
 

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

 

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

TTK KARADON TİM 

2017 YILI 

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU 

(Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunulan Rapor) 

Ekim 2018 



 

 

 

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme 

Kurulu'nun 01.10.2018 tarih ve 369/4 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. 

 



 

 

İÇİNDEKİLER 

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ ...................................................................................................... 1 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı.............................................................................................................. 1 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı ................................................................................................................... 1 

1.3 Teşkilat ........................................................................................................................................................ 3 

1.4 Toplu Bilgiler .............................................................................................................................................. 5 

1.5 Cari Yıl Bilgileri ......................................................................................................................................... 7 

1.5.1 İşletme Bütçesi ................................................................................................................................... 8 

1.5.2 İnsan Kaynakları ................................................................................................................................ 9 

1.5.3 Tedarik ............................................................................................................................................. 13 

1.5.4 Giderler ............................................................................................................................................ 18 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler ........................................................................................................................ 19 

1.5.6 Pazarlama ......................................................................................................................................... 37 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler ............................................................................................ 38 

1.5.8 Yatırımlar ......................................................................................................................................... 38 

1.6 Bilanço ...................................................................................................................................................... 45 

1.6.1 Aktif (Varlıklar) ............................................................................................................................... 46 

1.6.2 Pasif (Kaynaklar).............................................................................................................................. 49 

1.7 Gelir Tablosu ............................................................................................................................................ 51 

1.8 Mali Rasyolar ............................................................................................................................................ 54 

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler .................................................................................................. 56 

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ............................................. 57 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU ............................................................................................................ 57 

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI ........................................................ 58 

5. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAKLARI ......................................................................................... 59 

6. DENETİM GÖRÜŞÜ ................................................................................................................................. 59 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER ......................... 59 

8. SONUÇ ...................................................................................................................................................... 131 

9. EKLER ...................................................................................................................................................... 132 



 

 



 

 

KISALTMALAR 

ÇATES     : Çatalağzı Termik Santralı 

EKİ           : Ereğli Kömür İşletmeleri 

ETKB     : Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

EÜAŞ      : Elektrik Üretim Anonim Şirketi 

İDT           : İktisadi Devlet Teşekkülü 

KHK       : Kanun Hükmünde Kararname 

KİK          : Kamu İhale Kurumu / Kanunu 

KİT          : Kamu İktisadi Teşebbüsü 

MİGEM   : Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

MKE        : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

MTA        : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

PDKS     : Personel Devam Kontrol Sistemi 

TİM         : Taşkömürü İşletme Müessesesi 

TİS           : Toplu İş Sözleşmesi 

TKİ          : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

TTK          : Türkiye Taşkömürü Kurumu 

TÜİK       : Türkiye İstatistik Kurumu 

YKK        : Yönetim Kurulu Kararı 

YPK       : Yüksek Planlama Kurulu 

 

 



 

 



 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 1- Karar Organı Tablosu .................................................................................................. 1 

Tablo 2- Toplu Bilgiler Tablosu ................................................................................................. 5 

Tablo 3- Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu ..................................................................... 8 

Tablo 4- Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu ...................................................................... 10 

Tablo 5- Mal Alımları Tablosu ................................................................................................ 14 

Tablo 6- İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu .................................................................. 15 

Tablo 7- Hizmet Alımları Tablosu ........................................................................................... 16 

Tablo 8- Gider Grupları Tablosu .............................................................................................. 19 

Tablo 9- Üretim Türü Tablosu ................................................................................................. 20 

Tablo 10- Üretimi Belirleyen Etkenler Tablosu ....................................................................... 21 

Tablo 11- Üretim Maliyetleri Tablosu ..................................................................................... 35 

Tablo 12- Satışlar Tablosu ....................................................................................................... 37 

Tablo 13- Mamul, Yarı Mamul ve Ticari Mal Stokları Tablosu .............................................. 37 

Tablo 14- Satış Sonuçları Tablosu ........................................................................................... 38 

Tablo 15- Yatırım Tablosu ....................................................................................................... 44 

Tablo 16- Aktif Tablosu ........................................................................................................... 46 

Tablo 17- Pasif Tablosu ........................................................................................................... 49 

Tablo 18- Gelir Tablosu ........................................................................................................... 51 

Tablo 19- Mali Rasyolar Tablosu ............................................................................................. 54 



 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Karadon TİM 2017 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

1 

 

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Müessesenin Ünvanı : Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 

Merkezi   : Zonguldak 

Bağlı Olduğu Kuruluş : Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Esas Sermayesi  : 3.840.000.000.- TL* 

Ödenmiş Sermayesi  : 3.278.000.000.- TL 

 

Tablo 1- Karar Organı Tablosu 

Karar Organı 

(Yönetim Komitesi) 

Karar 

Organındaki 

Ünvanı 

Adı Soyadı 

Müessesedeki Görevi Görevli Bulunduğu Süre 

  Başlama Tarihi Ayrılış Tarihi 

1- Başkan 
Mehmet Murat 

KÖSEOĞLU 
 Müessese Müdürü 5.09.2016 27.06.2017 

  Fazlı UNCU  Müessese Müdürü 28.06.2017 Devam ediyor. 

2-Üye Recep AYYILDIZ İşletme Müdürü (Gelik İşl.Md.) 30.05.2016 22.06.2017 

  Recep AYYILDIZ Müessese Müd. Yrd. (Üretim) 23.06.2017 Devam ediyor. 

3-Üye Hüseyin DOĞAN Müessese Müd. Yrd.(Etüd - Tesis) 12.04.2010 Devam ediyor. 

4-Üye İbrahim AKIN Müessese Müd. Yrd (Elk-Mek) 28.06.2017 Devam ediyor. 

5-Üye Arif KARAKAŞ Müessese Müd. Yrd (İdari-Mali) 10.06.2013 Devam ediyor. 

 

 (*) TTK’nın sermayesi YPK 'nın 11.12.2017 gün, 2017/T-16 sayılı kararıyla 9.650 milyon liradan 

10.750 milyon liraya yükseltilmiştir. Bu tutarın müesseselere dağıtımı TTK Yönetim Kurulu’nun 29.12.2017 

tarih ve 298 sayılı kararıyla yapılmış ve Karadon Müessesesinin sermayesi 3.840 milyon liraya çıkarılmak 

suretiyle 2017 yıl sonu itibarıyla bu tutarın 3.278 milyon lirası ödenmiştir 

1.2 Kuruluşun Mevzuatı ve Amacı 

233 sayılı KHK’nin yürürlüğe girmesinden sonra İktisadi Devlet Teşekküllerinin 

Ana Statüleri hazırlanarak yürürlüğe konulmuş, bu mevzuat gereğince hazırlanan ve 

Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilen “Türkiye Taşkömürü 
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Kurumu Ana Statüsü”, 11.12.1984 tarih, 18602 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe konmuştur. 

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

kişilik kazanır.” hükmü kapsamında 28.11.1985 tarihli TTK Yönetim Kurulu Kararı (YKK) 

ile Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi kurulmuştur. Müessesenin, 23.12.1985 tarihinde 

“Statüsü”  tescil edilerek 26.12.1985 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış, 

01.01.1986 tarihinde tüzel kişilik kazanılmıştır. 

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

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

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

hükümlerine göre faaliyette bulunmaktadır. 

TTK Genel Müdürlüğünü ilgilendiren Bakanlar Kurulu kararları, Yüksek Planlama 

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

statüsünde faaliyet gösteren Karadon müessesesi için de geçerli bulunmaktadır. 

Kurumda memur statüsünde çalışan personel ile sözleşmeli personelin özlük hakları; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu, 399 sayılı 

KHK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabi bulunmaktadır. Sözleşmeli personel, 399 Sayılı 

KHK’de hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü alınmak 

kaydıyla 657 Sayılı Kanuna, sosyal hakları ise 5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu’na ve 

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’na tabidir. 

İşçi statüsünde çalışan personelin özlük ve sosyal hakları; 4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 

Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu 

Kanunu diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 ve 399 sayılı KHK’lere tabi olan personel 

ile 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 

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

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

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

Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 

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

Müesseselerin Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 6. Maddesinde,  
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Müesseselerin kuruluş amaç ve faaliyet konuları; “TTK Ana Statüsünde belirtilen amaç ve 

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

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

üretimini gerçekleştirmektir.” şeklinde belirlenmiştir.  

 

1.3 Teşkilat 

Teşkilat yapısı: 233 sayılı KHK gereğince hazırlanan “Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Ana Statüsü”  çerçevesinde,  TTK Yönetim Kurulunun 03.03.2008 tarih ve 49 sayılı Kararı ile 

“Türkiye Taşkömürü Kurumu Teşkilat Yapısı, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi” kabul 

edilmiştir.  

233 sayılı KHK ve Yönergeye göre Müessesenin, karar organı olarak Yönetim 

Komitesi, yürütme organı olarak Müessese Müdürlüğü olmak üzere iki organı vardır.  

03.03.2008 tarihli “TTK Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Yönergesi” 11.02.2016 

tarih ve 40 sayılı YKK ile güncellenmiştir. Yapılan incelemelerde;  

- Müessese teşkilat yapısı içinde 27.10.2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereği 

hukuk müşavirliği birimi yer almadığından,  Yönergenin 7/3. maddesi, 

- Denetimle ilgili "Genel Müdürlük ve Müesseseler; Sayıştay’ın denetimine tabi 

olmayıp, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun denetimine tabidirler." hükmünü içeren 

4/c maddesi gibi bazı hükümlerinin de güncellenmesi gerektiği anlaşılmıştır.  

Müessesenin teşkilat yapısı ve çalışma esaslarının yer aldığı 03.03.2008 tarihli “TTK 

Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Yönergesi”nin tümüyle gözden geçirilerek güncelliğini 

yitirmiş hükümlerinin değiştirilmesini teminen TTK Genel Müdürlük nezdinde girişimlerde 

bulunulması gerekmektedir. 

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

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

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

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

Genel Müdürünün teklifi ile TTK Yönetim Kurulunca atanmaktadır. Yönetim komitesi 

üyelerinin görev süresi ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. 

2017 yılı ve devamında görev alan Yönetim Komitesi üyelerini gösteren çizelgeye 
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Raporun giriş kısmında yer verilmiştir.  

Denetim tarihi itibariyle (Nisan/2018), 2016 yılında emekliye ayrılmaları nedeniyle 

Yönetim Komitesinde boşalan üyeliklere yeni atamalar yapıldığı görülmüştür.  

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

üncü maddesine göre, Müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organı Müessese 

Müdürlüğüdür.  

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

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

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

başmühendislikler bulunmaktadır.   

Görev yapmakta olan Müessese Müdürü 04.09.2016 tarihinde emekliye ayrılmış,  

müesssese müdürlüğüne görevlendirme yoluyla atama yapılmıştır. Denetim tarihi itibariyle 

(Nisan/2018), TTK Yönetim Kurulunun 23.06.2017 tarih, 176 sayılı kararıyla Müessese 

Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı görevine asaleten yeni atama yapıldığı 

görülmüştür.  

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

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

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

sonucu müesseselerdeki Hukuk Müşavirlikleri iptal edilerek TTK Genel Müdürlük Hukuk 

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

ve yürütülmesi Ana teşekkül Hukuk Müşavirliğince sağlanmaktadır. 

Müessese aleyhine açılan davalar genellikle, iş kazaları, maluliyet, meslek hastalıkları 

ve kıdem tazminatlarıyla ilgili iş davalarıdır.  

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

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

Müdürlüğü’nün 07.12.2016 tarihli Olur’ları ile onaylanan 2017 yılı teftiş programı gereğince 

TTK Genel Müdürlük birimleri ile bağlı müesseselerin 2016 yılı işlemlerine ilişkin genel 

teftiş ve inceleme işlemlerinin yapılması planlanmıştır. Karadon Müessesesinin 2016 yılı 

işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen teftiş raporunun Müesseseye intikal ettirildiği 

görülmüştür.  
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1.4 Toplu Bilgiler 

Tablo 2- Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler  Ölçü 2015 2016 2017 
Son iki yıl 

Artış 

veya 

farkı azalış % 

Sermaye Bin TL 2.880.000 3.400.000 3.840.000 440.000 12,9 

Ödenmiş sermaye Bin TL 2.587.500 2.911.500 3.278.000 366.500 12,6 

Öz kaynaklar Bin TL 91.148 78.422 126.003 47.581 60,7 

Yabancı kaynaklar Bin TL 45.508 67.135 39.565 (27.570) (41,1) 

Toplam Aktifler Bin TL 136.657 145.557 165.568 20.011 13,7 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 6.720 8.436 22.484 14.048 166,5 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) %           

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 43.111 37.724 41.005 3.281 8,7 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti)  Bin TL 258.690 297.247 312.062 14.815 5,0 

Net satış tutarı Bin TL 61.483 48.682 71.717 23.035 47,3 

Stoklar Bin TL 18.863 21.481 21.565 84 0,4 

Memur Kişi 15 13 12 -1 (7,7) 

Sözleşmeli  Kişi 297 282 263 -19 (6,7) 

İşçi Kişi 3.155 2.959 2.692 -267 (9,0) 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 236.504 266.935 281.852 14.917 5,6 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) %           

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) %           

Faaliyet kârı veya zararı  Bin TL (243.435) (294.441) (295.957) (1.516) 0,5 

Dönem kârı veya zararı  Bin TL (274.924) (336.726) (318.919) 17.807 (5,3) 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler 
Bin TL           

Dönem net kârı veya zararı Bin TL (274.924) (336.726) (318.919) 17.807 (5,3) 

  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Karadon TİM 2017 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

6 

 

Zonguldak havzasındaki taşkömürünün 1829 yılında Ereğli Neyren Deresi Köseağzı 

Değirmeni mevkiinde bulunmasını müteakip ilk kez Kozlu’da başlayan kömür arama 

çalışmaları, 1841 yılından itibaren Osmanlı Devlet adamlarının oluşturduğu bir kumpanyaya 

havale edilmiştir. 

Madenler, 1850’den itibaren Hazine-i Hassa İdaresi’ne geçmiş, 1851 yılında üretim, 

nakliyat ve yükleme sorunlarının çözülmesi amacıyla, İngiliz Mühendisler Evkaf Nezareti 

tarafından özel anlaşma ile havzaya getirilmiştir. 1849-1854 döneminde sadece insan ve 

hayvan gücüne dayalı ve ağırlıklı olarak açık ocak işletmeciliğiyle yılda ortalama 40-50 bin 

ton üretim yapılmıştır. Kömür Havzası Alacaağzı, Kozlu, Zonguldak, Kilimli, Çatalağzı ve 

Amasra olarak 6 bölgeye ayrılmıştır. Bu düzenlemeden sonra, tüm havza gibi Karadon’da da 

(Kilimli, Çatalağzı) maden ocakları, çok sayıda şirket tarafından imal ruhsatları ile 

işletilmiştir. 

Üzülmez-Asma ve Karadon-Gelik bölgelerinde havzanın en zengin damarlarını işleten 

Eseyan ve Karamanyan Şirketleri, 1893 yılında Zonguldak Limanı’nı inşa etmiştir.  1892 

yılında kurulan Ereğli Şirketi Osmaniyesi 1897 yılında 1 no.lu Zonguldak Lavvarı, Merkez 

atelyesi, Yayla Konağı, işçi lojmanları, hastane ve kilise inşasına başlamış, 1903 yılında da 2 

no.lu Gelik (Karadon) Lavvarını yaptırmıştır.  

1920 yılında TBMM Hükümeti havzanın kontrolünü ele almış, mevcut ocaklar 1929 

yılında T.İş Bankasınca kurulan “Kilimli Kömür Madenleri T.A.Ş.” idaresinde havzanın 

01.12.1940 tarihinde Devletleştirilmesine kadar Kilimli ve Güntepe ocaklarında faaliyetine 

devam etmiştir.  Bu dönemde İş Bankası’nca Üzülmez ve Kilimli’de (Karadon) birer lavvar 

inşa edilmiş, 1936’da yer altında %6 oranında mekanizasyon uygulanmıştır. 

28.11.1936 tarihinde Ereğli Şirketi ile bir satın alma sözleşmesi imzalanmış, 

07.03.1937 tarihinde Ereğli Şirketi Hükümet tarafından satın alınarak tüm varlıklarıyla 

Etibank’a devredilmiştir. 1937 yılında havzadaki ocaklar Etibank tarafından kurulan Ereğli 

Kömür İşletmeleri T.A.Ş. (EKİ T.A.Ş) tarafından işletilmeye başlanmıştır.  

1940 yılında Karadon-Çatalağzı’nda 60 Mw gücünde bir santral kurulmuştur.  

30.05.1940 tarihli “Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşletilmesi” Kanunuyla 

havzadaki tüm ocaklar kamulaştırılmış ve 15.10.1940 tarihli “Ereğli Kömür Havzasının 

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

EKİ T.A.Ş’ye devredilmiştir. Etibank Yönetim Kurulu’nun 23.10.1943 tarih ve 275/8 sayılı 

kararı ile de şirket, “Ereğli Kömürleri İşletmesi” (EKİ) Müessesesi’ne dönüştürülmüştür.    
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Etibank’ın EKİ Müessesesi tarafından işletilen ocaklar 22.05.1957 tarih ve 6974 sayılı 

Kanunla kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na (TKİ) devredilmiştir. 

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

KHK ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kurulmuş ve TKİ’ye bağlı EKİ Müessesesi 

TTK’ya devredilerek taşkömürü rezervinin işletilmesi hakkı tüm hukuku ile TTK’ya 

verilmiştir. TTK Yönetim Kurulu’nun 28.11.1985 tarih ve 442 sayılı Kararıyla 01.01.1986 

tarihi itibarıyla Karadon Bölgesi “Müessese” haline getirilmiştir. 

Müessese merkezi Zonguldak il sınırları içinde olup, üretim faaliyetleri Müessesenin 

Gelik ve Kilimli İşletmelerince yapılmakta, üretilen tüvenan kömür lavvar tesisinde yıkanarak 

üç ürün elde edilmekte; filtrasyon ürünü kömür Çatalağzı Termik Santraline, metalürjik 

kömür (düşük küllü-ince lave) Ereğli Demir Çelik Fabrikasına, 18-150 mm. ebatlı kömürler 

ise yakımlık olarak piyasaya satılmaktadır. 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinin nominal sermayesi 2017 yılında 3,84 

milyar liraya çıkarılmış, yıl sonunda bu tutarın 3,278 milyar liralık kısmı ödenmiştir. 

Müessesede 2017 yılında üretilen 427,9 bin ton tüvanan kömürün %60,3’ü oranında elde 

edilen 258,3 bin ton satılabilir kömür satışa sunulmuştur.  Bu miktarın 253,4 bin tonu satılmış 

ve karşılığında 71,7 milyon lira satış hasılatı sağlanmıştır. Toplam satış maliyeti 306,4 milyon 

lira olarak gerçekleşmiş, faaliyet giderleri ile olağan ve olağandışı gider ve gelirlerin hesaba 

katılmasından sonra 2017 yılında 318,9 milyon lira tutarında dönem zararı oluşmuştur. 

 
 

 

1.5 Cari Yıl Bilgileri 

KİT'lerin cari yıllarda uygulayacakları işletmecilik faaliyetleri 233 sayılı KHK’de yer 

alan “Teşebbüslere Ait Mali Hükümler” çerçevesinde her yıl hazırlanan Genel Yatırım ve 

Finansman Programı çerçevesinde yürütülmektedir. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 

ortaklıklarının 2017 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı, 12/10/2016 tarih, 

2016/9369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş, “2017 Yılı Programının 

Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tebliğ” de 13.12.2016 tarih, 29917 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  
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1.5.1 İşletme Bütçesi 

Karadon Müessesesinin işletme faaliyetleri, Müessese Yönetim Komitesi kararıyla 

kabul edilen ve TTK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan iş programı ve işletme bütçesine 

göre yürütülmektedir. Müessesenin 2017 yılı İş Programı ve Bütçesi, Müessese Yönetim 

Komitesinin 16.12.2016 tarih, 22/84 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve TTK Yönetim 

Kurulu’nun 28.12.2016 tarih, 402 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 

Müessesenin 2017 yılı bütçe büyüklükleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

Tablo 3- Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

Bütçeye ilişkin başlıca bilgiler 

  

  

Ölçü 

2016 2017 

İlk Durum  

  
Gerçekleşen  

Bütçeye 

göre 

sapma 

(ilk 

durum) % 

Bütçe 

Gerçekleşen 

Bütçeye 

göre 

sapma 

(ilk 

durum) % 

İlk durum 
Son 

durum 

  A)-Personel sayısı kişi 3.030 3.254 (2) 3.280 3.280 2.967 (9,5) 

  B)-Personel giderleri Bin TL 263.313 266.936 1 273.370 282.148 281.852 (3,1) 

  C)-Tüm alım tutarı Bin TL 47.959 37.724 (21,3) 51.462 54.046 41.005 (20,3) 

  D)-Başlıca alımlar                 

  E)-Tüm üretim maliyeti Bin TL 273.122 297.247 8,8 302.004 302.004 312.062 3,3 

  F)-Başlıca üretimler Ton 412.142 249.148 (39,5) 522.445 522.445 427.921 (18,1) 

  G)-Net satış tutarı Bin TL 87.276 48.682 (45,6) 77.263 77.263 71.717 (8,1) 

  H)-Başlıca satışlar Ton 403.357  238.808  (40,8)  346.644  295.653  253.482  (26,9)  

  I)-Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 41.941 8.436 (79,9) 59.414 59.414 22.484 (62,2) 

J)-Dönem kârı veya zararı Bin TL (309.430) (336.726) 8,8 (335.546) (335.546) (318.919) (5,0) 

 

Müessesenin 2017 yılı bütçe ve iş programında;  

- Toplam personel sayısının 3.280 olacağı, bu personelin 2.980'inin işçi, 287’sinin 

sözleşmeli, 13’ünün de kadrolu memur statüsünde çalışacağı, işçilerden 2.605’inin yeraltında, 

375’inin yer üstünde istihdam edileceği,  

- Bu dönemde Müessese işletmelerinde üretilecek 522,4 bin ton tüvanan kömürden 

354,0 bin ton satılabilir kömür elde edileceği, bu miktarın 7,4 bin tonunun iç tüketimde 

kullanıldıktan sonra kalan 346,6 ton kömürün satışa sunulacağı, karşılığında 77,3 milyon lira 

brüt satış hasılatı sağlanacağı, taşkömürünün ortalama satış fiyatının 222,89 TL/Ton olacağı, 
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 - Malzeme ve hizmet alımları için 51,4 milyon lira, yatırımlar için de 59,4 milyon lira 

tutarında kaynak tahsis edileceği,  

-Toplam gelirlerin 88,4 milyon lira toplam giderlerin ise 423,9 milyon lira olacağı ve 

2017 faaliyetleri sonucunda 335,5 milyon lira zarar oluşacağı, 

Tahmin edilmiştir.                                                                

Müessesenin 2017 yılı işletme faaliyetleri sonucunda ise;  

Yıl sonu itibariyle 2.692’si işçi, 275’i sözleşmeli ve 12’si de memur olmak üzere 

toplam 2.967 personelle çalışılmış, 258,4 bin ton satılabilir üretim gerçekleşmiş, bu miktarın 

5,2 bin tonu iç tüketimde kullanıldıktan sonra satışı gerçekleşen 253,2 bin ton kömür 

karşılığında 71,7 milyon lira net satış hasılatı sağlanmıştır.  

Müessesenin 2017 yılı toplam gelirleri 84,7 milyon lira, toplam gider ve maliyetleri de 

403,6 milyon lira olarak gerçekleşmiş ve dönem sonunda 318,9 milyon lira tutarında zarar 

oluşmuştur.  

 

1.5.2 İnsan Kaynakları 

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

üzere üç ayrı statüde personel istihdam edilmektedir. 

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

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

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

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

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

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’na  tabidir. 

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

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

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

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

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

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

sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.  
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 233 ve 399 sayılı KHK’lere tabi olan personel 

ile 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 

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

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

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

Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 

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

Yönetmeliği ile TTK Genel Müdürlüğü Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri 

Yönetmeliği’ne tabi bulunmaktadır.  

2017 yılında yapılan kadro ihdas ve iptalleri 11.03.2017 tarih, 30004 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 2017/9856 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla gerçekleşmiştir. Bu 

Kararlar ile TTK Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kadroların, teşekkül merkezi ve bağlı 

müesseselere dağılımı, 29.03.2017 tarih, 90 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yapılmıştır. Bu 

düzenlemeler sonucunda 2017 Yılında Karadon Müessesesine herhangi bir kadronun ilave 

edilmediği görülmüştür.   

Müessesede 2017 yılı itibarıyla çalışan personel sayısı ve bunlar için gerçekleşen 

personel ödemeleri önceki yılla mukayeseli olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 

Tablo 4- Personel Sayı ve Harcamaları Tablosu 

Personel Sayı ve Harcamaları   

  

2016 2017 2016 2017 

Personel 

Sayısı  

Program 

Kadro 

Sayısı 

Personel 

Sayısı  

Toplam 

Harcama         

(Bin TL) 

Ödenek 

(Bin TL) 

Toplam 

Harcama (Bin 

TL) 

I-Memurlar             

A- 657 sayılı Kanun'a göre 

çalışanlar 
13 13 12 851 859 1.021 

II-Sözleşmeliler             

A-399 sayılı KHK'ya göre 

çalışanlar 
282 287 263 20.822 20.626 19.162 

III-İşçiler             

A-Sürekli işçiler  2.959 2.980 2.692 245.262 260.663 252.404 

Müessese Toplamı 3.254 3.280 2.967 266.935 282.148 272.587 
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TTK’da derin yeraltı madenciliği yöntemi ile üretim yapılmaktadır. Bu yöntem gereği 

işçi sayısı ve üretim azalsa dahi yeraltı galerilerinin bakımı, havalandırılması, yeraltı suyunun 

tahliyesi, maden kuyularının bakım ve onarımı gibi sabit giderleri azaltma imkânı 

bulunmamaktadır. Havzanın jeolojik yapısı nedeniyle tam mekanizasyon uygulanamayan ve 

üretimin işgücü ağırlıklı yapılabildiği Müessesenin gider yapısına bakıldığında giderlerin 

büyük bir kısmının sabit gider niteliğinde olduğu görülmektedir.  

Uzun yıllardan beri stratejik planlama yapılamaması nedeniyle Müessesede çalışması 

gereken norm kadro sayısı belirlenememekte, kadro planlaması yıllık bütçelerle 

yapılmaktadır.   Müessesenin 2017 yılı bütçesinde program kadro sayısı 13 memur, 287 

sözleşmeli, 2.980 de işçi olmak üzere toplam 3.280 personel olarak programlanmıştır. Ancak, 

Müessesede 2017 yılında ortalama olarak 12 memur, 263 sözleşmeli personel, 2.692 de işçi 

olmak üzere toplam 2.967 personel çalışmıştır.  

2017 yılında; toplam 19 işçi ve 4 sözleşmeli personel işe giriş yaparken, büyük bir 

kısmı emeklilik olmak üzere muhtelif nedenlerle 106 işçi, 33 memur ve sözleşmeli personelin 

işten çıkışı gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle mevcut 2.692 işçinin 2.318’i yeraltı, 374’ü de 

yer üstünde çalışmaktadır. 

Kurumda açıktan personel atamaları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 

Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programlarında her yıl belirlenen esaslar 

çerçevesinde yapılmaktadır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 2017 yılı Genel Yatırım ve 

Finansman Kararnamesinde 2017 yılında Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılması 

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

Müsteşarlığı’nın özel iznine bağlanmıştır.  

TTK'nın bütününde yaşanan sözleşmeli personel ve işçi açığının giderilmesi amacıyla 

Genel Müdürlüğün 15.03.2017 tarih, 3111 Sayılı yazıyla 96 sözleşmeli personel ve 749 işçi 

olmak üzere toplam 845 personelin açıktan atanabilmesi için Hazine Müsteşarlığından izin 

istenmiştir. Müsteşarlıkça yapılan incelemeler sonucunda 2017 yılında Kuruma 50 sözleşmeli 

personel ve 280 işçi olmak üzere toplam 330 personelin açıktan atanması 10.04.2017 

tarihinde uygun görülmüştür.  

Hazine Müsteşarlığı'nca 2017 yılında açıktan ataması uygun görülen 330 personelin 

sınavlarının yapılması ve atama işlemlerinin Kurum tarafından gerçekleştirilebilmesi için 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 18.02.2016 tarih, 495 Sayılı Genelgesi uyarınca 

26.04.2017 tarihinde anılan Bakanlıktan izin istenmiş, İnceleme tarihi İtibarıyla (Nisan 2018), 
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bu talebin uygun görülmemesi nedeniyle sözkonusu açıktan atama işlemleri yapılamamıştır.  

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

riskli ortamlarda çalışan yeraltı üretim işçilerinden emeklilik hakkı elde edenler beklemeden 

emekli olmaktadır. Müesseseden 2016 yılında 354, 2017 yılında da 70 işçinin emekliye 

ayrıldığı görülmektedir. Tüm hazırlıklar tamamlansa bile yeterli üretim işçisi alınamadığı 

takdirde üretim miktarının artırılması mümkün olmamakta, üretim tesislerinden bir kısmında 

boş kapasite oluşmaktadır.  

Müessesede istihdam edilen personel için 2017 yıl sonu itibarıyla gerçekleşen personel 

harcamaları toplamı 272,6 milyon lira tutarındadır. Bu tutarın; 252,4 milyon lirası işçilere, 

19,2 milyon lirası sözleşmeli personele, 1,0 milyon lirası da memurlara attir. Bu tabloda 272,6 

milyon lira tutarında yer alan personel harcamaları toplamı, bütçe bilgileri tablosunda 281,8 

milyon lira olarak görülmektedir. Aradaki 9,2 milyon liralık fark, emekli olan personele 

ödenen ve kar-zarar hesaplarında önceki dönemlere ait giderler hesabına kaydedilen emekli 

ikramiyeleri ile kıdem tazminatları toplamına aittir.  

Müessesenin 2017 yılı sosyal giderleri toplamı geçen yıla göre % 29,4 oranında 

azalmak suretiyle 79,6 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu tutardaki azalmanın başlıca 

nedeni; 2017 yılında emekli olan işçi ve sözleşmeli personel sayısının önceki yıla göre daha 

düşük seviyede gerçekleşmesi nedeniyle emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatları 

ödemelerinin azalmış olmasıdır.   

Cari yılla ilgili sosyal harcamaların;  

Memurlarda ilgili mevzuat uyarınca ödenen aile ve çocuk yardımı, evlenme, doğum ve 

ölüm yardımı ile emekli sandığına ödenen aidat ve ek karşılıklar ile emekli ikramiyesinin cari 

yıla düşen kısmı ve memurlara yapılan sağlık giderlerine,    

Sözleşmelilerle ilgili olarak emekli sandığı aidat ve ek karşılıkları ile emekli 

ikramiyesinin cari yıla düşen kısmı ile sağlık giderlerine,  

İşçi personelde ise, Toplu-İş Sözleşmesi gereği yapılan ödemelere,  

Ait bulunmaktadır. 

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

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

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

Geçmiş yıllarla ilgili sosyal harcamalar ise; emekli memurlar için Emekli Sandığı’na ödenen 
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makam, temsil-görev tazminatı, işçiler için SSK’ya ödenen sosyal yardım zammı, yıl içinde 

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

ve işten ayrılma tazminatlarından oluşmaktadır.  

1.5.3 Tedarik 

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

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

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

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

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

ile işbirliği içinde çalışmaktadır.  

Kurumda tüm alımlar, esas olarak 4734 Sayılı Kanun kapsamında 

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

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

kalan ihtiyaçlar için kendi düzenleyecekleri yönetmelikler çerçevesinde alım yapma imkânı 

tanınması nedeniyle her yıl belirlenen limitin altında kalan alımlarda kendi yönetmelikleri 

uygulanmaktadır.  

21.01.2017 tarih, 29955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/1 sayılı Kamu İhale 

Tebliği ile 2016 yılında 8.168.201 lira olarak uygulanan limit, 01.02.2017 tarihinden itibaren 

8.980.120 liraya yükseltilmiştir.  

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

bulunmayan malzemeler, TTK Yönetim Kurulunun 12.05.2011 tarih ve 177 sayılı Kararı ile 

yeniden düzenlenen “Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Küçük Kasalar 

Yönergesi” hükümleri çerçevesinde tanınan limitlere göre Müesseselerce satın alınmaktadır. 

TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı müesseselerde satınalma faaliyetinin topluca 

planlanıp izlenebilmesi amacıyla satınalma programı, önceki yıllardan beri yapılmakta olan 

yatırımlarda kullanılacak malzemeleri de kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır.  

Yatırımlar için satınalınan malzemeler, yapılmakta olan yatırım hesaplarına aktarılarak 

tüketildiğinde, ilgili maddi duran varlığın veya özel tükenmeye tabi varlığın maliyetine 

girdiğinden, bünyesine girdiği varlıkla birlikte amortisman veya özel tükenme payı olarak tabi 

olduğu itfa süresine göre gelecek yıllarda üretim maliyetine yansıtılmaktadır. İşletme 

malzemeleri ise tüketildiğinde doğrudan cari yıl üretim maliyetlerine yansıtılmaktadır. 
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Ayrıca; Müessesece alınan malzemeler dışında belirli limit kapsamındaki acil ihtiyaçlar, 

küçük kasa alımları ile karşılanmaktadır.  

Küçük Kasalar Yönergesi kapsamında Müesseselere; bir seferde alınacak malzemenin 

fatura tutarının 6.000 TL’yi, küçük kasa harcamaları yıllık toplamının materyal malzemeler 

(maden direği, demir tahkimat malzemesi ve patlayıcı maddeler dışındaki malzemeler) için 

öngörülen yıllık ödeneğin %10’unu aşmaması kaydıyla yetki verilmiştir. 

1.5.3.1 Mal Alımları 

2017 yılında öngörülen ve gerçekleştirilen malzeme alımları aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir.  

Tablo 5- Mal Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen 

Program  Gerçekleşen 

Ödeneğe 

Göre Sapma 

(%) Miktar 
Tutar     

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek  

Miktar 

Tutar 

(Bin TL)  (Bin TL) 

    

1-İlk madde ve yardımcı 

maddeler 
              

-Yurtiçi   16.586   16.695   15.342 (8) 

-Yurtdışı               

2-İşletme Malzemesi, 

Yedekler ve Diğer Malzemeler 
              

-Yurtiçi   10.461   22.578   11.930 (47) 

-Yurtdışı               

3-Ticari Mallar               

-Yurtiçi               

-Yurtdışı               

Yurtiçi alımlar toplamı   27.047   39.273   27.272 (31) 

Yurtdışı alımlar toplamı               

Genel toplam   27.047   39.273   27.272 (31) 

Verilen sipariş avansları               

 

     TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı müesseselerde satınalma faaliyetinin topluca planlanıp 

izlenebilmesi amacıyla satınalma programı, önceki yıllardan beri yapılmakta olan yatırımlarda 

kullanılacak malzemeleri de kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. Yukarıdaki tablo 
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hazırlanırken işletme malzemeleri alımları ile yatırım malzemeleri alımlarının birbirine 

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

dikkate alınmış, yatırım mallları alımları bu tabloya dâhil edilmemiştir. 

2017 yılında 27,2 milyon lira tutarında gerçekleşen toplam mal alımlarının % 56,2’sini 

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

malzemeler, % 44,8’ini de sair malzemeler, yedekler, sosyal işler malzemeleri, kırtasiye 

alımları oluşturmaktadır.  

Ahşap maden direği Orman Genel Müdürlüğünden, demir tahkimat malzemesi 

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

Ayrıca; Müessece alınan malzemeler dışında belirli limit kapsamında acil ihtiyaçların 

karşılanması amacıyla küçük kasa alımları ile karşılanmaktadır.  

 

Tablo 6- İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu 

İlk madde ve malzemeler 

2016 

yılından 

devreden 

stok 

2017 yılında 

2018 yılına 

devreden 

stok 

(Bin TL) Giren Çıkan (Bin TL) 

  (Bin TL) (Bin TL)   

1-İlk madde ve yardımcı maddeler 
16.356 

 

36.879 

 

20.315 

 

32.920 

2- İşletme malzemesi, yedekler ve 

dig. 5.840 

 

18.582 

 

23.379 

 

1.043 

Toplam  22.196 55.461 43.694 33.963 

 

Karadon Müessesesinin ilk madde ve stok hesaplarına 2017 yılında yapılan giriş ve 

çıkış kayıtlarından sonra 2018 yılına 33.963 bin lira tutarında ilk madde ve malzeme stoku 

devredilmiştir. Yılsonu itibarıyla devredilen ilk madde ve malzeme stoklarının en önemli 

kısmını maden direkleri, demir tahkimat malzemeleri, yedekler, patlayıcı ve sair malzemeler 

oluşturmaktadır.   

TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı müesseselerde satın alma faaliyetinin topluca 

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

satın alınan ve yatırım ambarında izlenen malzemeleri de kapsayacak şekilde 

hazırlanmaktadır. Yukarıdaki tablo hazırlanırken aynı nitelikteki işletme malzemeleri stokları 

ile yatırım malzemeleri stoklarının birbirine karışmasını önlemek amacıyla sadece ilk madde 

ve malzeme stokları ile işletme malzemeleri stokları dikkate alınmış, yatırım malzemeleri 

stokları bu tabloya dâhil edilmemiştir.  
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1.5.3.2 Hizmet Alımları 

2017 yılında öngörülen ve gerçekleştirilen hizmet alımları aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 

Tablo 7- Hizmet Alımları Tablosu 

Alımlar 

2016 2017 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen Ödeneğe 

Göre 

Sapma Miktar 
Tutar      

(Bin TL) 
Miktar 

Ödenek  

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar     

(Bin TL) 

1-Üretim                

2-Temizlik               

3-Koruma ve Güvenlik   820   1.600   1.453 (9) 

4-Taşıt ve Araç Kiralama   598   700   603 (14) 

5-Yemek               

6-Kömür yıkama (lavvar) 

hizmetleri 
  4.308   6.040   5.876 (3) 

6-Diğer   4.951   6.434   5.801 (9,8) 

Genel Toplam   10.677   14.774   13.733 (7,0) 

 

Müessesenin ihale ile hizmet alımı şeklindeki yaptırılan işleri, Genel Müdürlükçe 

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

Finansman Kararnameleri gereğince her yıl Hazine Müsteşarlığından izin alınmaktadır.  

Kurumun yüksek kapasiteli Merkez Atölyesi (Makine Fabrikası) ve Müessesenin 

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

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

sağlanması gerekmektedir.  

Müessesenin 2017 yılı hizmet alımları içinde en önemli büyüklüğü kömür yıkattırma 

(lavvar) hizmeti alımları oluşturması nedeniyle aşağıda gerekli açıklamalar yapılmıştır.   

- Kömür yıkama-zenginleştirme (Lavvar) hizmet alımı: 

Taşkömürü üretim süreci; yeraltından çıkarılan kömürlerin lavvarda yıkanarak taş ve 

diğer yabancı maddelerden ayıklanması, boyut ve niteliklerine göre tasnif edilerek stoklara 

alınması ile tamamlanmaktadır. Yeraltındaki ocaklardan çıkarılan kömürün doğrudan 
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satılması veya tüketilmesi mümkün olmadığından lavvar işleminden geçirilmesi zorunlu 

bulunmaktadır. 

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

doldurmuş olmaları nedeniyle bu tesislerin çalışır durumda tutulmalarının maliyeti oldukça 

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

tarafından serbest piyasadan lavvar hizmeti alımı yoluna gidilmiştir. 

Karadon Müessesesinde 2011 yılından itibaren lavvar hizmet alımı ihalelerinin çeşitli 

sebeplerle iptal edilmesi nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 22/a fıkrasında yer alan  “İhtiyacın 

sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi” kapsamında 

“doğrudan temin” usulüyle imzalanan sözleşmelerle aynı firmadan hizmet alınmak zorunda 

kalınmış, bu nedenle birim fiyatlar yüksek seviyede oluşmuştur. Örneğin, Aralık/2011 tarihli 

sözleşmede kömür yıkama fiyatı 3,60 TL/ton iken, Eylül/2015 tarihli sözleşmede bu fiyat % 

192 gibi çok yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir.    

Konuyla ilgili olarak Sayıştay 2014 yılı Karadon TİM Raporunda; 

“Karadon Müessesesi taşkömürlerinin yıkattırılması ve katı atıklarının yayılması işi ile 

ilgili; 2008 yılından itibaren tesis firmaya ait olacak şekilde çıkılan ihalelerin olumsuz 

sonuçlanması, son olarak 16.06.2014 tarihli ihalenin, ÇED Raporu ile ilgili yükümlülüğün 

ihale öncesi TTK tarafından gerçekleştirilmesi gerekirken, ihale ve çevre mevzuatı 

hükümlerine açıkça aykırı şekilde yükleniciye bırakılmış olması nedeniyle ihalenin KİK 

tarafından iptal edilmesi sonucunda, Kuruma ait alternatif bir tesisin olmaması ve mevcut 

yükleniciden rekabetçi koşullar oluşmadan daha yüksek fiyatlı doğrudan temin yöntemiyle 

hizmet alınmak zorunda kalınması nedeniyle, mevzuata aykırı şartname düzenleyip % 62,8 

oranında daha yüksek birim fiyattan hizmet alınması konusunun Bakanlıkça incelenmesi” 

önerilmiştir.  

Sayıştay tarafından talep edilen bu öneri, 20.04.2016 tarihli TBMM KİT Üst 

Komisyonu toplantısında kabul edilmiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim 

Hizmetleri Başkanlığı tarafından başlatılan inceleme sonuçlanmış ve 26.08.2016 tarih, 12 

Sayılı İnceleme Raporu Kuruma iletilmiştir.   

Anılan raporda; Karadon Müessesesinde üretilen kömürlerin yıkatılması işiyle ilgili 

olarak yapılan açık ihalelerin birkaç kez iptal edilmesi sonucunda, “Doğrudan Temin” 

yöntemiyle kısmen daha pahalıya yıkatılması nedeniyle Kurumun yıkatma maliyetlerinde 
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meydana gelen artışın kamu zararı olarak değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla iddia olunan 

konularda idari, mali, cezai ve disiplinm yönünden yapılacak bir işlem bulunmadığı, ancak 

Kurum tarafından ihale hazırlıkları sırasında bazı konularda idari tedbirler alınması gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Son olarak Karadon Müesssesesi kömürlerinin yıkatılması işiyle ilgili olarak 

27.07.2015 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan firmaya 12.02.2016 tarihinde yer teslimi 

yapılmış ve ilgili firma, lavuar tesisi kurmak için işlemlere başlamıştır. Sözleşme süresi içinde 

süre uzatımı isteyen Firmaya, TTK Yönetim Kurulu’nun 29.09.2016 tarih, 273 sayılı kararı ile 

02.01.2017 tarihine kadar 82 takvim günü ek süre verilmiştir.  

 Normal süresi içinde yatırımı tamamlayamayan Firma, sözleşmenin ilgili hükümleri 

doğrultusunda cezalı çalışma süresine girmiş, son olarak 07.11.2017 tarihli TTK Yönetim 

Kurulu kararıyla lavvar montajı işinin tamamlanma tarihi 15.01.2018 olarak belirlenmiştir.  

İncelemeler sırasında (Nisan 2018), ilgili firmanın tesisin montaj işlemlerini 

tamamladığı, 26.01.2018 tarihi itibarıyla test çalışmalarına başladığı, ancak test çalışmaları 

sırasında ortaya çıkan eksikliklerin henüz giderilemediği görülmüştür.  

2011 yılından bu yana yapılan ihalelerin çeşitli nedenlerle iptal edilmesi nedeniyle 

Müeessese işletmelerinde üretilen kömürlerin yıkatılması işi, 01.09.2012 tarihinden itibaren 

Acarlar Firmasıyla yapılan sözleşmeler çerçevesinde “Doğrudan Temin” yöntemiyle 

gerçekleştirilmektedir. Anılan firmayla son olarak 08.03.2017 tarihinde 12 ay süreyle 

imzalanan  “Doğrudan Temin Sözleşmesi” 08.03.2018 tarihinde sona erecektir.  

Ancak, yeni tesisi tamamlayarak test çalışmalarına başlayan firmanın test çalışmaları 

sırasında ortaya çıkan eksiklikleri giderememesi durumunda ortaya çıkacak sorunların nasıl 

çözüleceği belirsizliğini korumaktadır.  

Karadon Müessesesinde yaşanan kömür yıkama tesisi (lavvar) kurulmasıyla ilgili 

sorunların TTK’ya bağlı müesseselerin tamamında yaşanması nedeniyle konuyla ilgili 

ayrıntılı inceleme Genel Müdürlük raporunda yer almıştır.  

 

1.5.4 Giderler 

Müessesenin 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin giderleri önceki yıl sonuçlarıyla 

mukayeseli olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 8- Gider Grupları Tablosu 

Giderler 2016 2017 

  
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 
24.381 27.570 26.529 (1.041) 

(3,8) 

1-lşçi ücret ve giderleri 247.289 260.663 252.404 (8.259) (3,2) 

2-Memur sözleşmeli ücret ve 

giderleri 
19.647 21.485 20.183 (1.302) (6,1) 

3-Dışarıdan sağla fayda ve 

hizmetler 
31.997 41.449 35.409 (6.040) (14,6) 

4-Çeşitli giderler 6.424 10.856 9.423 (1.433) (13,2) 

5-Vergi resim ve harçlar 856 1.606 1.160 (446) (27,8) 

6-Amortismanlar ve tükenme 

payları 
16.724 22.273 19.305 (2.968) (13) 

7-Finansman giderleri           

Toplam 347.318 385.902 364.413 (21.489) (5,6) 

 

Karadon Müessesesinin 2017 yılı işletme bütçesinde giderler için başlangıçta 385,9 

milyon lira tutarında ödenek tahsis edilmiş, yıl sonunda ise, yıl içindeki gerçekleşmeler 

dikkate alınarak ödenek ihtiyacını karşılamak üzere gider fasılları arasında gerekli aktarmalar 

yapıldıktan sonra gerçekleşen harcamalar toplamı 364,4 milyon lira olmuştur.  

2017 yılında gerçekleşen 364,4 milyon lira tutarındaki harcamaların; % 69,2’si  işçi 

ücretlerine, % 5,5’i memur ve sözleşmeli personel ücretlerine, % 9,7' si dışardan sağlanan 

fayda ve hizmetlere, % 7,2'si ilk madde ve malzeme giderlerine, % 5,3’ü amortisman ve 

tükenme paylarına, % 3,1' i de vergi, resim ve harçlar ile diğer çeşitli giderlere ait 

bulunmaktadır. 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

1.5.5.1 –  Üretim : 

Zonguldak ilinin 12 km. doğusunda yer alan ve 66 km²’lik alanda üretim faaliyetlerini 

sürdüren Karadon Taşkömürü İşletme (KTİ) Müessesesi kömür üretimini Gelik ve Kilimli 
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İşletmelerinden gerçekleştirmekte, üretilen koklaşabilir nitelikteki tuvönan kömürler 

Çatalağzı Lavvarında hizmet alımı yolu ile yıkanmakta, elde edilen yüksek küllü filtirasyon 

ürünü kömürler 2x150 MW gücündeki Çatalağzı Termik Santralı (ÇATES)’na, düşük küllü 

lave kömürler Demir-Çelik Fabrikalarına ve teshin kömür olarak piyasaya arz edilmektedir. 

