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1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 

1.1 Sermaye Durumu ve Karar Organı 

Denetlenen kurum/kuruluşun; 

 Unvanı   : Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 

 Merkezi   : Zonguldak 

 Bağlı olduğu kuruluş  : Türkiye Taşkömürü Kurumu 

 Esas sermayesi   : 2.280.000.000.- TL 

 Ödenmiş sermayesi : 2.028.850.000.- TL 

 

Tablo 1: Karar Organı Tablosu 

 

 

(*)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 Üzülmez Müessesesinin sermayesi 2.280 milyon liraya çıkarılmak suretiyle 

2017 yıl sonu itibarıyla bu tutarın 2.028,5 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 

Karar Organı 

 (Yönetim Komitesi) 

Yönetim 

Komitesindeki 

Görevi  

Adı ve Soyadı Kuruluştaki Görevi 

Görevde Bulunduğu Süre 

Başlama 

Tarihi 

Ayrılma 

Tarihi 

1- Başkan Mehmet Murat 

KÖSEOĞLU 

Müessese Müdürü 28.06.2017 Devam ediyor 

2-  Üye Veysel BEZİR Müessese Müdür Yrd. 28.06.2017 Devam ediyor 

3-  Üye Gültekin KARA Müessese Müdür Yrd. 25.03.2013 Devam ediyor 

4-  Üye Adıgüzel 

BAKIRHAN 

Müessese Müdür Yrd. 29.06.2017 Devam ediyor 

5-  Üye İlyas KAYALI Müessese Müdür Yrd. 05.03.2013 Devam ediyor 
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İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilen “Türkiye Taşkömürü 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 Üzülmez 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. 

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

Kanunu ve 233 sayılı KHK gereğince T.C. Sayıştay’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 

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 

Raporun giriş kısmında yer verilmiştir.  
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Denetim tarihi itibariyle (Nisan/2018), 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.   

Denetim tarihi itibariyle (Nisan/2018), TTK Yönetim Kurulunun 28.06.2017 tarihli 

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. Üzülmez Müessesesinin 2016 yılı 

işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen teftiş raporunun Müesseseye intikal ettirildiği 

görülmüştür.  
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1.4 Toplu Bilgiler 

Kuruluşun son üç yılına ilişkin başlıca bireysel bilgiler Toplu Bilgiler Tablosunda 

gösterilmiştir. 

Tablo 2: Toplu Bilgiler Tablosu 

Toplu bilgiler  Ölçü 2015 2016 2017 
Son iki yıl 

farkı 

Artış veya 

azalış % 

Sermaye Bin TL 1.890.000 2.080.000 2.280.000 200.000 9,6 

Ödenmiş sermaye Bin TL 1.766.000 1.903.500 2.028.850 125.350 6,6 

Öz kaynaklar Bin TL 90.171 57.210 38.434 (18.776) (32,8) 

Yabancı kaynaklar Bin TL 16.801 17.439 36.586 19.147 109,8 

Toplam Aktifler Bin TL 106.972 74.649 75.020 371 0,5 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 5.133 6.820 9.538 2.718 39,9 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 75 53 71 18 34,0 

Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL           

Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL           

İştiraklere ödenen sermaye Bin TL           

İştirakler temettü geliri Bin TL           

Tüm alım tutarı Bin TL 32.506 25.059 27.689 2.630 10,5 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti)  Bin TL 140.833 159.774 170.037 10.263 6,4 

Net satış tutarı Bin TL 47.142 49.417 79.577 30.160 61,0 

Stoklar Bin TL 12.433 12.158 10.386 (1.772) (14,6) 

Memur Kişi 687 787 860 73 9,3 

Sözleşmeli  Kişi 12.432 13.976 14.972 996 7,1 

İşçi Kişi 113.683 128.019 135.182 7.163 5,6 

Personele yapılan harcamalar Bin TL 126.802 142.782 151.014 8.232 5,8 

Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) %           

Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) %           

Faaliyet kârı veya zararı  Bin TL (124.791,0) (143.653,0) (127.614,0) 16.039 (11,2) 

Dönem kârı veya zararı  Bin TL (136.163,0) (170.462,0) (144.125,0) 26.337 (15,5) 

Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yasal 

yükümlülükler 
Bin TL           

Dönem net kârı veya zararı Bin TL (136.163) (170.462) (144.125) 26.337 (15,5) 

 

Zonguldak havzasındaki taşkömürünün 1829 yılında bulunmasını müteakip 1848 

yılında Sultan Birinci Abdülmecit bir fermanla Ereğli Taşkömürü Havzasını kendi Hazine-i 

Hassa Vakıflarına dâhil etmiş, 1849-1854 döneminde sadece insan ve hayvan gücüne dayalı 
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ve ağırlıklı olarak açık ocak işletmeciliğiyle yılda ortalama 40-50 bin ton taşkömürü üretimi 

yapılmış, Kırım savaşının çıkması ile havza denetimi 1854 yılında “Muvakkat İngiliz İdaresi” 

ne bırakılmış, bu yıldan itibaren artan üretim miktarı savaşın bitmesi ile 35 bin ton 

seviyelerine düşmüştür.  

1864 yılında havzanın idaresini alan Bahriye Nezareti 1865 yılında madencilik 

faaliyetlerini yapılandırmak üzere Dilaver Paşa’yı Padişah Abdülaziz’in emriyle “Ereğli 

Livası Kaymakamı ve Maadin Hümayun Nazırı” sıfatıyla tayin ederek Ereğli’ye göndermiştir. 

Dilaver Paşa, bir harabeyi andıran havzada hukuki, idari, teknik ve sosyal bir düzen 

kurmuştur. Üzülmez-Asma ve Karadon-Gelik bölgelerinde havzanın en zengin damarlarını 

işleten Eseyan ve Karamanyan Şirketleri, padişahın izni ile 1893 yılında Zonguldak Limanı’nı 

inşa etmişlerdir.  

Ereğli Şirketi Zonguldak’ta Çaydamar ocağını Karamanyan Şirketi’nden, İkinci 

Makas ocağını Ahmet Ali ve şürekasından ve Pavli (Dilaver) ocağını da Pavleki’den satın 

almış, 40 bin ton/yıl olan üretimi 100 bin ton/yıla çıkararak nakliyatı temin etmek üzere 

Üzülmez’den limana kadar, Bahriye İdaresiyle ortaklık yaparak dar hatlı bir demiryolu hattı 

kurmuştur. 1908 senesine kadar Üzülmez Bölgesinde 9’u Türklere ait toplam 45 ocakta 

taşkömürü üretiminin yapıldığı bilinmektedir. 

1921 yılında TBMM Hükümeti havzanın kontrolünü ele almış, mevcut ocaklar 1926 

yılından sonra Türkiye İş Bankası tarafından kurulan Kömür-İş Şirketi ile Fransız sermayeli 

Ereğli Şirketi tarafından işletilmiştir. İş Bankası Üzülmez ve Kilimli’de birer lavvar inşa 

etmiş, Üzülmez’de tesis edilen Türk Antrasit (Sömikok) ve Briket Fabrikası’nın açılışı 

11.09.1935 tarihinde yapılmıştır.   

07.03.1937 tarih ve 3146 Sayılı Kanunla Ereğli Şirketi, Hükümet tarafından satın 

alınarak tüm varlıklarıyla Etibank’a devredilmiştir. Havzadaki ocaklar Etibank tarafından 

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

30.05.1940 tarih ve 3867 Sayılı Kanunla havzadaki tüm ocaklar kamulaştırılarak Devlet eliyle 

işletilmesi sağlanmıştır. 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 havza TTK’ya devredilerek 

taşkömürü rezervinin işletilmesi hakkı tüm hukuku ile TTK’ya verilmiştir. TTK Yönetim 
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Kurulu’nun 28.11.1985 tarih ve 445 sayılı kararıyla 01.01.1986 tarihi itibariyle Müessese 

haline getirilen Üzülmez Bölgesi halen Zonguldak ilinin yaklaşık 5 km doğusunda ve 28 

km²’lik bir alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.    

Üzülmez Müessesesinin jeolojik rezervi TTK bünyesindeki toplam rezervin % 23’ünü 

teşkil etmektedir ve 303 milyon ton olan bu rezervin 135 bin tonu görünür rezerv 

kategorisindedir. 

Üzülmez Taşkömürü Müessesesinin nominal sermayesi 2017 yılında 2.280 milyon 

liraya çıkarılmış, yıl sonu itibarıyla bu tutarın 2.028 milyon liralık kısmı ödenmiştir. 

Müessesenin 2017 yılı işletme faaliyetleri sonucunda 239.715 ton satılabilir üretim 

gerçekleşmiş, bu miktarın 236.285 tonluk kısmı satılmış, karşılığında 79,6 milyon lira 

tutarında net satış hasılatı elde edilmiştir. Toplam satış maliyeti 207,2 milyon lira olmuş ve bu 

dönemde 127,6 milyon lira tutarında  faaliyet zararı meydana gelmiştir. Dönem giderleri ile 

olağan ve olağandışı gider ve gelir unsurlarının hesaba katılması sonucunda  ise 2017 yılında 

144,1 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.  

 

1.5.1 İşletme Bütçesi 

2017 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programında belirlenen temel prensiplere 

uygun olarak hazırlanan Üzülmez Müessesesinin 2017 yılı İş Programı ve Bütçesi, Müessese 

Yönetim Komitesinin 21.12.2016 tarih, 56 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve TTK Yönetim 

Kurulu’nun 28.12.2016 tarih, 400 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 

Müessesenin 2017 yılı bütçe büyüklükleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Üzülmez Müessesesinin 2017 yılı bütçe ve iş programında;  Üzülmez Müessesesinin 2017 yılı bütçe ve iş programında;  

- Toplam personel sayısının 1.722 olacağı, bu personelin 1.490'ının işçi, 219’unun 

sözleşmeli, 13’ünün de kadrolu memur statüsünde çalışacağı, işçilerden 1.315’inin yeraltında, 

175’inin yer üstünde istihdam edileceği,  

- Bu dönemde Müessese işletmelerinde üretilecek 332,7 bin ton tüvanan kömürden 

202,4 bin ton satılabilir kömür elde edileceği, bu miktarın 6,8 bin tonunun iç tüketimde 

kullanıldıktan sonra kalan 195,6 ton kömürün satışa sunulacağı, karşılığında 43,5 milyon lira 

brüt satış hasılatı sağlanacağı, taşkömürünün ortalama satış fiyatının 222,39 TL/Ton olacağı, 

 - Malzeme ve hizmet alımları için 40,0 milyon lira, yatırımlar için de 13,5 milyon lira 

tutarında kaynak tahsis edileceği,  

-Toplam gelirlerin 52,4 milyon lira toplam giderlerin ise 232,4 milyon lira olacağı ve 

2017 faaliyetleri sonucunda 180,0 milyon lira zarar oluşacağı, 

Tahmin edilmiştir.                                                                

Müessesenin 2017 yılı işletme faaliyetleri sonucunda ise;  

Yıl sonu itibariyle 1.346’sı işçi, 200’ü sözleşmeli ve 11’i de memur olmak üzere 

 

Tablo 3: Bütçeye İlişkin Başlıca Bilgiler Tablosu 

                                        

Ölçü 

2016 2017 

Bütçeye ilişkin başlıca bilgiler   İlk Durum Gerçekleşen 

Bütçeye 

göre 

sapma 

(ilk 

durum) 

% 

Bütçe Gerçekleşen Bütçeye 

göre 

sapma(ilk 

durum) 

% 

İlk durum 
Son 

durum 
 

  A)-Personel sayısı kişi 1.769 1.660 (6,2) 1.722 1.722 1.557 (9,6) 

  B)-Personel giderleri Bin TL 145.569 158.752 9 147.900 151.034 159.965 8,2 

  C)-Tüm alım tutarı Bin TL 28.866 25.059 (13,2) 40.023 40.583 27.689 (30,8) 

  D)-Başlıca alımlar                 

  E)-Tüm üretim maliyeti Bin TL 156.651 159.774 2,0 152.860 158.200 170.037 11,2 

  F)-Başlıca üretimler Ton 213.350 235.109 10,2 202.400 202.400 239.715 18,4 

  G)-Net satış tutarı Bin TL 46.338 49.417 6,6 43.500 43.500 79.577 82,9 

  H)-Başlıca satışlar Ton 206.573 228.468 10,6 195.569 195.569 236.285 20,8 

  I)-Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 12.836 6.820 (46,9) 13.526 13.526 9.538 (29,5) 

J)-Dönem kârı veya zararı Bin TL (166.000) (170.462) 2,7 (180.000) (180.000) (144.125) (19,9) 
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toplam 1.557 personelle çalışılmış, 239,7 bin ton satılabilir üretim gerçekleşmiş, bu miktarın 

3,9 bin tonu iç tüketimde kullanıldıktan sonra satışı gerçekleşen 236,3 bin ton kömür 

karşılığında 79,6 milyon lira net satış hasılatı sağlanmıştır.  

Müessesenin 2017 yılı toplam gelirleri 92,9 milyon lira, toplam gider ve maliyetleri de 

237,0 milyon lira olarak gerçekleşmiş ve dönem sonunda 144,1 milyon lira tutarında zarar 

oluşmuştur.  

 

1.5.2 İnsan Kaynakları 

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

üzere üç ayrı statüde personel istihdam edilmektedir. 

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

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

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

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

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

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’na  tabidir. 

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

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

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

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

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

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

sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.  

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

ile 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 

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

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

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

Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 

Söz konusu personel ayrıca, TTK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
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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 kadro ve pozisyonların, teşekkül merkezi 

ve bağlı müesseselere dağılımı, 29.03.2017 tarih, 90 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla 

yapılmıştır. Bu düzenlemeler sonucunda 2017 Yılında Üzülmez Müessesesine; 1 adet Koruma 

ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonu, 1 adet Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonu, 

18 adet de Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarının ilave edildiği görülmüştür.   

Üzülmez Müessesesinde 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 

Personel Sayısı  Personel 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 
12 13 11 787 1.000 860 

II-Sözleşmeliler             

A-399 sayılı KHK'ya göre 

çalışanlar 
212 219 200 13.976 15.500 14.972 

III-İşçiler             

A-Sürekli işçiler  1.436 1.490 1.346 128.019 131.400 135.182 

Müessese Toplamı 1.660 1.722 1.557 142.782 147.900 151.014 

 

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 işçilik giderleri niteliğinde olduğu görülmektedir.  
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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, 219 

sözleşmeli, 1.490 de işçi olmak üzere toplam 1.722 personel olarak programlanmıştır. Ancak, 

Müessesede 2017 yıl sonu itibarıyla 11 memur, 200 sözleşmeli personel, 1.346 da işçi olmak 

üzere toplam 1.557 personel çalışmıştır. 2017 yılında; toplam 7 işçi ve 14 sözleşmeli personel 

işe giriş yaparken, büyük bir kısmı emeklilik olmak üzere muhtelif nedenlerle 97 işçi, 29 

memur ve sözleşmeli personelin işten çıkışı gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle mevcut 1.346 

işçinin 1.180’i yeraltı, 166’sı da 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), 

bu talebin uygun görülmemesi nedeniyle söz konusu 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. Üzülmez Müessesesinden 2016 yılında 189, 2017 yılında da 85 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.  
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Müessesede istihdam edilen personel için 2017 yıl sonu itibarıyla gerçekleşen personel 

harcamaları toplamı 151,0 milyon lira tutarındadır. Bu tutarın; 135,2 milyon lirası işçilere, 

14,9 milyon lirası sözleşmeli personele, 0,9 milyon lirası da memurlara attir. Bu tabloda 151,0 

milyon lira tutarında yer alan personel harcamaları toplamı, bütçe bilgileri tablosunda 159,9 

milyon lira olarak görülmektedir. Aradaki 8,9 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 % 12,4 oranında 

azalmak suretiyle 39,3 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 ağırlıklı kısmı; ilgili mevzuat uyarınca ödenen aile 

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

karşılıklar ile emekli ikramiyesinin cari yıla düşen kısmı ve memurlara yapılan sağlık 

giderlerine, işçi personelde ise, toplu-iş sözleşmeleri gereğince yapılan ödemelere ait 

bulunmaktadır. 

 

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.  
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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. 

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 yılı bütçesinde öngörülen ve gerçekleştirilen mal alımları aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Üzülmez TİM 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

14 

 

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   8.620   14.211   9.721 (31,6) 

-Yurtdışı               

2-İşletme Malzemesi, Yedekler ve Diğ 

Malz 
              

-Yurtiçi   8.454   17.092   8.921 (47,8) 

-Yurtdışı               

3-Ticari Mallar               

-Yurtiçi               

Yurtiçi alımlar toplamı   17.074   31.303   18.642 (40,4) 

Yurtdışı alımlar toplamı               

Genel toplam   17.074   31.303   18.642 (40,4) 

Verilen sipariş avansları               

TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı müesseselerde satınalma faaliyetinin topluca 

planlanıp izlenebilmesi amacıyla satınalma programı, önceki yıllardan beri yapılmakta olan 

yatırımlarda kullanılacak malzemeleri de kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. Yukarıdaki 

tablo hazırlanırken işletme malzemeleri alımları ile yatırım malzemeleri alımlarının birbirine 

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

dikkate alınmış, yatırım mallları alımları bu tabloya dâhil edilmemiştir. 

2017 yılında 18,6 milyon lira tutarında gerçekleşen toplam mal alımlarının % 52,2’sini 

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

malzemeler, % 47,8’ini de sair malzemeler, yedekler, sosyal işler malzemeleri, kırtasiye 

alımları oluşturmaktadır.  

Ahşap maden direği Orman Genel Müdürlüğünden, demir tahkimat malzemesi 

Kardemir (Karabük Demir Çelik Fabrikaları) 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.  
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Tablo 6: İlk Madde ve Malzeme Stokları Tablosu  

İlk madde ve malzemeler 

2016 

yılından 

devreden 

stok  

 

(Bin TL) 

2017 yılında 

2018 yılına 

devreden 

stok 

 

 

 (Bin TL) 

Giren Çıkan 

(Bin TL) (Bin TL) 

1-İlk madde ve yardımcı maddeler 6.902 9.472 10.065 6.309 

2- İşletme malzemesi, yedekler ve diğer 4.544 18.756 19.223 18.289 

Toplam  11.446 28.228 29.288 10.386 

 

Üzülmez Müessesesinin 2017 yılı bilançosunda ilk madde ve stok hesaplarına yıl 

içinde yapılan giriş ve çıkış kayıtlarından sonra 2018 yılına 10.386 bin lira tutarında ilk 

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

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

patlayıcı ve sair malzemeler oluşturmaktadır.   

TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı müesseselerde satın alma faaliyetinin topluca 

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

satın alınan ve yatırım ambarında izlenen malzemeleri de kapsayacak şekilde 

hazırlanmaktadır. Yukarıdaki tablo hazırlanırken aynı nitelikteki işletme malzemeleri stokları 

ile yatırım malzemeleri stoklarının birbirine karışmasını önlemek amacıyla sadece ilk madde 

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

stokları bu tabloya dâhil edilmemiştir.    

 

1.5.3.2 Hizmet Alımları 

2017 yılında öngörülen ve gerçekleştirilen hizmet alımları aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
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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       200   237 18,5 

4-Taşıt ve Araç Kiralama   2.790   3.340   3.184 (4,7) 

5-Yemek               

6-Kömür yıkama (lavvar) hizmetleri   3.477   3.750   4.099 9,3 

6-Diğer   1.718   1.430   1.527 6,8 

Genel Toplam   7.985   8.720   9.047 3,8 

 

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 kömür yıkattırma (lavvar) hizmeti 

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

açıklamalar yapılmıştır.   

- Kömür yıkama-zenginleştirme (Lavvar) hizmet alımı: 

Taşkömürü üretim süreci; yeraltından çıkarılan kömürlerin lavvarda yıkanarak taş ve 

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

alınması ile tamamlanmaktadır. Yeraltındaki ocaklardan çıkarılan kömürün doğrudan 

satılması veya tüketilmesi mümkün olmadığından lavvar işleminden geçirilmesi zorunlu 

bulunmaktadır. 

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

doldurmuş olmaları nedeniyle bu tesislerin çalışır durumda tutulmalarının maliyeti oldukça 

yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bu sorunu çözmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla Kurum 
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tarafından serbest piyasadan lavvar hizmeti alımı yoluna gidilmiştir. 

Üzülmez ve Kozlu TİM üretimi tüvenan kömürler önceki yıllarda Zonguldak Liman 

sahasında kurulu bulunan lavvarda yıkanarak zenginleştirilmekte ve satışa sunulmakta iken, 

bu tesisin eski, yüksek maliyetli ve düşük verimli olması gerekçesiyle hizmet dışı bırakılması 

ve sökülmesi neticesinde, bu iki müessesede üretilen kömürlerin hizmet alımı yoluyla üçüncü 

kişiler tarafından kurulacak lavvarda yıkattırılması kararlaştırılmıştır. Konuya ilişkin 

09.02.2005 tarihli ihaleyi kazanan Park Enerji Ekipmanları Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ile 

28.03.2005 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Firma tarafından Kozlu ve Üzülmez 

müesseseleri için yapılan lavvar tesisi Nisan/2006 ayında tamamlanarak hizmete girmiş, 

sözleşme süresinin tesisin hizmete girmesinden itibaren 5 yıl olması nedeniyle mevcut 

sözleşme Nisan/2011 tarihinde sona ermiştir. 

Bunu takiben, Nisan/2011 sonrası dönemde uygulanmak üzere, “Üzülmez TİM’in 

kömürlerinin yıkattırılması ve yıkanan kömürlerin torbalattırılması” ihalesinin 28.07.2010 

tarihinde yapıldığı, katılımcı firmalardan birinin itirazı üzerine 27.12.2010 tarihli KİK Kararı 

ile ihalenin iptal edildiği, bu karara karşı Ankara 5. İdare Mahkemesinin 19.04.2011 tarih ve 

E.2011/268 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulmasına” karar verildiği, yapılan temyiz 

başvurusu neticesinde Danıştay 13.Dairesinin, 25.09.2013 tarih, E:2013/336, K:2013/2361 

sayılı Kararı ile ilk derce mahkeme kararı hakkında bozma kararı verildiği, netice itibariyle 

davacı firma teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararının kaldırıldığı, bu arada 

firmalardan birinin yasaklı duruma düştüğü, diğer teklif sahiplerinin de teminat ve mutabakat 

vermeyi reddetmesi üzerine tüm ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.  

Tüm bu süreçler nedeniyle, kendisine ait alternatif bir lavvar tesisinin olmaması ve 

kömür yıkama işinin taşkömürü üretim sürecinin gecikme olmaksızın ve mutlaka yapılması 

gereken bir özelliği nedeniyle, 4734 sayılı Kanunun 22/a fıkrasındaki “İhtiyacın sadece 

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

“doğrudan temin usulü” hizmet alımına gidilmiştir. Özet itibarıyla 2011 yılından bu yana 

yapılan ihalelerin iptal edilmesi nedeniyle Müeessese işletmelerinde üretilen kömürlerin 

yıkatılması işi, 05.04.2011 tarihinden itibaren Park Enerji firmasıyla yapılan sözleşmeler 

çerçevesinde Kozlu Müessesesi kömürleriyle aynı şekilde “Doğrudan Temin” yöntemiyle 

gerçekleştirilmektedir. Anılan firmayla son olarak 01.04.2016 tarihinde 24 ay süreyle 

imzalanan  “Doğrudan Temin Sözleşmesi” 31.03.2018 tarihinde sona ermiştir.  

Üzülmez Müessesesi kömürlerinin yıkatılması konusunda 2017 yılından itibaren TTK 
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Yönetimi iki seçenek üzerinde çalışmış ve bu konuda iki ayrı komisyon raporu hazırlanmıştır. 

Bu raporlarda;  

1-Üzülmez tüvenan kömürlerinin Kozlu lavvar sahasına nakli ve orada kurulacak yeni 

lavvarda yıkatılması, 

2-Kozlu ve Üzülmez tüvenan kömürlerinin demiryolu vasıtasıyla Çatalağzı lavvar 

sahasına nakledilerek burada kurulmakta olan yeni lavvarda yıkatılması, 

Seçenekleri olumlu-olumsuz yönleriyle değerlendirilmiştir. Henüz kesin bir sonuca 

ulaşılamamakla birlikte, TTK Yönetim Kurulu’nun 07.11.2017 tarih, 28 Sayılı toplantısında, 

Çatalağzı’nda kurulma çalışmaları devam eden lavvarın montaj sonrası test ve deneme 

sonuçlarının beklenmesi ve ortaya çıkan duruma göre bu konunun yeniden 

değerlendirilmesine karar verilmiştir. Ancak, Çatalağzı’nda devam eden montaj sonrası test 

ve deneme çalışmalarının henüz sonuçlanmaması nedeniyle 31.03.2018 tarihinde sona eren 

“Doğrudan Temin Sözleşmesi”nin uzatılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

İncelemeler sırasında (Nisan 2018), TTK Yönetim Kurulu’nun 22.02.2018 tarih, 27 

Sayılı kararıyla Park Enerji firmasıyla sürdürülen doğrudan temin sözleşmesinin 01.04.2018 

tarihinden itibaren 21 ay süreyle yeniden uzatıldığı görülmüştür. 

Üzülmez 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 16.813 19.534 19.531 (3)   

1-lşçi ücret ve giderleri 128.019 135.193 135.182 (11)   

2-Memur sözlşmeli ücr. ve giderleri 14.763 15.841 15.832 (9)   

3-Dışarıdan sağla fayda ve hizmetler 18.233 20.069 19.913 (156) (1) 

4-Çeşitli giderler 3.369 3.240 3.230 (10)   

5-Vergi resim ve harçlar 401 423 420 (3) (1) 

6-Amortismanlar ve tükenme payları 7.214 8.492 8.491 (1)   

7-Finansman giderleri           

Toplam 188.812 202.792 202.599 (193) (,1) 

 

Müessesenin gider yapısına bakıldığında giderlerin en büyük bir kısmının işçilik ve 

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

nedeniyle tam mekanizasyon uygulanamaması ve ağırlıklı olarak emek-yoğun yöntemlerle 

üretim yapılabilmesinden kaynaklanmaktadır.  

2017 yılında gerçekleşen toplam 202,6 milyon lira tutarındaki giderlerin; % 66,7’si 

işçi ücretlerine, % 7,7’si memur ve sözleşmeli personel ücretlerine, % 9,8' i dışardan sağlanan 

fayda ve hizmetlere, % 9,6'sı ilk madde ve malzeme giderlerine, % 4,2’si amortisman ve 

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

bulunmaktadır. 

