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SÖZLÜKÇE 
Açık işletme: Üzerindeki örtü tabakasını kaldırarak, yer kabuğunda bulunan 

maden yatağından üretim yapmak amacıyla uygulanan maden işletme yöntemi.-Açık 
ocak 

Ağır kamyon: Ekskavatör-kamyon örtü kazı yönteminde kullanılan nakil aracı.   
Ağır kamyon kasası: Ağır iş koşullarında kullanıldığından dayanıklı ve özel 

biçimli olarak üretilir. Malzemenin yapışmaması için birçok türlerinde tabanı yivli olup, 
kenarlarında bırakılan özel kanallardan sıcak egzoz gazları geçirilir. 

Ağır mayi: Suya çok ince öğütülmüş manyetit, barit ve ferrosillisyum gibi 
yoğunluğu fazla maddeler katılarak elde edilen sıvı. Cevher veya kömürün 
zenginleştirilmesi amacı ile yüzdürülecek cisme göre birim ağırlık dengesi yapılarak 
kullanılır. 

Akışkan yataklı yakma yöntemi: Düşük kaliteli kömürleri, yüksek verimle 
yakabilen ve yanma sırasında sisteme verilen kalker tozu ile kömür içindeki kükürdü 
tutarak hava kirliliğini önleyebilen yeni bir kömür yakma yöntemi. 

Amenajman: Üretim için hazırlık çalışmalarının tümü, yeraltında madene 
ulaşmak için yapılan yolların tamamı, açık işletmede örtü kazı faaliyetleri, dekapaj ve 
üretim yollarının hazırlanması. 

Ana galeri: Yeraltında ocak üretim birimlerini ihraç kuyusuna veya ocak çıkışına 
bağlayan ana ulaşım ve havalandırma yolu. 

Anfo: %94 oranında teknik amonyum nitrat ile %6 oranında mazot karışımından 
elde edilen ve deliklerin patlatılmasında kullanılan patlayıcı madde. 

Ara ürün: Kömürün zenginleştirilmesi sırasında elde edilmesi öngörülen 
kalitede olmayıp ana ürünle atık malzeme arasında kalan orta kalitede ürün. Lavvarda 
elde edilen ara ürüne mikst denir. 

AR-GE: Araştırma-Geliştirme 
Arıtma: Lavvarda çıkan su gibi atık suların çevreyi kirletmemesi için alınan 

önlem. Bu amaçla atık sular toprak döküm sahalarında mevcut büyük çukurlara 
pompalanarak küçük göller oluşturulmak suretiyle katı maddelerin çökertilmesine 
terkedilir. Atılan sudan duruma göre tekrar zenginleştirilme işinde yararlanılır. 

Asfaltit: Suda erimeyen ancak karbondisülfit, benzol, kloroform vb. de az çok 
eriyen, zor ergiyen, katı, koyu renkli doğada bulunan hidrokarbon. Asfaltitin petrolden 
türeyerek oluştuğu fikri kabul edilmektedir. Yer kabuğundaki çatlak ve faylar boyunca 
yükselen petrolün uçucu birleşenlerini kaybederek asfaltite dönüşmesiyle asfaltit 
yatakları oluşabilmektedir. Ülkemizdeki en önemli yatak Şırnak bölgesindedir. Şırnak 
Asfaltit yataklarının zengin kısımları örtü kayacı içinde filonlar şeklindedir. 

Ateşleme: Sert araziyi gevşetmek amacıyla delinmiş ve patlayıcı madde ile 
doldurulmuş deliklerin patlatılması işlemi. 

Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yer. 



 
 

Basamak: Açık işletmelerde örtü kazı ve üretim işinin verimli ve güvenli 
yapılabilmesi için oluşturulan kademeler arası düzlük. 

Birincil enerji kaynakları: Taş kömürü, linyit, asfaltit, bitümlü şist, petrol, 
doğalgaz, hidrolik enerji, nükleer enerji, odun, hayvan ve bitki artıkları.  

Bitümlü şist: Bitki artıklarıyla karışık katı hidro karbonlar ihtiva eden şist. 
Buldozer: Kazma, küreme, itme, boşaltma ve yayma işlerinde, özellikle yol 

yapımında ve açık işletme madenciliğinde kullanılan iş makinası. 
Dekapaj: Fransızca terim. Örtü kazı. Açık işletmelerde kömür tabakasının veya 

cevherin üzerini açmak için yapılan kazı, yükleme, taşıma, boşaltma, kesme, düzeltme, 
araziyi gevşetme ve yol yapım işlemlerinin genel tanımı. Üst örtü dekapajı ve ara kesme 
dekapajı olarak ikiye ayrılır. 