 2017 yılında Gelik ve Kilimli işletmelerinden gerçekleştirdiği taşkömürü üretimi, 

üretim türü, program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 9- Üretim Türü Tablosu 

Üretim Türü Ölçü 

2016 Yılı 2017 Yılı Gerçekleşme (%) 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

Göre 

Geçen Yıla 

Göre 

Tuvönan Üretim Ton      

Gelik İşletmesi  213.536 284.119 222.786 78 104 

Kilimli İşletmesi  205.471 238.326 204.955 86 100 

Toplam  419.007 522.445 427.921 82 102 

Satılabilir Üretim Ton      

Gelik İşletmesi  137.032 192.716 134.122 70 98 

Kilimli İşletmesi  112.116 161.375 124.243 77 112 

Toplam  249.148 354.091 258.365 73 104 

İç Tüketim Ton 10.040 12.625 5.183 41 52 

Sat. Üretim Türü       

0/10 mm ince lave Ton 85.734 129.861 82.166 63 96 

10-100mm 

Rekompoze 
Ton 15.574 27.830 10.538 38 68 

Santral Yakıtı 
(Filtrasyon Ürünü) 

Ton 147.840 196.400 165.661 84 112 

Toplam Ton 249.148 354.091 258.365 73 104 

Lavvar Verimliliği % 59 68 60 88 102 

 

Karadon Müessesesi 2017 yılında tuvönan olarak programın %82'si oranında 427.921 

ton, satılabilir olarak programın %73'ü oranında 258.365 ton üretim gerçekleştirmiştir. 

Müessesede 2009 yılında 1.692 kazı işçisi ile 764.689 ton satılabilir kömür üretimi 

yapılmakta iken 2017 yılında, 2009 yılına göre %52 oranında daha az kazı işçisi(811) ile %66 

oranında daha az satılabilir kömür üretimi(258.365 ton) yapılabilmiştir. 
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Tablo 10- Üretimi Belirleyen Etkenler Tablosu 

Üretimi belirleyen 

başlıca etkenler 
Ölçü 

Kapasite 

(Çalışma 

Günü 

Üzerinden) 

2016 

Gerçekleşen 

2017 
Gerçekleşme 

% 

Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 

Geçen 

yıla 

göre 

Üretim miktarı;             
 

Tuvönan Üretim; Ton 2.916.667 419.007 522.445 427.921 82 102 
Satılabilir Üretim; Ton 2.100.000 249.148 345.091 258.365 75 104 
Satılabilir/Tuvönan % 72,00 59,46 66,05 60,38 91 102 
Yıllık çalışma süresi: Gün  301 248 253 250   

 
Makine ve Tesisler;             

 
Kuyular; Ton/Yıl 908.000 419.007 522.445 427.921 82 102 
Lavvar Tesisi; Ton/Yıl 794.000 402.910 501.446 411.461 82 102 
Galeri Açma Makinaları; m/Yıl -          
Kömür Kazı Makinaları; Ton/Yıl -          
Kompresörler; m³/dak. 425.625 308.160 350.000 332.450 95 108 
Aspiratörler; m³/dak. 7.059.700 3.222.935 4.000.000 3.291.500 82 102 
Tulumbalar (yeraltı); m³/yıl 15.700.000 1.273.000 1.400.000 1.300.000 93 102 
Lokomotifler; Ton/yıl 3.632.000 419.007 522.445 427.921 82 102 
Ocak arabaları; Ton/yıl 3.632.000 419.007 522.445 427.921 82 102 
Bant Konveyörler; Ton/yıl 3.632.000 419.007 522.445 427.921 82 102 

Hazırlık Faaliyetleri;              
Toplam Taş İçi; m/Yıl -  739 1.295 806 62 109 
Toplam Kömür İçi; m/Yıl -  4.154 4.830 4.895 101 118 

İlerleme Randımanları;              
Taş içi; cm/yev. -  2,97 3,66 3,12 85 105 
Kömür içi; cm/yev. -  13,79 13,64 18,95 139 137 

Sondaj Faaliyetleri;              
Arama, Pilot; metre -  12.659 8.000 7.848 98 62 
Degaj;  metre -  45.541 62.000 60.133 97 132 

İşçi Sayıları;             
 

Pano Ayak Üretim İşçisi; Adet 1.793 818 690 733 106 90 
Yeraltı (A); Adet 4.106 2.560 2.603 2.318 89 91 
Gruplu; Adet - - - -    
Daimi; Adet 4.106 2.560 2.605 2.318 89 91 
Yerüstü (B); Adet 647 369 339 347 102 94 
Diğer ( C ) Adet 0 30 36 27 75 90 
Genel Toplam;(A+B+C) Adet 4.753 2.959 2.980 2.692 90 91 
Yeraltı/yerüstü % 634,62 693,77 767,85 668,01 87 96 
Yeraltı/toplam % 86,39 86,52 87,35 86,11 99 100 

Yevmiye Sayıları;              
Pano Ayak Üretim İşçisi; Adet 539.693 145.193 156.630 142.142 91 98 
Yeraltı (A); Adet 1.235.906 505.659 591.335 449.517 76 89 
Yerüstü (B); Adet 194.747 88.118 84.750 79.114 93 90 
Diğer ( C ) Adet   7.297 9.000 6.131 68 84 
Genel Toplam;(A+B+C) Adet 1.430.653 601.074 685.085 534.762 78 89 

İşgücü Verimliği;             
 

Pano Ayak Üretim İşçisi; Kg/yev.  3.891 1.716 2.203 1.818 82 106 
Yeraltı (A); Kg/yev.  1.699 493 584 575 98 117 
Toplam (A+B); Kg/yev.  1.468 420 510 489 96 116 
Genel Toplam; Kg/yev.  1.468 415 504 483 96 117 
Üretim Verimliliği; Ton/Gün 9.690 1.690 2.065 1.712 83 101 
Kapasiteden yararlanma (%) -  11,86 16,43 12,30 75 104 

 

Müessese’de 2017 yılında üretim yapılan en üst kat kotu -150/-260, en alt kat kotu -

360/-460 olup dikey olarak 310 metrelik mesafede çalışılmış, Gelik İşletmesi’nde dört kartiye 

tarafından 2 ayrı katta ortalama 4 ayakta damar içi hazırlık ve üretim faaliyetleri, Kilimli 
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İşletmesi’nde ise üç kartiye tarafından 3 ayrı katta ortalama 3 ayakta üretim faaliyetleri, bir 

kartiye (4.kartiye) tarafından ise dört ayrı panoda damar içi hazırlık faaliyetleri 

sürdürülmüştür.  

Müessesede ortalama çalışma derinliği -357 metre, ortalama damar yatımı 33º, 

ortalama damar kalınlığı 2,66 metre, ortalama üretim 1.705 ton/gün olmuştur. 

Müessesede 2017 yılında çalışılan 14 ayağın 7’si dönümlü olarak, 7’si ilerletimli 

olarak çalıştırılmıştır.  

Müessesede ayak çalışma boyu oranlarının ve üretimin düşmesindeki en önemli 

etken ayaklara yeterli sayıda işçi tertip edilememesidir. Kömür içi hazırlık çalışmalarında da 

durum aynıdır. 

Öte yandan, ayak arınının tümünün bir üretim vardiyasında kazılamamasının; ayak 

içindeki tavan basınçlarının kazılamayan bölümler üzerine yoğunlaşmasına, ayak arkasının 

düzgün bir hat halinde kırılamamasına ve tavan tahkimatına gelen yük dengesinin 

bozulmasına, tahkimat problemleri ile uzun süre bekleyen tahkimatta deformasyonlara, 

göçükler nedeniyle can kayıplarına,  ayak arkasında ve arınlarda kızışma (oksidasyon), ocak 

yangınları gibi yeraltı madenciliğinde arzulanmayan durumlara neden olduğu, iş sağlığı ve iş 

güvenliğini etkilediği bilinen bir gerçektir. 

Üretimde Mekanizasyon Projesi; Üretim maliyetlerinin asgariye çekilebilmesi için 

klasik üretim yöntemine göre daha az personele ihtiyaç duyulan ihtiyaç ve daha verimli 

üretim yapabilmenin mümkün olduğu, ayakta yürüyen tahkimat sistemi ile beraber tam 

mekanize kazıya geçmek amacıyla Üretimde Mekanizasyon Projesi bölgedeki şartların 

elverdiği ölçüde öncelikle ilk aşamada Müessesenin Gelik İşletmesinde 40 derece eğim ve 

ortalama 3 metre kalınlığa sahip -260/-360 41407 Acılık Doğu hazırlanmıştır. 

Öte yandan, Dik Damar Mekanize Kazı sistemi için hazırlanan Gelik İşletme 

Müdürlüğü -150/-260 Kurul Batı panosunda; Amasra TİM den getirilen (2017 Temmuz) tam 

mekanize kazı teçhizatı şilt tahkimatı kurularak Denetim tarihi Mart 2018 tarihi itibarıyla 

üretim aşamasına gelindiği görülmüştür. 

Rödövanslı sahalar: Müessese’de ihdas edilen Sözleşmeli Sahalar ve Hizmet 

Alımları Şube Müdürlüğü halihazırda 1 Şube Müdürü, 1 başmühendis, 2 mühendis, 2 

Tekniker ve 2 idari elemanla Müessese tuvönan üretiminin %50' si düzeyinde gerçekleşen 

üretim faaliyetlerini, bu faaliyetlerin rödövans sözleşme ve şartnamelerine uygunluğunu, 

sahaların orman irtifaklarının takibini, yıllık işletme projelerinin, iş programlarının, yıllık 

faaliyet raporlarının takibini, kömür satışlarını, büyük meblağlara bağlı olan rödövans 
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tahakkuklarını yapmakta, kaçak ocakların tespiti ile bu ocakların kapatılması, bu ocaklardan 

üretilen ve/veya üretilmiş kömür miktarının tespit edilmesi, bulunan alet, edevat ve ekipmana 

el konulması faaliyetlerini yürütmektedir 

  Müessese imtiyaz sınırları içinde bulunan 6, 10, 12, 15, 16, 17 No.lu sahalar ile 

Bağlık ve Mariya sahaları 22.11.2004 tarihinde, 8 No.lu saha 22.06.2005 tarihinde, 14 No.lu 

saha 29.08.2005 tarihinde, 21 ve 22 No.lu sahalar 01.06.2009 tarihinde, 20 No.lu saha 

17.08.2009 tarihinde 23 No.lu saha 24.04.2013 tarihinde yapılan ihaleler ile rödövans karşılığı 

işletmeye verilmiştir. Bunlardan 22 no.lu sahayı alan firmanın, sahada kömür varlığı tespit 

edememesi üzerine sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edilmiştir.  

Rödövans karşılığı işletmeye verilen ve halen sözleşmesi süren 9 adet taşkömürü 

sahası toplam 1.425 hektarlık bir alan oluşturmakta ve bu sahalardaki tahmini rezervi 34 

milyon ton olarak tahmin edilmektedir. 2017 yılında faaliyetlerini sürdüren 9 sahada toplam 

ocak sayısı 60 civarındadır. Toplam ocak açıklıkları 30 kilometreyi bulan bu sahaların 

müessese merkezine olan uzaklıkları 5 ila 13 km arasında değişmektedir. Rödövanslı 

sahalardan Kurum genelinde 1989-2017 yılları arasında 11.179.663 ton kömür üretildiği 

görülmektedir. 

2017 yılı içinde faaliyetleri devam eden Rödövans işletmecileri tarafından 9 

rödövans sözleşmesinde taahhüt edilen üretim miktarı toplam 138.048 ton olup, fiili 

üretimleri, taahhütlerinden %55 oranında fazla olmak üzere 214.279 ton olarak 

gerçekleşmiştir.  

Firmaların fiili üretim miktarları üzerinden hesaplanan rödövans tutarları toplamı 7,3 

milyon TL olup, taahhüt üretimini geçen 5 firmaya sözleşmeleri gereği, toplam 699.060 TL 

tutarında fazla üretim indirimi uygulanmış, iş güvenliği indirimi de dahil indirimli tahakkuk 

edilen rödövans tutarları toplamı 6,56 milyon TL (KDV hariç) olmuştur. 

11 Eylül 2014 tarih ve 29116 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10.09.2014 Kabul 

tarihli 6552 Karar No.lu “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 

yeraltından kömür çıkaran işletmecilere bazı ek maliyetler ve yükümlülükler getirilmiştir.  

18.02.2015 tarih ve 29721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu 

ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6592 Sayılı Kanunla 3213 Sayılı Maden 

Kanununa eklenen geçici 29. Maddesi (Bu kanun kapsamında yer altındaki maden işlerine 

ilişkin 11.09.2014 tarihi ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 5.01.2002 tarihli ve 
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4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu kapsamında devam eden sözleşmeler ile bu 

kanun kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde, 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş 

Kanununun 41,53 ve 63. Maddelerinde 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikler ile bu kanununun ek 9 uncu maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla meydana gelen 

maliyet artışları fiyat farkı olarak ödenir. Fiyat farkı ödenmesine ilişkin esas ve usuller; “4735 

sayılı Kanun kapsamında imzalanan sözleşmeler için KİK’nun teklifi, rödövans sözleşmeleri 

için ise Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir) ile ek maliyetlerin 

karşılanması amaçlanmıştır.  

6592 Sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden kanununun geçici 29. Maddesi 

kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde; yer altı maden işlerinde meydana gelen 

maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin 2015/7703 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

23 Mayıs 2015 tarih ve 29364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, bilahare 09.07.2015 tarih 

ve 29411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7765 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 

08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8672 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile de değişiklikler yapılmıştır.  

3213 Sayılı Maden Kanunu Geçici 29. Maddesinde yer alan maliyet artışlarının fiyat 

farkı olarak ödenmesine ilişkin hüküm ve buna ilişkin alınan 2015/7703 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı doğrultusunda, fiyat farkı ödenmesine ilişkin formülde yer alan ve Enerji 

Bakanlığınca tespit edileceği hüküm altına alınan Zorluk Katsayısı (Z) 01.07.2016 tarihinden 

itibaren uygulanmak üzere TTK Genel Müdürlüğü’nün rödövansa verdiği işletmeler için (3) 

olarak tespit edilip, bu konuda Kurumun talimatlandırıldığı görülmüştür. 

Karadon müessesesinde 2017 yılı içinde kömür üretimi yapıp sevk eden 9 adet 

firmaya toplam 6,56 milyon TL rödövans bedeli tahakkuk ettirildiği, buna karşılık toplam 

10,5 milyon TL tutarında fiyat farkı ödemesi hesaplanarak, 3,94 milyon TL farkın rödövans 

işletmecilerine ödendiği görülmüştür.     

Gelik Güneyi Senklinal Dik Kanat-A Sahası; Müessese imtiyaz sahasında küçük 

ölçekli bu sahaların dışında, büyük saha olarak adlandırılan ve Karadon Müessesesi sınırları 

içinde yer alan “Gelik Güneyi Senklinal Dik Kanat Sahası” 26.01.2005 tarihinde yapılan ihale 

neticesinde Eren Holding A.Ş.’ne 20 yıl süre ile rödövans karşılığı işletmeye verilmiş, yer 

tesliminden itibaren geçen 42 aylık süre içinde yapılan 4 adet sondaj dışında sahada hiçbir 

hazırlık faaliyetinde bulunulmaması ve işin zamanında ikmal edilemeyeceğine kanaat 

getirilerek sözleşmenin 22. maddesinin (a) bendi uyarınca sözleşme TTK tarafından tek taraflı 

fesih edilerek teminatın irad kaydedilmesi için hukuki süreç başlatılması Yönetim Kurulu’nun 
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23.01.2009 tarih ve 9 no.lu kararı ile kabul edilmiştir. 

Bilahare, saha bu kez A ve B olarak iki ayrı ihaleye konu olacak şekilde bölünmüş ve 

öncelikle 712 hektarlık alanı kapsayan “Gelik güneyi senklinal dikkanat-A” sahasının; en 

fazla 1 yıl etüt-proje dönemi, en az 4 yıl hazırlık dönemi olmak üzere toplam 25 yıllık 

sözleşme döneminde, 1’inci üretim yılı için en az 300 bin ton/yıl ve asgari rödövans payı 10 

TL/ton üzerinden ihaleye çıkılması Yönetim Kurulu’nun 26.01.2012 tarih ve 3/31 sayılı kararı 

ile kabul edilmiş, 13.06.2012 tarihinde yapılan ihaleye üç firma katılmış ve en uygun teklif 

sahibi firma ile; 1’inci yıl rödövans fiyatı 31 TL/ton olmak üzere 25 yıl içerisinde toplam 22,6 

milyon ton kömürün üretilmesine ve karşılığında toplam 700.600.000 TL rödövans 

ödenmesine ilişkin sözleşme 23.07.2012 tarihinde imzalanmış olup 31.08.2012 tarihinde 

firmaya yer teslimi yapılmıştır. 

Firmanın Sözleşmeye göre, ihale konusu sahayı etüd ederek en geç, yer teslimini 

takip eden bir yıl içinde sunması gereken işletme projesini 29.08.2013 tarihinde sunduğu, 

projenin ilgili müessese tarafından incelenmesi sonucu uygun bulunmadığı görülmüştür.   

 Firma tarafından Kuruma sunulan Gelik-Dikkanat İşletme Projesinin, 01.07.2014 

tarih 48 No.lu Müessese Yönetim Komitesi kararıyla kabul edildiği ve TTK İşletmeler Dairesi 

Başkanlığı’nın 18.11.2014 tarih ve 350 sayılı yazısı ile firmanın 4 yıllık hazırlık süresinin 

25.07.2014 tarihi itibarıyla başladığının firmaya bildirildiği görülmüştür. Hazırlık süresi bitiş 

tarihi 25.07.2018 dir.  

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri ve ETKB Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü Teknik Heyetleri tarafından 2016 ve 2017 yıllarında rödövansla 

işletilen ocaklarda yapılan denetimlere ilişkin tutanakların incelenmesinde, bazı ocaklarda 

tespit edilen noksanlıklar nedeniyle bu noksanlıklar giderilinceye kadar işin durdurulmasına 

karar verildiği görülmüştür.   

Keza ETKB MİGEM Teknik Heyetleri tarafından yapılan denetimlerde bazı 

ocaklarda işin durdurulmasına karar verildiği görülmüştür.  

Rödövans İşletmecilerine ait ocaklarda TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı 

Denetim Şube Müdürlüğü elemanlarınca iş güvenliğine ilişkin olarak Kurumun kendi işlettiği 

ocaklarda olduğu gibi herhangi bir denetim yapılmadığı, sözleşme gereği firmaların kuruma 

onaylattıkları işletme projeleri ve yıllık iş programlarına uygun çalışıp çalışmadıklarının da 

yeterince kontrol edilmediği, incelenmediği görülmektedir. 

Rödövans usulü ile işletilen pek çok ocakta iş güvenliği açısından tespit edilen 

noksanlıklar giderilinceye kadar işin durdurulduğu,  pek çok ocakta da hazırlık çalışmalarının 
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devam ettiği, üretime hazır pano bulunmadığı tespitleri yapılmış olup, bu ocaklardan yıl 

içerisinde sevk edilen kömür miktarları ve bölgede devam eden kaçak üretim faaliyetleri 

dikkate alındığında firmaların çalışmalarının kurum tarafından onaylanan işletme projelerine 

uygunluğunun firmalarla karşılıklı imzalanan sözleşmeler kapsamında zaman zaman yerinde 

kontrol edilmesinin gerekli olduğunu ortaya çıkmaktadır.    

Rödövanslı sahalar ve Kaçak, kayıt dışı kömür üretim ve satışı ile ilgili olarak;  

- Rödövans sözleşmelerinde her türlü kontrol imkanının bulunduğu göz önüne 

alınarak, rödövans sahaları ve işletmelerinin kurum tarafından onaylanan işletme projelerinin 

ve iş güvenliğine ilişkin risklerin yerinde kontrol ve denetimlerinin yapılması suretiyle bu 

sahalarda meydana gelebilecek olumsuz durumlardan kaynaklanan tazminatların mevzuat 

gereğince ruhsat sahibi olarak esas sorumlu ve yükümlü sayılan TTK’ya rücu edilmesi 

önlenmel, aynı zamanda kaçak ve kayıt dışı kömür üretim ve satışının önlenmesi için 

sözleşmeli sahalar birimleri personel sayıları yeterli düzeye çıkarılmalı, 

- Rödövanslı sahalardan sevkiyatı yapılan madenlerin tartıldığı kantarların kamera 

sistemi ile internet ve bilgisayar üzerinden izlenmesi, kantar yazılım programı vasıtasıyla 

günlük raporların internet ortamından takip etme imkanları araştırılmalı,  

- Rödövans usulü ile işletmecilik yapan firmaların kantar kayıtları, MİGEM ve sevk 

fişleri ile beyan ettikleri üretim miktarlarının, kurum tarafından yıllık onaylanan işletme 

projelerine uygun olup olmadığının firma ocaklarında yapılacak yerinde ölçüm sonuçları ile 

birlikte değerlendirilmeli, 

- Yapılan kontrollerde kurum tarafından onaylanan yıllık işletme projelerine uygun 

çalışmadıkları, farklı lokasyonlarda üretim yaptıkları tespit edilen rödövans işletmecilerine 

rödövans sözleşmelerindeki cezai müeyyideler uygulanmalı,  

- Kurum ilgili birim personelinin de katıldığı kaçak ocak tespit, imha ve kapatma 

işlemlerinde; gerekli iş güvenliği ve çevre güvenliği önlemlerinin alınması suretiyle; kaçak 

ocağı işletenlerin, çıkarılan kömür miktarının veya ocak açıklığının, bu açıklığa göre 

çıkarılabilecek kömür miktarının mümkün olduğunca tespit edilerek tutanaklarda yer alması 

sağlanmalı,   

- Kayıt dışı ve kaçak kömür üretim ve sevkiyatının önlenmesi için şehir giriş ve 

çıkışları ile üretim sahalarından ana yollara bağlanan güzergahlar üzerinde Valiliklerce 

kurulması kararlaştırılan kontrol noktalarının biran önce gerçekleştirilmesine yönelik 

çalışmaların sonuçlandırılması, kaçak kömür satış depolarının tespit edilerek faaliyetlerinin 

durdurulması amacıyla ilgili Valilikler nezdinde girişimler sürdürülmeli,  
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- Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kömür sahalarında kaçak veya kayıt dışı 

üretim yapılan maden ocaklarında sosyal güvenlikten ve can güvenliğinden yoksun, ilkel 

şartlarda insan çalıştırılmasının önlenmesi ve tüm sahadaki kömür üretiminin yasal çerçevede, 

çağdaş madencilik teknik ve kurallarına göre yapılması sağlanmalı, Devletin gelir kaybının 

önlenmesi amacıyla, kaçak ve kayıt dışı kömür üretiminin ortadan kaldırılması için ilgili 

mercilerle birlikte etkin tedbirler alınmalıdır. 

Bahse konu hususlara ilişkin değerlendirme Kurumun diğer müesseselerini de 

ilgilendirdiğinden TTK Genel Müdürlüğü Denetim Raporu’nda yer almaktadır. 

Arama, hazırlık ve sondaj çalışmaları: Müessesede gerçekleştirilen toplam taş içi 

hazırlık faaliyetleri 2008’de 2.991 metre iken bu metraj, 2012 yılında 1.675 metreye düşmüş, 

2013 yılında 1.655 metre, 2014 yılında 1.267 metre, 2015 yılında 753,5 metre, 2016 yılında 

739 metre, 2017 yılında 806 metre olmuştur. Son 10 yıl içinde taş içi hazırlık faaliyetlerinde 

görülen azalma %75 oranlarındadır.  

Üretilen her 1.000 ton satılabilir kömüre karşılık yapılan taş içi hazırlık 2008 yılında 

4,93 metre iken, 2012 yılında 3,13 metre, 2013 yılında 3,34 metre, 2014 yılında 2,75 metre, 

2015 yılında 2,52 metre ve 2016 yılında 2,97 metre, 2017 yılında 3,12 metre olmuştur. Bir 

başka ifade ile kömür üretimi ile hazırlık faaliyetleri arasında olması gereken paralellik 

kaybolmuş ve hazırlık faaliyetleri aleyhine sonuç doğurmuştur. Hazırlık faaliyetlerinin 

sürdürülebilir bir üretim için program hedefleri doğrultusunda aksatılmadan verimli bir 

şekilde sürdürülmelidir.  

Müessese üretiminde gelecek yıllarda darboğaza girmemek için hazırlık işleri ve 

işgücünde bir takım tedbirlerin alınmasında, mevcut ekonomik ömrünü doldurmuş, Alsz 

özelliklerini kaybetmiş, bakım onarım masrafları artmış EH delici ve yükleyicilerin 

yenilenmesinin yanı sıra taş içi galeri ilerlemelerinde mekanizasyon uygulamalarının da 

araştırılarak gündeme alınmasında yarar görülmektedir.  

Esas itibarıyla, Müessese’de bir yandan yeni galeriler açılmakta iken diğer yandan 

konsantrasyona yönelik çalışmalara devam edildiği görülmektedir  

Kurumun hazırlık çalışmalarına kendi imkanlarıyla devam edebilmesi, hazırlıkların 

yeterli düzeyde, zamanında ve üretimle birlikte eşgüdüm içerisinde yapılabilmesi için gerekli 

olan modern ekipman ve makinelerin temin edilmesinin yanı sıra, yeterli sayı ve nitelikte 

hazırlık işçisinin de Kuruma kazandırılmalıdır. 

Müessese’de hazırlık faaliyetlerinin sürdürüldüğü en üst kat kotu -150 (Gelik), en alt 

kat kotu -460 (Kilimli) metredir.  Açık tutulan en üst kat +140, en alt kat ise -540 olup bu iki 
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kat arası mesafe 680 metredir.  Yeraltında açılan kuyu, desandre, baş yukarı vb. galerilerin 

toplam uzunluğu olarak ifade edilen ocak açıklığı 2002 yılında 116 km iken, 2017 yılında 135 

km’ye yükselmiştir.  

Açık tutulan her bir metre ocak açıklığına karşılık gelen yıllık tuvönan kömür 

üretimi, 2003 yılındaki 9,1 ton seviyelerinden sürekli olarak azalarak 2013 yılında 5,9 tona, 

2014 yılında 5,2 tona, 2015 yılında 3,6 tona, 2016 yılında 3,2 tona, 2017 yılında 3,17 tona 

düşmüştür.   

Her bir metre ocak açıklığının açık tutulma maliyeti göz önüne alınırsa, yeraltı 

üretim ocaklarının, maliyetleri azaltıcı yönde ve yeraltı işlerinin kontrol ve denetiminin daha 

etkin yapılabilmesini teminen belirli bir konsantrasyon sağlayacak şekilde planlanması, halen 

kullanılmayan ve kullanılması öngörülmeyen eski galerilerin bir plan dahilinde söküm 

yapılarak ıskat edilmesi önem kazanmaktadır. 

2017 yılında; arama-pilot amaçlı sondaj metrajında bir önceki yıla göre %38 

oranında azalış olduğu, toplam 7.848 metre arama sondajı yapıldığı, degaj sondajları 

metrajında ise bir önceki yıla göre %32 oranında artış olduğu toplam 60.133,50 metre olarak 

gerçekleştiği görülmektedir. 

Gelik ve Kilimli İşletmeleri Hazırlık Servisleri çalışma arınları ile kartiyelerin kurum 

Degaj Yönergesine uygun sondaj taleplerinin tam olarak karşılanamadığı, zaman zaman 

karşılaşılan ani metan yükselmeleri nedeniyle işin durdurulduğu görülmektedir.  

Hazırlık ve kömür üretim çalışmalarında gerek iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin 

ilgili mevzuat gerekse Kurumun yayınladığı degaj yönergesine uygun şekil ve sayıda degaj 

sondajları yapılması, ani degaj ve grizu patlaması tehlikelerine karşı büyük önem 

taşımaktadır. Nezaretçiler, ocak ve vardiya mühendisleri ile, iş güvenliği denetim ekipleri ile 

ilgili birim amirleri tarafından bu konu hassasiyetle takip edilmeli, degaj sondajları, 

lokasyonları, sayı ve metrajları doğru şekilde kayıt altına alınarak kontrol edilmeli, 

gerektiğinde işler durdurulmalı, işyeri tahliye edilmeli ve ilgililer uyarılmalıdır.  

Kömür Yıkama – zenginleştirme (lavvar) çalışmaları: Müessesede üretilen tuvönan 

taşkömürlerinin Çatalağzı Lavvarı mahallinde, gerektiğinde mevcut ünite ve altyapılardan da 

yararlanılarak kurulacak yeni bir lavvarda yıkattırılması ve katı atıklarının yayılması işinin 

özel sektör marifeti ile yaptırılmasına karar verilmiş ve 5 yıllık süre için KİK ile Hazine 

Müsteşarlığı’ndan alınan izne müteakip ihaleye çıkılmıştır.  

Beş yıllık süre içinde 5.250.000 ton tuvönan kömürün yıkattırılması ve 1.750.000 ton 

katı atığın yayılması işi için çıkılan bu ihaleye beş firma teklif vermiş, ihaleyi tuvönan 
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kömürlerin yıkanması işi için 3,60 TL/ton, katı atıkların yayılması işi için 0,90 TL/ton olmak 

üzere toplam 20.475.000 TL bedelle Acarlar Müh. İnş. Ve Tic. San. Ltd. Şti. Kazanmıştır. 

Lavvar 01.12.2011 tarihinden itibaren fiilen işletmeye alınmış olup sözleşmenin süresi bu 

tarihten itibaren 1.825 takvim günüdür. 

Firma 2012 yılı içerisinde faaliyetlerine devam ederken, Kamu İhale Kurulu’nun 

30.04.2012 tarih ve 2012/MK-136 sayılı Kararı ile şikayet başvurusunun reddedildiği, bunun 

üzerine davacının Kurul kararının iptali için açılan davaya ilişkin Ankara 7. İdare 

Mahkemesinin 30.12.2011 tarih ve E2010/1470, K:2011/2083 sayılı kararında 1’inci en 

avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Acarlar Müh. İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti ile Lotus 

Müteahhitlik Planlama İnş. Ve Müh. A.Ş.’nin ihale dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem 

belirlenmesi gerekirken davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu 

işlemde hukuka uyarlık görülmediğinden işlemin iptaline karar verdiğini belirtmekte ve 

12.07.2010 tarih ve 2010/UH.I-2039 sayılı Kararının iptal edilmesi ve anılan Mahkeme Kararı 

doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun 54.üncü Maddesi 10.uncu fıkrasının (b) bendi gereğince 

düzeltici işlem belirlenmesine oy birliği ile Karar verildiği görülmektedir. 

Bu doğrultuda, TTK Yönetim Kurulu’nun 08.08.2012 tarih ve 271 sayılı kararı ile 

Acarlar Müh. İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti ile yapılan sözleşme ihaleye kaldığı yerden devam 

edilebilmesi için "31.08.2012 tarihi itibarıyla fesih edilmiştir."  

Ancak Karadon Müessesesi kömür üretiminin devam edilebilmesi ve kömür yıkama 

faaliyetleri için alternatif imkanların olmaması nedeniyle yıkama faaliyetlerinin devamı için, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.a maddesi gereği Acarlar firmasından doğrudan teklif 

alınmış, 7.623.750 TL olan yaklaşık maliyete göre %13 oranında yüksek fiyat temin 

edilmiştir. Ancak, ihale komisyonunca tuvönan kömür üretiminin kesintiye uğratılmadan 

yürütülmesi ve mutlaka temini gerektiği hususları dikkate alınarak, 29.08.2012 tarihinde 

Doğrudan Temin Yolu ile kömür yıkama ve katı atıkların yayılması işleri için 01.09.2012 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 18 aylık sözleşme imzalanmıştır. Yeni tuvönan kömür 

yıkama birim fiyatı 5,73 TL/ton olmuştur. 

Doğrudan temin hizmet alım sözleşmesine göre 1.350.000 ton tuvönan 

taşkömürünün yıkattırılması işi için 5,73 TL/ton birim fiyat üzerinden 7.735.500 TL ve 

525.000 ton katı atıkların yayılması işi için 1,63 TL/ton birim fiyat üzerinden 533.750 TL 

olmak üzere toplam 8.591.250 TL tutarında anlaşma yapılmıştır. 

Bu Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 18 aydır. Ancak devam eden 
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ihale süreci sonunda yeni bir lavvarın işletmeye alınması halinde bu sözleşme 

sonlandırılacaktır. 

Aradan geçen sürede yeni lavvar ihalesi ÇED Raporuna ilişkin yapılan itirazlar 

neticesinde sonuçlandırılamadığından, Karadon Müessesesinde üretimin kesintiye 

uğramaması için aynı firma ile 01.03.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 31.08.2015 tarihine 

kadar ikinci kez 18 aylık doğrudan temin sözleşmesi imzalanmıştır.  

Bu sözleşmeye göre kömür yıkama birim fiyatının 5,73 TL/tondan %56 oranında 

artışla 8,95TL/ton’a, katı atıkların yayılması birim fiyatının ise 1,63 TL/ton’dan %211 

oranında bir artışla 3,45 TL/ton’a yükseldiği görülmüştür.  

30.08.2015 tarihinde 2. Doğrudan temin sözleşmesinin bitmesi üzerine 1.09.2015 

tarihinden başlamak üzere 28.02.2017 tarihine kadar 18 aylık 3. Doğrudan temin 

sözleşmesinin imzalandığı, Bu sözleşmeye göre kömür yıkama birim fiyatının bu defa 8,95 

TL/tondan %17 oranında artışla 10,50 TL/ton’a, katı atıkların yayılması birim fiyatının ise 

3,45 TL/ton’dan %16 oranında bir artışla 4,00 TL/ton’a yükseldiği, 28.02.2017 tarihinde bu 

sözleşmenin sona ermesi ile 08.03.2017 tarihinden başlamak üzere 12 aylık 4. doğrudan temin 

sözleşmesinin imzalandığı, bu sözleşmeye görede kömür yıkama birim fiyatının %37 

oranında artışla 14,45 TL/ton'a, katı atık taşıma ve yayma birim fiyatının da %50 oranında 

artışla 6 TL/ton' a yükseldiği görülmüştür. 

Burada Acarlar Firmasının, gerek KİK gerekse mahkeme kararları sonucu 

sözleşmesinin feshinden sonra Müessesenin üretimi durdurma noktasına gelmesinden 

yararlandığı, Kurumun doğrudan temin yoluyla hizmet alımına gitmek zorunda kalması ile 

pazarlık gücünün azalmasından istifade ettiği, fahiş birim fiyat tekliflerini Kurumun kabul 

etmek zorunda kalarak doğrudan temin sözleşmelerini imzaladığı görülmektedir.   

TTK’nın 2012 yılında yaptığı çalışmaya ilişkin olarak;  

Hazine Müsteşarlığı tarafından; ETKB’na muhatap 24.09.2012 tarih ve 15512 sayılı 

yazısı ile; "….Söz konusu iş için en uygun seçeneğin lavvar tesisinin TTK tarafından 

kurulması, işçilik için ise hizmet alımı yoluna gidilmesinin olacağı," ancak takdirin ilgili 

Bakanlığa ait olduğu, Kalkınma Bakanlığı tarafından da; "TTK’nın yeniden yapılandırma 

çalışmalarının sürdüğü, bu çalışmalar sonucunda gelinecek nokta hakkında yüksek mdüzeyde 

siyasi karar verilmemişken, Kuruluşun uzun vadeli yükümlülükler altına sokulmasının uygun 

olmadığının düşünüldüğü," olası etki ve sağlanacak faydaların değerlendirilerek bu iş için en 

uygun yönteme ilgili Bakanlıkça karar verilmesinin uygun olacağı, görüşleri belirtilmiştir.  
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Nihayetinde, Bakanlığın 05.06.2013 tarih 1008 sayılı Olurları ile sözleşme süresinin 

15 yıla çıkartılmasına izin verildiği görülmüştür. 

Karadon TİM tuvönan taşkömürlerinin yıkattırılması işinin 15 yıllık süre ile ihale 

edilebilmesi için ihale dokümanları hazırlanmış ve 20.02.2014 tarih ve 56 sayılı TTK 

Yönetim Kurulu kararı ile ihaleye çıkılmak üzere karar alınmıştır.  

İhale 16.06.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Acarlar Müh. İnş. Tic. Ve San. Ltd. 

Şti.’nin 27.05.2014 tarihinde idareye (TTK Genel Müdürlüğü) yaptığı şikayet başvurusunun, 

idarenin 03.06.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, firmanın 11.06.2014 tarihinde KİK’na 

yaptığı itirazen şikayet dilekçesi neticesi,  

KİK’nun 23.07.2014 tarih 2014/UH.I-2697 sayılı Kararı ile özetle;  

“İhale konusu Tuvönan Taşkömürlerinin Yıkanması (Lavvar tesisi) işinin ÇED 

olumlu belgesi alınması gereken işlerden olduğu, bu nedenle ihaleden önce ÇED belgesinin 

alınmış olması gerektiği anlaşıldığından, idarece Teknik Şartnamenin 23.2. maddesinde yer 

alan bu yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu yönündeki bu düzenlemesinin 4734 sayılı 

KİK’nun Temel İlkeler başlıklı 5.inci maddesinde yer alan, ilgili mevzuatı gereğince "ÇED 

raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED Olumlu Belgesinin alınmış olması 

hükmüne açık aykırılık taşıdığı," gerekçesi ile ihalenin iptal edildiği,    

ÇED Raporu için Kurumun Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşa Proje 

Tanıtım Dosyası hazırlattırmak üzere 05.02.2015 tarihinde ihaleye çıkılmış ve 22.04.2015 

tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı “ÇED Gerekli Değildir” belgesi 

alınarak, 09.06.2015 tarih ve 201 sayılı Yönetim kurulu Kararı ile 15 yıllık sürede, “tüvenan 

taşkömürlerinin yıkattırılması, parça kömürlerin torbalattırılması ve katı atıkların yayılması” 

işi için 27.07.2015 tarihinde 15 yıllık süre için ikinci kez ihaleye çıkılmış ve ihaleyi Zafer 

İnşaat kazanmıştır. Firma ile 13.11.2015 tarihinde sözleşme imzalandığı, 12.02.2016 tarihinde 

yer teslimi yapıldığı, yüklenici Firma 26.01.2018 itibariyle sahada 1 Çinli personel, 16 Türk 

personel ile test çalışmalarına başladığı görülmüştür. Tesisin mart ayına kadar tam kapasite ile 

çalıştırılmasının planlandığı, ancak Mart 2018 itibarıyla tesisin test çalışmalarının sürdüğü 

tespit edilen noksanlıkların giderilmeye çalışıldığı görülmektedir.  

Öte yandan, Acarlar Müh. İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti. ile devam eden doğrudan temin 

sözleşmesi çerçevesinde 08.03.2018 Tarihine kadar kömür yıkatma ve katı atık yayma 

işlerinin devam edeceği belirtilmiştir.  
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Satılabilir kömür miktarının toplam tuvönan kömür içindeki payı kuşkusuz lavvar 

faaliyetlerinin performansıyla ve satış politikası paralelinde belirlenen, düşük küllü 

metallurjik kömür miktarının toplam satılabilir içindeki payı ile yakından ilgili olmakla 

beraber üretilen tuvönan kömür kalitesinin lavvar verimliliğine etkisi öncelikli olarak 

değerlendirilmelidir. Düşük küllü metalürjik kömür üretimine ağırlık verilmesi 

satılabilir/tuvönan oranını düşürmekle birlikte sağlanan hasılat artışı göz önüne alınarak 

değerlendirme buna göre yapılmalıdır.  

Öte yandan, hava kirliliğinin kontrolü ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre 

Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün Yayımlamış olduğu Genelge ve Yönetmeliklerde, 

torbalanmış halde satışa sunulan kömürlerin, torba üzerinde yazılı özellikleri temsil edecek 

vasıflarda olması, aksi halde önemli ölçüde cezai müeyyideler uygulanacağı belirtilmiştir. 

Kömür torbalarının ±%2 toleranslı, 25 kg olması gerekmektedir.  Ancak kömür 

torbalarının tam doldurulmadığı, tolerans sınırlarının altında ve üstünde ağırlıkta olduğu, 

gelişigüzel dikildiği, kömürlerin içinden pet şişe, naylon poşet, konserve kutusu, odun parçası 

vb. gibi yabancı maddelerin çıktığı ve bu konulara ilişkin şikayetlerin olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle, bu yabancı maddelerin kaynakları belirlenerek, üretim birimlerinde 

çalışan işçilerin bir program dahilinde eğitime tabii tutulmak suretiyle konu ile ilgili olarak 

bilinçlendirilmeli ve üretim sürecinin her aşamasında daha temiz ve esvafına uygun kömür 

üretilmesi yönünde daha fazla çaba gösterilmelidir. 

 

İş kazaları – İşçi Sağlığı ve İş güvenliği; 2017 yılında, Kurum’un toplam tuvönan 

kömür üretiminin %32’sinin yapıldığı Karadon Müessesesi’nde meydana gelen 661 kaza, 

2.410 kaza olan Kurum toplamının %27’si oranındadır. 

Müessese’de, çalışma koşullarının ağırlığı, yorgunluk, dikkatsizlik, tedbirsizlik, işin 

ciddiyetinden uzaklaşma vb. faktörlerin yanı sıra, yeraltı maden işletmeciliği risklerinin fazla 

olması, havzanın bozuk jeolojik yapısı, uygulanan tahkimat sistemindeki noksanlıklar, tam 

ve/veya yarı mekanizasyon uygulanmaması, insan geçiş yollarındaki bozukluklar ve tamamen 

insan gücüne dayanan çalışma koşulları nedeniyle 2017 yılında da iş kazaları meydana 

gelmiştir.  

Müessese’de 2017 yılında 661 iş kazası olmuş, bunun 648’i (%98’i) yeraltında, 13’ü 

yerüstünde meydana gelmiştir. Yeraltında meydana gelen 648 kazada 4 işçi hayatını 

kaybetmiş, 644 işçi yaralanmıştır.  

Solunabilir ve Patlayabilir Tozla Mücadele; Yeraltında kömür kazısı ve nakli 
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sırasında oluşan kömür tozları havalandırma ile bütün ocağa yayılmakta, tane boyutu çok 

küçük olan (200 mesh ve altı) tozların sürekli ortamda dolaşmaları hem infilak riskini 

artırmakta hem de solunabilir toz konsantrasyonunun artması çalışanların sağlığını olumsuz 

etkilemektedir. Toz konsantrasyonu nedeniyle meslek hastalığına yakalanan işçilerin açtıkları 

davalar neticesinde Müessesenin 2013 yılında 3,1 milyon TL, 2014 yılında 4,37 milyon TL, 

2015 yılında 8,6 milyon TL, 2016 yılında 6,14 milyon TL, 2017 yılında 5,7 milyon TL olmak 

üzere son 5 yılda toplam 27,9 milyon TL tutarında meslek hastalığı (pnömokonyoz) tazminatı 

ödediği görülmektedir.  

2017 yılsonu itibarıyla müessesede meslek hastalığı (pnömokonyoz) tanısı konulmuş 

58 işçinin bulunduğu, 99 işçinin de henüz tanı konulmamasına rağmen şüpheli durumda 

olduğu tespit edilmiştir. 

TTK meslek hastalığı bilgilerinin 1985 yılından itibaren veri tabanına aktarıldığı, 

veri tabanında işyeri ortamında toz konsantrasyonları ile personel bilgilerinin eşleşmesi 

yapılarak işçilerin meslek hastalığına yakalanmadan önce maruz kaldıkları toz 

konsantrasyonlarının tespiti yönünde çalışma yapıldığı, işçilerin göğüs radyografilerinin 1992 

yılında itibaren standart grafilerle çekilmeye başlandığı, bunun sonucu olarak görüntü 

sekellerinin 125 kat daha büyütülmüş olarak tespit edilebildiği, yeni tozla mücadele 

yönetmeliği gereği işçilerin elektrografilerinin A ve B okuyucuları tarafından okunmasının 

sağlandığı, iş kazaları ve meslek hastalıkları tazminatlarını azaltmaya yönelik kısa ve uzun 

vadede alınacak önlemlerin belirlenmesine ve uygulanmasına çalışıldığı görülmektedir. 

 TTK Genel Müdürlüğü, İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı’nca yıl içinde 

müessese ocaklarında, baca, ayak, taban ve nakliyat (tumba alanı) gibi yerlerden alınan 

toplam 176 toz numunesinin ölçüm sonucuna göre özellikle ayaklarda, tabanlarda ve 

nakliyatta ölçülen toz konsantrasyonları ortalaması 1,57 mg/m³ olup bu değer Kurum 

ortalaması olan 1,56 mg/m³ değerine yakındır. 2009 yılında müessesede bu değerin 3,57 

mg/m³ olduğu dikkate alınırsa tozla mücadelede önemli bir mesafe alındığı görülmektedir.  

Ancak, Müessese Gelik ve Kilimli İşletmeleri yeraltı işyerlerinde İş Güvenliği ve 

Eğitim Daire Başkanlığı’nca 2017 yılı toz ölçüm sonuçlarına ilişkin düzenlenen çizelgeler 

incelendiğinde, Gelik ve Kilimli İşletmesine ait pek çok işyerinde zaman zaman Tozla 

Mücadele Yönetmeliği %5 ve daha az SiO2 içeren kömür tozları için maruziyet sınır değeri 

olan 2,4 mg/m³ değerinin fazlasıyla aşıldığı görülmektedir. 

TTK Genel Müdürlüğü merkez birimleri ile müesseselerinin “İşyeri Hekimliği” 
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hizmetleri için yapılan açık ihale sonucunda Tez Medikal Sağlık Turizm A.Ş. ile 11 işyeri 

hekimi temini için sözleşme imzalanmış olup, işyeri hekimliği hizmetlerinin 01.04.2014 

tarihinde başlatılması konusunda mutabakat sağlanmıştır.  Denetim çalışmaları esnasında 

Karadon Müessesesinde 5 adet işyeri hekiminin görev yaptığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği 

kurul toplantılarına katıldığı görülmüştür. 

Yeraltında ani gaz ve kömür püskürme olayına nadir de olsa rastlanılmaktadır. 

Müessese’de 1969 yılında meydana gelen olayda 700 ton kömür açığa çıkmıştır. 31.03.2011 

tarihinde ise Gelik İşletme Müdürlüğü -360 Acılık Tabanda meydana gelen ani gaz ve kömür 

püskürmesi sonucu yaklaşık 1.500 ton kömür ve 24 bin m³ metan gazı açığa çıkmıştır.  Havza 

ocaklarının derinleşmesiyle birlikte degaj olasılığı ve vakalarının da artması üzerine Genel 

Müdürlükçe hazırlanan “Degaj Yönergesi” nin öngördüğü talimatlara uyulmasına özen 

gösterilmelidir. 

 

1.5.5.2  Üretim maliyetleri 

 Ocaktan 427.921 ton tuvönan olarak çıkarılan ve hizmet alımı yoluyla yükleniciye 

lavvarda yıkattırılmak suretiyle elde edilen 258.365 ton satılabilir kömürün, satılan 253.482 

tonluk kısmını ana hatlarıyla; 

- %65,5’i oranında 165.961 tonunu, enerji sektörüne (Elektrik enerjisi üreten 

Çatalağzı Termik Santrali’ne) satılan filtrasyon ürünü kömür, 

- %32,5’i oranında 82.166 tonunu, demir-çelik sektörüne (Kardemir’e) satılan 0-10 

mm ebatlı düşük küllü-ince lave metalurjik kömür, 

- %0,5’i oranında 1.438 tonunu Valiliğe verilen kömür,  

- %1,5’i oranında 3.917 tonunu işçilere verilen ve yakımlık olarak teshine satılan 18-

150 mm ebatlı kömür, 

Oluşturmaktadır. 