 

1.5.5 Üretim ve Maliyetler 

1.5.5.1 - Üretim 

Zonguldak ilinin 7 km. güneyinde ve 20 km²’lik alanda üretim faaliyetlerini sürdüren 

Üzülmez TİM (Taşkömürü İşletme Müessesesi) taşkömürü üretimini Asma İşletmesi’nden 

gerçekleştirmektedir. Üretilen koklaşabilir nitelikteki tuvönan kömürler, düşük küllü lave 

kömür elde etmek üzere hizmet alımı yoluyla Üzülmez Modüler Lavvarı’nda yüklenici 
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vasıtasıyla yıkatılmaktadır. Elde edilen düşük küllü lave kömürler başta demir-çelik 

fabrikaları olmak üzere piyasaya, yıkama sonucu çıkan filtrasyon ürünü yüksek küllü 

kömürler ise atık niteliğindeki kömürleri değerlendirmek üzere kurulmuş ve bilahare 

özelleştirilmiş olan 2x150 MW gücündeki Çatalağzı Termik Santralı’na (ÇATES) 

satılmaktadır. 

 2017 yılında gerçekleştirdiği taşkömürü üretimi, program ve önceki 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 350.765 332.695 346.005 104 99 

Satılabilir Üretim Ton 235.109 202.400 239.715 118 102 

İç Tüketim Ton 5.301 6.831 3.936 58 74 

Sat. Üretim Türü       

0/10 mm ince lave Ton 85.741 75.900 95.040 125 111 

10-100mm 

Rekompoze 
Ton 15.437 15.180 19.672 130 127 

Lave Kömür Top. Ton 101.178 91.080 114.712 126 113 

Santral Yakıtı 

(Filtrasyon Ürünü) 
Ton 133.931 111.320 125.003 112 93 

Sat. Toplam Ton 235.109 202.400 239.715 118 102 

Lavvar Verimliliği % 67,03 60,84 69,28 114 103 

 

2017 yılında tuvönan olarak 2016 yılı fiili üretiminden %1 daha az üretim yapılmasına 

karşın satılabilir olarak 2016 yılı fiili üretiminden %2 oranında daha fazla üretim yapıldığı ve 

satılabilir/tuvönan oranının bir önceki yıla göre %3 oranında artarak % 69,3 olduğu 

görülmüştür. Buna lavvara beslenen tuvönan kömür içindeki şist miktarının az olması ve 

lavvar verimliliği etken olmuştur. 

Yapılan ve yapılmakta olan yeni ana kat galerileri ve devreye alınan kuyulara rağmen;  

- Ocakların derinleşmesi, genişlemesi, nakliyat ve ana nakliyat yollarının uzaması,  

- Aktarma nokta ve sayılarının artması, personel ve malzeme nakil sürelerinin 

uzaması,  
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- Galerilerde taban kabarması ve kesit daralması nedeniyle etkin bir nakliyat sistemi 

oluşturulamaması, bu galerilerde kesit daralması nedeniyle devamlı tamir tarama çalışması 

yapılmak zorunda kalınması, 

- İş disiplininin bozulması, devamsızlıklar ve hastane izinlerinin ve raporların artması, 

emekliliklerin devam etmesi, bazı sanatlardaki işgücü noksanlığının geçici sanat değişiklikleri 

ile kazı ve hazırlık işgücünden karşılanması,  

Neticesinde özellikle üretime yardımcı işçiliklerde oluşan belirgin açığın optimum 

sayıda nitelikli işçi temini ile giderilmesi, gerekli/alternatifli hazırlık çalışmalarının 

zamanında yapılması suretiyle müessesede uygulanmaya başlanan yarı mekanize kazı 

sisteminden beklenen faydanın sağlanması ve nakliyat sisteminde revizyon ve/veya 

rehabilitasyona (mekanizasyon ve otomasyon) gidilmesi ile kazıda tamamen işgücüne dayalı 

faaliyet gösteren Müessesenin üretimde ve iş gücü verimliliklerinde artış sağlaması mümkün 

olabileceği görülmektedir. 

Müessese’de Asma-Dilaver işletme sahası içinde kalan ve kalınlıkları (0,6-4,0 metre) 

itibarıyla rezerv hesaplamalarına dahil edilen 18 adet kömür damarı mevcut olup 2017 yılında 

ortalama damar kalınlığı 2,75 metre olan 3 damarda oluşturulan panolarda üretim yapılmıştır.  
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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 1.460.280 350.765 332.695 346.005 104 99 

Satılabilir Üretim; Ton 1.000.000 235.109 202.400 239.715 118 102 

Satılabilir/Tuvönan % 68,48 67,03 60,84 69,28 114 103 

Yıllık çalışma süresi: Gün   301 249   253     

Makine ve Tesisler;               

Kuyular; Ton/Yıl 1.212.750 350.765 332.695 346.005 104 99 

Lavvar Tesisi; Ton/Yıl 1.212.750 350.765 332.695 346.005 104 99 

Galeri Açma Makinaları; m/Yıl             

Kömür Kazı Makinaları; Ton/Yıl             

Kompresörler; m³/dak. 78.750.000 78.435.000  79.695.000 - 102 

Aspiratörler; m³/dak. 16.800 6.300  6.300 - 100 

Tulumbalar (yeraltı); m³/gün 51.840 4.263.232   3.758.415  - 88 

Lokomotifler; Adet Ton/yıl 1.212.750 350.765 332.695 346.005 104 99 

Ocak arabaları; Adet Ton/yıl 1.212.750 350.765 332.695 346.005 104 99 

Bant Konveyörler;Adet Ton/yıl 1.212.750 350.765 332.695 346.005 104 99 

Hazırlık Faaliyetleri;               

Toplam Taş İçi; m/Yıl   498 800 413 52 83 

Toplam Kömür İçi; m/Yıl   3.045 2.663 1.642 62 54 

İlerleme Randımanları;              

Taş içi; cm/yev.   12,25 12,42 11,11 89 91 

Kömür içi; cm/yev.   14,12 12,69 16,72 132 118 

Sondaj Faaliyetleri;               

Arama, Pilot; metre   1.018 1.708 1.483 87 146 

Degaj;  metre   5.458  - 3.721  - 68 

İşçi Sayıları;               

Pano Ayak Üretim İşçisi; Adet 1.186 456 415 405 98 89 

Yeraltı (A); Adet 2.900 1.348 1.255 1.216 97 90 

Gruplu; Adet  -           

Daimi; Adet  -           

Yerüstü (B); Adet 320 183 235 169 72 92 

Diğer ( C ) Adet  -           

Genel Toplam;(A+B+C) Adet 3.220 1.531 1.490 1.385 93 90 

PAÜİ/Yeraltı % 41 34 33 33 100 98 

Yeraltı/Toplam % 90 88 84 88 104 100 

Yevmiye Sayıları;              

Pano Ayak Üretim İşçisi; Adet 356.986 87.375 94.205 77.851 83 89 

Yeraltı (A); Adet 872.900 274.732 284.885 250.243 88 91 

Yerüstü (B); Adet 96.320 44.585 53.345 40.170 75 90 

Diğer ( C ) Adet -  -  - -  -  - 

Genel Toplam;(A+B+C) Adet 969.220 319.317 338.230 290.413 86 91 

İşgücü Verimliği;         
 

    

Pano Ayak Üretim İşçisi; Kg/yev.  2.801 2.691 2.149 3.078 143 114 

Yeraltı (A); Kg/yev.  1.146 865 710 973 137 112 

Toplam (A+B); Kg/yev.  1.032 841   694 942 136 112 

Genel Toplam; Kg/yev.  1.032 736 624 826 132 112 

Üretim Verimliliği; Ton/Gün  4.851 1.414 1.315 1.384 105 98 

Kapasiteden yararlanma (%)   23,51  20,24 23.97  118 102  

 

Müessese’de 2017 yılında çalışılan 5 ayakta toplam ayak boyu 519 metre, ortalama 
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ayak boyu ise 198 metre olmuştur. 198 metrelik ortalama ayak boyunun günlük ortalama 94 

metresinde çalışılmış, ayak çalışma boyu oranının %48 olarak gerçekleştiği, görülmüştür.  

PAÜ işçi sayısındaki azalma ve PAÜ İşçilerinin bir bölümünün de ihtiyaca binaen geçici 

sanat değişikliği ile başta Hazırlık olmak üzere üretime yardımcı diğer sanatlarda 

çalıştırılması nedeniyle ayaklarda yeterli sayıda tertip yapılamamasından kaynaklandığı 

aşikardır. Ancak Müessesede 2017 yılında bir ayakta uygulanan yarı mekanize ve hidrolik 

direk çelik sarma tahkimat sisteminin sağladığı avantajlardan da yararlanarak ayak başına 

ortalama günlük üretimin 484 ton olarak gerçekleştiği, bu miktarında kurum ortalaması olan 

271 ton/gün den %79   daha fazla olduğu görülmektedir. 

Kömürün giderek daha derin kotlardan üretilmesi ile birlikte kömür-taş-insan-

malzeme nakil yollarının uzaması sonucunda, havalandırma ve su atımı şartlarının 

ağırlaşmasına paralel olarak enerji giderleri, nakliyat mesafeleri ve süreleri, aktarmalar ile 

çalıştırılan personel sayısı artmış olup neticesinde de fiili çalışma süreleri, işgücü 

verimlilikleri azalmış, tavan baskısının artması ile de çalışma koşulları daha da zorlaşmıştır. 

İşçilikler: Müessesede 2017 yılı sonu itibarıyla kaydı açık işçi sayılarında; yeraltında 

44 'ü pano ayak üretim işçisi olmak üzere toplam 82 kişilik azalma, yerüstünde de 8 kişilik 

azalma olduğu, toplam işçi sayısının bir önceki yıla göre (1.436) %6 oranında azalarak 

1.346’ya düştüğü görülmektedir.  

Rödövanslı sahalar:  Müessese’nin imtiyaz sahası içinde 15 km² lik alana yayılmış, 

1.491 hektarlık 6 adet kömür ve 1 adet boksit sahası ile Kurum’un 4 büyük sahasından biri 

olan ve 18.11.2011 tarihinde SOMA A.Ş.’ye yer teslimi yapılan Bağlık-İnağzı sahası 

bulunmaktadır. Küçük ölçekli 6 kömür sahasında 2017 yılında 29 adet projeli ocak faaliyette 

bulunmuştur. Müessese imtiyaz alnında bulunan küçük ölçekli rödövanslı sahalarda 2017 yılı 

sonu itibariyle 836 kişi çalışmaktadır.  

Müessesese imtiyaz alanında bulunan rödövansla işletilen küçük ölçekli kömür 

sahalarının 2017 yılı toplam taşkömürü üretim taahhütleri 124.313 ton olup, fiili üretimleri 

%58 oranında fazla 196.712,62 ton olmuştur.  Bu üretime karşılık 7.059.415,53TL rödövans 

geliri tahakkuk ettirilmiş olup; Bakanlar Kurulunun fiyat farkı ödenmesine ilişkin 2015/7703, 

2015/7765 ve 2016/8672 sayılı kararları gereği Rödövans karşılığı işletmecilik yapan 

firmaların meydana gelen maliyet artışlarını karşılamak için fiyat farkı uygulaması yapılarak 

firmalardan üretimlerine karşılık 9.989.186,28 TL iade faturası alınarak bakiye 

2.878.792,25TL’nin firmalarla mahsuplaşılarak ödendiği görülmüştür. 
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Müessese ruhsat alanı içerisinde rödövans usulü ile işletmecilik yapan firmaların 

Kuruma olan rödövans, KDV, lağım kirası, orman izin bedelleri v.b. ne ilişkin borçlarının 

firmalarla karşılıklı imzalanan Sözleşme ve Protokol ilgili hükümleri doğrultusunda 

zamanında tahsil edilmeme nedenleri sorgulanarak, bu doğrultuda başlatılan icra davalarının 

Kurum Hukuk Müşavirliği tarafından titizlikle takip edilmesi ve halen sözleşmesi devam eden 

firmaların borçlarının da öncelikli olarak Sözleşme ve Protokol hüküm ve şartlarında 

zamanında tahsil edilmesi, borçlarını karşılayacak düzeyde teminat mektubu alınmadan firma 

sevkiyatlarına izin verilmemelidir. 

Diğer yandan, rödövans sözleşmelerinde, satışı yapılan kömürün TTK’nın göstereceği 

kantarlarda tartılması yer almakta iken, firmaların talepleri doğrultusunda firmaların kendi 

kantarlarında tartılmasına Kurum tarafından izin verilmesinin beyan edilen ve sahalardan sevk 

edilen kömür miktarlarının tespiti açısından Müessesenin denetimini güçleştirdiği 

görülmektedir. 

  Rödövans İşletmecilerine ait ocaklarda TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı 

Denetim Şube Müdürlüğü elemanlarınca iş güvenliğine ilişkin olarak Kurumun kendi işlettiği 

ocaklarda olduğu gibi herhangi bir denetim yapılmadığı görülmektedir. 

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

noksanlıklar giderilinceye kadar işin durdurulduğu, pek çok ocakta da hazırlık çalışmalarının 

devam ettiği, üretime hazır pano bulunmadığı tespitleri yapılmış olup, bu ocaklardan yıl 

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

dikkate alındığında firmaların çalışmalarının kurum tarafından onaylanan işletme projelerine 

uygunluğunun firmalarla karşılıklı imzalanan sözleşmeler kapsamında zaman zaman yerinde 

ölçüme dayalı kontrol edilmesinin zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. 

2015 yılında TTK genelinde rödövansla işletilen sahalar ile bu sahalar içinde yer alan 

kaçak ocaklarda 12 adet ölümlü iş kazası olduğu, bunların 9 adedinin rödövanslı sahalarda 3 

adedinin kaçak ocaklarda meydana geldiği, 2016 yılında kaçak ocaklarda 2, rödövanslı 

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

ölümlü iş kazası olduğu, 1992-2017 yılları arasında rödövanslı sahalarda meydana gelen 

kazalarda 141 işçinin, kaçak ocaklarda meydana gelen kazalarda 120 işçinin öldüğü, 

yaralanma ile sonuçlanan kazalara ilişkin olarak da kaza ve yaralı sayısının tam olarak tespit 

edilemediği, kaçak ocaklarda meydana gelen ölümlerin bazılarının da trafik kazası, elektrik 

çarpması gibi nedenlere bağlandığının ilgililerce ifade edildiği görülmüştür. 
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Bölgede taşkömürü üretiminin, pazarlamasının ve satışının yasalara ve ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun bir şekilde, sosyal hukuk devleti temel anlayışı ve esaslarında 

yürütülmesinin mutlaka sağlanması gerekmektedir. 

Zonguldak Valiliğinin Kuruma ve ilgili birimlere muhatap 30.11.2012 tarih ve 529-

7931 sayılı yazısı ile;  kaçak ocaklar ve kömür kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 

yayımlanan 2000/8, 2003/3 ve 2005/1 sayılı genel emirler, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanun ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince İl Özel Güvenlik 

Komisyonunca alınan 14.10.2010 tarih ve 2010/72 sayılı karar arasındaki çelişkileri gidermek 

üzere bir çalışma başlatılmış olduğu ve bu çalışmanın halen devam ettiği, ancak 

sonuçlandırılamadığı anlaşılmaktadır. 

Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kömür sahalarında kaçak veya kayıt dışı 

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

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

çağdaş madencilik teknik ve kurallarına göre yapılmasının sağlanması ve Devletin gelir 

kaybının önlenmesi için kaçak ve kayıt dışı kömür üretimi ortadan kaldırılmalıdır. 

Ayrıca; Bağlık-İnağzı Sahasının 10.10.2011 tarihinde ihaleye çıkılan ihalesini; 30 

yıllık üretim döneminde toplam 92 Milyon ton taşkömürü üretimi ve 1.426 Milyon TL 

rödövans taahhüdü ile Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. firması kazanmıştır. İhaleye 5 firma 

katılmış olup 4 firma teklif sunmuştur. 

Bağlık-İnağzı sahasında 04.11.2011 tarihinde sözleşme imzalanmış ve firmaya 

18.11.2011 tarihinde yer teslimi yapılması ile “Sahanın Etüdü ve İşletme Projesi Hazırlama 

Dönemi” süreci başlamıştır. 

Süresi iki yıl olan Sahanın Etüdü ve Proje Hazırlama Dönemi’nin bitim tarihi olan 

17.06.2014 tarihinden itibaren firma tarafından İşletme Projesinin hazırlanması ve bu projenin 

Kurum tarafından incelenerek onaylanması süreci sözleşmede bu husus açık ve net bir şekilde 

belirtilmediğinden yaklaşık 2 yıllık bir sürede (17.06.2014-06.05.2016) tamamlanabildiği 

görülmektedir. 

Gelinen noktada 06.05.2016 tarihi itibarıyla başlayan hazırlık döneminde Firmanın 

Nisan 2018 tarihi itibarıyla üretime yönelik herhangi bir fiili hazırlık faaliyetinde bulunmadığı 

görülmüştür. Hazırlık çalışmaları döneminde bulunan Büyük ölçekli Bağlık İnağzı Sahası’nda 

ise kömür üretimine yönelik herhangi bir hazırlık faaliyetinin olmadığı, herhangi bir 
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personelin bulunmadığı görülmüştür. 

Bağlık İnağzı Sahasının redevans usulü ile işlettirilmesi işiyle ilgili olarak, 30 yıllık 

üretim döneminde toplam 92 Milyon ton taşkömürü üretimi karşılığında 1.426 Milyon TL 

rödövans bedeli ödeme taahhüdü ile 04.11.2011 tarihinde sözleşme imzalanan ve 06.05.2016 

tarihi itibarıyla 4 yıllık hazırlık süresi başlayan, firmanın Nisan 2018 tarihi itibarıyla sahada 

üretime yönelik herhangi bir hazırlık faaliyetinin bulunmadığı görüldüğünden, firmanın 

Kurumca onaylanan işletme projesi ve iş termini de dikkate alınarak uyarılması, gerektiğinde 

sözleşme ve eki şartnameler çerçevesinde, sahanın kısa sürede Ülke ekonomisine 

kazandırılabilmesini teminen, bilirkişi tespiti ile ilgili mevzuat ve Kurum Hukuk 

Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda, sözleşmenin feshi de dahil işlem yapılmalıdır. 

Bahse konu hususlara ilişkin değerlendirme Kurumun diğer Müesseselerini de 

ilgilendirdiğinden TTK Genel Müdürlüğü Denetim Raporu’nda yer almaktadır. 

Arama, hazırlık ve sondaj çalışmaları: Müessesede 2017 yılında  cari harcamalardan 

ise programa (800 metre) göre %52 oranında, geçen yıla göre de %175 oranında bir 

gerçekleşme ile 207 metresi düz, 206 metresi de meyilli olmak üzere toplam 413 metre taş içi 

hazırlık galeri ilerlemesi gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında kredili olarak ise 100 metre taş içi 

yatay galeri ilerlemesi programa alınmış, 1.000.000 TL ödenek ayrılmış, ancak ekip 

yetersizliği nedeniyle ilerleme yapılamadığı için; iz para bırakılarak ödenekleri Muhtelif İşler 

Projesi kapsamındaki işlere aktarılmıştır. Dolayısıyla fiziki ve nakdi yatırım yapılmamıştır. 

 Kömür içi hazırlığında ise, 2.663 metre programa karşılık %62 oranında gerçekleşme 

ile geçen yıldan (3.045 metre) %56 oranında daha az olarak, 1.642 metre ilerleme yapılmıştır.   

2017 yılında 239.715 ton satılabilir üretimin yanı sıra yapılan hazırlık çalışmalarının 

neticesinde; lağım ve tabanlardan çıkan 25.468 ton ile rulo elekten ayrılan 36.379 ton olmak 

üzere, satılabilir üretimin %25,80’i oranında toplam 61.847 ton taş yeraltından çıkarılmış ve 

lavvarda yıkama faaliyetleri sonrası atılan taş (şist) miktarı ise 122.138 ton olmuştur. 

Kömür yıkama-zenginleştirme: Demir-çelik sektörüne yönelik düşük küllü metalurjik 

taşkömürü üretim politikası doğrultusunda, Müessese’nin ürettiği taşkömürü 15.04.2006 

tarihinden itibaren, üçüncü şahıslar tarafından kurulan ve işletilen Üzülmez Modüler 

Lavvarı’nda yıkanarak piyasaya sunulmaktadır.  

 2017 yılında lavvara giren 346.005 ton tuvönan kömürün 125.003 tonu (%36) %46 

kül içeren filtrasyon ürünü (santral yakıtı) olarak, 114.712 tonu (%33) lave kömür olarak elde 
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edilmiş ve 106.290 tonu (%31)  da %88,1 kül içeren şist olarak atılmıştır. 114.712 ton lave 

kömürün, 95.040 tonunu 0-10 mm ince lave kömür, 19.672 tonunu ise 10-100 mm rekompoze 

kömür oluşturmuştur. 

Lavvara çekilen tuvönan kömür külü değerinin 2017 yılında %58,5 ve lavvar 

verimliliği değerinin ise %69,3 olduğu görülmektedir. Yüksek fiyatlı lave kömürün yıkanan 

kömür içindeki payının da 2016 yılında %28,8 iken 2017 yılında %33,2’ ye yükseldiği 

görülmektedir. 2017 yılında önceki yıla göre daha temiz tuvönan kömür üretilmesi, lavvar 

verimliliğini %69,3’e, lave kömür verimliliğini de %33,2’ye çıkarmıştır. Daha temiz kömür 

üretilmesi yönünde gösterilen çabanın devam etmesinde ve bu doğrultuda her türlü tedbirin 

alınmasında yarar görülmektedir.   

Üretilen kömürün koklaşabilme özelliğine sahip olması ve Dünya’daki koklaşabilir 

taşkömürü fiyatlarındaki artış göz önüne alınarak, demir-çelik ürünü metallurjik kömür 

üretiminin artırılması amacıyla daha düşük küllü kömür üretiminin yanı sıra kurulan yeni 

lavvarın uygun rejimde çalıştırılarak daha fazla 0-10 lave ürün (koklaşabilir-metalurjik 

kömür) elde edilmesi, satış hasılatının artmasını ve dönem zararlarının azalmasına katkı 

sağlayacaktır. Bu nedenle;  

Lavvara verilen tuvönan kömür kalitesinin artırılması ile demir-çelik sektörüne satılan, 

ekonomik getirisi yüksek olan 0-10 düşük küllü lave kömürün (metalurjik kömür) stratejik 

hedefler ve program hedefleri doğrultusunda, daha fazla miktarda ve istenilen özelliklerde 

elde edilmesine yönelik olarak AR-GE faaliyetleri de dahil her türlü çabanın harcanması 

gerekmektedir. 

Kozlu ve Üzülmez Müesseseleri kömür yıkama-zenginleştirme faaliyetleri: 

Müessese’nin ürettiği kömürler, 03.04.2006 tarihinden itibaren, demir-çelik sektörüne dönük 

düşük küllü metalürjik taşkömürü üretim politikasına esas olmak üzere ihale edilerek üçüncü 

şahıslar tarafından kurulan ve işletilen Üzülmez Modüler Lavvarı’nda yıkanarak piyasaya 

sunulmaktadır. 

Kozlu ve Üzülmez TİM tuvönan kömürlerinin hizmet alımı ile yıkattırılmasına ilişkin 

olarak Hazine Müsteşarlığı’nın 21.09.2004 tarih ve 58280 sayılı yazısı ile 5 yıllık süre için 

izin alınmış ve 09.02.2005 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Her iki müessese içinde ihaleyi 

kazanan firma ile 28.03.2005 tarihinde imzalanan Sözleşme’ye göre tuvönan kömür yıkama 

birim fiyatı 2,45 ABD Doları/ton olarak, torbalama birim fiyatı ise 6,77 ABD Doları/ton 

olarak belirlenmiştir. 
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Kozlu ve Üzülmez TİM tuvönan kömürlerinin hizmet alımı ile yıkattırılması işini 

yürüten PARK Enerji Madencilik San. Ve Tic. AŞ ile imzalanan 5 yıllık sözleşmenin süresi 

03.04.2011 tarihinde sona ermiştir.  

1.Doğrudan temin; Sözleşme’nin süresi 03.04.2011 tarihinde tamamlandığından 

yüklenici firma ile 05.04.2011-04.04.2012 tarihlerini kapsayan bir yıllık (12 aylık) yeni 

sözleşme imzalandığı, sözleşmede tuvönan kömür yıkama birim fiyatının 4,90 TL/ton olarak, 

kömür torbalama birim fiyatının ise 13,00 TL/ton olarak belirlendiği ve aylık fiyat farkı 

verildiği görülmüştür. 

2.Doğrudan temin; 03.04.2012 tarihinde sözleşmenin 05.04.2012-04.04.2013 

kapsayacak şekilde 1 yıl (12 ay) daha uzatıldığı, kömür yıkama birim fiyatının 5,73 TL/ton, 

torbalama birim fiyatının da 15,95 TL/ton olarak belirlendiği ve aylık fiyat farkı verildiği 

görülmüştür. 

3.Doğrudan temin; İkinci doğrudan temin süresinin 05.04.2013 tarihinde sona 

ermesiyle, bu kez firma ile 05.04.2013-30.09.2014 tarihlerini kapsayan 18 aylık sözleşme 

imzalandığı, kömür yıkama birim fiyatının 6,93 TL/ton, torbalama fiyatının ise 18,58 TL/ton 

olarak belirlendiği ve aylık fiyat farkı verildiği görülmüştür. 

4.Doğrudan temin; 18 aylık sürenin 30.09.2014 tarihinde dolmasıyla 01.10.2014 

tarihinden 31.03.2016 tarihine kadar 18 aylık süre için kömür yıkama birim fiyatının 7,83 

TL/ton, torbalama birim fiyatının 20,50 TL/ton olarak belirlendiği ve aylık fiyat farkı verildiği 

görülmüştür. 

5.Doğrudan temin; 18 aylık sürenin 31.03.2016 tarihinde dolmasıyla 01.04.2016 

tarihinden 31.03.2018 tarihine kadar 24 aylık süre için kömür yıkama birim fiyatının 10,25 

TL/ton, torbalama birim fiyatının 25,90 TL/ton olarak belirlendiği ve aylık fiyat farkı verildiği 

görülmüştür. 

Kozlu ve Üzülmez tuvönan kömürlerinin beş yıllık süre ile yıkanması ve parça 

kömürlerin torbalanması işi ne ilişkin 28.03.2005 tarihli sözleşmenin beş yıllık süresinin 

03.04.2011 tarihinde dolduğu, Denetim Tarihi Haziran 2017 tarihi itibarıyla aradan geçen 

yaklaşık 6,5 yıllık bir süreye rağmen bu işle ilgili yapılan ihalelerin sonuçlandırılamadığı, 

doğrudan temin yoluna gidilmek zorunda kalındığı, bu sürede kömür yıkama birim fiyatının 

2,45 $/tondan (o günkü döviz kuru üzerinden 3,65 TL/ton) % 2,81 oranında artışla 10,25 

TL/ton’a yükseldiği, kömür torbalama birim fiyatının da 6,77 $/ton dan (10,085 TL/ton) % 
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2,57 oranında artışla 25,90 TL/ton’a yükseldiği görülmektedir.  