Dekapaj giderleri tükenme payı: 1 ton kömüre isabet eden dekapaj miktarı ve 
maliyeti ile ilgili muhasebe değerlendirme yöntemi. 

Dekapaj oranı: 1 ton cevher veya kömür üretebilmek için yerinde metre küp 
olarak yapılması gereken örtü kazı miktarı. 

Draglıne:(Draglayn) Çekme kepçeli kazıcı. Kamyon nakliyatına gerek 
göstermediğinden, örtü kazı işinde ekskavatör – kamyon yöntemine göre %40 daha 
ekonomiktir. Belli kalınlık ve genişlikteki dilim üzerinde örtü kazı malzemesini kazarak, 
daha önce kömürü alınmış olan bir önceki dilimin içine döker. Sis hariç her türlü iklim 
koşullarında çalışabilir.  

Ekonomik cevher: Günün teknik ve ekonomik koşullarında kârlı olarak 
değerlendirilebilecek cevherler. 

Ekskavatör: Kazıcı döner kepçeli, klasik kepçeli ve zincirli kazıcıların genel tanımı. 
Eski imalat: Madeni üretilmiş veya çalışılmış pano. 
Filon: Kaya çatlakları arasında bulunan cevher damarı. 
Genel randıman: Satılabilir üretim miktarının, üretimle ilgili tüm yevmiye 

adedine oranı. ( Ton/yevmiye ) veya ( Kg/yevmiye ) olarak ifade edilir. 
Grup: Bir ana ortaklık ve onun tüm müessese ve bağlı ortaklıklarıdır. 
Heyelan: Arazinin veya bir yığının, şev dayanımının bozularak akması durumu. 
İçeri randımanı: Yer altı ocak randımanı. Yer altında yapılan üretim miktarının, 

yer altında üretim ve nakliyat işinde yapılan yevmiye adedine bölünmesiyle elde edilen 
(ton/yevmiye) veya (Kg/yevmiye) değeri. 

İhzarat: Hazırlık. 
İkincil enerji kaynakları: Elektrik, kok, hava gazı vb. 
İşletme hakkı: Bulunan maden devletindir. İşletme hakkı Kamu ve tüzel 

kuruluşlara ve şahıslara verilir. İşletme hakkı, işletme ruhsatı (İR veya işletme imtiyazı 
İİ şeklinde olur.)  

İşletme kaybı: Uygulanan işletme yöntemi gereği üretilemeyen rezerv miktarını 
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simgeler. % olarak ifade edilir ve üretilen miktarın yerinde mevcut rezerv miktarına 
tonaj olarak oranını gösterir. 

İşletme yöntemi: Doğal konumda bulunan madenin en az kayıpla, en ekonomik 
şekilde çıkarılması ve değerlendirilmesi için uygulanan çalışma yöntemi. 

Kazı randımanı: Yapılan üretim miktarının, bu üretimin yapılmasında kullanılan 
işçi yevmiye adedine bölünmesiyle elde edilen ( Kg/yevmiye) veya (ton/yevmiye) oranı. 

Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi 
sunulduğu finansal tablolardır.  

Krible kömür: Tuvönan kömürün ızgara ve elekten geçirildikten ve triyaj 
bandında taşlı kısımlara el ile ayıklandıktan sonra elde edilen parça kömür. 

Lave kömür: ocakta üretilen kömür tuvönanının lavvarda zenginleştirilmesi 
yıkanması sonucu satılabilir olarak elde edilen yıkanmış kömür. Lavvarda 
zenginleştirilmesi sonucu elde edilen satılabilir ara ürüne mikst, ayrılan ve atılan artığa 
da lavvar şisti denir. 
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görünür rezerve nazaran daha büyük risk taşıyan maden kitlesi. 

Pankobirlik: Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği 
Randıman: yapılan işleri bir biriyle mukayese edebilmek veya bir tesis ve 
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göre çeşitli şekilde ifade edilir. Yer altı işletmesinde, kazmacı ve bacacı randımanları 
tuvönan üretime, içeri randımanı ve umumi randıman hem tuvönan hem de satılabilir 
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işletmede ise, tuvönan üretime göre elde edilen randımana A-Randımanı, satılabilir 
üretime göre elde edilen randımana B-Randımanı denir. Bu randımanların birimi 
(Kg/yevmiye) veya (ton/yevmiye) dir. 