Müessesenin satılabilir kömür üretim maliyeti tuvönan üretim aşaması dahil tüm 

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

parametrelere göre birim maliyette farklılaştırmaya gidilmemektedir. Üretim maliyetlerine; 

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

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

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

su miktarındaki farklılıklar, ocak yangınları, v.b birçok faktör etki etmektedir. 
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Karadon TİM’in 2017 yılına ilişkin faaliyet döneminde üretilen satılabilir 

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

birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 11- Üretim Maliyetleri Tablosu 

Üretim maliyetleri 
2016 2017 

Gerçekleşen  Program Gerçekleşen Gerçekleşme 

Oranı 

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

1-Üretimle doğrudan ilgili giderler:   
 

  
 

  
 

  

 -İlk madde ve malzeme   
 

  
 

  
 

  

 -İşçilik 20.604 6,9 21.590 7,1 23.924 7,7 111 

 -Genel üretim giderleri          

  -Amortisman ve Tükenme Payları 5.678 1,9 8.090 2,7 5.794 1,9 72 

   -Diğer Giderler 89 0,0 109 0,0 20 0,0 18 

   -Dışardan Sağlanan Fay.Giderler 6.498 2,2 6.418 2,1 6.578 2,1 103 

   -Endirekt İşçilik giderleri 65.585 22,1 65.124 21,6 70.290 22,5 108 

   -Malzeme Giderleri 5.805 2,0 7.663 2,5 6.096 2,0 80 

   -Memur Giderleri 9 0,0 4 0,0 41 0,0 1.025 

                        Toplam (1) 104.268 35,1 108.998 36 112.743 36,1 103 

2-Üretimle dolaylı  
  

 
  

 
  

 
  

   ilgili giderler: 

  -Ana Nakliyat 14.628 4,9 14.399 4,8 15.342 4,9 107 

  -Büyük Hazırlık         

  -İşletme dışarı 7.465 2,5 7.333 2,4 10.293 3,3 140 

  -İşletme Emniyet 16.130 5,4 17.372 5,8 16.657 5,3 96 

  -Kuyu Bakım 19.668 6,6 17.577 5,8 21.441 6,9 122 

  -Lavuar 4.182 1,4 4.018 1,3 8.259 2,6 206 

  -Üretim Destek kartiyesi 89.731 30,2 92.445 30,6 97.087 31,1 105 

  -Yıkama ve Zenginleştirme 4.308 1,4 5.000 1,7 2.644 0,8 53 

  -Diğer Giderler 36.867 12,4 34.862 11,5 27.596 8,8 79 

                        Toplam (2) 192.979 64,9 193.006 64,0 199.319 64,0 103 

                       Toplam (1+2) 297.247 100,0 302.004 100,0 312.062 100,0 103 

3-Yarı mamul değişmeleri (+,-)               

4-Üretim giderlerinden indirimler (-):                

 -Ara ve yan ürün giderleri               

 -Diğer Giderler               

                        Toplam (4)               

5-Maliyet giderleri toplamı 297.247   100,0 302.004  100,0  312.062  100,0  103  

6-Üretim miktarları (Ton) 249.148   354.091   258.365   73 

7-Birim maliyeti (5/6) (TL/ton) 1.193,06   852,90   1.207,83   142 

  

Bir önceki yıla göre üretilen satılabilir kömür miktarının %3,7 oranında (9.217 ton) ve 

maliyet giderleri toplamının da yaklaşık %5 oranında (14,8 milyon TL) arttığı görülmektedir. 

Bunun sonucunda birim üretim maliyetinin bir önceki yıla göre %12 oranında bir artışla ve 

program hedefinin de %42 oranında üstünde 1.207,83 TL/ton olarak gerçekleştiği 

görülmektedir.  

2017 yılında toplam üretim maliyetleri içinde en büyük payın; %22,5’i genel üretim 

giderleri içinde yer alan işçi ücret ve giderleri (70,3 milyon TL), %7,7’si direkt işçilik 

giderleri (23,9 milyon TL) olmak üzere %30,2 ile işçilik giderleri teşkil etmektedir. Buna, 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Karadon TİM 2017 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

36 

 

ortak ve yardımcı üretim giderlerinde yer alan %46,4 oranındaki işçiliklerin (144,8 milyon 

TL) ilavesi ile 239 milyon TL olarak gerçekleşen üretim ile ilgili toplam işçilik giderleri, 

üretimle ilgili toplam maliyetlerin (312,1 milyon TL) %76,6 oranında büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır. 

Tuvönan kömürün ocaklardan güvenli koşullar altında üretilmesi, hazırlık işlerinin 

yapılması ve kömürün yıkanarak satılabilir hale getirilmesi işlerini yürüten ortak hizmet 

birimlerinin toplam giderleri Ortak Üretim Giderlerini oluşturmaktadır. Ortak ve Yardımcı 

Üretim Giderlerinin bir önceki yıla göre yaklaşık 6,34 milyon TL arttığı, ancak; toplam üretim 

maliyeti içindeki payının 2016 yılında %64,9 iken 2017 yılında %63,9’a azaldığı 

görülmektedir.  

2017 yılı işletme üretim giderlerinin %76,6’sını işçilik giderleri oluşturduğundan ve 

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

işgücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik olarak alınacak her türlü tedbirin, maliyetlerin 

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

de detaylı açıklandığı üzere; 

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

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

oranının artırılma çalışmalarına devam edilmesi, 

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

giderilmesi,  

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

şekilde yapılmaya başlanılması, 

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

ilgili mevzuat hükümlerinin tavizsiz uygulanarak iş huzurunun ve disiplininin sağlanması, 

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

çıkarılmasını sağlayacak her türlü tedbirin alınmasına, 

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

personel açısından tasarruf sağlanması,  

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

olarak da AR-GE çalışmalarına devam edilmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması açısından 

gereklidir.  
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1.5.6 Pazarlama 

Kurumun ürettiği kömürlerin pazarlanması ve satış işlemleri Genel Müdürlük Pazarlama ve 

Satış Daire Başkanlığı tarafından yürütüldüğünden detaylara Genel Müdürlük raporunda yer 

verilmiştir. 

1.5.6.1 Satışlar 

 

Tablo 12- Satışlar Tablosu 

Satışlar  

2016   2017   

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 

Miktar 

(ton) 

Tutar  

(Bin TL) 

Miktar 

(ton) 

Tutar  

(Bin TL) 
Miktar 

Tutar (Bin 

TL) 

1-Esas ürün:  238.808 46.682 195.569 43.500 253.482 71.717 

a)Yurt içi  238.808 46.682 195.569 43.500 253.482 71.717 

2-Yan ve ara ürün:  -  -  -  -  -  -  

3-Ticari mal:  -  -  -  -  -  -  

Yurt içi satış toplamı  238.808 46.682 195.569 43.500 253.482 71.717 

Genel toplam  238.808 46.682 195.569 43.500 253.482 71.717 

Arızi satışlar  -  -  -  -   - -  

 

 

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

Stoklar 

2016     yılından 

devreden stok 

2017 yılında  
2018 yılına 

devreden stok Giren Çıkan 

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

  
570 312.062 312.632 - 

1-Esas ürünler 

a)    0/10 -  98.326 98.326 - 

b)   10/18 -  - -  - 

         c) 18/150 -  12.613 12.613 - 

         d) Santral Yakıtı 570 201.123 201.693 - 

2- Yan ve ara ürün -  -  -  - 

3-Ticari mallar -  -  -  - 

  Genel Toplam 570 312.062 312.632 - 

2018 yılına kömür devredilmemiştir. 
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1.5.6.2 Satış Sonuçları 

 

Tablo 14- Satış Sonuçları Tablosu 

Satış Sonuçları 

Net                 

satışlar 

Satışların 

maliyeti 

Faaliyet 

giderleri 

Satış 

maliyetleri 

toplamı 

Faaliyet  

zararı 

Net 

satışlara 

göre 

zarar 

Satış 

maliyetine 

göre  

zarar 

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

1-Esas ürün:               

   a)Yurt içi 71.717 306.447 61.227 367.674 295.957 413  80  

2-Yan ve ara ürün: -   - -   - -   - -  

3-Ticari mal: -   - -   - -   - -  

Yurt içi satış toplamı 71.717 306.447 61.227 367.674 295.957 413  80  

Genel toplam 71.717 306.447 61.227 367.674 295.957 413  80  

Satış programı 77.263 295.653 74.412 370.065 292.802 379  79  

Geçen dönem satış sonuçları 48.682 285.200 57.923 343.123 294.441 605  86  

Programa göre fark (5.546)  10.794  (13.185)  (2.391)  3.155  -  -  

 

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

28.713 Bin TL azaldığı, satış maliyetine göre zararın ise bir önceki yıl değeri olan %74’den 

2017 yılında %62’ye düştüğü görülmektedir. 

 

1.5.7 Bağlı Şirketler/Ortaklıklar ve İştirakler 

Müessesenin, bağlı şirket, ortaklık ya da iştiraki bulunmamaktadır. 

1.5.8 Yatırımlar 

Kurumun 2017 Yılı Yatırım Programı 14.01.2017 tarih ve 29948 sayılı mükerrer 

Resmi Gazetede yayınlanmış, detay onayları için 24.01.2017 tarihinde Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’na sunulmuş, program ilgili Bakanlıkça 31.01.2017 tarih ve 231 sayılı 

Makam Oluru ile onaylanmıştır. Program detayı Yönetim Kurulunun 20.02.2017 tarih ve 47 

sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlük Makamınca Onaylanan Yatırım Revizeleri: 

Yatırım dönemi içerisinde Müessesenin 2017 Yılı Yatırım Programı, Bakanlığın 
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verdiği yetki çerçevesinde yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar dikkate alınarak Genel Müdürlük 

Makam Oluru ile dosyalar üzerinden toplam 4 defa revize edilmiştir. Bu revizeler 

Müessesenin talebinin karşılanması amacıyla yapılmıştır. Buna göre; 

I. 31.05.2017 tarihli Makam Oluru ile; 

Muhtelif İşler alt kalemlerinden Yurtdışı Makine Demirbaşları Projesinin revizesi 

yapılmış, gerekli olan ödenek Karadon Üretimde Mekanizasyon Projesi işinin ödeneğinden 

aktarma yapılarak karşılanmıştır. Yurtdışı Makine Demirbaşları Projesi, 1 adet Elektro 

Hidrolik Delici Yükleyici Kırıcı Sistemin (Tüm Ataçmanları Dahil) programa dahil edilmesi 

şeklinde revize edilmiş gerekli olan 1.000 Bin TL ödenek Müessesenin Karadon Üretimde 

Mekanizasyon Projesi işinden aktarma yoluyla karşılanmıştır.  

II. 28.07.2017 tarihli Makam Oluru ile; 

Muhtelif İşler alt kalemlerinden Yurtdışı Makine Demirbaşları, Yurtiçi Makine 

Demirbaşları ve İş güvenliği İyileştirme Teçhizatlarının 2016 yılından sarkan teçhizatları ile 

yine aynı projeler ve 2017 Yılı Boru İhtiyacı ile Maden Makinaları Fabrika İmali Makine 

Demirbaşları Projelerinde ihtiyaç duyulan teçhizatların programa dahil edilmesi için revize 

yapılmış, gerekli olan ödenek Karadon I No.lu Kuyu Derinleştirme ve Tesisi işi ile Karadon 

Üretimde Mekanizasyon Projesi işlerinin ödeneğinden aktarma yapılarak karşılanmıştır. 

 İş güvenliği İyileştirme Teçhizatları Projesi, 1 adet Damar Gaz İçeriği Tespit 

Düzeneği Teçhizatı, 1 adet Gaz Kramatografi Cihazı ile programda 45 adet olan Alarmlı 

Çoklu Gaz Ölçer teçhizatının 15 adetinin  iptal edilmesi, Müessesenin ihtiyacı olan 30 adet 

İşaret Lambası ve 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan ancak aynı yıl fiziki yatırıma 

dönüştürülemeyen 2 adet Hava Kapısı (5 Tonluk, Komple), 7 adet Pnömatik Sondaj Makinesi 

ve 2 adet Exproof Kamera (Ekipman ve Aksesuarlarıyla Beraber) ile iptal edilen Gaz 

Kramatografi Cihazının yerine 1 adet Çoklu Gaz Analiz Seti  malzemelerinin yatırım 

programına eklenmesi ile revize edilmiş olup gerekli olan 724 Bin TL ödenek Müessesenin 

Karadon Üretimde Mekanizasyon Projesi işinden aktarılmıştır.  

Yurtdışı Makine Demirbaşları Projesi, 2 adet Yer altı Tali Havalandırma Pervanesi (15 

KW), 1 adet Otomatik Numune Alma Cihazı, 2 adet Kompresör (Atlas Copco 7500), 1 adet 

Yerinde Balans Makinesi teçhizatlarının tamamı ile 1 adet Güç Trafosu (3300/1100-550V 

500KVA) ve 2 adet Basınçlı Havalı Caraskalın (6-12 ton) iptal edilmesi, 2016 Yılı Yatırım 

Programında yer alan ancak aynı yıl fiziki yatırıma dönüştürülemeyen 1 adet Yol Verici 
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(6000V Antigrizu), 2 adet Vakumlu Devre Kesici (3.3 KV, 1250 A),  30 adet Yol Verici 

(3300 Antigrizu Atex Belgeli-Grup-1),  2 adet Tulumba ve Elektrik Motoru Komple Atex 

Sertifikalı, Pozitif Emişli (Hm:420 m, Q:200 m3/h, V:3300 volt, verim:0,70 ve üzeri), 5 adet 

Güç Trafosu (3300/1100-550V 500KVA), 50 adet Ocak Telefonu, 1 adet Basınçlı Havalı 

Caraskal (6-12 ton) ve 36 adet El Telsizi malzemeleri ile ihtiyacımız olan 6 adet Çift Zincirli 

Konveyör (60m/ 250t/s) ve 8 adet El Telsizi malzemelerinin yatırım programına eklenmesi ile 

revize edilmiş olup gerekli olan 3.314 Bin TL ödenek Müessesenin Arama İhzarat Projesi alt 

kalemlerinden Karadon I No’lu Kuyu Derinleştirme ve Tesisi işinden aktarma yoluyla 

karşılanmıştır. 

 Yurtiçi Makine Demirbaşları Projesi kapsamında müessesenin ihtiyacı kalmayan 1 

adet İzalasyon Test Cihazı (500V), 2 adet Demir Kesme Makinesi (Dairesel), 1 adet Sanayi 

Tipi Çamaşır Makinesi, 1 adet Fotokopi Makinesi, 1 adet Dalgıç Pompa (6 mss, 200 m3//2 

550 V), 2 adet Dalgıç Pompa (18m3/h, 220 V-Hm 10 mss), (330m, 250 ton/saat) kapasitede ki 

1 adet bant konveyör ve 1 adet Basınç Test Cihazı (4-12 ATÜ arası) malzemelerinin tamamı 

ile 1 adet Kablo Kesme Makası ve 15 adet Martoperfaratörün (sehpası ile birlikte) iptal 

edilmesi, müessesemizin ihtiyacı olan 2 adet (200m, 250 ton/saat) kapasitede Bant Konveyör,  

6-8 bar kapasitede 1 adet Kompresör, 1 adet Basınçlı Havalı Kurutucu, 4 adet Basınçlı Havalı 

Bağ Demiri Kesme Makinesi, 3 adet Alüminyum Gövdeli Kriko (kapasite 15 ton max yük: 

55-60 cm, kald. yük:30-35 cm ağırlık:18-20 kg), 1 adet Tezgah Üstü Matkap, 1 adet Kollu 

Giyotin Makası, 1 adet Elektrot Kurutma Makinesi, 1 adet Pompa (450 m3/h, 18 mss, 30 KW, 

1460 dev/dk), 1 adet Lazerli Kaplin Ayar Cihazı, 1 adet Otomatik Kollu Kapı Bariyeri (9 m.) 

ve 10 adet Basınçlı Havalı Diyaframlı Pompa ile 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan 

ancak aynı yıl fiziki yatırıma dönüştürülemeyen 3 adet İzalasyon Test Cihazı (500-5000V), 4 

adet Dijital Multimetre (kendinden emniyetli), 1 adet Akü Şarj Redresörü, 2 adet Tulumba 

(250m3/h 15 mss) ve 4 adet Basınçlı Havalı Bağ Demiri Kesme Makinesinin yatırım 

programına eklenmesi ile revize edilmiş olup gerekli olan 300 Bin TL ödenek Müessesemizin 

Karadon Üretimde Mekanizasyon Projesi işinden aktarılmıştır.  

Maden Makinaları Fabrika İmali Makine Demirbaşları Projesi kapsamında 60 adet 

Martopikör ile 10 adet Dalma Tulumba (Şamandıralı) malzemelerinin tamamının iptal 

edilmesi, müessesenin ihtiyacı olan teçhizatlarda miktar artırımına gidilerek programda 30 

adet olan Ocak Arabasını (5 tonluk) 60 adete,  5 adet olan Sondaj Makinesini (M.A.Z. P-2/2-5 

PS Delme Patlatma)  6 adete, 4 adet olan Hava Vantilatörünü (Q400 lük) 10 adete, 36 adet 
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olan Devre Kesiciyi (550V, 300A, AlSz) 42 adete ve 37 adet olan Yol Vericiyi (550V, 300A, 

AlSz) 43 adete çıkarılarak yatırım programına eklenmesi ile revize edilmiş olup gerekli olan 

685 Bin TL ödenek Müessesenin Karadon Üretimde Mekanizasyon Projesi işinden 

aktarılmıştır.  

2017 Yılı Boru Projesi kapsamında ihtiyaç kalmayan 498 metre 6" Flanşlı Borunun  

(6000 mm) tamamı ile programda 3.018 metre olarak yer alan 4" Flanşlı Borunun (6000 mm) 

498 metresi iptal edilmesi, müessesenin ihtiyacı olan 402 metre 12” 300 mm çap PN 40  

Flanşlı Su Borusunun yeni bir iş kalemi olarak programa eklenmesi ile revize edilmiş olup 

gerekli olan 90 Bin TL ödenek Müessesenin Karadon Üretimde Mekanizasyon Projesi işinden 

aktarılmıştır.  

III.03.11.2017 tarihli Makam Oluru ile; 

Muhtelif İşler alt kalemlerinden Yurtiçi Makine Demirbaşları Projesinin revizesi 

yapılmış, gerekli olan ödenek Karadon Üretimde Mekanizasyon Projesi işinin ödeneğinden 

aktarma yapılarak karşılanmıştır.  

Yurtiçi Makine Demirbaşları Projesi kapsamında Müessesenin ihtiyacı kalmayan 10 

adet Basınçlı Havalı Diyaframlı Pompa teçhizatının programdan çıkarılarak iptal edilmesi ve 

müessesenin ihtiyacı olan 1 adet Forklift (10 ton, dizel, min. 3 m. kaldırma yüksekliği, 

kabinli) ile 1 adet Kreyn Kirişli Gezer Vinç Sistemi (10 Ton Kapasiteli Tüm Ekipmanlarıyla 

Birlikte) teçhizatlarının yatırım programına eklenmesi ile revize edilmiş olup gerekli olan 200 

Bin TL ödenek Müessesenin Karadon Üretimde Mekanizasyon Projesi işinden aktarılmıştır.  

IV.13.12.2017 tarihli Makam Oluru ile; 

Muhtelif İşler Projesi alt kalemlerinden İş güvenliği İyileştirme Teçhizatı, Yurtdışı 

Makine Demirbaşları ve 2017 Yılı Boru İhtiyacı Projelerinde ödenek revizesi ile müessesenin 

ihtiyacı olan Maden Makinaları Fabrika İmali Makine Demirbaşları ve Yurtiçi Makine 

Demirbaşları Projelerinde teçhizat revizesi yapılarak yatırım programına dahil edilmiştir. 

Yapılan revize ile; 

İş güvenliği İyileştirme Teçhizatı işinin program ödeneği dış para toplam 196 Bin TL 

artırılarak 1.663 Bin TL dış, toplamda 1.750 Bin TL’ye çıkarılmıştır. Ödenek Karadon 

Üretimde Mekanizasyon Projesi işinden aktarılmıştır.  

Yurtdışı Makine Demirbaşları işinin program ödeneği dış para toplam 117 Bin TL 
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artırılarak 7.000 Bin TL dış, toplam da 7.350 Bin TL’ye çıkarılmıştır. Ödenek Karadon 

Üretimde Mekanizasyon Projesi işinden aktarılmıştır. 

2017 Yılı Boru İhtiyacı Projesi işinin ödeneği 79 Bin TL artırılarak toplam 480 Bin 

TL’ye çıkarılmıştır. Ödenek Karadon Üretimde Mekanizasyon Projesi işinden aktarılmıştır. 

Yurtiçi Makine Demirbaşları Projesi kapsamında müessesenin ihtiyacı olan 1 adet 

Kompresör (10-15 bar çıkış basıncına sahip, çift pistonlu, 200-300 litrelik ve 380 volt) 

teçhizatının yatırım programına eklenmesi ile revize edilmiş olup gerekli olan 5 Bin TL 

ödenek Müessesenin Karadon Üretimde Mekanizasyon Projesi işinden aktarılmıştır. 

Maden Makinaları Fabrika İmali Makine Demirbaşları Projesi kapsamında 

müessesenin ihtiyacı olan teçhizatların miktar artırımına gidilerek programda; 8 adet olan 

Elektrik Motorunun (18,5 KW) 11 adete,  43 adet olan Yol Vericinin (550 V Antigrizu Atex 

Belgeli Grup1)  49 adete, 13 adet olan Aydınlatma Trafosunun 20 adete ve 8 adet olan 

Elektrik Motoru (37 KW) 28 adete çıkarılarak yatırım programına eklenmesi ile revize 

edilmiş olup gerekli olan 946 Bin TL ödenek Müessesenin Karadon Üretimde Mekanizasyon 

Projesi işinden aktarılmıştır.  

Yıl içinde yapılan ödenek revizeleri ile müessesenin ödeneğinden toplam 350 Bin TL 

müessese dışı diğer müesseselerin ödenek revizelerine aktarılmıştır. 

Yılsonu olabilecek depasmanları önlemeye yönelik olarak Müessesenin 2017 yılı 

Yatırım Programı revizeleri 22.12.2017 tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuş ve Yönetim 

Kurulunun 29.12.2017 tarih 284 sayılı kararı ile 40.775 Bin TL’si dış olmak üzere toplam 

59.414 Bin TL ile son şeklini almıştır. 

Yatırım Programı kapsamındaki projelerin uygulama durumları ana hatlarıyla aşağıda 

verilmiştir. 

- Üretimde Mekanizasyon Projesi kapsamında 2017 yılında tamamı dış para olmak 

üzere toplam 15.759 Bin TL ödeneğe karşılık nakit ve fiziki harcama yapılamamıştır. 
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- Arama İhzarat Projesi; Kilimli -540 Doğu Kanadı Kat Hazırlığı, Gelik -460 Kat 

Hazırlığı, I No.lu Kuyu Derinleştirme ve Tesisi, Kilimli -460 Kat Bağlantı Lağımı işlerinden 

oluşan 2017 Yılı Arama-İhzarat Projesinde 16.353 Bin TL’si dış olmak üzere toplam 24.253 

Bin TL program ödeneğe karşılık; toplam 2.495.785,21 TL fiziki harcama yapılarak % 10, 

toplam 12.527.827,93 TL nakit harcama yapılarak % 52’lik gerçekleşme sağlanmıştır. 

- İş güvenliği İyileştirme Teçhizatı, Yurtdışı Makine Demirbaşları, Yurtiçi Makine 

Demirbaşları, Maden Makineleri Fabrika İmali Demirbaşları, 2017 Yılı Boru İhtiyacı, Galeri 

Açma Makinası ve Çatalağzı Lavuarı Stok Sahası Islahı kalemlerinden oluşan 2017 Yılı 

Muhtelif İşler Projesi kapsamında 8.663 Bin TL’si dış olmak üzere toplam 19.402 Bin TL 

program ödeneğe karşılık 2.171.390,13 TL’si dış olmak üzere toplam 11.241.213,32 TL fiziki 

harcama ile % 58, 911.534,13 TL’si dış olmak üzere toplam 9.955.984,97 TL nakdi harcama 

ile % 51 gerçekleşme sağlanmıştır. 
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1.6 Bilanço 

Teşebbüslerin muhasebe sistemiyle ilgili mevzuat, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

175 ve mükerrer 257. maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde 

çıkarılan Tebliğler çerçevesinde oluşturulmaktadır.  213 sayılı Vergi Usul Kanuna göre 

Tekdüzen muhasebe sistemi, Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi ve 7/A Maliyet 

Muhasebesi Sistemi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna göre uygulanan Muhasebe 

Politikaları; Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi, Yeniden değerlendirmede “Özkaynak 

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

hesaplanma yöntemi kullanılmaktadır. 

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

Gelir Tablosu, Maliyet Tabloları, Nakit Akım Tablosudur.   

Müessese Yönetim Komitesi’nin 22.02.2018 gün ve 05/07 sayılı kararı ile kabul edilen 

2017 yılı bilançosu ve gelir tablosu TTK Yönetim Kurulu’nun 01.03.2018 gün ve 54 sayılı 

kararı ile onaylanmıştır. 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel bilanço üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2017 tarihli bireysel bilanço ve dipnotlarına Ek 1.1’de yer verilmiştir. 
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1.6.1 Aktif (Varlıklar) 

Tablo 16- Aktif Tablosu 

Aktif (Varlıklar) 2016 2017 Fark 

  Bin TL % Bin TL  %  Bin TL 

1-Dönen varlıklar :           

A- Hazır değerler 48 0,03 289 0,2 241 

B-Menkul değerler   -   - - 

C-Ticari alacaklar 1.374 0,9 692 0,4 (682) 

D-Diğer alacaklar 843 0,6 4.985 3,0 4.142 

E-Stoklar 21.481 14,8 21.565 13,0 84 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti         - 

G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 762 0,5 778 0,5 16 

H-Diğer dönen varlıkları 4.358 3,0 4.881 2,9 523 

Toplam (1) 28.866 19,8 33.190 20,0 4.324 

2-Duran varlıklar:           

A-Ticari alacaklar 3   184 0,1 181 

B-Diğer alacaklar   -   - - 

C-Mali duran varlıklar   -   - - 

D-Maddi duran varlıklar 81.874 56,2 93.037 56,2 11.163 

E-Maddi olmayan duran varlıklar   -     - 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 34.814 23,9 39.156 23,6 4.342 

G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir  tahakkukları   -   - - 

H-Diğer duran varlıklar   -   - - 

Toplam (2) 116.691 80,2 132.377 80,0 15.686 

Genel toplam (1+2) 145.557 100,0 165.567 100,0 20.010 

Nazım hesaplar 5.815 - 5.780 - (35) 

Müessese’nin 2017 yılı bilançosundaki aktif değerler bir önceki döneme göre %13,7 

oranında 20.010 Bin TL artışla 165.567 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Müessese bilançosundaki dönen varlıklar bir önceki yıla göre %15 oranında 4.234 bin 

TL artarak 33.190 bin TL'ye yükselmiş ve varlıkların %15’ini oluşturmaktadır. Dönen 

varlıklar içindeki hazır değerler %500, diğer alacaklar %491 oranında artarken ticari alacaklar 

ise %49,5 oranında azalarak önemli değişiklikler göstermişlerdir. Buradaki önemli nokta 

kurum esas faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarını tahsil ettiğinden azaltmasına rağmen, 

cari hesap şeklinde çalışan genel müdürlükten olan alacağın ise artmasıdır. Bu değişiklikler 
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müessese açısından bir olumsuzluk teşkil etmemektedir. Kaldı ki ticari alacakların önemli bir 

kısmı denetimin yapıldığı sırada tahsil edilmiş iken genel müdürlükten olan alacak dışındaki 

diğer alacaklar hakkında ise hukuki takip yapılmaktadır.  

691.910,87 bin TL tutarındaki diğer ticari alacaklar ruhsatı Kuruma ait olan sahalarda 

akdolunan rödövans sözleşmeleri kapsamında kömür üreten şirketlerden olan alacaklar ile 

Müesseseye ait galeri ve çeşitli alanları kullanan şirketlerden tahsil edilecek olan çeşitli 

alacaklara ilişkin olup Enka Madencilik'e ait olan 411.097,95 TL Ocak 2018 ayında tahsil 

edilmiştir. 

Müessesenin şüpheli ticari alacakları 769 bin TL tutarındadır ve alacaklar dava konusu 

yapıldığı için aynı miktarda karşılık ayrılmıştır. Bu hesapta yer alan tutarlar, yapılan 

sözleşmeler kapsamında TTK’ya ait sahalarda üretim yapan ve yükümlülüklerini süresinde 

yerine getirmeyen şirketlerin borçları ve bu borçlar için ayni miktar ayrılan karşılıklarını ifade 

etmektedir.    

Diğer Alacaklar Hesabında kayıtlı 3.883.012,60 TL kurumun ürettiği kömürlerin 

Genel Müdürlükçe satılması karşılığında, kalan bakiye alacağını göstermektedir. 

Personelden alacaklar ise 104 bin TL olup personelin kömür, yemek, yakıt, istihkak 

iptali vb. çeşitli borçlarına aittir. 

Önceki yıla göre değişmeyen 21.565 bin TL tutarındaki stokların tamamı ilk madde ve 

malzemeden olumaktadır.  

İlk madde ve malzeme stoklarının; 3.360 bin TL'sı direkleri, 4.734 bin TL'sı demir 

tahkimat malzemesi, 2.948 bin TL'sı yedek malzeme, 6.444 bin TL'sı sair malzemeleri, 2.065 

bin TL'si patlayıcı, akaryakıt ve yağlar, demir ve çelik, alet edavat ve techizat, sosyal yardım, 

kırtasiye matbua vebüro malzemelerini ve 2.053 bin TL'si de yoldaki malları ifade etmektedir.  

Cari yılda 778 bin TL tutarındaki gelecek aylara ait giderlerin tamamı, 15 Aralık 2016 

tarihinde memur ve sözleşmeli personele ödenen aylıkların ertesi yıla ait kısmını ifade 

etmektedir.  

Yıl sonu tutarı 4.890 bin TL olan diğer dönen varlıklar için 9,5 bin TL tutarında 

karşılık ayrılması sonucunda hesabın, yılsonu kalıntısı 4.880 bin TL olmuştur. Bu tutarın; 9,5 

bin TL'si sayım noksanlığına, 16 bin TL’si de Ocak 2018 ayında tahsil edilen personel 

avanslarına ait bulunmaktadır. 

Ayrılan 9,5 bin TL karşılığın tamamı önceki yıl ortaya çıkan sayım noksanlarına ait 
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olup önceki yılda Müessesede yapılan kasa hırsızlığından kaynaklandığı, durumun 

Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirildiği ve Cumhuriyet savcılığınca açılan kamu davasının 

sonucu tahsilatların devam ettiği görülmüştür. 

Müessese bilançosundaki aktiflerin %80'ini oluşturan 132.377 bin TL tutarındaki 

duran varlıklar önceki yıla göre %13 oranında 15.686 bin TL kadar artmış olup bu artışta 

maddi duran varlıklar içindeki tesis makina ve cihazlardaki artış etkili olmuştur. 

184 bin TL tutarındaki ticari alacaklar çeşitli mal ve hizmet temini ve abonelik 

amacıyla verilen depozito ve teminatları ifade etmektedir. 

Faaliyet döneminde maddi duran varlıklar Aktifin % 56’sını oluşturmakta ve önceki 

yıla göre %13 oranında 11.613 bin TL artış göstererek, 93.037 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Müessesenin 223.179 bin TL tutarındaki maddi duran varlıkların brüt tutarına yıl 

içinde 18.128 bin TL giriş ve 11.133 bin TL çıkış sonucu 2018 yılına 230.174 bin TL olarak 

devretmiştir. Yatırımlarda ise geçen yıldan devreden 20.217 bin TL'ye yıl içinde 35.407 bin 

TL giriş ve yılsonunda ilgili hesaplarına aktarılan 25.696 bin TL nin çıkışı sonucu 2018 yılına 

29.928 bin devretmiştir. Maddi duran varlık ile yapılmakta olan yatırım devir tutarı 260.102 

bin TL'den birikmiş amortismanlar tutarı 167.064 bin TL'nin tenzili sonucu maddi duran 

varlıkların yıl sonu bakiyesi 93.038 bin TL olmuştur.  

Yıl içindeki yatırım harcamalarının 13.737 bin TL'si bu yıl gerçekleşen fiziki yatırım 

tutarını, 11.872 bin TL'si yatırım malları ambar girişini ve 9.798 bin TL'si de yatırım 

avanslarını göstermektedir. 

Maddi duran varlıklara yapılan 18.128 bin TL'lik giriş yapılmakta olan yatırımlardan 

tamamlanarak ilgili hesaplarına aktarılan tutarlar ile diğer müesseselerden gelen tutara ait 

bulunmaktadır. 

Maddi duran varlıklardan yapılan 11.133 bin TL'lik çıkış ise maddi duran varlık 

ihraçlarına, diğer müesseselere gönderilen maddi duran varlıklar ile arızi satışları 

göstermektedir.  

Yılsonunda tamamlanmaması nedeniyle gelecek yıla aktarılan 29.928 bin TL 

tutarındaki yatırım harcamasının; 19.423 bin TL'si yapılmakta olan yatırımlara, 707 bin TL'si 

yatırım ambarına ve 9.798 bin TL'si yatırım avanslarına ait bulunmaktadır.  

Dönem sonu itibarıyla Müessesenin yapılmakta olan yatırımlar ve yatırım avansları 

dışında kalan maddi duran varlıklarının % 73’ü, yatırımlar toplamı dahil edildiğinde %65'i 
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itfa edilmiştir.  

Diğer yandan bilanço net değeri 63.110 bin TL olan maddi duran varlıkların 

değerlenmiş net değeri 475.489 bin TL 'dir. 

Hazırlık ve geliştirme giderlerinden oluşan özel tükenmeye tabi varlıklarının yıl sonu 

tutarı 61.736 bin TL olup dönem sonunda 22.580 bin TL’ye ulaşan birikmiş tükenme payı 

tutarı indirildikten sonra bu hesabın net tutarı 39.156 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

1.6.2 Pasif (Kaynaklar) 

Tablo 17- Pasif Tablosu 

Pasif (Kaynaklar) 
2016 2017 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar : -         

A-Mali borçlar -         
B-Ticari borçlar 5 0,003 112 0,07 107 
C-Diğer borçlar 32.796 22,5 1.780 1,1 (31.016) 
D-Alınan avanslar           
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım  hakedişleri           
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 4.864 3,3 5.527 3,3 663 
G-Borç ve gider karşılıkları       -   
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 28.819 19,8 31.488 19,0 2.669 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 37   12   (25) 

Toplam (I) 66.521 45,7 38.919 23,5 (27.602) 
II.Uzun vadeli yabancı kaynaklar : 

- - - -   
A-Mali borçlar 
B-Ticari borçlar - - - -   
C-Diğer borçlar - - - -   
D-Alınan avanslar - - - -   
E-Borç ve gider karşılıları 614 0,4 646 0,4 32 
F-Gelecek yıllara ait gel.ve gider tahakkukları - - - -   
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar - - - -   

Toplam (II) 614 0,4 646 0,4 32 
Toplam (I+II) 67.135 46,1 39.565 23,9 (27.570) 

III. Öz kaynaklar :           
A-Ödenmiş sermaye 2.911.500 2.000,2 3.278.000 1.979,9 366.500 

Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) - - - -   
Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) - - - -   

B-Sermaye yedekleri - - - -   
C-Kar yedekleri - - - -   
D-Geçmiş yıllar karları - - - -   
E-Geçmiş yıllar zararları (-) (2.496.351) (1.715,0) (2.833.078) (1.711,1) (336.727) 
F-Dönem net zararı (-) (336.726) (231,3) (318.919) (192,6) 17.807 

Toplam (III) 78.423 53,9 126.003 76,1 47.580 

Genel toplam (I+II+III) 145.558 100,0 165.568 100,0 20.010 

Nazım hesaplar 5.816    5.781   (35)  
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Müessese’nin 2017 yılı bilançosunda kayıtlı toplam kaynaklar, önceki döneme göre 

%13,7 oranında 20.010 bin TL artarak 165.568 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam 

kaynakların %23,9’unu yabancı kaynaklar, %76,1'ini de öz kaynaklar oluşturmaktadır. 

Müessesenin 2017 yılı bilançosunda yer alan 112 bin TL tutarındaki kısa vadeli ticari 

borçların 103 bin TL'si redevansçı firmalardan alınan geçici teminatları göstermektedir.  

Yılsonu bakiyesi 1.780 bin TL olan diğer borçların 1.614 bin TL'si rödövans 

söazleşmeleri ile madencilik faaliyeti yapan firmalara ödenecek fiyat farkı borçlarına ait 

bulunmaktadır.  

Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler hesabında kayıtlı 5.227 bin TL, ödenecek 

vergi fonlara, ödenecek sosyal güvenlik kesintilerine ve diğer kesintilere aittir. 

Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesabında yer alan 31.488 bin TL 

tutarındaki gider tahakkukları işçilere 15 Ocak 2018 tarihinde ödenecek aylıkların 15-31 

Aralık 2017 dönemine ilişkin kısmı ile işçilere toplu sözleşme gereğince 2018 yılı Ocak ve 

Mart aylarında ödenecek ikramiye tutarlarının 2017 yılına isabet eden kısmına ait 

bulunmaktadır.  

Uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alan Borç ve gider karşılıkları hesabında 

yer alan 6646 bin lira tutarındaki gider karşılıkları dâhili sigorta fonu tutarına ait 

bulunmaktadır. 

Yüksek Planlama Kurulu’nun 21.11.2016 tarih, 2016/T-25 sayılı Kararıyla TTK Genel 

Müdürlüğü’nün 8.400 Milyon TL olan sermayesi 1.250 Milyon TL artırılmak suretiyle 9.650 

Milyon TL'ye, YPK 'nın 11.12.2017 tarih ve 2017/T-16 sayılı kararı ile de TTK Genel 

Müdürlüğünün Nominal sermayesi 9.650.000,00 TL'den 1.100.00,00 TL artırılarak 

10.750.000,00 TL'ye yükseltilmiş ve bunun üzerine TTK Yönetim Kurulunun 29.12.2017 

tarih ve 298 sayılı kararı ile artırılan sermaye müesseselere dağıtılarak Karadon Müessesenin 

nominal sermayesi 3.840.000.000,00 TL'ye çıkarılmış olup bunun 3.278.000.000,00 TL'si 

ödenmiş, 562.000.000,00 TL'si de ödenmemiştir. 

Müessese faaliyetlerinin zararla sonuçlanması ve buna bağlı olarak öz kaynak 

yaratılamaması nedeniyle müessese sermayesi Hazine tarafından her yıl arttırılarak 

faaliyetlerinin devamı sağlanmaktadır. 
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Müessesenin 2016 yılı bilançosundan 2.496.352 bin TL olarak devreden Geçmiş yıllar 

zararları tutarı 2016 yılı dönem zararı tutarı olan 336.726 bin TL'nin ilavesi ile 2017 yılı sonu 

itibariyle 2.833.078 bin TL'ye yükselmiştir.  

Müessese’nin 2017 yılı faaliyet dönemi, önceki yıla göre %5,3 oranında 17.807 bin 

TL azalarak 318.919 bin TL zararla kapanmıştır.  

Nazım hesaplar önemli bir değişikik göstermeyerek 5.744 bin TL'si alınan teminat 

mektuplarından oluşan 5.781 bin TL olarak devretmiştir.  

 

1.7 Gelir Tablosu 

Kuruluşun ilgili yıl değerlendirmeleri bireysel gelir tablosu üzerinden yapılmıştır. 

31.12.2017 tarihli bireysel gelir tablosu ve dipnotlarına Ek 1.2’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 18- Gelir Tablosu  

Gelir ve giderler 
2016 2017 Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Brüt satışlar : 48.682 71.717 23.035 

B- Satış indirimleri: (-)       

C- Net satışlar 48.682 71.717 23.035 

D- Satışların maliyeti: (-) (285.201) (306.447) (21.246) 

Brüt satış zararı (236.519) (234.730) 1.789 

E- Faaliyet giderleri: (-) (57.922) (61.227) (3.305) 

Faaliyet  zararı (294.441) (295.957) (1.516) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 9.355 12.048 2.693 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: (-) (19.147) (26.572) (7.425) 

H-Finasman giderleri :(-)       

Olağan kâr veya zarar (304.233) (310.481) (6.248) 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar : 1.757 911 (846) 

J-Olağan dışı gider ve zararları: (-) (34.250) (9.349) 24.901 

Dönem zararı (-) (336.726) (318.919) 17.807 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlü. karş. (-) (-)  (-)  (-)  

Dönem net zararı (-) (336.726) (318.919) 17.807 
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Cari yılda,  müessesenin faaliyetleri sonucunda 71.717 bin TL satış hasılatı, 12.048 bin 

TL diğer faaliyetlerden gelir ve karlar ve 911 bin TL olağandışı gelir ve karlar olmak üzere 

toplam  84.676  bin TL gelire karşılık 306.447 bin TL satış maliyeti, 61.227 bin TL faaliyet 

gideri, 26.572 bin TL diğer faaliyetlerden gider ve zararlar ve 9.349  bin TL olağan dışı gider 

ve zararlar olmak üzere toplam 403.595 bin TL gider yapılması sonucu 2017 yılı faaliyetleri 

318.919 bin TL dönem zararı ile sonuçlanmıştır.  

2017 yılı faaliyetleri sonucunda satılan toplam 253.482 ton kömür karşılığında 71.717 

bin TL tutarında gerçekleşen brüt satışlar, önceki yıla göre %47 oranında 23.035 bin TL artış 

göstermiştir. Brüt satış hasılatının tamamı yurt içinde gerçekleştirilen taşkömürü satışları ile 

görev zararından elde edilmiştir.  Satılan kömür miktarının önemli miktarda artmamasına 

rağmen satış hasılatındaki artışın sebebi kömür fiyatlarının artmasıdır.  

Karadon Müessesesi, kömürlerini ağırlıklı olarak demir-çelik endüstrisinde 

KARDEMİR’e, santral yakıtı olarak ta ÇATES’e sattığı ve ayrıca fakir ailelere yardım 

kapsamında valilikler emrine vermektedir.  

2003 yılında başlatılan bir uygulamayla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talebi 

üzerine her yıl için tekrarlanan Bakanlar Kurulu kararlarıyla fakir ailelere kömür yardımı 

yapılmaktadır.  

2017 yılında fakir ailelere yapılacak kömür yardımı uygulamasına ilişkin 2017/10031 

Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, Karadon Müessesinde üretilen kömürlerden; 

Zonguldak ve Karabük illerine toplam 1.438,40 ton kömür yardımı yapılmış ve karşılığı 

Hazineden alınmak üzere 710.430,04 TL tutarında görev zararı tahakkuk ettirilmiştir.  

Müessesenin 2016 yılında satışa sunduğu 253.482 ton kömür karşılığında 306.446 bin 

TL satış maliyeti teşekkül etmiştir. Maliyetler satışların 4,27 kat üstünde olup bu husus yer 

altı kömür madenciliğinin doğasından kaynaklanmakla birlikte klasik üretim yöntemlerinin 

terk edilememiş olmasından dolayı Kurumun kronik sorunu olmaya devam etmektedir.  

Müessesenin kömür satışlarında iade ve iskonto uygulaması yapılmamaktadır. 

Müessesenin 2017 yılında satışa sunduğu 238.808 ton kömür satış hasılatı karşılığında 

306.446 bin TL satış maliyeti teşekkül etmiştir. Üretim girdileri ile en önemli maliyet 

kalemlerinden olan işçilik giderlerinin toplu sözleşmeden kaynaklanan artışları devam etmesi 

ile üretim miktarının artmaması nedenleriyle satışların maliyeti artmaya devam etmiştir. 

Satışların maliyet tutarı 306.446 bin TL ile satış hasılatı 71.717 bin TL arasındaki 

olumsuz fark sebebiyle cari yılda 234.729 bin TL brüt satış zararı oluşmuştur.  
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Müessesenin 2017 yılında 61.227 bin TL tutarında gerçekleşen faaliyet giderlerinin 94 

bin TL'si pazarlama satış giderlerine ve 61.133 bin TL'si de genel yönetim giderlerine ait 

bulunmaktadır. Pazarlama satış giderleri, satışa sunulan parça kömürlerin torbalanması ile 

kömür zenginleştirme faaliyeti sonucu ortaya çıkan kömür ve taşların nakliyesi için 

yükleniciye ödenen tutarı göstermektedir. Toplam 61.133 bin TL tutarındaki genel yönetim 

giderlerinin; 36.187 bin TL'lik kısmı, müesseseye ait genel yönetim giderlerine, 24.946 bin 

TL'lik kısmı da, TTK Genel Müdürlüğü tarafından Müessese hissesi olarak dekont edilen 

genel yönetim giderlerine katılma payına aittir.  

Müessesenin faaliyet zararı, önceki yıla göre %05 oranında önemsiz tutarda 1.516 bin 

TL artarak 295.957 bin TL tutarında gerçekleşmiştir. Faaliyet zararının önemli oranda 

artmamasının en önemli nedeni satılan kömür miktarının önemli miktarda artmamasına 

karşılık kömür fiyatlarının ortalama %27 oranında artması ile önceki yıl 1.614 TL/Ton olan 

Ticari Maliyetin 1.541 TL/Ton'a düşmesidir. 

Önceki yıla göre %28,8 oranında 2.693 bin TL artarak 12.048 bin TL'ye ulaşan diğer 

faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar, ruhsatlı sahalarda imzalanan rödövans sözleşmeleri 

kapsamında kömür üreten yüklenicilerin borç ödemeleri, gecikme zammı bedelleri ve karşılık 

ayrılmış şüpheli alacakların tahsilinden oluşmaktadır. 

Müessesenin normal üretim dışındaki faaliyetleri sonucu gerçekleşen 26.572 bin TL 

tutarındaki diğer olağan gider ve zararlar önceki yıla göre %38,8 oranında artmış olup bu artış 

meslek hastalığı tazminatları, kaza tazminat giderleri, rödövans fiyat farkı giderleri ile 

ekonomik ömürlerini doldurmaları nedeniyle hesaplardan tenzil ve ihraç edilen maddi duran 

varlıkların artmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu hastalık ve tazminat giderleri hukuki 

takip sonucu mahkemelerce verilen kararlarla ilgili olup uzun dönemde ortaya çıkan 

yükümlülüklerden kaynaklanmaktadır.  

Önceki yılda 1.757 bin TL tutarındaki olağan dışı gelir ve karlar cari yılda 911 bin 

TL'ye düşmüş olup vekalet ücreti hisseleri, arızı maddi duran varlık satışları, hurda ve artık 

malzeme satışları, irat kaydedilen teminatlar ile tahsil edilen çeşitli gecikme cezalarına 

ilişkindir. 

Müessesenin 2016 yılında gerçekleşen 34.250 bin TL tutarındaki olağan dışı gider ve 

zararları cari yılda 9.349 bin TL'ye düşmüş olup bunda geçmiş yıllarla ilgili zarar kaydedilen 

memur ikramiyeleri ile işçi işten ayrılma tazminatlarının azalmış olması etkili olmuştur.  Zira 

2016 yılında 354 işçi emekli olmuş iken bu sayı 2017 yılında 70'e düşmüştür. 
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Müessesenin 2017 yılı faaliyetleri sonucu olağan zarar tutarı 310.481 bin TL'ye 9.349 

bin TL'lik olağan dışı gider ve zararın ilavesi ve 911 bin TL olağan dışı gelir ve karların 

tenzili sonucu 318.919 bin TL'lik dönem zararı oluşmuştur. 

Dönem kârı oluşmadığından vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları da 

oluşmamıştır. 

2016 yılında 2015 yılına göre %22,4 zarar artışı oluşmuş iken 2017 yılındaki dönem 

zararı önceki yıla göre %5,3 oranında azalarak zara artışının durduğu görülmüştür. 

Ülkemizde enerjiden ziyade demir çelik sektörünün girdisi olan taşkömürünün 

üretiliyor olması başlı başına ithalat maliyetini veya fiyatını etkilemektedir. Yurt dışından 

yapılan ortalama 5 milyon ton koklaşabilir taşkömürü ithalatının yanında 309 bin ton (%6) 

satışla düşük bir oran gibi görünen koklaşabilir taşkömürü üretiminin önemsiz gibi 

görünmesine rağmen üretimin yapılıyor olması ve aynı zamanda önemli miktarda rezervin 

olması bir sübap mekanizması teşkil ettiği düşünülmektedir. 