 Yönetim Kurulunun 22.06.2017 tarihli toplantısında; Çatalağzında kurulma çalışmaları 

devam eden Karadon lavvarının montaj sonrası test ve deneme çalışmalarının sonuçlarının 

beklenmesi ve bu esnada aynı komisyon tarafından alternatif bir çalışma olmak üzere Kozlu 

ve Üzülmez kömürlerinin Kozlu’da kurulacak olan yeni bir lavvarda yıkatılması ile ilgili bir 

çalışma yapılması talimatlandırılmıştır. 

 Bu doğrultuda da yapılan çalışmalar tamamlanmış ve hazırlanan rapor 07.11.2017 

tarihinde Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yapılan görüşme sonucunda “Çatalağzında 

kurulma çalışmaları devam eden lavvarın montaj sonrası test ve denemedeki yıkama 

sonuçlarının beklenmesi ve bu sonuca göre Yönetim Kuruluna teklif verilmesine karar 

verildi” denilmiştir.  

 Yönetim kuruluna sunulan ilk rapor ve son rapor birlikte değerlendirildiğinde sekiz 

aylık üretim ortalamalarına göre birim maliyetler açısından raporların özeti aşağıdaki gibidir; 

   -Kozlu Lavvarı için ton başına yıkama maliyeti: 19,87 TL/Ton 

   -Üzülmez Lavvarı için ton başına yıkama maliyeti: 19,26 TL/Ton 

   -Üzülmez ve Kozlu kömürlerinin Çatalağzında yıkanması durumunda ton başına 

yıkama maliyeti: 18,10 TL/Ton 

   -Üzülmez ve Kozlu kömürlerinin Kozlu’da yıkanması durumunda ton başına yıkama 

maliyeti: 24,26 TL/Ton’dur. 

-Üzülmez T.İ.M. tuvönan kömürlerinin hizmet alımı yolu ile yıkattırılmasına ilişkin 

değerlendirmelere Genel Müdürlük raporunda yer verilmiştir. 

İş Güvenliği: Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri, Kurum İş Güvenliği ve Eğitim Daire 

Başkanlığı ile Müessese İş Güvenliği ve Eğitim Şube Müdürlüğü denetim elemanlarının 2017 

yılı içerisinde Müessese işyerlerinde yaptıkları kontrol amaçlı teftişlerde İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmelikler kapsamında bazı noksanlıklar tespit ettikleri ve 

bunların giderilmesini istedikleri görülmüştür. Tespit edilen noksanlıkların Kurum Teftiş 

Kurulu’nca yapılan denetimlerde izlenmesi ve sonucuna göre işlem yapılması yararlı 

olacaktır.  

Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından zaman zaman işin 

durdurulmasına, çoğunlukla idari para cezalarının ödenmesine neden olan noksanlıklara ve 
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önceki teftişten devam noksanlıklara ilişkin itirazlara Kurumun diğer müesseselerinde de 

benzer nedenlerle rastlanılmaktadır.  

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin değerlendirmeye Kurumun bütün Müesseselerini 

ilgilendirdiğinden TTK Genel Müdürlüğü Denetim Raporunda yer verilmiştir. 

İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü denetim 

elemanlarınca yıl içerisinde yaptıkları periyodik denetimlerde tespit ettikleri bu noksanlıkların 

pek çoğunun giderilmeye çalışıldığı tespit edilse de üretim çalışmaları esnasında yapılan 

ilerlemelerde pek çok lokasyonda tekerrür ettikleri, zamanında müdahele edilemediği, aynı 

veya başka bir lokasyon için tutanaklarda yer aldığı görülmektedir. 

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 

önemli ölçüde iş gücü ve zaman kaybına neden olan iş kazalarına engel olunması için, başta 

eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda her 

türlü tedbirin alınması gerekmektedir. 

Öte yandan yeraltında kömür kazısı ve nakli sırasında oluşan kömür tozları 

havalandırma ile bütün ocağa yayılmakta, tane boyutu çok küçük olan (200 meşh ve altı) 

tozların sürekli ortamda dolaşmaları hem infilak riskini artırmakta hem de çalışanların 

sağlığını olumsuz etkilemektedir. Taş tozu serpilerek ortamda biriken kömür tozlarının 

etkisizleştirilmesinin yanı sıra tozlanmaya uygun damarlarda arına su enjeksiyonu yapılması 

ve kömürün taşınması sırasında aktarma noktalarındaki su fisketelerinin artırılması ile tozlu 

sahaların sürekli yıkanarak toz birikmesine fırsat verilmemesi gerekmektedir. Bu amaçla 2007 

ve 2014 yılları arasında temin edilen toplam 21 adet su enjeksiyon tulumbasıyla (3 adet 

arızalı) ayak arınları ve tabanlarda hem kazı öncesi bünyede gevşeme sağlayıp kazıda kolaylık 

sağlanmakta, hem de suyu bünyesine emmiş olan kömürün kazı sırasında ve sonrasında 

tozumasının engellenmesine çalışılmaktadır. 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.  

Üzülmez Müessesesinde metan gazı ile mücadele çalışmaları kapsamında -180 piriç 

ayakta 15.06.2016 tarihinde arında yapılan sondajda en yüksek gaz içeriğinin 17. Metrede 4,2 

m³/ton olarak, 23.06.2016 tarihinde -270 sulu ayakta arında yapılan sondajda da en yüksek 
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gaz içeriğinin 16. Metrede 3,2 m³/ton olarak tespit edildiği görülmüştür. 

Eski Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadele 

Yönetmeliği’nin 16. Maddesinde belirtilen ve Müessese işyerlerine ilişkin uyulması gereken 5 

mg/m³ eşik sınır değer (ESD: uzun süre ve olağan çalışma saatlerinde sağlık açısından 

herhangi bir sorun oluşturmayan ve günlük aşılmaması gereken değer) 05.11.2013 tarihinde 

yayımlanan yeni Tozla Mücadele Yönetmeliği'nde 2.4 mg/m³ olarak değiştirilmiştir.  

Önceki yıllarda Kurum ortalamasının üzerinde olan Müessese yeraltı ortalama toz 

konsantrasyonu değeri; 2017 yılında ayak, taban, lağım ve nakliyattan alınan 71 ölçümde 

ortalama 0,99 mg/m³ olarak Kurum ortalaması olan 1,56 mg/m³’ün oldukça altında 

gerçekleştiği görülmektedir.  

Ancak, 71 ölçüme ait sonuçlar ve ölçüm lokasyonları incelendiğinde; 

27.02.2017 tarihinde -183/-220 piriç ayakta tahkimat ve temizlik çalışmasında yapılan 

ölçümde toz konsantrasyonunun 2,74 mg/m³ olduğu, sınır değerin aşıldığı, 

22.06.2017 tarihinde -170 5 tonluk kömür arabalarının boşaltıldığı tumbada yapılan 

ölçümde toz konsantrasyonunun 2,51 mg/m³ olduğu, sınır değerin aşıldığı, dolayısıyla 

solunabilir tozla mücadele kapsamında zaman zaman aksamalar olduğu, işçi sağlığı ve iş 

güvenliğini etkileyecek değerlere ulaşıldığı görülmüştür. 

2017 yılında Üzülmez Müessesesinde 31 işçinin pnömokonyozlu hasta olduğu, 45 

işçinin de tam teşhis konmamakla birlikte şüpheli durumda bulunduğu, meslek hastalığı 

tazminatı olarak 2015 yılında 3.157.033 TL, 2016 yılında 2.478.775 TL ödendiği, İş Kazası 

tazminatı olarak da 2015 yılında 4.163.948,11 TL, 2016 yılında 2.478.775,26 TL, 2017 

yılında 1.644.626,96 TL ödendiği görülmüştür. 

Patlayıcı nitelikteki tozların nötralize edilmesi ve olası patlamaların yayılmasını 

önlemek amacıyla kömür tozu olan yerlere taş tozu serpilmektedir. Ayrıca su barajlarıyla da 

önlem alınmaktadır. Üzülmez TİM’de, 2017 yılında mevcut su barajı sayısının olması gereken 

kadar 12 adet, tekne sayısının 463 adet ve kullanılan su miktarının da 39.355 litre olduğu 

görülmüştür.  

Müessese’de 2017 yılı itibarıyla taş tozu barajı bulunmamakta olup, serpmede 

kullanılacak taş tozu miktarı ise müessese işyerlerinin %90’ının sulu olması nedeni ile 

satılabilir kömürün her tonu için en az 0,10 kg taş tozu esas alınarak hesap edilmiştir. Buna 

göre 2017 yılı için serpilmesi gereken taş tozu miktarının, satılabilir kömür üretim miktarı 
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239.715 ton olduğu dikkate alındığında serpilmesi gereken 23.972kg’dan %4 daha fazla 

olarak 25.950 kg taş tozu serpildiği görülmüştür.  

Solunabilir ve patlayabilir tozla mücadelenin önemine binaen; 

- Toz oluşumunun engellenmesi ve kaynağında tozun bastırılması için kurulan tesisat, 

fisketeler ve alınan diğer önlemlerin hareketli ortamda sürekli kontrol edilerek 

güncellenmeleri ve bunların sürekli çalışır durumda tutulmaları, 

- Patlayabilir tozla mücadele için öngörülen miktarda taş tozu serpilmesine özen 

gösterilmesinin yanısıra gerekli diğer tedbirlerinde alınması,  

- Dünya madenciliğinde yaygın olarak kullanılan, uygulama yöntemi kolaylığı 

bulunan ve malzemenin etki süresinin uzun olduğu sulu toz bastırma yöntemlerinin 

araştırılması,  

- Metan degajı olasılığı da dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümlerine titizlikle 

uyulması doğrultusunda gereken her türlü önlemin alınması gerekmektedir.  

Verimlilik:İşletmecilikte bir üretim tesisinde belirli bir zaman dilimi süresinde 

gerçekleştirilen üretimin aynı zaman dilimi içerisinde bu üretimi gerçekleştirmek için 

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

tanımlanmaktadır. 

 2017 yılında gerçekleştirilen işgücü verimlilik değerlendirmelerinde genel kabul 

gören satılabilir üretime göre İçeri+Dışarı iş gücü verimliliği değerinin (942 kg/yevmiye), 

Müessese’nin ve Kurum’un uzun yıllardan bu yana hedeflediği 1.000 kg/yevmiye değerinden 

%6 oranında az olduğu görülmektedir. 

Müessese’de işgücü verimliliklerinin ve dolayısıyla üretim miktarlarının artırılmasını 

teminen; 

- işçilerin periyodik mesleki eğitimlerle yeraltı koşullarına adaptasyonlarının ve işe 

devamlılıklarının sağlanarak bu işgücüne uygun çalışma ve çalıştırma düzeninin 

oluşturulması, iş yerinde çalışma düzenini bozan, izinsiz işe gelmeyen, üretimi aksatan, 

disiplinsiz hareket eden ve bunu alışkanlık haline getiren işçilere 4857 Sayılı İş Kanunu ve 

TİS hükümlerinin tavizsiz uygulanması,  

- efektif çalışma saatlerinin artırılmasına yönelik ocak içi nakliye sistemlerinin gözden 

geçirilmesi, 

- ocaklarda konsantrasyona gidilerek çalışır durumdaki kat sayısının ve ocak 
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açıklıklarının azaltılmasının sağlanması, 

- üretim arınlarından başlamak üzere daha temiz kömür elde edebilmek için gereken 

her türlü tedbir alınarak lavvar verimliliklerinin artırılması ve dolayısıyla satılabilir/tuvönan 

oranının yükseltilmesi, hususlarına yönelik olarak gerekli tedbirler alınmalıdır. 

1.5.5.2- Üretim maliyetleri : 
Ocaktan 346.005 ton tuvönan olarak çıkarılan ve hizmet alımı yoluyla yükleniciye 

lavvarda yıkattırılmak suretiyle elde edilen 239.715 ton satılabilir kömürün,  satılan 236.285 

tonluk kısmının;  

- %52,9’u oranında 125.003 tonunu, enerji sektörüne (Elektrik enerjisi üreten 

Çatalağzı Termik Santraline) satılan filtrasyon ürünü kömür, 

-%43,2’si oranında 102.019 tonunu, Demir-çelik Sektörüne (Kardemir’e satılan ) 0-10 

mm ebatlı düşük küllü-ince lave metalürjik kömür, 

- %2,2’si oranında 5.139 Valiliğe verilen kömür, 

- %1,7’si oranında 4.124 tonunu işçilere verilen ve yakımlık olarak teshin’e satılan 18-

150 mm ebatlı kömür, 

Oluşturmaktadır.  

Üzülmez TİM’in satılabilir kömür üretim maliyeti tuvönan üretim aşaması dâhil tüm 

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

parametrelere göre birim maliyette farklılaştırmaya gidilmemektedir.  

Üretim maliyetlerine; üretilen kömür damarlarının kalitesi-kalınlığı-eğimi, yeryüzüne 

yakınlığı/uzaklığı, ocak açıklığı, işletme yöntemi, hazırlık metrajlarındaki farklılıklar, 

dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerdeki değişkenlikler, nakliyat yollarının 

uzunluğu/kısalığı, yeraltından deşarj edilen su miktarındaki farklılıklar, ocak yangınları, v.b 

birçok faktör etki etmektedir. 

Müessesenin 2017 yılına ilişkin faaliyet döneminde üretilen satılabilir taşkömürünün 

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

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
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Tablo 11: Üretim Maliyetleri 

Satılabilir Kömür  

Üretim Giderleri 

2016 2017 
Programa Göre 

Gerçekleşme 

Oranı  

% 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Bin TL % Bin TL % Bin TL % 

1- Üretimle doğrudan ilgili giderler               

  a) İlk madde malzeme               

  b) Direkt işçilik giderleri 12.573 7,9 11.000 7,0 13.590 8,0 124 

  c) Genel üretim giderleri               

  

 

-Malzeme giderleri 3.361 2,1 3.765 2,4 3.235 1,9 86 

  

 

-İşçi ücret ve giderleri 35.697 22,3 33.679 21,3 35.892 21,1 107 

  

 

-Memur ve sözleşmeli personel ücret ve 
giderleri 

              

  

 

-Amortisman ve tükenme payları 4.783 3,0 4.620 2,9 5.674 3,3 123 

  

 

-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 1.904 1,2 2.173 1,4 2.239 1,3 103 

  

 

-Çeşitli giderler         25     

  

 

Toplam - C 45.745 28,6 44.237 28,0 47.065 27,7 106 

  d) Ortak üretim giderleri               

   
-Üretim destek kartiyesi-1 21.950 13,7 21.889 13,8 26.926 15,8 123 

   
-Üretim destek kartiyesi-2               

   
-İşletme emniyet 5.372 3,4 5.179 3,3 5.772 3,4 111 

   
-Kuyu bakım 9.198 5,8 9.202 5,8 8.626 5,1 94 

   
-Ana nakliyat 16.031 10,0 15.654 9,9 16.646 9,8 106 

   
-Büyük hazırlık 29.128 18,2 29.765 18,8 32.019 18,8 108 

   
-İşletme dışarı-1 9.839 6,2 10.497 6,6 8.882 5,2 85 

   
-İşletme dışarı-2               

  

 

-Lavvar               

  

 

-Lavvar yıkama zenginleştirme 3.477 2,2 3.750 2,4 4.107 2,4 110 

  

 

Toplam-D 94.995 59,5 95.936 60,6 102.978 60,6 107 

  

 

Toplam (1) 153.313 96,0 151.173 95,6 163.633 96,2 108 

2- Üretimle dolaylı ilgili giderler               

  

 

-Enerji               

  

 

-Bakım onarım 2.650 1,7 3.018 1,9 3.262 1,9 108 

  

 

-Ambarlar 489 0,3 607 0,4 480 0,3 79 

  

 

-İşçi evleri               

  

 

-Sosyal servis 3.322 2,1 3.401 2,1 2.661 1,6 78 

  

 

-Genel taşıma               

  

 

Toplam(2) 6.461 4,0 7.026 4,4 6.403 3,8 91 

  

 

Toplam (1+2) 159.774 100,0 158.199 100,0 170.036 100,0 107 

3- Yarı mamul değişimleri (+,-)               

4- Üretim giderlerinde indirim (-)               

5- Maliyet giderleri toplamı 159.774 100,0 158.199 100,0 170.036 100,0 107 

6- Satılabilir üretim miktarı (ton) 235.109   202.400   239.715   118  

7- Birim maliyet (TL/ton) 679,6   781,6   709,3   104  

 

Bir önceki yıla göre; üretilen satılabilir kömür miktarının %2 (4.606 ton) oranında ve 

maliyet giderleri toplamının da %6,4 oranında(10,3 milyon TL)  arttığı görülmektedir. Bunun 
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sonucunda birim üretim maliyetinin programa göre %9,2 daha az, bir önceki yıla göre de 

%4,4 oranında daha fazla olarak 709,33 TL/ton olduğu görülmektedir.  

2017 yılında toplam üretim maliyetleri içinde en büyük payın; %21,1’i genel üretim 

giderleri içinde yer alan işçi ücret ve giderleri (35.892 Bin TL), %8’i direkt işçilik giderleri 

(13.590 Bin TL) olmak üzere %29,1 ile işçilik giderleri teşkil etmektedir. Buna, ortak ve 

yardımcı üretim giderlerinde yer alan %48,1 oranındaki işçiliklerin (81.780 Bin TL) ilavesi ile 

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

toplam maliyetlerin (170.036 Bin TL) %77,2’si 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 Üretim 

Giderlerinin bir önceki yıla göre %7,9 artarak 101.457 Bin TL olduğu, ancak; toplam üretim 

maliyeti içindeki payının 2016 yılında %63,5 iken 2017 yılında %64 olduğu görülmektedir.  

2017 yılı işletme üretim giderlerinin %77,2’sini işçilik giderleri oluşturduğundan ve 

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

işgücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik olarak alınacak her türlü tedbirin, maliyetlerin 

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

de detaylı açıklandığı üzere; 

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

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

oranının artırılma çalışmalarına devam edilmesi, 

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

giderilmesi,  

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

şekilde yapılmaya başlanılması, 

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

ilgili mevzuat hükümlerinin tavizsiz uygulanarak iş huzurunun ve disiplininin sağlanması, 

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

çıkarılmasını sağlayacak her türlü tedbirin alınmasına, 

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

personel açısından tasarruf sağlanması,  

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

olarak da AR-GE çalışmalarına devam edilmesi, 

 üretim maliyetlerinin azaltılması açısından gereklidir.  

1.5.6 Pazarlama 

Kurumun ürettiği kömürlerin pazarlanması ve satış işlemleri Genel Müdürlük 

Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı tarafından yürütüldüğünden detaylara Genel Müdürlük 

raporunda yer verilmiştir. 
 
 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Üzülmez TİM 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

36 

 

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 

(ton) 

Tutar 

(Bin TL) 

1-Esas ürün: 229.468 49.417 195.569 43.500 236.285 79.577 

a)Yurt içi 229.468 49.417 195.569 43.500 236.285 79.577 

b)Yurt dışına -  -  -  -  -  -  

İhraç kaydıyla -  -  -  -  -  -  

Direk  -  -  -  -  -  -  

2-Yan ve ara ürün: -  -  -  -  -  -  

3-Ticari mal:  -  - -  -  -  -  

Yurt içi satış toplamı 229.468 49.417 195.569 43.500 236.285 79.577 

Yurt dışı satış toplamı - - - - - - 

Genel toplam 229.468 49.417 195.569 43.500 236.285 79.577 

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) 

  
245 170.154 170.399 - 

1-Esas ürünler 

a)    0/10 -  67.711 67.711 - 

b)   10/18 -  - -  - 

            c) 18/150 245 14.196 14.441 - 

            d) Santral Yakıtı -  88.247 88.247 - 

2- Yan ve ara ürün -  -  -  - 

3-Ticari mallar -  -  -  - 

  Genel Toplam 245  170.154  170.399  - 

 

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 79.577 167.693 39.497 207.190 127.613 160  62  

   b)Yurt dışına -  -  -  -  -  -  -  

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

Yurt içi satış toplamı 79.577 167.693 39.497 207.190 127.613 160   62 

Yurt dışı satış toplamı - - - - -  - -  

Genel toplam 79.577 167.693 39.497 207.190 127.613 160  62  

Satış programı 43.500 152.860 46.966 199.826 156.326 359  78  

Geçen dönem satış sonuçları 49.417 156.058 37.011 193.069 143.652 291  74  

Programa göre fark 36.077  14.833  (7.469)  7.364  (28.713)  -  -  

 

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 ve 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 Projesi alt kalemlerinden 

Yurtdışı Makine Demirbaşları işinde; yıl içinde alınması zorunluluk arz eden malzemeler ile 

2016 yılından sarkan malzemelerin programa dahil edilebilmesi için ilaveler yapılmak 

suretiyle revize yapılmıştır. Revize için gereken 9.496 Bin TL’si dış 9.624 Bin TL ödeneğin 

7.464 Bin TL'si Üzülmez Üretimde Mekanizasyon Projesinden, 2.160 Bin TL'si Arama 

İhzarat Projesi alt kalemlerinden Armutçuk +200/-700 Harici Hizmet Kuyusu işinden 

aktarılmıştır. 

   II. 28.07.2017 tarihli Makam Oluru ile, Muhtelif İşler Projesi alt kalemlerinden 

İşgüvenliği İyileştirme Teçhizatı, Yurtiçi Makine Demirbaşları ve Maden Makineleri Fabrika 

İmali Demirbaşları işlerinde ilave ve çıkarmalar yapılmak suretiyle revize yapılmıştır. Revize 

için gereken 419 Bin TL ödeneğin 102 Bin TL'si İş güvenliği İyileştirme Teçhizatı işinin 

revizesi sonucu artan tutardan, 317 Bin TL'si Arama İhzarat Projesi alt kalemlerinden   Asma-

Dilaver -250 Kat Hazırlığı işinden aktarılmıştır. 

   III. 09.10.2017 tarihli Makam Oluru ile, Muhtelif İşler Projesi alt kalemlerinden 

İşgüvenliği İyileştirme Teçhizatı işinde; 500 adet Oksijenli Ferdi Kurtarıcının programa dahil 

edilmesi için revize yapılmıştır. Revize için gereken 50 Bin TL ödenek Arama ihzarat Projesi 

alt kalemlerinden Asma-Dilaver -320 Kat Hazırlığı işinden aktarılmıştır. 

    IV. 13.12.2017 tarihli Makam Oluru ile, 2017 Yılı Yatırım Programı ödenek 

revizesi gerçekleştirilmiş olup, revizenin amacı esas itibariyle yıl sonu olabilecek 

depasmanları önlemeye yöneliktir. Muhtelif İşler Projesi alt kalemlerinden İşgüvenliği 

İyileştirme Teçhizatı ve Maden Makineleri Fabrika İmali Demirbaşları işlerinde yılsonu 

tahmini harcama dikkate alınarak ödenek arttırımına gidilmiş, gerekli ödenek Yurtdışı Makine 

Demirbaşları işinden 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 10.559 Bin TL’si dış olmak üzere toplam 

13.526 Bin TL ile son şeklini almıştır. 

 Yatırım Programı kapsamındaki projelerin uygulama durumları ana hatlarıyla aşağıda 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Üzülmez TİM 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

39 

 

verilmiştir. 

 - Üretimde Mekanizasyon Projesi işinde fiziki ve nakit harcama yapılmamıştır. 

 - Asma-Dilaver -250 Kat Hazırlığı, Asma-Dilaver -320 Kat Hazırlığı işlerinden 

oluşan 2017 Yılı Arama-İhzarat Projesinde fiziki ve nakit harcama yapılmamıştır.  

 - İşgüvenliği İyileştirme Teçhizatı, Yurtiçi Makine Demirbaşları, Yurtdışı Makine 

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

kalemlerinden oluşan 2017 Yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında 10.559 Bin TL’si dış olmak 

üzere toplam 12.892 Bin TL ödeneğe karşılık, 1.601.422,02 TL'si dış olmak üzere toplam 

9.583.208,04 TL fiziki ve nakdi harcama yapılarak, % 74 fiziki ve nakdi 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 15.02.2018 gün ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen 

2017 yılı bilançosu ve gelir tablosu TTK Yönetim Kurulu’nun 01.03.2018 gün ve 56 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 

I-Dönen varlıklar:           

  A-Hazır değerler 416 0,6 543 0,7 127 

  B-Menkul kıymetler           

  C-Ticari alacaklar 1.395 1,9 4.089 5,5 2.694 

  D-Diğer alacaklar 6.500 8,7 382 0,5 (6.118) 

  E-Stoklar 12.158 16,3 10.386 0,1 (1.772) 

  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri           

  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 594 0,8 621 0,8 27 

  H-Diğer dönen varlıklar 809 1,1 2   (807) 

                                 Toplam (I) 21.872 29,3 16.023 21,4 (5.849) 

II-Duran varlıklar:           

   A-Ticari alacaklar 4   4     

   B-Diğer alacaklar           

   C-Mali duran varlıklar           

   D-Maddi duran varlıklar 39.912 53,5 43.927 58,6 4.015 

   E-Maddi olmayan duran varlıklar          

   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 12.861 17,2 15.065 25,5 2.204 

   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları           

   H-Diğer duran varlıklar           

                   Toplam (II) 52.777 70,7 58.997 78,6 6.220 

                   Genel  toplam (I + II) 74.649 100,0 75.020 100,0 371 

                  Nazım hesaplar 2.599   2.620   21 

 

Müessesenin 2017 yılında aktif değerleri toplamı geçen yıla göre %0,5 oranında 371 

bin TL artışla 74.649 Bin TL'den 75.020 Bin TL'ye yükselerek önceki yıldaki konumunu 

korumuş görünmekle birlikte, bir yıl içinde paraya çevrilebilecek değerleri gösteren dönen 

varlıklar %26 azalırken, duran varlılardaki %17 oranındaki artış bu azalışı ekarte ederek 

önceki yıl seviyesini korumasını sağlamıştır. 

Müessese varlılarının % 21,4’ünü bir yıl veya daha kısa vadede paraya çevrilebilir 
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değerler oluşturup bunların en önemlileri %13,8 ile stoklar ve %5,5 ile ticari alacaklardır. 

Stokların içinde satışa sunulabilecek kömür bulunmayıp, üretim faaliyetlerinde kullanılan 

maden direği, patlayıcı, akaryakıt ve yağlar, yedek malzemesi ve sair malzemeler 

bulunmaktadır ve önceki yıla göre önemli bir tutar değişikliği göstermemektedir. Ticari 

alacaklar ise rödövans usulü ile madencilik faaliyeti yapan firmalardan olan alacaklardan 

oluşmaktadır. 

7/9 nolu sahada redevans usulü ile işletmecilik faaliyetinde bulunan Demir Madencilik 

firmasının mahsuplaşma sonrası 2018 yılına kalan borcunun 3.670.074,23 TL, teminat 

miktarının ise 1.137.617,12 TL olduğu ile firmanın artık bu sahada taahhüdü karşılayacak 

miktarda kömür olmaması gerekçesiyle üretim yapmak istememesi üzerine sözleşmenin 2018 

yılında karşılıklı olarak anlaşmalı feshedildiği görülmüştür. 