Rantabilite: İşletme faaliyeti sonu elde edilen kârın kullanılan kapitale oranı. 
Rodövans: Bir berat, lisans hakkı veya ticari marka sahibinin bunu devrettiği 

firmalardan aldığı maddi karşılık. 
Satılabilir kömür: Tuvönan kömürden, değerlendirilemeyen taş, şist gibi 

kısımlar ayrıldıktan sonra geri kalan iyileştirilmiş kömür. 
Tuvönan: ham maden, doğal yerinden üretilen ve zenginleştirmek için hiçbir 

işleme tabi tutulmamış olan cevher veya kömür. 
          Yevmiye adedi: Çalışan işçilerin belirli bir dönemde yaptıkları yevmiye sayısı. 
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I. TOPLU BAKIŞ 
A-  Kömürün dünya ekonomisindeki yeri: 
Enerji, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin en önemli ve temel 

gereksinimlerinden biri olup günümüzde uygarlığımızın devamı için vazgeçilmez bir 
unsur haline gelmiştir. Bugün dünyada tüketilen enerji, çok sayıda kaynaklardan elde 
edilmektedir. Petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil kaynaklar, tüm enerji kaynaklarının 
önemli bölümünü oluşturmaktadır. 

Enerjinin yeterli miktarda, sürekli, düşük maliyetli ve güvenli bir şekilde elde 
edilmesi, diğer yandan çevre ile uyumlu bir şekilde sunulması tüm ülkelerin 
gündemindedir.  

Dünyadaki hızlı nüfus artışı, sanayileşme, teknolojinin yaygınlaşması, 
ekonomik ve sosyal alanda ortaya çıkan kalkınma arayışları, bölgesel ve büyük ölçekli 
küresel organizasyonlar, enerjiyi her geçen gün daha stratejik ve önemli bir hale 
getirmektedir. Bütün bunların yanı sıra enerji, ülkelerin milli güvenliği ve geleceği 
açısından da büyük bir güç olarak değerlendirilmektedir.  

Kömür, özellikle son dönemlerde temiz kömür teknolojilerinin de etkisiyle daha 
fazla ilgi görmeye başlamıştır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre 
kömürün dünya elektrik üretimindeki payı 1990 yılında %37 olarak gerçekleşmiş iken, 
bu pay 2012 yılında %40’a yükselmiş ve tüm enerji kaynakları içinde birinci sıradaki 
yerini korumuştur. Kömür piyasalarında gerçekleştirilen ticaret hacimlerinde yaşanan 
gelişmeler, fiziksel ve finansal kömür ticaretinin yaygınlaşmasına, daha serbest ve likit 
yapısına kavuşmasına imkân sağlamaktadır.  

Özellikle 2011 yılına kadar petrol fiyatlarının etkisinde gelişim gösteren kömür 
fiyatlarında, ABD’nin son dönemlerde uluslararası kömür ticaretine sağlamış olduğu 
kömür arzı nedeniyle, petrol fiyatlarından bağımsız olarak düşüş yaşanmıştır.  

Sürekli artış gösteren dünya enerji talebinin bir sonucu olarak fosil yakıt 
rezervleri dünyada hızlı azalmakta olup, özellikle petrol ve doğalgaz rezervleri kritik 
seviyelere yaklaşmıştır. Dünya kömür, doğalgaz ve petrol rezervlerinin ne kadar 
ömrünün kaldığına ilişkin yapılan araştırmalara göre, kanıtlanmış rezervler itibarıyla 
dünyadaki kömür rezervleri doğalgaz rezervlerinden 2 katın üzerinde, petrol 
rezervlerinden ise 3 kata yakın daha uzun bir ömre sahiptir. Bu durum, kömürü fosil 
yakıtlar içerisinde önemli bir yere taşımaktadır.   

2013 yılı verilerine göre dünya kesinleşmiş kömür rezervleri, küresel üretimi 
142 yıl boyunca karşılamaya yeterli olup tüm yakıtlar arasında en yüksek rezerv 
üretim oranına sahiptir. Avrupa ve Avrasya büyük bölgesel rezervlere sahip iken, 
Kuzey Amerika en yüksek rezerv üretim oranına sahiptir. Amerika en fazla yerel 
rezerve sahip ülke olup, bu ülkeden sonra Rusya ve Çin gelmektedir. 

