir kömür elde edilmişken (%50), yukarıda açıklanan bilgilerden de anlaşıldığı üzere 

söz konusu dönemde bu oran % 35 seviyelerine kadar düşmüştür. 

Söz konusu yeraltı ocağı için TKİ Genel Müdürlüğü 2006 yılından bu yana elinden 

gelen bütün imkanları kullanarak her türlü ocak ekipmanını satın almış ve üretimin kesintisiz 

sağlanabilmesi için 2017 yılı sonuna kadar yaklaşık olarak 165 milyon TL harcama yapmıştır. 

Gelinen noktada; bazı dönemlerde ocak içine sızan suyun çalışmaları engellediği, bazı 

zamanlarda da gaz oluşumu gerekçeleriyle istenen üretim seviyelerine çıkılamamıştır. 

Yapılan testlerden anlaşıldığı kadarıyla müteahhitten alınan kömürün kalorifik değeri 

ret sınırının üstünde olsa bile boyut olarak çok ince malzeme içermesi nedeniyle zenginleştirme 

aşamasında Şlam tabir edilen artık malzeme ile beraber hareket etmekte ve bu durum kurtarma 

verimini olumsuz etkilemektedir. Müessesenin gerek müteahhit ve gerekse kendi olanaklarıyla 

yeraltı ve açık işletmelerden ürettiği tuvönan kömürün satılabilir ürüne dönüşme oranının 

yaklaşık olarak % 49 olduğu tespit edildiğinden bu oranın satılabilir ürün lehine yükseltilmesi 

amacıyla kömür içinde istenmeyen kayaçların, ocak başında/ocak içinde bertaraf edilmek 

suretiyle daha temiz kömür üretiminin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması önem 

kazanmaktadır. 

Yeraltı işletmelerinde, geri dönümlü-arkadan blok göçertmeli uzun ayak ve 

mekanizasyon sistemleri uygulanmaktadır. Tunçbilek Büyükdüz klasik ayağındaki üretim 

çalışmaları tamamlandıktan sonra klasik yöntemlerle kömür üretimi artık 

yapılmamaktadır.Mekanize ocakta ise kömür üretimi tam mekanize, geri dönümlü arkadan blok 

göçertmeli, uzun ayak metodu ile yapılmaktadır. Bu sistemde damar kalınlığının alttan 3 

metrelik kısmı çift tamburlu kesici makine ile kazılarak alınmakta, tavanda kalan 4-5 metrelik 

kısım ise gerektiğinde patlayıcı kullanılmak suretiyle göçertilip şilt tahkimat penceresinden çift 

zincirli konveyörlerle ayak dışına taşınmaktadır. 
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Yeraltı işletmelerinde doğası gereği zaten zorlukla yürütülmekte olan kömür üretimi 

çalışmaları, jeolojik şartların ağırlığına ilave olarak Soma 13.05.2014 tarihinde meydana gelen 

ve 301 çalışanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden kazasından sonra alınan güvenlik 

tedbirleri nedeniyle daha da ağırlaşmış,  yapılmakta olan işlerin maliyeti yükselmiştir. Bu 

tedbirler şüphesiz ki daha emniyetli bir çalışma ortamının sağlanmasına yönelik olarak alınmış 

ve bu konuda bazı olumlu sonuçlar sağlamış,  ancak bunun yanında, benzeri işleri yapan kömür 

madeni emekçilerinin arasında ücret ve çalışma saatleri itibarıyla var olan dengesizliği daha da 

derinleştirmiş ve birim üretim maliyetlerini yükselterek işverene ek yükler getirmek gibi 

dezavantajları da beraberinde getirmiştir. Örneğin; 6552 Sayılı Yasa ile yeraltı işlerinde çalışan 

işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak haftalık çalışma süresi 37,5 saate 

indirilmiş, kıdem tazminatı ve feshi hesabında ise yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem 

şartının aranmayacağı hükmünü getirmiştir. Yeraltı işçilerine 2 gün hafta tatili kullandırılmaya 

başlanması randıman kayıplarına, işyeri verimliliklerinin düşmesine, üretim miktarlarının 

azalmasına ve buna bağlı olarak birim üretim maliyetlerinin artmasına neden olmuştur. Bir 

başka örnek ise; 24.09.2014 tarih ve 29129 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütümündeki Yönetmelikle,  her işçiye ferdi 

oksijen maskesi verilmesi ve ocağın belli yerlerinde oksijen değişim/dolum istasyonlarının 

yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bunun yanında 10.03.2015 tarih ve 29291 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ile kapalı ocaklara ilave sensör 

kurulumunun sağlanması ve bunların yedeklenmesi de zorunlu hale getirilmiştir. 

Bütün bu işlemler(harcamalar) neticesinde önemli olan aşamanın kömür üretimine geçiş 

olduğu,  100 milyon TL’si son 6 yılda olmak üzere 2006 yılından 2017 yılı sonuna kadar 

yapılmış olan 165 milyon TL’lik harcama ile bu projeye yoğun bir biçimde ve zor şartlarda 

verilmiş olan emeğin,  ancak ve ancak söz konusu havzadaki 26 milyon ton kömürün yeryüzüne 

çıkarılması ile karşılanabilecektir. 

Bu ocakta üretim çalışmalarının önündeki en büyük engel,  A2 panoda üretim 

çalışmaları başladıktan sonra kırılan tabakalar nedeniyle ayak arkasına sızan suların nakliyat 

ünitelerinin sağlıklı çalışmamasına,  kömürün suda yüzmesi nedeniyle de konveyörlerin 

malzemeyi götürememesi olmaktadır.  

Dekapaj çalışmaları  

Açık ocak işletmeciliğinde kömürün üretilmesi amacıyla yapılan en önemli hazırlık 
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faaliyetlerinden olan dekapaj işlemi(toprak kazı) ana hatlarıyla, toprak örtü tabakasının kömüre 

kadar olan kısmının kademeler halinde; delme, patlatma, yükleme, taşıma, dökme ve serme 

işlemlerini içermektedir.  

Tunçbilek açık ocaklarında genel olarak delme işi derin lağım makinaları ile 

gerçekleştirilmekte, açılan deliklere doldurulan patlayıcı madde karışımları patlatılmak 

suretiyle kömür üzerinde bulunan 150 metreye kadar varan kalınlıklardaki örtü tabakası 

gevşetilmekte, daha sonra bu malzeme 10’ar metrelik dilimler halinde 10-17 ve 20 yd3’lük 

ekskavatörlerle kazılıp 85-120 ve 170 short ton’luk toprak kamyonlarına yüklenmek suretiyle 

kömürsüz alanlara taşınarak toprak harmanlarına dökülmekte ve serilmektedir.  

Dragline ile çalışılan panolarda ise ekskavatör-kamyon sistemi ile 15-18 metre kalınlığa 

indirilen son örtü tabakası 20 yd3’lük draglinelar ile ve 20-25 metre kalınlığa indirilen son örtü 

tabakası ise 40 yd3’lük draglinelar ile alınıp yanlarındaki daha önce kömürü alınmış sahaya 

aktarılmaktadır. Dragline ile dekapaj çalışması, ekskavatör+kamyon çalışmasına göre daha 

ekonomik bir yöntem olup daha az sayıda personel ile çalışılabildiğinden işçilik maliyetleri 

düşüktür ve olumsuz iklim koşullarından etkilenmeksizin yıl boyunca dekapaj yapılması 

mümkündür. Diğer taraftan dragline dekapajında yerinden alınan toprak, kömürü daha önce 

alınmış olan dilime döküldüğünden yeni bir toprak harmanın oluşturulmasına/düzenlenmesine 

gerek kalmamaktadır. 

Dekapaj çalışmaları Müessese merkezindeki Tunçbilek ocağında ağırlıklı olarak 

Yörgüç ve Beke güney panolarında sürdürülmüştür. Tunçbilek ocağında yapılan dekapajın 

yaklaşık olarak % 40’ı iç döküm olarak daha önce kömürü alınmış kısımlara dökülürken, kalan 

dekapaj malzemesi Müessesece işletilen panolarda ortalama 1.500 metre, müteahhitçe işletilen 

panolarda ise ortalama 2.800 metre mesafelerde oluşturulan toprak döküm harmanlarına 

dökülmektedir. 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü’nün Tunçbilek Bölgesindeki açık 

ocaklarında ilk kez 1945 yılında başlayan dekapaj faaliyetleri 1976 yılına kadar tamamen 

Müessese imkanlarıyla yapılmış iken, bu yıldan sonra dekapajın müteahhit marifetiyle 

yaptırılması gündeme gelmiş, geçen 42 yıl içerisinde yıllık bazda en az 700 bin m³, en fazla da 

71 milyon m³ düzeylerine varan miktarlarda dekapaj işi müteahhit marifetiyle yaptırılmıştır. 

2017 yılının ilk 5 ayında ise bu değer 6,3 milyon m³ olarak gerçekleşmiştir. Bu süreçte 

Müessese bünyesinde yeterli sayıda iş makinesi olmasına karşılık çoğunun ekonomik 

ömürlerini doldurmuş olmaları verimsiz bir çalışma ortamı oluşmasına neden olmaktadır. Hem 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (GLİ) 

2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 

14 

 

kazıcı-yükleyici hem de taşıyıcı makine gruplarının verimsizliği, buna ilaveten operatör unvanlı 

işçi sayısının her geçen gün azalması, dekapajın müteahhit marifetiyle yaptırılmasını zorunlu 

kılmıştır.  

 Müessese imkanları ile yapılan dekapaj miktarının artırılabilmesi için bir yandan 

makine parkının yenilenmesi diğer yandan bunları kullanacak iş makinesi operatörünün temin 

edilmesi, yani yeni yatırımlarla mevcut kapasitenin fazlalaştırılması önem kazanmaktadır. 

Ancak, yeni yatırım yapılması noktasındaki güçlüklerin yanı sıra Müessesece yapılan dekapaj 

maliyetinin, müteahhit marifetiyle yaptırılan dekapaj maliyetine nazaran daha pahalı olması ve 

Müessesenin üretim darboğazına düşülmemesi için bu doğrultuda verdiği çaba Kurum’u böyle 

bir yöntemi tercih etmeye zorlamıştır. 

Bu kapsamda, müessesenin yapmak zorunda olup kendi imkanlarıyla 

gerçekleştiremediği yüksek miktarlardaki dekapaj işlerini müteahhit marifetiyle yaptırma 

düşüncesi doğrultusunda, bazı panoların geçen yıllardan devam etmekte olan ihaleleri takip 

edilmiş, bazı panolar için de yeni ihaleler düzenlenmiştir. 

Bu ihalelerin yapıldığı panolarla ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Tunçbilek bölgesinde BY-K/2 pano olarak adlandırılan bölgede bulunan 36 milyon 

m³’lük dekapaj işi, özel bir madencilik firmasına 26.03.2013 tarihinde yapılan sözleşme ile 

verilmiş dekapaj işini alan firma 25.04.2013 tarihinde işe başlamıştır. İş bitim tarihi 08.07.2016 

olup ihalede birim fiyatı; 3,13 TL/m³ mertebesinde oluşmuştur. 

Yüklenici firma 2013 yılında 13 milyon m³’lük programa karşılık 2,7 milyon m³, 2014 

yılında ise 20 milyon m3 lük programa karşılık 7,5 milyon m³ iş yapmıştır.  

2017 yılına yaklaşık rakamlarla 8 milyon m3 dekapaj işi kalmış olup ilgili firma 2017 

yılının ocak ayından bu yana söz konusu panoda çalışma yapmamıştır. 

Bu tempo ile çalışıldığında yüklenicinin işi zamanında bitiremeyeceği sonucuna 

varılmaktadır. Zira Denetim tarihi itibarıyla (Mayıs/2018) söz konusu panoda herhangi bir 

çalışmanın olmadığı görülmüştür. 