Şüpheli görülerek karşılık ayrılan alacaklar ise 279 bin TL olup madencilik 

firmalarından olan alacaklara aittir ve Kurum Hukuk Müşavirliğince yasal takibi 

yapılmaktadır. 

Personelden alacaklar kira, yakıt vb. çeşitli personel borçlarına, çeşitli alacaklar ise 

kurumun personel işleri sebebiyle Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maden 

İşleri Genel Müdürlüğünce tahakkuk ettirilen usulsüzlük cezalarına ilişkin olup Teftiş 

Kuruluna bildirilen ve sonucuna göre işlem yapılmak üzere personel adına borç kaydedilen 

alacaklara ilişkindir.  Diğer şüpheli alacaklar ise pesonelden iş akdi feshedilenlerin ihbar öneli 

borçlarına ait olup Kurum Hukuk Müşavirliği kanalıyla takibi yapılan tutarlara ilişkindir.   

Gelecek aylara ait giderler hesaında kayıtlı tutarlar memur ve sözleşmeli personele 15 

Aralık 2017 tarihinde ödenen aylıkların, 2018 yılına isabet eden kısmına ait bulunmaktadır. 

Müessese varlıklarının %78,6’sını oluşturan duran varlıklar geçen yıla göre %11,8 

oranında artmış olup bu artış, tesis makina ve cihazlardaki %10 oranında 4.015 bin TL 

tutarındaki maddi duran varlık artışı ile %17 oranında 2.204 bin TL tutarındaki özel 

tükenmeye tabi varlıkardan oluşan artıştan kaynaklanmıştır. Maddi duran varlıklardaki artış 

ise  %19 oranında 9.277 bin TL tutarındaki makina, tesis ve cihazlarda meydana gelen artıştan 

kaynaklamıştır. 

Brüt tutarı 21.997 bin TL olan özel tükenmeye tabi varlıklar hazırlık ve geliştirme 

giderlerine, ilişkin olup 6.932 bin TL birikmiş tükenme paylarının tenzili ile 15.064 bin TL 

net değer 2018 yılına devretmiştir. 
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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 303 0,4 178 0,2 (125) 

C-Diğer borçlar 12 0,0 17.179 22,9 17.167 

D-Alınan avanslar           

E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri           

F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 2.759 3,7 3.643 4,9 884 

G-Borç ve gider karşılıkları           

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 13.926 18,66 15.135 20,2 1.209 

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (I) 17.000 22,8 36.135 48,2 19.135 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:           

A-Mali borçlar           

B-Ticari borçlar           

C-Diğer borçlar           

D-Alınan avanslar           

E-Borç ve gider karşılıkları 439 0,59 450 0,6 11 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider Tahakkukları           

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (II) 439 0,59 450 0,6 11 

Toplam (I+II) 17.439 23,36 36.585 48,8 19.146 

III-Öz kaynaklar:           

A-Ödenmiş sermaye 1.903.500 2549,97 2.028.850 2704,4 125.350 

-  Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+)           

-  Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)           

B-Sermaye yedekleri           

C-Kâr yedekleri           

D-Geçmiş yıllar kârları           

E-Geçmiş yıllar zararları (-) (1.675.829) (2.245) (1.846.290) (2.461) (170.461) 

F-Dönem net kârı (zararı) (170.462) (228) (144.125) (192) 26.337 

Toplam (III) 57.209 76,64 38.435 51,2 (18.774) 

Genel toplam (I+II+III) 74.648 100,00 75.020 100,0 372 

Nazım hesaplar 2.599   2.620   21 
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Müessesenin kaynakları yani pasif değerleri geçen yıla göre değişim göstermemekle 

birlikte kaynakları oluşturan özkaynak ve yabancı kaynakların ağırlığında değişim olmuştur. 

Önceki yıl kaynakların %23,3’ü yabancı kaynalardan ve %76,7'si öz kaynaklardan oluşmakta 

iken cari yılda yabancı kaynaklar %48,8'e yükselmiş iken öz kaynaklar %51,2'ye düşmüştür. 

Bunun sebebi ise Müessesenin önceki yıl Genel Müdürlük Cari Hesabı kanalıyla 6.304 bin TL 

alacağı bulunmasına karşılık, cari yılda 17.132 bin TL borcu olmasıdır. Diğer bir deyişle 

Müessese 2017 yılı faaliyetlerini Genel Müdürlüğe borçlanarak yürütmüştür. 

Müessesenin bir yıl veya daha kısa sürede ödemesi gereken kısa vadeli yabancı 

kaynakları önceki yıla göre %112,6 oranında artmıştır. Söz konusu kısa vadeli borçların 

%47,5 gibi önemli bir kısmı Genel Müdürlüğe olduğundan dar anlamda borçlanma maliyeti 

bulunmamaktadır.  

Diğer kısa vadeli borçlar ise, girişi 2017 yılında yapılıp ödemesi 2018 yılına sarkan 

malzeme bedellerine, emekli personelin borçları karşılığında bloke edilen paralara, rödövanslı 

sahalarda faaliyet gösteren madencilik firmalarının nakit teminat bedellerine, işçi ilave 

tediyelerine, ödenecek sosyal güvenlik kesintileri ile vergi ve fonlara ve işçilerinin 15-31 

Aralık 2017 dönemine ilişkin ücret tahakkuklarına aittir. 

Müessesenin 450 bin TL tutarındaki uzun vadeli yabancı kaynakları ise nakliye, 

yangın, mali sorumluluk ve kaza sigortaları ile iç sigorta fonu giderlerinden oluşan borç ve 

gider karşılıklarına ilişkin bulunmaktadır. 

Müessese Öz kaynakları önceki yıla göre %32,8 azalarak 38.445 bin TL'ye düşmüş 

olup buna, dönem net zararının %15 oranında azalarak ta olsa devam etmesi ile aynı nedenle 

geçmiş yıl zararlarının %10 artması yol açmıştır.  

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 Üzülmez Müessesenin 

nominal sermayesi 2.280.000.000,00 TL'ye çıkarılmış olup bunun 2.028.850.000,00 TL'si 

ödenmiş, 251.150.000,00 TL'si de ödenmemiştir. 

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

faaliyetlerinin devamı sağlanmaktadır. 

Müessesenin 2016 yılı bilançosundan 1.675.828. bin TL olarak devreden Geçmiş 

yıllar zararları tutarı 2016 yılı dönem zararı tutarı olan 170.461 bin TL'nin ilavesi ile 2017 yılı 

sonu itibariyle  1.846.290 bin TL'ye yükselmiştir.  

Müessese’nin 2017 yılı faaliyet dönemi, önceki yıla göre %15,5 oranında 26.337 bin 

TL azalarak 144.125 bin TL zararla kapanmıştır.  

Nazım hesaplar önemli bir değişiklik göstermeyerek 2.613 bin TL'si alınan teminat 

mektuplarından oluşan 2.620 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 49.417 79.577 30.160 

B-Satış indirimleri (-)      

C-Net satışlar 49.417 79.577 30.160 

D-Satışların maliyeti(-) (156.058) (167.694) (11.636) 

       Brüt satış kârı veya zararı (106.641) (88.117) 18.524 

E-Faaliyet giderleri (-) (37.011) (39.496) (2.485) 

       Faaliyet kârı veya zararı (143.652) (127.613) 16.039 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 8.740 11.907 3.167 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) (14.940) (16.632) (1.692) 

H-Finansman giderleri (-)      

            Olağan kâr veya zarar (149.852) (132.338) 17.514 

I-Olağan dışı gelir ve kârlar 452 1.432 980 

J-Olağandışı gider ve zararlar (-) (21.061) (13.219) 7.842 

              Dönem kârı veya zararı (-) (170.461) (144.125) 26.336 

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

            Dönem net kârı veya zararı (-) (170.461) (144.125) 26.337 

 

Müessesenin 2017 yılı faaliyetleri sonucu satışa sunulan 236.285 ton kömür 

karşılığında 79.577 bin TL hasılat sağlanmış, 11.907 bin TL diğer faaliyetlerden olağan 
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gelirler ve 1.432 bin TL olağan dışı gelir ve karların ilavesi ile toplam gelirler 92.916 bin 

TL'ye ulaşmış, satılan mamul karşılığında 167.694 bin TL satış maliyeti, 39.496 bin TL 

faaliyet gideri, 16.632 bin TL diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar, 13.219 bin TL 

olağan dışı gider ve zararların da ilavesi ile toplam giderler 237.043 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. Böylece müessesenin 2017 yılı faaliyetleri %15,5 oranında 26.125 bin TL 

azalarak 144.125 bin TL zararla sonuçlanmıştır. 2017 yılında önceki döneme göre satılan 

kömür miktarı %3 arttığı halde satış hasılatı %61 oranında artış göstermiştir. 

Cari faaliyet dönemine kadar olduğu gibi mamul satış fiyatları ticari maliyetlerin 

oldukça altında gerçekleşmiş olduğundan bu yıl da mamul satışlarından zarar teşekkül 

etmiştir. Nitekim 2017 yılı faaliyetleri sonucu ton başına 709,3 TL üretim maliyeti ve 946,7 

TL ticari maliyet oluşurken ortalama satış fiyatı 336,8 TL teşekkül etmiş ve dolayısıyla ton 

başına 609,9 TL zarar oluşmuştur. 

2017 yılında satışa sunulan 236.285 ton kömür satışı karşılığında 79.577 bin TL 

hasılat sağlanmıştır. 

Önceki yıla göre satılan kömür miktarı %3 oranında 6.817 ton artarken brüt satışlar 

%61,0 oranında 30.160 bin TL artmıştır. Ortalama satış fiyatı önceki yıla göre %56,4 

oranında artarak 336,8 TL/ton olmuştur.  

Üzülmez 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, Üzülmez Müessesinde üretilen kömürlerden; 

Zonguldak ve Karabük illerine toplam 5.139 ton kömür yardımı yapılmış ve karşılığı 

Hazineden alınmak üzere 2.690 bin TL TL tutarında görev zararı tahakkuk ettirilmiştir 

Cari yılda herhangi bir satış indirimi yapılmamıştır. 

Müessesenin 2017 yılı faaliyet döneminde, satılan 238.285 ton kömürün maliyeti 

167.694 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satış hasılatının %3 oranında artmasına karşılık 

satış maliyetleri %7,5 oranında yükselmiştir.  
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Müessesenin cari dönemde gerçekleştirdiği 79.577 bin TL olan net satış tutarı ile 

167.694 bin TL tutarındaki satış maliyeti tenzili sonucu 88.117 bin TL brüt satış zararı 

oluşmuştur. 

Brüt satış zararının önceki yıla göre %17,4 oranında azalmasında satış maliyetlerinin 

ton başına önceki yıla göre %7,5 oranında artmasına karşılık ortalama satış fiyatının %56,4 

oranında artması etkili olmuştur.  

Önceki yıla göre %6,7 oranında 2.486 bin TL artarak 39.497 bin TL olan faaliyet 

giderlerinin, 4.540 bin TL’si Pazarlama ve satış giderlerine ve 34.956 bin TL’si de Genel 

Yönetim giderlerine ilişkin bulunmaktadır. 

Pazarlama ve satış giderleri altında kömür torbalama ve Genel Müdürlük demiryolu ve 

liman işletme masraflarından Müesseseye isabet eden masraflar yer almaktadır. 

Toplam tutarı 39.496 bin TL olan genel yönetim giderleri, Malzeme giderleri, işçi 

ücret ve giderleri, memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri, dışarıdan sağlanan fayda 

ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortismanlar, yardımcı üretim masraf 

yerleri (atölye, garaj) giderleri ile Genel Müdürlük Yönetim giderlerine katılım paylarından 

oluşturmaktadır.  

Müessesenin brüt satış zararı olan 88.117 bin TL’ye, faaliyet giderleri tutarı 39.496 

bin TL’nin ilavesi ile cari yılda faaliyet zararı önceki yıla göre %11,3 oranında azalarak 

127.613 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Müessesenin normal faaliyetleri dışındaki faaliyetleri ile ilgili gerçekleşen toplam 

11.907 bin TL tutarındaki olağan gelir ve kârlar; kira gelirleri, rödövans gelirlerinin geç 

ödenmesi nedeniyle 3. şahıslara tahakkuk ettirilen geçikme faiz gelirleri, konusu kalmayan 

karşılıklar olarak geçmiş yıllarda karşılık ayrılan şüpheli alacaklardan yapılan tahsilatlar, 

tahsil olunan rödövans gelirleri, gayrimenkullerin kira gelirleri, elektrik kullandırma bedelleri, 

ölçü tartı gelirleri, ambarlara alınan hurda malzeme bedelleri, misafirhane gelirleri. rucu, 

ecrimisil, çökertme, analiz, ihbar tazminatı ve diğer olağan gelir ve karlardan oluşmaktadır. 

 Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 16.632 bin TL olup; şüpheli alacak 

karşılık giderleri, Personele dava sonucu ödenen meslek hastalığı tazminatları, iş kazaları 

tazminatları, rödövanslı sahalara ödenen fiyat farkları, zarar kaydedilen ihbar tazminat 

bedelleri, tenzil ve ihraç edilen Maddi Duran Varlık bedelleri ve diğer çeşitli gider ve 

zararlardan oluşmaktadır. 
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Müessesenin 2017 yılı faaliyet zararı tutarı 127.613 bin TL'ye diğer faaliyetlerden 

zararlar tutarı 16.632 bin TL'nin ilavesi ve diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar tutarı 

11.907 bin TL'nin tenzili sonucu 132.338 bin TL olağan zarar oluşmuştur. 

Müessesenin 1.432 bin TL tutarındaki olağan dışı gelir ve kârları; mamul sayım 

fazlasının gelir kaydı, avukatlık hisseleri, hurda ve atık malzeme satış kârları, taahhütlerini 

yerine getirmeyen 3.şahıslara uygulanan gecikme cezaları ve arızi hurda ve atık malzeme satış 

karlarına ait bulunmaktadır. 

Toplam tutarı 13.219 bin TL olan olağan dışı gider ve zararları; Geçmiş yıllara ait 

memur ikramiyeleri, işçi işten ayrılma tazminatları, emekli memur makam tazminatları, 

rödövans bedeli indirim tutarı ve malzeme sayım noksanlarını göstermektedir. 

Müessesenin 2017 yılı olağan zararı 132.338 bin TL’den 1.432 bin TL olağan dışı 

gelir ve karların tenzili, 13.219 bin TL olağan dışı gider ve zararların ilavesi ile müessesenin 

2017 yılı dönem net zararı önceki yıla göre %15,5 azalarak 144.125 bin TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

1.8 Mali Rasyolar 

Tablo 19: Mali Rasyolar Tablosu 

Rasyolar 
2016 2017 

Artış- 

azalış 

(%) (%) (%) 

1. Mali kaldıraç=Yabancı kaynaklar x 100/Varlıklar 

toplamı   
23,4 48,8 108,8 

2. Mali yeterlilik=Öz kaynaklar x100/Yabancı kaynaklar 328,1 105,1 (68,0) 

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

kaynaklar 
128,7 44,3 (65,5) 

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

kaynaklar 
57,1 15,6 (72,7) 

5. Mali kârlılık=Dönem kârı x100/Öz kaynaklar       

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

7. Zararlılık=Dönem Zararı x100/Öz kaynaklar (298) (375) 25,8 

8. Maddi duran varlıklar x100/Varlıklar toplamı 53,5 58,6 9,5 

9. Alacak devir hızı=Net satışlar/Ortalama ticari alacaklar 21,8 29,0 33,0 

10. Dönen varlık devir hızı=Net satışlar/ Dönen varlıklar 2,3 5,0 119,8 

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

sermayesi 
10,1 4,0 (61,0) 

12. Öz kaynak devir hızı=Net satışlar/Öz kaynaklar 0,9 2,1 139,7 
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Müessesenin varlık ve kaynakları geçen yıla göre önemli oranda (%0,5) değişiklik 

göstermeyerek 75.020 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Varlıklardaki değişim önemli olmakla 

birlikte varlıkları oluşturan kalemler arasında önemli değişimler olmuştur. İçinde rödövans 

faaliyetlerinden alacakların olduğu Müessese ticari alacakları %193,1 oranında artışmış iken 

özellikle Genel Müdürlükten olan alacakalrın yer aldığı diğer alacaklar %94,1 oranında 

azalmıştır. Söz konusu ticari alacakların 3.670 bin TL’si Demir Madencilik’ten olan 

alacaklara aittir.  

Müessese varlıklarının % 21'i, bir yıl veya daha kısa sürede para veya paraya 

çevrilebilir değerlerden oluşan dönen varlıklara, %78,6’sı ise duran varlıklara aittir. Önceki 

yıl varlıkların %70,7’sini oluşturan duran varlıkların cari yılda %78,6’ya yükselmesinin en 

önemli sebebi, yıl sonu uygulaması olarak yapılmakta olan yatırım işleri (kredili işlerin) 

dolayısıyla 9.583 bin TL tutarındaki demirbaşların maddi duran varlıklar hesabına ilave 

edilmesidir.  

Müessesenin varlıklarının hangi oranda yabancı kaynaklarla finanse edildiğini 

gösteren orantı sonucundan görüldüğü gibi 2016 yılı sonu itibariyle müessesenin toplam 

varlıklarının %23,4’ü yabancı kaynaklarla finanse edilmişken bu oran cari yılda %48,8’e 

yükselmiştir. Bunun sebebi önceki yılda hiç bulunmayan cari hesap sebebiyle Genel 

Müdürlüğe olan borçların, cari yılda %143.058 oranında yükselerek 17.179 bin TL olarak 

gerçekleşmesidir. Müessesenin her 100 liralık varlığına karşılık 48,8 TL borcu bulunmaktadır. 

Her zaman olduğu gibi mali kaldıraç rasyosundan elde edilen sonuç, Müessesenin 

gerçek durumunu yansıtmamaktadır. Müessese satış hasılatları ile maliyetlerini ve işçi ücret 

ve giderlerini bile karşılayamadığından, öz kaynak oluşturulamamakta, dönem zararları 

nedeniyle oluşan kaynak açıkları Genel Müdürlük ve dolayısıyla Hazine tarafından finanse 

edilmektedir. Yani borçlanma olmasa bile ödenmiş sermaye yükseltilerek te faaliyetler 

finanse edilebilmektedir.  

Mali yeterlilik (finansman) gösterge sonucuna göre Müessesenin, yabancı 

kaynaklarının %105,1'i kadar öz kaynağı bulunmaktadır. Önceki faaliyet döneminde 

özkaynaklar yabancı kaynakların 3 katı iken faaliyetler sermaye artışından sağlanan kaynak 

ile faaliyetlerini finanse etmiş iken cari dönemde faaliyetlerin finansman kaynağı borçlanma 

olmuştur. Borçlanma maliyetleri ticari şirketler için önemli bir yük iken kamu sermayeli bir 

kurululuş olan Müessese bu maliyete maruz kalmamış ve Genel Müdürlükten sağlanan 
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kaynak (cari hesap borcu) ile faaliyetlerini finanse etmiştir. 

Müessesenin dönen varlıkları ve kısa sürede paraya çevrilebilecek değerleri ile kısa 

vadeli borçlarını karşılayabilme kabiliyetini ifade eden Likidite rasyolarına göre, müessenin 

kısa süreli borçları dönen varlıkları ile çok rahatlıkla ödenebilecek durumdadır. Müessese 

faaliyetleri üretilen taşkömürünün ülkede başka rakibi olmadığından satış sorunu 

bulunmamaktadır. Cari oranın likidite oranından düşük olmasının sebebi ise cari yılda stok 

devri olmamasıdır. Müessese üretimim kömürler demir çelik sanayii ile santral yakıtı ağırlıklı 

ve üretim mevsimsel değil sürekli olduğundan, ülkenin demir çelik sektörü ile bölgesel 

nitelikteki uygun termik santrallerin faaliyetinin devam etmesi ile hazine desteğinin devam 

ettiği sürece kaynak sıkıntısı yaşamayacaktır.   

Aktif kıymetlerin işletme faaliyetlerinde kullanımlarındaki etkinlik ya da 

verimliliklerini gösteren devir hızı oranlarından görüldüğü gibi, Müessesenin 2017 yılı 

faaliyetleri sonucu sağlanan 79.577 bin TL hasılat ile dönen varlıkları önceki yıl 2,3 iken cari 

yılda satış fiyatlarının artrması sebebiyle 5 kez, ortalama ticari alacakları 29 kez, net işletme 

sermayesi 4 kez ve öz kaynakları ise 2,1 kez döndürülmüştür. Müessese bağımsız bir kuruluş 

gibi çalışmadığından ve idari ve mali faaliyetleri Genel Müdürlük ile koordineli ve destekli 

yürütüldüğünden, ayrıca satışları peşin yapıldığından alacakların tahsiline bağlı kalmamakta, 

öz kaynakları da sürekli hazine tarafından desteklendiğinden satış hasılatı yeterli olmasa da 

faaliyetini sürdürmektedir. 

Müessesenin 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan hasılat ile dönem başı öz 

kaynaklarının tamamen yitirildiği görülmektedir. Müessesenin faaliyetleri her yıl artan bir 

şekilde zararla sonuçlandığından, faaliyet döneminde önceki yıla göre daha az zarar edilmiş 

olmakla birlikte zarar edilmiştir ve önceki yıl zararları ile birlikte değerlendirildiğinde 

özkaynak yitirilişi artarak devam etmektedir. Müessesenin, Kuruma bağlı diğer müesseselerde 

olduğu gibi, kaynak oluşturmak bir yana faaliyetler sürekli zarar ile sonuçlandığından öz 

kaynakları erimekte ve bu zararlar sermaye artırımı şeklinde hazinece karşılanmaktadır. 

Müessesenin ortalama maliyetler ile ortalama satış fiyatı arasındaki olumsuz fark, 

faaliyet zararı oluşmasına neden olmakta ve sağlanan hasılat ile satılan malın maliyeti dahi 

karşılanamamaktadır. 

Nitekim faaliyet döneminde satılan çeşitli boyutlardaki kömürün ortalama ticari 

maliyeti 946,71 TL/ton ve ortalama satış fiyatı da 336,8 TL/ton olduğundan, ton başına 609,9 

TL zarar oluşmuştur. 
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Faaliyet dönemi sonu itibariyle, her 100 liralık net satışa karşılık 170 TL işçi ücreti 

yapıldığı, 210 TL’de satış maliyetinin oluştuğu görülmektedir. Önceki yıl sırasıyla 230 ve 316 

TL olan değerlerin iyileşmesinde cari yıl ortalama satış fiyatlarının yüksek olması etken 

olmuştur. 

Müessese önceki faaliyet döneminde, net satışlarıyla işçi ücret ve giderlerinin % 

43'ünü ve satış maliyetlerinin ise ancak %32’sini karşılayabilmiş iken, cari faaaliyet 

döneminde net satışlarıyla işçi ücret ve giderlerinin % 59'unu ve satış maliyetlerinin de 

%48’ini karşılayarak bir miktar iyileşme göstermekle birlikte müessse faaliyetlerin ticari 

gereklere göre sürdürebilmesi için bu göstergeler yeterli olmamaktadır. İşgücü ağırlıklı derin 

yeraltı madenciliğinin özelliği nedeniyle maliyetlerin yüksek olması kaçınılmaz bir gerçektir. 

 
 

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 

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

gelir tablosu esas alınmıştır. 
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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 Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 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: 7.2’de yer alan diğer bulgu ve önerilerin de yerine getirilmesi 

7.2 Diğer Bulgu ve Öneriler 

BULGU 7.2.1: Müessesede uygulanan yarı mekanize tahkimat sisteminden 

beklenen faydanın sağlanmasında hazırlık ve işçiliklerde yeterli katkının sağlanamaması 

Üzülmez Müessesesinde 2 Sözleşme kapsamında toplam 4.257.072,03 € (T.C. Merkez 

Bankası 11.01.2017 tarihli döviz alış kuru; 1 €=4.0591 TL üzerinden 17.279.881,08 TL) 

bedelle alımı yapılan 280 metrelik yarı mekanize tahkimat teçhizatının, verimli bir şekilde 

kullanılarak beklenen faydanın sağlanabilmesi için gerekli olan pano hazırlıklarının hazırlık 

işçi sayısındaki yetersizlik nedeniyle zamanında tamamlanamadığı görülmektedir. 

Müessesede -50/-200 kotları arasında Piç II damarında ve -50/-200 kotları arasında 

Nasifoğlu damarında kömür üretimi yapılabilmesini teminen gerekli hazırlıkların süresi içinde 

tamamlanması ve Dik Damar Mekanize Ayak Sistemi’nin Üzülmez TİM ocaklarında da 

uygulanabilirliğinin gündeme gelmesi üzerine ″Yarı Mekanize Tahkimat Sistemi″ 2016 yılı 

revize yatırım programına, muhtelif işler alt kalemlerinden Yutdışı Makine Demirbaşları 

kapsamında alınmıştır. 
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947-TTK/1481 sipariş numarası yarı mekanize tahkimat sistemine ilişkin ihalenin 

22.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapıldığı, ihaleye üç isteklinin teklif verdiği, iki 

isteklinin tekliflerinin şartnamelere uygun olmadığı, teknik heyet raporundaki değerlendirme 

ve ihale komisyonu karar tutanağına göre teknik ve ekonomik yönden uygun fiyatın Han Grup 

Tic. Ltd. Şti. Firmasına ait olduğu görülmüştür. 

 Firma ile imzalanan 12.04.2016 tarih 004204 sayılı Sözleşme kapsamında 100 metre 

ayak boyu için gerekli 80 adet bedelli 3 adet bedelsiz yarı mekanize tahkimat teçhizatına 

(Şilt), ZH2400/16/24ZL model (ÇİN) 1.414.000,00 EUR, hidrolik ünite, tüm bağlantı ve 

kontrol elemanları ile birlikte 35.000,00 EUR, yedek parçalar 254.296,81 EUR olmak üzere 

toplam 1.703.296,81 EUR (5.507.950,89 TL) ödenmiştir. 

Yedek parçalar; 52 kalem yüksek basınçlı pompa yedekleri, 47 kalem tahkimat 

yedekleri ve 15 kalem hidrolik kontrol sistemi yedeklerinden oluşmaktadır. 

Yarı mekanize tahkimat sistemi ilgili firma tarafından 06.10.2016 tarihinde 

müesseseye teslim edilmiş, firma ve müessese elemanları tarafından taşıma ve -187/-230 piriç 

ayakta montaj ve kurulum çalışmalarına başlanılmış, ayağın 60 metrelik kısmına kurulum 

işlemleri 02.11.2016 tarihinde tamamlanmıştır. 03.11.2016 tarihinde başlanılan 30 günlük 

deneme çalışmalarında, iş güvenliğinin artması, çalışanların kısa zamanda uyum sağlaması ve 

sistemin müessese yeraltı koşullarında arızasız çalışması yönünden olumlu sonuçlar elde 

edildiği görüldüğünden 07.12.2016 tarihinde sistemin geçici kabulü yapılarak sistemle sürekli 

üretim aşamasına geçildiği görülmüştür. 