Elektrik üretimi amacı ile kullanılan kömür fiyatları 2013 yılı itibarı ile Avrupa, 
ABD ve Asya’da farklı biçimlerde şekillenmiş olup, 50-90 dolar/ton arasında 
değişmiştir.(1) 

 (1)Kaynak: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi-Enerji Raporu 2014 

ISayıştay   



 
 

B- Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: 
22.05.1957 tarih ve 6974 sayılı Kanununla kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumu, çalışmalarına Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi, Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Müessesesi, Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi ile başlamış bu statüsüyle 
faaliyetlerini yurt çapında yayılarak 1983 yılına kadar sürdürmüştür. 

11.04.1983 tarih ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında KHK ile Kurum ikiye ayrılmış, 
Linyit İşletmeleri Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunda kalmış, Taşkömürü 
İşletmeciliği yapmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu kurulmuştur. 

19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi 
Kuruluşları Hakkında Kanun ile de bu statü muhafaza edilmiştir. 

08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri yeniden 
düzenlenmiş, bu KHK uyarınca da “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü” 
hazırlanarak, 27.11.1984 tarih ve 18588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

TKİ Kurumu faaliyetlerini, Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi ve Garp 
Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile sürdürmekte iken TKİ Yönetim Kurulunun 
12.05.2017 tarih ve 14/118 sayılı kararı gereği Müesseselerin Tüzel kişiliği 
kaldırılarak İşletme Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 

Ayrıca, Ilgın, Dodurga, Saray, Göynük ve Silopi’de olmak üzere, rodövansla 
üretim yapan şirketlerin faaliyetlerini kontrol eden 5 Kontrol Müdürlüğü bulunmaktadır.  

Türkiye’de linyit ve taşkömürü dâhil 2016 yılı itibarı ile 13 milyar tonu kamu 
elinde ve kesin olmamakla birlikte 1 milyar tonu da özel sektör uhdesinde olmak üzere 
14 milyar ton kömür rezervi bulunmaktadır. 2014 yılı itibarıyla, rezervlerde Linyit 
Arama Projesi kapsamında MTA tarafından yapılan aramalar sonucunda önemli 
artışlar kaydedilmiştir. Afyon/Dinar, Eskişehir/Alpu bölgelerinde yeni rezervler tespit 
edilmiş, bu rezervlerle birlikte henüz herhangi bir kuruma devredilmemiş durumda 
MTA’nın elinde 5,3 milyar ton civarında linyit rezervi oluşmuştur. (2) 

TKİ Kurumu, uhdesindeki sahaların genişliği ve rezervi, üretim hacmi, 
rodövansla üretim yapan şirketler başta olmak üzere üçüncü kişilerle yürütülen ticari 
ilişkiler, satış miktarı, istihdam ettiği personel sayısı, sağladığı hâsıla ve yarattığı 
katma değer ile sektörün başta gelen kuruluşlarından birisidir. 

 Türkiye’nin kalkınması, hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve sosyal gelişiminin 
doğal sonucu olarak enerji talebi hızla artmakta olup, bu talebi karşılamada ana hedef, 
ihtiyaç duyulan enerjinin zamanında, ucuz ve kaliteli olarak sağlanmasıdır. Bu amaçla, 
iç talebin mümkün olabildiğince yerli kaynakların değerlendirilmesi ile 
karşılanmasının yanı sıra, arz güvenliğinin sağlanması için, ithal etmek zorunda 
kaldığımız enerjide ülke ve kaynak çeşitlendirilmesi esasları doğrultusunda politika 
oluşturulması önem arz etmektedir.   

TKİ Kurumunun 2012-2016 dönemine ilişkin 5 yıllık faaliyetleriyle ilgili toplu 
bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

(2) Kaynak: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi-Enerji Raporu 2014 
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Tablo 1: Toplu bilgiler 

                        Artış  
           Son iki veya 

Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 yıl azalış 
              farkı  % 

Konsolide :               