TKİ’nin diğer müesseselerinde de zaman zaman benzer durumlar meydana gelmekte ve 

tamamlanamayan bu işler Kurum aleyhine telafisi mümkün olmayan sonuçlar 

doğurabilmektedir. Şöyle ki; zamanında bitirilemeyen panoların teslimi geciktikçe kömür 

üretim işleri de ötelenmekte ve bu durum ocağın daralmasını, stabilitesinin bozulmasını 

beraberinde getirmektedir. Öte yandan eğer bu durum iş akdinin feshine kadar gidiyorsa yapılan 
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yeni ihalede daha yüksek birim fiyatlarıyla karşılaşıldığından maliyetler yükselmektedir.  

Tunçbilek bölgesindeki bu dekapaj panosunda toplam 36 milyon m³ olarak ihale edilen 

dekapaj yapım işinin düşük profilli çalışılmasından dolayı yüklenici firmaca öngörülen 

zamanda bitirilmeyeceği, bu durumun Kuruma zaman ve parasal kayıp yarattığı 

anlaşıldığından, TKİ’nin söz konusu firma ile imzalamış olduğu sözleşmenin ilgili 

hükümlerinin ivedilikle uygulanması konusu aciliyet halini almıştır. 

Müessese merkezindeki Tunçbilek ocaklarında 2017 yılının ilk 5 ayı içerisinde 5 milyon 

m³’ü Müessese imkanları, 18 milyon m³’ü de müteahhit marifetiyle olmak üzere toplam 23 

milyon m³ dekapaj yapılması programlanmasına karşılık, anılan dönem içerisindeki çalışmalar 

sonucu programın % 74 eksiği ile 5,9 milyon m³ dekapaj yapılmıştır.  

Yapımı gerçekleştirilen bu dekapajın 3,3 milyon m³’ü müessese imkanları ile 2,6 milyon 

m³’ü ise müteahhit marifetiyle yapılmıştır.  

Müessesenin kendi imkanları ile yaptığı dekapajın içinde 2 milyon m3 olarak 

programlanmış olmasına karşılık dragline dekapajı bulunmamaktadır. 

Bunun yanı sıra İR: 4364 ruhsat no.lu saha içerisinde bulunan ve Y4/C-1 pano olarak 

adlandırılan bölgedeki 2.350 bin ton kömür Özel bir madencilik firmasına ihalesiz olarak; 

ilaveten Kuşpınarı mevkiindeki 900 bin ton rezervli saha ise TKİ’nin iştiraki olan KİAŞ’a 

Rodövans Yönergesi kapsamında yine ihalesiz olarak rodövans usulü ile işlettirilmek suretiyle 

verilmiştir. 

KİAŞ’a verilen saha ile ilgili yüklenici ile yapılan Sözleşmeye göre 2018 yılı için 

belirlenen rodövans birim fiyatının 35,15TL /ton ve asgari üretim taahhüdünün ise 20 bin ton 

olacağı hususları imza altına alınmıştır. Bu sahadan alınabilecek açık işletmeye uygun kömür 

miktarı tam olarak belirlenemediğinden üretilen kömürün tamamı GLİ’nin rodövans payı 

düşüldükten sonra satın alınmaktadır. Firma, çalışmalarını açık işletme madenciliği şeklinde 

sürdürmektedir. 

Y4/C-1 panosu ise 20.11.2015 tarihinde taraflar arasında yapılan sözleşme neticesinde 

özel bir madencilik firmasına 20.11.2020 tarihine kadar 5 yılda 900 bin ton kömür üretmek ve 

ayrıca bahsi geçen firmaya daha önce santral kurma şartlı olarak rodövans usulü ile verilmiş 

olan Derin sahalardan da 1.450 bin ton kömür üretilmesi amacıyla aynı sözleşme şartları 

çerçevesinde verilmiştir. 

2018 yılı için oluşan rodövans birim fiyatı 71,98 TL/ton olup firmaca 2017 yılı sonuna 
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kadar 820 bin ton kömür üretimi yapılmıştır. Firmanın çalışmaları devam etmektedir. 

Dekapaj maliyetleri incelendiğinde, Müessesenin kendi imkanları ile yapmış olduğu her 

bir m³ dekapajın bir önceki yıl 7,30 TL olarak gerçekleşen birim maliyeti % 27 oranında artarak 

9,31 TL/m³ olmuştur. Bu değer, 10,23 TL/m3 olan programa göre % 9 ’luk bir azalışı ifade 

etmektedir. Sonuçta 1 m³ dekapajın müesseseye maliyeti 6,58 TL/m³ mertebesinde 

gerçekleşmiştir. 

Müteahhit marifetiyle yapılmış olan dekapajın maliyeti ise bir önceki yıl 3,52 TL/m³ 

iken 2017 yılında bu oran % 44’lük artışla 5,07 TL/m³ mertebesinde gerçekleşmiştir. Sonuçta, 

3,83 TL/ m3 olan programa göre meydana gelen artış oranı ise % 32 seviyesinde olmuştur. 

Dekapaj maliyetlerini etkileyen en önemli parametrelerden biri hiç şüphesiz ki 

kullanılan makinelerin özellikleridir. Çalışılan formasyona uygun olup olmadıkları, yakıt 

sarfiyatları, kapasiteleri ve buna benzer faktörler üretim maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. 

Dragline’lar uygun pano olması durumunda en ucuz maliyetle dekapaj yapabilen 

kazıyıcı/yükleyici makinelerdir. Ancak Müessese merkezinde 2017 yılının ilk 5 ayında uygun 

pano hazırlanamaması nedeniyle bu makinelerle hiç dekapaj yapılamamıştır. Bu makinelerin 

varlığı TKİ’ye büyük avantaj sağlamakta iken GLİ’de dragline’ların 2 milyon m3 dekapaj 

yapımı programlanmasına karşılık hiç çalıştırılamamış olması dekapaj maliyetlerinin 

yükselmesini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Kömür damarlarının giderek derinleşmesi ile açık ocak rezervlerinin hızla tükenmesi 

süreç içerisinde daha fazla dekapaj yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle dekapaj 

faaliyetinin önümüzdeki yıllarda daha da fazlalaştırılarak program değerleri ile uyumlu biçimde 

gerçekleştirilmesinin sağlanması önem kazanmaktadır. 

Kömür hazırlama ve zenginleştirme tesisleri 

Açık işletme ve yeraltı ocaklarından üretilen, kül oranları yüksek tuvönan kömürlerin 

zenginleştirmeye tabi tutulup belirli kül ve kalori düzeyine getirilmek suretiyle sanayi ve 

piyasanın talebine uygun kalori ve boyutlarda üretilmesi amacıyla, Tunçbilek ve Ömerler 

havzasında faaliyet gösteren 2 adet lavvar tesisi bulunmaktadır. 

Tunçbilek lavvarı 700 ton/saat tuvönan kömür yıkama kapasitelidir. 1952 yılında 

kurulan lavvarın ince kömür grubuna, 1967 yılında iri kömür grubu da ilave edilerek, iri yıkama 

2 adet ağır ortam yıkama tamburu ile yapılmaya başlanmıştır. 
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Tesisten elde edilen; 4.800-5.100 kcal/kg kalorifik değere sahip +18 mm ve 10-18 mm. 

lave kömürler teshin amaçlı, 5.100–5.400 kcal/kg kalorifik değere sahip 0,5-18 mm lave 

kömürler sanayi amaçlı, 2.700-2.800 kcal/kg baz kalorifik değere sahip 0-100 mm mikst 

kömürler ise termik amaçlı (termik santrale satılmak üzere) sınıflandırılmaktadır.  

2017 yılının ilk 5 ayında Tunçbilek lavvarına 651.450 ton tuvönan kömür beslenerek 

bundan 223.616 ton temiz kömür elde edilmiş ve lavvar verimi % 34 mertebesinde 

gerçekleşmiştir. 

 Lavvara verilen kömürün ortalama kalorifik değeri 2.500 Kcal/kg olurken elde edilen 

ürünün ortalama kalorifik değeri ise 4.650 Kcal/kg olmuştur.  

Kömür kurtarma oranları açısından elde edilmiş olan bu değerlerin verimli bir tesis 

görüntüsü vermediği ve kayıp/kaçak oranlarının % 66 seviyelerinde olduğu görülmüştür. 

Yüklenici marifetiyle çalıştırılan bu tesiste yıkama birim fiyatı: 5,75 TL/ton olarak 

gerçekleşmiştir. 

GLİ’nin kendi personeli tarafından çalıştırılan Ömerler lavvarı ise 600 ton/saat (3 

milyon ton/yıl) kapasiteli olup 1993 yılında kurulmuştur. Tunçbilek lavvarına nazaran daha 

yeni ve daha modern olan bu tesiste tuvönan kömür, tane iriliğine göre 3 grupta 

zenginleştirilmektedir. Bunlar; ağır ortam tekneleri (+18/-150 mm), ağır ortam siklonları 

(+0,5/-18 mm) ve spirallerdir (+0,1/-0.5 mm). 

Başlıca iki bölümde inceleyebileceğimiz Ömerler lavvarı, tuvönan hazırlama ve 

zenginleştirme tesislerinden oluşmaktadır. Birinci bölümde açık ve yeraltı işletmelerinden 

gelen kömürlerin 180 mm’nin altına kırılması işlemi döner ve merdaneli dişli kırıcılar 

vasıtasıyla yapılmaktadır. 

İkinci bölüm olan zenginleştirme ünitesi ise iri kömür, ince kömür ve şlam 

devrelerinden oluşmaktadır. Bu lavvarın çalışma prensibi de Tunçbilek lavvarında olduğu gibi 

kömürün ortalama olarak 1,5 gr/cm³ yoğunluğunda yüzdürülmesi esasına dayanmaktadır.      

Yapılan yüzdürme işleminin neticesinde temiz kömür, ara ürün ve şist /şlam olarak tabir 

edilen ürünler sınıflandırılarak ayrılmaktadır. 

Ömerler lavvarının tek bir merkezden kumanda edilebilmesi ve daha az işçilik 

gerektirmesi nedeniyle yıkama maliyetleri daha düşüktür. Eski teknoloji ile çalışan tesislerde 

sistemden atılan atık sular barajlarda dinlendirildikten sonra doğrudan alıcı ortamlara 
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verilirken, Ömerler lavvarında arıtma ünitesiyle proses suyu askıdaki katı maddelerden 

arındırılarak temiz su tekrar yıkama ünitesinde kullanılmakta ve alıcı ortamlara atık 

atılmamaktadır. Dolayısıyla sistemde daha az taze su tüketilmekte ve yıkama maliyeti 

düşmektedir.  

 Tesisten elde edilen +18 ve 10-18 mm.lik (4.700-5.100 kcal/kg.) kömürler ısınma 

amaçlı, 0-18 mm.lik (4.900-5.000 kcal/kg) kömürler sanayi amaçlı ve 0-100 mm ile 0-1000 

mm.lik (2.170 kcal/kg) kömürler ise termik santral amaçlı(Tunçbilek-B) olarak üretilmektedir. 

2017 yılının ilk 5 ayında Ömerler lavvarına  869.300  ton kömür beslemesi yapılmış, 

bunun 389.366 tonu şist olarak atılmış ve 479.934 ton temiz kömür elde edilmiştir. Tesis 

randımanı % 55 olmuştur. Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere Tunçbilek lavvarının 

verimlilik değerleri oldukça düşük seviyelerdedir. Tesisten kaynaklı sorunlar konusunda 

yetkililerin çeşitli iyileştirmeler yapmak amacı ile başlattığı çalışmalar devam etmektedir. Asıl 

önemli sorunun tesise beslenen kömür kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır. Zira Tunçbilek havzası 

kömürleri bol ara kesmeli, kükürt oranı yüksek ve kalorisi düşük kömürlerden oluşmaktadır.  