Diğer yandan demir çelik üretiminin özel sektörde olması ile hammade girdilerinin 

önemli bir kısmının ithalat yoluyla sağlanıyor olması da gözönünde bulundurularak, 

koklaşabilir taşkömürü üretiminin herşeye rağmen devam ettirilmesi önem arzetmektedir. 

1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 19- Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 
2016 2017 

Artış- 

azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar toplamı   46,1 23,9 (48,2) 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 116,8 318,5 172,6 

3. Cari oran=Dönen varlıklar x100/Kısa süreli yabancı kaynaklar 43,4 85,3 96,5 

4. Likidite oranı=(Dönen varlıklar-stoklar)x100/ Kısa süreli yabancı kaynaklar 11,1 29,9 169,1 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar       

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

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar (429,4) (253,1) (41,1) 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 56,2 56,2 (0,1) 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 22,7 69,4 206,2 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 1,7 2,2 28,1 

11. Net işletme sermayesi devir hızı=Net satışlar/Net işletme sermayesi (1,3) (12,5) 868,3 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,62 0,57 (8,3) 
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Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların varlıklara oranı azalarak müessese mali 

açıdan daha güçlü hale gelmiştir. Toplam varlıkların %23,9'u yabancı kaynaklarla %76,1'i ise 

öz kaynaklarla finanse edilmiştir. Ancak bu öz kaynaklar müessesenin kendi faaliyetleri 

sonucu yarattığı öz kaynak olmayıp dönem faaliyetlerinin sürekli zararla sonuçlanması 

sonucu öz kaynaklar gerçekte her yıl yitirilmekte ve doğan finansman açıkları hazinece 

sermaye artırımı şeklinde yapılan ödemelerle karşılanmaktadır. Müessese 100 TL yabancı 

kaynak karşılığında önceki yıl 117 TL öz kaynak kullanmakta iken cari yılda 318 TL 

kullanmıştır. Başka bir ifadeyle müessese cari yılda önceki yıla göre borçlarını azaltmış ve 

faaliyetlerini özkaynaklarla finanse etmiştir. Müessesenin faize tabi kredi niteliğinde yabancı 

kaynak kullanmaması olumlu gösterge olmasına rağmen, öz kaynakların esas itibarıyla 

Hazine tarafından gerçekleştirilen sermaye artışlarıyla karşılanması ve hazinenin de faize tabi 

kredi kullanması nedeniyle mali yeterlilik gücü olumlu değildir. Müessesenin mali 

yeterliliğinin olumlu olması faaliyetleri ile kaynak yaratmasına bağlıdır.   

Müessese kısa sürede paraya çevrilebilir kıymetleri ile yine kısa vadeli borçlarının 

önceki dönemde %43’ünü karşılayabilmekte iken cari dönemde %85' ni karşılayabilmektedir. 

Bu oran iyi bir göstergedir. Dönen varlıklardan stokların düşülmesi durumundaki hali 

gösteren likidite oranı cari yıl için doğru sonuç vermemektedir. Çünkü stokların düşülmesi 

durumunda müessesenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü %85'den %30'a düşmektedir. 

Oysa gerçek durumda müessesenin satılabilir durumda stokları bulunmamaktadır. Stokları 

hesaplarında bulunana ilk mdde ve malzeme satışa konu kalemler değildirler. Müessese mali 

tablolarında mamul ürünler satışa konu olduğundan ve cari yılda müessesenin satışa konu 

mamul ürünü bulunmadığından likidite durumu iyi durumdadır.     

Müessesenin mamül satış hasılatı ile varlıklarının yılda kaç kez devir edilebilirliğinin 

göstergesi olan devir hızları sonuçlarına göre; Müessesenin satışlardan sağladığı hasılat ile 

ortalama ticari alacaklarının öceki yılda yılda 23 kez döndürüken cari yılda 69 kez döndürerek 

iyi durumda olduğu söylenebilecek iken gerçekte Müessesenin satışları ile ticari alacakları 

arasında doğrudan ilişki bulunmamaktdır. Zira müessesenin ürettiği kömürler Genel 

Müdürlük Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığınca satılmakta ve bedelleri Gene Müdürlükçe 

tahsil edilmektedir. Müessese üretimi kömürlerden santral yakıtı niteliğinde olanlar Çatalağzı 

Elektrik Üretim A.Ş.'ye (Çates) satıldığından ve Çates firması borçlarınının önemli kısmını 

vadeli çek ile ödeme yolunu tercih ettiğinden ve çekler de mali tablolarda nakit benzeri hazır 

değerler içinde yer aldığından mali rasyo sonuçları anlamlı olmamaktadır. Dolayısıyla bu 

değerlendirmeler Genel Müdürlük raporunda daha anlamlı olacaktır. 
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 Müessesenin dönem zararlarının öz kaynaklarını aşması nedeniyle özkaynak rasyoları 

anlamlı sonuçlar vermemektedir. Çünkü normal koşullarda her yıl biriken zararlar nedeniyle 

öz kaynakların tamamının yitirilmiş olması gerekmektedir. Bilindiği üzere hazine faaliyetlerin 

sürdürülebilmesi için Kuruma borç verme yerine sermaye transferi yapmakta ve bu sermaye 

işletme sermayesi olarak kullanılmakta ve zarar edilen her yıl yitirilmektedir.   

Müessesenin üretim maliyetleri ile net satış hasılatı arasındaki olumsuz fark, faaliyet 

zararı oluşmasına neden olmakta ve sağlanan hasılat ile satılan malın maliyeti dahi 

karşılanamamaktadır. Ancak cari yılda zararlılığın artışının durması nedeniyle sermaye 

yitirilişi de durmuş olup bundan sonra da aynı yönde olumlu sonuçlar alınması için en az cari 

yılda gerçekleştirilen performans kadar performans gösterilmesi gerekmektedir.  

Önceki Faaliyet dönemi sonu itibariyle, her 100 liralık net satışa karşılık 508 TL işçi 

ücreti ödemesi yapılak 586 TL tutarında da satış maliyeti oluşmuş iken cari faaliyet 

döneminde, her 100 liralık net satışa karşılık 390 TL işçi ücreti ödendiği ve 427 TL de satış 

maliyeti oluştuğu, Müessesenin önceki yıl mamul satışlarından sağlanan hasılatla işçi 

ücretlerinin ancak % 20'si  karşılanabilmekte iken cari yılda bu oran %25,6'ya yükseldiği ve 

dolayısıyla göstergelerde iyiye doğru gelişme görülmektedir.  

 

1.9 Denetime Esas Defter, Kayıt ve Belgeler 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile 

Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5’inci maddesi 

gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay’a gönderilmesi gereken defter, tablo ve 

belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve 

esasların 8’inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp 

sonuçlandırılmıştır. 

- Yevmiye defteri 

- Geçici ve kesin mizan 

- Bilanço 

- Bilanço dışı yükümlülükler tablosu (Nazım hesaplar) 

- Envanter defteri 

- Nakit akış tablosu 

- Faaliyet sonuçları tablosu / Gelir tablosu 
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Tasvibe sunma işleminde, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve 

gelir tablosu esas alınmıştır. 

2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN 

SORUMLULUĞU 

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine 

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

bilgi içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine ve denetim yetkililerine zamanında 

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

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

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

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

gerekler dahilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden; kuruluş 

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

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

bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere 

uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak 

oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını 

oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından 

sorumludur. 

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 

Sayıştay, ekonomik gerekler dahilinde, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda 

yönetilip yönetilmediği hususunu da göz önünde bulundurarak denetimi kapsamındaki kamu 

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

diğer hukuki düzenlemeler, uzun vadeli kalkınma planları ve bunların uygulama 

programlarına uygunluğu bakımından denetlemek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasını sağlamak için kurulup işletilmesi gereken mali yönetim ve iç kontrol 

sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolardan yararlanacak olanlara makul güvence 

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

doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek ve denetim sonuçlarını içeren raporunu Türkiye Büyük 

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

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

3346 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince 

Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 233 Sayılı KHK, 4046 sayılı Özelleştirme 

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

standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleri ile kurum ve kuruluşların tabi 

olduğu diğer mevzuattır. 

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

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

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

Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; kamu idaresinin hesap 

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

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

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

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

gerekler dâhilinde, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediğini, 

kuruluş amaçlarına ulaşmalarını teminen; faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma 

planına ve planın uygulama programlarına uygunluğunu tespit etmek; mali yönetim ve iç 

kontrol sistemlerini değerlendirmek ve ilgili idarenin bilanço ve netice hesaplarının Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna sunulmasına esas denetim 

raporunu üretmek amacıyla yürütülmüştür. 

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

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

uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürünün 

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

sistemleri de değerlendirilmiştir. 

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

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

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

oluşturmaktadır. 
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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 

TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2017 yılına ilişkin yukarıda belirtilen 

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

içerdiği kanaatine varılmıştır. 

7. DENETİM GÖRÜŞÜNÜ ETKİLEMEYEN TESPİT VE 

DEĞERLENDİRMELER 

7.1 Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.1.1: Emeklilikler nedeni ile azalan işçi sayısına bağlı olarak, ayaklarda 

yeterli sayıda işçi tertip edilememesi, bu durumun başta iş güvenliği olmak üzere üretim 

ve işgücü verimliliklerini etkilemesi, Üretimde mekanizasyon projesinin hayata 

geçirilememesi 

Müessese’de 2017 yılında üretim yapılan en üst kat kotu -150/-260, en alt kat kotu -

360/-460 olup dikey olarak 310 metrelik mesafede çalışılmış, Gelik İşletmesi’nde dört kartiye 

tarafından 2 ayrı katta ortalama 4 ayakta damar içi hazırlık ve üretim faaliyetleri, Kilimli 

İşletmesi’nde ise üç kartiye tarafından 3 ayrı katta ortalama 3 ayakta üretim faaliyetleri, bir 

kartiye (4. kartiye) tarafından ise dört ayrı panoda damar içi hazırlık faaliyetleri 

sürdürülmüştür.  

Müessesede ortalama çalışma derinliği önceki yıla göre 3 metre artarak -357 metre, 

ortalama damar yatımı 33º, ortalama damar kalınlığı 2,66 metre, ortalama üretim 1.705 

ton/gün olmuştur. 

1995 yılında ortalama üretim derinliğinin -287 kotu olduğu göz önüne alınırsa son 22 

yıl içinde üretim derinliğinde 70 metrelik bir artış olduğu, başka bir deyişle kömürün 70 metre 

daha derinden üretildiği görülmektedir. 

Müessesede 2017 yılında çalışılan 14 ayağın 7’si dönümlü olarak, 7’si ilerletimli 

olarak çalıştırılmıştır. Mevcut durumda, müessesede alt ve üst taban yollarının sürülmesi için 
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gerekli olan yaklaşık 14 adet ‘Taban Ekibi’nin oluşturulmasında işçi sayısındaki azalmadan 

dolayı güçlük çekildiği görülmektedir.  

Gelik İşletmesinde 2017 yılında çalışılan 8 ayaktan yedisinin dönümlü ayak, birinin 

ilerletimli ayak olarak, Kilimli İşletmesinde ise çalışılan 6 ayağın tamamının ilerletimli olarak 

çalışıldığı görülmektedir.  

Esas itibarıyla ilerletimli ayak oluşturulmasının nedeni, kömür içi hazırlıklara yeteri 

kadar ekip ayrılamaması nedeniyle en az ekiple en çabuk üretime geçme planlaması 

yapılmasından kaynaklanmaktadır. 

İlerletimli yöntemde; yangın riskinin arttığı, ayak arkasında kalan taban yollarının 

daha fazla bakım gerektirdiği, üretime geçilmeden önce taban yollarının tamamı sürülmediği 

için pano ilerlemesi yönündeki jeolojik şartlar hakkında tam bilgi sahibi olunamamaktadır. Bu 

nedenle üretime başlandıktan sonra karşılaşılan beklenmedik olumsuz şartlar, sıkma ve 

arızalar, aşırı su geliri gibi etkenler sonucu ayakta üretim durmakta ve ayağın terkedilmesine 

yol açmaktadır.  Bu durumda yapılan pano hazırlıklarının karşılığı kömür üretimi olarak 

alınamamakta ve pano ömrü planlanandan daha az olmaktadır.  

Bu nedenle; özellikle Kilimli İşletmesinde ayakların tamamının ilerletimli yöntemle 

çalışılmasının nedenleri üzerinde durularak ayakların dönümlü olarak çalışılmasını sağlayacak 

her türlü tedbirin alınmasında yarar görülmektedir. 

Müessesede 427.921 ton olan 2017 yılı tuvönan üretiminin tamamı ağaç tahkimat 

kullanılarak 14 adet göçertmeli uzun ayaktan yapıldığı, ayaklardan 7 sinde ilerletimli, 7 sinde 

de dönümlü olarak çalışıldığı, yıl içerisinde değişik zamanlarda 5 ayağın stop edildiği, 

ortalama 8 ayakta damar içi hazırlık ve üretim faaliyetlerinde bulunulduğu görülmüştür. 

İşletme tekniği olarak emek yoğun Klasik ağaç tahkimatlı Göçertmeli Uzun Ayak 

Yöntemi’nin uygulandığı 8 ayakta da kazı aracı olarak martopikör, ayak içi nakliyatında adi 

oluk ve çift zincirli konveyör, ayak dibi nakliyatında da motor ve çift zincirli konveyör 

kullanılmaktadır. 

2017 yılında, Müessese’nin Gelik İşletmesinde, toplam günlük ayak boyunun 356 

metre, ortalama ayak boyunun 82 metre, ortalama ayak çalışma boyunun 29 metre, ortalama 

günlük ayak boyu çalışma oranının %35 olduğu,  Kilimli İşletmesinde ise, toplam günlük 

ayak boyunun 439 metre, ortalama ayak boyunun 118 metre, ortalama ayak çalışma boyunun 

41 metre, ortalama günlük ayak boyu çalışma oranının %33 olduğu, müessese ortalama ayak 

boyu çalışma oranının %34 olarak gerçekleştiği, bu oranın kurum ortalamasının (%38) altında 

olduğu görülmüştür. 

 Önceki yıl müessese ortalama ayak boyu çalışma oranının %22 olarak gerçekleştiği 

dikkate alındığında, müessesede Kartiye sayısının azaltıldığı, çalışılan pano sayısı,  ayak 

sayısı ve ayak boylarında azalmaya gidildiği, toplam ayak boyunun 1.277 metreden, 795 

metreye, ortalama ayak boyunun ise 141 metreden 99 metreye düştüğü,  toplam çalışma 

boyunun 276 metreden 271 metreye düştüğü, ortalama günlük ayak çalışma boyunun ise  31 
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metreden 34 metreye yükseldiği, günlük üretimin 1.690 tondan cuzi bir artışla 1.705 ton/güne 

yükseldiği ancak bunun yeterli olmadığı  görülmektedir.   

Ayak çalışma boyu oranlarının ve üretimin düşmesine neden olan en önemli etkenin 

müessesede mevcut norm kadroya göre 1.792 olması gereken pano ayak üretim işçisi 

sayısının 811’e düşmesi ve bu işçilerin önemli bir bölümünden de, devamsızlıklar, istirahat ve 

hastane izinleri, mazeret izinleri nedeniyle verim alınamaması sonucu ayaklarda yeterli sayıda 

ekip oluşturulamamasıdır. 

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

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

tertip edemediğinden 1 günde yapabileceği üretimi 3 günde yapmaktadır. Bu durum tamamen 

emeklilikler nedeni ile kazı işçi sayısının azalması ile o gün işe gelmesi gereken %15-20 

civarında kazı işçisinin herhangi bir sebeple işe gelmemesinden, bu nedenle de ayaklara 

yeterli sayıda işçi tertip edilememesinden kaynaklanmaktadır.  

Burada müessesenin bir şekilde çok daha fazla üretim yapabilecek şekilde kömür içi 

hazırlık çalışmasını yaptığını ancak yeterli sayıda işçi tertip edemediği için bu üretimi 

gerçekleştiremediği görülmektedir.  

Öte yandan, ayak arınının tümünün bir üretim vardiyasında kazılamamasının; ayak 

içindeki tavan basınçlarının kazılamayan bölümler üzerine yoğunlaşmasına, ayak arkasının 

düzgün bir hat halinde kırılamamasına ve tavan tahkimatına gelen yük dengesinin 

bozulmasına, tahkimat problemleri ile uzun süre bekleyen tahkimatta deformasyonlara, 

göçükler nedeniyle can kayıplarına,  ayak arkasında ve arınlarda kızışma (oksidasyon), ocak 

yangınları gibi yeraltı madenciliğinde arzulanmayan durumlara neden olduğu, iş sağlığı ve iş 

güvenliğini etkilediği bilinen bir gerçektir. 

Öte yandan, Müessesede 2014 yılından itibaren üretimde mekanizasyon projesi 

kapsamında tam/yarı mekanize  kazı sistemlerinin Yatırım Programlarına alındığı görülmekle 

birlikte gerek ihale sürecinin uzaması, gerekse üretim çalışmaları devam eden  panoların 

(ortalama 8 ayrı pano) bir anda mekanize sistemle teçhiz edilmelerinin de mümkün olmadığı, 

panolarda büyük bir kısmında klasik emek yoğun  ağaç tahkimatlı yöntemle üretime devam 

edileceği, bu sürede yeni emeklilikler de olacağı  dikkate alınarak üretim ve üretime yardımcı 

işçiliklerde görülen belirgin işçi eksikliğinin optimum düzeyde giderilmesi gerekmektedir.     

İşçilikler: 

Müessese’nin 2017 yılı sonu itibarıyla kaydı açık toplam işçi sayısı bir önceki yıl ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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                                       Kaydı Açık İşçi Sayıları Tablosu 

Kaydı açık toplam 

 işçi sayısı 
2015 yılı 2016 yılı 2017 yılı 

Son iki yıl 

farkı 

Sonu Sonu Sonu Kişi % 

Pano ayak üretim 834 785 811 26 103 

Yer altı 2.699 2.357 2.274 (83) 96 

Gruplu - - - - - 

Daimi 2.699 2.357 2.274 (83) 96 

Yer üstü 432 382 368 (14) 96 

Toplam 3.131 2.739 2.642 (97) 96 

Y.altı / Y.üstü oranı (%) 6 6 6 - - 

Y.altı /Toplam oranı (%) 86 86 86 - - 

 
Kurum genelinde 1.500 A+1.500 B olmak üzere 30 yaşını doldurmamış toplam 3.000 

gruplu pano ayak üretim işçisinin istihdamı için Yönetim Kuruluna yetki veren Bakanlar 

Kurulunun 06.08.2008 tarihli kararı doğrultusunda alımı yapılan işçilerden 1.350 adedi 

(%45’i) Karadon Müessesesine tahsis edilmiş ve bu işçiler Ocak-2009 itibarıyla iş başı 

yapmışlardır. Bunun sonucu olarak Müessesenin 2009 yılı sonu itibarıyla kaydı açık toplam 

işçi sayısı, 1.753’ü pano ayak üretim işçisi olmak üzere 3.786 yer altı işçisi, 473 yer üstü işçisi 

ile toplam 4.259 olarak gerçekleşmiştir.  

Ancak, aradan geçen süreçte emeklilikler, işten ayrılmalar, ölüm, v.b. nedenlerle 2017 

yılsonu itibarı ile 2009 yılına göre, pano ayak üretim işçiliğinde %54 oranında (942 işçi), 

yeraltı işçiliğinde  %40 oranında (1.512 işçi), yerüstü işçiliğinde %22 oranında 105 işçi,  

toplam işçilikte ise %38 oranında (1.617 işçi) azalma yaşandığı görülmektedir. Emekli olan 

işçilerin yerine yeterli sayıda işçi alınamadığı, bu durumun hem üretimi hem de bir şekilde iş 

güvenliğini etkileyecek boyutlara geldiği görülmektedir. 

2017 yılı sonu itibarıyla müessesede kaydı açık toplam 2.642 işçinin, 811’i  (%31) 

pano ayak üretim işçisi olmak üzere  %86’sı yeraltı işçisi olup, yeraltı/yerüstü işçi sayısı oranı 

geçen yılla aynı ve  %6 olarak gerçekleşmiştir.  

Öte yandan; Kurumun yer altı işlerinde münavebeli olarak üretime yönelik P.A.Ü.İ 

sanatında çalışanların 26.dönem T.İ.S'nin “İşin düzenlenmesi” başlıklı 18. maddesine 

istinaden norm kadroları ile birlikte daimi işçilik statüsüne değişimlerinin yapılması Genel 

Müdürlük Makamının 19/10/2015 tarihli talimatlarıyla uygun görüldüğü, uygulamaya 

15/11/2015 tarihinden itibaren geçilmesi gerektiği, Personel Daire Başkanlığının 20/10/2015 

tarih ve 8732 sayılı yazısı ile Müessesenin talimatlandırıldığı, Talimat doğrultusunda gruplu 

çalışan 1.033 işçinin daimi statüye geçirildiği görülmüştür. 
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Üretimin program hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, işgücü verimliliklerinin 

artırılması, maliyetlerin daha da aşağılara çekilmesi, mevcut haliyle tamamen emek yoğun 

işletme modeline sahip Müessesenin pano ayak üretim (kazı) işçiliğinin toplam yeraltı işçiliği 

içindeki payının %50’nin üzerine çıkarılması ile mümkün olacaktır.  2007’de 131 işçi, 

2008’de 352 işçi, 2009’da 98 işçi, 2010’da 126 işçi, 2011’de 166 işçi, 2012’de 274 işçi, 2013 

yılında 197 işçi, 2014 yılında 188 işçi emekli olmuş olup bunların %90’ı yeraltı işçisidir.  

2015’de 160’ı yeraltı işçisi olan 172 işçi, 2016 yılında 358'i yeraltı işçisi olan 392 işçi, 2017 

yılında 68'i yeraltı işçisi olmak üzere 77 işçi emekli olmuştur.  

Öte yandan 2002-2009 yılları arasında toplu işçi alımları kapsamında sadece pano 

ayak üretim işçisi alınması, 2009 yılından itibaren de toplu işçi alımı yapılmaması nedeniyle 

yeraltında sürdürülmesi olmazsa olmaz olan tarama söküm ve bakım, hazırlık, bakım-onarım, 

nakliyat, mekanizasyon, barutçu, elektrik- elektronik gibi işçiliklerde ciddi boyutlarda işçi 

açıkları meydana geldiği,  bu süreçte oluşan işçi  açığını giderebilmek için  2015 yıl sonundan  

itibaren gruplu statüde çalışan 1.033 işçinin daimi statüye geçirildiği, ağırlıklı olarak pano 

ayak üretim ve hazırlık işçilerinden olmak üzere aylık ortalama 295 işçinin geçici sanat 

değişikliği yapılarak nakliyat, tarama söküm ve bakım, barutçu, elektrik elektronik, 

mekanizasyon işçiliği gibi ciddi boyutta azaldığı görülen sanatlarda çalıştırıldığı 

görülmektedir.  Mart 2018 tarihi itibarıyla; Karadon Müessesesi için TTK YKK ile kabul 

edilmiş 967.288 ton satılabilir kömür üretimi için   norm kadroya göre   1.793 olması gereken 

pano üretim işçi sayısının 807' ye düştüğü, 402 olması gereken hazırlık işçi sayısının 214'e 

düştüğü,  zaten kritik sayıda azalma olduğu görülen bu işçilerden aylık ortalama 295' ininde 

(123'ü PAÜİ, 123'ü Hazırlık işçisi olmak üzere)  geçici sanat değişiklikleri ile işin 

sürdürülebilirliği için zorunluluk arzeden sanatlarda çalıştırıldıkları görülmektedir.   Bu 

durum,  hazırlık faaliyetlerinin aksamasına üretimin daha da düşmesine yol açtığı gibi 

barutçu, tarama, söküm ve bakım, mekanizasyon, elektrik elektronik, sondaj gibi işçiliklerde 

deneyimsiz, kalifiye olmayan işçi çalıştırılması anlamına gelmektedir.    

Emeklilikler nedeni ile azalan işçi sayısına bağlı olarak, ayaklarda yeterli sayıda işçi 

tertip edilemediği, bu durumun başta iş güvenliği olmak üzere üretim ve işgücü 

verimliliklerini etkilediği, üretimde mekanizasyon projesinin uygulamaya geçirilemesinde 

gecikme yaşandığı görülmüştür. 
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Öneri: 

Müessese’de iş disiplini ve çalışanların motivasyonu sağlanarak, programlanan üretim 

ayaklarının, İlerletimli Ayaklara göre daha az yangın riski taşıyan ve taban yollarındaki 

bakım-onarım giderleri daha az olan “Dönümlü Ayak” şeklinde hazırlanması, dönümlü ayak 

çalışma oranının artırılması, müessese ocaklarında, ayak sayısının mevcut işçi sayısı göz 

önünde tutularak optimize edilmesi, işçi tertiplerinin halen %34' ünde çalışılan ayak çalışma 

boylarının ayak boylarının en az %50’sinde çalışılacak şekilde yapılarak, ayak içindeki tavan 

basınçlarının kazılamayan bölümler üzerine yoğunlaşması, ayak arkasının düzgün bir hat 

halinde kırılamaması ve tavan tahkimatına gelen yük dengesinin bozulması gibi yeraltı kömür 

madenciliğinde arzulanmayan durumlara neden olunmaması ve bu amaçla yeterli sayı ve 

nitelikte üretim ve üretime yardımcı işçi temini ile bir program dahilinde mekanize üretim 

sistemlerine geçilmesi dahil gereken her türlü tedbirin alınması önerilir.   

 

BULGU 7.1.2: 7.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

 

7.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.2.1: Müessesede planlanan hedefler doğrultusunda üretim 

yapılamaması üretimin giderek düşmesi 

Zonguldak ilinin 12 km. doğusunda yer alan ve 66 km²’lik alanda üretim faaliyetlerini 

sürdüren Karadon Taşkömürü İşletme (KTİ) Müessesesinin 2017 yılında Gelik ve Kilimli 

işletmelerinden gerçekleştirdiği taşkömürü üretimi, program ve geçen yıl değerleriyle 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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                                         Üretim Tablosu 

Üretim türü 
2016 Yılı 

Gerçekleşen 

 (ton) 

2017 Yılı Gerçekleşme oranı 

Program 

 (ton) 

Gerçekleşen 

 (ton) 

Programa 

göre 

 (%) 

Geçen yıla 

göre 

 (%) 

Tuvönan üretim           

Gelik işletmesi 213.536 284.119 222.786 78 104 

Kilimli işletmesi 205.471 238.326 204.955 86 100 

Müessese toplamı 419.007 522.445 427.921 82 102 

Satılabilir üretim   
    

Gelik işletmesi 137.032 192.716 134.122 70 98 

Kilimli işletmesi 112.116 161.375 124.243 77 112 

Müessese toplamı 249.148 354.091 258.365 73 104 

İç tüketim; 10.040 12.625 5.183 41 52 

İşçilere dağıtılan 8.624 7.447 3.833 51 44 

Tesislerde kullanılan 1.416 5.178 1.350 26 95 

Satılabilir 

Tuvönan   
59,5 67,8 60,4 89 102 

Karadon Müessesesinin 2017 yılı İşletme Bütçesi Müessese Yönetim Komitesi’nin 

16.12.2016 tarih ve 84 sayılı kararı ile kabul edilmiş, TTK Yönetim Kurulu’nun 28.12.2016 

tarih ve 402 sayılı kararı ile de uygun görülerek 01.01.2017 tarihi itibarıyla uygulamaya 

konulmuştur. 

Müessese 2017 yılı için, tuvönan olarak; 522.445 ton, satılabilir olarak da; 354.091 ton 

üretim yapmayı programlamış, buna karşılık; tuvönan olarak programın %82'si oranında 

427.921 ton, satılabilir olarak programın %73'ü oranında 258.365 ton üretim 

gerçekleştirmiştir. 

Müessesede 2009 yılında 1.692 kazı işçisi ile 1.043.879 ton tüvönan, 764.689 ton 

satılabilir, 2010 yılında 1.512 kazı işçisi ile 905.393 ton tüvönan, 611.139 ton satılabilir, 2011 

yılında 1.376 kazı işçisi ile 803.067 ton tüvönan, 529.948 ton satılabilir, 2012 yılında 1.302 

kazı işçisi (3.207 yeraltı işçisi)  ile 805.871 ton tüvönan, 535.258 ton satılabilir, 2013 yılında 

990 kazı işçisi (2.924 yeraltı işçisi) ile 756.596 ton tüvönan, 495.785 ton satılabilir, 2014 

yılında 921 kazı işçisi (2.819 yeraltı işçisi) ile 680.215 ton tüvönan, 461.348 ton satılabilir, 

2015 yılında 834 kazı işçisi ile (2.699 yeraltı işçisi) 468.896 ton tüvönan, 298.607 ton 

satılabilir, 2016 yılında 785 kazı işçisi (2.357 yeraltı işçisi) ile 419.007 ton tüvönan, 249.148 

ton satılabilir, 2017 yılında da 811 kazı işçisi (2.274 yeraltı işçisi) ile 427.921 ton tuvönan, 
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258.365 ton satılabilir kömür üretimi yapıldığı, 2009 yılından bu yana toplu işçi alımı 

yapılmadığı, emeklilikler nedeni ile özellikle kazı işçisi olmak üzere işçi sayısının giderek 

azaldığı, 2009 yılına göre kazı işçi sayısındaki azalmanın %52 oranında olduğu, azalan kazı 

işçi sayısına bağlı olarak da tuvönan  üretimin %59 oranında  düştüğü görülmektedir. 

Son yıllarda üretimi olumsuz etkileyen, belirgin bir şekilde düşmesine neden olan 

başlıca etkenler arasında; 

-İş güvenliği ve tertip açısından dik damarlarda günlük ayak çalışma boyunun klasik 

yöntemle %40 ın üzerine çıkamaması 

-Emeklilikler nedeniyle işçi sayısında görülen azalma, bu azalmayı dengeleyecek 

düzeyde toplu işçi alımına izin verilmemesi,   

-Ocakların derinleşmesi ve genişlemesi, Derinlik ve genişlik olarak ocak açıklığının 

fazla olması,  ocaklarda tam anlamıyla konsantrasyona gidilememesi,  

-Yeraltı nakliyat sistemi ve nakliyat sisteminin en önemli parçalarından olan tüvönan 

kömürün yerüstüne çıkarıldığı skip sistemi ile teçhiz edilmiş Çatalağzı Kuyusunun 

teknolojisinin eski olması nedeniyle zaman zaman arızalanması, 

-Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerince tespit edilen bazı noksanlıklar nedeniyle zaman 

zaman işin durdurulması, 

-Metan gazı, CO gazı yükselmeleri (oksidasyon),  

-Ayak içi jeolojisi ve tektonik yapıda üretim esnasında karşılaşılan sıkma, fay, 

damarın incelip kaybolması, aşırı su geliri gibi olumsuzluklar nedeni ile panonun üretim 

tamamlanmadan terkedilmek zorunda kalması 

-Nakliyat sisteminin rehabilite edilememesi, aktarmalar nedeniyle işçilik ve zaman 

kayıplarına yol açması 

-Tam ve/veya yarı mekanize kazı sistemlerine geçilememesi  

-İş disiplininin sağlanamaması, devamsızlıklar ve ücretsiz istirahat izinlerinin artması, 

işçi ve diğer çalışanların motivasyonlarının bozulması, 

v.b. hususlar ilk planda sayılabilir.  

Çalışılan ayaklarda su gelirinin artması, karşılaşılan arızaların sıklığı, fay zonuna 

girilmesi, tavan taşı formasyonunun bozuk ve kömürün akıcı olması, oksidasyon ve metan 
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oranının artması, su gelirinin artması gibi nedenlerle zaman zaman üretimin durdurularak 

çalışılan ayakların terkedilmesinin yanı sıra, işçi yetersizliğinden dolayı üretim ayaklarında 

gerekli sayıda tertibin yapılamaması sonucu, üretim miktarı ve işgücü verimliliklerinin 

düştüğü görülmektedir. 

Müessese’nin, 2003 yılında İTÜ tarafından yapılan norm kadro çalışmasına esas 

üretim kapasitesi "satılabilir bazda 1,2 milyon ton" olup; 2017 yılında bu kapasitenin %22’si 

oranında 258.365 ton satılabilir kömür üretimi yapılabilmiştir. 

Öte yandan, Müessesenin  2014 yılında TTK YKK ile kabul edilen üretim kapasitesi 

1.793 ü PAÜ.İşçisi olmak üzere, toplam 4.753 işçi ile 2.916.667 ton/yıl tuvönan üretimden 

2.100.000 ton/yıl satılabilir üretim olarak belirlenmiştir.  Müessesenin 2017 yılında 733 ü 

PAÜ.İşçisi olmak üzere toplam 2.692 işçi ile bu kapasitenin %15 i oranında 427.921 ton 

tuvönan üretim, %12 si oranında   258.365 ton satılabilir üretim gerçekleştirebildiği 

görülmektedir. Halen klasik emek yoğun ağaç tahkimatlı göçertmeli uzun ayak üretim 

yöntemi ile çalışan müessesenin mevcut işçi sayısı ile kapasite düzeyinde üretim yapması 

mümkün   görülmemektedir. 

Öte yandan, bu norm kadro çalışmalarının giderek derinleşen, genişleyen ocak yapısı, 

2004 yılından itibaren Yeniden Yapılanma kapsamında tamamlanan ve devam eden ana alt 

yapı yatırımları (Kuyu, Galeri vb.), tam veya yarı mekanize kazı sistemleri, çok amaçlı delici, 

kırıcı, yükleyiciler gibi yapılan ve devam eden teknolojik yatırımlar ile Kurumun Stratejik 

Plan ve Hedefleri dikkate alınarak acilen güncellenmesinde yarar görülmektedir. 

Bu oranın yükseltilerek üretim kapasitesi düzeyine erişilebilmesi; 

Emeklilik ve diğer sebepler nedeniyle işçi sayısında görülen azalma ile birlikte yeni 

toplu işçi alımı olmayacağı ön görülerek, başlatılan üretim panoları ve yan servislerde 

konsantrasyon ve reorganizasyon çalışmasının devam ettirilmesi, güncellenmesi ayrıca 

mekanize kazı/tahkimat sistemlerine geçiş sürecinin hızlandırılması,  

2017 yılında başlanan konsantrasyon çalışmalarının, mevcut açıklığın üretime katkısı 

açısından yeniden değerlendirilerek devam etmesi,  

1 Nolu Kuyu derinleştirme ve kömür nakliyatı sistemleri projesi 2018 yılı başında 

başlanmış olup takibi ile süresi içerisinde tamamlanarak özellikle ömrünü tamamlamış olan 

Çatalağzı Kuyu Nakliyat sistemlerine bağımlı çalışmanın tolere edilmesi  
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Mevcut yer altı nakliyat sisteminde tonluk nakliyat sisteminden bant veya 3.5 tonluk 

nakliyat sistemine geçiş projesinin hazırlanması, 

Dönümlü pano hazırlığı ile karşılaşılabilecek arızaların baş ve dip tabanda tespiti, 

üretim öncesi gerekli tedbirlerin alınması, 

Üretim ve hazırlık planlarının dijital ortama taşınması çalışmasının ivedilikle 

bitirilerek yapılacak projelerde karşılaşılabilecek jeolojik problemlerin önceden tespiti adına 

teknolojik gelişmelerden faydalanılması, 

-Müessesede başlatılan ancak 4 yıldır sonuçlandırılamayan tam veya yarı mekanize 

kazı sistemine yönelik ihale sürecinin en kısa sürede sonuçlandırılarak uygulamaya geçilmesi, 

-Amasra TİM den getirilen ve Gelik İşletme Müdürlüğü -150/-260 Kurul Batı 

panosunda kurulumu devam eden dik damar mekanize kazı teçhizatı ile  üretim sürecine 

başlanılması,  

-2017 yılında doktor, istirahat sebepleri ile işe gelmeyenler hakkında sağlık heyeti 

raporu talep edilerek, sağlam çalışır alanların devamsızlıklarının takip edilmesi çalışmasının 

olumlu sonuçlar verdiği görüldüğünden, bu çalışmaya titizlikle devam edilmesi, 

-İşe gelmememe alışkanlığı devam eden personel hakkında disiplin soruşturması ve iş 

akitlerinin feshi çalışmalarının kararlılıkla yürütülmesi. 

-Çalışma bakanlığı İş Müfettişlerince durdurulan pnömatik patlatma ile üretim 

yönteminin ilgili yönetmeliğe uygun hale getirilmesine yönelik müessesede başlatıldığı 

görülen çalışmaların  sonuç alınacak şekilde tamamlanması, 

-Ocaklarda konsantrasyona gidilmesi ile optimum çalışma ve çalıştırma düzeninin 

sağlanarak bir vardiyadan istenilen iş hacminin artırılması, 

-İşçilerin fiili çalışma sürelerinin artırılabilmesi doğrultusunda yeni kuyu açılması, 

mevcutların derinleştirilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, 

-Daha kalın, daha temiz ve daha verimli damarlardan yapılacak üretimin artırılması, 

üretimin her aşamasında daha temiz kömür üretimi için gerekli özenin gösterilmesi, 

-Kazı, hazırlık, ayak gerisi nakliye, elektro-mekanik ve üretime yardımcı diğer 

işçiliklerindeki nitelikli eleman açığı ile deneyimli ve donanımlı vardiya mühendisi açığının 

ivedilikle giderilmesi, 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Karadon TİM 2017 Yılı 

Sayıştay Denetim Raporu 

69 

 

-ÇSG Bakanlığı İş Müfettişlerinin son yıllarda Müessese işyerlerinde, ilgili yönetmelik 

gereği işin durdurulması kararlarına esas olan noksanlıkların kurum bazında bir plan dahilinde 

en kısa sürede giderilmesi, gerektiğinde ilgili Bakanlıkla irtibata geçilmesi, 

-Ocakların giderek derinleşmesi ve genişlemesiyle nakliyat sisteminin uzaması, 

aktarmaların artması sonucu artan nakliyat işçiliği ihtiyacını azaltmaya yönelik olarak,  

nakliyat sisteminde rehabilitasyona gidilerek kuyu dibinden üretim ayaklarına kadar bant-

vagon- zincirli konveyör sisteminde, koordinasyon ve otomasyon imkanlarının araştırılması, 

-Çalışanların yeraltı puantajlarının hangi sanat grubunda olursa olsun ayırım 

gözetilmeksizin, ayrıcalık tanınmaksızın yeraltına girdikleri ve yeraltından çıktıkları ana göre 

tutulması,  iş barışının ve iş disiplininin sağlanması,  

-Çalışanların motivasyonlarını artırmaya yönelik çareler üretilmesi gibi her türlü 

teknik ve idari tedbirin alınması ile mümkün olabilir. 

 

Öneri: 

Müessesede son yıllarda belirgin bir şekilde düştüğü görülen tuvönan ve satılabilir 

kömür üretim miktarlarının arttırılabilmesini teminen, ocaklarda konsantrasyona gidilerek, 

tam veya yarı mekanize kazı sistemlerine geçilmesi, iş disiplininin sağlanması, çalışanların 

motivasyonlarının arttırılması, optimum çalışma ve çalıştırma düzeninin sağlanarak işgücü 

verimliliğinin ve üretimin arttırılabilmesini teminen her türlü çabanın gösterilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.2.2: Son yıllarda üretimin giderek düştüğü görülen Karadon 

Müessesesinde Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Tuvönan Taşkömürlerinin 

Yıkattırılması, Parça Kömürlerin Torbalattırılması ve Katı Atıkların Yayılması İşi ile 

ilgili olarak; 15 yıllık sürede taahhüt edilen miktarlarda tüvönan kömürün temin 

edilerek yıkattırılmayan kömürler için ödeme yapmak zorunda kalınmaması 

Müessesenin Kilimli ve Gelik işletmelerinde üretilen tuvönan kömürlerin yıkandığı ve 

zenginleştirildiği Çatalağzı Lavvarı kurulduğu 1956 yılından, 30.11.2012 tarihine kadar 

faaliyetini sürdürmüştür.  Lavvardan çıkan ve ekonomik değeri olmadığı için çevreye atılan 

şistlerin oluşturduğu çevre sorununu azaltmak ve bu düşük kalorili kömürlerin enerji 

üretiminde kullanılmasını sağlamak için tesis edilen termik santrale yakıt hazırlamak 
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amacıyla lavvara ek olarak kurulan Filtrasyon Karıştırma Tesisleri ise 21.07.1991 tarihinde 

devreye girmiştir.  Kurulu kapasitesi 500 ton/saat (jig) kapasiteli bu tesis tuvönan kömürün 

özelliğine bağlı olarak 350-400 ton/saat fiili kapasitede çalıştırılmıştır.   

Günümüz teknolojisinin gerisinde kalan, işletmeye alınmasından 30.11.2011 tarihine 

kadar önemli bir revizyon ve modernizasyon işlemi geçirmeyen Çatalağzı Lavvarının 

ekonomik ömrünü doldurması ile Hazine Müsteşarlığı’nın yeni işçi alımına izin vermemesi, 

lavvar faaliyetlerinin de bir şekilde devam ettirilmesi zorunluluğu yeni arayışları gündeme 

getirmiş; Müessesede üretilen tuvönan taşkömürlerinin Çatalağzı Lavvarı mahallinde, 

gerektiğinde mevcut ünite ve altyapılardan da yararlanılarak kurulacak yeni bir lavvarda 

yıkattırılması ve katı atıklarının yayılması işinin özel sektör marifeti ile yaptırılmasına karar 

verilmiş ve 5 yıllık süre için KİK ile Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan izne müteakip ihaleye 

çıkılmıştır.  

ʺKaradon Taşkömürü İşletme Müessesesi Tuvönan Taşkömürlerinin Yıkattırılması ve 

Katı Atıkların Yayılması İşi” ihalesi ilk olarak 01.09.2008 tarihinde yapılmıştır. İhaleye tek 

firma teklif vermiş ve teklif yetersiz bulunarak ihale iptal edilmiştir. İhaleye fazla sayıda 

firmanın katılımının sağlanarak rekabet koşullarının oluşturulması amacıyla ihale 

dokümanlarında gerekli değişiklikler yapılmış ve 24.08.2009 tarihinde ikinci kez ihaleye 

çıkılmıştır. İhaleye üç firma teklif vermiş ancak uygun teklif bulunmadığından ihale iptal 

edilmiştir. 09.11.2009 tarihinde çıkılan üçüncü ihalede uygun teklif bulunmadığından iptal 

edilmiştir.  

Bu ihalelerde uygun ve yeterli teklif olmamasının en önemli nedeninin benzer iş 

kapsamının olduğu görülmüş bu nedenle,  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 

‘İstenecek Belgeler’ başlıklı 29.maddesinin 7. Paragrafında yer verilen; “İlk defa 

gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda daha önce bu hizmeti 

yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının 

oluşmayacağı anlaşılan hizmet alımı ihalelerinde idareler iş deneyimi aramayabilir.” 

ifadesine dayanılarak bu kez iş deneyimi aranmaksızın 22.02.2010 tarihinde ilan edilen ihale 

05.04.2010 tarihinde 4.üncü kez yapılmıştır.  

Beş yıllık süre içinde 5.250.000 ton tuvönan kömürün yıkattırılması ve 1.750.000 ton 

katı atığın yayılması işi için çıkılan bu ihaleye beş firma teklif vermiş, ihaleyi tuvönan 

kömürlerin yıkanması işi için 3,60 TL/ton, katı atıkların yayılması işi için 0,90 TL/ton olmak 

üzere toplam 20.475.000 TL bedelle Acarlar Müh. İnş. Ve Tic. San. Ltd. Şti. Kazanmıştır.      
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İhaleyi kazanan Acarlar Mühendislik İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti ile 30.07.2010 tarihinde 

sözleşme bedeli 20,475 milyon TL ve montaj süresi 9 ay olan sözleşme imzalanmış, firmaya 

25.10.2010 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 

Deneme çalışmaları 30.11.2011 tarihinde tamamlanmış ve TTK Yönetim Kurulunun 

14.12.2011 tarih ve 419 sayılı Kararı ile tesis kabul edilmiştir. "Lavvar 01.12.2011 tarihinden 

itibaren fiilen işletmeye alınmış olup sözleşmenin süresi bu tarihten itibaren 1.825 takvim 

günüdür." 

Firma 2012 yılı içerisinde faaliyetlerine devam ederken, Kamu İhale Kurulu’nun 

30.04.2012 tarih ve 2012/MK-136 sayılı Kararında özetle; 

“İhaleye katılan firmalardan Yertaş İnşaat Tur. San. ve Maden Tic. Ltd. Şti. ve 

Karbomet Mad. İnş. Tur. Taşımacılık Liman Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının 10.06.2010 

tarih ve 13620 sayılı şikayet başvurusunun Kurulun 12.07.2010 tarihli ve 2010/UH.I-2039 

sayılı Kararı ile reddedildiği, bunun üzerine davacının Kurul kararının iptali için açılan 

davaya ilişkin Ankara 7. İdare Mahkemesinin 30.12.2011 tarih ve E2010/1470, K:2011/2083 

sayılı kararında 1.inci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Acarlar Müh. İnş. Tic. Ve 

San. Ltd. Şti ile Lotus Müteahhitlik Planlama İnş. Ve Müh. A.Ş.’nin ihale dışı bırakılması 

yönünde düzeltici işlem belirlenmesi gerekirken davacının itirazen şikayet başvurusunun 

reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediğinden işlemin iptaline karar 

verdiğini belirtmekte ve 12.07.2010 tarih ve 2010/UH.I-2039 sayılı Kararının iptal edilmesi 

ve anılan Mahkeme Kararı doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun 54.üncü Maddesi 10.uncu 

fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine oy birliği ile Karar verildiği,” 

belirtilmektedir. 

Bu doğrultuda, TTK Yönetim Kurulu’nun 08.08.2012 tarih ve 271 sayılı kararı ile 

Acarlar Müh. İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti ile yapılan sözleşme ihaleye kaldığı yerden devam 

edilebilmesi için "31.08.2012 tarihi itibarıyla fesih edilmiştir."  

Ancak Karadon Müessesesi kömür üretiminin devam edilebilmesi ve kömür yıkama 

faaliyetleri için alternatif imkanların olmaması nedeniyle yıkama faaliyetlerinin devamı için, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22.a maddesi gereği Acarlar firmasından doğrudan teklif 

alınmış, 7.623.750 TL olan yaklaşık maliyete göre %13 oranında yüksek fiyat temin 

edilmiştir. Ancak, ihale komisyonunca tuvönan kömür üretiminin kesintiye uğratılmadan 

yürütülmesi ve mutlaka temini gerektiği hususları dikkate alınarak,  29.08.2012 tarihinde 

Doğrudan Temin Yolu ile kömür yıkama ve katı atıkların yayılması işleri için 01.09.2012 
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tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 18 aylık sözleşme imzalanmıştır. Yeni tuvönan kömür 

yıkama birim fiyatı 5,73 TL/ton olmuştur. 

Doğrudan temin hizmet alım sözleşmesine göre 1.350.000 ton tuvönan taşkömürünün 

yıkattırılması işi için 5,73 TL/ton birim fiyat üzerinden 7.735.500 TL ve 525.000 ton katı 

atıkların yayılması işi için 1,63 TL/ton birim fiyat üzerinden 533.750 TL olmak üzere toplam 

8.591.250 TL tutarında anlaşma yapılmıştır. 

Bu Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 18 aydır. Ancak devam eden 

ihale süreci sonunda yeni bir lavvarın işletmeye alınması halinde bu sözleşme 

sonlandırılacaktır. 

Acarlar firması ile yapılan ilk Sözleşmenin fesih edilmesi nedeniyle 05.04.2010 

tarihinde yapılan ihale ile ilgili düzeltici işlem yapılmak üzere Yertaş İnşaat Tur. San. ve 

Maden Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taşımacılık Liman Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. iş 

ortaklığından opsiyon, geçici teminat ve birim fiyatları ile ilgili mutabakat istenilmiştir. Ortak 

girişim grubunun geçici teminat fiyat konusunda mutabakat vermesi üzerine yapılan 

çalışmalar neticesinde Karadon tuvönan kömürlerinin yıkattırılması işi için 4,81 TL/ton, katı 

atıkların yayılması işi için 0,90 TL/ton olmak üzere toplam 26.827.500  TL bedelle Yertaş 

İnşaat Tur. San. ve Maden Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. Taşımacılık Liman Hiz. 