Yarı Mekanize Tahkimat Sistemi uygulaması sonuçlarına ilişkin olarak Müessese 

tarafından hazırlanan, 81.000 ton rezerve sahip 200 metre pano uzunluğuna, 3 metre damar 

kalınlığında klasik ağaç tahkimatlı 80 metrelik bir ayakla, 80 metrelik yarı mekanize ayağın 

karşılaştırılmasının yapıldığı raporda; 

″Klasik ağaç tahkimatlı 80 metrelik ayakta üç vardiyada 60 adet pano ayak üretim 

işçisi gerekli iken, yarı mekanize 80 metrelik ayakta bu sayının 54’e düştüğü, 

Klasik ayakta günlük üretim miktarı 490 ton iken, yarı mekanize ayakta 980 tona 

yükseldiği, 

Klasik ayakta pano çalışma iş günü sayısı ortalama 166 gün iken yarı mekanize ayakta 

83 güne düştüğü, 

Klasik ayakta toplam 9.960 yevmiye gerekli iken yarı mekanize ayakta 4.482 

yevmiyeye düştüğü, 
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Klasik ayakta pano ayak üretim işçiliği randımanı 8,1 ton/yevmiye iken, yarı mekanize 

ayakta 18,1 ton/yevmiye ye yükseldiği,  

Klasik ayakta 166 günde toplam ağaç malzeme (direk, sarma, kama, orta süren ve 

domuzdamı) sarfiyatı 3.632,4 m³, maliyeti 1.184.486 TL iken, yarı mekanize ayakta ağaç 

malzeme sarfiyatının hemen hemen hiç olmadığı, ayrıca, bu malzemenin temini, tasnifi, 

biçimlendirilmesi, kullanım yerlerine taşınmasında görev yapan personelden tasarruf edildiği, 

Yarı mekanize sistemin kendisini 23.267 ton üretim gerçekleştirildiğinde amorti ettiği,  

Her iki uygulama arasında; iş güvenliği, ilerleme hızı, üretim miktarı, tertip edilen işçi 

sayısı, randımanlar ve ahşap malzeme sarfiyatı yönünden kıyaslanmayacak şekilde fark 

olduğu, basınçlı hava, enerji, zincirli konveyör bakım tamir ve yedekleri yönünden kayda 

değer tasarrufların oluştuğu″ belirtilmektedir. 

Müessesede 2016 yılında, 12.083 m³ maden direği, 933 m³ hazır domuz damı alımı 

için 3.653.813 TL harcama yapıldığı , bunların nakli için 427.166 TL, tahliye, tasnifi, istifi, 

biçimlendirmesi, yüklemesi için toplam 276.234 TL tutarında hizmet alımı yapıldığı, ağaç 

malzeme için toplam harcama tutarının 4,36 milyon TL olduğu, 2017 yılında 7.860 m³ maden 

direği, 782,460 m³ hazır domuz damı alımı için 3.166.787 TL harcama yapıldığı , bunların 

nakli için 509.274 TL, tahliyesi, tasnifi, istifi, biçimlendirilmesi, yüklemesi için 323.526 TL 

tutarında hizmet alımı yapıldığı, ağaç malzeme için toplam harcama tutarının 4 milyon TL 

olduğu görülmektedir.  

Müessesenin yarı mekanize ayak uygulaması hariç tutularak içinde bulunduğu durum 

özetlenirse; 

Klasik ağaç tahkimatlı ayakta emek yoğun çalışma yapılmasından, ayak, tavan ve arın 

tahkimatında karşılaşılabilen olası sorunlardan dolayı  iş kazaları sayısının çok yüksek 

olduğu,  

2009 yılından bu yana toplu işçi alımı yapılmadığı gibi kısa dönemde de toplu işçi 

alınma ihtimalinin bulunmadığı,  

Önümüzdeki süreçte emeklilikler devam edeceğinden işçi sayısının giderek daha da 

azalacağı (2016 yılında müesseseden 185’i emeklilik olmak üzere toplam 212 işçinin 

ayrıldığı, 9 işçinin işe alındığı, 12 işçinin de diğer müesseselerden nakil geldiği, 2017 yılında 

ise müesseseden 84’ü emeklilik olmak üzere toplam 97 işçinin ayrıldığı, 7 işçinin diğer 

müesseselerden nakil geldiği  görülmüştür), 
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İşletme Müdürlüğü bünyesinde 163.000 ton rezerve sahip -205/-260 Nasifoğlu panosu 

hazır olup işçi yetersizliğinden dolayı üretim yapılamadığı, 

Keza 270.000 ton rezerve sahip -195/-205 Çaypiçi panosu hazırlık çalışmalarının da 

yeterli sayıda hazırlık işçisi tertip edilemediğinden geciktiği, hazırlık çalışmaları bitirilse bile 

bu panonunda işçi yetersizliğinden dolayı hemen üretime alınamayacağı görülmektedir. 

Müessese tarafından yarı mekanize tahkimat sistemi ilk uygulamasından olumlu 

sonuçlar alınması üzerine, mevcut kazı işçilerinden daha verimli bir şekilde yararlanılması, 

üretimin ve işgücü verimliliklerinin artırılması, ağaç malzeme  ve enerji giderlerinden tasarruf 

edilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, iş güvenliği şartlarının iyileştirilmesi 

doğrultusunda kazı işçisi yetersizliğinden dolayı üretim yapılamayan -205/-260 Nasifoğlu 

panosunda da yarı mekanize tahkimatlı üretim yapılmasına karar verildiği görülmüştür. 

3.Ocak servisinde 20.09.2016 tarihinde yarı mekanize tahkimat sisteminin yer altına 

taşınma ve montajı işlemine başlanmış, 12.11.2016 tarihi itibariyle montaj işlemi tamamlanıp 

(56 şilt), üretim faaliyetlerine başlanmıştır. 

1.Ocak servisinde ise 20.09.2017 tarihinde yarı mekanize tahkimat sisteminin montaj 

(108 şilt) ve test çalışmalarına başlanmış olup, 15.01.2018 tarihi itibariyle, üretim 

faaliyetlerine başlanmıştır. 

Üzülmez Müessesesinin kurumun 2016 yılı yatırım programında yapılan revize ile, 

Kurumun Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğinin 20.b ″malzemenin 

siparişe bağlanmasını müteakip azami 12 ay içerisinde aynı özelliklerde malzemeye ihtiyaç 

duyulduğunda aynı fiyatla %100´ e kadar artırılarak satın alınması″ maddesine göre sipariş 

artırılarak, bedeli Müessesenin Yurt Dışı Makine Demirbaşları ve 801/875. Grup yedekler 

tahsisatlarından karşılanmak üzere Han Grup San. Tic. Ltd. Şti.´den temin edilmesi 

şeklindeki, 07.12.2016 tarihinde geçici kabulü yapılan yarı mekanize tahkimat teçhizatından 

aynı özelliklerde 1 takım daha alınması talebinin, 28.12.2016 tarih 363 nolu TTK Yönetim 

Kurulu Kararı ile kabul edildiği, 

Kurum Makine ve İkmal Daire Başkanlığının 06.01.2017 tarih 1518 sayılı yazısı ile 

firmadan söz konusu 1 takım yarı mekanize tahkimat teçhizatı ve 40 kalem yedeklerinin 

toplam Zonguldak ambar teslimi 1.513.093,00 EUR bedelle 12.06.2016 tarihli sözleşme şart 

ve esaslarında teslim edilmesinin teyidinin istenildiği,  

Firmanın 06.01.2017 tarihli yazıları ile 1 takım yarı mekanize tahkimat teçhizatı ve 40 

kalem yedeklerini Firma ile imzalanan 12.04.2016 tarih 004204 sayılı Sözleşme kapsamında 
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aynı bedel ile vermeyi teyit ettiklerini bildirdikleri görülmüştür. 

Bilahare firma ile hidrolik ünite, tüm bağlantı ve kontrol elemanları ile birlikte 100 

metre ayak boyu için gerekli 80 adet bedelli artı üç adet bedelsiz tahkimat teçhizatı, 

1.414.000,00 EUR, 40 kalem yedek parça 99.093,00 EUR olmak üzere toplam 1.513.093,00 

EUR (T.C. Merkez Bankası 11.01.2017 tarihli döviz alış kuru; 1 EUR=4.0591 TL üzerinden 

6.141.795,79 TL) bedelli 13.02.2017 tarih 001891 nolu ikinci Sözleşme imzalanmıştır. 

Sözleşmeye göre teslimat programı 180 gündür.  

12.09.2017 tarihinde teslim alınan teçhizatın 04.10.2017 tarihinde geçici kabulü 

yapılmıştır. 

Bilahare 3. Takım Yarı Mekanize Tahkimat teçhizatı için yapılan ihale neticesinde 80 

metre ayak boyu için gerekli 64 adet bedelli 3 adet bedelsiz yarı mekanize tahkimat 

teçhizatının (Şilt), ZH2400/19/30ZL model (ÇİN MALI) 767.000,00 EUR,  hidrolik ünite, 

tüm bağlantı ve kontrol elemanları ile birlikte yedek parçalar 266.682,22 EUR, navlun bedeli 

7.000,00 EUR  olmak üzere toplam 1.040.682,22 EUR bedelle Han Grup Enerji 

Sistemlerinden alınmasına ilişkin 10.01.2018 tarih 003213 nolu sözleşmenin imzalandığı, 

teçhizatın teslim süresinin 180 gün olduğu  görülmüştür. . 

Üzülmez Müessesesinde üçüncü takım yarı mekanize tahkimat sisteminin de 2018 yıl 

sonuna doğru devreye alınması ile, toplam 280 metrelik yarı mekanize tahkimat teçhizatı ile 2 

kartiye halinde yaklaşık 150-160 metre ayak boyuna sahip iki panoda yarı mekanize tahkimat 

sistemi artı hidrolik direk çelik sarma takviyesi ile   çalışılacağı, ağaç tahkimatlı klasik 

yöntemin tamamen terk edileceği anlaşılmaktadır. İlk uygulamadan elde edilen olumlu 

sonuçlar dikkate alındığında, yarı mekanize tahkimat  sisteminin uygulanacağı pano 

hazırlıklarının zamanında tamamlanarak sistemin bakım onarım süreleri hariç atıl durumda 

bırakılmadan verimli kullanılması durumunda, üretimde süreklilik sağlanacağı, üretim 

miktarları ve işgücü verimliliklerinde belirgin bir artış olacağı, üretim ayaklarında ağaç 

malzeme kullanımının sıfırlanacağı, ağaç malzeme kullanımından kaynaklanan  nakliyat 

işgücü ihtiyacının azalacağı, üretim maliyetlerinde de belirgin bir düşüş sağlanacağı 

anlaşılmaktadır.  

Müessesede 2017 yılında ortalama 216 hazırlık işçisi (tarama, bakım onarım, sondaj, 

vinç operatörü v.b. sanatlarda çalışanlar dahil) ile; 

Taş içi hazırlıkları olarak muhtelif kat ve kesitte 527 metrelik programa karşılık 

toplam 207 metre düz lağım, 273 metrelik programa karşılık 206 metre meyilli lağım 

sürüldüğü, toplam 800 metrelik programa göre gerçekleşmenin %52 oranında kaldığı, ayrıca 
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muhtelif lokasyonda muhtelif kesitte toplam 107 metre tamir tarama ve göçük açma işleri 

yapıldığı, muhtelif lokasyonlarda toplam 1.483 metre arama sondajı, 3.721 metre kontrol 

(degaj) sondajı yapıldığı, 

Kömür içi hazırlıkları olarak da 3 ocak (kartiye) için toplam 1.200 metrelik programa 

karşılık 663 metre taban yolu, toplam 2.000 metrelik programa karşılık 979 metre başyukarı 

sürüldüğü, toplam kömür içi hazırlık olarak 3.200 metrelik programa karşılık gerçekleşmenin 

(1.642 metre) %54 oranında kaldığı görülmüştür. 

Müessesede yarı mekanize tahkimat sistemi ile çalışması programlanan üretim 

panolarının sürekliliğinin sağlanması, yapılacak pano hazırlıklarının zamanında yetiştirilmesi 

ile mümkündür. İlk aşamada yarı mekanize tahkimat sistemi ile çalışılması planlanan;  

-260/-320 Çay (Kerpiçlik-Midi Fayları arası, Rezervi; 700.000 ton tuvönan 

Taşkömürü), 

-200/-250 Tavan Acılık (Transversal-701 fayları arası, Rezervi; 245.000 ton), 

-200/-250 Taban Acılık (Transversal-701 fayları arası, Rezervi; 310.000 ton), 

-190/-210 Nasifoğlu (Pavli-Transversal fayları arası, Rezervi; 200.000 ton),  

Panolarında, göçük açma çalışmalarının tamamlanması, geçiş lağımlarının açılması, 

ayak başı ve ayak dibi taban yollarının sürülmesi gibi hazırlıkların zamanında bitirilmesinin 

müessesedeki mevcut hazırlık işçi sayısı ile mümkün olmadığı görülmektedir. Müessesenin 

bu doğrultuda hazırladığı ″Asma-Dilaver İşletme Müdürlüğü’ne ait Yarı Mekanize Tahkimat 

Sistemi ile Üretim Yapılması Planlanan Yeni Üretim Panolarının Hazırlanması″ konulu 

raporda müessesenin işçi sayısının emekliliğe bağlı olarak her yıl giderek azaldığı, mevcut 

durum itibarıyla yarı mekanize tahkimat sistemi ile hazırlıkların zamanında tamamlanarak, 

sistemi atıl durumda bırakmadan verimli bir şekilde çalışılabilmesi için  en az 80 hazırlık 

işçisine daha ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. 

 

Öneri: 

Müessesede uygulanan yarı mekanize tahkimat sistemine ilişkin olarak; 

- Üretim miktarları ve iş gücü verimliliklerinde belirgin bir artış sağlanarak üretim 

maliyetlerinin düşürülmesi, işgücü ihtiyacından tasarruf edilmesi ve çok daha güvenli bir 

çalışma ortamı yaratılarak ayaklarda meydana gelen iş kazalarının önlenmesi  amaçlarıyla   

Müessesede 2016-2018 yılları arasında yaklaşık  17,3 milyon TL bedelle alımı yapılan toplam 

280 metrelik ″Yarı Mekanize Tahkimat Teçhizatından″ beklenen faydanın sağlanabilmesi, 
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üretimde süreklilik sağlanarak verimli bir şekilde kullanılabilmesi için müesseseye hasıl olan 

ihtiyaç doğrultusunda, norm kadro çalışmaları tamamlanıncaya kadar optimum sayıda, 

nitelikli, kazı, hazırlık, elektro-mekanik, tamir tarama v.b. üretime yardımcı işçi alınmasını 

teminen Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunulması,  

-Kurumun geleceği açısından da büyük önem taşıyan yarı mekanize tahkimat 

sisteminin uygulanacağı damar ve panoların seçiminde, yapılan kömür içi hazırlıklardan 

beklenen faydanın sağlanabilmesi için, jeolojik arızalar ve tektonik yapının belirlenmesine 

yönelik olarak sondajlı ön etütlerden yararlanılması, hazırlıkların yarı mekanize tahkimat 

teçhizatını atıl durumda bırakmayacak şekilde zamanında hazırlanması, önceden herhangi bir 

üretim çalışması yapılmamış bakir panoların tercih edilmesi,  

Önerilir.  

BULGU 7.2.2: Çift zincirli konveyörler, aktarma bantları, bant konveyörler, 

silolar, monoraylı pnömatik malzeme çekme makinesi, triko, vagon (araba) ve akülü 

lokomotifler ile kuyulardan oluşan nakliyat sisteminin etkin olmaması 

Çift zincirli konveyörler, aktarma bantları, bant konveyörler, silolar, monoraylı 

pnömatik malzeme çekme makinesi, triko, vagon (araba) ve akülü lokomotifler ile kuyulardan 

oluşan nakliyat sistemindeki ocak içi yolların kesit daralması, taban kabarması, drenaj 

kanallarının tıkanması, su birikintileri, gibi nedenlerle, yer yer bozulduğu, buralarda işçi 

yetersizliğinden dolayı zamanında tamir tarama ve bakım onarım çalışmalarının yapılamadığı, 

bu durumun iş güvenliğini etkilediği, kaza olasılıklarının arttığı görülmüştür. 

Müessese’nin 2017 yılı sonu itibarıyla kaydı açık toplam işçi sayısı bir önceki yıl ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Kaydı Açık İşçi Sayısı Tablosu 

Kaydı açık işçi sayısı  2016 2017 Son  iki yıl 

farkı 

Kişi % 

Pano ayak üretim 

işçisi 

 448 404 (44) (90) 

Yeraltı  1.262 1.180 (82) (94) 

Gruplu 

Daimi 

 - - - - 

 1.262 1.180 (82) (94) 

Yerüstü  174 166 (8) (95) 

Toplam  1.436 1.346 (90) (94) 

Yeraltı/Yerüstü oranı % 7,25 7,11 - - 

Yeraltı/Toplam oranı % 87,8 87,7 - - 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Üzülmez TİM 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

62 

 

 

Müessesede 2017 yılı sonu itibarıyla kaydı açık işçi sayılarında; yeraltında 44 ü pano 

ayak üretim işçisi olmak üzere toplam 82 kişilik azalma, yerüstünde de 8 kişilik azalma 

olduğu, toplam işçi sayısının bir önceki yıla göre (1.436) %6 oranında azalarak 1.346’ya 

düştüğü görülmektedir.  

2009 yılında Müesseseye 450 işçi alınmasıyla birlikte iş gücü verimliliklerinin de 

yükseltilmesi beklenmekte iken, gerçekleştirilemediği, o günden bu güne kadar da 

emeklilikler nedeniyle işçi sayısının giderek azaldığı iş güvenliği açısından da sorun 

yaratabilecek şekilde kritik seviyeye düştüğü görülmüştür. Öte yandan, mevcut işçilerin 

devamsızlık, hastane izni, mazeret izni gibi herhangi bir nedenle programın %14-%15 altında 

işe geldikleri göz önüne alındığında, Müessese’de devamsızlıkların önlenerek mevcut 

işgücünden azami ölçüde verim alma imkânlarının araştırılması gerekmektedir. 

Ayrıca, üretimin program hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, işgücü 

verimliliklerinin artırılması, maliyetlerin daha da aşağılara çekilmesi, emek yoğun işletme 

modeline sahip Müessese’nin pano ayak üretim (kazı) işçiliğinin toplam yeraltı işçiliği 

içindeki payının %50’nin üzerine çıkarılması ile mümkündür, Müessesede 2017 yılsonu 

itibarıyla bu oranın %34’ e düştüğü (404 pano ayak üretim işçisi/1.180 yeraltı işçisi), bu 

nedenle de hazırlığı tamamlanan 163.000 ton rezerve sahip -205/-260 Nasifoğlu panosunda 

işçi tertip edilemediğinden 01.01.2016 tarihi itibarıyla üretim kartiye sayısının 4’den 3’e 

düşürüldüğü görülmüştür. 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, TTK Kurumu ve G.M.İ.S. ortak mutabakatı 

sonucu 2015 yıl sonu itibarıyla gruplu çalışan işçiler daimiye geçirilmiştir. 

Müessesede 2017 yılında 365 Norma karşılık fiili 239 nakliyat işçisi bulunduğu 

15 sanatlı Tar.- Sök.  ve Bak işçiliğinde 170 Norm--26 Fiili çalışan bulunduğu   

görülmektedir. 

Keza, 605 sanatlı Mekanizasyon işçiliğinde 180 Norm--91 fiili çalışan personel 

bulunmaktadır. 

621 sanatlı Elekt. Ve Elektronik işçisinde ise 60 Norm--58 fiili çalışan personel 

bulunmaktadır. 

Norm kadrolardaki açık PAÜ işçisinden sağlandığından üretimde çalışan personel her 

geçen gün azalmaktadır. 

Elektro-Mekanik grubu personel yetiştirmek son derece zordur, bunun için personel 
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alımlarında teknik lise okumuş personel alımlarına önem verilmesi bir alt yapı oluşturması 

açısından daha faydalı olacaktır. 

Öte yandan, çift zincirli konveyörler, aktarma bantları, bant konveyörler, silolar, 

monoraylı pnömatik malzeme çekme makinesi, triko, vagon (araba) ve akülü lokomotifler ile 

kuyulardan oluşan nakliyat sistemi (malzeme, insan, taş, kömür) incelendiğinde;  

3 ocakta yaklaşık 70 adet çift zincirli konveyörle kömür nakli yapıldığı, ayrıca bant 

konveyörlerin bulunduğu, pano içi kömür ve malzeme nakliyatında 120 civarında nakliyat 

işçisinin çalıştığı,  

Özellikle zincirli konveyörler, aktarma bantları, bant konveyörler, silolar, vagon ve 

akülü lokomotiflerden oluşan kömür nakliyatında aktarmaların fazla olduğu, bu nedenle 

nakliyat işçi sayısında artış olduğu, keza taş, malzeme ve hatta personel naklinde de benzer 

sorunlar bulunduğu,  

Ocak içi yol kenarlarında gelişigüzel atılmış maden direği, demirbağ, makine teçhizat 

parçaları, her türlü atık ve hurda gibi malzemeler bulunduğu, bunların yaya ulaşımını ve 

nakliyat sistemini etkilediği,  

Ocak içi yolların kesit daralması, taban kabarması, drenaj kanallarının tıkanması, su 

birikintileri, gibi nedenlerle, yer yer bozulduğu, buralarda işçi yetersizliğinden dolayı 

zamanında tamir tarama ve bakım onarım çalışmalarının yapılamadığı, bu durumun iş 

güvenliğini etkilediği, kaza olasılıklarının arttığı, 

2017 yılı itibarıyla toplam yeraltı işçi sayısının %25’i oranında yaklaşık 300 nakliyat 

işçisi  çalıştırıldığı görülmüştür.  

 

Öneri: 

Müessese’nin, yarı mekanize tahkimat sisteminin bu doğrultuda sağladığı imkanlardan 

da yararlanarak öncelikle zincirli konveyör, vagon, bant konveyör  nakliyat sistemini gözden 

geçirmesi, aktarmaları azaltacak şekilde rehabilite etmesi ve sistemde işgücü ihtiyacını 

azaltmaya yönelik olarak ilave tedbirler alması, 

-2017 yılı itibarıyla toplam yeraltı işçi sayısının %25’i oranında 300 nakliyat işçisi 

çalıştırıldığı görülen müessesenin, yarı mekanize tahkimat sisteminin bu doğrultuda sağladığı 

avantajlardan da yararlanarak öncelikle zincirli konveyör, vagon, bant konveyör, silolar ve 

akülü lokomotiflerden oluşan aktarmalı ve karmaşık nakliyat sistemini gözden geçirmesi, 

sistemde aktarmaları ve işgücü ihtiyacını azaltmaya yönelik olarak rehabilitasyon ve 
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otomasyon imkanlarının araştırılarak uygulanması,  

-Kesit daralması, taban kabarması, drenaj kanallarının tıkanması sonucu bozulduğu 

görülen, nakliyat sisteminde ve ulaşımda aksamalara ve kazalara neden olan ocak içi yolların 

işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi,  

Önerilir. 

BULGU 7.2.3: 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 

Müessesede bazı işçilerin izinsiz ve mazeretsiz devamsızlıkları yanında 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, görülmektedir. 

Müessese’nin 2017 yılı ortalama işçi sayıları da program ve bir önceki yıl değerleri ile 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 

Ortalama İşçi Sayıları Tablosu 

İşçilikler 

2016 yılı 

gerçekleşen 

ortalama 

işçi adedi 

2017 yılı Gerçekleşme oranı 

Program 

ort. işçi 

adedi 

Gerçekleşen 

ort. işçi  

adedi 

Programa 

göre                  

% 

Geçen 

yıla göre                   

% 

I. Ana üretim             

  A. 
 

            

  1 . Nezaret   103 92 95 103 (92) 

  2 . Kazı   456 415 405 (98) (89) 

  3 . Hazırlık   237 220 216 (98) (91) 

  4 . Bakım - onarım 35 32 30 (94) (86) 

  5 . Nakliyat   338 393 300 (76) (89) 

  6 . Elektro - mekanik 165 91 157 173 (95) 

  7 . Muhtelif   14 12 13 108 (93) 

  A. 
 

  1.348 1.255 1.216 (97) (90) 

  B. 
 

  45 30 29 (97) (64) 

I. 
Ana üretim    

(A+B) 
  1.393 1.285 1.245 (97) (89) 

II. Yardımcı üretim   74 77 74 (96) 100 

III. Yardımcı hizmetler   35 41 36 (88) 103 

IV. İdari servisler   29 27 30 111 103 

V. Yatırımlar   - 60 - - - 

  Genel toplam   1.531 1.490 1.385 (93) (90) 

Kazı / A-İçeri                 % 34 33 33 100 (98) 

A-İçeri / Genel toplam   % 88 84 88 104 100 

2017 yılında, ortalama kazı işçi sayısında programa göre %2 oranında, önceki yıla 
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göre ise %11 oranında bir düşüş olduğu ve hazırlık işçi sayısında da programa göre %2, 

önceki yıla göre de %9 oranında düşüş olduğu görülmektedir. Bakım onarım işçi sayısında 

programa göre %6, önceki yıla göre de %14 oranında azalma olmuştur. Kazı işçi sayısındaki 

düşüşün nedeninin iş kazası sonucunda sanatlarının değişmesi ve emeklilik olduğu, diğer 

sanatlardaki işçi sayısındaki düşüşün nedeninin ise emeklilik olduğu görülmüştür. 