Lavvarlara temiz kömür beslemenin görünmeyen diğer bir faydası ise artık havuzlarına 

gidecek olan malzeme miktarının tesise giren malzemenin kalitesi ile doğru olarak azalıp 

çoğalmasıdır. Başka bir ifade ile tesise ne kadar düşük kalorili kömür beslenirse şlam 

havuzlarında biriken malzeme de aynı oranda daha fazla olmaktadır. 

Bilindiği üzere lavvar tesislerinde üretim çalışmaları sonucu meydana gelen şlam 

artıkları önce tikiner havuzlarında çöktürülüp çökelen kısım pompalar vasıtasıyla atık 

göletlerine basılmaktadır.  

Müessesede bu iş için ayrılmış olan alanlardan (göletlerden) 3’ü de şlamla dolmuş 

durumdadır. Tunçbilek ve Ömerler lavvarlarından yılda 2,5 milyon m³ şlam artığının atıldığı 

ve bu şlam içindeki katı miktarının yaklaşık olarak 500 bin m³ olduğu hesaplanmıştır.  

Yoğunluğu 1,1 ton /m³ olan bu malzemenin içimde ortalama değerlerle % 62 oranında 

kül, % 1 mertebesinde de kükürt(s) olduğu hesaplanmıştır. Yine analiz sonuçlarına göre 

ortalama kalorifik değerinin de 1.200 Kcal/kg civarında olduğu belirlenmiştir.  

Ömerler Lavvarında oluşan şlam atıklarının susuzlandırılarak katı atık ya da yakıt olarak 

değerlendirilmesi amacıyla “Filtre Pres Ünitesi Kurulum İşi” 2017 yılı yatırım programına dahil 

edilmiştir.  

Bu amaca yönelik olarak; TKİ ile Hacettepe Üniversitesi arasında 20.01.2017 tarihinde 
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6 ay süreli olarak “Kömür Yıkama Tesis Atıklarının Değerlendirilmesi Çalışmaları” konulu bir 

“Ar-Ge Projesi Sözleşmesi” imzalanmıştır. 

2017 yılı başında tarafların katılımı ile “Pilot ölçekli filtre düzeneği ve susuzlandırma 

ekipmanları kullanılarak yapılan analizler sonucunda; ortalama 1.803 kcal/kg alt ısıl ve % 21 

nem değerlerine haiz kömür üretimi başarılmıştır. 

 Elde edilen bu sonuçlar, oluşmakta olan şlam atıklarının susuzlandırma (filtrasyon) 

işlemlerine tabi tutulması sonucunda tuvönan kömür veya mikst ürünü ile paçallanarak termik 

santralde yakıt olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

Şlamların yakıt olarak kullanılabilmesi için “atık” sınıfından çıkarılmasının zorunlu 

olduğu gerçeğinden hareketle, TKİ, mevcut standardın değişmesi yönünde Türk Standartları 

Enstitüsü’ne (TSE) patent başvurusunda bulunmuştur.  

Bunların yanı sıra, halen Tunçbilek ve Ömerler Lavvarları için şlam göleti olarak 

kullanılmakta olan 6/C şlam göletine ilave olarak, Ömerler Lavvarı için Açıkocak- 48 Pano 

sahası tabanında bulunan imalat boşluğunun, Tunçbilek Lavvarı için ise 10/A imalat 

boşluğunun ileriki zamanlarda şlam göleti olarak kullanılabilmesi için gerekli çalışmaların 

yapıldığı görülmüştür. 

Günümüzde zaman geçtikçe daha da önemli hale gelen ve maden üreten Kurumları atık 

malzemelerin çevreye zarar vermemesi için daha fazla yatırım yapmaya zorlayan Çevreyi 

korumaya yönelik pek çok Yönetmelik yayınlanmış/yayınlanmaktadır.  

Yapılmakta olan işin Kamuya ait olması nedeniyle mevcut şartlar altında Tesisi kapatma 

gibi Radikal kararlar olmamakla birlikte her teftişte Müesseseye düşük miktarlı da olsa cezalar 

kesilmektedir. Buna rağmen kömür zenginleştirme işlerine devam edilmektedir. Müessese, 

kesilen cezalara (üretimi kesintiye uğratmaması için) katlanmakla birlikte bu durumun 

sürdürülebilir olmadığı kanısıyla daha kalıcı çözüm yollarını da aramaktadır.  

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve daha sonra 

bu yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeler, özellikle teshin amaçlı kömür satışlarını 

sınırlandırmıştır. 

07.02.2009 tarih 27134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Isınmadan Kaynaklanan 

Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve bu 

yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre, hava kalitesi sınır değerlerinin 
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aşılmadığı İl ve İlçelerde kullanılacak yerli kömürlere getirilen kalori sınırı en az 4.200 (-200) 

kcal/kg, nem içeriği en çok %30, toplam kükürt oranı en çok %2,3 ile kirlilik derecelendirilmesi 

yapılmış olan İl ve İlçeler dışında kalan belde ve köy gibi yerleşim alanlarında kullanılacak 

yerli kömürlere getirilen kalori sınırı ise en az 3.400 (-200) kcal/kg, toplam kükürt oranının da 

maksimum % 2,5 olması öngörülmüştür. 

Üretilen kömür kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak Müessesece başlatılan Ar-Ge 

çalışmaları Üniversiteler ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Bu çalışmalardan bazıları 

şunlardır: 

-Kömürün gazlaştırılması, 

-Ömerler-Beke Deresinin Islahı, 

-Kuyu Suyu ve Evsel paket Arıtma Tesisi, 

Bu çalışmaların tamamı, üretilen kömür kalitesinin yükseltilmesini yada kömürden 

başka alanlarda daha fazla yararlanılmasını amaçlamaktadır. 

Temiz kömür teknolojilerinin bir diğer amacı da kömürün çevreye olan olumsuz 

etkisinin azaltılması, önümüzdeki yıllarda daha da çok konuşulması muhtemel olan küresel 

ısınmaya bağlı olarak atmosfere verilen karbondioksit salınımlarının kontrol altına alınmasının 

sağlanmasıdır. 

Kömürün gazlaştırılması ile ilgili olarak; ‘‘250 kg/saat kapasiteli püskürtmeli, 

sürüklemeli tip gazlaştırma pilot tesisi ve 20 kg/saat kapasiteli akışkan yataklı gazlaştırma 

ünitesi’’ tesisi kurularak geçici kabulü yapılmıştır. 

Bu projenin amacı; tesisten elde edilecek sentez gazından; kimyasal maddeler, sıvı 

yakıtlar, hidrojen ve IGCC (kömürün entegre gazlaştırma kombine çevrim teknolojisi) 

teknolojisi ile elektrik üretimi ve esas olarak metanol üretiminin gerçekleştirilmesidir. 

 Gaz motoru aracılığı ile elektrik üretimi konusunda devam etmekte olan Metanol 

projesinin devamı niteliğinde olmak üzere TKİ ile TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü arasında; 

Sentez gazından gaz motoru ile elektrik üretimi ve atık ısının değerlendirilmesine olanak 

sağlayan gaz motoru seçimi, elektrik üretim sistemi, satınalma, kurulum, devreye alma ve 

deneysel işleri kapsayan ve toplam 8(sekiz) iş paketinden oluşan yeni bir sözleşme 

imzalanmıştır.  

 Bu bağlamda; TKİ ile TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü arasında 20.03.2018 tarihinde 

imzalanan “Tunçbilek Metanol Üretimi Ek Proje Sözleşmesi” iki yıl süreli olup toplam bedeli 
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1.125.000 (bir milyon yüz yirmi beş bin) TL + KDV’dir. Bu proje bedeli, TÜBİTAK MAM 

Enerji Enstitüsü’nden sağlanacak mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin karşılığıdır. Proje 

kapsamında; Makine, ekipman, işçilik ve hizmet alımları gibi iş paketleri için TÜBİTAK MAM 

Enerji Enstitüsü’ne 2 milyon TL’lik ödeme yapılması TKİ tarafından kabul edilmiştir. 

Yine Ar-Ge Projeleri kapsamında TÜBİTAK MAM ile TKİ arasında “TKİ Garp 

Linyitleri İşletmesi’nde Su Geri Kazanımı ve Ömerler-Beke Deresi Islahı ” adlı yeni bir proje 

başlatılmış olup bu doğrultuda Yeraltı ve Kuyu Suyu Arıtma Tesisi yapılması kararlaştırılmış 

geçici kabulü 09.01.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Tesisin toplam maliyeti 5,7 milyon + 

KDV olmuştur. 

Söz konusu Tesisin hizmet alımı yolu ile işletilmesi noktasında GLİ’nin çalışmaları 

devam etmektedir. Tesisin yapımı tamamlandıktan sonra deneme aşamasında bazı sorunların 

yaşanması üzerine yapımcı firmanın kesin kabul talebi müessese tarafından tesiste bazı 

eksikliklerin olduğu gerekçesiyle bir süreliğine ötelenmiştir. 

Ar-Ge çalışmalarının gittikçe daha da önem kazandığı günümüzde böylesine pilot 

ölçekli ünitelerin daha büyük çaplı tesislere dönüşebilmesi noktasında yol gösterici olabilmesi 

için yapılan işlerin titizlikle takibi ve ivedilikle sonuçlandırılması önem kazanmaktadır. Sonuç 

olarak, bir Ar-Ge projesi bile olsa yapımı gerçekleştirilmiş olan tesisten gaz çıkışının sağlanıp 

sağlanamayacağı uzun süre belirsizliğini korumuş, TÜBİTAK’ın müdahil olmasıyla sorunlar 

çözüm bulmaya başlamıştır. Neticede tesisten gaz çıkışı başarılmıştır.  

Rezervler  

Müessese imtiyaz alanı içerisindeki sahalar tek bir ruhsat altında birleştirilmiş (İR: 

4364) bütün kömür üretimi faaliyetleri bu sahada yürütülmektedir.  

Müessese merkezinde yeraltı üretim yöntemleriyle kömür üretimine 6 pano uygun olup 

bunlardan 117 milyon ton rezervli Derin sahalar olarak adlandırılan bölüm 2012 yılı içerisinde 

yapılan ihale sonunda termik santral kurma şartlı olarak özel bir madencilik firmasına 

verilmiştir. 

Müessese merkezindeki kömür sahalarında açık işletme madenciliğine uygun sahalar 

ise 4 panodan ibaret olup bu sahalarda İR: 4364 ruhsat numarasıyla (tek ruhsat) faaliyet 

gösterilmektedir. 

Müessese merkezinde bulunup yeraltı işletme yöntemleri ile çalıştırılmaya uygun 

sahalardaki faaliyet durumları ise şu şekildedir: 
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Ömerler-A sahası 30 milyon ton rezerve sahip olup müessese tarafından işletilmektedir. 

Ömerler-B sahasında 51 milyon ton, Tunçbilek-42 sahasında ise 8 milyon ton rezerv 

bulunmaktadır. Bu sahaların (üçüncü şahıslar tarafından rodövans usulü ile işletilmek üzere) 

ihale hazırlıkları yapılmaktadır. 

İğdekuzu ve Büyükdüz panolarında toplam 8,2 milyon ton kömür rezervi olup özel bir 

madencilik firması tarafından işletilmektedir.  