San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığına verilmesi Yönetim Kurulu’nun 07.09.2012 tarih, 291 s. kararı 

ile uygun bulunmuştur.  

Bu karara Acarlar Müh. İnş. Tic. Ve Sanayi Ltd. Şti. kurum nezdinde itiraz etmiş, 

firma itirazının kurumca ret edilmesi sonucunda firma bu kez Kamu İhale Kurumuna müracat 

etmiştir. Kamu İhale Kurumunca bu şikayet reddedilmiştir. 

Bu iş için Yertaş İnşaat Tur. San. ve Maden Tic. Ltd. Şti. ve Karbomet Mad. İnş. Tur. 

Taşımacılık Liman Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak girişim grubu ile sözleşmeye davet 

aşamasına gelinmişken, Kurumun bir diğer müessesesi olan Amasra TİM tuvönan 

taşkömürlerinin yıkattırılması ihalesine ait Karbomet Mad. İnş. Tur. Taşımacılık Liman Hiz. 

San. Tic. Ltd. Şti. Ile Kurum arasında imzalanan sözleşme firmanın şartname hükümlerine 

uygun olarak taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle TTK Yönetim Kurulu’nun 

19.10.2012 tarih ve 344 sayılı kararı ile fesih edilmiştir.  Fesih nedeniyle Karbomet Mad. İnş. 

Tur. Taşımacılık Liman Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Nin Kamu İhale Sözleşme Kanununun 26. 

Maddesi gereğince iki yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı ihalelerden 
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yasaklanması için ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 08.11.2012 tarihinde bildirim 

yapılmıştır.  

Karbomet Mad. İnş. Tur. Taşımacılık Liman Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yasaklamaya 

girmesi nedeniyle bu iş ortaklığı ile Karadon TİM tuvönan taşkömürlerinin yıkattırılmasına 

ilişkin sözleşme imzalanmamış, ihalede başka uygun teklif de bulunmadığı için ihale iptal 

edilmiştir.  

Bilahare 08.04.2013 tarih ve 2013/MK-102 Karar No.lu Kamu İhale Kurulu Kararında 

özetle; 

Kamu İhale Kurumunca Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 30.12.2011 tarihli 

E.2010/1470 K:2011/2083 sayılı kararına karşı yürütmenin durdurulması talepli olarak temyiz 

yoluna başvurulması üzerine Danıştay 13. Dairesinin 20.12.2012 tarih ve E.2012/1671 sayılı 

kararı ile “idare mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği” 

belirtilerek, 

13. danıştay Dairesinin 20.12.2012 tarih ve E:2012/1671 sayılı Kararı gereğince, 

“Kamu İhale Kurulu’nun 30.04.2012 tarih ve 2012 MK-136 sayılı kararının iptaline” 

Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı kanunun 54 

üncü maddesinin onuncu fıkrasının ( c ) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun 

reddine karar verilmiştir. 

Böylece ilk sözleşmesi fesih edilen Acarlar firması ile tekrar sözleşme imzalanması 

imkanı ortaya çıkmış ve bu doğrultuda TTK Yönetim Kurulu’nun 17.05.2013 tarih ve 147 

sayılı kararı ile Acarlar firması ile yeniden sözleşme imzalanmasına onay verilmiştir. 

TTK Yönetim Kurulu’nun bu kararı üzerine Acarlar Müh. İnş. Tic. Ve Sanayi Ltd. Şti.  

den sözleşmenin aynı şart ve esaslarda kaldığı yerden devamı için 1.228.500 TL’lik kesin 

teminat mektubu istenilmiştir. 

Acarlar Müh. İnş. Tic. Ve Sanayi Ltd. Şti. Nin 31.05.2013 tarihli cevabi yazıları sonuç 

bölümünde; "B.K.’nun eser sözleşmelerine ilişkin kuralları gereğince fesih ve tasfiye yoluyla 

tamamen sona erdirilen bir sözleşmenin tek taraflı olarak yeniden ihyası ve sona erdirilmiş 

sözleşme uyarınca üstlenilmiş edimlerin talep edilmesi mümkün olmadığı halde eski 

sözleşmeye geri dönülmesinin usül ve yasaya aykırı olduğundan 21.05.2013 tarih ve 6433 

sayılı yazı gereğinin yerine getirilme imkanı bulunmamaktadır." Denilmiştir. 
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Kamu İhale Kurulu’nun almış olduğu 08.04.2013 tarih ve 2013/MK-102 sayılı karar 

doğrultusunda, daha önce sözleşmesi fesih edilen Acarlar Müh. İnş. Tic. Ve Sanayi Ltd. Şti. 

nin sözleşmeye devam edilmesi konusunda Kurum talebine olumlu cevap vermemesi ve bu 

konuda kurum hukuk müşavirliğinin mütalaalarının da şirketin sözleşmeyi imzalaması 

zorunluluğunu gerektirir hukuki bir düzenleme bulunmadığı şeklinde olması üzerine TTK 

Yönetim Kurulu’nun 24.06.2013 tarih ve 190 sayılı kararı ile ihale ikinci kez iptal edilmiştir.  

Kurum ile son ihaleyi iptal ettiren Acarlar firması arasında imzalanan Tuvönan 

kömürlerin 5 yıllık süre için yıkattırılmasına ilişkin 30.07.2010 tarihli Sözleşmeye  göre, 

Aralık 2011 ayı yıkama birim fiyatı 3,60 TL/ton iken, yukarıda detayları verildiği şekilde,  

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 30.12.2011 tarih ve E2010/1470, K:2011/2083 sayılı Kararı 

gereğince alınan Kamu İhale Kurulu’nun 30.04.2012 tarih ve 2012/MK-136 sayılı Kararı 

doğrultusunda Sözleşmenin 31.08.2012 tarihinde fesih edilmesi sonucu, Karadon 

Müessesesinde üretimin durmaması için firma ile 01.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 

28.02.2014 tarihine kadar 18 aylık doğrudan temin sözleşmesi yapılmak zorunda kalındığı, 18 

aylık doğrudan temin sözleşmesinde; kömür yıkama birim fiyatının, 3,60 TL/ton’dan yaklaşık 

%60 oranında bir artışla 5,73 TL /ton’ a yükseldiği, katı atık yayma birim fiyatının ise 0,90 

TL/ton’dan %81 oranında bir artış ile 1,63 TL/ton’a yükseldiği görülmüştür.   

Aradan geçen sürede yeni lavvar ihalesi ÇED Raporuna ilişkin yapılan itirazlar 

neticesinde sonuçlandırılamadığından, Karadon Müessesesinde üretimin kesintiye 

uğramaması için aynı firma ile 01.03.2014 tarihinden geçerli olmak üzere 31.08.2015 tarihine 

kadar ikinci kez 18 aylık doğrudan temin sözleşmesi imzalanmıştır.  

Bu sözleşmeye göre kömür yıkama birim fiyatının 5,73 TL/tondan %56 oranında 

artışla 8,95TL/ton’a, katı atıkların yayılması birim fiyatının ise 1,63 TL/ton’dan %211 

oranında bir artışla 3,45 TL/ton’a yükseldiği görülmüştür.  

30.08.2015 tarihinde 2. Doğrudan temin sözleşmesinin bitmesi üzerine 1.09.2015 

tarihinden başlamak üzere 28.02.2017 tarihine kadar 18 aylık 3. Doğrudan temin 

sözleşmesinin imzalandığı, Bu sözleşmeye göre kömür yıkama birim fiyatının bu defa 8,95 

TL/tondan %17 oranında artışla 10,50 TL/ton’a, katı atıkların yayılması birim fiyatının ise 

3,45 TL/ton’dan %16 oranında bir artışla 4,00 TL/ton’a yükseldiği, 28.02.2017 tarihinde bu 

sözleşmenin sona ermesi ile 08.03.2017 tarihinden başlamak üzere 12 aylık 4. doğrudan temin 

sözleşmesinin imzalandığı, bu sözleşmeye görede kömür yıkama birim fiyatının %37 

oranında artışla 14,45 TL/ton'a, katı atık taşıma ve yayma birim fiyatının da %50 oranında 

artışla 6 TL/ton' a yükseldiği görülmüştür. 
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Burada Acarlar Firmasının, gerek KİK gerekse mahkeme kararları sonucu 

sözleşmesinin feshinden sonra Müessesenin üretimi durdurma noktasına gelmesinden 

yararlandığı, Kurumun doğrudan temin yoluyla hizmet alımına gitmek zorunda kalması ile 

pazarlık gücünün azalmasından istifade ettiği, fahiş birim fiyat tekliflerini Kurumun kabul 

etmek zorunda kalarak doğrudan temin sözleşmelerini imzaladığı görülmektedir.  

Karadon Müessesesinin Acarlar firmasından Lavvar hizmet alımı süreci ve firmaya 

yapılan ödemeler aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. 
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Tuvönan taşkömürlerinin yıkattırılması işlerine ilişkin olarak hizmet alımına 

başlanılan 2006 yılından bugüne kadar geçen süreç içerisinde yaşanan sorunların en aza 

indirilmesi düşüncesi ile Kurum tarafından üretilen tuvönan taşkömürlerinin yıkattırılması 

işlerinde sözleşme süresinin 15 yıla çıkartılmasına ilişkin olarak; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 04.07.2012 tarih 9000 sayılı yazı ile; 

firmaların ihale sonuçlarına itirazları ile hukuki sürecin uzadığı, buna karşılık 5 yıllık sürenin 

kısa olması nedeniyle büyük ve deneyimli firmaların ihalelere girmediği, daha rekabetçi bir 

ortamın yaratılmasını teminen sözleşme süresinin 15 yıla çıkartılmasını talep etmiştir.  

Bakanlık, KİT Genel Yatırım ve Finansman Programı gereği hizmet alım süresi ile 

ilgili, Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığından görüş istemiştir. 

Söz konusu kuruluşların talebi doğrultusunda, TTK tarafından tüm müesseseler için, 

5-10-15 yıllık süre seçenekleriyle yaklaşık maliyet hesabı yapılarak;  

"1-Lavvar tesislerinin yatırım programı dahilinde TTK tarafından yapılması ve 

işletilmesi, 

2-Lavvar tesislerinin yatırım programı dahilinde TTK tarafından yapılması, 

işletmesinin özel sektörden hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi, 

3-Lavvar tesisleri için hizmet alımı yoluna gidilmesi, yani tesis yapımı ve işletilmesi 

hizmetlerinin özel sektöre ihale edilmesi," Şeklinde üç ayrı seçenek hazırlanmıştır.  

TTK’nın 2012 yılında yaptığı bu çalışmaya göre; Lavvar tesislerinin Kurum tarafından 

yaptırılıp işletilmesi durumu ile 15 yıllık süre için hizmet alımı yolu ile lavvar tesisi yaptırılıp 

işlettirilmesi arasında kayda değer bir fark olmadığı, örneğin Karadon Müessesesi için lavvar 

tesisi dahil bütün işin hizmet alımı yoluyla yaptırılmasında birim maliyetin 5,16 TL/ton, 

Lavvar tesisinin TTK tarafından yaptırılıp, kendi personeli tarafından işletilmesinde birim 

maliyetin 5,53 TL/ton, Lavvar tesisinin TTK tarafından yaptırılıp hizmet alımı yoluyla 

işlettirilmesinde birim maliyetin 5,16 TL/ton olacağının belirtildiği, Ancak Kurumun Lavvar 

tesisisi kurulması ve işletilmesi işinin 15 yıl süre Hizmet Alımı yolu ile yapılması seçeneğini 

tercih ettiği görülmüştür.   

TTK’nın yaptığı bu çalışmaya ilişkin olarak;  
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Hazine Müsteşarlığı tarafından; ETKB’na muhatap 24.09.2012 tarih ve 15512 sayılı 

yazısı ile; "….Söz konusu iş için en uygun seçeneğin lavvar tesisinin TTK tarafından 

kurulması, işçilik için ise hizmet alımı yoluna gidilmesinin olacağı," ancak takdirin ilgili 

Bakanlığa ait olduğu, 

Kalkınma Bakanlığı tarafından da; "TTK’nın yeniden yapılandırma çalışmalarının 

sürdüğü, bu çalışmalar sonucunda gelinecek nokta hakkında yüksek mdüzeyde siyasi karar 

verilmemişken, Kuruluşun uzun vadeli yükümlülükler altına sokulmasının uygun olmadığının 

düşünüldüğü," olası etki ve sağlanacak faydaların değerlendirilerek bu iş için en uygun 

yönteme ilgili Bakanlıkça karar verilmesinin uygun olacağı, görüşleri belirtilmiştir.  

Nihayetinde, Bakanlığın 05.06.2013 tarih 1008 sayılı Olurları ile sözleşme süresinin 

15 yıla çıkartılmasına izin verildiği görülmüştür. 

Karadon TİM tuvönan taşkömürlerinin yıkattırılması işinin 15 yıllık süre ile ihale 

edilebilmesi için ihale dokümanları hazırlanmış ve 20.02.2014 tarih ve 56 sayılı TTK 

Yönetim Kurulu kararı ile ihaleye çıkılmak üzere karar alınmıştır.  

İhale 16.06.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Acarlar Müh. İnş. Tic. Ve San. Ltd. 

Şti.’nin 27.05.2014 tarihinde idareye (TTK Genel Müdürlüğü) yaptığı şikayet başvurusunun, 

idarenin 03.06.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, firmanın 11.06.2014 tarihinde KİK’na 

yaptığı itirazen şikayet dilekçesi neticesi,  

KİK’nun 23.07.2014 tarih 2014/UH.I-2697 sayılı Kararı ile özetle;  

“İhale konusu Tuvönan Taşkömürlerinin Yıkanması (Lavvar tesisi) işinin ÇED olumlu 

belgesi alınması gereken işlerden olduğu, bu nedenle ihaleden önce ÇED belgesinin alınmış 

olması gerektiği anlaşıldığından, idarece Teknik Şartnamenin 23.2. maddesinde yer alan bu 

yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu yönündeki bu düzenlemesinin 4734 sayılı KİK’nun 

Temel İlkeler başlıklı 5.inci maddesinde yer alan, ilgili mevzuatı gereğince "ÇED raporu 

gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED Olumlu Belgesinin alınmış olması 

hükmüne açık aykırılık taşıdığı," gerekçesi ile ihalenin iptal edildiği,    

ÇED Raporu için Kurumun Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşa Proje 

Tanıtım Dosyası hazırlattırmak üzere 05.02.2015 tarihinde ihaleye çıktığı ve 22.04.2015 

tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı “ÇED Gerekli Değildir” belgesini 

alarak, 09.06.2015 tarih ve 201 sayılı Yönetim kurulu Kararı ile 15 yıllık sürede, “tüvenan 
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taşkömürlerinin yıkattırılması, parça kömürlerin torbalattırılması ve katı atıkların yayılması” 

işi için 27.07.2015 tarihinde 15 yıllık süre için ikinci kez ihaleye çıktığı görülmüştür. 

İşçilerin emeklilik nedeniyle sürekli azalması, yerlerine yeterince işçi temin 

edilememesi, 2014 yılı ve sonrasında yapılan yasal değişikliklerle, yeraltı işçisinin yıllık izin 

gün sayısının artması, haftalık çalışma saatinin azalması gibi nedenlerle Müessesenin üretim 

belirsizliğinin giderek artmasına,  karşılık firmalara 750.000 ton/yıl ±%20 aralığında 15 yıl 

için toplam 11.250.000 ton tuvönan kömürün yıkattırılması, ±%20 aralığında 3.937.500 ton 

katı atığın taşınması, ±%20 aralığında  393.750 ton parça kömürün torbalanması taahhüdünün 

verilmesi, Müessesenin 2010 yılında 905.393 ton olarak gerçekleştirdiği tuvönan kömür 

üretiminin, 2011 yılında 803.067 ton, 2012 yılında 805.871 ton, 2013 yılında 2.924 yeraltı 

işçisi ile  756.596 ton, 2014 yılında  680.215 ton olarak gerçekleştiği, 2015 yılında 468.896 

tona düştüğü, 2016 yılında 2.357 yeraltı işçisi ile 419.007 tona düştüğü, 2017 yılında 2.274 

yeraltı işçisi ile 427.921 ton olduğu  Müessese üretiminin son yıllarda giderek düşme eğilimi 

gösterdiği, mekanize kazı sistemine ilişkin ihale sürecinin halen devam ettiği dikkate 

alındığında büyük bir risk taşımaktadır. 

Öte yandan, ÇSG Bakanlığı İş Müfettişlerince Müessese ocaklarında zaman zaman 

işin durdurulmasına karar verildiği, pnömatik patlatma ile yapılan üretimin durdurulduğu, bu 

durumun yaklaşık 150 ton/gün üretim kaybına yol açtığı, mekanize/yarı mekanize kazı 

sistemine yönelik ihale sürecinin uzun sürebileceği, kazı işçi sayısının 2010 yılında 1.382 kişi 

iken 2017 yılında %47 oranında azalarak 733 kişiye düşmesi, tüvonan kömür üretiminin 2010 

yılına (905.393 ton) göre %53 oranında azalarak 427.921 tona düşmesi, yeterli sayıda kazı ve 

hazırlık işçisi alımına izin verilmemesi, 10.09.2014 tarih 6552 sayılı Kanun ile (04.04.2015 

tarih 6645 Sayılı Kanun ile değişik) yeraltı maden işyerlerinde haftalık çalışma sürelerinin 45 

saatten 37,5 saate düşürülmesi, hafta tatillerinin 2 güne çıkarılması, senelik izin sürelerinin 

artması bu durumun müessesede yaklaşık 45.000 ton/yıl üretim kaybına yol açması gibi 

hususlar ile yıkat ya da öde taahhüdüyle üretilemeyen kömür için de hizmet maliyeti doğacağı 

dikkate alınarak 2014 yılı Denetim Raporu İşletme Çalışmaları Hizmet Alımları Bölümünde 

09.06.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararının ve 27.07.2015 tarihinde başlayan ihale sürecinin 

yeniden değerlendirilmesi önerilmiştir.  

Ancak, 27.07.2015 tarihinde yapılan ihaleyi Zafer İnşaat’ın kazandığı, firma ile 

13.11.2015 tarihinde sözleşme imzalandığı, 12.02.2016 tarihinde yer teslimi yapıldığı,  

Teklif ve Sözleşme bedellerinin; 
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Tuvönan taş kömürlerinin yıkattırılması işinin;15 yılda toplam 11.250.000 ton ±%20  

×6,90 TL/ton birim fiyattan toplam 77.625.000,00 TL, 

Parça kömürlerin torbalattırılması işinin;15 yılda toplam 393.750 Ton ×16,50 TL/ton 

birim fiyattan toplam 6.496.875,00 TL, 

Katı atıkların yayılması işinin; 15 yılda toplam 3.937.500 ton ×2,40 TL/ton birim 

fiyattan toplam 9.450.000,00 TL olduğu, Sözleşme bedelinin toplam 93.571.875 TL olduğu 

görülmüştür. 

İhaleye teklif veren firmalardan Acarlar Müh.İnş.Tic.ve San. Ltd.Şti.’nin Ankara 18. 

İdari Mahkemesine ihalenin iptal edilmesi yönünde dava açtığı görülmüştür. Ankara 18. İdari 

mahkemesi tarafından KİK’nun Acarlar firmasının daha önceki itirazını esas yönünden 

incelemesi için Karar alınması üzerine, KİK tarafından esas yönünden yapılan inceleme 

sonucunda 04.05.2016 tarihli Kararı ile firmanın itirazen şikayet başvurusu esas yönünden de 

reddedilmiştir. 

Bu süreçte sözleşme imzalanan Zafer firmasının sahada sadece temizlik çalışması 

yaptığı görülmüştür. Firmanın süre uzatım talebine istinaden TTK Yönetim Kurulu'nun 

29.09.2016 tarih 273 No.lu kararı ile firmaya 82 takvim günü süre uzatımı verilmiş ve lavvar 

montajının tamamlanma tarihi 02.01.2017 olmuştur. Firma bu tarihe kadar lavvar montajını 

tamamlayamamış olup, bu tarihten itibaren firmaya sözleşmenin Cezalar ve Sözleşmenin 

Feshi Başlıklı 16.1.1. Maddesine istinaden 10.08.2017 tarihine kadar 220 takvim günü cezalı 

çalışma süresi verildiği, bilahare yüklenici firmanın talebi TTK Yönetim Kurulu'nun 

11.05.2017 tarih ve 132 No.lu kararı ile cezalı çalışma süresi 82 takvim günü uzatılarak lavvar 

montajının tamamlanma tarihinin 31.10.2017 olarak belirlendiği görülmüştür. 

 Firma bu defa 19.10.2017 tarihli yazısında özetle; lavuar prosesi imalatlarının bitmiş 

olmasına rağmen Çin limanlarında gemi bulunamaması nedeni ile ancak 22 Eylül itibariyle 

teçhizatın Zonguldak Çatalağzı Lavvar sahasına tam olarak naklinin gerçekleştirilebildiği, 

yine Çin’den getirilecek olan montaj ekibinin yolda geçirdiği ölümlü trafik kazası nedeniyle 

montaj çalışmalarında gecikme yaşandığını, buna rağmen yapılması gereken diğer işlerle ilgili 

montaj çalışmalarını sürdürdüklerini bildirmiştir.  Akabinde lavuar montajında yukarıdaki 

sebeplerden ötürü yaşanan 68 günlük gecikmeninde dikkate alınarak cezalı çalışma süresinin 

15 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılması talep edilmiştir. 

 07.11.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 76 günlük ek süre verilerek lavvar 

montajının tamamlanma tarihi 15 Ocak 2018 olmuştur. 
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 Bu defa firma 15 Ocak itibari ile genel olarak montaj çalışmalarını tamamladığını 

ancak Enerjisa'nın enerji nakil hatlarındaki voltaj yükseltme ile ilgili yenileştirme çalışmaları 

nedeniyle proje tadilatına gittiği için enerji ihtiyaçlarını karşılayamadığı, izin verilmesi 

halinde idareye ait enerji tesislerinden geçici bir süre yararlanabilmek için 11 günlük ek süre 

talebinde bulunmuştur. Yönetim Kurulunun 25 Ocak 2018 tarihli kararı ile süre uzatım talebi 

uygun bulunmuştur. 

 Son duruma göre yüklenici firma 26.01.2018 itibariyle sahada 1 Çinli personel, 16 

Türk personel ile test çalışmalarına başlamıştır. Tesisin mart ayına kadar tam kapasite ile 

çalıştırılmasının planlandığı, ancak Mart 2018 itibarıyla tesisin test çalışmalarının sürdüğü 

tespit edilen noksanlıkların giderilmeye çalışıldığı görülmektedir.  

 Tesis devreye alındığında 350 ton/h kapasiteye sahip olacaktır. 

Öte yandan, Acarlar Müh. İnş.Tic.ve San.Ltd.Şti. ile devam eden doğrudan temin 

sözleşmesi çerçevesinde 08.03.2018 Tarihine kadar kömür yıkatma ve katı atık yayma 

işlerinin devam edeceği belirtilmiştir.  

 

Öneri: 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Tuvönan Taşkömürlerinin Yıkattırılması, 

Parça Kömürlerin Torbalattırılması ve Katı Atıkların Yayılması İşi ile ilgili olarak; 

2013 yılında 2.924 yeraltı işçisi ile 756.596 ton tüvönan üretim gerçekleştiren Karadon 

Müessesesinde son yıllarda üretiminin giderek düşmesine 2017 yılında 2.221 yeraltı işçisi ile 

427.921 ton tüvönan üretim gerçekleştirilmesine karşılık 13.11.2015 tarihinde Zafer İnşaat 

Madencilik firması ile imzalanan sözleşme kapsamında; Tuvönan taş kömürlerinin 

yıkattırılması işi için;15 yılda 6,90 TL/ton birim fiyattan toplam 11.250.000 ton (±%20),  

Parça kömürlerin torbalattırılması işi için;15 yılda 16,50 TL/ton birim fiyattan toplam 393.750 

Ton (±%20), Katı atıkların yayılması işi için; 15 yılda 2,40 TL/ton birim fiyattan toplam 

3.937.500 ton (±%20), taahhüdünde bulunulduğu ve lavvar tesisi montajının tamamlanma 

tarihinin Mart 2018 olarak belirlendiği görüldüğünden; 15 yıllık sürede taahhüt edilen 

miktarlarda tüvönan kömürün temin edilerek yıkattırılmayan kömürler için ödeme yapılmak 

zorunda kalınmamasını teminen öncelikle müessese tüvönan kömür üretiminin arttırılması 

olmak üzere gerekli her türlü tedbirin alınması önerilir.  
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BULGU 7.2.3: Hazırlık çalışmalarında galeri ilerleme hızlarının artırılmasını 

teminen ekonomik ömrünü doldurmuş E-H Delici, kazıcı ve yükleyicilerin bir program 

dahilinde yenilenmesi, tam cephe galeri açma makinelerinin kullanılmaması, 

Müessese’de hazırlık faaliyetlerinin sürdürüldüğü en üst kat kotu -150 (Gelik), en alt 

kat kotu -460 (Kilimli) metredir.  Açık tutulan en üst kat +140, en alt kat ise       -540 olup bu 

iki kat arası mesafe 680 metredir.  Yeraltında açılan kuyu, desandre, baş yukarı vb. galerilerin 

toplam uzunluğu olarak ifade edilen ocak açıklığı 2002 yılında 116 km iken, 2017 yılında 135 

km’ye yükselmiştir.  

Müessese’nin 2015 yılından bu yana hazırlık ilerleme randımanları ve 2017 yılı 

ilerleme randımanının bir önceki yıla göre karşılaştırılması, 2014 ve sonrası yıllara ait 

değerlerle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir. 

                      Hazırlık ilerleme Randımanları Tablosu   

Hazırlık ilerleme 

 randımanları  

(B10 Kesite göre) 

2015 Yılı 

Gerçekleşen 

 

cm/yev. 

2016 Yılı 

Gerçekleşen 

 

cm/yev. 

2017 Yılı 

Gerçekleşen 

 

cm/yev. 

Geçen yıla göre 

gerçekleşme 

oranı 

% 

Kredili 21,84 15,44 20,94 136 

Hazırlık 21,15 14,26 - - 

Müteferrik 16,71 17,11 16,34 95 

Galeriler toplamı 18,35 16,08 20,07 126 

Tabanlar 16,23 18,22 17,47 96 

2017 yılında önceki yıla göre galeri ilerleme hızlarının %26 oranında artış ile 20,07 

cm/yev. olarak gerçekleştiği, taban ilerleme hızlarının %4 oranında azalışla 17,47 cm/yev. 

olarak gerçekleştiği görülmektedir. 806 metrelik toplam taş içi hazırlık miktarının önceki yıla 

göre %9 oranında fazla olduğu dikkate alındığında galeriler toplamı hazırlık ilerleme 

randımanında görülen %26 oranındaki artışın hazırlık işçiliği yevmiye sayısının önceki yıla 

göre %22 oranında eksik gerçekleşmesine rağmen Karadon Müessesesine son yıllarda temin 

edilen 3 adet çok amaçlı elektro hidrolik delici kırıcı makinenin (DUVAS) damar içi hazırlık 

ve galeri taramalarında  kullanılmaya başlanmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.   
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Müessesenin Büyük Hazırlık Servisi personel durumu; 

Sanat Kodu  Sanat Ünvanı Çalışan Sayısı 
101 Yeraltı Vard.Müh.(Maden) 3 

123 “ Ast Madenci 1 

191 “ Vard.Teknikeri(Maden) 4 

301 “ Hazırlık İşçisi 58 

302 “ Maden Top.Yrd. 1 

303 “ Barutçu 4 

415 “ Tar.Sök.ve Bak.Onr.İşç. 3 

505 “ Nakliyat İşçisi 18 

1010 Yerüstü Vardiya Müh. 1 

Toplam 93 

 

Ekipman listesi, durumu: 

TİPİ Çalıştığı Yer Durumu 

Y
ü
k
le

y
ic

il
er

 

L513 Etüd -360 Lağımda Faal 

L514 Etüd Revizyona alınacak 

L515 Etüd -460/51516 Etüd Lağımında faal 

L516 Gelik Gelik İşletmeye verildi 

L517 Etüd Amasra Müesseseye gönderildi 

L518 Gelik -460 Gelik Etüd Lağımında 

L519 Etüd -360  Gelik 406 Lağımında faal 

L520 Etüd Atölyede bakımda 

L521 Gelik -360 Gelik 407 lağımında faal 
 

D
el

ic
il

er
 

107 MFP  Atölye  Yedek malzeme bekleniyor 

105 M Etüd Revizyona alınacak 

105 M Etüd -460/ 41505 Lağımında faal 

105 M Etüd -460/ 51516 Lağımında faal 

105 C Atölye Yedek malzeme bekleniyor 

105 M Atölyede Faal durumda 

105 M Atölye  
 

D
U

V
A

S
L

A
R

 DUVAS ETÜD -540 Etüd Lağımında 

DUVAS ETÜD -460/ 41505 EtüD Çevirme Lağımında faal 

DUVAS ETÜD Atölyede 

 

Projelerin gecikmesine neden olan sorunların başında yeterli sayıda kalifiye eleman 

eksikliği ve kritik sanatlarda çalışan personel yetersizliğinden dolayı 2 vardiya olarak 

çalışılması, mevcut çalışan bazı ekipmanların ekonomik kullanım ömrünü tamamlaması ve 

buna bağlı olarak sık sık arıza yapması, yedek parça temininde yaşanan sorunlar, ayrıca, yeni 
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alınan ekipmanların da (DUVAS) elektronik devre olması nedeniyle herhangi bir arızada 

servisinin beklenmesi, bakım ve onarımlarının uzun zaman alması gibi nedenlerden dolayı 

projeler de gecikmelere neden olmaktadır.  

Müessesede yeterli sayıda hazırlık işçisi alınması, ayrıca ekonomik ömrünü 

tamamlamış bulunan ekipmanların yenilenmesi ve 2017 yılı yatırım programında olmasına 

karşılık 2017 yılı içerisinde ihalesi yapılamayan Galeri açma Makinasının da temin edilmesi 

durumunda galeri ilerlemelerinin artarak projelerin zamanında bitirilmesi öngörülmektedir.    

Günde İki vardiya çalışılması halinde galeri ilerleme hızı 30 metre/ay olarak 

gerçekleşmektedir.  Günde üç vardiya çalışılacak şekilde işçi istihdam edilmesi halinde aylık 

ilerleme miktarının artırılması mümkün olacaktır. Gerek çalışma arınlarının taş tumbasına 

uzaklıkları nedeniyle, boş vagon-dolu vagon nakliyatındaki gecikmeler, yollardaki arızalar da 

galeri ilerleme hızlarını olumsuz etkilemektedir.  

Denetim tarihi Mart-2018 itibarıyla Müessesede Elektro-Hidrolik Delici, Kırıcı 

Yükleyicilerin; 1 adedinin Amasra Müessesesinde olduğu, kalan 11 adet yükleyicinin 3 

adedinin kullanıma hazır tutulduğu, 5 adedinin ise fiilen çalıştırıldığı, 3 adedinin de atölyede 

bakımda olduğu,  önceki yıl alınan 3 adet çok amaçlı delici yükleyiciden (DUVAS) ikisinin -

540 katında çalıştırıldığı görülmüştür. 

E-H delici-yükleyiciler daha ziyade kısa metrajlı (50-100 metre) hazırlık lağımlarında 

kullanılmakta, bu lağımlarda arın gerisi hizmetler tonluk vagonlarla yapıldığından E-H delici 

ve yükleyici kapasitelerinden istenilen düzeyde yararlanılamamaktadır.  Taban yollarında ise 

nakliyat tonluk vagonlarla yapıldığından E-H delici çalıştırılamamakta, bunun yerine zorunlu 

olarak posta makineleri ve delik delici martoperfaratörler kullanılmaktadır. 

Ayrıca, Arın postasının 5 tonluk vagonlarla nakledilmesi ile nakliyat kapasitesinin 

yükseltilmesi, yolların bakım ve onarımlarının yapılarak düzgün hale getirilmesi ile nakliyat 

güzergâhındaki yoğunluğun giderilmesi, nakliyat güzergâhının taş içi galeri açma 

çalışmalarına göre de planlanması, Gelik 75.yıl Cumhuriyet Kuyusu -460 katının teçhiz 

edilerek bu kuyudan posta nakliyatı için faydalanılması ve uygun kesitlerde, 3 vardiya halinde 

çalışılması halinde, mevcut birikimiyle müessesenin galeri ilerlemelerini, metraj ve ilerleme 

hızı anlamında artırma şansı vardır. 

Öte yandan, Kilimli -540 Doğu Kanadı Kat Hazırlığı Projelerinde kullanılan Elektro-

Hidrolik Delici Yükleyicide meydana gelen arızanın giderilmesi için gereken teçhizatın temin 
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aşamasının yaklaşık 6 ay sürmesi (Enerji nakil kablosu yurt dışından temin edilmesi) 

nedeniyle bu süreçte ilerleme yapılamaması, 

 Gelik -460 Kat Hazırlığı Projesinde çalışmalar sırasında K10 fayının etki alanına 

girilmesi ve bu nedenle fay zonundan geçiş sürecinde sondaj çalışmalarının uzun süreler 

alması, ilerleme yapılan formasyonların bozuk olması,  

Kilimli -460 Kat Bağlantı Lağımı Projesinde Kömür damarlarının geçişinde kömürün 

gevşek olması nedeniyle ilerlemede güçlüklerle karşılaşılması, gibi nedenlerden dolayı 

ilerleme hızının düşük gerçekleştiği anlaşılmaktadır.   

Galeri ilerleme hızlarının düşük gerçekleşmesi galeri maliyetlerinin yükselmesine ve 

hazırlıkların gecikmesine ve beklenen faydanın kısa sürede sağlanamamasına neden 

olmaktadır.  

Müessesede 1992 yılında Dünya Bankası kredisi ile alınan ve ilerleme hızları 

martoperfaratörlere nazaran en az 5 kat fazla olan Elekto-hidrolik Delici ve Yükleyicilerin 

ekonomik ömürlerini doldurması nedeniyle, sıkça arızalandıkları, yedek parça teminlerinde de 

sıkıntı yaşandığı görülmektedir. Bunların da üretim planları ve geleceğe yönelik strateji 

doğrultusunda yenilenmesi ve/veya taş içi galeri ilerlemelerinde tam cephe galeri açma 

makinelerinin kullanılma imkanlarının araştırılması gerekmektedir.  

Öneri: 

Müessesede mevcut Elekto-hidrolik Delici ve Yükleyicilerin ekonomik ömürlerini 

doldurduğu, sıkça arızalandıkları, yedek parça teminlerinde sıkıntı yaşandığı, bakım-onarım 

masraflarının arttığı, sayılarının da yeterli olmadığı görüldüğünden, bunların üretim plan ve 

programları doğrultusunda yeterli sayı ve kapasitede olmak üzere yenilenmesi, son yıllarda 

temin edilen üç adet çok amaçlı elektro hidrolik delici kırıcı makinenin yanısıra taş içi galeri 

ilerlemelerinde tam cephe galeri açma makinelerinin de kullanılma imkanlarının araştırılarak 

değerlendirilmesi, hazırlık işlerinde arın postasının 1 tonluk vagonlarla yapılan nakliyat 

kapasitesinin yükseltilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.2.4: Devamsızlıklar, olağan olamayacak sıklıkta kullanılan hastane 

izinleri ve alınan raporlar ile Personel Devam ve Kontrol Sistemi uygulamalarında 

gözlenen suistimaller neticesinde iş disiplininin bozulması, alınan önlemlere rağmen 

belirgin bir gelişmenin sağlanamaması 
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Müessese’nin, 2017 yılı ortalama işçi sayıları ve yapılan fiili yevmiye adetleri program 

ve geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir. 

                

                 Fiili Yevmiye Adetleri Tablosu  

İşçilikler 

2016 yılı 

gerçekleşen 

yevmiye 

(adet) 

2017 yılı Gerçekleşme oranı 

Program 

yevmiye 

(adet) 

Gerçekleşen 

yevmiye  

(adet) 

Programa 

göre  

(%) 

Geçen yıla 

göre  

(%) 

I. Ana üretim           

A. İçeri (yer altı)           

1. Nezaret 30.908 40.633 27.277 67 88 

2. Kazı 145.193 156.630 142.142 91 98 

3. Hazırlık 57.850 71.732 44.199 62 76 

4. Bak. -onarım 43.729 51.075 39.810 78 91 

5. Nakliyat 117.380 140.967 98.619 70 84 

6. Elektro–mek. 66.618 74.910 56.358 75 85 

7. Muhtelif 24.367 28.148 22.398 80 89 

A. İçeri (yeraltı) toplam 486.045 564.095 430.803 76 89 

B. Dışarı (yerüstü) 23.981 17.252 19.785 115 83 

A+B Toplam 510.026 581.347 450.588 78 88 

C. Lavvar 7.297 8.172 6.131 75 84 

I. Ana üretim (A+B) 517.323 589.519 456.719 77 88 

II. Yardımcı üretim 39.724 26.786 37.543 140 95 

III. Yardımcı hizmetler 10.871 15.209 11.474 75 106 

IV. İdari servisler 13.542 17.706 10.312 58 76 

V. Yatırımlar 19.614 27.240 18.714 69 95 

Genel toplam 601.074 676.460 534.762 79 89 

Kazı / A-İçeri (%) 0,30 0,28 0,33 119 110 

A-İçeri / Genel toplam (%) 0,81 0,83 0,81 97 99,6 

Müessesede 2017 yılında gerçekleşen genel toplam yevmiye miktarı programa göre 

%21 oranında 141.698 yevmiye, bir önceki yıla göre ise %11 oranında 66.312 yevmiye daha 

az gerçekleştiği görülmektedir.  

2017 yılında izinsiz ve mazeretsiz işe gelmeyenler, ücretsiz ya da sayılmayan istirahat 

izni vb. kullananların 69.121 yevmiye işgücü kaybına yol açtıkları, bu rakamın fiili 

gerçekleşen yevmiye sayısının (534.762) %13’ünü oluşturduğu, toplu iş sözleşmesi ve ilgili 

mevzuat gereği verilen diğer izinler de dahil edildiğinde kayıp iş günü sayısının 161.698’e 

yükseldiği bu rakamın da fiili yevmiye sayısının %30’unu oluşturduğu görülmektedir. Yani 
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herhangi bir iş gününde o gün işe gelmesi gereken işçilerin yaklaşık üçte birinden biraz azı 

yasal veya yasal olmayan herhangi bir nedenle işe gelmemektedir. Bu durumun, İdare 

tarafından sorgulanmasında yarar görülmektedir.  

20.02.2017 gününe özgü yapılan tespitlerde, o gün içinde; 57 işçinin istirahatlı, 38 

işçinin doktor vizitesinde, 18 işçinin kazalı, 42 işçinin sayılmayan istirahatli, 374 işçinin 

(senelik-ücretsiz mazeretli-kurs-idari-doğum-ölüm-refakat-temsilci) izinli, 11 işçinin ise 

izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmediği görülmüştür.  O gün kayıtlı 2.687 işçinin 540'nın, 

bir diğer ifade ile %20’sinin çeşitli nedenlerle veya mazeretsiz olarak iş başı yapmadıkları,   

12.04.2017 gününe özgü yapılan tespitlerde, 46 işçinin istirahatlı, 30 işçinin doktor 

vizitesinde, 30 işçinin kazalı, 201 işçinin yıllık izinli, 32 işçinin ise izinsiz ve mazeretsiz 

olarak işe gelmediği, o gün kayıtlı 2.685 işçinin 461'inin, yani %17’sinin herhangi bir nedenle 

işe gelmediği görülmüştür.  

Kilimli İşletme Müdürlüğünde yapılan incelemelerde;  08.03.2018 tarihinde; 08:00-

16:00 vardiyasında (Tahkimat vardiyası); 

1. Kartiyede kayıtlı 62 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 45 işçinin 

geldiği, 

2. Kartiyede kayıtlı 56 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 30 işçinin 

geldiği, 

3. Kartiyede kayıtlı 65 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 49 işçinin 

geldiği, 

4. Kartiyede kayıtlı 32 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 24 işçinin 

geldiği,  

O gün o vardiyaya gelmesi gereken kayıtlı 215 Pano ayak üretim işçisinden 67 

tanesinin (%31’i) herhangi bir nedenle (Yıllık izin, ücretsiz mazeret izni, devamsızlık, hastane 

izni, ücretsiz istirahat izni, iş kazası istirahat izni v.b.) işe gelmediği görülmüştür. 

08.03.2018 tarihinde;  

24:00-08:00 (üretim vardiyası) vardiyasında vardiyaya gelmesi gereken kayıtlı 73 

pano ayak üretim işçisinden 53 tanesinin işe geldiği, 20 işçinin işe gelmediği,  

16:00-24:00 (üretim vardiyası)  vardiyasında vardiyaya gelmesi gereken kayıtlı 81 

pano ayak üretim işçisinden 60 tanesinin işe geldiği, 21 işçinin işe gelmediği, 
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Yaklaşık benzer durumlar 5-6-7-9 Mart 2018 tarihlerinde de tespit edilmiştir.  

Gelik İşletme Müdürlüğünde yapılan incelemelerde;  08.03.2018 tarihinde; 08:00-

16:00 vardiyasında (Tahkimat vardiyası); 

1. Kartiyede kayıtlı 60 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 40 işçinin 

geldiği, 

2. Kartiyede kayıtlı 58 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 6 işçinin 

geldiği, 

3. Kartiyede kayıtlı 31 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 27 işçinin 

geldiği, 

4. Kartiyede kayıtlı 78 pano ayak üretim işçisi olmasına rağmen vardiyaya 48 işçinin 

geldiği,  

O gün o vardiyaya gelmesi gereken kartiyede kayıtlı 227 Pano ayak üretim işçisinden 

60 tanesinin (%26’sı) herhangi bir nedenle işe gelmediği görülmüştür. 

08.03.2018 tarihinde;  

24:00-08:00 (üretim vardiyası) vardiyasında vardiyaya gelmesi gereken kayıtlı 94 

pano ayak üretim işçisinden 75 tanesinin işe geldiği, 19 işçinin işe gelmediği,  

16:00-24:00 (üretim vardiyası)  vardiyasında vardiyaya gelmesi gereken kayıtlı 101 

pano ayak üretim işçisinden 73 tanesinin işe geldiği, 28 işçinin işe gelmediği, 

Yaklaşık benzer durumların 5-6-7-9 Mart 2018 tarihlerinde de olduğu tespit edilmiştir.  

Müessesede 2017 yılı işçi puantajları incelendiğinde, 10 gün ve üzerinde devamsızlık 

yapan 84 işçi bulunduğu, iş kazası hariç 40 gün ve üzeri istirahat izni kullanan 212 işçi 

bulunduğu görülmüştür.  

Bu işçilerden bazılarının sondaj usulü ile puantajları incelendiğinde; 

O.G. (6058695) adlı işçinin, 27 gün devamsızlık yaptığı, 1 gün hastane izni kullandığı, 

31 gün sayılmayan istirahat izni bulunduğu, 17 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 11 gün iş 

kazası istirahati bulunduğu, 29 gün ücretsiz mazeret izni kullandığı, normal yeraltı 

çalışmasının 121 gün olduğu, aynı işçinin 2015 yılında; 48 gün devamsızlık yaptığı,  3 gün 

hastane izni kullandığı, 12 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 13 gün boş grup devresi 
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bulunduğu, normal yeraltı çalışmasının 120 gün olduğu, 2016 yılında; 29 gün devamsızlık 

yaptığı, normal yeraltı çalışmasının 96 gün olduğu, 

E.C. (5126666) adlı işçinin, 21 gün devamsızlık yaptığı, 4 gün ücretsiz istirahat izni, 

44 gün sayılmayan istirahat izni bulunduğu, 5gün iş kazası istirahat izni kullandığı, 39 gün 

ücretsiz mazeret izni, 12 gün hastane izni kullandığı, yıl içerisinde normal yeraltı çalışmasının 

84 gün olduğu, Aynı işçinin 2016 yılında 30 gün devamsızlık yaptığı, normal yeraltı 

çalışmasının 109 gün olduğu, 2015 yılında 8 gün devamsızlık yaptığı, normal yeraltı 

çalışmasının 87 gün olduğu, 

S.E. (5120213) adlı işçinin 35 gün devamsızlık yaptığı, 23 gün ücretsiz istirahat izni 

kullandığı, 52 gün sayılmayan istirahat izni bulunduğu, 40 gün ücretsiz mazeret izni 

kullandığı, normal yeraltı çalışmasının 94 gün olduğu aynı işçinin 2015 yılında 7 gün 

devamsızlık yaptığı, normal yeraltı çalışmasının 116 gün olduğu, 2016 yılında 15 gün 

devamsızlık yaptığı, normal yeraltı çalışmasının  95 gün olduğu, 

A.Ö. (5126744)  adlı işçinin, 33 gün devamsızlık yaptığı, 1gün eksik çalışma yaptığı,  

2 gün hastane izni kullandığı, 24 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 29 gün sayılmayan 

istirahat izni bulunduğu, 7 gün iş kazası istirahat izni kullandığı, 1 gün idari izin kullandığı, 

22 gün ücretsiz mazeret izni kullandığı, yıl içerisinde normal yeraltı çalışmasının 122 gün 

olduğu, 

Aynı işçinin 2016 yılında, 25 gün devamsızlık yaptığı, yıl içerisinde normal yeraltı 

çalışmasının 117 gün olduğu, 2015 yılında 11 gün devamsızlık yaptığı, normal yeraltı 

çalışmasının 104 gün olduğu,  

Ş.K. (5114799) adlı işçinin, 25 gün devamsızlık yaptığı, 49 gün ücretsiz istirahat izni 

kullandığı, 67 gün sayılmayan istirahat izninin bulunduğu, 39 gün ücretsiz mazeret izni 

kullandığı, normal yeraltı çalışmasının 77 gün olduğu, aynı işçinin 2016 yılında 21 gün 

devamsızlık yaptığı, normal yeraltı çalışmasının 66 gün olduğu, 2015 yılında 23 gün 

devamsızlık yaptığı normal yeraltı çalışmasının 48 gün olduğu,  

Bu işçiler gibi daha pek çok sayıda örnek verilebileceği görülmüştür. 

  

Müessese Müdürlüğünde; 2015, 2016 ve 2017 yılı personelin işe devam bilgileri birlikte 

değerlendirildiğinde; 
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Mazeretsiz devamsızlık yapılan gün sayısının, 2015 yılında 4.316, 2016 yılında 2.873, 

2017 yılında 2.677 olduğu, 84 personelin 10 gün ve üzerinde mazeretsiz olarak 

devamsızlığının bulunduğu görülmüştür. 

Müessesede bazı işçilerin izinsiz ve mazeretsiz devamsızlıkları dışında iş ve iş yeri 

disiplinini etkileyecek boyutlarda, olağan olamayacak sıklıkta hastane izni ve ücretsiz istirahat 

kullandıkları, son bir kaç yıldır bu durumu alışkanlık hale getirdikleri, bunların kimi sağlık 

kuruluşlarından ve doktorlardan arka arkaya rahatlıkla rapor alabildikleri, oldukça sık hastane 

izni kullanan bu işçilerin bazı sağlık kuruluşlarında olağan olamayacak sıklıkta arka arkaya 

benzer/aynı tahlil ve tetkikleri yaptırabildikleri, bu sayede o günlere ait yevmiyelerini de 

sorunsuz aldıkları, diğer işçilere kötü örnek teşkil ettikleri, bu tür davranışlarda bulunan 

işçilerin giderek sayılarının arttığı, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarının, aile 

hekimlerinin, muayene ettikleri hasta ve varsa tetkik/tahlilleri için ayrı ücret almaları, resmi 

sağlık kuruluşlarında ise doktorların performansa dayalı ücret sistemine tabi çalışmaları 

nedeniyle farklı yaklaşımlarda bulunmalarının bu tür istismarların artmasına yol açtığı 

görülmektedir. 