Müessesenin 2017 yılı fiili yevmiye adetleri program ve 2016 yılı değerleri ile birlikte 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Fiili Yevmiye Adetleri Tablo 

İşçilikler 

2016 yılı 

gerçekleşen 

fiili 

yevmiye 

adedi 

2017 yılı Gerçekleşme oranı 

Program 

fiili 

yevmiye 

adedi 

Gerçekleşen 

fiili 

yevmiye 

adedi 

Programa 

göre                  

% 

Geçen 

yıla göre                   

% 

I. Ana üretim             

  A. İçeri (yeraltı)             

  
 

1. Nezaret   22.618 20.884 19.633 (94) (87) 

  
 

2. Kazı   87.375 94.205 77.851 (83) (89) 

  
 

3. Hazırlık   48.743 49.940 46.584 (93) (96) 

  
 

4. Bakım - onarım   7.138 7.264 5.908 (81) (83) 

  
 

5. Nakliyat   71.295 89.211 63.143 (71) (89) 

  
 

6. Elektro - mekanik 34.451 20.657 34.222 166 (99) 

  
 

7. Muhtelif   3.112 2.724 2.902 107 (93) 

  A. 
İçeri (yeraltı)  

toplam 
  

274.732 284.885 250.243 (88) (91) 

  B. Dışarı (yerüstü)   10.558 6.810 7.886 116 (75) 

I. Ana üretim (A+B)   285.290 291.695 258.129 (88) (91) 

II. Yardımcı üretim   19.132 17.479 17.553 100 (92) 

III. Yardımcı hizmetler   7.902 7.718 7.700 100 (97) 

IV. İdari servisler   6.993 7.718 7.031 (91) 101 

V. Yatırımlar   - 13.620 -  0 0 

        Genel toplam   319.317 338.230 290.413 (86) (91) 

Kazı / A-İçeri % 32 33 31 (94) (98) 

A-İçeri / Genel toplam % 86 84 86 102 100 

2017 yılı yevmiye adetlerinde; kazı işçiliğinde programa göre %17 geçen yıla göre 

%11 oranında, hazırlık işçiliğinde programa göre %16 önceki yıla göre %3 oranında, nakliyat 

işçiliğinde programa göre %7 geçen yıla göre de %4 oranında, bakım onarım işçiliğinde 

programa göre %19, önceki yıla göre %17 oranında düşüş olduğu görülmektedir. 2017 yılında 
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toplam işçilik yevmiyesinin %86’sı yeraltı işçiliğinde oluşmuştur. Kazı yevmiyesinin toplam 

yeraltı yevmiyesine oranı da 2017 yılında %31 olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer yandan, son yıllarda, mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmeyen işçilerin 

sayısında ve bunların işe gelmedikleri gün sayısında artış olduğu ve bu durumun kurumun 

diğer müesseselerinde de olduğu gibi önlenemediği gözlenmektedir.  

Müessese’de işyeri disiplininin sağlanarak, işgücü verimliliklerinin ve buna bağlı 

olarak da üretim miktarlarının arttırılması kapsamında izinsiz ve/veya mazeretsiz olarak işe 

gelmemeyi alışkanlık haline getiren işçilerden 2012 ve 2013 yılında 8’er işçinin, 2014 yılında 

da 5 işçinin, 2015 yılında 1 işçinin, 2016 yılında 6 işçinin, 2017 yılında 3 işçinin 4857 Sayılı 

İş Kanunu’nun 25/II-g maddesine göre iş akitlerinin fesih edildikleri (İş Kanunu’nun 17. 

maddesine göre iş akitleri fesih edilenler hariç), çok sayıda işçiye de mazeretsiz 

devamsızlıkları nedeniyle yevmiye veya saat kesimi cezası verildiği (2015 yılında 774 

yevmiye, 77 saat, 2016 yılında 541 yevmiye, 29 saat kesimi, 159 ihtar, 2017 yılında 470 

yevmiye, 151 ihtar) görülse de, bazı işçilerin fesih işlemleri başlatılmadan, bazı işçilerden de 

fesih işlemleri başlatıldıktan sonra pişmanlık ve mazeret dilekçeleri alınarak tekrar işe 

döndürüldükleri ve bunlardan bazılarının izinsiz ve mazeretsiz olarak devamsızlık yapmaya 

devam ettikleri görülmüştür.  

Ayrıca, bu işçilerden pek çoğunun izinsiz ve mazeretsiz devamsızlıklarının yanı sıra, 

hayatın doğal akışı içerisinde olağan olması mümkün olmayacak şekilde hastane izni ve 

ücretsiz istirahat izni kullandıkları ayrıca, bir kısmının ücretsiz mazeret izinlerinin de 

tamamını kullanarak iş düzenini ve disiplinini, diğer işçilerin motivasyonunu olumsuz yönde 

etkiledikleri görülmektedir. 

4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi görev yapan işçilerin, yıl içinde kullanabilecekleri 

ücretsiz izinleri hangi şekilde kullanacakları Toplu İş Sözleşmelerinde (23. Dönem Toplu İş 

Sözleşmesi Madde 48) belirtilmektedir. İşçilere ayrıca, istekleri halinde mazeretine dayalı 

olarak ve işin aksatılmaması koşuluyla senede, daimi işçilere 60 günü, münavebeli işçilere 30 

günü geçmemek üzere iş amirince ücretsiz mazeret izni verilebilmektedir. Ancak; bazı 

birimlerce düzenlenen mazeret izin evraklarının, ücretsiz mazeret iznine başlamadan önce 

değil de, ilgili işçinin iznini bitirip işe başlamasından sonra imzalanarak gönderildiği 

görülmektedir. Bu uygulamadan da vazgeçilmesi gerekmektedir.  

Müessesede yapılan incelemelerde 2017 yılında 20 gün ve üzerinde devamsızlığı 

bulunan 27 yevmiyeli personel bulunduğu, bunların önceki 4 yılda da benzer şekilde 
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devamsızlıklarının bulunduğu, 20 gün ve üzerinde hastane izni ve rapor alan işçilerin 

sayısının 321 olduğu, bunlardan bunların ekseriyetinin önceki 4 yılda da benzer şekilde rapor 

kullandıkları görülmüştür. Sondaj usulü seçilen bazı işçilerin işe devam durumları aşağıda 

örnek olarak verilmiştir. 

2042901 R.E. adlı işçinin; 2016 yılında 11 gün devamsızlık yaptığı, 25 gün ücretsiz 

mazeret izni kullandığı, 43 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 26 gün iş kazası istirahat izni 

kullandığı, 17 gün sayılmayan istirahat izninin bulunduğu, 33 gün eksik çalışma yaptığı, 

normal yeraltı çalışmasının 111 gün olduğu,  

Aynı işçinin 2017 yılında 93 gün devamsızlık yaptığı, 21 gün ücretsiz mazeret izni 

kullandığı, 88 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 3 gün sayılmayan istirahat izninin 

bulunduğu, normal yeraltı çalışmasının 46 gün olduğu 

4108004 H.B. adlı işçinin; 2016 yılında 28 gün devamsızlık yaptığı, 18 gün ücretsiz 

mazeret izni kullandığı, 46 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 8 gün eksik çalışma yaptığı, 

normal yeraltı çalışmasının 133 gün olduğu, 

2017 yılında 45 gün devamsızlık yaptığı, 14 gün ücretsiz mazeret izni kullandığı, 63 

gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 12 gün sayılmayan istirahat izni bulunduğu, 46 gün iş 

kazası istirahat izni kullandığı, normal yeraltı çalışmasının 41 gün olduğu, 

4106345 A.H. adlı işçinin; 2016 yılında 18 gün devamsızlık yaptığı, 16 gün ücretsiz 

mazeret izni kullandığı, 27 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 23 gün sayılmayan istirahat 

izninin bulunduğu, 77 gün eksik çalışma yaptığı, yeraltı çalışmasının 91 gün, normal 

çalışmasının 123 gün olduğu, 

2017 yılında 31 gün devamsızlık yaptığı, 13 gün ücretsiz mazeret izni kullandığı, 27 

gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 12 gün sayılmayan istirahat izninin bulunduğu, 19 gün 

ücretsiz istirahat izni kullandığı, 11 gün iş kazası istirahat izni kullandığı, yeraltı normal 

çalışmasının 135 gün olduğu, 

4109717 M.B. adlı işçinin; 2016 yılında 17 gün devamsızlık yaptığı, 38 gün ücretsiz 

istirahat izni kullandığı, 15 gün ücretsiz mazeret izni kullandığı, 25 gün eksik çalışma yaptığı, 

26 gün sayılmayan istirahat izninin bulunduğu, normal yeraltı çalışmasının 107 gün olduğu,  

2017 yılında 59 gün devamsızlık yaptığı, 37 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 22 

gün ücretsiz mazeret izni kullandığı, 43 gün sayılmayan istirahat izninin bulunduğu, normal 

yeraltı çalışmasının 60 gün olduğu,  

2044355 E.K. adlı işçinin; 2017 yılında 43 gün devamsızlık yaptığı, 19 gün ücretsiz 

mazeret izni kullandığı, 4 gün hastane izni kullandığı, 22 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 
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18 gün sayılmayan istirahat izninin bulunduğu, 9 gün iş kazası istirahat izni kullandığı, 

normal yeraltı çalışmasının 106 gün olduğu, 

5115999 E.O. adlı işçinin; 2017 yılında 36 gün devamsızlık yaptığı, 19 gün ücretsiz 

mazeret izni kullandığı, 85 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 1 gün sayılmayan istirahat 

izninin bulunduğu, 8 gün iş kazası istirahat izni kullandığı, normal yeraltı çalışmasının 72 gün 

olduğu, 

4108999 E.Y. adlı işçinin; 2017 yılında 32 gün devamsızlık yaptığı, 3 gün ücretsiz 

mazeret izni kullandığı, 191 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, normal yeraltı çalışmasının 

25 gün olduğu, 

5113696 B.K. adlı işçinin; 2017 yılında 33 gün devamsızlık yaptığı, 19 gün ücretsiz 

mazeret izni kullandığı, 65 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 3 gün sayılmayan istirahat 

izninin bulunduğu, 41 gün iş kazası istirahat izni kullandığı, normal yeraltı çalışmasının 60 

gün olduğu, 

Müessese’de çok sayıda işçi tarafından benzeri şekilde devamsızlık yapıldığı, olağan 

olamayacak sıklık ve sürede hastane izni ve istirahat izni kullanıldığı, bunun bazı işçiler 

tarafından alışkanlık haline getirildiği, bunlar gibi çok sayıda örnek verilebileceği 

görülmüştür. 

Denetim çalışmaları esnasında rasgele seçilen 21.03.2017, 19.04.2017 ve 3.05.2017 

tarihlerinde üretim açısından önemli katkısı olan kazı işçilerine yönelik yapılan incelemelerde 

mevcut kazı işçilerinin yaklaşık %25’inin herhangi bir nedenle (mazeret izni, hastane izni, 

rapor, devamsızlık gibi) ogün işe gelmedikleri, gruplu çalışma sisteminden daimi çalışma 

sistemine geçilmesinin herhangi bir nedenle işe gelmeme oranlarını artırdığı, bu durumun 

ayaklarda iş tertibini aksattığı görülmüştür. Kurum bazında bu oranın %22-%33 arasında 

değiştiği görülmektedir. 

2015 yılında; devamsızlıklar nedeniyle 568, ücretsiz mazeret izinleri nedeniyle 6.941, 

istirahat izinleri (sağlık kuruluşundan alınan raporlar) nedeniyle 13.043 hastane izinleri 

nedeniyle 2.179, refakat izinleri nedeniyle 475 ve iş kazaları nedeniyle 7.509 gün olmak üzere 

toplam 30.715 olan kayıp iş günü sayısının, 2016 yılında, emeklilik nedeniyle azalan işçi 

sayısına da bağlı olarak, devamsızlıklar nedeniyle 512 gün, ücretsiz mazeret izinleri nedeniyle 

5.594 gün, istirahat izinleri nedeniyle 7.098 gün, hastane izinleri nedeniyle 3.109 gün, refakat 

izinleri nedeniyle 247 gün, iş kazası nedeniyle 8.124 gün olmak üzere toplam 24.694 güne 

düştüğü,  

2017 yılında refakat izni nedeni ile 251 gün, devamsızlıklar nedeniyle 1.761 gün, 
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ücretsiz mazeret izinleri nedeniyle 5.755 gün, istirahat izinleri nedeniyle 8.986 gün, hastane 

izinleri nedeniyle 1.140 gün, iş kazası nedeniyle 7.419 gün, sayılmayan istirahat izinleri 

nedeni ile 1.981 gün olmak üzere toplam 27.293 güne yükseldiği, 

 görülmüştür.   

Öte yandan, Kurum içi diğer müesseselerden naklen gelen ve/veya diğer müesseselere 

naklen gönderilen işçilere ait dosyalar incelendiğinde; bir kısmının uygulanan toplu iş 

sözleşmesi kapsamında, işçi disiplin kurulları kararına istinaden cezalandırılmak maksatlı 

başka müesseseye gönderildiği anlaşılmaktadır. 2016 yılında disiplin kurulu kararıyla 2 

işçinin başka müesseseye nakil gönderildiği, 2015 yılında diğer müesseselerden 9 işçinin bu 

şekilde nakil geldiği, 2017 yılında 4 işçinin başka müesseselere gönderildiği, 7 işçinin de 

nakil geldiği görülmektedir. Diğer müesseselerden Üzülmez Müessesesi’ne gönderilen bazı 

işçilerin sicil dosyalarından daha önce çalıştıkları müesseselerde devamsızlık ve disiplinsizlik 

nedeniyle defalarca ceza aldıkları, disiplin kurulu kararıyla veya devamsızlık nedeniyle birkaç 

kez iş akitlerinin feshi yoluna gidildiği, ancak bu işçilerden pişmanlık ve mazeret dilekçeleri 

alınması sonucu tekrar işe döndürüldükleri görülmüştür. Bu işçiler arasında, amiri 

durumundaki kişileri darp eden, sözlü saldırıda bulunanlar da bulunmaktadır. 

Nitekim, 29.07.2016 tarihinde P2 vardiyası saat 08:00 de 4102082 sicil no.lu S.Ö. adlı 

işçinin Asma Dilaver İşletme Müdürü’nü “yüksek sesle bağırarak tehdit etmesi” nedeniyle 

İşçi Disiplin Kurulu’na sevk edildiği görülmüştür. Müessesede darp, yaralanma ve ölümle 

sonuçlanan benzeri daha vahim olayların da yaşandığı bilinmektedir. 

 İzinsiz ve mazeretsiz devamsızlık yapan, disiplinsiz hareket eden, iş amirlerine karşı 

gelen ve hatta müessir fiilde bulunan işçilere hoşgörülü davranılması, yeraltında ağır işlerde, 

güç koşullarda ve riskli ortamlarda kurallara uyarak düzgün çalışan işçilere ve amirlerine 

haksızlık mahiyeti taşımaktadır. Ayrıca bu ve benzeri uygulamaların iş yeri disiplinini, 

huzurunu ve moralini olumsuz yönde etkilediği de açıktır. 

Öte yandan, olağan olamayacak sıklık ve sürede hastane izni ve istirahat izni kullanan, 

bunu alışkanlık haline getiren işçilerin ve müracaat ettikleri sağlık kuruluşlarının tespit 

edilerek, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde 

girişimlerde bulunulması, İş Kanunu’nun 25/II-g maddesi de dahil olmak üzere mevzuat 

hükümlerinin tavizsiz uygulanması gerekmektedir. 

Ayrıca, bu işçilerin almış oldukları gereksiz istirahatler veya ayakta tedaviler ile 

Müessese üretim kayıpları nedeniyle, SGK ödediği istirahat paraları ve gereksiz muayene, 
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tetkik ve tahlil, ilaç ve diğer sağlık ve sıhhi malzeme bedelleri nedeniyle, gerçek hastalar da 

muayene zamanlarının bu şekilde çalınmış olması nedeniyle zarara uğramaktadır. SGK ile 

anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarının, aile hekimlerinin, muayene ettikleri hasta ve varsa 

tetkik/tahlilleri için ayrı ücret almaları, resmi sağlık kuruluşlarında ise performansa dayalı 

ücret sisteminin bulunmasının bu tür suistimallerin artmasına yol açtığı görülmektedir. 

Ayrıca, 2017 yılında Müessese’de mevcut, kaydı açık 1.346 işçinin yaklaşık %12’si 

oranında 163 işçinin temlik, icra ve/veya nafaka kesintisi olduğu, 596 Bin TL’nin üzerinde 

borcu olanların bulunduğu, yüklü miktarda icra borcu bulunan işçilerin maaş bordroları 

üzerinde yapılan incelemede hiç maaşlarının çıkmadığı veya ellerine cüzi miktarda bir para 

geçtiği görülmektedir. 2017 yıl sonu itibarıyla bu işçilere ait toplam borcun yaklaşık 20,8 

milyon lira tutarında olduğu, bu işçilerin arasında devamsızlık yapma, hastane izni kullanma 

ve istirahat alma oranlarının yüksek olduğu, bu işçiler istirahat izin sürelerine ilişkin 

ücretlerini SGK’dan PTT kanalıyla aldıkları için icra kesintilerinin yapılamadığı, bu durumun 

suistimale açık olduğu görülmektedir. İcralık işçilerin önemli bir kısmının iş kazası 

geçirdikleri, icralık işçilerin iş yerlerinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranma olasılıklarının 

yüksek olduğu, diğer çalışma arkadaşları içinde risk yarattıkları görülmektedir. İşçilerin 

borçlanma ve icralık duruma düşme nedenlerinin araştırılması ve bu durumun 

önlenebilmesine yönelik eğitim verilmesi, bu doğrultuda ilgili merciler nezdinde girişimde 

bulunulması ile gerektiğinde bu merciilerden destek alınmasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Diğer yandan, işyerlerine giriş çıkışların güvenli bir ortamda yapılmasını 

sağlanmasının yanında, çalışanların işe devamının bilgisayar ortamında izlenmesini esas alan 

Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ile personelin işyerlerine giriş çıkış saatleri 

bilgisayar ortamında takip edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.  Sistem kayıtları, 

çalışanların maaş tahakkuklarının, fiili yeraltı çalışma sürelerinin, SGK prim ödeme gün 

sayılarının, yeraltı çalışma süresi vergi muafiyetlerinin, fiili hizmet süresi ve zammının 

hesaplanmasında esas alınmaktadır. 

Yeraltı sanatlarında çalışan işçiler ile işi ve görevi gereği yeraltına giren teknik 

personelin yeraltında geçen süreleri gelir vergisinden muaftır.  

TTK Genel Müdürlüğü’nün PDKS uygulamalarına ilişkin 12.03.2012 tarih 684 no.lu 

Genelgesi 2. maddesinde çalışanların kart okutma cihazları ile puantajlarının nasıl yapılacağı, 

4. maddesinde izinlerin nasıl kullanılacağı, 5. maddesinde sağlık sunucusuna çıkışlar ve 
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istirahatler alt maddeler halinde talimatlandırılmıştır. 

Çipli ocak baş lamba kayıtlarını da içeren 29.12.2016 tarih 722 no.lu PDKS 

uygulamaları konulu Genelge hükümlerine öncelikle ve özellikle birim amirlerinin riayet 

etmesi, yeraltına inmeksizin yeraltına inmiş gibi kart okutulmasının kesin bir şekilde 

engellenmesi, müdür, başmühendis, mühendis, tekniker, nezaretçi ve işçiler olmak üzere tüm 

personelin PDKS kartlarını tam yeraltına inerken ve tam yer altından çıkışta okutmalarının 

sağlanması, yeraltına inmeden bir süre önce ve yeraltından çıktıktan bir süre sonra kart 

okutma işlemine engel olunması, yer üstünde istihdam edilen ve 4 kart hareketi yaptırılan 

işçilerin sadece yeraltına indiği gün ve zamanlarda kart okutmalarının sağlanması, yerüstünde 

çalıştırılan yeraltı işçilerinin kartlarını kuyu başına gelmeden harici terminal tabir edilen bina 

girişlerindeki yerlerde okutması uygulamasına son verilmesi, çalışanların yeraltı puantajları 

için çipli ocak baş lambası kayıtlarının esas alınmasının sağlanması, başkasının ocak baş 

lambası da alınarak ocağa girişin engellenmesi   gerekmektedir. 

Öte yandan; 30.06.2012 tarih 28339 sayılı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanununun 26. Maddesinin ö) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) bendinde;   

″Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını 

gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına beşyüz Türk Lirası, idari para 

cezası verilir.″ 

19.09.2013 tarih 28770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden 

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği EK-1 Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin 

Yapıldığı İşyerleri ile Yeraltı ve Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı İşyerlerinde Uygulanacak 

Asgari Genel Hükümler 1.1.6. bendinde; 

″İşyerlerinde çalışanlara dair kayıtlar tutulur. Ocağa giriş ve çıkışlar ile çalışanların 

bulunduğu yerler belirtilerek kayıt altına alınır.″ 

10.03.2015 tarih 29291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden 

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Yönetmelik Madde 2 de; 

″Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 1.1.6 ncı bendinin sonuna “Ayrıca, yeraltı maden 

ocaklarında, yeraltında çalışacakların giriş-çıkışlarının ve bulundukları yerlerin her an doğru 

bir şekilde yerüstünde takip edilebileceği bir sistem kurulur. Bu sistemde kullanılan 

ekipmanlar, kablolar ve tamamlayıcı unsurların yeraltında yaşanan göçük, su baskını, 

patlama, yangın gibi acil hallere karşı korumalı olması ve bu hallerde de çalışabilir durumda 
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olması sağlanır. Sistem tarafından tutulan kayıtlar en az bir yıl süreyle saklanır.″ cümleleri 

eklenmiştir. 

Yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca öncelikle iş güvenliği 

açısından Üzülmez TİM yeraltı işyerlerinde çipli ocak baş lambalarının temin edilerek 

kullanılmaya başlandığı görülmüştür.  

Çalışanların fiili yeraltı çalışma sürelerinin suistimal edilmeden belirlenmesine de 

olanak sağlayan çipli ocak baş lamba kayıtlarının PDKS sistemi ile entegre edilmesinde ve 

hesaplamaların çipli ocak baş lambası kayıtları esas alınarak yapılmasında yarar 

görülmektedir. 

TTK Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişleri tarafından Üzülmez TİM 2016 yılı 

faaliyetlerinin teftişi sonucu hazırlanan 66/59 no.lu Rapor Madde 11’de; 

“Müessese Müdürlüğünde, sözleşmeli, yevmiyeli teknik personelin ve işçilerin 02-

12.05.2017 dönemine ilişkin çipli lamba puantajı ile PDKS puantajı karşılaştırıldığında,  

 Sözleşmeli Teknik 

Personel 

Yevmiyeli Teknik 

Personel 

İşçi 

Tarih Çipli 

Lamba 

Puantajı 

PDKS 

Puantajı 

Çipli 

Lamba 

Puantajı 

PDKS 

Puantajı 

Çipli 

Lamba 

Puantajı 

PDKS 

Puantajı 

02.05.2017 16 16 27 27 964 955 

03.05.2017 16 16 27 27 972 971 

04.05.2017 19 19 28 27 984 973 

05.05.2017 11 11 25 24 977 970 

08.05.2017 21 21 28 26 1008 970 

09.05.2017 15 15 25 24 965 960 

10.05.2017 15 14 27 25 991 977 

11.05.2017 18 18 26 25 986 974 

12.05.2017 11 11 25 24 1001 987 

 

Şeklinde olduğu, Özellikle işçilerin ve diğer personelin lambahane puantajı ile PDKS 

puantajı arasındaki farkın tetkik edilerek nedenlerinin belirlenip ortadan kaldırılması, varsa 

fazla ödemelerin tahsil edilmesi, Müessese Müdürlüğünce, yeraltı puantajı yapanların 

yeraltına inmelerini sağlayacak önlemlerin artırılması,  

TTK 684 sayılı PDKS Uygulamaları konulu Genelge’nin:  

… Sistemin sağlıklı çalışmasından, kontrol ve denetiminden birinci derecede birim 

amirleri sorumludur. Hükmü gereği, her birim amirinin kendi personelini takip etmesinin, 
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ilgili mevzuata aykırı davrananlar hakkında gerekli işlemleri hemen gerçekleştirmesinin 

sağlanması” Şeklinde 

Tespit ve temennilerinin yer aldığı görülmüştür. 

Müessese’de çalışanlara ödenen toplam yeraltı vergi iadesi tutarının 2015 yılında 

74.212,03TL olduğu, 2016 yılında ise bu tutarın %69 oranında artarak 125.262,49 TL’ye 

yükseldiği, bu kapsamda SGK ’ya ödenen fiili hizmet tutarının da 2015 yılında 23.205,80 TL 

iken 2016 yılında 46.699,39 TL olduğu,  

2017 yılında çalışanlara ödenen toplam yeraltı vergi iadesi tutarının 140.873,82 TL’ye 

yükseldiği, bu kapsamda SGK ’ya ödenen fiili hizmet tutarının da; 49.677,78 TL olduğu 

görülmüştür.   

Yukarıda aktarılan iş disiplinine ve yeraltı puantajlarına ilişkin sorunların giderilmesi 

ve yürürlükteki mevzuatın gereklerine uyulmasının sağlanması açısından Müessese 

yöneticileri daha kararlı davranmalıdır. Bilindiği üzere; 657 Sayılı Kanun, 4857 sayılı İş 

Kanunu ve mer’i mevzuatta görevlerinin gereğini yerine getirmeyen yöneticiler ve işveren 

vekilleri hakkında idari, mali ve cezai hükümler bulunmaktadır.  

 

Öneri: 

Müessese işletmelerinde iş gücü verimliliğinin artırılması ve işyeri disiplininin 

sağlanması, çalışanların motivasyonlarının artırılması amacıyla; 

-  İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmemeyi, olağan olamayacak şekilde hastane izni 

kullanmayı, istirahat almayı alışkanlık haline getiren, disiplinsiz hareket eden, iş amirlerine ve 

arkadaşlarına karşı uygunsuz ve fiili davranışlarda bulunan, işyeri moralini ve disiplinini 

bozarak üretimi aksatan işçilere 4857 Sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerinin tavizsiz 

uygulanması konusunda gerekli kararlılığın gösterilmesi, 

- Personel Devam Kontrol Sisteminin anlamı ve önemi açısından PDKS 

uygulamalarına ilişkin olarak TTK Genel Müdürlüğünce çıkarılan Genelge ve Talimatların 

titizlikle uygulanması, müessese çalışanlarının gerektiğinde ikaz edilerek bu hükümlere 

uymalarının sağlanması, 

- PDKS kayıtları, çipli ocak baş lambası kayıtları, lambahane kayıtları ile kamera 

görüntülerinin silsile halinde ilgili birim amirlerince aylık olarak kontrol edilerek vergi 

kayıplarına ve kamu zararına yol açabilecek haksız ödemelerin önüne geçilmesi, 

- Tespit edilen fiili durumların sebep ve sonuçlarının TTK Genel Müdürlüğünün bu 

konuda yayımladığı talimatlar çerçevesinde Kurum Teftiş Kurulu’nca değerlendirilerek 

sonucuna göre işlem yapılması, 

Önerilir. 
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BULGU 7.2.4: Müessesede taş ve kömür içi hazırlık çalışmalarının zamanında 

tamamlanarak üretimde devamlılığın sağlanamaması, 

Müessesede üretimde devamlılığının sağlanması açısından büyük önemi olan hazırlık 

çalışmalarında galeri ilerleme hızlarının düşük gerçekleşmesi nedeniyle galeri maliyetlerinin 

yükselmesine ve hazırlıkların gecikmesine yolaçarak üretimi de etkiliyerek beklenen faydanın 

sağlanamadığı görülmüştür. 