Bu sahalardan Büyükdüz mevkiinde olup özel bir madencilik firması tarafından 

çalıştırılmakta olan sahada kömür rezervinin iyice azalmış olması ve firmanın 3 yılda 3 milyon 

ton kömür üretimi şeklindeki taahhüdünün sona ermesi nedeniyle üretim çalışmaları 

durdurulmuş ancak yüklenici firma ile yaşanan sorunların mahkemeye intikal etmesi nedeniyle 

sahanın kesin kabulü TKİ tarafından açılmış olan Dava’nın sonuçlanması sonrasına 

bırakılmıştır. Bu sahada halen kaydi değerlere göre 593 bin ton kömür rezervinin kayıtlardan 

anlaşılmaktadır.  

     Müessese sorumluluğunda bulunan 241 milyon ton rezervin %99’u yani 238 milyon tonu 

görünür rezerv kategorisindedir. Bu havzadaki rezervin % 93’ü (221 milyon ton) yeraltı işletme 

yöntemlerine, 17 milyon ton rezerv (%7) ise açık işletme metotlarıyla çıkarılmaya elverişlidir.  

Tunçbilek-42 panoda önceki yıllarda müessesece üretim çalışmaları yapılmış ancak bu 

panolardaki kömür damarının çok ara kesmeli ve düşük kalorili, kömür nakliye yolunun ise çok 

uzun olması gibi etkenlerin üretim maliyetlerini arttırması üzerine üretim faaliyetlerine son 

verilmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu panodaki rezervin de hizmet alımı yöntemiyle 

değerlendirilmesi düşünülmektedir. İhale hazırlıkları devam etmektedir. 

İğdekuzu bölgesinde bulunan 7 milyon ton rezervli saha ile Derin sahalar olarak tabir 

edilen 117 milyon ton rezervli kömür sahası 2012 yılında yapılan ihaleler neticesinde üçüncü 

şahıslar tarafından işletilmek üzere yer teslimleri yapılarak yüklenicilere verilmiştir.  

GLİ’nin en önemli sorunu açık ocak işletmeciliğine uygun rezerv miktarının azalmış 

olmasıdır. 2017 yılı sonu itibarıyla bu miktar 17 milyon ton olup, mevcut açık ocak üretim 

temposu ile bu rezervin yaklaşık 3-4 yılda tüketileceği ön görülmektedir. Termik santralin 

kömür talebini arttırması halinde açık ocakların ömrü daha da kısalacaktır. Bugüne kadar açık 

ve yeraltı ocak rezervlerinin dengeli bir şekilde tüketilmemiş olması bu sonucu doğurmuştur. 

Öte yandan TKİ ile EÜAŞ arasında Tunçbilek Termik Santrali’ne uzun süreli kömür 

temin edilmesine dair yeni bir sözleşme imzalanmıştır. 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli 
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olan bu sözleşmeye göre; 2x150 MW gücündeki A santrali için temin süresi 20 yıl, 1x65 MW 

gücündeki B santrali içinse 10 yıl olarak belirlenmiştir. Yani, TKİ, Baz alt kalori değerinde 

olmak üzere yılda 300 bin ton(10 yıl süreyle) toplam 3 milyon ton kömürü A santrali için, yine 

Baz alt kalori değerinde olmak üzere yılda 1,9 milyon ton(20 yıl süreyle) toplam 38 milyon ton 

kömürü de B santrali için EÜAŞ’a vermeyi taahhüt etmiştir. Sözü edilen Termik santralin 

özelleştirilmiş olması nedeniyle Temmuz 2015’te gerçekleşen devir işleminden sonra TKİ ile 

EÜAŞ arasında yapılmış olan sözleşmenin aynı şartlarla ALICI (yeni malik) ile de devam 

ettirileceği hüküm altına alınmıştır. 

 Özetle TKİ toplamda 41 milyon ton, ilk 10 yıl boyunca ise her yıl 3 milyon ton kömürü 

üretip söz konusu sözleşme hükümleri doğrultusunda ALICIYA satmayı yükümlenmiştir. 

Bu sözleşmenin yeni muhataplarının üçüncü şahıslar olacağı, TKİ’nin geçmiş yıllarda 

olduğu gibi aynı Bakanlık bünyesinde olduğu Kamu Kurumuna (EÜAŞ) kömür tedarik ediyor 

olmasının avantajlarını kullanamayacağı düşünüldüğünde, hazırlıklarını ve üretim planlamasını 

oluşan yeni şartlara göre yapmak durumundadır. 

Ömerler mekanizasyon projesinin henüz hayatiyet kazanamamış olması, ihale yoluyla 

üçüncü şahıslara işlettirilmesi düşünülen Ömerler–B ve Tunçbilek-42 panolarındaki yaklaşık 

olarak 60 milyon ton kömür varlığı ile ilgili henüz somut bir gelişmenin olmaması müessesenin 

kömür tedarikindeki en önemli sıkıntıları olarak varlığını sürdürmektedir. 

Yukarıda sıralanan gerekçeler ışığında, başta Ömerler-B ve Tunçbilek-42 sahalarındaki 

kömür rezervini kapsamak üzere gerekli üretim modellerinin tespit edilerek hızla devreye 

sokulması önem taşımaktadır.  

Bunun yanı sıra, Müessesenin elindeki ruhsatlı sahalarda Orman Kanunu’nun 2/B 

maddesi kapsamında toplam 465 hektar arazi bulunmaktadır. Bu arazilerden kazı alanı içindeki 

2/B alanı 70 hektar ve pasa döküm alanı içindeki 2/B alanı ise 150 hektardır. 2/B arazileri 

nedeniyle hali hazırda Müessesenin işletmekten mahrum kaldığı rezerv miktarı yaklaşık olarak 

20 milyon ton (12 milyon ton satılabilir) ve parasal değeri de yine yaklaşık rakamlarla 2,5 

milyar TL’dir.  

Verimlilik 

Maden işletmeciliğinde belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilen üretimin veya 

dekapajın aynı zaman diliminde bu üretimi veya dekapajı gerçekleştirmede kullanılan işçi 

yevmiye sayısına oranı olarak tanımlanan verimlilik kavramı, ton/yevmiye veya m³/yevmiye 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (GLİ) 

2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu 

24 

 

şeklinde ifade edilmektedir. 

 Müessese merkezinde faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirilen çeşitli işgücü 

verimlilikleri, bir önceki yıl ve program değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 10: Üretimi Belirleyen Etkenler Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verimlilik değerleri rakamsal olarak her ne kadar makul sayılabilecek ölçülerde 

gerçekleşmeler gösteriyor olsa da özellikle yeraltı ocaklarında çalıştırılan işgücünün sayıca 

yetersiz ve genellikle emekliliğini kazanmış işçilerden oluşması verimsizliği menfi yönde 

etkileyen en önemli unsur olarak kendisini göstermiş, bu durum, en çok, yoğun emek gerektiren 

yeraltı ocaklarını etkilemiştir. 

Bu durumda yeni işçi alımı cihetine gidilerek tespit edilen unvanlardaki eksiklikler 

giderilmeye çalışılmış, buna karşın; emeklilik, ölüm, nakil ve istifa gibi nedenlerle işyerinden 

ayrılmalar da doğal olarak devam etmiştir. Çalışan sayısının verimliliği olumlu ya da olumsuz 

etkilediği en öncelikli birim şüphesiz ki yeraltı işletmeleridir. Doğası gereği bu birimlerde emek 

 

Üretimi Belirleyen Etkenler 

 

 

Ölçü 
2016 Yılı 

Gerçekleşen 

 

2017 Yılı  

5 Aylık 

(Gerçekleşen) 

A- Yeraltı   
  

  Ömerler mekanize ton-tuv/yev 2 2 

  Yeraltı toplamı ton-tuv/yev 2 1 

B- Açık işletme ton-tuv/yev 85 28 

C- Tüvenan kömür nakli ton-tuv/yev 261 106 

D- Kömür hazırlama     

  Ömerler lavvarı ton -vard/yev 42 86 

E- Pazarlama satış dağıtım ton-satılan/yev 173 193 

  Ana üretim (tuv) ton/yev 9 2 

  Ana üretim (satılabilir) ton/yev 5 1 

F- Showel dekapaj mᶾ/yev 123 110 

G- Dragline dekapaj mᶾ/yev 1.041  

  Toplam dekapaj mᶾ/yev 145 108 

H- Arama sondaj m/yev 3  

  İşletme  (a) tuvönan ton/yev 3 1 

  İşletme ( b)  satılabilir ton/yev 2 1 
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yoğun çalışma söz konusudur. Bu nedenle söz konusu birimlerde oluşan işçi açığı belli 

zamanlarda takviye edilerek kapatılmaktadır. GLİ’de yeni alınan işçilerle yapılan takviye 

sonunda Yeraltı İstihsal Şube Müdürlüğünün emrindeki işçi mevcudu 600 kişiye ulaşmıştır. Bu 

işçilerin bir kısmının galeri açma işlerinde çalıştırılıyor olmaları müesseseyi bir nebze olsun 

rahatlatmakla birlikte verimlilik değerlerine olumlu yönde henüz belirgin bir biçimde istenen 

ölçülerde yansımamıştır. 

Bu bilgilerden anlaşılacağı üzere bir yandan müessese bünyesinde yaşanan yoğun 

emeklilik nedeniyle fiili olarak çalışan sayısı azalırken öbür yandan yeni işçi alınarak üretim 

servislerinin eleman sıkıntısı yaşamadan üretimlerine devam etmeleri sağlanmaya 

çalışılmaktadır. 

Yeraltı İstihsal Şube Müdürlüğünde yeraltında çalışan işçi sayısının yetersiz olduğu 

durumlarda; kazı, tahkimat ve söküm işlemlerinin 2 hatta 3 vardiyada tamamlanabiliyor olması 

nedeniyle ayaklarda ilerleme hızı düşmekte bu durumun verimliliği olumsuz etkilediği 

görülmektedir. 

Öte yandan Müessese kadrosunda olup TKİ Genel Müdürlüğü merkezinde ya da taşra 

birimlerinde geçici görevle çalıştırılan 4’ü İşçi, 1’i memur, 2’si Tekniker, 7’si Mühendis 

statüsünde olmak üzere 14 personel bulunmaktadır. Müessese Müdürlüğü ise bu çalışanların 

yerini doldurabilmek amacıyla yeni personel talebinde bulunmaktadır. 

Söz konusu personelden 2’si üretim faaliyetinin neredeyse hiç yani üretimin 

müteahhitler tarafından gerçekleştirildiği Ilgın Kontrol Müdürlüğü’nde geçici olarak 

görevlendirilmiş ve hiç birisi Müesseseye geri dönmemiştir. 