İş kazaları hariç istirahat alınan gün sayısının, 2015 yılında 35.914, 2016 yılında 

26.767, 2017 yılında 25.145 olduğu, 212 personelin 40 gün ve üzerinde istirahat izni 

kullandığı görülmektedir. 

Bu işçilerin almış oldukları olağan olamayacak istirahatler veya ayakta tedaviler ile 

Müessese; üretim kayıpları nedeniyle, SGK; ödediği istirahat paraları ve gereksiz muayene 

zamanları, tetkik ve tahlil masrafları, ilaç ve diğer sağlık ve sıhhi malzeme bedelleri 

nedeniyle, gerçek hastalar ise; muayene sıra ve sürelerinin bu şekilde çalınmış olması 

nedeniyle, zarara uğramaktadır. 

İzinsiz ve mazeretsiz devamsızlıkları dışında iş ve işyerini etkileyecek boyutlarda 

hastane izni ve ücretsiz istirahat kullanmayı alışkanlık hale getiren bu işçilerin, ilgili sağlık 

kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunularak, istirahatlerin uygunluğunun sorgulanması da 

dahil olmak üzere hassasiyetle takip edilmesi, gerektiğinde İş Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 

TİS çerçevesinde haklarında işlem yapılması gerekmektedir. Müessese yöneticilerinin iş 

disiplininin sağlanabilmesi açısından bu konuda gerekli kararlılığı göstermekten 

kaçınmamaları gerekmektedir. 
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 657 Sayılı Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta görevlerinin 

gereğini yerine getirmeyen yöneticiler ve işveren vekilleri hakkında idari, mali ve cezai 

yükümlülükler öngörülmektedir. 

2016 yılında 8, 2017 yılında 2 personele, 4857 Sayılı is Kanunu 25. maddesi II/g; 

“İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki 

işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki is günü, yahut bir ayda 

üç işgünü isine devam etmemesi.” Hükümleri gereği, is akdi fesih işlemi uygulandığı, 261 

işçiyede muhtelif nedenlerle yevmiye kesilmesi cezası uygulandığı görülmüştür.  

Kurumun diğer Müesseselerinde de benzer durumlarla karşılaşıldığından, Müessese 

tarafından özellikle mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçilerin işe gelmeme nedenleri ile olağan 

olamayacak sıklıkta istirahat izni kullanan işçilerin sağlık durumları ve kullandıkları raporlar  

araştırılarak, işçilerin işe devamlılıklarını sağlamak ve motivasyonlarını artırmak 

doğrultusunda gerekli her türlü tedbir alınmalıdır. 

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmeliğin 9/c-6 maddesinin “Sağlık sorunları nedeniyle ise devamsızlık 

durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını 

tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin 

onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini 

yapmak.” hükmü de dikkate alınarak, 

Müessese Müdürlüğünce, işyeri hekimliği uygulamasından da yararlanılarak istirahat 

almayı ve mazeretsiz devamsızlığı alışkanlık haline getiren isçilerin istirahat ve 

devamsızlıklarının nedenlerinin incelenmesi ile caydırıcı tedbirler alınması,  

Sıklıkla sağlık başvurusu olan personelin neden olduğu is kaybının önlenebilmesini 

teminen, personelin is yeri hekimlerince takip edilmesinin sağlanması, hastaneye sevk edilen, 

raporlu ve is kazası gibi sağlık sorunu olan tüm personelin sorunlarının Personel Şube 

Müdürlüğünce iş yeri hekimlerine ulaştırılmasının sağlanması,  

Tüm uyarı ve tedbirlere rağmen devamsızlığı devam eden personel hakkında mevzuat 

gereği islem yapılması gerekmektedir. 

Öte yandan TTK Teftiş Kurulu Başkanlığınca Karadon Müessesesine ilişkin olarak 

düzenlenen Genel Raporlarda, PDKS uygulamalarına ilişkin olarak;  

- Kartiye şeflerinin çoğunluğunun ocağa hiç inmedikleri, materyal, emniyet, hazırlık 

ve nakliyat servisi çalışanlarının işyerlerini erken terk ettikleri, Gelik İşletme Müdürlüğü 

işçilerinin sivil kıyafetle kart okuttukları ve benzeri şekilde hususların belirtildiği,  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Karadon TİM 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

92 

 

- Teknik personelin lamba puantajı ile PDKS puantajları karşılaştırıldığında lamba 

almaksızın yeraltına girilemeyeceği dikkate alındığında, lamba puantajı ile PDKS 

puantajlarının örtüşmediği, bazı kişilerin yeraltı puantajı olduğu halde lamba puantajının 

olmadığı, 

- Müessese müdürlüğünde mesaileri 4 kart hareketi şeklinde tanımlanan personel 

sayısının 247 kişi olduğu, bu kişilerin mesailerinin bir bölümünü yer altında bir bölümünü yer 

üstünde geçirecekleri şeklinde tertip edilebildikleri, söz konusu kişilerin yeraltı ve yer üstü 

puantajları incelendiğinde toplam olarak 42.035 saat yer üstü mesaisi,  436.715 saat yer altı 

mesaisi şeklinde olduğu, bu kişilerin toplam mesailerinin ancak %9’unu yer üstünde geçirmiş 

olduklarının anlaşıldığı, yapılan fiili denetimlerde de tespit edildiği üzere esasen başta 

elektromekanik atölyesinde, iş güvenliği birimlerinde çalıştırılan bu işçilerin tam tersine 

yeraltında geçirdikleri sürenin %9 seviyesinde olduğunun söylenebileceği, çeşitli gerekçelerle 

elektromekanik atölyesinde yer üstü işlerinde yer altı işçilerinin çalıştırıldığı,  

- Geçmişten beri, alışılagelmiş şekilde, işçilerin fırsatını bulduklarında kuyu dibine 

erken gelerek kafesle saat 13:30 civarında yer üstüne çıktıkları, 

- Genellikle açık olan kuyu başındaki kapılardan geçerek karo sahasında, hatta 

Müessese ihatası dışına çıkarak vakit geçirdikleri, saat 15:00 den önce kart okutmaları halinde 

ücretlerinden eksik çalışma kesintisi olacağından, saat 15:00 e doğru kuyu başındaki kart 

okutma cihazı başında kuyruğa girip, saat 15:00 den itibaren kartlarını okuttukları, 

- İşçilerin, kapıların kapatılarak kuyu başında kart okutmaları istenirken, 14:00-14:30 

saatleri arasında kimi iş elbiseli, kimi sivil kıyafetli baretli, baretsiz birçok teknik personel, 

nezaretçi ve işçinin, özellikle de kadrosu yeraltında olup da atölyede çalıştırılan nezaretçi ve 

işçilerin dışarıdan kuyu başına gelerek, sanki yeraltından çıkmış gibi PDKS kartlarını 

okutarak kuyu başından ayrıldıkları, diğer işçilerin bundan rahatsızlık duydukları, 

Yeraltından erken çıkan işçilerin kendilerine verilen işleri tamamlayarak mı, yoksa 

tamamlamadan eksik iş yaparak mı saat 13:30 da yer üstüne çıktıklarının belli olmadığı, 

İşçilerin işini eksik yapmalarının, işyerini erken terk etmelerinin sadece işçilerin değil 

esas olarak iş amirlerinin de kusuru olduğu, 

 gibi tespitlerin yapıldığı görülmektedir. 

TTK teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri tarafından hazırlanan Karadon Müessesesi 

2016 yılı faaliyetlerinin teftişine ilişkin 30.05.2017 gün 65/52 sayılı Rapor Madde 27 de 

özetle;  
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"Müessese Müdürlüğünde, teftiş esnasında sözleşmeli, kadrolu, yevmiyeli teknik 

personel ve işçilerin 15-18.05.2017 dönemine ilişkin lambahane puantajı ile Personel Devam 

ve Kontrol Sistemi (PDKS) puantajı karşılaştırıldığında;  

Manuel yapılan lamba puantajı, çipli ocak baş lambası kayıtları ve PDKS (kart basma) 

kayıtlarına göre yeraltına inen personel sayılarının birbirlerinden farklı olduğu, farklılıkların 

bir kısmının sistemler arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanabileceği düşünülse de,  

Farklılıkların yaşanmasındaki temel nedenin,  lambahaneden lambasını alarak manuel 

lamba puantajı yapılmasına sebep olan, PDKS kartını kuyu girişinden okutmasına rağmen 

yeraltına inmeyen personelden kaynaklandığı,ʺ  

Tespitlerinin olduğu görülmüştür. 

Kurum müfettişlerinin programlı teftiş dönemlerinde tespit ettikleri bu rakamların sair 

dönemlerde çok daha fazla olduğu aşikardır. 

 Bu tespitler doğrultusunda yapılan fazla ödemelerin sadece tespit yapılan gün saatlere 

ilişkin olanları ilgililerden tahsil edilse de denetim tarihi (Mart-2018) itibarı ile müessesede 

yıllardır kanıksanmış olan bu durumun önlenemediği gözlenmektedir.  

TTK Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerinin yıllık programlı denetim çalışmalarında 

PDKS uygulamalarına ilişkin olarak işçi ve diğer personelin yeraltına giriş/çıkış kart 

hareketleri, lambahane ve çipli ocak baş lambası kayıtları kapsamında yaptıkları inceleme ve 

tespitlere devam edilmesinde oldukça yarar görülmektedir. 

Diğer yandan bankaların kredi limitlerini işçilerin ücretlerinin iki katı oranda yüksek 

tutmaları ve işçilerin hesap ekstrelerinde ‘kullanılabilir kredi’ olarak yer alan tutarı bilinçsiz 

bir şekilde kullanmaları nedeniyle geri ödemesi giderek güçleşen bir borç batağına girdikleri 

görülmektedir. Mazeretsiz işe gelmemeyi veya doktora çıkıp istirahat almayı alışkanlık 

yapanların daha çok ücretleri üzerinde icra takibi olan işçiler olduğu, son yıllarda da borç 

batağına girmiş olan işçi sayısının arttığı, 2018 yılı Mart ayı itibarıyla 378 işçinin icra 

takibinde bulunduğu, yaklaşık 2.100 dosya kapsamında toplam icra borç tutarının 40 milyon 

TL olduğu, 4.000 TL’den 700.000 TL’ye değişen miktarlarda borcu olan personelin 1 ile 50 

arasında değişen miktarda icra dosyasının bulunduğu, 100.000 TL ve üzeri borcu olan 76 kişi 

bulunduğu, pek çok işçinin icra dosyaları ile birlikte nafaka dosyalarının bulunduğu, aile 

birliğini muhafaza edemedikleri, bunların büyük bir bölümünün 40 günden fazla istirahat izni 

kullandıkları görülmüştür.  
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 Yüksek miktarda icra borcu bulunan işçilerin maaş bordroları üzerinde yapılan 

incelemede, maaşlarından kesintiler nedeniyle neredeyse ellerine hiç para geçmediği 

görülmektedir. Bunların arasında devamsızlık yapma, hastane izni kullanma ve istirahat alma 

oranlarının yüksek olduğu, önemli bir kısmının da iş kazası geçirdikleri ve iş kazası istirahati 

kullandıkları, iş yerlerinde de dikkatsiz ve tedbirsiz davrandıkları, aynı işyerinde çalışan diğer 

arkadaşlarını da riske attıkları anlaşılmaktadır. Bu işçilerin nakliyat, pano ayak üretim, 

sinyalci, barutçu, tarama, hazırlık işçiliği gibi iş güvenliği açısından kritik ve riskli sanatlarda 

çalıştıkları dikkate alındığında tehlikenin boyutu ortadadır.  

 İşçilerin aşırı borçlanma konusu her ne kadar özel hayatlarıyla ilgili ise de, toplam işçi 

sayısının %15’ini oluşturan bu işçilerden bu ruh halleriyle verimli çalışmalarını beklemek güç 

görülmektedir. Bu nedenle, bu işçilerin borçlanma nedenlerinin, borçların niteliklerinin 

araştırılması, aşırı miktarda borçlanmalarının önlenmesine yönelik olarak da gerekli eğitim 

programlarına tabii tutulması, bu hususta ilgili merciiler nezdinde girişimlerde bulunulması 

yararlı olacaktır. 

 

Öneri: 

Müessese’de işgücü verimliliklerinin artırılması ve işyeri disiplininin sağlanması 

amacıyla; 

-  İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmemeyi, olağan olamayacak şekilde hastane izni 

kullanmayı, istirahat almayı alışkanlık haline getiren, disiplinsiz hareket eden, iş amirlerine ve 

arkadaşlarına karşı uygunsuz ve fiili davranışlarda bulunan, işyeri moralini ve disiplinini 

bozarak üretimi aksatan işçilere 4857 Sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerinin tavizsiz 

uygulanması,  

- Personel Devam Kontrol Sisteminin anlamı ve önemi açısından PDKS 

uygulamalarına ilişkin olarak TTK Genel Müdürlüğünce çıkarılan Genelge ve Talimatların 

titizlikle uygulanması ile Müessese çalışanlarının ikaz edilerek bu hükümlere uymalarının 

sağlanması, 

- PDKS kayıtları, çipli ocak baş lambası kayıtları, lambahane kayıtları ile kamera 

görüntülerinin ilgili birim amirleri ve Müessese Müdürlüğünce aylık olarak kontrol edilerek 

vergi kayıplarına ve kamu zararına yol açan haksız ödemelerin önüne geçilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.2.5: İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda zaman zaman iş 

kazalarının ve meslek hastalıklarının ilgili mercilere yasal süresi içinde bildirilememesi 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazası geçiren işçilerin e- bildirgelerinin 

tamamının yasal süresi içinde bildirilmemesi, Çalışma ve İş Kurumu’na işyerinde tespit edilen 

noksanlıklar nedeniyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına lavvar stok sahası nedeniyle 

Müessesenin zaman zaman idari para cezası ödemek durumunda kaldığı, 2017 yılında bu 

nedenlerden dolayı toplam 335.890,50 TL idari para cezası ödendiği, son üç yıldır benzer 

ceza ödemelerinin Teftiş Kurulu incelemesi sonucu Müessese Kar/Zarar hesaplarına 

aktarıldığı görülmüştür.  

4857 sayılı İş Kanunu’nun İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri başlıklı 77. 

maddesinde; 

“…İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek 

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

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

İkinci Fıkrası ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38. maddesinde; 

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

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

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

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

denilmektedir.  

Ayrıca, 7 günü geçen işgörmezlikle sonuçlanan İş kazalarının detayları ile birlikte 

ortaya çıkarılması ve doğru bir şekilde yorumlanması için 15.07.2005 tarih ve 616 sayılı iş 

kazası kayıt ve bildirimleri konulu genelge kapsamında hazırlanan kaza kanaat raporlarının 

zamanında hazırlanması, ayrıntılı kaza raporu ekinde yeterli sayıda tanık ve kazazedenin olayı 

aydınlatacak şekilde alınmış ifadelerini içermesi, kaza yeri krokisi, plan ve kesitler ile 

kazazede işçinin gerek sanatına gerekse iş güvenliği ve işçi sağlığına ilişkin aldığı eğitimlerin 

sertifikaların belirtilmesi, gerektiğinde adli makamlara sunulmak üzere hazır bekletilmesi 

gerekmektedir. Bu kaza kanaat raporlarının da kaza sayısının fazla olması, kaza takip 

mühendisi sayısının yetersiz olması nedeniyle zamanında hazırlanamadığı görülmektedir.  

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

başlıklı 14. Maddesinde; " ... Meslek hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 
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a) (a) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, 

sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen 

işveren tarafından, 

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

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

bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı 

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

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

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

 Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel 

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

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

" ... 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; 

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

hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş 

günü, 

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

sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün, 

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

uygulanacağı öngörülmüş, uygulanacak idari para cezası miktarı da işyerinde çalışan sigortalı 

sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırılmıştır... " denilmektedir. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre iş kazaları ve meslek hastalıklarının 

belirtilen sürelerde ilgili mercilere bildirilmesi gerekmektedir.  

Öneri: 

İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda iş kazalarının ilgili mercilere yasal süresi 

içinde bildirilmesi hususuna, gecikme durumunda uygulanacak maddi cezanın sorumlularına 

rücu edilmesi gerektiği dikkate alınarak, azami özenin gösterilmesi, gerektiğinde adli 

makamlara sunulmak üzere hazır bekletilmesi gereken kaza kanaat raporlarının 15.07.2005 

tarih ve 616 sayılı İş Kazası Kayıt ve Bildirimleri konulu Genelge hususlarına riayet ederek 
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zamanında hazırlanması için kaza takip mühendisliği birimlerinin yeterli nitelikte ve sayıda 

personel takviyesi de dahil gerekli tedbirlerin alınması önerilir. 

 

BULGU 7.2.6: Müessese ocaklarında meslek hastalıklarının önlenmesi ve iş 

güvenliği açısından Solunabilir ve Patlayabilir tozla mücadele kapsamında alınan 

önlemlerin zaman zaman aksaması, 

Yeraltında kömür kazısı ve nakli sırasında oluşan kömür tozları havalandırma ile 

bütün ocağa yayılmakta, tane boyutu çok küçük olan (200 mesh ve altı) tozların sürekli 

ortamda dolaşmaları hem infilak riskini artırmakta hem de solunabilir toz konsantrasyonunun 

artması çalışanların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Toz konsantrasyonu nedeniyle meslek 

hastalığına yakalanan işçilerin açtıkları davalar neticesinde Müessesenin 2013 yılında 3,1 

milyon TL, 2014 yılında 4,37 milyon TL, 2015 yılında 8,6 milyon TL,  2016 yılında 6,14 

milyon TL, 2017 yılında 5,7 milyon TL olmak üzere son 5 yılda toplam 27,9 milyon TL 

tutarında meslek hastalığı (pnömokonyoz) tazminatı ödediği görülmektedir.  

2017 yılsonu itibarıyla müessesede meslek hastalığı (pnömokonyoz) tanısı konulmuş 

58 işçinin bulunduğu, 99 işçinin de henüz tanı konulmamasına rağmen şüpheli durumda 

olduğu tespit edilmiştir. 

TTK meslek hastalığı bilgilerinin 1985 yılından itibaren veri tabanına aktarıldığı, veri 

tabanında işyeri ortamında toz konsantrasyonları ile personel bilgilerinin eşleşmesi yapılarak 

işçilerin meslek hastalığına yakalanmadan önce maruz kaldıkları toz konsantrasyonlarının 

tespiti yönünde çalışma yapıldığı, işçilerin göğüs radyografilerinin 1992 yılında itibaren 

standart grafilerle çekilmeye başlandığı, bunun sonucu olarak görüntü sekellerinin 125 kat 

daha büyütülmüş olarak tespit edilebildiği, yeni tozla mücadele yönetmeliği gereği işçilerin 

elektrografilerinin A ve B okuyucuları tarafından okunmasının sağlandığı, iş kazaları ve 

meslek hastalıkları tazminatlarını azaltmaya yönelik kısa ve uzun vadede alınacak önlemlerin 

belirlenmesine ve uygulanmasına çalışıldığı görülmektedir. 

 TTK Genel Müdürlüğü, İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı’nca yıl içinde 

müessese ocaklarında, baca, ayak, taban ve nakliyat (tumba alanı) gibi yerlerden alınan 

toplam 176 toz numunesinin ölçüm sonucuna göre özellikle ayaklarda, tabanlarda ve 

nakliyatta ölçülen toz konsantrasyonları ortalaması 1,57 mg/m³ olup bu değer Kurum 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Karadon TİM 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

98 

 

ortalaması olan 1,56 mg/m³ değerine yakındır. 2009 yılında müessesede bu değerin 3,57 

mg/m³ olduğu dikkate alınırsa tozla mücadelede önemli bir mesafe alındığı görülmektedir.  

Ancak, Müessese Gelik ve Kilimli İşletmeleri yeraltı işyerlerinde İş Güvenliği ve 

Eğitim Daire Başkanlığı’nca 2017 yılı toz ölçüm sonuçlarına ilişkin düzenlenen çizelgeler 

incelendiğinde, Gelik ve Kilimli İşletmesine ait pek çok işyerinde zaman zaman Tozla 

Mücadele Yönetmeliği %5 ve daha az SiO2 içeren kömür tozları için maruziyet sınır değeri 

olan 2,4 mg/m³ değerinin fazlasıyla aşıldığı görülmektedir. 

Örneğin; 

25.12.2017 tarihinde Gelik İşletmesi 2. kartiye  -260/41306 Acılık ayakta tahkimat 

çalışması sırasında alınan örneğin 4,80 mg/m³ toz içerdiği,  

21.08.2017 tarihinde Kilimli İşletmesi 3. kartiye -460/51506 Acılık batı tabanda 

hazırlık çalışması sırasında alınan örneğin 4,75 mg/m³ toz içerdiği , 

16.11.2017 tarihinde Kilimli İşletmesi 2. Kartiye -360/-460 Unudulmuş ayakta üretim 

çalışması esnasında alınan örneğin 5,43 mg/m³ toz içerdiği,   

26.04.2017 tarihinde Kilimli İşletmesi 3. Kartiye -360/-460 Acılık ayakta üretim 

çalışması sırasında alınan örneğin 4,65 mg/m³ toz içerdiği, 

27.03.2017 tarihinde Kilimli İşletmesi 3. Kartiye -360/42420 Unudulmuş tabanda 

hazırlık çalışması esnasında alınan toz numunesi ölçüm sonucunun 5,30 mg/m³ toz içerdiği, 

Değişik tarihlerde yapılan ölçüm sonuçlarının incelenmesinde bunlar gibi çok sayıda 

örnek verilebileceği, çoğu yerde sınır değerin çok fazla aşılmasına rağmen çalışmanın 

durdurulmadığı, işçilerin tahliye edilmediği, solunabilir tozla mücadele çalışmalarının alınan 

önlemlere rağmen zaman zaman aksadığı, devamlılık arz edecek şekilde yapılamadığı 

görülmüştür.  

Tozla Mücadele Yönetmeliğinin 9. maddesinde; 

 “Toz yoğunluğu mazuriyet sınır değerinin üstünde olan işyerlerinde üretime yönelik 

olarak işçi çalıştırılamaz, bu gibi işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi veya tozun 

bastırılması yöntemleri ile toz yoğunluğunun sınır değerinin altına düşürülmesi çalışmaları 

yapılır. Toz bastırma çalışmaları sonucunda toz ölçümü yenilenir, toz yoğunluğu sınır 

değerinin altına düştüğü tespit edildiğinde çalışmalara izin verilir.” Denilmektedir. 

Tozlanmaya müsait damarlarda arına su enjeksiyonu yapılmalı, kömürün nakli 

sırasında tüm aktarma noktalarına ve tumbalara fisketeler yerleştirilmelidir. Meslek 
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hastalıklarına ve ciddi miktarlarda meslek hastalığı tazminatlarının ödenmesine neden olan 

tozla mücadeleye ağırlık verilmesi ve meslek hastalığının önlenebilir bir hastalık olduğu 

bilincinin yerleştirilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan, Yeraltı kömür ocaklarında oluşan patlamaların nedenleri arasında kömür 

tozunun tek başına patlaması ya da başlamış bir patlamaya (grizu v.d.) katılması (ki bu durum 

facianın büyümesine yol açabilir) şeklindeki olaylar ilk sıraları almaktadır. Özellikle boyutları 

büyük olan facialara yol açan patlamaların ilk akla gelen nedeni kömür tozu patlamasıdır.  

Bir toz patlamasının olması için havada askıya geçmiş kömür tozu bulutunun bir 

ateşleyici kaynakla temasa geçmesi gerekmektedir. Araştırmalar ocaklarda metan hava 

karışımlarını patlatabilecek her türlü kaynağın bir toz bulutunu da patlatabileceğini 

göstermektedir. Ancak, ocakların en tozlu yerlerinde bile askıdaki tozlar her zaman patlayıcı 

bir toz bulutu oluşturamazlar. Patlama için önemli olan, tavan, taban ve yan duvarlarda 

birikmiş (çökmüş) olan toz olup bunun bir darbe (şok) etkisiyle havaya karışması 

gerekmektedir. Yani, bir patlamanın olabilmesi için çökmüş tozu havalandıracak bir etken ile 

bu bulutu ateşleyecek başka etkenin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu koşulun çok kolay 

oluştuğu durumlar grizu patlamaları ve patlayıcı maddelerle yapılan ateşlemeler olmaktadır.  

Patlayıcı nitelikteki bu tozların nötralize edilmesi ve olası patlamaların yayılmasını 

önlemek amacıyla kömür tozu olan yerlere taş tozu serpilmektedir. Taş tozu serpilerek 

ortamda biriken tozların etkisizleştirilmesinin yanı sıra tozlanmaya uygun damarlarda arına su 

enjeksiyonu yapılması ve kömürün taşınması sırasında aktarma noktalarına su fisketeleri 

yerleştirmek suretiyle tozlu sahaların sürekli yıkanarak toz birikmesine fırsat verilmemesi 

gerekmektedir.  

Yeraltında tozlu sahalarda, tozun oluşmaması, oluşan tozun bastırılması ve ortamdan 

uzaklaştırılması, oluşan tozun askıda kalmaması ve hareket etmemesi yönünde çalışmalar 

yapılmakla birlikte yer altı işyerlerinde özellikle kömür kazısı ve nakli sırasında oluşan kömür 

tozları havalandırma, hava akımı ile bütün ocağı dolaşarak galeri yüzeylerinde birikmektedir. 

Tane boyu 20 mesh (840 mikron) den iri tozlar olası bir patlamaya ender olarak katıldığı 

bilinmektedir. Ancak, 200 mesh (76 mikron) den ince tozların %80’i olası bir patlamada 

(grizu) patlamaya iştirak ederek patlamanın etkisini ve büyüklüğünü artırmaktadır. Bir m³ 

hava içerisinde kömür tozu alt patlama sınırının 32-80 gram olduğu ve ortamda metan gazının 

bulunması ile metan gazı miktarına bağlı olarak bu patlama sınırının değiştiği ve içinde %65 

den fazla yanmaz madde veya %20 nem ihtiva eden kömür tozlarının patlamaz olduğu kabul 
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edilmektedir. Tane boyutu çok küçük olan ve havalandığı zaman çökmesi uzun süren kömür 

tozları havalandırma akımı ile bütün ocağı dolaşırlar. Hem çalışanların sağlığı açısından hem 

de infilak edebilmeleri nedeni ile tehlikeli ortam yaratırlar.   

2017 yılında TTK Müesseseleri yer altı ocaklarında patlayabilir kömür tozu ile 

mücadele çalışmaları kapsamında Karadon Müessesesi Gelik ve Kilimli İşletmesi 

ocaklarından 190 adet numune alındığı görülmüştür. 

Müessese ocaklarında patlayabilir kömür tozu ile mücadele kapsamında su barajları ve 

taş tozu barajlarıyla yerleştirilerek olası bir patlama karşı önlem alınmaya çalışıldığı 

görülmektedir.   

2017 yılında Karadon Müessesesi Gelik İşletmesinde, mevcut su barajı sayısının 19 

adet, tekne sayısının 627 adet, kullanılan su miktarının 50.160 litre olduğu, ancak bunların 

olması gereken (İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığınca belirlenen) sayı ve miktarda 

olmadığı, İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığınca belirlenen sayı ve miktarlardan 

yaklaşık %10 oranında eksik olduğu görülmüştür. 

Kilimli  İşletmesinde, mevcut su barajı sayısının 24 adet, tekne sayısının 544 adet, 

kullanılan su miktarının 43.520 litre olduğu, ancak bunların olması gereken (İş Güvenliği ve 

Eğitim Daire Başkanlığınca belirlenen) sayı ve miktarda olmadığı, İş Güvenliği ve Eğitim 

Daire Başkanlığınca belirlenen sayı ve miktarlardan yaklaşık %5 oranında eksik olduğu 

görülmüştür. 

Müessesede 2016 yılı itibarıyla mevcut taş tozu barajlarına bakıldığında ise, Gelik ve 

Kilimli İşletmesinde taş tozu baraj ve raf sayısı ile bu barajlarda kullanılan taş tozu miktarının 

İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığınca belirlenen miktarlardan Gelik ve Kilmli 

İşletmelerinde %9 oranında eksik olduğu görülmüştür.  

Müessese bazında ortamda biriken tozları nötralize etmek için serpmede kullanılacak 

taş tozu miktarı ise satılabilir kömürün her tonu için en az 1,3 kg emprenye taş tozu esas 

alınarak hesap edilmiştir. Buna göre 2017 yılı içinde serpilmesi gereken emprenye taş tozu 

miktarının, satılabilir kömür üretim miktarı 258.365 ton olduğu dikkate alındığında 335.874 

kg olması gerekmektedir. İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı 2017 yılı faaliyet 

raporundan, Müessesede 2017 yılında kullanılan emprenye taş tozu miktarının 322.500 kg 

olduğu ve %4 oranında eksik taş tozu kullanıldığı görülmektedir.  
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Havzanın bütününde karşılaşılan üretim derinliklerinin giderek artması Karadon 

Müessesesi için de geçerlidir. 2017 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği, Gelik 

İşletmesinde -283 metre, Kilimli İşletmesinde -439 metre olmak üzere müessese bazında -357 

metre olmuştur. Bu derinleşme, ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin 

artmasına neden olmaktadır. Ocakların giderek derinleşmesi kaza olasılıklarına karşı 

geçmişten daha sıkı kontrol, denetim, izleme ve eğitim gerekliliğini de beraberinde 

getirmektedir. Bu nedenle müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra 

“Kurum Degaj Yönergesi” hükümlerinin de titizlikle uygulanması gerekmektedir. 

 

Öneri: 

Müessese ocaklarında Solunabilir ve Patlayabilir tozla mücadelede;  

-Toz oluşumunun engellenmesi, kaynağında tozun bastırılması, toz yoğunluğunun 

maruziyet sınır değerinin altına düşürülmesi için kurulan tesisat, fisketeler ve alınan diğer 

önlemlerin hareketli ortamda sürekli kontrol edilerek güncellenmeleri ve bunların sürekli 

çalışır durumda tutulmaları, 

-Patlayabilir tozla mücadele için yeterli miktarda taş tozu serpilmesi dahil her türlü 

tedbirin alınması, 

-İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine 

titizlikle uyulması, bu doğrultuda gereken her türlü önlemin alınması önerilir. 

 

BULGU 7.2.7: Müessese’de yapılmakta olan kömür üretim faaliyetinin tüm 

aşamalarında iş kazalarının alınan tedbirlere rağmen önlenememesi, 

2017 yılında, Kurum’un toplam tuvönan kömür üretiminin %32’sinin yapıldığı 

Karadon Müessesesi’nde meydana gelen 661 kaza, 2.410 kaza olan Kurum toplamının %27’si 

oranındadır. 

Müessese’nin 2017 yılı iş kazaları ile ilgili değerlerin önceki 5 yılla karşılaştırılması 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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İş Kazaları Tablosu 

İş yeri Yıllar Kaza 

 

adedi 

Ölü 

 

sayısı 

Yaralı 

 

Sayısı 

Kayıp 

iş günü 

 

sayısı 

10.000 

yevmiyeye 

düşen kaza 

 

adedi 

10.000 ton 

tuvönana 

düşen kaza 

 

adedi 

Yeraltı 

2010 1.706 2 1.704 35.448 21,67 18,84 

2011 1.155 1 1.154 25.204 14,38 14,16 

2012 1.152 1 1.151 24.143 14,78 14,28 

2013 1.172 1 1.171 25.602 16,34 15,48 

2014 996 0 896 11.454 13,43 13,17 

2015 776 1 775 16.147 13,65 16,54 

  2016 629 1 630 14.169 12,38 15,01 

 
2017 648 4 644 37.665 14,33 15,05 

Geçen yıla göre % 103 - 102 265 116 100 

Yerüstü 

2010 20 - 20 118 1,86 -  

2011 10 - 10 27 0,34 -  

2012 9 - 9 43 0,9 -  

2013 8 - 8 27 0,8 -  

2014 21  - 21 72 2,02 -  

2015 22  - 22 97 2,26 -  

  2016 24 - 24 155 2,58 -  

 
2017 13 - 13 17 1,55 0,30 

Geçen yıla göre % 54 - 54 11 60 - 

Müessese 

toplam 

2010 1726 2 1724 35566 19,28 19,06 

2011 1165 1 1164 25231 12,49 14,51 

2012 1161 1 1160 24186 13,19 14,39 

2013 1180 1 1179 25.629 14,38 15,59 

2014 917  - 917 11.526 11,89 13,48 

2015 798 1 797 16.244 11,98 17,00 

  2016 653 1 652 14.324 10,86 15,58 

 
2017 661 4 657 37.682 12,32 15,35 

Geçen yıla göre % 101 - 101 263 113 99 

Müessese’de, çalışma koşullarının ağırlığı, yorgunluk, dikkatsizlik, tedbirsizlik, işin 

ciddiyetinden uzaklaşma vb. faktörlerin yanı sıra, yeraltı maden işletmeciliği risklerinin fazla 

olması, havzanın bozuk jeolojik yapısı, uygulanan tahkimat sistemindeki noksanlıklar, tam 

ve/veya yarı mekanizasyon uygulanmaması, insan geçiş yollarındaki bozukluklar ve tamamen 

insan gücüne dayanan çalışma koşulları nedeniyle 2017yılında da iş kazaları meydana 

gelmiştir.  
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Müessese’de 2017 yılında 661 iş kazası olmuş, bunun 648’i (%98’i) yeraltında, 13’ü 

yerüstünde meydana gelmiştir. Yeraltında meydana gelen 648 kazada 4 işçi hayatını 

kaybetmiş, 644 işçi yaralanmıştır.  

Ölümlü iş kazaları; 

03.01.2017 tarihinde Gelik İşletmesinde Nezaretçi A.B. -150/-260 41315 Kurul 

başyukarı arınında bağ direği için yer hazırlarken meydana gelen göçük nedeniyle, 

27.11.2017 tarihinde Kilimli İşletmesinde, PAÜİ C.T. ve PAÜİ İ.Ç. -360/-460 

Unudulmuş ayakta ayak arkası domuzdamı sökümü yaparken meydana gelen göçük 

nedeniyle, 

 13.12.2017 tarihinde Kilimli İşletmesinde, Nezaretçi F.D.  -460 51508 Acılık ana 

başyukarıda arından metan gazı geliri sonucu oluşan göçük nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 

Karadon Müessesesinde; 2017 yılında yeraltında meydana gelen 648 adet kazanın; 5'i 

göçükler nedeniyle, 7'si el ile nakliyat esnasında, 1'i mekanik nakliyat esnasında, 5'i makine 

elektrik nedeniyle, 131'i %20'si malzeme taşıma kullanma esnasında, 499'unun %77'sinin de 

düşme, kayma, çarpma, yuvarlanma gibi muhtelif sebeplerden kaynaklandığı,  

Yaralanmaların uzuvlara göre dağılımında; el-parmak yaralanmaları %28’i  (186 adet) 

ile ilk sırayı almış, bunu sırasıyla 122 adetle ayak-parmak (%19’u), 122 adetle gövde 

(%19’u), 72 adetle baş (%11’i),  51 adetle kol (%8’i) ve 43 adetle diz (%7’si), 32 adetle bel 

(%5’i), 29 adetle bacak (%4’ü)  yaralanmalarının takip ettiği,  

İşyeri sanatlarına göre kaza oranları; %74 oranında 478 kaza ile en fazla pano ayak 

üretim işçiliğinde olup, bu sanatı %6 oranında 42 kaza ile hazırlık işçiliği, %6 oranında 41 

kaza ile nakliyat işçiliği, %4 oranında 25 kaza ile tamir tarama işçiliğinin takip ettiği 

görülmüştür. 

Kazaların %53’ü (345’i) 08/16 vardiyasında meydana gelmiş olup 657 kazazedenin  

%77’si oranında 509 işçinin 6-10 yıllık, bir başka ifadeyle nispeten tecrübeli, %9’u oranında 

58 işçinin 0-5 yıl tecrübeli, %7’si oranında 45 işçinin 16-20 yıl, %6'sı oranında 38 işçinin 11-

15 yıl tecrübeli işçiler olduğu görülmüştür.  

Müessesede yeraltında meydana gelen 648 kazanın 499 adedi (%77’si) kayma, düşme, 

çarpma, yuvarlanma gibi muhtelif nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir. Kaza 

istatistiklerinde “Muhtelif” adı altında toplanan, kayma, düşme, yuvarlanma gibi kazaların 
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oluş nedenlerinin ayrıntılı incelemesinin yapılarak, bu ad altında toplanan kazaların 

azaltılması yönünde gerekli önlemlerin alınması, temin edilen çizme, eldiven gibi kişisel 

koruyucuların standartlara uygun olması ve bunların kullanılıp kullanılmadıklarının titizlikle 

takip edilmesi, kullanmayanların ikaz edilmesi gerekmektedir. 

Bu kazalar sonucunda bir önceki yıla (14.324 iş günü) göre %261 oranında fazla 

olmak üzere 37.366 iş günü kaybı olmuştur.  Burada önemli olan bir diğer husus da Kayıp iş 

günü sayısının toplam fiili yevmiyeye oranıdır. Bu oranın,  2014 yılında %1,5 oduğu, 2015 

yılında %2,4'e, 2016 yılında  %2,8’e, 2017 yılında %7' ye yükseldiği görülmektedir. 

2017 yılında iş kazaları sonucu yaralanan 657 işçinin; %50’si oranında 331 işçinin 4-

28 gün, %24’ü oranında 160 işçinin 1-3 gün, %10’u oranında 67 işçinin 29-180 gün, %3’ü 

oranında 17 işçinin ise 180 günden fazla işgünü kaybı olmuştur. 

1-3 gün istirahatlıların sayısı ise 160 olup toplam içindeki payı %24 gibi 

azımsanmayacak bir seviyede olduğu dikkate alınırsa, Müessesenin 1-3 günlük istirahat ile 

sonuçlanan kazaların oluş nedenlerini araştırarak bu kazaların önlenmesine yönelik her türlü 

tedbiri alması gerekmektedir.   

 

Yıl Meslek Hastalığı İş Kazası Toplam 

2013 3.117.840,40 3.910.029,09 7.027.869,49 

2014 4.373.714,17 8.851.348,00 13.225.062,17 

2015 8.561.441,36 13.552.973,36 22.114.414,72 

2016 6.143.918,04 5.823.360,14 11.967.278,44 

2017 5.675.378,58 8.310.793,31 13.986.171,89 

Toplam 27.872.292,55 40.448.503,90 68.320.796,45 

 

29-180 ve 180 günden fazla istirahatı gerektiren kazalar ise ciddi ve ağır 

yaralanmalardır. Bu kazalar hem iş günü kayıplarının daha fazla artmasına neden olmakta, 

hem de bu kazalara maruz kalan işçileri yeraltında ağır işlerde çalışamaz duruma 

getirmektedir. İş göremezlikle sonuçlanan iş kazaları nedeniyle işçilerin Kuruma açtıkları 

davalar sonucu, müessese tarafından 2013 yılında 3,9 milyon TL, 2014 yılında 8,85 milyon 

TL, 2015 yılında 13,5 Milyon TL, 2016 yılında 5,8 Milyon TL, 2017 yılında 8,3 Milyon TL 

olmak üzere son 5 yılda toplam 40,5 milyon TL tutarında iş kazaları tazminat bedeli ödendiği 

görülmektedir.  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Karadon TİM 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

105 

 

29-180 gün ve 180 günden fazla istirahatla sonuçlanan iş kazalarının oluş nedenlerinin 

çok iyi sorgulanarak incelenmesi, bu nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik, işçilerin mesleki 

tekamül eğitimlerinin arttırılması da dahil her türlü tedbirin alınması gerekmektedir.  

Ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açan kazaların göçüklerden ve ani metan 

degajından kaynaklandığı  görülmektedir. Bu göçüklerin önemli bir bölümünün ayak, baca ve 

tabanlarda meydana geldiği, bunların; taş- kavlak düşmesi, yuvarlanması, posta geliri-akması, 

tavan oturması, arın akması, püskürmesi şeklinde tanımlanan tahkimatla yakından ilgili 

durumlar olduğu anlaşılmaktadır. Yetkililerin bu kazalar ve nedenleri ile önlenebilmeleri 

üzerinde titiz bir şekilde durmaları ve bu kazaların önlenmesine yönelik eğitim, denetim, 

tahkimat sisteminin gözden geçirilerek, iyileştirilmesi dahil her türlü tedbiri almaları, gerek 

çalışma öncesi gerekse çalışma esnasında ocak mühendisi, vardiya mühendisi, ocak şefi,  

nezaretçi ve ustaların arın kayması, kavlak ve taş düşmesi kontrollerini, tavan ve yanal basınç 

kontrollerini daha dikkatli yapmaları, bu doğrultuda tahkimat sistemindeki eksiklikleri 

belirleyip, bunlar giderilmeden çalışmaya müsaade etmemeleri gerekmektedir.  

2017 yılında 10.000 ton tuvönan üretime düşen kaza adedinin 15,35,  10.000 yevmiye 

ye düşen kaza adedinin de 12,32 olduğu görülmektedir. 10.000 yevmiye başına düşen kaza 

adedinin önceki yıllarda olduğu gibi 10’un altına düşürülmesi müessesenin kısa vadeli 

hedefini oluşturmalıdır.  Bu amaçla, işçilerin mesleki eğitim, tekâmül ve iş güvenliği 

kurslarına tabii tutularak teorik ve pratik bilgilerinin artırılmasının yanısıra çalışan işçilerin 

kişisel koruyucularını kullanmalarının titizlikle takip edilmesi, gerektiğinde sözlü ve yazılı 

olarak uyarılması yazılı uyarıların sicil dosyalarında yer almasının sağlanması gerekmektedir. 

Öte yandan, uygulanmasına başlanılan Risk Analizi çalışmalarının süratle 

değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması ile kaza sayılarının ve etkilerinin düşürülmesi 

sağlanmalıdır. 

  Her düzeyde personelin sürekli hizmet içi eğitimleri yapılmalı, işçilere işçi sağlığı ve 

iş güvenliği tedbirleri ile ilgili mevzuata uygun (geçiş yolları, toz, havalandırma v.s.) çalışma 

ortamı sağlanmalıdır. İşçilerin periyodik sağlık kontrolleri titizlikle yapılarak sonuçları 

kontrol ve takip edilmelidir. 

Karadon Müessesinde 2017 yılında yaralanma ile sonuçlanan 657 adet kaza yaralanan 

organlar ve muhtelif başlığı altında toplanan nedenler açısından değerlendirilerek kişisel 

koruyucu malzemelerin kullanılmasının titizlikle takip edilmesi ve kazaların tekerrür 

etmemeleri yönünde her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. 
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Havzanın bütününde karşılaşılan üretim derinliklerinin giderek artması Karadon 

Müessesesi için de geçerlidir. 2017 yılında Müessese’nin dengelenmiş üretim derinliği -357 

metre olmuştur. Yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla bu derinlik daha da artacaktır. Bu 

derinleşme, ani gaz degajı gibi ciddi kaza risklerinin artması ile kaza olasılıklarına karşı 

geçmişten daha sıkı kontrol, denetim, izleme ve eğitim gerekliliğini de beraberinde 

getirmektedir. Bu nedenle; Müessese üretim işyerlerinde ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra 

“Kurum Degaj Yönergesi” hükümleri titizlikle uygulanması gerekliliği izahtan varestedir. 

 Mekanize olunamaması nedeniyle, Müessese’de kaza sayısı ve sıklığı yarı veya tam 

mekanize çalışan emsallerine göre çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle; 

- iş kazalarının iş yeri amirleri tarafından titizlikle irdelenmesi,  

- damar yapısına uygun tam/yarı mekanize kazı sistemine geçilmesi, 

- ağaç tahkimatlı klasik yöntemle çalışılan ayaklarda özellikle ayak tahkimatı ve 

domuzdamları olmak üzere teknik denetimlerin artırılarak kazaların önlenmesine yönelik her 

türlü tedbirin alınmasına ağırlık verilmesi,   

- standartlara uygun kişisel koruyucuların temini, kullandırılması ve takibi,  

- işçilerin iş güvenliğine ilişkin eğitimlerine devam edilmesi,   

- tamir tarama işlerine gereken önemin verilmesi,   

- yeraltında kullanılan tüm elektrik motorları ile kablo ve bağlantılarının AlSz (alev 

sızdırmaz) özellikte olmasının sağlanması, uygun kablo ve glendlerin kullanılması,  

- gaz birikme ihtimali olan yerlerde elektrikle çalışan ekipmanlar yerine basınçlı havalı 

ekipmanlar kullanılması,  

- solunabilir tozla ve patlayıcı tozla mücadeleye gereken önemin verilmesi, 

- damar gaz içeriklerinin tespiti ve ocakların derinleşmesi, 

 ile artan degaj olasılığına karşı alınacak önlemler konusuna titizlikle önem verilmesi 

gerekmektedir. 

Yeraltı kömür üretimi çalışmalarında sıfır tölerans anlayışı temeline dayalı bir iş 

güvenliği anlayışı ve bu anlayışın Kurum genelinde yerleşmesine temel teşkil edecek olan 

eğitim programlarının mutlak uygulanması gerekliliği gelinen bu noktada izahtan varestedir.  

Ayrıca, iş yerlerindeki çalışmalar esnasında iş sağlığı ve güvenliğine aykırı davranışlarda 
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bulunmayı alışkanlık haline getirmiş olan personele çok ciddi ve caydırıcı müeyyideler 

uygulanması, bu uygulamaların da istisnasız bir şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir. 

 

Öneri: 

Müessese’de yapılmakta olan kömür üretim faaliyetinin tüm aşamalarında iş 

kazalarının önlenebilmesini teminen, kazaların oluş nedenleri ile önlenebilme şartlarının 

tespitine yönelik AR-GE faaliyetine önem verilmesi, koruyucu malzeme kullanımı ve iş 

sağlığı ve güvenliği bilincinin Kurum genelinde kabul görmesine yönelik eğitim çalışmalarına 

devam edilmesi, çalışma disiplini ve barışını bozan işçilerle ilgili olarak, mevzuatta öngörülen 

müeyyidelerin uygulanmasında kararlı davranılması önerilir. 

 

BULGU 7.2.8: Klasik ağaç tahkimatlı uzun ayaklarda domuzdamları ile birlikte 

kullanılan Pnömatik Hava Yastıklarının usulüne uygun kullanılmaması nedeniyle kısa 

sürede hasarlanmaları ve müessese bazında kullanımlarının sınırlı kalması 

Müessese’de 2007 yılından bu yana üç etapta alınan toplam 619 adet pnömatik hava 

yastığından 21.02.2018 tarihi itibarıyla 559 adet kaldığı; 166 adedinin göçükte kaldığı ıskat 

edilebilecek durumda olduğu, 120 adedinin göçükte kalma ve ağır hasar alma gibi nedenlerle 

ıskat beklediği, 60 adedinin ıskat edildiği, kalan 273 adet yastığın Gelik İşletmesinde 

ayaklarda domuzdamlarında fiilen kullanıldığı görülmüştür.  

Yaklaşık 10 yıllık bir sürede 346 adet yastığın başta göçükte kalma olmak üzere,  

değişik nedenlerle ağır hasar görmesi, ıskat edilebilecek durumda olması ve/veya ıskat 

edilmesi bu yastıkların montaj ve demontajlarında gereken özenin gösterilmediğini, ayak 

şartlarında hasarlanmalarının önlenmesine yönelik yeterince tedbir alınmadığını 

göstermektedir.  