Müessese’nin 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu arama, sondaj ve hazırlık 

çalışmaları, program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 

 

Hazırlık ve Arama Çalışmaları Tablosu 

Hazırlık ve arama çalışmaları 

2016 yılı 

gerçekleşen 

2017 yılı Gerçekleşme oranı 

Program Gerçekleşen 
Programa     

göre  

Geçen     

yıla göre 

metre metre metre % % 

Taş içi hazırlık 

  
            

  A. Kredili             

  
  

Kuyu             

  
  

Düz (yatay) galeri  100       

  
  

Meyilli galeri           

  
 

Toplam kredili (A)    100       

  B. Cari harcamalardan           

  
  

Kuyu           

  
  

Düz (yatay) galeri 380 527 207 39 54 

  
  

Meyilli galeri   118 273 206 75 175 

  
 

Toplam cari  (B)   498 800 413 52 83 

  C. Yüklenici firma        

  
  

Kuyu        

  
  

Düz (yatay) galeri      

  
  

Meyilli galeri        

  
 

Toplam yüklenici (C)      

  Toplam ( A+B+C )        

  
 

Kuyu        

  
 

Düz (yatay) galeri   380 527 207 39 54 

  
 

Meyilli galeri   118 273 206 75 175 

Toplam taş içi hazırlık   498 800 413 52 83 

Yüklenici / toplam (%)      

1000 ton satılabilir üretim için taş içi hazırlık 2,12 3,95 1,72 44 81 

1000 ton tuvönan üretim için taş içi hazırlık 1,42 2,40 1,19 50 84 

Kömür içi hazırlık        

  Düz galeri (taban yolu) 1.769 663 663 100 37 

  Meyilli galeri (başyukarı) 1.276 2.000 979 49 77 

Toplam kömür içi hazırlık   3.045 2.663 1.642 62 54 
1000 ton satılabilir üretim için kömür içi 

hazırlık 
12,95 13,15 6,85 52 53 

1000 ton tuvönan üretim için kömür içi 

hazırlık 
8,68 8,00 4,74 59 55 
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Müessesede 2017 yılında  cari harcamalardan ise programa (800 metre) göre %52 

oranında, geçen yıla göre de %175 oranında bir gerçekleşme ile 207 metresi düz, 206 metresi 

de meyilli olmak üzere toplam 413 metre metre taş içi hazırlık galeri ilerlemesi 

gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında kredili olarak ise 100 metre taş içi yatay galeri ilerlemesi 

programa alınmış, 1.000.000 TL ödenek ayrılmış, ancak ekip  yetersizliği nedeniyle ilerleme 

yapılamadığı için; iz para bırakılarak ödenekleri Muhtelif İşler Projesi kapsamındaki işlere 

aktarılmıştır. Dolayısıyle fiziki ve nakdi yatırım yapılmamıştır. 

 Kömür içi hazırlığında ise, 2.663 metre programa karşılık %62 oranında gerçekleşme 

ile geçen yıldan (3.045 metre) %56 oranında daha az olarak, 1.642 metre ilerleme yapılmıştır.   

Asma Dilaver İşletmesi -250 Kat Hazırlığı Projesi; 

 Gelecek yıllarda üretimin kesintiye uğramaması için -50/-200 kotları arasındaki rezerv 

tüketilmeden -200/-250 kotları arasındaki 11.500.000 ton rezervin tamamının üretilebilir hale 

getirilmesi gerekmektedir. 

 2000 ve 2001 yıllarında yatırım programına alınan  -250 Kat Hazırlığı Projesi sonraki 

yıllarda ödenek yetersizliği nedeniyle programdan çıkarılmıştır. 

Ancak ; -170 ve -205 kotlarındaki damarların faylarla kesilmesi ve tahmin edildiği gibi 

süreklilik arz etmemesi üretimde darboğazlara neden olmuştur. Üretimin kesintiye 

uğramaması ve Müessesenin geleceği için “Asma – Dilaver -250 Kat Hazırlığı Projesi” yeni 

bir kredi numarası ile 2006 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiştir. 

Proje kapsamında 2008 yılı sonu itibarıyla 998,50 metre (642 metre B-14 Düz, 81.0 

metre B-14 meyilli, 49 metre B-10 düz ve 226,5 metre B-10 meyilli) galeri ilerlemesi ve 

2.824.967,21 TL fiziki ve nakdi yatırım yapılmıştır. 

Söz konusu işin, Arama- İhzarat Projesi kapsamındaki Havalandırma ve Nakliyat 

Galerilerinin Islahı Projesi ile birlikte ihalesi yapılmış ve iş STAR A.Ş.’ne verilmiştir. Proje 

boyu 4.110,00 metre (B14 düz) galeri ilerlemesi olarak belirlenmiş ve firma çalışmalarına 

12/01/2009 tarihinde başlamıştır. İşin toplam süresi 1.095 gün olarak belirlenmiştir. 

2010 yılında -250 Nasifoğlu Geçiş Lağımı 250 metre galeri sürülmesi işi projeye ilave 

edilmiş ve ihaleli iş miktarı 4.360 metre olmuştur. Daha sonra, proje kapsamında sürülen 

33606 Kuzeybatı Lağımı, Buşon /Transversal / B fayları arasında Çay Damarını beklenilen 

mesafede kesmemiştir. Bu lağım sürüldükten sonra yapılan arama sondajında -250 Çay 

Damarının izi tespit edilmiştir. -170/-250 katlarında yukarıda belirtilen faylar arasındaki 

250.000 ton rezerve sahip Çay Panosunun hazırlanabilmesi için -250/33606 3. Kuzeybatı 
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Lağımının 110 metre daha sürülmesi gerekli görülmüş ve proje boyu 4.470 metre (B14 düz) 

galeri ilerlemesi olarak revize edilmiştir.  

“Asma – Dilaver -250 Kat Hazırlığı Projesi”  kapsamında STAR A.Ş. tarafından 2013 

yılı sonu itibariyle; 3.742,00 m (B14 düz) galeri ilerlemesi gerçekleşmiş ve 13.464.058,14 TL 

tutarında fiziki ve nakdi yatırım yapılmıştır. İşin devamı sırasında verilen ilave işler ve 

kurumdan kaynaklanan aksaklıklar nedeniyle verilen  toplam 386 günlük  ek süre ve bilahare 

benzer nedenlerle verilen 3,5 aylık ve uzatma döneminde verilen   ek sürelerle   birlikte işin 

tamamlanma süresi 03.06.2013 olmuştur.  

 Ancak firma işi verilen ek sürelere rağmen tamamlayamadığı için TTK Yönetim 

Kurulunun  24/06/2013 tarih ve 201 sayılı kararı ile sözleşme feshedilmiştir. 

Proje kapsamında 2013 yılı sonu itibariyle 3.742,00 metresi STAR A.Ş. tarafından 

olmak üzere toplam 4.740,50 m ( 4.384,00 m B14 düz, 81,00 m B14 meyilli, 49,00 m B10 

düz ve 226,50 m B10 meyilli) galeri ilerlemesi yapılmış ve 16.289.025,35 TL fiziki ve nakdi 

yatırım gerçekleşmiştir.  

Proje kapsamında 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında müessese imkanlarıyla ekip 

yetersizliği nedeniyle ilerleme yapılamadığından proje tamamlanamamıştır. Yüklenici firma 

ile Kurum arasında eksik, noksan ve kusurlu işlere ilişkin hukuki süreç devam etmektedir. 

Asma Dilaver İşletmesi -320 Kat Hazırlığı Projesi; 

Asma-Dilaver İşletme Müdürlüğü’nde üretim -50/-250 kotları arasındaki panolardan 

yapılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda -200 kotunun üzerindeki rezerv biteceğinden, alt 

kotlardaki rezervin üretimine yönelik hazırlıklar projelendirilerek sürdürülmektedir.  

Halen -200/-250 kotları arasında bir panoda devam eden  üretim çalışmaları  

önümüzdeki yıllarda bu kotlar arasında yoğunlaşacaktır. -200/-250 kotları arasındaki üretim 

çalışmaları devam ederken -320 Kat Hazırlıkları yapılarak -250/-320 kotları arasındaki 

yaklaşık 8.200.000 ton rezervin üretilebilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 2013 

yılında -320 Kat Hazırlığı Projesinin programa alınması öngörülmüştür.  

Yeni bir kredi numarası ile programda yer alan Asma- Dilaver  -320 Kat Hazırlığı 

Projesinde, ön çalışmalar sonucu 2.265,00 metre B14 demirbağlı düz, 520,00 metre B18 

demirbağlı düz ve 300,00 metre B10 demirbağlı meyilli galeri olmak üzere toplam         

3.085,00 metre galeri sürülmesi planlanmış ve proje tutarı 24.941.000 TL olarak belirlenmiş 

olup kredi keşif dosyası 25/11/2013 tarihinde onaylanmıştır.  

2014-2017 yıllarında proje kapsamında ekip yetersizliği nedeniyle herhangi bir 

ilerleme yapılamadığı görülmektedir. 
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Müessese yatırım programlarında yıllardır yer alan Asma Dilaver İşletmesi -250 Kat 

Hazırlığı Projesi ve Asma Dilaver İşletmesi -320 Kat Hazırlığı Projesi kapsamında Hazırlık 

İşçi sayısındaki yetersizlik nedeniyle ekip oluşturulamadığı bu nedenle de 2014-2017 yılları 

arasında herhangi bir galeri ilerlemesi yapılamadığı görülmektedir. 12.03.2018 tarihi itibarıyla 

müessesenin fiili hazırlık işçi sayısına bakıldığında 450 olarak belirtilen norm kadro işçi 

sayısının fiili olarak 185 e düştüğü, müessesede üretimin devamlılığı açısından önemi 

yukarıda belirtilen bu iki proje kapsamında önümüzdeki yıllarda da   mevcut hazırlık 

işçilerinin zorunluluk arz eden bağlantı, geçiş desandre galerileri, tamir tarama, göçük açma, 

tabanlar  ve başyukarılar gibi hazırlık işlerine tertip edilmeleri nedeni ile ekip ayrılarak 

ilerleme yapılabilmesi mümkün görülmemektedir. 

Müessese’de 2017 yılında hazırlık faaliyetlerinin sürdürüldüğü en üst kat kotu -143 

metre, en alt kat kotu ise -320 metre olmuştur.  Bu faaliyetler aşağıda özetlenmiştir; 

–143 kotunda TH demir bağlarla taban yolu sürme çalışmalarının başlayabilmesi için 

-205/-100 silo içi tamir-tarama yapılması devam etmiştir. 

-170 katı 2. Kuzey Bant Desandre lağımı üzerinden ; -232/-316 Çay geçiş desandre 

lağımları sürülmeye devam etmiş. Çay Batı taban giriş bağları yapılmıştır. 

-320 2.Kuzey Çay doğu lağımı bant bağlantısı yoluna başlanmıştır. 

3.5 Varagel dibinden -260 ara kat lağımına 5 tonluk desandre sürülmesi işlemi devam 

etmiştir. 

-205 katı 3.Kuzey lağımı göçük açma çalışmaları devam etmiştir. 

-253 Nasifoğlu Geçiş Kuzeybatı lağımı sürülmüş olup, Tv. ve Tb. Acılık geçiş 

lağımlarına başlanmıştır. 

-205/-260 ara katlarında , -320 ana katlarında B-10 kesite göre toplam 107 metre  

göçük açma işi, toplam 866,60 metre tamir-tarama yapılmıştır.  

Bunun yanı sıra; -170 -205 tonluk varagelinde, malzeme ve tamir ve taramalardan 

çıkan postanın nakli yapılmıştır. -170/-205 5 tonluk (3,5 varagelinde), -260 /-320 5 tonluk 

varagelinde hazırlık servisi ve ocakların malzeme nakliyatı yapılmıştır. Bu katlardan çıkan 

postanın +38’e nakli sağlanmaktadır. 

Hazırlık servisine bağlı olan; sondaj servisinde yürütülen faaliyetler kapsamında 

arama ve kontrol sondajları yapılmakta olup 2017 yılı içerisinde, 1.483 m. arama ve 3.721 m. 

kontrol sondajı olmak üzere toplam 5.204 m. sondaj yapılmıştır. 

Müessesenin yukarıda özetlenen 2017 yılı Hazırlık Faaliyetleri incelendiğinde Hazırlık 

işçilerinin önemli bir bölümünün, üretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için zorunluluk arz 
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eden, göçük açma, tamir tarama, taban ve başyukarılar, geçiş ve bağlantı lağımları  gibi 

işlerde tertip edildiği, geleceğe yönelik plan ve programlar doğrultusunda bugünden yapılması 

zorunlu olan projelere işçi tertip edilemediği anlaşılmaktadır. 2017 yılında 346.005 ton 

tuvönan kömür üretimi gerçekleştiren müessesenin 2018 yılına devir eden üretime hazır 

rezervinin 382.384 ton olduğu dikkate alındığında hazırlık çalışmalarındaki yetersizlik 

nedeniyle önümüzdeki yıldan itibaren üretimde sorun yaşanacağı görülmektedir. 

 

Müessesenin Hazırlık Servisinde; 1 Başmühendis, 1 Servis Mühendisi, 1 Hazırlık 

Mühendisi, 2 Maden Teknikeri, 4 Harita Teknikeri, 8 Maden Nezaretçisi, 234 Hazırlık 

(hazırlık, nakliyat, tarama, bakım-onarım, sondaj, vinç op.  v.b. sanatlarda görev yapan) işçisi 

bulunmaktadır. Bu işçilerin bir bölümünden de iş kazası ve diğer nedenlerle uzun süreli 

istirahat izinleri almaları nedeniyle verim alınamadığı görülmektedir.  

Müessese’nin 2017 yılı ilerleme randımanının bir önceki yıla göre ve 2017 yılı TTK 

ortalaması ile karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 

     Hazırlık İlerleme Randımanları Tablosu 

Hazırlık ilerleme 

randımanları 

2016 yılı 

gerçekleşen 

cm/yev. 

2017 yılı 

gerçekleşen 

cm/yev. 

2017 yılı  

TTK 

Ortalaması 

cm/yev. 

Geçen yıla 

göre 

gerçekleşme 

oranı 

% 

TTK 

Ortalamasına 

göre 

gerçekleşme 

oranı 

% 
Kredili galeriler         

 
Hazırlık 

galerileri 
13,33 9,31 8,30 70 89 

Müteferrik 

galeriler 
6,84 12,22 11,70 179 96 

Galeriler 

toplamı 
12,25 11,11 12,42 91 112 

Tabanlar 14,12 16,72 12,69 118 76 

 

2017 yılında önceki yıla göre galeri ilerleme hızlarının %9 oranında düşüş ile 11,11 

cm/yev. olarak gerçekleştiği, taban ilerleme hızlarının %18 oranında artışla 16,72 cm/yev. 

olarak gerçekleştiği görülmektedir. Hazırlık işçiliği yevmiye sayısının da önceki yıla göre %6 

oranında eksik gerçekleşmesi ve hazırlık işçilerinin önemli bir bölümünün tamir tarama, 

göçük açma gibi zorunluluk arz eden işlerde çalıştırılması toplam taş içi hazırlık miktarının 

önceki yıla göre %17 oranında azalmasına neden olmuştur. Kömür içi hazırlık (taban ve 
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başyukarılar)  ilerleme randımanlarında görülen önceki yıla göre %24 oranındaki düşüşün 

aynı nedenlerle olduğu görülmektedir.   

Öte yandan, Gerek çalışma arınlarının taş tumbasına uzaklıkları nedeniyle, boş vagon-

dolu vagon nakliyatındaki gecikmeler, yollardaki arızalar, gerekse hazırlık işlerinde kullanılan 

ekonomik ömrünü doldurmuş E.H  delici ve yükleyicilerde (8 adet) sıkça karşılaşılan arızalar 

ve yedek parça temininde yaşanan sorunlar da galeri ilerleme hızlarını olumsuz 

etkilemektedir.  

Ekonomik ömrünü doldurmuş mevcut E-H delici ve yükleyiciler  daha ziyade kısa 

metrajlı (50-100 metre) hazırlık lağımlarında kullanılabilmekte,  bu lağımlarda arın gerisi 

hizmetler tonluk vagonlarla yapıldığından faal durumda tutulabilen az sayıdaki E-H delici ve 

yükleyici kapasitelerinden de istenilen düzeyde yararlanılamamaktadır.  Taban yollarında 

nakliyat tonluk vagonlarla yapıldığından E-H delici ve yükleyici çalıştırılamamakta, bunun 

yerine zorunlu olarak posta makineleri ve delik delici martoperfaratörler kullanılmaktadır. 

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 ve yeterli sayı ve nitelikte hazırlık işçisi temin edilerek 3 

vardiya halinde çalışılması halinde, mevcut birikimiyle müessesenin galeri ilerlemelerini, 

metraj ve ilerleme hızı anlamında artırma şansı vardır.  

Müessesede 1992 yılında Dünya Bankası kredisi ile alınan 8 adet Elekto-Hidrolik 

Delici Yükleyicinin ekonomik ömürlerini doldurması nedeniyle, sıkça arızalandıkları, yedek 

parça teminlerinde de sıkıntı yaşandığı, bakım onarım masraflarının arttığı görülmektedir.  

 

Öneri: 

Müessesede taş ve kömür içi hazırlık çalışmalarının zamanında tamamlanarak 

üretimde devamlılığın sağlanabilmesi için;  yeterli sayı ve nitelikte hazırlık işçisi temini ile 

ekonomik ömürlerini doldurmuş mevcut Elekto-Hidrolik Delici ve Yükleyicilerin, üretim plan 

ve programları doğrultusunda yeterli sayı ve kapasitede olmak üzere yenilenmesi, taş içi 

galeri ilerlemelerinde tam cephe galeri açma makinelerinin kullanılma imkanlarının 

araştırılarak değerlendirilmesi önerilir.  
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BULGU 7.2.5: Müessese’de yapılmakta olan kömür üretim faaliyetinin tüm 

aşamalarında, alınan tedbirlere rağmen  iş kazalarının önlenememesi, 

Müessese’de yapılmakta olan kömür üretim faaliyetinin tüm aşamalarında önemli 

miktarda iş gücü ve zaman kaybına neden olan iş kazalarının alınan tedbirlere rağmen 

önlenemediği görülmüştür. 

Müessese’nin 2017 yılı iş kazaları ile ilgili değerler, bir önceki yılla birlikte, aşağıdaki 

çizelgede gösterilmiştir. 

                     İş Kazaları Tablosu 

İşyeri Yıllar 

Kaza Ölü Yaralı Kayıp 10.000 adet 

yevmiyeye 

düşen kaza 

adedi 

10.000 ton 

tuvönan 

üretime 

düşen kaza 

adedi 

adedi sayısı sayısı iş günü 

      sayısı 

Yeraltı 
2016 617   621 6.601 22,9 17,7 

2017 569 2 569 21.324 23,1 16,4 

Geçen yıla göre % 92  92 323 101 93 

Yer üstü 
2016 16  16 142 3,4 - 

2017 20  20 44 4,5 - 

Geçen yıla göre % 125  125 31 135 - 

Toplam 
2016 633  637 6.743 20,0 18,2 

2017 589 2 589 21.368 20,3 17,0 

Geçen yıla göre % 93  92 317 102 94 

 

Yapılan incelemelerde; Müessese’de 2017 yılında bir önceki yıla göre %7 oranında 

azalışla 589 iş kazası olduğu, 569 kazanın yeraltında, 20 kazanın yer üstünde meydana 

geldiği,  bu kazalardan ikisinin ölümle sonuçlandığı görülmektedir. 

29.06.2017 tarihinde 4114576 sicil nolu PAÜ. İşçisi S.C.’ nun -187/-206 Piriç ayakta 

taban yolunda zincirli konveyör arızasına müdahalede oluk ekleme esnasında meydana gelen 

kaza sonucu vefat etmiştir.  

24.07.2017 tarihinde 4113059 sicil nolu PAÜ. İşçisi R.Z.’nın -220/-240 sulu ayakta 

kömür aktarılması esnasında, ayak arkasında meydana gelen göçük sonucu vefat  etmiştir. 

Kaza adedinin doğal olarak işçi sayısı ve yapılan üretim miktarı ile değişkenlik 

göstereceği göz önüne alındığında, 10.000 yevmiye başına ve 10.000 ton üretim başına düşen 

kaza adetleri daha sağlıklı kıyaslama yapılmasına imkan tanımaktadır. Müessese’de yeraltında 
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2015 yılında 10.000 yevmiyeye düşen kaza adedi 17,61 iken, 2016 yılında %30 oranında 

artarak 22,9’a yükseldiği, 10.000 tona düşen kaza adedinin de 14,2 iken bir önceki yıla göre 

%25 oranında artarak 17,7 ye yükseldiği, 2017 yılında 10.000 yevmiyeye düşen kaza adedinin 

23,1, 10.000 tona düşen kaza adedinin 16,4 olduğu görülmüştür. Yeraltı değerlerinin, Kurum 

ortalamasının  10.000 yevmiyeye düşen kaza adedi için 19,32 adet, 10.000 ton tuvönan 

üretime düşen kaza adedi için de 17,46 adet olduğu dikkate alındığında, 10.000 yevmiye ye 

düşen kaza adedinin kurum ortalamasının üstünde kaldığı görülmektedir. 

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

sonuçlanan 567 kaza sonucu  567 yaralının, 412’sinin (%72) pano ayak üretim işçisi, 38 inin 

hazırlık işçisi, 24 ünün nakliyat, 13 ünün mekanizasyon ve pres işçisi  olmasıdır. Öte yandan, 

yeraltında meydana gelen 569 kazanın, 36 tanesinin (%6’sı) göçüklerden kaynaklandığı, bu 

kazalarda 1 işçinin öldüğü, 35 işçinin yaralandığı, ciddi yarlanma ve ölümlere göçüklerin 

neden olduğu,   454 tanesinin (%80’i) düşme, kayma, çarpma, yuvarlanma gibi “muhtelif” 

sebeplerden kaynaklandığı, 59 tanesinin (%10’u) malzeme taşıma ve kullanma esnasında 

meydana geldiği, 13 kazanın el ile nakliyattan, 4 kazanın  makine elektrik nedeniyle olduğu 

bu kazalarda 1 işçinin öldüğü, 3 kazanın da mekanik nakliyattan kaynaklandığı görülmüştür.   

Müessesede 2017 yılında yeraltı ve yerüstü işyerlerinde meydana gelen toplam 589 

kaza sonucunda  oluşan iş günü kaybı bir önceki yıla (6.743) göre, 2 ölümlü kazanın etkisiyle 

%319 oranında artarak toplam 21.569 gün olmuştur. 

Üzülmez müessesinde 2017 yılında yaralanma ile sonuçlanan 567 adet kaza yaralanan 

organlar ve muhtelif başlığı altında toplanan nedenler açısından değerlendirilerek kişisel 

koruyucu malzemelerin kullanılmasının titizlikle takip edilmesi ve kazaların tekerrür 

etmemeleri yönünde eğitim çalışmaları dahil gerekli her türlü tedbirin alınması 

gerekmektedir. 

Havzanın bütününde karşılaşılan üretim derinliklerinin giderek artması Üzülmez 

Müessesesi için de geçerlidir. 2017 yılında Müessese’nin dengelenmiş üretim derinliği önceki 

yıla göre 10 metre artarak -226 metre olmuştur. Yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla bu 

derinlik daha da artacaktır. Bu derinleşme, ani gaz degajı gibi ciddi kaza risklerinin artması ile 

kaza olasılıklarına karşı geçmişten daha sıkı kontrol, denetim, izleme ve eğitim gerekliliğini 

de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle; Müessese üretim işyerlerinde ilgili mevzuat 

hükümlerinin yanı sıra “Kurum Degaj Yönergesi” hükümlerinin titizlikle uygulanması 

gerekmektedir. 
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 Çalışılan bütün ayaklarda mekanize olunamaması, damar yapısı, karşılaşılan arıza ve 

faylar ile iş güvenliğine ilişkin tedbirlerin tam anlamıyla alınamaması nedeniyle, Müessese’de 

kaza sayısı ve sıklığı tamamen yarı veya tam mekanize çalışan emsallerine göre çok yüksek 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle; 

- iş kazalarının iş yeri amirleri tarafından titizlikle irdelenmesi,  

- vardiyalarda 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 (özellikle pano ayak üretim işçilerinin) 

devam edilmesi,   

- tamir tarama ve bakım onarım işlerine gereken önemin verilmesi,   

- yeraltında kullanılan tüm elektrik motorları ile kablo ve bağlantılarının AlSz (alev 

sızdırmaz) özellikte olmasının sağlanması, uygun kablo ve glendlerin (kablolarin tip ve 

tanımına uygun, kursun, aliminyum kılıf, metal zirh ve örgü uzerinden elektriksel irtibat 

yapılma şartını yerine getirmek kaydı ile cihazlara doğrudan girişini sağlayan, emniyetli 

olarak tutturan ve koruyan elemanlar) 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 

bulunmayı alışkanlık haline getirmiş olan personele çok ciddi ve caydırıcı müeyyideler 

uygulanması, bu uygulamaların da istisnasız bir şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir.  

Müessesede İş Kazası tazminatı olarak 2016 yılında 2.545.609,74 TL, 2017 yılında ise 
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4.367.422,80 TL ödendiği görülmüştür. 

 

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 7.2.6: Müessese faaliyet sınırları içinde bulunan ve Demir Madencilik 

Tic.A.Ş.tarafından  rödövans usulü işletilen 7/9 no.lu sahaya ilişkin olarak firmanın 

rödövans faaliyetinden kaynaklanan borçlarını ödemediği gibi teminat tutarlarını da 

sözleşme hilafına artırmaması 

7/9 nolu sahada rödövans usulü ile işletmecilik faaliyetinde bulunan Demir Madencilik 

A.Ş'nin 2017 yıl sonu itibarıyla borcu 3.670.074,23 TL 'ye yükselmesine karşılık teminatının 

1.137.617,12 TL 'de kaldığı görülmüştür. 

Kurum ile Demir Madencilik Şirketi arasında imzalanan 22.12.2004 tarihli 

sözleşmenin ; 

TTK’ya ödenecek rödövans payı ve ödemeler başlıklı 7. Maddesinde; “… b) 

Tahakkuk ve ödemeler: İşletmeci, ilk üretim yılının başlangıç ayından başlamak üzere her üç 

ayda bir  … üretip sevk ettiği kömür ve varsa mahlutların redevans payı tutarlarını izleyen 

ayın içinde ödeyecektir… 

İşletmeci her üretim yılı sonunda o yıl için Sözleşmeye göre tahakkuk etmiş 

ödenmeyen taahhüt redevans tutarlarını, varsa bu işle ilgili diğer borçlarını, yeni üretim 

yılının ilk ayı içerisinde ödemek zorundadır.  

İşletmecinin oluşacak redevans, ceza tahakkuku, kira ve benzeri tüm borçları hiçbir 

şekilde toplam teminatını aşmayacaktır. Aşması durumunda sahadan maden sevkiyatı 

durdurulacaktır. 

Kira, taşınır ve taşınmaz maden tesisat, teçhizat, makine ve benzeri kira bedelleri de 

takvim yılı sonu itibariyle rödövans bedelleriyle birlikte ödenecektir. 
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İşletmecinin borçları, izleyen üretim yılına ertelenemez. İşletmeci, yukarda belirtilen 

üç aylık dönemlerde ve üretim yılı sonunda oluşan her türlü borçlarını zamanında ödemediği 

takdirde, Sözleşmenin 27. Maddesi hükümleri saklı kaymak kaydıyla TC Merkez Bankası’nca 

kısa vadeli kredilere uygulanan reeskont faizi üzerinden hesaplanacak faiz tutarını ve varsa 

bun ilişkin fon giderlerini de TTK’ya ödemek zorundadır. İşletmeci bu borçları ödeyinceye 

kadar sahadan maden sevkiyatına izin verilmeyecektir.” 