Müessesede kömür üretimi için yapılan giderlerin ayrıntısı, gider türleri itibarıyla 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Üretim Maliyetleri Tablosu 
 

2017 31.05.2017 

ÜRETİM GİDERLERİ 

Program Gerçekleşen 

 

Bin TL % Bin TL % 

1- Üretimle doğrudan ilgili giderler 
    

A-Direkt İşçilik giderleri 59.427 10,9 16.382 10,3 

B)Genel üretim giderleri: 
    

-Malzeme giderleri 29.382 5,4 9.669 6,1 

-İş çi ücret ve giderleri 
    

-Memur ve s özleşmeli personel ücret ve giderleri 3.182 0,6 613 0,4 

-Dış arıdan s ağlanan fayda ve hizmetler 95.209 17,5 49.120 30,8 

-Çeşitli giderler 1.611 0,3 200 0,1 

-Vergi, resim, harçlar 63 
 

35 
 

-Amortismanlar ve tükenme payları 309.537 56,9 71.414 44,8 

Toplam (B) 438.984 80,7 131.051 82,3 

Toplam(1) 498.411 91,6 147.433 92,6 

2- Esas üretim gider yerlerinin YÜGY ve YHGY'den 
    

aldığı gider payları: 
    

C-Yardımcı üretim gider yerleri: 
    

-Elektrik atölyesi 1.318 0,2 713 0,4 

-İş makinaları ve oto tamir atölyesi 11.080 2,0 2.002 1,3 

-İmalat, direk bıçkı atölyesi ve kompresör daireleri 6.752 1,2 1.385 0,9 

-İnşaat bakım atölyesi 45 
 

108 0,1 

Toplam (C) 19.195 3,5 4.208 2,6 

D-Yardımcı hizmet gider yerleri: 
    

-Umumi nakliye 1.365 0,3 
  

-Laboratuvar 4.375 0,8 1.077 0,7 

-Ambar 1.368 0,3 888 0,6 

-Sos yal Servis 19.346 3,6 5.637 3,5 

Toplam (D) 26.455 4,9 7.602 4,8 

Toplam(2) 45.649 8,4 11.811 7,4 

3- Maliyet giderleri toplamı (1+2) 544.060 100 159.244 100 

4- Üretim miktarı (ton) 3.300.000 1.113.931 

5- Birim üretim maliyeti (3/4) (TL/ton) 164,87 142,96  

 

Üretilen kömürün ortalama birim maliyeti içerisindeki en büyük pay şüphesiz ki % 93 

gerçekleşme oranı ile Üretimle Doğrudan İlgili Giderler kalemine aittir. Bu giderleri oluşturan 

en önemli harcamalar ise sırasıyla; Amortisman ve tükenme payları (45), Dışarıdan sağlanan 

fayda ve hizmetler (% 31) ile Direkt işçilik giderleri (%11) olmuştur. 

Bunların yanı sıra Yardımcı hizmet gider yerlerinin % 5, yardımcı üretim gider 

yerlerinin ise % 3 oranlarında harcaması olmuştur. 
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İşçilik giderlerinin Genel Ekonomik Göstergelere göre yüksek oranlarda artmış olması, 

11.09.2014 tarih ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile 

yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma şartlarında ve emeklilik haklarında yapılan 

iyileştirmelerin neticesinde işçi ücretlerinin önemli oranlarda arttırılmıştır olması etkili 

olmuştur. Buna bağlı olarak, yasal düzenleme sonrasında yeraltı ocaklarından üretilen kömürün 

maliyeti de önemli oranlarda artmıştır. 

Kömür üretiminde “safha maliyet sistemi” uygulanmaktadır. Bu kapsamda açık ve 

kapalı ocaklardan tuvönan olarak üretilen/ürettirilen kömürün bir kısmı, yıkama ünitelerinde 

yıkanarak çeşitli milimetrik boyutta yıkanmış kömür elde edilmekte, bunlardan bir bölümü de 

torbalama ünitesinde torbalandıktan sonra satışa sunulmaktadır. Yine tuvönan kömürün bir 

bölümü ise oluşan maliyet üzerinden doğrudan termik santrallere verilmektedir. Birinci safhada 

üretilen tuvönan kömürün maliyeti belirlendikten sonra, kriblaj, lavvar ve torbalama 

ünitelerinin çeşitli kalori ve milimetrik boyuttaki kömür türlerine göre birim maliyetleri 

belirlenmektedir.  Birim maliyetlere tesis ve stoklar arası taşıma giderlerinin dâhil edildiği, 

yıkama ve ayıklama aşamalarında oluşan taş zayiatının miktar olarak düşüldüğü, elde edilen 

kriblaj, lavvar ve torbalanmış kömürlerin ebatlarına göre birim maliyetlerinin ayrı ayrı 

belirlendiği görülmüştür. 

Birim üretim maliyetlerinin yükselmesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen 

kazadan sonra alınan kararların önemli etkisi olmuştur. Özellikle yeraltı kömür üretimi yapılan 

ocaklarda hissedilir biçimde maliyet artışları söz konusu olmuştur. Hizmet alımı veya rodövans 

sözleşmeleri ile yeraltı ocaklarından kömür üretimi yaptırılan firmalara ödenen fiyat farkları 

nedeniyle oluşan maliyet artışlarının bir kısmı şu şekilde olmuştur. 

6552 Sayılı Kanun’la yeraltı maden işçiliğini ilgilendiren konularda iyileştirmeler 

yapılması sonucu,  rodövans sözleşmeleri çerçevesinde üretim yapıp ürettikleri kömürleri TKİ 

Kurumuna satan firmaların, yeraltı işçiliklerindeki maliyet artışlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, 

ortaya çıkan maliyet artışlarının fiyat farkı olarak ödenmesi için yukarıda bahsedilen 

düzenlemeler yapılmıştır. Bunun yanında yeraltında çalışanların güvenliğini sağlamaya yönelik 

ilave teçhizat zorunluluğu(örneğin; sensör ve gaz maskesi sayısının fazlalaştırılması), maden 

çalışanlarına getirilen zorunlu ferdi kaza sigortası gibi tedbirler de önemli parametreler olarak 

maliyetlerin yükselmesine neden olmuştur. 

 

http://www.alomaliye.com/2014/6552-sayili-kanun.htm
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1.5.6 Pazarlama 

TKİ Genel Müdürlüğü ve müesseselerinin pazarlama ve satış faaliyetlerinde, TKİ 

Yönetim Kurulunun 22.06.2005 tarih ve 260 sayılı kararıyla kabul edilip 22.06.2007 tarih ve 

346 sayılı kararı ile de güncellenen “Pazarlama ve Satış Yönetmeliği” uygulanmaktadır. 

Müessesedeki pazarlama ve satış faaliyetleri, Pazarlama ve Satış Yönetmeliği çerçevesinde TKİ 

Kurumu Genel Müdürlüğünün talimatları, Yönetim Kurulu ile Müessese Yönetim Komitesi 

kararları doğrultusunda yürütülmektedir. 

Müşterilerden gelen ürün şikâyetlerinin değerlendirilmesi, hizmet alımı kapsamındaki 

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

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

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

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

pazarlama ve satış birimlerince yürütülmektedir.   

TKİ Kurumu Yönetim Kurulunun 09.09.2004 tarih ve 446 sayılı Kararı ile 01.10.2004 

tarihinden itibaren ısınma amaçlı kömür satışlarında bayilik sistemi uygulamasına geçilmiştir. 

 

1.5.6.1 Satışlar 

Müessesenin 2017 yılı satış programı, gerçekleşen satış miktarı ve tutarı 2016 

yılının gerçekleşen rakamları ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 12: Satışlar Tablosu 

Satışlar 

2016 Yılı Mayıs 2017 Yılı 

Gerçekleşen 
Program 

Gerçekleşen Son durum 

Miktar 

(Ton) 

Tutar 

Bin TL 

Miktar 

(Ton) 

Tutar 

Bin TL 

Miktar 

Miktar 

(Ton) 

Tutar 

Bin TL 

1-Esas ürün:            

  A-Müessese Merkezi       

  a)Tüvenan  

 
791.371 41.436 1.035 80.511 504.813 46.760 

  b)Krıble       

  c)Lavvar 1.724.699 350.287 2.265.000 463.549 687.528 135.321 

   Toplam (A) 2.516.070 391.723 3.300.000 544.060 1.192.3

41 
182.081 

2--Ticari Ürün       

   A)MüesseseMerkezi 

Müessese 

MMMMMerkezia)Yur

t içi: 

187.753 70.141 120.000 5.640 41.184 15.276 

  a)Tuvenan 80.406 3.387   21.309 1.894 
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  b)Lavvar       

Toplam (A) 268.159 73.528 120.000 5.640 62.493 17.170 

Genel Toplam (1+2) 2.784.229 462.132 3.420.000 549.700 1.254.8

34 
199.251 

Arızi satışlar             

 

2017 yılı 5 aylık müessese üretimi olarak satılan toplam 1,2 milyon ton kömürün 

%82’si açık ocak, %18’i de yer altı ocak üretimidir. Belirtilen kömürlerin satışından 182 

milyon TL hasılat sağlanmıştır.   

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, satın alınan kömürlerden 62.493 ton 

“ticari kömür” olarak satış yapılmak suretiyle 17 milyon TL hasılat gerçekleşmiştir. 

Cari yılda, ticari kömürlerle birlikte müessese olarak toplam 1,25 milyon ton 

kömür satışı ve 199 milyon TL de satış hasılatı elde edilmiştir.  

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

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

fiyatı TKİ Yönetim Kurulu kararlarıyla belirlenmektedir. Kömür satış fiyatlarına yönelik olarak 

TKİ Yönetim Kurulunun 28.12.2016 tarih ve 11/79 sayılı kararı ile belirlenen fiyatlar 

01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanmıştır. 

Müessesenin 2017 yılsonu kömür stokları ve yıl içindeki hareketi, geçen yıldan 

devreden stok miktar ve tutarları ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

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

Stoklar              

2016 

'dan 

devir 

Miktar 

2017 Yılı İlk 5 Ay 

01/06/2017 ‘ye 

devir 

Tutar      

Toplam 

Miktar   Tutar       

Toplam 

Miktar   Tutar      Miktar   Tutar      

Bin 

Ton 

Bin 

TL Bin Ton Bin TL Bin Ton Bin TL Bin Ton Bin TL 

A - Mamuller          

1-Tuvönan: 176.331 9.233 410.836 23.453 504.813 28.101 82.354 4.585 

2-Krible:         

3-Lavvar: 166.000 26.904 703.095 135.791 691.553 132.979 177.542 29.714 

Toplam A  342.331 36.137 1.113.931 159.244 1.196.366 161.080 259.896 34.299 

B -Ticari Kömür         

1-Tuvönan:   36.832 1.488 21.309 861 15.523 627 

2-Lavvar:   41.184 15.276 41.184 15.276   

 Toplam B    78.016 16.764 62.493 16.137 15.523 627 

 Genel toplam 

(A+B) 342.331 36.137 119.1947 176.008 1.258.859 177.217 275.419 34.926 
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Müessesenin geçen yıldan devreden 342 bin ton kömür stoklarına 01-05/2017 

döneminde 1.192 bin ton giriş, 1.259 bin ton çıkış olduğundan 275 bin ton kömür stoku 

01/06/2017 dönemine devretmiştir. 

1.5.6.2 Satış Sonuçları 

Müessesenin 01-05/2017 döneminde elde ettiği satış hasılatı ile satış maliyetleri ve 

maliyete göre kar veya zarar durumu, program rakamlarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir.  

Tablo 14: Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları   

Net  

Satışlar 

Bin TL 

  

  

Satışların 

Maliyeti 

  

Bin TL 

  

Faaliyet 

Giderleri 

Bin TL 

  

  

Satış 

Maliyetleri  

Toplamı 

Bin TL 

  

Faaliyet  

Kârı 

Veya  

Zararı 

Bin TL 

Satış 

Maliyetleri 

Toplamına 

Göre Kâr 

Veya 

Zarar 

% 

1-Esas ürün 
 

  
 

  
  

a)Tuvönan: 46.760 28.101 9.946 38.047 8.713 23 

b)Krible:       

c)Lave: 136.305 132.126 28.988 161.114 (24.809) (15) 

        Toplam (1) 183.065 160.227 38.934 199.161 (16.096) (8) 

2-Ticari kömür:       

a)Tuvönan: 910 861  861 49 6 

b)Lave: 15.276 15.276  15.276   

        Toplam (2) 16.186 16.137  16.137 49 6 

Genel toplam (1+2) 199.251 176.364 38.934 215.298 (16.047) (7) 

Satış programı       

Geçen dönem satış 

sonucu 462.615 429.459 93.661 523.120 (60.505) (12) 

Programa göre fark       

 

Yukarıdaki satış sonuçları tablosundan da görüleceği üzere, Müessesenin 01-05/2017 

döneminde 199,25 milyon TL net satış hasılatı elde edilmesine karşılık, 176,36 milyon TL 

tutarında satış maliyeti gerçekleşmiştir. Faaliyet giderlerinin de eklenmesiyle toplam satış 

maliyeti 215,3 milyon TL olmuştur. Toplam satış maliyetinin 176,36 milyon TL’si satılan 

mamullerin maliyetine, 38,9 milyon TL’si pazarlama, satış, dağıtım ve yönetim giderlerinden 

oluşan faaliyet giderlerine aittir.  
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01-05/2017 döneminde Müessesenin kendisinin ürettiği kömürlerin satışından 16 

milyon TL faaliyet zararı, ticari kömür alımı kapsamında satın aldığı kömürlerin satışından da 

49 bin TL faaliyet kârı olmak üzere toplamda 16,05 milyon TL faaliyet zararı oluşmuştur.  