Söz konusu pnömatik hava yastıklarının, ayak çalışma boyu oranlarının düşük 

dolayısıyla ayak ilerleme hızlarının yavaş olması nedeniyle yük altında fazla kalmaları, ayak 

yüksekliğinin fazla olması ve yalancı tavan oluşumu sebebiyle arka oturması sırasında domuz 

damı ile birlikte posta altında kalması sonucu hasarlandıkları ve sökümlerinin zorlaştığı 

görülmektedir. Ayak çalışma boyu oranlarının artırılamaması bu yastıkların kullanılmalarının 

yaygınlaştırılmasını engellemekte, daha az güvenli ve sağlıksız bir ayak ortamında 

çalışılmasına neden olmaktadır.  



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Karadon TİM 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

108 

 

Bu güne kadar havzada, tahkimat sisteminde domuz damlarındaki ön gerilmeyi almak 

ve ayak arkasında düzgün kırılma hattı oluşturup arın havesine gelmesi muhtemel yüklerin 

önüne geçmek amacıyla başarı ile kullanılan pnömatik hava yastıklarının arızalanmadan 

kullanımlarının sağlanması amacıyla, ayak çalışma boyu oranlarının artırılması, ayak 

boylarının tertip edilebilecek işçi sayıları dikkate alınarak optimum uzunlukta tutulması, ayak 

şartlarında özellikle patlatma esnasında hasarlanmalarını önleyecek tedbirlerin alınması 

halinde bu tür olumsuzluklarla karşılaşılma olasılığı azalacaktır.  

Bir adedi yaklaşık 620,00 €‘ ya mal olan bu yastıkların kullanılması her ne kadar çok 

sayıda avantaj sağlamakta ise de, kısa sürede hasarlanmaları ve önemli bir kısmının 

tamirlerinin mümkün olmaması maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. 

Öte yandan bu yastıkların Kilimli İşletmesinde kullanılmasından vazgeçildiği 

görülmektedir. İşçilerin intibak güçlüğünden ve konuya ilişkin eğitim noksanlığından 

kaynaklandığı anlaşılan bu durumun Müessese bazında sorgulanmasında yarar görülmektedir. 

  

Tahkimat sisteminde domuz damlarındaki ön gerilmeyi almak ve ayak arkasında 

düzgün kırılma hattı oluşturup arın havesine gelmesi muhtemel yüklerin önüne geçmek, daha 

güvenli bir çalışma ortamı yaratmak  amacıyla kullanılan pnömatik hava yastıklarının 

hasarlanmadan ve göçükte kalmadan uzun süre kullanımlarının sağlanamaması ile 

yaygınlaştırılmasının sağlanması kurum menfaatine olacaktır.  

 

Öneri: 

Tahkimat sisteminde domuz damlarındaki ön gerilmeyi almak ve ayak arkasında 

düzgün kırılma hattı oluşturup arın havesine gelmesi muhtemel yüklerin önüne geçmek, daha 

güvenli bir çalışma ortamı yaratmak  amacıyla kullanılan pnömatik hava yastıklarının 

hasarlanmadan ve göçükte kalmadan uzun süre kullanımlarının sağlanması amacıyla, 

domuzdamlarının ayak içine kurulum ve sökümlerinde gerekli özenin gösterilmesi, bu 

doğrultuda  hizmet içi eğitimlerine devam edilmesi, pnömatik sıkılama yastıklarının fiziki 

darbelerden korunmalarına yönelik olarak da her türlü tedbirin alınması önerilir 

 

BULGU 7.2.9: İşgücü verimliliği ile birlikte üretim miktarlarının artırılamaması 

ve birim üretim maliyetlerinin düşürülememesi, 
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2017 yılında gerçekleştirilen işgücü verimlilik değerleri, program ve geçen yılla 

karşılaştırılmalı olarak fiili gerçekleşmeler ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.   

  

   İşgücü Verimlilik Değerleri Tablosu 

İşçilik türleri 

2015 yılı 

 gerçekleşen 

2016 yılı 

 gerçekleşen 

2017 yılı Gerçekleşme oranı 

Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 

Geçen 

yıla 

göre 

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

Tuvönan üretime göre             

Kazı (üretim) 2.997 2.886 3.336 3.011 90 104 

İçeri (yer altı)   ( A ) 862 862 926 993 107 115 

İçeri + dışarı  (A + B) 822 822 899 950 106 116 

Genel toplam iş gücü 814 809 886 936 106 116 

Satılabilir üretime göre         

Kazı (üretim) 1.908 1.716 2.261 1.818 80 106 

İçeri (yer altı)   ( A ) 549 513 628 600 96 117 

İçeri + dışarı  (A + B) 526 489 609 573 94 117 

Toplam iş gücü 519 482 601 566 94 117 

    

Müessese’nin işgücü verimliliklerinin, tüvönan üretimde programa göre; Kazı 

işçiliğinde %10 oranında düşük gerçekleştiği, genel toplam işgücünde ise %6 oranında fazla 

gerçekleştiği görülmektedir. Satılabilir üretimde ise programa göre kazı işgücünde %20 eksik, 

genel toplam işgücünde %6 eksik gerçekleşme olduğu görülmektedir.    

Tüvönan üretimde önceki yıla göre kazı işgücü verimliliğinde %4 oranında,  genel 

toplam işgücü verimliliğinde de %16 oranında bir artış olduğu, satılabilir üretime göre bir 

değerlendirme yapıldığında ise kazı işgücü verimliliğinde önceki yıla göre %6 oranında, genel 

toplam işgücü verimliliğinde de %17 oranında bir artış olduğu görülmektedir.  

2017 yılında önceki yıla göre işgücü verimliliklerinde gözlenen artış önemli ölçüde 

2016 yılında yaklaşık 4 aylık bir süre için ÇSG Bakanlığı iş müfettişleri tarafından tüm 

müessesede işin durdurulması ve üretime yönelik faaliyetlere izin verilmemesinden 

kaynaklanmıştır.  

Bunun yanısıra 2017 yılında verimsiz çalışan bazı panoların terkedilerek kartiye 

sayılarının azaltılması, bu şekilde açığa çıkan kazı işçilerinin diğer kartiyelere dağıtılması 

sonucunda günlük ayak çalışma boyu oranlarında kısmi bir artışa yol açarak işgücü 

verimliliklerinin önceki yıla göre artmasında etken olmuştur. 
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Kazı işgücü verimliliklerinin programa göre  düşük gerçekleşmesinde, emeklilik 

nedeniyle işçi sayısının azalması sonucunda ayaklara yeterli sayıda işçi tertip edilememesi 

nedeniyle ayak çalışma boyu oranlarının %34 seviyelerinde kalması, diğer bir ifadeyle ayak 

boyunca 1 have ilerlemenin yaklaşık 3 günde tamamlanması önemli etkenlerden biri 

olmaktadır.   

Ayrıca mevcut işçilerin önemli bir bölümününde gruplu çalışma sisteminin 

kaldırılmasının da etkisi ile,  devamsızlık, ücretsiz istirahat izni, ücretsiz mazeret izni gibi 

herhangi bir nedenle işe gelmemesi de ayaklarda yeterli sayıda işçi tertip edilememesine yol 

açtığı görülmektedir. Bu konuda diğer önemli bir etkenin de kazı işçilerinin önemli bir 

bölümünün de aylık geçici sanat değişikliği yapılarak hazırlık, nakliyat, barutçuluk gibi işçi 

eksikliği bulunan diğer sanatlarda çalıştırılması olduğu görülmektedir.   

Ayrıca, pnömatik patlatma yöntemi ile yapılan üretimin ÇSG Bakanlığı İş Müfettişleri 

tarafından durdurulması, ocaklarda gerektiğince konsantrasyona gidilememesi, nakliyat 

sisteminde rehabilitasyona gidilememesi, mesafalerin ve aktarmaların artması sonucunda işçi 

sayısının artması gibi pek çok neden sıralanabilir. 

Müessesenin mevcut alt yapısını, işçi sayısını, ekipman ve teçhizatlarının 

performansını, kapasitesini, damar yapılarını, işletilebilir rezerv durumunu ve halen 

uygulanan üretim yöntemlerini birlikte değerlendirerek işgücü verimliliklerini ve üretim 

miktarlarını artırmaya yönelik olarak gelişen teknolojik imkanlardan da yararlanarak 

çözümler üretmesi, bu doğrultuda üniversiteler ve sanayiiden destek alarak en kısa sürede 

uygulamaya geçirmesi gerekmektedir.    

Esas itibarıyla işgücü verimlilikleri; havzanın jeolojik yapısına, kömür damarının 

eğimine, kalınlığına, sertliğine, uygulanan işletme yöntemine, üretim derinliğine ve aktif 

çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir.   

Müessese’de her biri 7,5 saat olmak üzere 3 vardiya halinde haftada 5 gün çalışma 

yapılmaktadır.  7,5 saatlik bir vardiyanın 30 dakikası yemek molası olarak kullanılmakta olup 

7,5 saatlik çalışma süresi, yerüstündeki ocak girişinde bulunan turnikede kart basılması ile 

başlamaktadır. İşçilerin esas iş alanlarına ulaşması için geçen süre raylı sistem (fayton) ve 

yürüme dahil 45-50 dakika civarındadır. Bu sürenin azaltılmasına yönelik ocak içi nakliye 

sistemlerinin modernize edilmesi, işçilerin işyerlerine ulaşım yollarının iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatına uygun hale getirilmesi büyük önem kazanmaktadır. 

 Ocakların giderek derinleşmesiyle ortaya çıkan üretim zorluklarının verimliliklerin 

artırılmasının önündeki en büyük engel olduğu bilinmekle birlikte; Üretim alanlarının 
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konsantrasyonu ile çalışır durumdaki kat sayısının azaltılması, ocak açıklıklarının azaltılması, 

damar yapısına uygun, pratik mekanize ve/veya yarı mekanize kazı sistemlerine geçilmesi,  

efektif çalışma saatlerinin artırılmasına ve üretime yardımcı işçi sayısının azaltılmasına 

yönelik olarak ocak içi nakliye sistemlerinin rehabilitasyonu, otomasyonu, üretim arınlarından 

başlamak üzere daha temiz kömür elde edilmek suretiyle satılabilir/tuvönan oranının 

yükseltilmesi, üretim arınlarının tamamının bir defada kazılabilmesi, yeraltı işçilik 

dağılımının optimizasyonu ile en uygun çalışma ve çalıştırma düzeninin sağlanması, bir 

vardiyada bir işçinin yapması gereken iş miktarının artırılmasını sağlayacak tedbirler 

alınması, ocak içi denetimlerinin artırılması, iş yerinde çalışma ahengini bozan, izinsiz işe 

gelmeyen, üretimi aksatan ve bunu alışkanlık haline getiren işçilere 4857 Sayılı İş Kanunu 

hükümlerinin tavizsiz uygulanması gerekmektedir.  

 Müessesenin hedefi olan, satılabilir bazda kazı (pano ayak üretim) işgücü 

verimliliğinin 2.500 ton/yev.’ye, İçeri A+B verimliliğinin 1.000 kg/yev.’ye çıkarılması bu 

sayede mümkün olabilecektir.  

Bu nedenle;  

Müessese’nin satış faaliyetlerinden elde edilen satış hasılatının işçi ücretlerini dahi 

karşılayamadığı, müessesenin sürekli olarak zarar ettiği ve birikmiş zararların büyük tutarlara 

ulaştığı göz önüne alınarak, dönem zararlarının önlenebilmesi için işgücü verimliliği ile 

birlikte üretim miktarlarının artırılması ve birim üretim maliyetlerinin düşürülmesi 

amaçlanmalıdır. 

 

Öneri: 

Müessese’nin satış faaliyetlerinden elde edilen satış hasılatının işçi ücretlerini dahi 

karşılayamadığı, müessesenin sürekli olarak zarar ettiği ve birikmiş zararların büyük tutarlara 

ulaştığı göz önüne alınarak, dönem zararlarının önlenebilmesi için işgücü verimliliği ile 

birlikte üretim miktarlarının artırılması ve birim üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde 

etkin önlemler alınması önerilir. 

 

BULGU 7.2.10: Müessesede üretimde devamlılığının sağlanması açısından büyük 

önemi olan hazırlık çalışmalarında galeri ilerleme hızlarının düşük olması,  I No’lu 

Kuyu Derinleştirme ve Tesisi Projesinin gecikmesi 

Müessesede hazırlık faaliyetlerinde delik delme işlemi Elektro-Hidrolik Deliciler ve 
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martoperfaratörler ile paralel delik delme esasına göre yapılmakta, Maden Emniyet 

Nizamnamesi’nin müsaade ettiği emniyetli tip (Grizutin Klorür veya özel önlem alınmak 

suretiyle Jelatin Dinamit) patlayıcı maddeler ve bakır yüksüklü kapsüller veya gecikmeli 

(saniyeli) kapsüller ile patlatılmakta, açığa çıkan posta elektro –hidrolik yükleyiciler ile iş 

şartlarına göre çoğunlukla tonluk olmak üzere uygun kesitlerde 5 tonluk vagonlarla 

lokomotiflerle çekilerek nakledilmektedir. 

Müessesenin 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu hazırlık çalışmaları ve randımanları, 

program ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Hazırlık Çalışmaları Tablosu 

    2017 yılı Gerçekleşme oranı 

Hazırlık çalışmaları 

2016 yılı 

gerçekleşen 

(metre) 

Program 

(metre) 

Gerçekleşen 

(metre) 

Programa 

göre  

% 

Geçen 

yıla göre  

% 

Taş içi hazırlık 
          

A. Kredili Harcamalardan 

Kuyu - 300,00 - - - 

Düz (yatay) galeri 167,00 885,50 524,50 59 314 

Meyilli galeri 84,00 109,50 87,00 79 
 

Toplam kredili (A) 251,00 1.295,00 611,50 47 244 

B. Cari harcamalardan       
  

Kuyu - - - - - 

Düz (yatay) galeri 399,00 
 

185,50 - 46 

Meyilli galeri 89,00 
 

9,00 - 10 

Toplam cari (B) 488,00 
 

194,50 - 40 

C. Yüklenici firma   
    

Kuyu    
  

Düz (yatay) galeri    
  

Meyilli galeri    
  

Toplam yüklenici (C)    
  

Toplam ( A+B+C )   
    

Kuyu - 300,00 - - - 

Düz (yatay) galeri 566,00 885,50 710,00 80 125 

Meyilli galeri 173,00 109,50 96,00 88 55 

Toplam taş içi hazırlık 739,00 1.295,00 806,00 62 109 

Yüklenici / toplam (%) -  
    

1000 ton satılabilir üretim için taş içi hazırlık 2,97 3,70 3,12 84 105 

1000 ton tuvönan üretim için taş içi hazırlık 1,76 2,51 1,88 75 107 

Kömür içi hazırlık           

- Düz galeri (taban yolu)           

- Demirbağlı taban 1.597,00 2.080,00 1.361,00 65 85 

- Ağaç bağlı kılavuz tb.   
    

- Meyilli galeri (başyukarı) 2.556,50 2.750,00 3.534,00 129 138 

Toplam kömür içi hazırlık 4.153,50 4.830,00 4.895,00 101 118 

1000 ton satılabilir üretim için kömür içi 

hazırlık 
16,67 13,80 18,95 137 114 

1000 ton tuvönan üretim için kömür içi 

hazırlık 9,91 9,35 11,44 122 115 

 

Müessesede gerçekleştirilen toplam taş içi hazırlık faaliyetleri 2008’de 2.991 metre 

iken bu metraj, 2012 yılında 1.675 metreye düşmüş, 2013 yılında 1.655 metre, 2014 yılında 

1.267 metre, 2015 yılında 753,5 metre, 2016 yılında 739 metre, 2017 yılında 806 metre 
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olmuştur. Son 10 yıl içinde taş içi hazırlık faaliyetlerinde görülen azalma %75 oranlarındadır.  

Üretilen her 1.000 ton satılabilir kömüre karşılık yapılan taş içi hazırlık 2008 yılında 

4,93 metre iken, 2012 yılında 3,13 metre, 2013 yılında 3,34 metre, 2014 yılında 2,75 metre, 

2015 yılında 2,52 metre ve 2016 yılında 2,97 metre, 2017 yılında 3,12 metre olmuştur. Bir 

başka ifade ile kömür üretimi ile hazırlık faaliyetleri arasında olması gereken paralellik 

kaybolmuş ve hazırlık faaliyetleri aleyhine sonuç doğurmuştur.  Hazırlık faaliyetlerinin 

sürdürülebilir bir üretim için program hedefleri doğrultusunda aksatılmadan verimli bir 

şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.  

Müessese üretiminde gelecek yıllarda darboğaza girmemek için hazırlık işleri ve 

işgücünde bir takım tedbirlerin alınmasında, mevcut ekonomik ömrünü doldurmuş, Alsz 

özelliklerini kaybetmiş, bakım onarım masrafları artmış EH delici ve yükleyicilerin 

yenilenmesinin yanı sıra taş içi galeri ilerlemelerinde mekanizasyon uygulamalarının da 

araştırılarak gündeme alınmasında yarar görülmektedir.  

Müessesede damar içi ve ana kat hazırlıklarının zamanında yapılabilmesi için hazırlık 

çalışmalarında mekanizasyon uygulamalarının planlandığı, bu kapsamda 3 adet çok amaçlı 

elektro hidrolik delici, kırıcı, yükleyici makinenin alındığı, damar içi hazırlık işleri ve galeri 

taramalarında kullanıldığı, taş içi hazırlıklar içinde galeri açma makinelerinin kullanılmasına 

yönelik araştırmaların devam ettiği görülmektedir. 

1.000 ton satılabilir üretim için taş içi hazırlık miktarının 3,12 metreye düşmesinde en 

büyük etkenlerden biri de hazırlık işçi sayısındaki azalmadır. 2013 yılında 331 olan, hazırlık 

işçi sayısının, 2014 yılında 318’e, 2015 yılında 305’e, 2016 yılında 294’e, 2017 yılında 228'e 

düştüğü görülmüştür. Diğer önemli bir etkeninde önceki yıla göre hazırlık işçiliği yevmiye 

sayısında %24 oranındaki düşüş olduğu görülmektedir. Hazırlık işçi sayısı %22 oranında 

düşerken hazırlık işçiliği yevmiye sayısının %24 oranında düştüğü görülmektedir. 

 Ayrıca, 6645 sayılı kanun gereği hafta tatilinin 2 güne çıkarılması, haftalık çalışma 

saatlerinin düşürülmesi, senelik izinlerin artırılması, hazırlık işçilerinin önemli bir bölümünün 

geçici sanat değişikliği ile ihtiyaç duyulan diğer sanatlarda çalıştırılması da taş içi 

hazırlıkların azalmasına neden olmuştur.   

Programın %101’i oranında gerçekleşen kömür içi hazırlıklarında, geçen yıla göre de  

%18 oranında artma olduğu, 1000 ton satılabilir üretim için yapılan kömür içi hazırlığın 

programın %22 oranında üzerinde 18,95 metre olarak gerçekleştiği, önceki yıla göre de %15 
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oranında fazla olduğu görülmektedir.   

Müessesenin yıllık yatırım programlarında yer alan Arama-İhrazat Projeleri ile ilgili 

olarak; 

Gelik -460 Kat Hazırlığı: Kredili olarak Müessese imkanlarıyla, Gelik 1 No.lu fayın 

kuzeyinde, kuzey panoları olarak adlandırılan bölümde, -360/-460 katları arasında yaklaşık 

4,5 milyon ton üretimin yapılabilmesi amacıyla hazırlanan, 2007 yılında yatırım programına 

alınan ve toplam 5.997 metre galeri sürülmesi planlanan 50200 kerdi no.lu Gelik -460 Kat 

hazırlığı projesi kapsamında, 2012 yılında; 481 metre ilerleme, 2013 yılında 253,5 metre 

ilerleme yapıldığı, 2014 yılında 360 metre program ilerlemeye karşılık, projenin temiz hava 

ihtiyacının karşılanması amacıyla -360 katına sürülmekte olan havalandırma başyukarısının 

öngörülen sürede tamamlanamaması nedeniyle ilerleme yapılamadığı görülmüştür. 2015 

yılında 30 metre program ilerlemeye karşılık 21 metre galeri ilerlemesi (-460 41505 kuzey 

lağımı), 2016 yılında 360 metre program ilerlemeye karşılık, -460/41505 Kuzey Lağımın da     

B-15 kesitte 1 metre ve -460/41510 Kollektör Lağımında B-15 kesitte 166 metre olmak üzere 

toplam 167 metre  galeri ilerlemesi yapılarak % 46 gerçekleşme sağlanmıştır. 

2017 yılında da 360 metre program ilerlemeye karşılık, -460/41505 Kuzey Lağımın da     

B-15 kesitte 190 metre ve -460/41510 Kollektör Lağımında B-15 kesitte 138 metre olmak 

üzere toplam 328 metre  galeri ilerlemesi yapılarak % 91 gerçekleşme sağlanmıştır. 

Gelik -460 Kat Hazırlığı Projesinde çalışmalar sırasında K10 fayının etki alanına 

girilmesi ve bu nedenle fay zonundan geçiş sürecinde sondaj çalışmalarının uzun süreler 

alması, ilerleme yapılan formasyonların bozuk olması gibi nedenlerin de etkisi ile ilerleme 

hızı düşük kalmıştır.  

2017 yılı sonu itibarıyla proje toplamının sadece %44’ü oranında 2.639 metre 

ilerlenebilmiştir. 10 yıllık süre içinde gerçekleştirilen bu ilerleme baz alındığında projenin 

ancak 13 yıl sonra bitirilebileceği ortaya çıkmaktadır. Gelik işletmesinde -360 kotu üzerinde 

bulunan rezervin 3 yıl içinde üretileceği dikkate alınırsa üretimde darboğaza düşülmemesi için 

Gelik -460 kat hazırlığının süresi içinde bitirilmesi gerekmektedir. 

Projede 2017 yılında 3.000.000 TL program ödeneğe karşılık 1.218.075,19 TL fiziki 

harcama yapılarak % 41 fiziki ve 1.375.361,55 TL nakit harcama yapılarak % 46 nakdi 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

Kilimli -460 Kat Bağlantı Lağımı: Kilimli Havalandırma Kuyusunun Kilimli -460 

katıyla bağlantısının yapılması, ayrıca Kilimli İşletmesi batı kanadı -460 ve -540 katlarındaki 
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21.450.000 ton rezervin kazanılması amacıyla hazırlanan ve müessese imkanlarıyla yürütülen 

ve toplam boyu 2.370 metre olan 50226 kredi No.lu Kilimli -460 kat bağlantı lağımı projesi 

2012 yılında uygulamaya konulmuş ve aynı yıl 113,50 metre galeri ilerlemesi yapılmıştır. 

2013 yılında 293 metre galeri ilerlemesi yapılan projede 2014 yılında 360 metre program 

ilerlemeye karşılık %69 gerçekleşme ile 247 metre, 2015 yılında 35 metre ilerleme 

yapılmıştır.  

 2016 yılında Kilimli -460 Kat Bağlantı Lağımı Projesinde 360 metre program galeri 

ilerlemeye karşılık ilerleme yapılamamıştır.  

  2017 yılında 360 metre program ilerlemeye karşılık, -460/51516 Güney Lağımında B-

16 kesitte toplam 196,50 metre galeri ilerlemesi yapılarak % 55 gerçekleşme sağlanmıştır. 

 Projede 2017 yılında 3.000.000 TL program ödeneğe karşılık 831.568,11 TL fiziki 

harcama yapılarak % 28 fiziki ve 905.114,89 TL nakit harcama yapılarak % 30 nakdi 

gerçekleşme sağlanmıştır. 

2017 yılsonu itibarıyla toplam 885 metre galeri ilerlemesi ile projenin %37’si 

tamamlanabilmiştir. 6 yıllık ortalama ilerleme baz alındığında (147,5 metre/yıl)   ilerlemesi 

baz alındığında projenin 10 yılda tamamlanabileceği görülmektedir. 

2017 yılı Yatırım Programında 50201 kredi no ile yer alan Karadon I No'lu Kuyu 

Derinleştirme, Komple İhraç Sistemi ve -360 Katına Sızdırmazlık Barajı İnşa Edilmesi İşi;  

Müesssese üretiminin -360/-460 katlarında yürütüldüğü, gelecekte üretimin -540 ve 

daha alt kotlarda yoğunlaşacağı, bu nedenle kömür ihracında kullanılan ve -360 kadar hizmet 

veren Çatalağzı Kuyusunun yetersiz kalacağı bu kuyunun derinleştirilmesinin su problemleri 

nedeniyle mümkün olmadığı bunun yerine Karadon I No'lu Kuyunun derinleştirilmesinin 

daha uygun olacağına karar verilerek Karadon I No'lu Kuyunun Derinleştirilmesi ve tesisi işi 

2007 yılında Müessese yatırım programına alınmıştır. 

Mevcut durumda  Müessesenin -360 katına kadar hizmet vermek üzere kurulu bulunan 

alt yapı tesisleri yetersiz kalmıştır. Üretimin idame ettirilebilmesi için alt kotlara desandrelerle 

inilerek  özellikle Kilimli İşletmesinde daha alt kotlarda yapılan üretim bu desandrelerden 

bant  vasıtasıyla -360 katına çıkarılmakta olup üretim halen bu şekilde devam etmektedir. 

Üretimin daha da derinleşeceği dikkate alınarak Karadon TİM'in 2030 lu yıllara kadar 

üretimini sürdüreceği temel altyapı tesisleri planlanmıştır.  

Bu planlama doğrultusunda; 

Gelik İşletmesinde Gelik 75.Yıl Cumhuriyet Kuyusu tesis edilerek 2004 yılında 
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devreye alınmıştır. Kuyunun derinliği 794 metre olup (+126/-668) tamamen kurum imkanları 

ile yapılmıştır. +126/-540 katları arası İngiliz Qualter Hall firması tarafından teçhiz edilmiştir. 

Kilimli İşletmesinde Karadon Yeni Servis Kuyusu tesis edilerek 2006 yılında hizmete 

alınmıştır. Kuyunun derinliği 785 metre(+50/-735) olup Çin CITIC firması tarafından +50/-

700 katları arası teçhiz edilmiştir. 

Kilimli Havalandırma Kuyusu 2013 yılında tamamlanarak 2014 yılında hizmete 

alınmıştır. Kuyunun derinliği 715 metre (+/%/-640) dir. 

Karadon Yeni Servis Kuyusuna Paralel yaklaşık 8 km uzunluğunda -540 katı 

hazırlıkları sürülmüştür.  

Müessese kömür üretiminin alt kotlara inmesi sonucu kömür ihracında kullanılan 

Çatalağzı Kuyusunun  derinleştirilmesi gerekmiş ancak, Çatalağzı Kuyu su gelirinin özellikle 

kış aylarında çok yüksek seviyelerde olması sebebiyle kömürün Çatalağzı Kuyudan Lavvara 

nakli zorlaşması ve kömür üretimini kış aylarında zaman zaman sekteye uğratması ile 

Çatalağzı Kuyu dibindeki tulumbaları besleyen elektrik motorlarındaki arızalar ile kuyu 

içerisinde yer alan borulardaki korozyon ve çürümeler neticesinde oluşan arızalar sonucunda 

kuyu dibindeki suyun ihracında büyük problemler yaşandığı görüldüğünden bu projeden 

vazgeçilmiştir.  

Gerek yukarıda özetlenen olumsuzluklar ve gerekse söz konusu kuyunun bulunduğu 

bölgenin jeolojik yapısından dolayı, Çatalağzı Kuyusunu derinleştirmenin ekonomik 

olmaması nedeniyle hazırlanan ve toplam uzunluğu 829 metre olarak belirlenen I No'lu Kuyu 

Derinleştirme ve Tesisi  projesi kapsamında; +49/-420 Kuyu İçi Tahkimat, Onarım, -420/-780 

kotları arasında derinleştirme çalışmaları yapılarak 6,5 metre çapında skip kuyu olarak teçhiz 

edilmesi düşünülen kuyunun –540 ve  –700 katında iki adet çift taraflı inset yapımı 

planlanmıştır. 

Kilimli -540 Doğu Kanadı Kat Hazırlığı projesi ile aynı zamanda eşgüdüm içinde 

yürütülmesi gereken bu projenin ihale süresi gecikmiş, 17.05.2010 tarihine -540 katında 

meydana gelen patlamada, Karadon yeni servis kuyusunun (KYSK) da hasar görmesi ve 

uzunca bir süre kullanılamaması nedeniyle I no’lu Kuyunun insan ve malzeme nakli için 

kullanılması zorunluluğu ortaya çıkmış, KSYK kuyusunda oluşan hasarın giderilmesi 

sürecinde 2010-2013 yılları arasında I No.lu kuyunun derinleştirilmesi projesi askıya 

alınmıştır. 

I No.lu Kuyu Derinleştirme ve Tesisi Projesinin ihale yolu ile üçüncü şahıslara 
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yaptırılması amacıyla ihale dokümanları tamamlanarak ihale sürecine girilmiştir. 08/04/2015 

ve 30/09/2015 tarihlerinde iki defa uluslararası açık ihale usulü ile ihale yapılmış ancak, 

uygun teklif çıkmadığı için her iki ihale de iptal edilmiştir.  

Çatalağzı Kuyusunun terk edilmesi ve -360 katında uygun bir lokasyonda su sızdırmaz 

bir barajın inşa edilerek gelecekte çalışma yapılacak işyerleri ile bağlantısının kesilmesi ve bu 

amaçla hazırlanacak ihale dökümanlarının esasını teşkil edecek sızdırmaz bir barajın 

yapılabilirliği araştırılmıştır. Bu kapsamda 2008 yılında İTÜ'ye ön proje yaptırılmış,  Karadon 

I No'lu Kuyu İhalesi için gerekli olan uygulama projesi ise IMC Montan ve DMT firmasına 

barajın ön uygulama projesi yaptırılmıştır (25.08.2014).  

İlk iki ihalede tekliflerin yüksek olması ve işin gecikmesi nedeniyle 4734 sayılı KİK 

Madde 21 (b) bendinde geçen "....veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların 

ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması." ifadesine binaen 

Karadon I No'lu Kuyu Derinleştirme ve Tesisi İşi'nin ivedilikle tamamlanması amacıyla 

"pazarlık usulü" yöntemiyle ihale edilmesine karar verildiği görülmüştür.  

30/03/2016 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan 3. ihaleye katılan üç firma tarafından 

verilen teklifler ilk 2 ihaledeki tekliflerden düşük olmasına rağmen yaklaşık maliyetin %24 

üzerinde gerçekleşmiştir. Temin edilen fiyatın yüksek bulunması nedeniyle Yönetim 

Kurulu’nun 13.06.2016 tarih 175 no.lu Kararı ile ihale iptal edilmiştir. 

22.06.2017 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan 4. ihalede İşin CHINA COAL 

CONSTRUCTION CO: LTD.  firmasına 97.980.850 TL bedelle  verildiği görülmüştür. 

Bu ihale kapsamıjnda +50/-420 kotuna kadar açık olan 6,5 metre çapındaki kuyu -

420_780 kotları arasında derinleştirilecektir.. -540 ve -700 katlarında çift taraflı inset tesis 

edilecek, -700 katına kadar hizmet verecek şekilde ihraç sistemi (Skip Kuyu) kurulacak ve 

başlangıçta -540 katına kadar hizmet verecektir. Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra 

Çatalağzı Kuyusunun devre dışı bırakılması için -360 katı 42400 galerisi üzerinde su 

sızdırmazlık barajı inşa edilecektir.  

Firma ile 01.08.2017 tarihinde sözleşme (2017/55659 nolu)  imzalanmış olup, 

12.10.2017 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İşin süresi yer teslim tarihinden itibaren 1050 

gündür. 30.11.2017 tarihinde sözleşme gereği firmaya ödenmesi gereken %10 tutarındaki 

9.798.085,00 TL avans bedelinin kanuni kesintisi yapıldıktan sonra 9.705.199,15 TL olarak 

ilgili firmanın banka hesabına yatırıldığı görülmüştür. 

Kuyu tamamlandığında yeni ihraç sistemine göre -460 katı ve üst kotlarda yapılacak 

üretimler -360/-505 bant desandresi ve yeni projelendirilen -505/-540 desandresi ile -540 
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katında bulunan silo bürüne nakledilecektir. -540 katı kömürleride aynı silo bürüne vagonlarla 

tumba edilecektir. Burada toplanan kömürler silonun alt çıkış noktası olan -560 katından bant 

desandresi vasıtasıyla -540 katı skip dolum ceplerine yüklenecektir. I nolu kuyu vasıtasıyla 

yer üstüne nakledilen tuvönan kömürler mevcut +49 bant sistemi ile Çatalağzı lavvarına 

nakledilecektir. 

Yeraltı kömür madenciliğinde üretimin istikrarlı bir şekilde devam ettirilebilmesinin 

temel koşullarından birisi de, rezerv yapısının ve jeolojik koşulların gerektirdiği biçimde ve 

öngörülen üretim programlarına uyumlu bir şekilde üretim ve hazırlık faaliyetlerinin 

sürdürülmesidir. Bu alt yapının sağlanabilmesi için de, müesseselerin derin kuyu 

ihtiyaçlarının ve ana kat hazırlık galerilerinin, ileriye dönük projeksiyonla stratejik planlarında 

belirtilen zamanda eşgüdüm içerisinde sürülmesi gerekmektedir.  

Diğer yandan gereken sayıda hazırlık işçisi alınmasını teminen Genel Müdürlük’çe 

T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve ETKB nezdinde 2009 yılından bu yana yapılan 

girişimler sonucunda bir gelişme sağlanamadığı görülmektedir.  Söz konusu       -460 katında 

galeri kesitlerinin dar olması ve sadece ton’luk arabalar ile nakliye yapılmasına elverişli 

olması, Gelik 75.yıl Cumhuriyet Kuyusu -460 katının teçhizatsız oluşu ve bu kuyudan posta 

nakliyatı için faydalanılamaması bu kattaki hazırlık çalışmalarının hızını azaltan önemli bir 

etken olmaktadır. 

Kilimli -540 Doğu Kanadı Kat Hazırlığı:  

Karadon TİM KYSK Bağlantı Galerileri ve Su Atım Tesisleri ile Kilimli İşletmesi -

540 Kat Hazırlık Galerilerinin Sürülmesi işi, Kurum ile Yapı Tek İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. 

arasında imzalanan 30.03.2005 tarihli sözleşme kapsamında yürütülmüştür. Sözleşmeye göre 

işin miktarı 8.075 metre, bedeli ise 14.987.206 ABD Dolarıdır. Zaman içerisinde yapılan 

proje değişiklikleri sonucu iş miktarı 6.892 metreye düşürülmüş, sözleşme bedeli de 

13.589.797 ABD Doları olmuştur. Söz konusu iş iki kısımdan oluşmuştur.  

Toplam uzunluğu 1.502,5 metre olan ve -160, -360 ve -460 katlarındaki bağlantı 

galerileri ve su atım tesisleri işlerini kapsayan 1’inci kısım işler tamamlanarak 30.03.2008 

tarihi itibarı ile geçici kabulü yapılmıştır.  

-540 katındaki işleri kapsayan 2’inci kısım işler ise toplam 5.389,5 metredir.  

Sözleşmeye göre işin süresi 1400 takvim günü olup, işin bitim tarihi 22.04.2009 olarak 

belirlenmiştir.  
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2010 yılında, 2.064 metre olan programa karşılık 394 metre ilerleme yapılmış ve 

"17.05.2010 tarihinde firmanın çalıştığı -540 katında meydana gelen patlamada 30 çalışanın 

hayatını kaybetmesi sonucu firma çalışmaları durdurulmuştur."  

Patlama sonrası işyerlerinin tekrar çalışmaya elverişli duruma gelmesi için Kurum 

tarafından gerekli çalışmalar yapılmış ve 15.06.2011 tarihinde işyerleri tekrar firmaya teslim 

edilmiştir. Bu tarihe kadar geçen 394 takvim günlük sürede yüklenici firma tarafından 

herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2007/285E-2011/170K sayılı kararı ile; 

yüklenici firmaya I. kısım işler için toplam 560 günlük süre uzatımı verilmesi ve bu sürenin 

ikinci kısım işlere de eklenmesine karar vermiştir. 560 takvim günlük süreden firmaya daha 

önce verilen 130 günlük sürenin düşülerek toplam 430 günlük süre Yönetim Kurulu’nun 

09.03.2012 tarih ve 85 sayılı kararı ile süre uzatımı olarak verilmiş ve iş bitim tarihi 

21.04.2013 olmuştur. 

Bilahare, Yönetim Kurulunun 09.04.2013 tarih ve 124 sayılı,  15.05.2013 tarih ve 140 

sayılı kararları ile verilen ek süre uzatımları ile iş bitim tarihi 18.07.2013 olmuştur. 

Yüklenici firmaya toplam 1.341 takvim günü süre uzatımı verilmiştir. Bu da işin süresi 

olan 1.400 takvim günlük sürenin %96’sına tekabül etmektedir. Diğer taraftan 6.594 metre 

olan -540 katı hazırlık galerilerinden proje değişiklikleri sonucu toplam 1.204,5 metre iş 

eksiltmesi yapılarak proje boyu 5.389,5 metreye düşürülmüştür. 

Yüklenici firmaya 14.05.2013 tarih ve 532 sayılı yazı ile; 

İşin tamamlanma tarihi olan 18.07.2013 tarihi esas alınarak sözleşme kapsamında 

kalan işler ile ilgili iş programının hazırlanarak sunulması, 

Sözleşme gereği kesin teminat ve all risk sigortası süresinin en az 18.07.2014 tarihine 

kadar uzatılması, 

Hususlarının 22.05.2013 tarihine kadar yerine getirilmesi gerektiği, aksi takdirde 

sözleşme hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca, All risk sigorta süresinin en az 18.07.2014 tarihine kadar uzatılması gerekirken 

firma tarafından bu işlemin yerine getirilmediği görülmüştür.  

Sözleşmenin “Teminata ilişkin hükümler” başlıklı 11. Maddesinde “….süre uzatımı, 

cezalı çalışma gibi sözleşme süresinin aşılması hallerinde kesin teminat mektubunun süresi 
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uzatılan süre kadar uzatılır” denmektedir. 900 bin ABD doları meblağlı teminat mektubu 

süresi 21.04.2014 tarihine kadardır, bu sürenin en az 18.07.2014 tarihine kadar uzatılması 

gerekirken firma tarafından bu işlem de yapılmamıştır. 

Diğer taraftan yüklenici firmaya sözleşmedeki iş termin planına uymadığı, işi ciddi 

boyutta aksatarak taahhüdünü yerine getirmediği belirtilerek işin zamanında tamamlanması 

için çeşitli defalar ihtarda bulunulmuştur. Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda firma 

tarafından yapılan çalışmalar 25.05.2013 tarihinde durdurulmuş ve ayrıca Zonguldak 2. 

Noterliğine muhatap 30.05.2013 tarih ve 593 sayılı yazı ile yukarıda belirtilen hususların 

yerine getirilmesi için yüklenici firma her takvim günü için 8.992,32 $ (toplam sözleşme 

bedelinin onbinde altısı oranında) gecikme cezası uygulanmak üzere 04.06.2013 tarihinden 

itibaren başlayarak 20 günlük süre ile ihtar edilmiştir. Bu süre 23.06.2013 tarihinde sona 

ermiştir. 

Sözleşme kapsamındaki Kilimli -540 Kat Hazırlık Galerilerinin Sürülmesi ile ilgili 

olarak yüklenici firma Mayıs 2013 sonu itibarıyla 4.998,5 metresi -540 katında olmak üzere 

6.494,5 metre ilerleme gerçekleştirmiştir. Firmaya yaptığı işler karşılığında 12.093.734,38 

ABD doları hakediş ödemesi yapılmıştır.  

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Sözleşmenin Feshi ve tasfiye Durumları başlıklı 48. 

Maddesi a) bendinde belirtilen; 

“Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen 

oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça 

belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi” 

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 

edilir.”  

Hükmü ile firma ile imzalanan sözleşmenin 25.inci maddesi uyarınca, TTK Yönetim 

Kurulu’nun 24.06.2013 tarih ve 202 sayılı kararı ile "Karadon TİM KYSK Bağlantı Galerileri 

ve Su Atım Tesisleri ile Kilimli İşletmesi -540 Kat Hazırlık Galerilerinin Sürülmesi İşi’ ne 

ilişkin olarak Yüklenici firma ile imzalanan Sözleşmenin feshedildiği" görülmüştür. 

Proje kapsamında 2017 yılı içerisinde müessese imkanları ile (TH 15,6 m2 göre) 87,00 

metre (desandre) galeri ilerlemesi yapılmıştır. Toplam boyu 8.564 metre olan projede 
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müessese imkanları ile 1991-2004 yılları arasında 2.120,00 metrelik kısmı tamamlanmıştır. 

2006-2013 yılları arasında proje 3. Şahıslara ihale edilerek 4.998,50 metrelik kısmı 

bitirilmiştir. 2016-2017 yıllarında arasında ise yeniden müessese işçilikleri ile yürütülerek 

toplam 171,00 metre (desandre) galeri ilerlemesi yapılmış, projenin tamamında (1991-2017 

yılları arasında) 7.289,50 metresi tamamlanmış olup proje kapsamında %85 oranında 

gerçekleşme sağlandığı görülmüştür. 

Kilimli -540 Doğu Kanadı Kat Hazırlığı Projesinde -540 katında Sözleşmenin fesih 

tarihine kadar, 5.389,5 metre galeri sürüldüğü, karşılığında 8,95 milyon ABD Doları hakediş 

ödendiği, Silo bürü, nihai 5 tonluk demiryolu tesisi, kuyu akrosaj bağlantı galerisi, su kanalı 

betonlaması, ketebant bakım çukuru açma, kollektör galerisi tarama gibi işler karşılığında 

ödenen 529.960 ABD Doları olmak üzere II. Kısım işler karşılığında proje kapsamında 

toplam 9,48 milyon ABD doları harcama yapılmıştır. 

Yapılan bu yatırım harcamalarının karşılığının alınabilmesi için -540 katında üretime 

yönelik hazırlık faaliyetlerinin devam ettiği ve/veya başladığının görülmüş olması 

gerekmektedir. 

Esas itibarıyla, Müessese’de bir yandan yeni galeriler açılmakta iken diğer yandan 

konsantrasyona yönelik çalışmalara devam edildiği görülmektedir. +0/-83, -83/-160 katları 

terk edilerek, Gelik İşletmesinde -150/-260 -260/-360, -430/-490, Kilimli İşletmesinde ise -

160/-360,  -360/-460 kotlarında üretim faaliyetlerine devam edildiği, Kilimli İşletmesinde -

160/-460 kat aralığındaki rezervin alınabilmesi, bölgedeki kat aralığının 200 metreden 100 

metreye düşürülebilmesi amacıyla büyük hazırlık servisince  -360/51108 lağımında 

çalışmaların devam etmekte olduğu, -460 42508 nefeslik başyukarıda trapez demirbağ ile 

tarama işi aynı paralelde -260/51057 lağımında da göçük açma çalışmaları yapıldığı,   

Kilimli İşletmesinde, -160/-460 kotlarında henüz projelendirilmemiş "23 milyon ton" 

rezerv daha bulunduğu, 17.05.2010 tarihindeki patlamada hasar gören, mahkeme sürecinde 

uzunca bir süre girilemeyen -540 katında üretime yönelik veya diğer (tamir-tarama vb.) 

herhangi bir çalışma yapılmadığı plan ve programa alınmadığı göz önüne alındığında,  Kilimli 

İşletmesinde -540 katında uzunca bir süre daha üretime yönelik çalışma yapılmayacağı,  

anlaşılmaktadır.  

 Bu nedenle; öncelikle Kilimli İşletmesi -540 Kat Hazırlık Galerilerinin Sürülmesi İşi’ 

nin öncelikli olarak yatırım programına alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin yazılan 

gerekçelerin, gelinen nokta itibarıyla projenin bu günkü durumunun ve projenin akıbetinin ne 
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olacağı hususlarının Kurum tarafından açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.  

Bu arada yaşanan süreç içerisinde firma ile karşılıklı davaların açıldığı görülmüştür. 

Bu davaların bir kaçı hakkında özet bilgi aşağıda verilmiştir.  

Firmanın Kurum aleyhine Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı eski 

2007/285, 2013/620 yeni 2017/228 esas sayılı dava; 

 Davalı idarenin sözleşmede belirtilen edimleri yerine getirmemesi nedeni ile verilmesi 

gereken ek sürenin verilmediği, ek süre verilmemesi nedeni uğranılan zarar, fazla imalat 

bedelinin ödenmediği, uğradığı 4,63 milyon TL zararın tazmini nedeniyle açılan alacak 

davasıdır. Dosya kısmen davacı lehine sonuçlanmış ancak söz konusu karar Yargıtay 

tarafından bozulmuş, davacının karar düzeltme talebi ret olunmuştur.  Dosya ilk derece 

mahkemesine gönderilmiş, yerel mahkemece bozmaya uyulmuş, dosya Yargıtay bozma 

ilamına göre tekrar hesap bilirkişisine gönderilmiştir. 

Firma tarafından Kurum aleyhine Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi eski 

2013/224 yeni 2014/101 Esas sayılı dosya ile açılan, Sözleşmenin haksız yere idarenin kusuru 

nedeni ile fesih edildiğinin tespit edilmesi davası;  

Firmanın kurum aleyhine Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesine açmış olduğu 

2013/224 esas No.lu işin ifasının çekilmez hale geldiğinin tespiti ile zarar ziyan ile teminat 

mektubunun paraya çevrilmesinin tedbir yolu ile önlenmesi davasıdır. Bilirkişi raporu 

taraflara tebliğ edilmiş olup, itiraz edilmiştir. Ek bilirkişi raporuna kurum tarafından ittiraz 

edilmiş, yeniden rapor talebi sonucu gelen raporda Kurum aleyhine gelmiştir.   

Mahkemece 28.09.2017 tarihinde Karar verilmiş olup, Mahkemece hükmedilen alacak 

kalemleri; 

- Ek işler ve İş değişikliği nedeniyle oluşan 10.000 TL  dava tarihinden işleyecek avans faizi 

ile; 

- 900.000 USD kesin teminat mektubunun davacıya iadesine, 

- Haksız cezalı çalışma nedeni ile kesilen 33.969,43 TL nin dava tarihinden avans faizi ile 

ödenmesine, 

- Proje İş değişikliği ve ek işler nedeniyle oluşan imalat farkının 10.000 TL sinin dava 

tarihinden, 422.202 USD sinin ıslah tarihinden, 

- Süre uzatımdan kaynaklanan fiyat farkı olan 10.000 TL nin dava tarihinden, 451.022 USD 

nin ıslah tarihinden faizi ile, 
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   fiyat farkı kararnamesi ile kaşılanmayan fiili gider ve genel gider toplamı 10.263.838,59 TL 

nin avans faizi ile ödenmesine karar verilmiştir. Karara karşı istinaf kanun yoluna 

başvurulmuştur. 

Kurumun Yapı Tek ve Eureko Sigorta Şirketi aleyhine Zonguldak 2. Asliye Hukuk 

Mahkemesine 2010/302 Esas sayılı dosya ile açtığı Karadon TİM -540 katında 17.05.2010 

tarihinde meydana gelen patlama neticesinde oluşan zarar olan arama kurtarma tahlisiye 

masrafı, makine teçhizat bedelleri, üretim kayıpları, Karadon yeni servis kuyusu hasar 

bedelleri olmak üzere 4,3 milyon TL zararın işleyecek faizi ile birlikte tahsili davası; 

 Bu dava delillerin toplanması aşamasında olup, ayrıca Ağır Ceza Mahkemesinin 

sonucu beklenmektedir.  Dosya kusur raporu yönünden bilirkişiye gönderilmiş, Raporda 

TTK’ya %40, Yapı Tek’e %60 kusur verilmiştir. Tarafların itirazları doğrultusunda Ek rapor 

aldırılmasına karar verilmiştir. Gelen bilirkişi raporunda TTK %50, Yapı Tek %50 kusurlu 

bulunmuştur. Mahkemece tazminat hasar talepleri ve tazminatların sigorta poliçesi 

kapsamında kalıp kalmadığı hususlarında rapor alınmasına karar verilmiş olup, Duruşması 

17/05/2018 tarihine ertelenmiştir. 