Kesin teminat ve üretim teminatı balıklı 9. Maddesinde ; ‘’…c) İzleyen her üretim yılı 

için ocak ayında belirlenen ton başına rödövans bedelinin, o üretim yılı için taahhüt edilen 

üretim miktarı ile çarpımı sonucu bulunacak değerin % 25 i tutarındaki eksik üretim teminatı 

işletmeci tarafından tamamlanacaktır. 

d) TTK, işletmecinin taahhüt ettiği üretim miktarının karşılığı olan rödövans bedeli 

dahil diğer her türlü alacaklar ve faizlerini, uğradığı zararı kesin teminattan tahsil eder. 

Bu takdirde işletmeci durumun kendisine tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde 

teminatı eski seviyesine çıkarmak zorundadır. 

Üretim ve kesin teminatın süresi içinde şartname ve sözleşme ile öngörülen seviyesine 

çıkartılmaması halinde, sözleşmenin 27. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sahadan 

kömür sevkıyatı durdurulur. 

e) Kesin Teminatın Geri Verilmesi: 

Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği 

anlaşıldıktan ve işletmecinin bu işten dolayı TTK’ ya ve MÎGEM’ e herhangi bir borcunun 

olmadığı tespit edildikten sonra SSK’dan ilişiksizlik belgesinin getirilmesi halinde teminatın 

tamamı iade edilir. 

İşletmecinin, sözleşme konusu işler nedeniyle TTK’ya, MİGEM’ e ve SSK’ ya olan 

borçlarını işin bitim tarihine kadar ödememesi halinde teminat, protesto çekmeye ve hüküm 

alınmaya gerek kalmaksızın nakde çevrilerek borçlarına mahsup edilir. Varsa kesin teminatın 

kalan kısmı SSK’dan ilişiksizlik belgesi getirilmesini müteakip, işletmeciye geri verilir.’’ 

Hükümleri bulunmaktadır. 

Yine Kurum ile firmalar arasında imzalanan 06.02.2015 tatihli 5 yıllık süre uzatım 

protokolünün TTK’ya ödenecek redevans payı ve ödemeler başlıklı 7. Maddesinde özetle; "... 

c) Tahakkuk ve ödemeler ... 

İşletmeci, tahakkuk edecek üretim yılı redevans bedellerini aşağıda belirtilen esaslar 

dahilinde ödeyecektir: 
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1- …İşletmeci, ilk üretim yılının başlangıç ayından başlamak üzere her üç ayda bir 

sahadan üretip sevk ettiği kömür ve varsa mahlutların redevans payı tutarları ile kira 

bedellerini üç aylık üretim dönemini izleyen ayın içinde ödenmesi zorunludur. Borçların 

izleyen ayın içinde ödenmemesi durumunda; ödenmeyen borçlara, ait olduğu üç aylık üretim 

dönemini takip eden üç aylık üretim döneminin ilk gününden itibaren, bu protokolde belirtilen 

gecikme faizi uygulanacaktır.  

Son üç aylık döneme ait redevans, kira, taşınır ve taşınmaz maden tesisat, teçhizat 

makine ve benzeri kira bedelleri ile ayrıca, ilgili yıla ait benzer ve diğer tüm borçlar; takip 

eden yeni üretim yılının ilk ayı içinde ödenmek zorundadır. Bu sürede ödenmeyen borçlara, 

yeni üretim yılının ilk gününden itibaren bu protokolde belirtilen gecikme faizi 

uygulanacaktır. 

2- ..Taahhüt edilen ancak üretilemeyen kömürlere ait redevans ödemeleri; tahakkuku 

ilgili yılın sonu itibarıyla yapılacak ve takip eden yeni üretim yılının ilk ayı içinde ödenmesi 

zorunludur.  

3-….Üretim dönemleri veya üretim yılları sonunda; işletmecinin oluşacak redevans, 

ceza tahakkuku, kira ve benzeri tüm borçları, hiçbir şekilde toplam teminatını aşmayacaktır. 

Borçların toplam teminatı aşması durumunda sahadan maden sevkiyatı durdurulur. Firmanın 

borçları karşılayacak şekilde ek teminat vermesi durumunda sahanın sevkiyatı açılabilecektir. 

Bu teminat, borçların ödenmesi durumunda başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın işletmeciye 

iade edilir. 

İşletmecinin borçları, izleyen üretim yılına ertelenemez. İşletmeci yukarda belirtilen üç 

aylık dönemlerde ve üretim yılının sonunda oluşan her türlü borçlarını zamanında ödemediği 

takdirde, protokolün 27. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, TC Merkez Bankası nca 

kısa vadeli kredilere uygulanan reeskont faizi üzerinden hesaplanacak faiz tutarını ve varsa 

buna ilişkin fon giderlerini de TTK’ ya ödemek zorundadır. İşletmeci bu borçlarını 

ödeyinceye kadar sahadan maden sevkiyatına izin verilmeyecektir."   Hükümleri 

bulunmaktadır. 

Öte yandan Sözleşmenin 27. Maddesinde Sözleşmenin TTK tarafından tek taraflı 

fesih edilmesi tanımlanmış olup, 27.inci Maddenin “a” bendinde tek taraflı feshi oluşturan 

nedenler; 

“İşletmeci bu sözleşme ile tayin ve tespit olunan yükümlülüklerini kısmen veya 
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tamamen yerine getirmediği veyahut sözleşmenin yürütümünde, sözleşme hükümlerine 

herhangi bir suretle riayet etmediği veya işi tatil ettiği yahut TTK’ca verilecek talimatı 

belirlenecek süre zarfında ifa etmediği veya TTK’ ca işletmecinin işi yürütüp zamanında 

ikmal edemeyeceğine kanaat getirildiği takdirde TTK protesto çekmeye, hüküm almaya 

başvurmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmeye ve teminatı gelir kaydetmeye 

yetkilidir. Gelir kaydedilen teminat işletmecinin borçlarına mahsup edilemez. 

Bu takdirde keyfiyet işletmeciye bildirilir ve TTK’nın fesih tebliğ tarihine kadarki 

işlemler nedeni ile doğmuş ve doğacak her türlü borçları ile doğacak her türlü zararı ile 

alacakları işletmeciden tahsil edilir.”  Şeklindedir. 

06.06.2017 tarih ve 16793132-111/2593 sayılı yazı ile Demir Madencilik firmasına, 

"Kuruma olan rödevans borçların karşılamaması nedeniyle, sözleşmede belirtilen hukuki 

sürecin başlatılmaması için rödevans borçlarının Kurum hesabına yatırılması ve teminatın 

tamamlanması" konusunda bildirimde bulunulmasına rağmen firmanın borcunu ödemediği 

gibi teminatlarını da borç miktarına tamamlamadığı ayrıca üretim teminatı olarak Alınan 

depozito ve teminatlar hesabına kaydedilen 49.000,00 TL'nin aslında kurum hesaplarına 

yatırılmadığı ve firmadan olan alacaklar hesabına kaydedildiği, söz konusu rödövans taahhüt 

borçları ile orman izin bedelleri ve gecikme faizlerinden oluşan yılsonu borcu 3.670.074,23 

TL 'ye karşılık 1.137.617,12 TL teminat mektubu bulunmasına rağmen, firmanın eksik kömür 

beyanından kaynaklanan vergi borcu sebebiyle teminat mektuplarına mahkemece tedbir 

konulmuş olduğundan teminat mektupları da paraya çevrilemediği, bunun üzerine 2018 

yılında, firma ile yapılan sözleşmenin tek taraflı olarak Kurumca feshedilerek tasfiye 

aşamasına gelindiği görülmüştür. 

 

Öneri: 

Müessese ruhsat alanı içerisinde 7/9 nolu sahada rödövans usulü ile işletmecilik yapan  

firmanın 1,18 milyon TL bedelli teminat mektubuna karşılık kuruma olan ve 2017 yıl sonu 

itibarıyla 3,67 milyon TL’ye ulaşan borcunun firma ile karşılıklı imzalanan Sözleşme ve 

Protokol ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tahsil edilmesi için gereğinin yapılması 

önerilir. 
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BULGU 7.2.7: İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda zaman zaman iş 

kazalarının ve meslek hastalıklarının ilgili mercilere yasal süresi içinde bildirilmemesi 

ile Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müessese işyerlerinde 

yapılan teftişlerde eksiklikler tespit edilmesi, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazası geçiren işçilerin e- bildirgeleri ile 

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

Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müessese işyerlerinde yaptıkları teftişlerde 

eksiklikler tespit edilmesi nedeniyle, Müessesenin zaman zaman idari para cezası ödemek 

durumunda kaldığı, 2017 yılında bu nedenlerden dolayı toplam 338.126,94 TL idari para 

cezası ödendiği 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 35. Maddesinde; 

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

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

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

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

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

soruşturulması başlıklı 14. Maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 36. 

Maddesinde; “ ... Meslek hastalığının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 

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

sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen 

işveren tarafından, 

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

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

hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen 

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

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



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Üzülmez TİM 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

88 

 

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

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel 

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

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

" ... 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; 

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

işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten 

itibaren üç iş günü, 

– Sağlık hizmet sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen 

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

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

... " denilmiş olup, 

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

sigortalılar .. için işverenlerce Kuruma verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin 

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

çıkarılan yönetmelikle belirlenir. …Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine 

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

Kurumca verilecek idarî para cezaları başlıklı 102. Maddesinde ise; “… c) 86 ncı 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde 

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

zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde 

vermeyenlere her bir fiil için; … 

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

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

para cezası verilir”  

denilmektedir. 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre iş kazaları ve meslek hastalıkları ile aylık 

prim ve hizmet belgelerinin yukarıda belirtilen mevzuatta belirtilen sürelerde ilgili mercilere 

bildirilmesi/verilmesi gerekmekte olup Müessesede kömür üretimi yapılan ocaklar ve diğer 

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

Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen asgari şartları taşımaları gerekmektedir. 
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

tarafından müessese işyerlerinde 2017 yılında yapılan teftişlerde eksiklikler tespit edilmesi ile 

Müessesede gerçekleşen iş kazaları ve aylık prim ve hizmet belgelerinden bazılarının 

zamanında ilgili merciilere bildirilmemesi nedenleriyle Müesseseye idari para cezası ve 

usülsüzlik cezaları yaptırımı uygulandığı, gerek erken ödeme indirimi ve gerekse yapılan 

itirazlar neticesinde uygulanan indirimler sonucunda 136 Diğer çeşitli alacaklar hesabında 

kayıtlı 338.126,94 TL ceza ödemesi yapıldığı görülmüştür. 

 

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 

zamanında hazırlanması için kaza takip mühendisliği birimlerinin yeterli nitelikte ve sayıda 

personel takviyesi de dahil gerekli tedbirlerin alınması önerilir. 

8. SONUÇ 

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi’nin 2017 yılı bilânçosu ve 144.125.168,02 

Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.   

 

9. EKLER 

Ek 1: Kamu İşletmesi Mali Tabloları 

Ek 1.1 TTK Üzülmez TİM 31.12.2017 Tarihli Bilançosu ve Dipnotları (Bilanço Dışı Yükümlülükler 

dâhil) 

Ek 1.2 TTK Üzülmez TİM 2017 Yılı Gelir Tablosu ve Dipnotları 

Ek 1.3 TTK Üzülmez TİM 2017 Yılı Nakit Akış Tablosu 

 

Ek 2: Diğer Tablo ve Şemalar 

Ek 2.1 Teşkilat Şeması 
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Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 31.12.2017 Tarihli Bilançosu     Ek 1.1.1 

 Aktif ( Varlıklar ) 

 Önceki dönem  Cari dönem 

TL TL TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar   
 

    

  A-Hazır değerler   415.696,37   543.282,32 

     1-Kasa 2.749,80   1.131,37   

     2-Alınan çekler 

 

  

 

  

     3-Bankalar 412.946,57   542.150,95   

     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   
 

    

     4-Diğer menkul kıymetler   
 

    

     5-Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)   
 

    

  C-Ticari alacaklar   1.395.456,72   4.089.118,95 

     1-Alıcılar 15.005,10   8.609,44   

     2-Alacak senetleri     

 

  

     3-Alacak senetleri reeskontu (-)     

 

  

     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)     

 

  

     5-Verilen depozito ve teminatlar     

 

  

     6-Diğer ticari alacaklar 1.380.451,62   4.080.509,51   

     7-Şüpheli diğer alacaklar 248.971,73   279.443,95   

     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (248.971,73)   (279.443,95)   

  D-Diğer alacaklar   6.499.817,37   381.859,59 

     1-Ortaklardan alacaklar     
 

  

     2-İştiraklerden alacaklar     
 

  

     3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar 6.307.799,35   

 

  

     4-Personelden alacaklar 30.288,74   40.957,21   

     5-Diğer çeşitli alacaklar 161.729,28   340.902,38   

     6-Diğer alacak senetleri reeskontu 

 

  

 

  

     7-Şüpheli diğer alacaklar 178.496,12   179.251,96   

     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (178.496,12)   (179.251,96)   

  E-Stoklar 
 

12.158.407,55 
 

10.385.731,25 

     1-İlk madde ve malzeme 11.912.814,44   10.385.731,25   

     2-Yarı mamuller 
 

  
 

  

     3-Mamuller 245.593,11   
 

  

     4-Ticari mallar     
 

  

     5-Diğer stoklar   
 

    

  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   593.462,71   621.213,59 

     1-Gelecek aylara ait giderler  593.462,71 
 

621.213,59   

     2-Gelir tahakkukları         

  H-Diğer dönen varlıklar   809.390,32   2.104,35 

     1-Devreden KDV 799.244,63 
 

    

     2-İndirilecek KDV   
 

    

     3-Diğer KDV   
 

    

     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar   
 

    

     5-İş avansları   
 

    

     6-Personel avansları 10.145,69 
 

2.104,35   

     7-Sayım ve tesellüm noksanları   
 

    

     8-Diğer çeşitli dönen varlıklar   
 

    

     9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-)         

     Dönen varlıklar toplamı   21.872.231,04   16.023.310,05 
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Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 31.12.2017 Tarihli Bilançosu           Ek 1.1.2   

 Aktif ( Varlıklar ) 

 Önceki dönem  Cari dönem 

TL TL TL TL 

Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar         

  A-Ticari alacaklar   4.405,96   4.405,96 

     1-Alıcılar         
     2-Alacak senetleri         

     3-Alacak senetleri reeskontu (-)         

     4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)         
     5-Verilen depozito ve teminatlar 4.405,96   4.405,96   

     6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)         

  B-Diğer alacaklar         

     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         

     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 (-)         

  D-Maddi duran varlıklar   39.911.962,61   43.927.383,26 

     1-Arazi ve arsalar 483.971,90   471.699,54   
     2-Yer altı ve yer üstü düzenleri  36.024.054,37   36.024.054,37   

     3-Binalar 2.432.624,59   2.089.803,58   

     4-Tesis, makine ve cihazlar 49.575.961,70   58.863.605,67   
     5-Taşıtlar 559.031,52   559.031,52   

     6-Demirbaşlar 76.769,94   76.983,24   

     7-Diğer maddi duran varlıklar  566.568,44   806.518,38   
     8-Birikmiş amortismanlar (-) (49.807.019,85)   (54.964.313,04)   

     9-Yapılmakta olan yatırımlar     
 

  

    10-Verilen avanslar     
 

  

  E-Maddi olmayan duran varlıklar         

     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   12.860.691,63   15.064.864,74 

     1-Arama giderleri 2.621.977,62   

 

  

     2-Hazırlık ve geliştirme giderleri 17.354.024,75   21.997.273,67   

     3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar      
 

  
     4-Birikmiş tükenme payları (-) (7.115.310,74)   (6.932.408,93)   

     5-Verilen avanslar     

 

  

  G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları         

     1-Gelecek yıllara ait giderler         

     2-Gelir tahakkukları         

  H-Diğer duran varlıklar         

     1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV         

     2-Diğer KDV         

     3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar         

     4-Diğer çeşitli duran varlıklar         

      Duran varlıklar toplamı   52.777.060,20   58.996.653,96 

      Aktif (varlıklar) toplamı   74.649.291,24   75.019.964,01 

 

 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Üzülmez TİM 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

92 

 

Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 31.12.2017 Tarihli Bilançosu 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         

      1-Banka kredileri         

      2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         

      3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)         

      4-Uzun vd. yabancı kredilerin anapara taksitleri ve faizleri         

      5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faizleri         

      6-Çıkarılmış bonolar ve senetler         

      7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         

      8-Menkul kıymetler ihraç farkı         

      9-Diğer mali borçlar         

  B-Ticari borçlar   302.713,95   177.793,23 

      1-Satıcılar 7.601,69   13.818,01   

      2-Borç senetleri         

      3-Borç senetleri reeskontu (-)         

      4-Alınan depozito ve teminatlar 295.112,26   163.975,22   

      5-Diğer ticari borçlar         

   C-Diğer borçlar   12.041,21   17.179.166,24 

      1-Ortaklara borçlar         

      2-İştiraklere borçlar         

      3-Bağlı ortaklıklara borçlar     17.132.026,62   

      4-Personele borçlar 6.043,07   33.639,62   

      5-Diğer çeşitli borçlar 5.998,14   13.500,00   

      6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         

   D-Alınan avanslar         

   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri         

      1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         

      2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         

   F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler   2.759.636,09   3.643.140,26 

      1-Ödenecek vergi ve fonlar 410.102,96   1.011.758,41   

      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 2.334.766,70   2.623.041,00   

      3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş          

          vergi ve diğer yükümlülükler         

      4-Diğer yükümlülükler 14.766,43   8.340,85   

   G-Borç ve gider karşılıkları         

      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   13.925.947,69   15.135.035,79 

      1-Gelecek aylara ait giderler         

      2-Gider tahakkukları 13.925.947,69   15.135.035,79   

   I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   0,00   0,00 

      1-Hesaplanan KDV         

      2-Diğer KDV         

      3-Sayım ve tesellüm fazlaları         

      4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar         

      Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   17.000.338,94   36.135.135,52 
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Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 31.12.2017 Tarihli Bilançosu          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         

       6-Menkul kıymetler ihraç farkı         

       7-Diğer mali borçlar         

   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         

       5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         

       6-Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar         

   D-Alınan avanslar         

   E-Borç ve gider karşılıkları   439.412,17   450.456,38 

       1-Kıdem tazminatı karşılıkları         
       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  439.412,17   450.456,38   

   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları         

       1-Gelecek yıllara ait gelirler         

       2-Gider tahakkukları         

       3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi         

   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   439.412,17   450.456,38 

                            Yabancı kaynaklar toplamı   17.439.751,11   36.585.591,90 

III-Öz kaynaklar         

   A-Ödenmiş sermaye   1.903.500.000,00   2.028.850.000,00 

       1-Sermaye 2.080.000.000,00   2.280.000.000,00   

       2-Ödenmemiş sermaye (-) (176.500.000,00)   (251.150.000,00)   
       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 (-) (1.675.828.920,93) (1.675.828.920,93) (1.846.290.459,87) (1.846.290.459,87) 

   F-Dönem net zararı (170.461.538,94) (170.461.538,94) (144.125.168,02) (144.125.168,02) 

       1-Teşebbüsün net zararı         

       2-Azınlık payları net karı (zararı)         

Öz kaynaklar toplamı   57.209.540,13   38.434.372,11 

IV-Azınlık payları         

                         Pasif (kaynaklar) toplamı   74.649.291,24   75.019.964,01 
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Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Bilanço Dipnotları                       Ek 1.1.5 

1- Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı 

2.280.000.000 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........................TL.      

 b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi ........................................TL. 

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı.............................................    33.073.231,26 TL.                   

4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı..............................TL. 

5- Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı..............TL. 

6- Pasifte yer almayan taahhütlerin top.tutarı.................................................TL. 

7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : 

Döviz cinsi                     Miktarı                              TL kuru                        Toplam tutar  

............................          ................................       ................................        ......................TL. 

8- Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil) : 

Döviz cinsi                     Miktarı                     TL kuru                          Toplam tutar  

............................          ..........................       .............................        .......... ....................TL. 

     9- Yurt dışına  Borçlar (Avanslar dahil) :                                                            

Döviz cinsi                        Miktarı                          TL kuru                      Toplam tutar  

........................          ...........................       ................................        ..............................TL. 

10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanları tutarı....................TL.       

11-Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı.....................TL. 

12- Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı.................TL. 

13- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü :      

         Türü                     Tertibi                 Adedi            Üsleri  Toplam               Tutar   

....................       .....................     ...............      ............................        ............................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   

..................................  .................................           .................................     TL. 

16- Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı 

ortaklıkların  

Adı                         Pay Oranı               Top. Sermayesi       Son Dönem Karı 

   ..........................     ...........................      .........................     ...........................TL. 

    

17- Stok değerleme yöntemi 

a. Cari dönemde uygulanan yöntem...................................................................... 

b. Önceki dönemde uygulanan yöntem................................................................. 

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....  10.009.864,72 TL. 

b. Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti .........837.150,88 TL. 

c. Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları .................................TL. 

Varlık maliyetlerinde (+)...............................................................................TL. 

Birikmiş amortismanlarda (-)........................................................................TL 



T.C. Sayıştay Başkanlığı 
 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü TTK Üzülmez TİM 2017 Yılı Sayıştay 

Denetim Raporu 

95 

 

19- Ana kuruluş , bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları 

                                 Ticari Alacak                  Ticari Borç 

1- Ana  Kuruluş   ........................................      .......................................... 

2- Bağlı Ortaklık  ...........................................      .......................................... 

3- İştirakler   ...........................................      .......................................... 

20- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı ......................1.606 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: 01.03.2018 tarihli karar 
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Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 31.12.2017 Tarihli Gelir Tablosu Ek 1.2.1 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

A-Brüt satışlar   49.416.630,01   79.577.387,81 

B-Satış indirimleri (-)         

C-Net satışlar 49.416.630,01   79.577.387,81   

D-Satışların maliyeti (-) (156.057.745,25)   (167.693.544,44)   

          Brüt satış kârı veya zararı   (106.641.115,24)   (88.116.156,63) 

E-Faaliyet giderleri (-) (37.011.479,54) 
 

(39.496.558,79)   

          Faaliyet kârı veya zararı   (143.652.594,78)   (127.612.715,42) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  8.739.724,97 
 

11.906.944,07   

G-Diğer faaliyetlerden olağan  (14.939.390,50) 
 

(16.631.709,52)   

    gider ve zararlar (-)   
 

    

H-Finansman giderleri (-)   
 

    

        Olağan kâr veya zarar   (149.852.260,31)   (132.337.480,87) 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 451.449,74 
 

1.431.940,68   

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) (21.060.728,37) 
 

(13.219.627,83)   

        Dönem kârı veya zararı   (170.461.538,94)   (144.125.168,02) 

K-Dönem kârı vergi ve diğer    
 

    

    Yasal yükümlülük karşılıkları (-)   -   - 

Dönem net kârı veya zararı   (170.461.538,94)   (144.125.168,02) 
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Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Gelir Tablosu Dipnotları                  Ek 1.2.2 

1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları..............8.491.385,05 TL 

a) Amortisman giderleri...................................................................................5.342.738,65 TL 

aa) Normal amortisman giderleri.......................................... ............. 5.342.738,65  TL  

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri............................................TL. 

b) İtfa ve tükenme payları..................................................................3.148.646,40 TL 

c)   Diğer çıkışlar .......................................................................................................... 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 

          Önceki Dönem Gelir ve Karları .............................................. 117.261,58 TL 

                    Diğer Önceki Dönem Gelir ve Karları.................. 103.700,24 TL 

      Önceki Dönem Gider ve Zararlar ...................................... 12.695.232,29 TL 

                    Malzeme Sayım Noksanları ...................................3.840,23 TL 

                   Memur İkramiyeleri     ............................... ....1.571.384,80 TL 

                  İşten Ayrılma Tazminatları  ..........................   7.379.853,21 TL 

       Emek. Memur Makam Tazminatı......................... 40.339,94 TL 

                    Rödovans Bedeli İndirimleri............................3.690.403,33 TL 

       Önceki Dön. İlgili Gider ve Zararlar ...............        9.410,78 TL 

13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı,ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar veya 

kar payı oranları TL 
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Üzülmez 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 416 

B.Dönem İçi Nakit Girişleri 241.111 

I.Satışlardan Elde Edilen Nakit 76.883 

a) Net Satışlar 79.578 

b) Ticari Alacaklardaki (Azalış)lar 6 

c) Ticari Alacaklardaki (Artış)lar 2.701 

II.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 11.907 

III.Diğer Faaliyetlerden Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit 1.432 

IV. Nakit Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar   

V.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki (Artış)lardan Sağlanan Nakit 17.168 

a) Menkul Kıymet İhraçlarından   

b) Alınan Kredilerden Nakit Girişi   

c) Diğer (Artış)lar 17.168 

VI.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki (Artış)lardan Sağlanan Nakit 11 

a) Menkul Kıymet İhraçlarından   

b) Alınan Kredilerden Nakit Girişi   

c) Diğer (Artış)lar 11 

VII.Sermaye (Artış)larından Sağlanan Nakit 125.350 

VIII. Vergi ve Kanuni Yükümlülük Artışlarından Sağlanan Nakit 1.689 

IX.Diğer Nakit Girişlerinden  Sağlanan Nakit 6.671 

C.Dönem İçi nakit Çıkışları 240.984 

I.Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 165.915 

a) Satışların Maliyeti 167.694 

b) Stoklardaki (Artış)lar   

c) Ticari Borçlardaki (Azalış)lar   

d) Ticari Borçlardaki (Artış)lar 6 

e)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen giderler(-)   

f)Stoklardaki (Azalış)lar 1.773 

II.Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları 39.497 

a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri   

b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri 4.540 

c) Genel Yönetim Giderleri 34.957 

III.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları 16.632 

a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar 16.632 

b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar   

IV. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları   

V. Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları 13.219 

VI. Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler 6.183 

VII.Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları 11.549 

VIII.Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri 131 

a) Menkul Kıymet Anapara Ödemeleri   

b) Alınan Kredi Anapara Ödemeleri   

c) Diğer Ödemeler 131 

IX.Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri   

a) Menkul Kıymet İhraçlarından   

b) Alınan Kredi Anapara Ödemeleri   

c) Diğer Ödemeler   

X.Ödenen Vergi ve Benzerleri 7 

XI.Ödenen Temettüler   

XII.Diğer Nakit Çıkışları 217 

D. Dönem Sonu Nakit Mevcudu (A+B-C) 543 

E.Nakit Artış veya Azalışı (B-C) 127 
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Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Teşkilat Şeması                                      Ek 2.1  

 

 