2016 yılında EÜAŞ ile imzalanan protokolda, piyasaya göre daha düşük fiyatla elektrik 

santrallerine kömür verilmesinin yanında, verilen kömürün sözleşmelerde belirlenen en düşük 

kalori değerinin altına düşüldüğünde, belirlenen alt sınır kalori değerinin çok altında bir fiyat 

uygulanmasının olumsuz etkileri de termik santrallerine yapılan satışların maliyetine göre 

karlılık oranının düşük olmasına neden olmuştur.  

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

Müessesenin, herhangi bir bağlı şirketi ve iştiraki bulunmamaktadır.         

 

 

1.5.8 Yatırımlar 

Müessesenin 2017 yılı yatırım programı, 14.01.2017 tarih ve 29948 (Mükerrer) sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın 14.02.2017 tarih ve 365 Sayılı Makam “OLUR”u ile onaylanarak uygulamaya 

konulmuştur.  

Müessesenin yatırım programı; Etüt proje İşleri, Ömerler Tevsii Projesi, Eskişehir- Alpu 

Kömür Havzası Sondajlı Arama ve Etütler, Temiz Kömür Teknolojileri Projesi,  ve Muhtelif 

İşler Projesinden (İdame-Yenileme, Makine-Teçhizat, Taşıt Alımı, İnşaat İşleri ve Bilgisayar 

Sistemleri Projeleri) oluşmaktadır.  

Müessesenin 2017 yılı (ilk 5 ay) yatırım harcamaları, projeler itibarıyla ve son 

ödenekleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 15: Yatırım Tablosu 

Projeler 

Projenin 
Başlangıçtan 2017 

(31.05.2017) 

Sonuna Kadar 

2017 Yılı 
Ödeneğinin 

2017 Yılında 
(31.05.2017) 

Gerçekleşme (%) 

Yıllar 

İtibariyle 

Süresi 

Son 
Tutar 

BİN TL 

Nakdi 
Ödeme 

BİN TL 

Fiziki 
Yatırım 

BİN TL 

İlk Tutarı 

BİN TL 

Son 
Tutarı 

BİN TL 

Nakdi 
Ödeme 

BİN TL 

Fiziki 
Yatırım 

BİN TL 

Nakdi Fiziki 

Tümü 
2017 
İlk 5 
Ay 
% 

2017’d
e  

2017 
İlk 5 
Ay 
% 

Tümü 
2017 
İlk 5 
Ay 
% 

2017’d
e  

2017 

İlk 5 

Ay a 

% 

Madencilik Sektörü             

A- Etüt- Proje İşleri             

a-2017'de Bitenler             

1-Çeşitli Etütler 2017-2017 1.000   1.000 1.000       

( 2017B000001 )             

TOPLAM (A)  1.000   1.000 1.000       

B-Devam Eden Projeler             

a-2017 yılından sonraya 
Kalanlar 

            

1-Ömerler Tevsii Projesi 2006-2017 272.000 161.691 161.691 28.000 28.000 5.426 5.426 59 19 59 19 

( 2006B030200 )             

2-Eskişehir-Alpu Kömür Havzası 

Sondajlı Arama ve Etütler 

(2016B000111) 2016-2017 104.756 76.195 76.195 39.171 39.171 35.847 35.847 73 92 73 92 

             

TOPLAM (B)  376.756 237.886 237.886 67.171 67.171 41.274 41.274 63 61 63 61 

C-Yeni Projeler             

a-2017'da Bitenler             

1- Muhtelif İşler Projesi 2017-2017 20.625 2.904 1.818 20.625 20.625 2.904 1.818 14 14 9 9 

( 2017 B000003 )             

TOPLAM (C)  20.625 2.904 1.818 20.625 20.625 2.904 1.818 14 14 9 9 

TOPLAM (A+B+C)  398.381 240.790 239.704 88.796 88.796 44.178 43.092 60 50 60 49 

DKH/STA Sektörü             

1-Temiz Kömür Teknolojileri 2009-2017    5.700 5.700 408 511  7  9 

( 2009K120390 )             

GENEL TOPLAM  398.381 240.790 239.704 94.496 94.496 44.586 43.603 60 47 60 46 

 

TKİ Genel Müdürlüğü yatırımları içerisinde GLİ Müessese Müdürlüğünün Yatırım 

ödeneği 94,5 milyon TL olarak yer almıştır. Müessesenin 2017 yılının ilk 5 ayında toplam nakdi 

harcaması 6 milyon TL ve fiziki harcaması ise ödeneğinin % 14’ü oranında 13,4 milyon TL 

olarak gerçekleşmiştir. Devam eden projelere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 

-Çeşitli Etütler (Tunçbilek havzası linyit geliştirme)- (2016 B 000001):Tunçbilek 

havzasındaki kömür rezervinin belirlenmesi, geliştirilmesi, kömür kalınlığının ve kalitesinin 

tetkiki amacıyla Tunçbilek Linyit Havzası Rezerv Geliştirme Çalışmaları projesi kapsamında 

sondajlı etüt çalışmaları yapılması programlanmıştır. Müessese merkezinde 196000 kredi no.lu 

proje kapsamında Ömerler –A panosu yeraltı çalışma sahasında yeraltı suyu hidrolik yükünü 

azaltmaya yönelik olarak Su Drenajı Pompaj Kuyuları yaptırılması işi için 1 milyon TL tahsisat 

ayrılmış olmasına karşılık planlanan sondajların yapılamaması nedeniyle proje kapsamında 
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herhangi bir harcama da olmamıştır. 

-Ömerler Tevsii Projesi (2006 B 030200): 1993 yılından itibaren gündemde olan 

Ömerler Tevsii Projesi zaman içerisinde kesintiye uğramış olmakla birlikte en son 2006 yatırım 

programına alınmak üzere DPT (Kalkınma Bakanlığı)’na sunulmuş ve 07.01.2006 tarih ve 

24046 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 66,5 milyon TL tutarla 2006 yatırım 

programında yer almıştır. Yıllar itibarıyla 2006 yılından 2017 yılı sonuna kadar söz konusu 

proje kapsamında 162 milyon TL’lik harcama yapılmıştır. 2017 yılı yatırım programında bu 

proje için toplam 28 milyon TL tahsisat ayrılmış olmasına karşın bu fasıldan ilk 5 ay içerisinde 

herhangi bir harcama yapılmamıştır. Projenin tümünde nakdi ve fiziki gerçekleşme ise % 59 

mertebesinde olmuştur. Proje kapsamında alınan tahkimat ve ocak içi malzemelerinin yerlerine 

montajı tamamlandığından kömür üretimi aşamasına geçilmiş olup söz konusu bölgede bulunan 

26 milyon ton kömürün üretilmesi aşamasına geçilmiştir. 

-Alpu Kömür Havzası Sondajlı Arama ve Etütler(2016 B 205000):Bu proje kapsamında 

Eskişehir ili, Alpu ilçesi sınırları içerisinde bulunan 1,5 milyar ton rezervli kömür sahasının, 

rezerv kalitesi ve sınırlarının daha net biçimde belirlenmesine yönelik olarak Sondaj yapılması 

ile Tertip Binası saha betonu çalışmaları için 2016 yılında tahsisat olarak ayrılmış olan 61,8 

milyon TL ödenekten bu işler için yıl içerisinde 40.3 milyon TL harcanmıştır. 2017 yılı tahsisatı 

olarak da 39 milyon TL ödenek ayrılmış olan proje kapsamında yıl içerisinde söz konusu 

sahanın EÜAŞ’a devredilmesi nedeniyle sadece 76 bin TL harcanarak tamamı fiziki yatırıma 

intikal ettirilmiştir.  

-Muhtelif İşler Projesi (2016 B 00002): Bu proje için 2017 yılında ayrılmış olan 20,6 

milyon TL ödenekten yıl içerisinde (ilk 5 ay) 5,4 milyon TL’lik nakdi ve 12,8 milyon TL’lik 

fiziki harcama yapılmıştır. Yapılan nakdi harcamanın, 1,9 milyon TL’si Ömerler bölgesi idame-

yenileme yatırımları, 2 milyon TL’si Tunçbilek bölgesi idame- yenileme yatırımları ve 1,5 

milyon TL’si de inşaat İşleri yatırımlarında kullanılmıştır. İdame – yenileme projesi 

kapsamında yapılan harcamalar; Enerji Nakil Hatları, Yeraltı Maden Teçhizatları, İşçi Sağlığı 

ve İş Güvenliği Malzemeleri için yapılmıştır. İnşaat İşleri projesi kapsamında ise 20906 kredi 

no.lu Sınai, İdari ve Sosyal Tesis İnşaatı kaleminden; Laboratuar Şube Müdürlüğü Hizmet 

binası yapımı için 1,4 milyon TL, Pazarlama ve Satış Şube Müdürlüğü Hizmet Binası yapımı 

için de bir önceki yıldan kalan 33 bin TL’lik harcama yapılarak fiziki yatırıma intikali 

sağlanmıştır.  

-Temiz kömür teknolojileri (2009 K 120390): Bu proje TKİ Genel Müdürlüğü tarafından 
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takip edilen ve tahsisatı Ana Teşekküle ait olan bir projedir. Bu nedenle Proje ile ilgili harcama 

ihtiyacı oldukça Müessese adına yapılan harcama TKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılarak 

kendilerine dekont edilmektedir. Proje için 982 bin TL sarf yetkisi alınmış olmasına karşılık 

yılın ilk 5 ayında 543 bin TL harcanarak tamamı fiziki yatırıma intikal ettirilmiştir. Bu 

harcamaların detayına bakıldığında; Söz konusu harcamanın, Gaz Temizleme Sistemleri ve 

Tunçbilek lavvarı Şlam artıklarını Değerlendirme projeleri için yapıldığı görülmektedir. Bu 

harcamaların dışında Tapu Harç Bedeli olarak da arazilerin tamamı için 3.638 TL harcama 

yapılmıştır. 

 

1.6 Bilanço 

Müessese, bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak Tekdüzen Muhasebe Sistemi esasları 

çerçevesinde muhasebe işlemlerini yürütmektedir. Tekdüzen Muhasebe Sisteminin esasları, 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257. maddelerinin Maliye Bakanlığına 

verdiği yetkiler çerçevesinde çıkarılan Tebliğler çerçevesinde oluşturulmaktadır 

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

Tablosu, Maliyet Tabloları, Nakit Akım Tablosu, Öz Kaynaklar Değişim Tablosudur. Ayrıca 

Kurum, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine de tabidir. Dolayısıyla kurum 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanuna uyarınca TMS/TFRS'lere göre tutulan Konsolide gelir tablosu, Konsolide 

kapsamlı gelir tablosu, Konsolide bilanço, Konsolide özkaynak değişim tablosu ve Konsolide 

nakit akış tablosunu hazırlamaktadır. 