 Yapı Tek tarafından TTK ve Eureko Sigorta aleyhine Ankara 6. Asliye Ticaret 

Mahkemesine açılan 2013/302 Esas Sayılı, 17.05.2010 tarihinde meydana gelen kazada all-

risk poliçe kapsamında oluşan zararın Eureko Sigortadan tazmini için TTK tarafından 

muvafakat verilmemesinin hukuka aykırı olduğunun tespiti davası, Zonguldak 2.Asliye 

Hukuk Mahkemesi 2010/302 Esas Sayılı doyası ile birleşmiştir. 

Öte yandan, Kurum tarafından -540 katında 17.05.2010 tarihinde meydana gelen kaza 

sonucu vefat eden Yapı Tek firması işçilerinin yakınlarına kişi başına 700-800 Bin TL’lere 

varan yüklü miktarlarda tazminat ödendiği, Haziran 2016 itibarıyla ödenen tazminat 

miktarının 11 milyon TL’ ye ulaştığı,  kişi başı ortalama 155 bin TL civarında olmak üzere 

toplam 3,96 milyon TL’lik kısmını EUROKO Sigorta şirketine rücu ederek tahsil ettiği, Yapı 

Tek firması aleyhine 27 adet rücu davası açıldığı, tazminat ödemesi yapıldıkça yeni rücu 

davalarının da açılacağı görülmüştür. 2016 yılında Yapı-Tek işçi yakınlarına Kurum 

tarafından 777.393,18 TL, Euroko Sigorta tarafından da 589.614,28 TL ödeme, 2017 yılında 

da 41 dosya kapsamında 2.151.842,39 TL ödeme yapıldığı görülmüştür.  

Esas itibarıyla işçi sayısındaki kritik azalmaya rağmen, az sayıda ve sadece pano ayak 

üretim işçisi alımına izin veriliyor olması, hazırlık işçi sayısının ise yeterli olmaması ve 

emeklilik nedeniyle giderek azalması sonucunda, havzada başlatılan hazırlık işlerinin hizmet 
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alımı ile yapılması uygulamasının, üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli olmakla 

birlikte, Karadon, Kozlu, Üzülmez ve Armutçuk Müesseselerinde yüklenici firma 

çalışmalarında iş güvenliği tedbirlerine ve kurallarına gereğince riayet edilmemesi, yapılan 

uyarıların dikkate alınmaması, yapılan imalatların kalitesi yönünden (eksik, noksan, kusurlu 

işler) yaşanan sorunlar, bir taraftan üretim devam ederken malzeme, personel ve pasa 

naklinde koordinasyon güçlüğü nedeniyle  yaşanan sorunlar ve bu konulara ilişkin karşılıklı 

açılan ve kimi halen devam eden davalar ile Karadon ve Kozlu müesseselerinde yüklenici 

firmaların hazırlık işlerini sürdürdüğü işyerlerinde yaşanan vahim olaylar yeraltı 

madenciliğinde üretimle birlikte "asli iş" olan hazırlık işlerinin öncelikle iş güvenliği 

açısından Kurum personeli tarafından yapılmasının zorunlu olduğunu göstermiştir. 

Kurumun hazırlık çalışmalarına kendi imkanlarıyla devam edebilmesi, hazırlıkların 

yeterli düzeyde, zamanında ve üretimle birlikte eşgüdüm içerisinde yapılabilmesi için gerekli 

olan modern ekipman ve makinelerin temin edilmesinin yanı sıra, yeterli sayı ve nitelikte 

hazırlık işçisinin de Kuruma kazandırılması gerekmektedir. 

 

Öneri: 

Müessesede üretimin devamlılığının sağlanması açısından büyük önemi olan Gelik -

460 Kat Hazırlığı Projesi, Kilimli -460 Kat Bağlantı Lağımı projesi ve I No’lu Kuyu 

Derinleştirme ve Tesisi Projelerinin, üretimde darboğaz yaratmamak üzere zamanında 

tamamlanabilmesi için gerekli olan modern ekipman ve makinelerin temin edilmesinin yanı 

sıra, mevcut Büyük Hazırlık ekibinin takviye edilerek üç vardiya çalıştırılmasını teminen 

yeterli nitelik ve sayıda hazırlık işçisi temini için Genel Müdürlük nezdinde girişimlerde 

bulunulması önerilir. 

 

BULGU 7.2.11: Üretimin, iş gücü verimliliklerinin ve iş güvenliği şartlarının 

iyileştirilmesniı teminen Müessese damar yapısına uygun, verim alınabilecek tam/yarı 

mekanize kazı sistemlerine geçilmeyerek iş gücü ve zaman kayıplarına yol açan, klasik 

ağaç tahkimatlı üretime devam edilmesi, 

Müessese’nin 2017 yılında tüketmiş olduğu başlıca malzemelerin satılabilir kömüre 

göre birim tüketimleri program ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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Başlıca Tüketim Malzemeleri Tablosu 

Başlıca  

tüketim 

malzemeleri 

Birim 
2016 yılı 

gerçekleşen 

2017 yılı Gerçekleşme oranı 

 Gerçekleşen 

Programa 

göre                                                          

% 

Geçen 

yıla göre                                                  

% 

Maden direği dm3/ton 89,39 44,26 75,27 170 84 

Demirbağ adet/1000ton 4,83 4,85 4,37 90 90 

Dinamit gr/ton 142,16 95,00 127,80 135 90 

Kapsül adet/1000ton 413,14 343,00 440,00 128 107 

Elektrik kWh/ton 290,51 194,20 279,71 144 96 

Yeraltı kWh/ton 212,93 143,62 228,17 159 107 

Lavvar kWh/ton 1,48 1,00 1,70 170 115 

Yerüstü kWh/ton 75,66 50,58 73,08 144 97 

Müessesenin önemli gider kalemlerinden birini oluşturan maden direği birim 

tüketiminin 2008 yılında 50,17 dm³/ton iken son yıllarda giderek artarak 2013 yılında 69,32 

dm³/ton, 2014 yılında 70,10 dm³/ton, 2015 yılında 82,75 dm³/ton olarak gerçekleştiği, 2016 

yılında 89,39 dm³/ton’a yükseldiği, 2017 yılında ise programın %70 oranında üstünde, önceki 

yılın %16 oranında altında gerçekleştiği görülmüştür.  

Orman Genel Müdürlüğü ile Kurum arasında 08.02.2017 tarihinde yapılan maden 

direği alım sözleşmesi ile 2017 yılı için 1 m³ maden direğinin bedeli, önceki yıla göre  (KDV 

dahil 279,66 TL) %8 oranında artışla 300,90 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.  

Sözleşme kapsamında 2017 yılında Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı farklı 65 Orman 

İşletmesinden toplam 10.011.799,36 TL (KDV dahil) bedelle 33.272,482 m³ maden direği 

alınmış, bu miktarın 17.159,094 m³’ü (%52’si) Karadon Müessesesine tahsis edilmiştir. 

Müessesede 2017 yılında çam, kayın, meşe ve hazır ahşap domuzdamı olarak 17.998,330 m³ 

direk sarfiyatı olduğu, 44,26 dm³/ton birim tüketim programına karşılık 75,27 dm³/ton birim 

tüketimle 2017 yılında Amasra Müessesesinden sonra Kurumun en yüksek maden direği 

birim tüketimine sahip ikinci müessesesi olduğu görülmüştür. 

Kurum ocaklarında 2007 yılından itibaren uzun ayaklarda duraylılığı artırmak 

amacıyla pnömatik sıkılama yastığı ile birlikte çalışması düşünülen hazır ahşap domuz 

damları kullanılmaktadır.  2017 yılında Kurum bazında KDV dahil 1.860.523,40 TL bedelle 

alımı yapılan  2.793,600 m³ hazır ahşap domuzdamının 1.449,000 m³ nün (%52’si) Karadon 

Müessesesinde tüketildiği görülmüştür. 
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Müessesede satılabilir ton başına maden direği birim tüketiminde görülen bu artışın;  

Müessesede maden direği tüketiminde tasarruf sağlayan pnömatik patlatmalı kazı 

sistemiyle yapılan üretimin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerince kaçamak 

yolu olmadığı ve tali havalandırma yapıldığı gerekçesiyle durdurulması,  

Ayaklarda tam veya yarı mekanizasyona gidilmemesi, üretimin tamamının ağaç 

maden direği kullanılarak, klasik göçertmeli uzun ayak yöntemi ile yapılması, 

Ayaklarda günlük ortalama ayak çalışma boyu oranının %34 olması nedeniyle ilave 

tahkimat yapılmak zorunda kalınması,    

Yeraltı açıklıklarının artmasına karşılık klasik yöntemle üretim miktarında belirgin bir 

artışın sağlanamaması, gibi nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir. 

Diğer yandan, maden direği birim tüketiminin azaltılmasının yanısıra, üretimin ve 

işgücü verimliliğinin artırılmasını teminen, ayaklarda havza koşullarında uygulanabilir tam 

ve/veya yarı mekanize üretim yöntemlerine geçilmesi, hidrolik direk-çelik sarma tahkimat 

sisteminin tekrar kullanılmaya başlanılması gibi tasarruf sağlayıcı önlemlerin alınması 

gerekmektedir.  

 

Öneri: 

Müessese damar yapısına uygun, verim alınabilecek tam/yarı mekanize kazı 

sistemlerine geçilerek modern yeraltı kömür madenciliğinde kullanımı hemen hemen hiç 

kalmayan, ağaç maden direği tüketiminin azaltılmasına yönelik olarak her türlü çabanın 

gösterilmesi önerilir. 

 

BULGU 7.2.12: Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri ile Kurum İş Güvenliği ve 

Eğitim Daire Başkanlığı denetim elemanlarının müessese işyerlerinde, yıl içerisinde 

yaptıkları genel ve kontrol amaçlı denetimlerde tespit ettikleri, özellikle çalışanlar için 

hayati tehlike oluşturabilecek noksanlıkların giderilememesi ve tekerrür etmelerinin 

önlenememesi ile iş kazalarına engel olunamaması 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişlerince 

yapılan denetim sonucu düzenlenen 15.04.2015 tarih ve 7156-TDB/10077-TDB-02/10192-

TDB-18 idari tedbir raporuna istinaden ÇSG Bakanlığı İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı 
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tarafından alınan 16.04.2015 tarihli Karar ile TTK Karadon Müessese Müdürlüğü ünvanlı 

işyerinde tespit ettikleri bazı noksanlıkların çalışanlar için hayati tehlike yaratması nedeniyle  

işin durdurulmasına karar verildiği görülmüştür. Bu dönemde ocağın iş güvenliği açısından 

sadece, su atımı, işçilerin ve malzeme geliş gidişi için kullanılan yolların kontrolü, taraması 

vb. ocak güvenliği ile ilgili çalışmalara izin verilmiştir. 

Müessesenin 20.04.2015 tarihli dilekçe ve ekleri ile Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu 

İl Müdürlüğüne başvurması neticesinde ÇSG Bakanlığı İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı 

tarafından alınan 22.04.2015 tarihli Karar ile; 

20.10.2015 tarihine kadar; "ocakta kömür damarlarının yanmasını önlemek 

maksadıyla ilerleme yapılmasının zaruri olması, oksijen, hidrojensülfür sensörlerinin yurt 

dışından temininin zaman alması nedeniyle üretime yönelik çalışma yapılmaması şartıyla 

işyerinde işin durdurulmasına esas eksikliklerin giderilmesi için 20.10.2015 tarihine kadar 

mühürlerin geçici olarak sökülmesine" karar verilmiştir.    

Müessese 05.10.2015 tarihli dilekçe ve ekleri ile Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüğüne başvurarak Ek Süre talebinde bulunmuş, neticesinde ÇSG Bakanlığı İş Teftiş 

Ankara Grup Başkanlığı tarafından 16.10.2015 tarihinde; 

"Üretime yönelik çalışma yapılmaması şartıyla, işyerinde 24:00-06:30 vardiyasında 

400 çalışan, 08:00-14:30 vardiyasında 1245 çalışan, 16:00-22:30 vardiyasında 506 çalışan 

olmak üzere üç vardiya halinde toplam 2151 çalışan ile teknik-daimi nezaretçi ve iş güvenliği 

uzmanı gözetiminde, iş yerinde işin durdurulmasına esas noksanlıkların giderilmesi için 

15.04.2016 tarihine kadar mühürlerin geçici olarak sökülmesine, süre bitiminde mühürleme 

işleminin tekrar yapılmasına Karar verilmiştir.    

Müessese tarafından işin durdurulmasına esas noksanlıkların 2015 yılı Aralık ayı 

içerisinde giderilmesi sonucu durdurma kararının kaldırılması talebini Zonguldak Çalışma ve 

İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirmesi üzerine; Müessese işyerlerinde ÇSG Bakanlığı İş 

Müfettişlerince inceleme yapılmış ve inceleme sonucu hazırlanan 16.11.2015 tarih 7103-

TDB-16, 10036-TDB-23, 10121- TDB-20 sayılı raporda durdurma kararına sebep olan 

hususların işveren tarafından giderildiğinin belirtilmesi ile ÇSG Bakanlığı İş Teftiş Ankara 

Grup Başkanlığı 16.11.2015 tarihli Heyet Raporu ile, işyerinin tamamında uygulanmış olan 

16.04.2015 tarihli durdurma kararının, kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerinin 

07.06-29.06.2016 tarihleri arasında Müessesede yaptıkları teftişte de mevzuata aykırı olarak 

tespit edilen noksanlıklar aşağıda özet olarak verilmiştir. 

18.03.2015-15.04.2015 tarihleri arasında yapılan teftişe istinaden düzenlenen 

15.04.2015 tarihli tutanakta belirlenen mevzuata aykırılıklar ve eksiklerden devam eden 

hususlar; 

ʺOcak içerisinde merkezi izleme sistemine bağlı fiili kullanımda olan 136 adet metan, 

69 adet karbon monoksit, 71 adet hidrojen sülfür sensörü bulunmakta olup, 21 adet karbon 

monoksit, 15 adet hidrojensülfür sensörü arızalı olup faal durumda değildir. 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Karadon TİM 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

128 

 

Ocak açıklığının 135 km yi bulduğu işletmede, ocak içerisindeki havalandırmanın 

sürekliliğini ve kararlılığını sağlamak adına tali havalandırma sistemlerinin devamlı olarak 

çalışıp çalışmadığı yerüstünde merkezi izleme sistemi ile izlenememektedir. 

Koepe sistemle çalışan Gelik 75. yıl Cumhuriyet Kuyusu ve Karadon Yeni Servis 

Kuyusu kafeslerinde kafesin düşmesini önleyecek tedbir alınmamıştır. 

Müessesedeki ayaklarda patlayıcı ortam oluşturabilecek, oluşabilecek patlayıcı 

ortamın etkisini artırabilecek miktarda kömür tozu bulunmaktadır.  

Ana nakliyat yollarında tamir taraması yapılması gereken yerler mevcuttur. Ana 

nakliyat yollarında fırçalar yetersiz atılmaktadır. Ana nakliyat yollarında tedbir alınmamış 

kavlaklar mevcuttur. 

Ayaklarda domuzdamları yer yer sarma altına vurulmaktadır. arınların bazı yerlerine 

kuşak sarması çekilerek kapak tutulmamaktadır. Domuzdamlarında sıktırmalar uygun 

değildir. kamalar yetersizdir.   

Ayak ve taban yollarında kullanılan zincirli konveyörlerde sesli ve ışıklı ikaz sistemi 

bulunmamaktadır. 

İşletme genelinde titreşim yapan ekipmanlarla çalışanlar için kişisel titreşim 

maruziyeti ölçümleri yapılmamıştır.  

Risk değerlendirmesi işyerinde meydana gelen iş kazalarından sonra kazanın meydana 

geldiği bölümde revizyon çalışması yapılmamıştır. 

Gelik yeni pervane ve Karadon 52 pervanelerinde ocak ana havalandırması tersine 

çalıştırılabilecek nitelikte değildir. 

Kuyu vinçlerinin periyodik kontrol belgesi yoktur. 

-Ocağın tamamında degaj riski sağlık ve güvenlik dokümanında değerlendirilmemiş 

olup, yapılan kontrol sondajları yer yer 25 metreden azdır. 

-Merkezi izleme hava hızı sensör kayıtları ve belirlenen istasyonlardan manuel olarak 

alınan kayıtların tutulduğu hava ölçü ve analiz listesi incelendiğinde hava hızının 0,5 m/s’den 

az olduğu yerler bulunmaktadır. 

-Ocak içerisinde yer yer kömür içerisinde sürülen yollarda kömürün hava ile temasının 

engellenmesi için gerekli önlemler alınmamakta olup, ekli paftalarda kırmızı ile 

gösterilenlerin dışında bulunan damarlarda kesonlama yapılmamıştır. 

-Karadon Müessese Müdürlüğü bünyesinde bulunan yeraltı işletmesinde bazı 

ekipmanların ATEX sertifikaları bulunmamaktadır. 

-Ocak genelinde yangın sebebiyle kapatılan panolar dışında, barajlanmış bölgeler için 

baraj arkasındaki değerleri ölçmek amacıyla numune borusu, su borusu ve manometre 

bağlanılmamış olup, oksijen, metan, karbonmonoksit, hidrojensülfür vb. ocak gazları ile 

sıcaklık ve basınç ölçümleri yapılmamaktadır. Ayrıca bazı barajlar sızdırmaz nitelikte değildir 

ve baraj arkasında oluşabilecek gaz basıncı ve su basıncına karşı dayanımı hesaplanmamıştır. 
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-Karadon yeni servis kuyusunun denge halatının kopması sebebiyle 18.03.2015 

tarihinden bu yana bakım onarım çalışmaları devam etmekte olduğundan malzeme nakli için 

kullanılan Karadon 1 No.lu kuyu, Kilimli İşletmesi çalışanlarının nakli için kullanılmaktadır. 

İşletme bünyesinde sadece Gelik 75.Yıl Cumhuriyet Kuyusunda bulunan kurtarma kafesi 

yedek enerji sistemine bağlı olup, Karadon Yeni Servis Kuyusu ana kafes ve kurtarma kafesi, 

Karadon 1’No.lu Kuyu ile Gelik 75. Yıl Cumhuriyet Kuyusu ana kafesleri elektrik kesintisi 

durumunda çalışmamakta olup, jeneratöre bağlı değildir. Acil eylem planlarında kaçış süreleri 

kuyu kafeslerine olan uzaklıklara göre hesaplanmış olup elektrik kesintilerinde kafesler 

çalışmamaktadır. Çalışanlara verilen maskelerin servis süreleri 30 dakika olup, acil bir 

durumda ocağı terk etmek için kuyu dışındaki ulaşım yolları kullanıldığında maskelerin süresi 

yeterli olmamaktadır. 

-Kilimli İşletmesi 42506 -460/-360 Unudulmuş batı ayakta ve Kilimli İşletmesi 51506 

-460/-360 Acılık ayakta su kanallarının tıkalı olması sebebiyle çok fazla su birikimi 

mevcuttur.  

-Bazı ayak arkaları yer yer 5-6 have açık olup göçmemiştir. 

-Belirli bölgeler için tespit edilmiş olan farklı tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate 

alınmamış olup bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin olasılıkları ve şiddetlerine aynı 

değerler verilmiştir. Analiz ayrı ayrı bölümler için yapılmış, bölümlerin etkileşimleri dikkate 

alınmamış ve bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılmamıştır.ʺ Şeklindedir. 

Müessese işyerlerinde teftişte belirlenen 14 noksanlığın devam etmesi, iki yeni 

noksanlığın tespit edilmesi nedeniyle toplam 773.487 TL tutarında idari para cezası verildiği, 

bu idari para cezasının peşin ödemeden dolayı 3/4 indirimli olarak 580.115,25 TL olarak 

ödendiği görülmüştür. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerinin 06-

27/04/2017 tarihleri arasında Müessesede yaptıkları teftişte belirlenen noksanlıkların 07-

29/06/2016  tarihleri arasında yapılan Teftişte belirlenen noksanlıklardan 7 noksanlığın 

devam ettiği, 4 yeni noksanlığın tespit edildiği görülmüştür. 

06-27/04/2017 tarihleri arasında Müessesede yaptıkları teftişte belirlenen 

noksanlıkların 07-29/06/2016  tarihleri arasında yapılan Teftişte belirlenen noksanlıklardan 

devam eden hususlar Özet olarak; 

1-Yeraltında kullanılan tali havalandırma motorlarından elektrikle çalışan ünitelerin 

çalışıp çalışmadığı yerüstünden takip edilmekte olup, basıçlı hava ile çalışan tali 

havalandırma ünitelerinin çalışmaması durumunda merkezi izleme sistemi ile yerüstünden 

izlenememektedir. 

2-Merkezi gaz izlemeye bağlı yeraltında kurulu bulunan 69 adet hava hızı 

sensöründen büyük bir kısmı hava hızını 0,00 m/sn olarak ölçmekte olup, bir kısmı da 0,5 

m/sn hızın altında ölçüm yapmaktadır. Ancak ilgili sensörlerin el cihazları ile yerinde yapılan 

ölçümler bu değerlerle farklılık göstermektedir. 

3-Ocağın kömürü kesen bazı yollarında kesonlama yapılmamıştır. 
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4-Ocak genelinde yangın sebebiyle kapatılmış panolarda baraj arkasında oksijen, 

metan, karbon monoksit, hidrojen sülfür vb ocak gazlarının ölçümü yapılmakta sıcaklık ve 

basınç ölçümleri yapılmamaktadır. 

5-Koepe sistemle çalışan Gelik 75. Yıl Cumhuriyet Kuyusu ve Karadon Yeni Servis 

Kuyusu kafeslerinde kafesin düşmesini önleyecek tedbir alınmamıştır. 

6-Müessesese ocak genelinde ana nakliyat yollarında tamir tarama yapılması gereken 

yerler mevcut olup fırçalar yetersiz atılmaktadır, tavan ve yan duvarlarda meydana gelen 

boşluklar tamir tarama personeli eksikliğinden dolayı sıkıca doldurulmamıştır. Gelik ve 

Kilimli İşletme Müdürlüklerinde bulunan bazı ayaklarda (toplam 6 ayak) yer yer 

domuzdamları sarma altına vurulmakta, sözkonusu ayaklarda bazı çatal direkler kırılmış 

olup, ilave tahkimat (belleme) yapılmamıştır. Arınların bazı yerlerine kuşak sarması çekilerek 

kapak tutulmamaktadır. Kamalamalar yetersizdir. 

7-Gelik yeni  pervane ve Karadon 52 pervanelerinde ocak ana havalandırmaları 

tersine çalıştırılabilecek nitelikte değildir. 

Teftiş sırasında yeni ortaya çıkan mevzuata aykırılıklar ve eksiklikler ise özet olarak; 

1-Gelik ve Kilimli İşletmelerinde yeraltında ATEX belgesi olmayan ekipmanlar 

bulunmaktadır.  

2-Karadon Patlayıcı Madde deposu nemli olup duvarlarda su akışı görülmektedir. 

3--160 kuyu dibinde kurtarma kafesi ile inilen bölgede kafes ile platform arasında 

tehlikeli boşluklar bulunmaktadır. 

4-Yeraltında hazırlık işlerinin yapıldığı bölgelerde kazı işinde kullanılan ve basıçlı 

hava ile çalışan posta makinelerinde döner zincirler açıkta bulunmaktadır. 

Şeklinde olup tespitlere ilişkin tutanağın Müessese Müdürlüğü tarafından itirazi 

kayıtla imzalandığı, ilk 7 maddede belirtilen hususların 9 ay süre ile devam etmesi neticesinde 

Müesseseye toplam 268.203 TL idari para cezası kesildiği görülmüştür.  

 Öte yandan, Kurum İş Güvenliği Ve Eğitim Daire Başkanlığı Denetim Şube 

Müdürlüğü elemanlarınca 2017 yılında Müessese işyerlerinde değişik tarihlerde yapılan 

denetimlerde sıkca tespit edildiği görülen noksanlıklarda özet olarak: 

Kullanılan ateşleme kablolarının ağaç bağ aralarından geçirildiği, izolatör 

kullanılmadığı, çıplak ve ekli olduğu, 

Bazı ayaklarda bazı kesimlerde ayak arkası tahkimat kesim işlerinin yapılmamış 

olduğu yaklaşık 5-10 havelik kesimin düşürülmemiş olduğu,  

Bazı panolarda giriş ve çıkışlarında yangın bekleme barajlarının olmadığı, 

Bazı ayaklarda temiz hava giriş ve hava dönüş yollarında merkezi gaz izleme 

sistemine bağlı olması gereken oksijen,  metan, karbonmonoksit, hidrojensülfür, sıcaklık, 

hava hızı ölçer gibi gerekli  bazı sensörlerin bulunmadığı/çalışmadığı ve/veya yerlerinin hatalı 

olduğu,  
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Bazı çalışanların gaz maskelerini üzerlerinde taşımadıkları, 

Döküm noktalarına ve arabaların dolum noktalarına konulan fisketelerin tozla 

mücadele için yeterli olmadığı, 

Bazı domuzdamlarının sarma ve/veya bellemelerin altına getirilmiş olduğu, 

Bazı motorlarda işaret lambalarının olmadığı, 

Ateşleme tellerinin bağlantı yerlerinin demir bağların üzerinde olduğu, 

Taş tozu barajlarının ilgili yönetmeliğe uygun olmadığı, 

Pnömatik ön gerdirmeli ahşap domuzdamlarının hatalı kuruldukları, ağaçların aynı 

hizada olmadığı ağaçların yer yer dik konulduğu, damların tavana tam oturmadığı, 

Basınçlı hava teneffüs istasyonlarının bulunmadığı, yetersiz olduğu,  

Degaj sondajlarının bulunmadığı, yetersiz olduğu 

Trafo, motor vb bazı ekipmanların kapak civatalarının laçka olması nedeniyle alsz 

özelliğini kaybetmiş olduğunu, 

Bazı ayaklarda arınlara kapak tutulmadığı, domuzdamlarında kullanılan ağaç 

sıktırmaların yetersiz ve yanlış yönde vurulduğu, 

 Arınlara kapak tutulmadığından arınlarda kaymaların meydana geldiği, 

Şeklinde olup çalışanlar için hayati tehlike yaratabilecek pek çok tespit yapıldığı 

görülmektedir. Tespit edilen bu noksanlıkların müessese tarafından giderildiği görülse de 

değişik lokasyonlarda sürekli hareketli ortamda zaman içerisinde tekerrür ettikleri 

görülmektedir.    

 

Öneri: 

Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri ile Kurum İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı 

denetim elemanlarının müessese işyerlerinde, yıl içerisinde yaptıkları genel ve kontrol amaçlı 

denetimlerde tespit ettikleri, özellikle çalışanlar için hayati tehlike oluşturabilecek 

noksanlıkların en kısa sürede giderilmesi, tekerrür etmelerinin önlenmesi ile Müessesede iş 

kazalarına engel olunması için, başta eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi olmak üzere ilgili 

mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli her türlü tedbirin alınarak yetkililerce kontrolunun 

sağlanması  önerilir. 

 

8. SONUÇ 

Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi’nin 2017 bilançosu ve 318.919.188,09 

Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.  
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9. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 TTK Karadon TİM 31.12.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı 

Yükümlülükler dâhil) 

Ek 1.2 TTK Karadon TİM 2017 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 TTK Karadon TİM 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu 

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 
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Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 31.12.2017 Tarihli Bilançosu (Dönen Varlıklar)           

Ek 1.1.1 

Aktif ( Varlıklar ) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar - - - - 

A-Hazır değerler - 48.163,39 - 289.244,57 

1-Kasa 33.609,25 - 30.239,57 - 

2-Alınan çekler   -   - 

3-Bankalar 14.554,14 - 259.005,00 - 

4-Verilen çekler ve ödeme emirleri(-)   -   - 

5-Diğer hazır değerler   -   - 

B-Menkul kıymetler   -   - 

1-Hisse senetleri   -   - 

2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları   -   - 

3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları   -   - 

C-Ticari alacaklar   1.373.638,94   691.910,87 

1-Alıcılar   -   - 

2-Alacak senetleri   -   - 

3-Alacak senetleri reeskontu (-)   -   - 

4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)   -   - 

5-Verilen depozito ve teminatlar   -   - 

6-Diğer ticari alacaklar 1.373.638,94 - 691.910,87 - 

7-Şüpheli diğer alacaklar 110.201,43 - 769.367,92 - 

8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (110.201,43) - (769.367,92) - 

D-Diğer alacaklar   842.637,68   4.985.380,68 

1-Ortaklardan alacaklar   -   - 

2-İştiraklerden alacaklar   -   - 

3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar   - 3.883.012,60 - 

4-Personelden alacaklar 148.990,39 - 104.373,96 - 

5-Diğer çeşitli alacaklar 693.647,29 - 997.994,12 - 

6-Diğer alacak senetleri reeskontu   -   - 

7-Şüpheli diğer alacaklar   -   - 

8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)   -   - 

E-Stoklar   21.481.069,99   21.565.381,56 

1-İlk madde ve malzeme 21.480.434,31 - 21.564.836,63 - 

2-Yarı mamuller   -   - 

3-Mamuller   -   - 

4-Ticari mallar   -   - 

5-Diğer stoklar 635,68 - 544,93 - 

6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)   -   - 

7-Verilen şipariş avansları   -   - 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti   -   - 

1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri   -   - 

2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı   -   - 

3-Taşeronlara verilen avanslar   -   - 

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları   762.340,78   777.489,98 

1-Gelecek aylara ait giderler 762.340,78 - 777.489,98 - 

2-Gelir tahakkukları   -   - 

H-Diğer dönen varlıklar   4.358.457,47   4.880.988,68 

1-Devreden KDV 4.337.051,85 - 4.864.967,97 - 

2-İndirilecek KDV   -   - 

3-Diğer KDV   -   - 

4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar   -   - 

5-İş avansları   -   - 

6-Personel avansları 21.405,62 - 16.020,71 - 

7-Sayım ve tesellüm noksanları 25.208,52 - 9.558,72 - 

8-Diğer çeşitli dönen varlıklar   -   - 

9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-) (25.208,52) - (9.558,72) - 

Dönen varlıklar toplamı - 28.866.308,25 - 33.190.396,34 
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Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 31.12.2017 Tarihli Bilançosu (Duran Varlıklar)                                   Ek 1.1.2 

Aktif ( Varlıklar ) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar         

A-Ticari alacaklar - 2.511,26 - 184.011,26 

1-Alıcılar - - - - 

2-Alacak senetleri - - - - 

3-Alacak senetleri reeskontu (-) - - - - 

4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-) - - - - 

5-Verilen depozito ve teminatlar 2.511,26 - 184.011,26 - 

6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) - - - - 

B-Diğer alacaklar - ,00 - ,00 

1-Ortaklardan alacaklar - - - - 

2-İştiraklerden alacaklar - - - - 

3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar - - - - 

4-Personelden alacaklar - - - - 

5-Diğer çeşitli alacaklar - - - - 

6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-) - - - - 

7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) - - - - 

C-Mali duran varlıklar - ,00 - ,00 

1-Bağlı menkul kıymetler - - - - 

2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-) - - - - 

3-İştirakler - - - - 

4-İştirakler sermaye taahhütleri (-) - - - - 

5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-) - - - - 

6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı) - - - - 

7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-) - - - - 

8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü karş.(-) - - - - 

D-Maddi duran varlıklar - 81.873.926,23 - 93.037.281,02 

1-Arazi ve arsalar 23.537,33 - 23.537,33 - 

2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 91.983.624,73 - 92.666.096,11 - 

3-Binalar 10.572.776,94 - 11.918.627,65 - 

4-Tesis, makine ve cihazlar 118.430.079,99 - 123.151.136,77 - 

5-Taşıtlar 778.681,21 - 778.681,21 - 

6-Demirbaşlar 79.296,21 - 79.296,21 - 

7-Diğer maddi duran varlıklar 1.310.772,07 - 1.557.180,04 - 

8-Birikmiş amortismanlar (-) (161.521.769,49) - (167.064.669,78) - 

9-Yapılmakta olan yatırımlar 18.931.698,89 - 20.129.310,48 - 

10-Verilen avanslar 1.285.228,35 - 9.798.085,00 - 

E-Maddi olmayan duran varlıklar - ,00 - ,00 

1-Haklar - - - - 

2-Şerefiye - - - - 

3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri - - - - 

4-Araştırma ve geliştirme giderleri - - - - 

5-Özel maliyetler - - - - 

6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar - - - - 

7-Birikmiş amortismanlar (-) - - - - 

8-Verilen avanslar - - - - 

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar - 34.814.688,19 - 39.156.005,39 

1-Arama giderleri - - - - 

2-Hazırlık ve geliştirme giderleri 59.493.425,16 - 61.736.039,11 - 

3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar   -   - 

4-Birikmiş tükenme payları (-) (24.678.736,97) - (22.580.033,72) - 

5-Verilen avanslar - -   - 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları - ,00 - ,00 

1-Gelecek yıllara ait giderler - - - - 

2-Gelir tahakkukları - - - - 

H-Diğer duran varlıklar - ,00 - ,00 

1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV - - - - 

2-Diğer KDV - - - - 

3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar - - - - 

4-Diğer çeşitli duran varlıklar -   -   

Duran Varlıklar toplamı - 116.691.125,68 - 132.377.297,67 

Aktif (Varlıklar) toplamı - 145.557.433,93 - 165.567.694,01 

Nazım Hesaplar   5.815.415,59   5.780.876,37 
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 Karadon Taşkömürü İşletmesi 31.12.2017 Tarihli Bilançosu (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)                     Ek 1.1.3 

Pasif (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar - - - - 

A-Mali borçlar - ,00 - ,00 

1-Banka kredileri - - - - 

2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar - -   - 

3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma 

maliyetleri (-) 
- -   - 

6-Çıkarılmış bonolar ve senetler - -   - 

B-Ticari borçlar - 5.288,65   111.543,19 

1-Satıcılar   - 8.495,00 - 

2-Borç senetleri   -   - 

3-Borç senetleri reeskontu (-)   -   - 

4-Alınan depozito ve teminatlar 5.288,65 - 103.048,19 - 

5-Diğer ticari borçlar   -   - 

C-Diğer borçlar   32.796.298,67   1.780.242,68 

1-Ortaklara borçlar   -   - 

2-İştiraklere borçlar   -   - 

3-Bağlı ortaklıklara borçlar 32.498.450,02 -   - 

4-Personele borçlar 5.300,79 - 14.806,43 - 

5-Diğer çeşitli borçlar 292.547,86 - 1.765.436,25 - 

6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)   -   - 

D-Alınan avanslar   -   - 

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri   ,00   ,00 

1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş 

bedelleri 
  -   - 

2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme 

hesabı 
  -   - 

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler   4.864.381,43   5.527.491,82 

1-Ödenecek vergi ve fonlar 615.209,22 - 816.047,30 - 

2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 3.982.752,30 - 4.614.512,91 - 

3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya 

taksitlendirilmiş 
  -   - 

vergi ve diğer yükümlülükler   -   - 

4-Diğer yükümlülükler 266.419,91 - 96.931,61 - 

G-Borç ve gider karşılıkları   ,00   ,00 

1-Dönem karı vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler karş. 
  -   - 

2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer 

yüküml.(-) 
  -   - 

3-Kıdem tazminatı karşılıkları   -   - 

4-Diğer borç ve gider karşılıkları   -   - 

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider 

tahakkukları 
  28.818.734,71   31.487.821,16 

1-Gelecek aylara ait giderler   -   - 

2-Gider tahakkukları 28.818.734,71 - 31.487.821,16 - 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   36.786,05   11.731,11 

1-Hesaplanan KDV   -   - 

2-Diğer KDV 36.786,05 - 11.731,11 - 

3-Sayım ve tesellüm fazlaları - - - - 

4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar - - - - 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı - 66.521.489,51 - 38.918.829,96 
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Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 31.12.2017 Tarihli Bilançosu (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar-Özkaynaklar) Ek 1.1.4 

Pasif  (Kaynaklar) 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar - - - - 

A-Mali borçlar - - - - 

1-Banka kredileri - - - - 
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar - - - - 

3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) - - - - 

4-Çıkarılmış tahviller - - - - 
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler - - - - 

B-Ticari borçlar - - - - 

1-Satıcılar - - - - 
2-Borç senetleri - - - - 

3-Borç senetleri reeskontu (-) - - - - 

4-Alınan depozito ve teminatlar - - - - 
5-Diğer ticari borçlar - - - - 

C-Diğer borçlar - - - - 

1-Ortaklara borçlar - - - - 

2-İştiraklere borçlar - - - - 
3-Bağlı ortaklıklara borçlar - - - - 

4-Diğer çeşitli borçlar - - - - 

D-Alınan avanslar - - - - 

E-Borç ve gider karşılıkları - 613.859,91 - 645.967,63 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları - - - - 
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 613.859,91 - 645.967,63 - 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları - - - - 

1-Gelecek yıllara ait gelirler - - - - 
2-Gider tahakkukları - - - - 

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar - - - - 

1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek KDV - - - - 
2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar - - - - 

Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı - 613.859,91 - 645.967,63 

Yabancı kaynaklar toplamı - 67.135.349,42 - 39.564.797,59 

III-Öz kaynaklar - - - - 

A-Ödenmiş sermaye - 2.911.500.000,00 - 3.278.000.000,00 

1-Sermaye 3.400.000.000,00 - 3.840.000.000,00 - 

2-Ödenmemiş sermaye (-) (488.500.000,00) - (562.000.000,00) - 

3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları   -   - 
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) - - - - 

B-Sermaye yedekleri - - - - 

1-Hisse senedi ihraç primleri - - - - 

2-Hisse senedi iptal karları - - - - 
3-Diğer sermaye yedekleri - - - - 

C-Kar yedekleri - - - - 

1-Yasal yedekler - - - - 
2-Statü yedekleri - - - - 

3-Olağanüstü yedekler - - - - 

4-Diğer kar yedekleri - - - - 
5-Özel fonlar - - - - 

D-Geçmiş yıllar karları - - - - 

E-Geçmiş yıllar zararları (-) - (2.496.351.623,41)   (2.833.077.915,49) 

F-Dönem net zararı - (336.726.292,08)   (318.919.188,09) 

1-Teşebbüsün net karı zararı - - - - 
2-Azınlık payları net karı (zararı) - - - - 

Öz kaynaklar toplamı - 78.422.084,51 - 126.002.896,42 

IV-Azınlık payları -   -   

Pasif (kaynaklar) toplamı - 145.557.433,93 - 165.567.694,01 

Nazım Hesaplar   5.815.415,59   5.780.876,37 
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Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 2017 Yılı Bilanço Dipnotları                                    Ek 1.1.5                             

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye 

tavanı.3.840.000.000.TL.  

 

2- Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Genel Müdür, Genel Koordinatör, Genel Müdür 

Yardımcıları ve Genel Sekreter gibi üst yöneticilere : 

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam  tutarı............0..........TL.      

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi ............................0..........TL. 

 

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı....................................645.967,63..............TL.                   

4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı...5.744.436,36 TL. 

5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı.......0........TL. 

6- Pasifte yer almayan taahhütlerin top.tutarı.......................0.......................TL. 

7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : 

 

Döviz cinsi                     Miktarı                              TL kuru                  Toplam tutar  

............................    ................................  ........................... ..0.........TL. 

............................ ……………….. …. ………………. 

 ..0….…TL.  

8- Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) : 

      

Döviz cinsi                     Miktarı                     TL kuru                          Toplam tutar  

............................          ..........................       .............................        .......... ...0...............TL. 

............................     ..........................       .............................        ..............0..............TL. 

 

 9- Yurt dışına  Borçlar (Avanslar dahil) :                                                            

 

Döviz cinsi                        Miktarı                          TL kuru                      Toplam tutar  

........................       ...........................       ................................        ..............0................TL. 

........................       ...........................       ................................        ..............0................TL. 

 

         10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanları tutarı ......0.........TL..                                                                              

  11-Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı........0...........TL. 

  12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı........0........TL. 

  13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :      

        

Türü                     Tertibi                 Adedi            Üsleri  Toplam               Tutar   

....................       .....................     ...............      ............................   ............0................TL. 

....................       .....................     ...............      ............................   ............0................TL. 

14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi 

tutarı...............................................................TL. 

15- İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının:  

Adı                                       Pay Oranı                               Pay  Tutarı   

..................................  .................................  ................0..................  TL. 

..................................  .................................  ................0................  TL. 

 

16- Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı 

ortaklıkların  

 

Adı                         Pay Oranı               Top. Sermayesi       Son Dönem Karı 

  ..........................     ...........................      .........................     ............0...............TL. 

........................      ..........................      .........................     ............0..............TL. 
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17- Stok değerleme yöntemi 

a. Cari dönemde uygulanan yöntem...........Hareketli Ortalama Maliyet.. 

b. Önceki dönemde uygulanan yöntem..... Hareketli Ortalama Maliyet.......... 

c. Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+ ) veya 

azalış tutarı (-) ..........................................................................TL. 

 

18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri 

a. Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetler…....TL. 

b. Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti .261.501,24...TL. 

c. Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları ..............0..................TL. 

Varlık maliyetlerinde (+)..........................................0......................TL. 

Birikmiş amortismanlarda (-)...................................0.......................TL 

   

19- Ana kuruluş , bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki 

payları 

 

                                 Ticari Alacak                  Ticari Borç 

1- Ana  Kuruluş  ..........3.883.012,60      .......................................... 

2- Bağlı Ortaklık ...........................................      .......................................... 

3- İştirakler  ...........................................      .......................................... 

 

20- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı   2.967 kişi      

 

21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi. 

 

22- Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile 

her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu 

etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 

 

23- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe 

tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 

 

24-Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar ......................................................TL. 

 

25-Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp,işletmenin ortakları, 

iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları 

çıkaran ortaklıklar................................................................................................TL. 

 

26- İştiraklere bağlı ortaklıklarda  içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle 

elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları..............................................................................TL. 

 

27-Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin 

(katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş 

gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları.......................................................................TL. 

 

28-Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi 

yükümlülüklerin tutarı..........................................................................................................TL. 

 

29-Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve 

anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, 

 

30-Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:  ............ / ........... / ............ 
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Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 2017 Yılı Gelir Tablosu                                   Ek 1.2.1 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem 

TL  

Cari dönem  

TL  

A-Brüt satışlar 48.682.439,08   71.717.165,36   

B-Satış indirimleri (-)         

C-Net satışlar 48.682.439,08   71.717.165,36   

D-Satışların maliyeti (-) (285.200.527,08)   (306.446.787,22)   

          Brüt satış 

kârı veya zararı 
  (236.518.088,00)   (234.729.621,86) 

E-Faaliyet giderleri (-) (57.922.955,06)   (61.227.726,57)   

          Faaliyet kârı 

veya zararı 
  (294.441.043,06)   (295.957.348,43) 

F-Diğer faaliyetlerden 

olağan gelir ve kârlar  
9.355.467,02   12.047.655,43   

G-Diğer faaliyetlerden 

olağan gider ve zararlar 

(-) 

(19.147.382,62)   (26.571.872,37)   

H-Finansman giderleri 

(-) 
        

        Olağan kâr 

veya zarar 
  (304.232.958,66)   (310.481.565,37) 

İ-Olağan dışı gelir ve 

kârlar 
1.756.647,05   911.067,56   

J-Olağan dışı gider ve 

zararlar (-) 
(34.249.980,47)   (9.348.690,28)   

        Dönem kârı 

veya zararı 
  (336.726.292,08)   (318.919.188,09) 

K-Dönem kârı vergi ve 

diğer   yasal yükümlülük 

karşılıkları (-) 

        

Dönem net kârı 

veya zararı 
  (336.726.292,08)   (318.919.188,09) 
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Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Gelir Tablosu Dipnotları Ek 1.2.2 

 

 

 

1-Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları..19.305.160,16.............TL. 

a)Amortisman giderleri..................................................................10.073.508,81.............TL. 

aa) Normal amortisman giderleri......................................................................................TL. 

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri.................................................  ...TL. 

b)İtfa ve tükenme payları.............................................................9.231.651,35..............TL. 

2-Dönemin karşılık giderleri............................................................................................TL. 

3-Dönemin tüm finansman giderleri................................................................................TL. 

a) Üretim maliyetine verilenler...........................................................................................TL. 

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler.............................................................................TL. 

c) Doğrudan gider yazılanlar...............................................................................................TL. 

4-Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese bağlı ortaklık ve 

iştiraklerle ilgili kısmın tutarı ( Toplam tutar içindeki payları % 20 ‘ yi aşanlar ayrıca 

gösterilecektir)  ................TL. 

 

5-Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam 

tutar içindeki payları % 20 ‘yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)   ..........................................TL. 

 

6-Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden  alınan ve bunlara ödenen 

faiz, kira benzerleri. (Toplam tutar içindeki payları %20 ‘yi aşanlar ayrıca 

gösterilecektir.)...................TL. 

 

7-Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür 

yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam 

tutarı ..........................TL. 

 

8-Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin 

amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) ve azalış (-)       

....................................................TL. 

 

9-Maliyet hesaplama sistemleri ( safha veya  sipariş ) ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı 

ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet v.s. gibi ) 

 

10-Varsa tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri.................TL 

 

11-Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda,döküntü gibi 

maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı,ayrı toplamlarının brüt satışların % 20 ‘ sini 

aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları................................TL. 

 

12-Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını 

ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not.....................................TL 

 

13-Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı,ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar veya kar 

payı oranları .................................................................................TL 
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Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu                 Ek 1.3 

 

Nakit Kayanakları ve Kullanım Yerleri 
Cari Dönem 

Bin TL 
A.Dönem Başı Nakit Mevcudu 48 

B.Dönem İçi Nakit Girişleri 453.709 

I.Satışlardan Elde Edilen Nakit 71.740 

a) Net Satışlar 71.717 

b) Ticari Alacaklardaki (Azalış)lar 682 

c) Ticari Alacaklardaki (Artış)lar 659 

II.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 12.048 

III.Diğer Faaliyetlerden Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 911 

IV. Nakit Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar   

V.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki (Artış)lardan Sağlanan Nakit 1.580 

a) Menkul Kıymet İhraçlarından   

b) Alınan Kredilerden Nakit Girişi   

c) Diğer (Artış)lar 1.580 

VI.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki (Artış)lardan Sağlanan Nakit 32 

a) Menkul Kıymet İhraçlarından   

b) Alınan Kredilerden Nakit Girişi   

c) Diğer (Artış)lar 32 

VII.Sermaye (Artış)larından Sağlanan Nakit 366.500 

VIII. Vergi ve Kanuni Yükümlülük Artışlarından Sağlanan Nakit 832 

IX.Diğer Nakit Girişlerinden  Sağlanan Nakit 66 

C.Dönem İçi nakit Çıkışları 453.468 

I.Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 306.523 

a) Satışların Maliyeti 306.447 

b) Stoklardaki (Artış)lar 84 

c) Ticari Borçlardaki (Azalış)lar   

d) Ticari Borçlardaki (Artış)lar 8 

e)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler(-)   

f)Stoklardaki (Azalış)lar   

II.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları 61.227 

a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri   

b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 94 

c) Genel Yönetim Giderleri 61.133 

III.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları 25.929 

a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 26.572 

b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar 643 

IV. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları   

V. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları 9.349 

VI. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler 6.113 

VII.Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 18.948 

VIII.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri 32.498 

a) Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri   

b) Alınan Kredi Anapara Ödemeleri   

c) Diğer Ödemeler 32.498 

IX.Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri   

a) Menkul Kıymet İhraçlarından   

b) Alınan Kredi Anapara Ödemeleri   

c) Diğer Ödemeler   

X.Ödenen Vergi ve Benzerleri 723 

XI.Ödenen Temettüler   

XII.Diğer Nakit Çıkışları 4.384 

D. Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C) 289 

E.Nakit Artış veya Azalışı (B-C) 241 
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Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Teşkilat Şeması                                                     

Ek 2.1 

 

 

 

 

 