23.01.2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 19.12.2012 tarihli ve 

2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulunca kabul edilen Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin 

Belirlenmesine Dair Karar’ın (II) sayılı listesinin 7. maddesinde 233 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olan Kuruşların da bağımsız 

denetime tabi olacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda TKİ ve müesseselerinin 2015 ve 2016 

yıllarına ait mali tabloları için bağımsız denetim raporları düzenlenmiştir. 

GLİ Müessesinin ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.05.2017 tarihli bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 
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1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

GLİ Müessesinin Aktif Tablosuna aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 16: Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 

2016 2017 İlk 5 Ay* 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar:         

  A-Hazır değerler   219.130,81   215.405,66 

     1-Kasa         

     3-Bankalar 219.130,81   215.405,66   

  B-Menkul kıymetler   1.009.500,00  2.538.000,00 

     4-Diğer menkul kıymetler 1.009.500,00   2.538.000,00   

  C-Ticari alacaklar   287.740.070,81   393.275.942,86 

     1-Alıcılar 286.193.709,51   393.109.431,56   

     5-Verilen depozito ve teminatlar 1.546.361,30   166.511,30   

     7-Şüpheli ticari alacaklar         

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)         

  D-Diğer alacaklar   15.426.589,14   6.212.110,97 

     3-İştiraklerden alacaklar         

     4-Personelden alacaklar 100.368,70   108.983,62   

     5-Diğer çeşitli alacaklar 15.326.220,44   6.103.127,35   

     7-Şüpheli diğer alacaklar  615.404,39   615.404,39   

     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 615.404,39   615.404,39   

   10-Bölge (/veya Ana teşekkülden)alacaklar        

  E-Stoklar   68.317.104,09   63.006.632,80 

     1-İlk madde ve malzeme 30.740.065,21   27.952.556,10   

     3-Mamuller 36.136.283,97   34.299.501,96   

     4-Ticari mallar     626.973,98   

     5-Diğer stoklar 54.512,91   52.638,17   

     7-Verilen sipariş avansları 1.386.242,00   74.962,59   

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri         

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuk   25.442.520,70  24.436.614,14 

     1-Gelecek aylara ait giderler 11.246.539,23   11.045.840,14   

     2-Gelir tahakkukları 14.195.981,47   13.390.774,00   

  H-Diğer dönen varlıklar   12.064.700,48   8.150.762,44 

     1-Devreden KDV 12.013.037,94   8.139.148,58   

     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 51.662,54   11.613,86   

     6-Personel avansları         

                        Dönen varlıklar toplamı   410.219.616,03   497.835.468,87 

II-Duran varlıklar:         

   A-Ticari alacaklar:   89.359,30   99.225,30 

      5-Verilen depozito ve teminat 89.359,30   99.225,30   

   B-Diğer alacaklar:         

   C-Mali duran varlıklar         

      1-Bağlı menkul kıymetler         

   D-Maddi duran varlıklar   144.109.658,55   146.957.928,50 

      1-Arazi ve arsalar 318.151,23   318.151,23   

      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 45.068.050,96   44.933.208,69   

      3-Binalar 35.099.314,78   35.336.434,91   

      4-Tesis, makine ve cihazlar 243.223.081,31   243.390.349,86   

      5-Taşıtlar 18.324.666,84   18.288.885,95   

      6-Demirbaşlar 19.530.044,57   19.841.137,96   

      7-Diğer maddi duran varlıklar  1.916.089,49   1.884.395,55   

      8-Birikmiş amortismanlar (-) 225.952.008,49   224.581.059,82   

      9-Yapılmakta olan yatırımlar 6.405.317,32   7.546.424,17   

    10-Verilen avanslar 176.950,54       

   E-Maddi olmayan duran varlıklar   219.039.971,13   220.341.709,36 

      1-Haklar 260.657.170,00   260.657.170,00   

      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri         

      4-Araştırma ve geliştirme giderleri 8.236.535,73   9.538.273,96   

      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar          

      7-Birikmiş amortismanlar (-) 49.853.734,60   49.853.734,60   

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar   75.061.203,22   117.623.745,68 
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      1-Arama giderleri 64079682,11   100.699.717,40   

      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri 1.051.114.386,58   1.114.250.878,44   

      3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 8.949.792,72   16.277.982,91   

      4-Birikmiş tükenme payları (-) 1.049.082.658,19   1.113.604.833,07   

      5-Verilen avanslar        

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakk         

   H-Diğer duran varlıklar         

                        Duran varlıklar toplamı   438.300.192,20   485.022.608,84 

                        Aktif (Varlıklar toplamı)   848.519.808,23   982.858.077,71 

*Kurumun 2016 yılı ve 2017 yılı ilk 5 ayını içeren Aktif Tablosuna yukarıda yer verilmiş olup faaliyet dönemleri 

farklı olduğundan yapılacak analizlerin anlamlı sonuçlar vermeyeceği değerlendirildiğinden bilanço kalemlerinin 

% dağılımı ile iki döneme ilişkin fark sütunlarına yer verilmemiştir.   

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

GLİ müessesesinin Pasif Tablosuna aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 17: Pasif Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 

2016 Yılı 2017 Yılı İlk 5 Ay 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         

  A-Mali borçlar         

  B-Ticari borçlar   26.242.887,90   59.244.092,20 

      1-Satıcılar 24.828.744,57   57.951.540,73   

      4-Alınan depozito ve teminatlar 1.414.143,33   1.292.551,47   

      5-Diğer ticari borçlar         

   C-Diğer borçlar   330.825.279,91   445.444.553,04 

      4-Personele borçlar 68.855,82   53.723,45   

      5-Diğer çeşitli borçlar 18.519.337,60   900.124,28   

      6-Bölgelerimize(veya Anateşekküle) Borçlar 312.237.086,49   444.490.705,31   

   D-Alınan avanslar   4.063.630,08   3.625.164,84 

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         

   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler   5.756.139,00   4.587.104,64 

      1-Ödenecek vergi ve fonlar 3.276.926,57   2.184.047,05   

      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 2.478.962,43   2.402.374,55   

      4-Diğer yükümlülükler 250,00   683,04   

   G-Borç ve gider karşılıkları   17.479.000,00  40.917.608,01 

       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yüküm. karşılık         

       2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yük. (-)         

       3-Kıdem tazminatı karşılığı 17.479.000,00   13.632.524,32   

       4-Maliyet Giderleri Karşılıkları     27.150.085,82   

       5-Diğer borç ve gider karşılıkları     134.997,87   

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   23.540.533,77  11.996.534,92 

       1-Gelecek aylara ait giderler     167.062,46   

       2-Gider tahakkukları 23.540.533,77   11.829.472,46   

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar         

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   407.907.470,66   565.815.057,65 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         

   A-Mali borçlar         

   B-Ticari borçlar         

      1-Satıcılar         

   C-Diğer borçlar         

   D-Alınan avanslar         

   E-Borç ve gider karşılıkları   48.871.389,58   54.825.574,58 

       1-Kıdem tazminatı karşılıkları 47.408.871,00   53.363.056,00   

       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  1.462.518,58   1.462.518,58   

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları         

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

    Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı   48.871.389,58   54.825.574,58 

     Yabancı kaynaklar toplamı   456.778.860,24   620.640.632,23 

III-Öz kaynaklar         
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   A-Ödenmiş sermaye   333.000.000,00   333.000.000,00 

       1-Sermaye 333.000.000,00   333.000.000,00   

       2-Ödenmemiş sermaye (-)         

   B-Sermaye yedekleri         

       3-Diğer sermaye yedekleri         

   C-Kâr yedekleri   102.810.680,62   102.810.680,62 

       1-Yasal yedekler 102.810.680,62   102.810.680,62   

       5-Özel fonlar         

   D-Geçmiş yıllar kârları         

   E-Geçmiş yıllar zararları (-)       44.069.732,63 

   F-Dönem net kârı (zararı)   -44.069.732,63   -29.523.502,51 

Öz kaynaklar toplamı   391.740.947,99   362.217.445,48 

                        Pasif (Kaynaklar) toplamı   848.519.808,23   982.858.077,71 

*Kurumun 2016 yılı ve 2017 yılı ilk 5 ayını içeren Pasif Tablosuna yukarıda yer verilmiş olup faaliyet dönemleri 

farklı olduğundan yapılacak analizlerin anlamlı sonuçlar vermeyeceği değerlendirildiğinden bilanço kalemlerinin 

% dağılımı ile iki döneme ilişkin fark sütunlarına yer verilmemiştir.  

 

1.7 Gelir Tablosu 

Müessesenin ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

Müessesenin 01.01.2017-31.05.2017 tarihli faaliyet dönemini kapsayan gelir tablosu 

ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

  

Tablo 18: Gelir Tablosu 

Gelir ve Giderler 

2015 

 

Bin TL 

2016 

 

Bin TL 

2017 

(İlk 5 AY) 

Bin TL 

A-Brüt satışlar 
B-Satış indirimleri (-) 
C-Net satışlar 

D-Satışların maliyeti(-) 

Brüt satış kârı veya zararı 

 

E-Faaliyet giderleri (-) 

Faaliyet kârı veya zararı 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 

H-Finansman giderleri (-) 

Olağan kâr veya zarar 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) 

Dönem kârı veya zararı (-) 

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

 

Dönem net kârı veya zararı (-) 

 

 

 

 

 

 

506.740 

 

506.740 

318.095 

188.645 

 

105.502 

83.143 

7.059 

306 

89.896 

1.402 

30.634 

60.664 

11.969 

 

48.695 

462.615 

 

462.615 

429.459 

33.156 

 

93.661 

-60.505 

36.016 

608 

-25.097 

4.652 

23.625 

-44.070 

 

 

-44.070 

 

 

 

 

204.994 

5.743 

199.251 

176.364 

22.887 

 

38.934 

-16.047 

7.209 

52 

-8.890 

2.494 

23.128 

-29.524 

 

 

-29.524 
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1.8 Mali Rasyolar 

Müessese, yıl içerisinde (12.05.2017) işletmeye dönüştüğü için veriler arasında ilişkiler 

ortaya çıkmayacağı değerlendirildiğinden mali rasyo incelemesine yer verilmemiştir. 

 

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. 

Aşağıda yer alanlardan denetime sunulmayanlar silinerek çıkarılır. 

 Yevmiye defteri 

 Geçici ve kesin mizan 

 Bilanço 

 Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

 Envanter defteri 

 Özkaynak değişim tablosu 

 Nakit akış tablosu 

 Faaliyet sonuçları tablosu / Gelir tablosu 

 Tasvibe /genel görüşmeye 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 
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ekonomiye faydalı olabilmesi için özerk bir tarzda, ekonominin kuralları ve ekonomik gerekler 

dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş amaçlarına 

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

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

ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali 

yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak 

işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin 

denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

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

hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama programlarına 

uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını 

sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini 

değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence vermek 

amacıyla mali rapor ve tabloların geçerli raporlama çerçevesine göre güvenilirliği ve 

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sunmakla sorumludur. 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 

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

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

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

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

mevzuattır. 

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

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

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

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 
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ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali 

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

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

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

verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, kuruluş amaçlarına 

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

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

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

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmasına esas denetim raporunu üretmek 

amacıyla yürütülmüştür. 

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

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

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

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

de değerlendirilmiştir. 

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

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

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

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve 

uygun denetim kanıtı elde edilmiştir. 

 

5. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI 

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir. 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 

 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünün 

01.01.2017-31.05.2017 dönemine 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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7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

 

8. SONUÇ 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletmesi Müessese 

Müdürlüğünün 

31.05.2017 tarihli bilançosu ve 29.523.502, 51 Türk Lirası dönem zararıyla kapanan 

01.01.2017-31.05.2017 dönemi gelir tablosu tasvibe sunulur.  

 

 

9. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü 31.05.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları  

Ek 1.2 TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü 02.01.207-31.05.2017 Dönemi Gelir Tablosu ve Dipnotları 

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 
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Ek 1.1 TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü 31.05.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları  

Aktif (Varlıklar) 

2016 Yılı 2017 Yılı İlk 5 Ay 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar:         

  A-Hazır değerler   219.130,81   215.405,66 

     1-Kasa         

     3-Bankalar 219.130,81   215.405,66   

  B-Menkul kıymetler   1.009.500,00  2.538.000,00 

     4-Diğer menkul kıymetler 1.009.500,00   2.538.000,00   

  C-Ticari alacaklar   287.740.070,81   393.275.942,86 

     1-Alıcılar 286.193.709,51   393.109.431,56   

     5-Verilen depozito ve teminatlar 1.546.361,30   166.511,30   

     7-Şüpheli ticari alacaklar         

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)         

  D-Diğer alacaklar   15.426.589,14   6.212.110,97 

     3-İştiraklerden alacaklar         

     4-Personelden alacaklar 100.368,70   108.983,62   

     5-Diğer çeşitli alacaklar 15.326.220,44   6.103.127,35   

     7-Şüpheli diğer alacaklar  615.404,39   615.404,39   

     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 615.404,39   615.404,39   

   10-Bölge (/veya Ana teşekkülden)alacaklar        

  E-Stoklar   68.317.104,09   63.006.632,80 

     1-İlk madde ve malzeme 30.740.065,21   27.952.556,10   

     3-Mamuller 36.136.283,97   34.299.501,96   

     4-Ticari mallar     626.973,98   

     5-Diğer stoklar 54.512,91   52.638,17   

     7-Verilen sipariş avansları 1.386.242,00   74.962,59   

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri         

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuk   25.442.520,70  24.436.614,14 

     1-Gelecek aylara ait giderler 11.246.539,23   11.045.840,14   

     2-Gelir tahakkukları 14.195.981,47   13.390.774,00   

  H-Diğer dönen varlıklar   12.064.700,48   8.150.762,44 

     1-Devreden KDV 12.013.037,94   8.139.148,58   

     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 51.662,54   11.613,86   

     6-Personel avansları         

                        Dönen varlıklar toplamı   410.219.616,03   497.835.468,87 

II-Duran varlıklar:         

   A-Ticari alacaklar:   89.359,30   99.225,30 

      5-Verilen depozito ve teminat 89.359,30   99.225,30   

   B-Diğer alacaklar:         

   C-Mali duran varlıklar         

      1-Bağlı menkul kıymetler         

   D-Maddi duran varlıklar   144.109.658,55   146.957.928,50 

      1-Arazi ve arsalar 318.151,23   318.151,23   

      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 45.068.050,96   44.933.208,69   

      3-Binalar 35.099.314,78   35.336.434,91   

      4-Tesis, makine ve cihazlar 243.223.081,31   243.390.349,86   

      5-Taşıtlar 18.324.666,84   18.288.885,95   

      6-Demirbaşlar 19.530.044,57   19.841.137,96   

      7-Diğer maddi duran varlıklar  1.916.089,49   1.884.395,55   

      8-Birikmiş amortismanlar (-) 225.952.008,49   224.581.059,82   

      9-Yapılmakta olan yatırımlar 6.405.317,32   7.546.424,17   

    10-Verilen avanslar 176.950,54       

   E-Maddi olmayan duran varlıklar   219.039.971,13   220.341.709,36 

      1-Haklar 260.657.170,00   260.657.170,00   

      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri         

      4-Araştırma ve geliştirme giderleri 8.236.535,73   9.538.273,96   

      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar          

      7-Birikmiş amortismanlar (-) 49.853.734,60   49.853.734,60   

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar   75.061.203,22   117.623.745,68 

      1-Arama giderleri 64079682,11   100.699.717,40   

      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri 1.051.114.386,58   1.114.250.878,44   

      3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 8.949.792,72   16.277.982,91   

      4-Birikmiş tükenme payları (-) 1.049.082.658,19   1.113.604.833,07   

      5-Verilen avanslar        
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   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakk         

   H-Diğer duran varlıklar         

                        Duran varlıklar toplamı   438.300.192,20   485.022.608,84 

                        Aktif (Varlıklar toplamı)   848.519.808,23   982.858.077,71 

 

Pasif (Kaynaklar) 

2016 Yılı 2017 Yılı İlk 5 Ay 

TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         

  A-Mali borçlar         

  B-Ticari borçlar   26.242.887,90   59.244.092,20 

      1-Satıcılar 24.828.744,57   57.951.540,73   

      4-Alınan depozito ve teminatlar 1.414.143,33   1.292.551,47   

      5-Diğer ticari borçlar         

   C-Diğer borçlar   330.825.279,91   445.444.553,04 

      4-Personele borçlar 68.855,82   53.723,45   

      5-Diğer çeşitli borçlar 18.519.337,60   900.124,28   

      6-Bölgelerimize(veya Anateşekküle) Borçlar 312.237.086,49   444.490.705,31   

   D-Alınan avanslar   4.063.630,08   3.625.164,84 

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         

   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler   5.756.139,00   4.587.104,64 

      1-Ödenecek vergi ve fonlar 3.276.926,57   2.184.047,05   

      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 2.478.962,43   2.402.374,55   

      4-Diğer yükümlülükler 250,00   683,04   

   G-Borç ve gider karşılıkları   17.479.000,00  40.917.608,01 

       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yüküm. karşılık         

       2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yük. (-)         

       3-Kıdem tazminatı karşılığı 17.479.000,00   13.632.524,32   

       4-Maliyet Giderleri Karşılıkları     27.150.085,82   

       5-Diğer borç ve gider karşılıkları     134.997,87   

   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   23.540.533,77  11.996.534,92 

       1-Gelecek aylara ait giderler     167.062,46   

       2-Gider tahakkukları 23.540.533,77   11.829.472,46   

    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar         

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   407.907.470,66   565.815.057,65 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         

   A-Mali borçlar         

   B-Ticari borçlar         

      1-Satıcılar         

   C-Diğer borçlar         

   D-Alınan avanslar         

   E-Borç ve gider karşılıkları   48.871.389,58   54.825.574,58 

       1-Kıdem tazminatı karşılıkları 47.408.871,00   53.363.056,00   

       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  1.462.518,58   1.462.518,58   

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları         

   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

    Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı   48.871.389,58   54.825.574,58 

     Yabancı kaynaklar toplamı   456.778.860,24   620.640.632,23 

III-Öz kaynaklar         

   A-Ödenmiş sermaye   333.000.000,00   333.000.000,00 

       1-Sermaye 333.000.000,00   333.000.000,00   

       2-Ödenmemiş sermaye (-)         

   B-Sermaye yedekleri         

       3-Diğer sermaye yedekleri         

   C-Kâr yedekleri   102.810.680,62   102.810.680,62 

       1-Yasal yedekler 102.810.680,62   102.810.680,62   

       5-Özel fonlar         

   D-Geçmiş yıllar kârları         

   E-Geçmiş yıllar zararları (-)       44.069.732,63 

   F-Dönem net kârı (zararı)   -44.069.732,63   -29.523.502,51 

Öz kaynaklar toplamı   391.740.947,99   362.217.445,48 

                        Pasif (Kaynaklar) toplamı   848.519.808,23   982.858.077,71 
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GLİ MÜESSESESİ 31.05.2017 YILI BİLANÇOSU BİLANÇO DİP NOTLARI 

  

TL 

  1 -Aktif Değerlerin Toplam Sigorta tutarı 336.870,35 

  2-Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminat tutarı   

  3-Stok Değerleme Yöntemi Ortalama 

      a-Cari Dönemde uygulanan yöntem Ortalama 

      b-Önceki dönemde uygulanan yöntem Ortalama 

   4-Cari Dönem Maddi Duran Varlıklar Hareketi 18.650.538,50 

      a-Satın alınan veya imal veya inşa edilen maddi duran varlıklar maliyeti 1.926.080,24 

      b-Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıklar maliyeti 1.412.915,27 

      c-Cari dönem ortaya çık. enflasyon değer artışla   

          *Varlıkların maliyetinde   

          *Birikmiş amortisman   

      d-Cari dönem amortisman 13.922.797,16 

      e-Cari dönem amortisman çıkışı 1.388.745,83 

   5-Cari dönem ortalama personel sayısı 1.807 

NOT: Cari dönem amortisman tutarının 13.905.000,00 TL'si amortisman karşılık bedelidir. 
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Ek 1.2 TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü 02.01.207-31.05.2017 Dönemi Gelir Tablosu ve 

Dipnotları 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

TL 

Cari dönem 

TL 

A-Brüt satışlar 462.614.942,81 204.994.193,42 

B-Satış indirimleri (-)   5.742.770,59 

C-Net satışlar 462.614.942,81 199.251.422,83 

D-Satışların maliyeti (-) 429.459.436,11 176.364.201,83 

                        Brüt satış kârı veya zararı 33.155.506,70 22.887.221,00 

E-Faaliyet giderleri (-) 93.660.744,63 38.934.463,26 

                        Faaliyet kârı veya zararı -60.505.237,93 -16.047.242,26 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  36.015.807,45 7.209.287,87 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 607.803,99 51.664,19 

H-Finansman giderleri (-)     

                        Olağan kâr veya zarar -25.097.234,47 -8.889.618,58 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 4.652.204,75 2.494.427,91 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 23.624.702,91 23.128.311,84 

                        Dönem kârı veya zararı -44.069.732,63 -29.523.502,51 

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

                        Dönem net kârı veya zararı -44.069.732,63 -29.523.502,51 
 

GLİ MÜESSESESİ 31.05.2017 YILI BİLANÇOSU GELİR TABLOSU DİP NOTLARI 
 TL 

  1 -  Dönemin tüm amortisman giderleri ile 78.427.174,88 

        itfa ve tükenme payları  
        a - Amortisman giderleri  
             a- Normal amortisman gideri 13.905.000,00 

             b- Yeniden değer.doğan amort.gid.  
        b - İtfa ve tükenme payları 64.522.174,88 

  2 -  Dönemin karşılık giderleri  
  3 -  Dönemin tüm finansman giderleri  
        a - Üretim maliyetine verilen  
        b - Sabit varlıkların maliyetine verilen  
        c - Doğrudan gider yazılanlar  
  4 -  Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili 

kıs.tutarı  
  5 -  Ana kuruluş, ana ortaklık, müesseseye bağlı ortaklık ve iştiraklere yap.satış.  
  6 -  Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin meydana getirdiği artış veya 

azalış  
  7 -  Stok maliyeti hesaplama sistemi  
        a - Maliyet hesaplama yöntemi:                        Safha maliyet yöntemi , Ortalama maliyet yöntemi  
        b - Stok değerleme yöntemi:  
  8 -  Önceki döneme ait gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarının ayrıntısı  
        Gelirler 823.242,70 

        -  İşçi istihkak iptalleri 6.622,55 

        -  Memur istihkak iptalleri 391,68 
        -  Vergi ve resimler 41.333,66 

        -  Diğer 774.894,81 

        Giderler 3.463.354,25 
        -  İşçi istihkakları 67.166,59 

        -  Memur istihkakları 1.687,59 

        -  Diğer Personel Giderleri 53.739,12 
        -  Ceza İadeleri 4.226,40 

        -  İşten ayrılma tazminatı 2.335.000,00 

        -  Memur ikramiyeleri 843.183,23 
        -  Hizmet Alımı Çalışanları Tazm.ve Öd. 158.082,41 

        -  Diğer 268,91 
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Ek 2.1 Teşkilat Şeması 

 