Sermaye Milyon TL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0,0 
Ödenmiş sermaye Milyon TL 800 800 1.000 1.000 1.000 0 0,0 
Öz kaynaklar Milyon TL 1.819 1.913 1.870 1.935 1.928 (7) (0,4) 
Yabancı kaynaklar Milyon TL 1.204 1.164 1.373 848 1.054 206 24,3 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL 673.310 621.220 636.324 687.744 709.826 22.082 3,2 
Mad.dur.varlıklar birikmiş amortismanı Bin TL 306.892 348.532 364.543 398.360 436.568 38.208 9,6 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödeme Bin TL 64.482 70.412 56.878 63.630 102.864 39.234 61,7 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 60 46 45 56 55 (1) (1,8) 
İştiraklere ödenen sermaye Bin TL 777 777 777 5.777 5.777 0 0,0 
Tüm alım tutarı: Milyon TL 1.437 1.505 1.359 1.509 2.207 698 46,2 
-Malzeme alımları Bin TL 269.079 213.936 186.789 174.560 173.275 (1.285) (0,7) 
-Hizmet alımları Bin TL 482.436 474.993 374.412 330.284 521.204 190.920 57,8 
-Ticari kömür alımları Bin TL 685.019 815.552 797.317 1.003.279 1.506.548 503.269 50,2 
Linyit üretim miktarı (satılabilir) Bin ton 28.420 16.873 10.561 8.885 7.690 (1.195) (13,4) 
Üretim maliyeti (satılabilir kömür) Milyon TL 1.327 1.085 906 741 915 174 23,5 
Satış miktarı(Tümü) Bin ton 33.622 21.121 17.231 14.505 14.543 38 0,3 
Net satış tutarı Milyon TL 3.183 2.481 2.343 2.119 2.407 288 13,6 
Stoklar:     

 
  

 
      

  -İlk madde ve malzeme Bin TL 108.662 77.011 64.453 64.144 76.699 12.555 19,6 
  -Mamuller Bin TL 109.592 199.390 73.901 69.277 116.652 47.375 68,4 
  -Ticari mallar Bin TL 16.345 57.206 12.857 10.738 77.721 66.983 623,8 
  -Diğer stoklar Bin TL 2.446 1.606 809 1.888 1.558 (330) (17,5) 
Memur ( ortalama ) Kişi 240 217 172 146 136 (10) (6,8) 
Sözleşmeli ( ortalama ) Kişi 1.832 1.729 1.512 1.385 1.376 (9) (0,6) 
İşçi ( ortalama ) Kişi 5.179 4.185 3.704 3.551 3.359 (192) (5,4) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 495.664 405.137 346.402 386.477 411.415 24.938 6,5 
Cari yıla ilişkin:     

 
  

 
      

 -Memurlar için yapılan giderler Bin TL 13.667 12.357 10.851 9.928 10.381 453 4,6 
 -Memur başına aylık ortalama gider TL 4.745 4.950 5.257 5.667 6.361 694 12,2 
 -Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL 89.391 83.711 78.752 80.460 83.750 3.290 4,1 
 -Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL 4.066 4.213 4.340 4.841 5.072 231 4,8 
 -İşçiler için yapılan giderler  Bin TL 304.413 261.316 238.157 256.986 270.607 13.621 5,3 
 -İşçi başına aylık ortalama gider TL 4.898 5.471 5.358 6.031 6.713 682 11,3 
Dönem karı. iliş. vergi ve diğer yüküm. Bin TL 149.580 83.191 34.197 17.207 8.790 (8.417) (48,9) 
Tahakkuk eden vergiler Bin TL 433.425 287.471 179.461 99.831 190.144 90.313 90,5 
GSYH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Milyon TL 2.082 1.389 1.236 850 603 (247) (29,1) 
GSYH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Milyon TL 2.366 1.594 1.415 932 784 (148) (15,9) 
GSMH' ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Milyon TL 2.366 1.594 1.415 932 784 (148) (15,9) 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynak. yönünden) % 52 19,4 - - - - - 
Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 53,1 9,5 - 4,3  - - - 
Ekonomik kârlılık % 29,4 5,9 - - - - - 
Zararlılık %  - - - - 0,3  -  - 
Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 842.318 362.127 109.778 (33.110) (319.581) (286.471) 865,2 
Dönem kârı veya zararı Bin TL 860.016 178.037 (8.865) 81.340 2.019 (79.321) (97,5) 
Bilanço kârı veya zararı  Bin TL 690.628 94.846 (43.062) 64.133 (6.771) (70.904) (110,6) 
TKİ Genel Müdürlüğü (Merkez) :     

 
  

 
      

Faaliyet kârı veya zararı Bin TL 20.296 (8.619) (20.995) (24.090) (74.214) (50.124) 208,1 
Dönem kârı veya zararı Bin TL 464.659 4.083 (108.740) 40.724 45.602 4.878 12,0 
Bilanço kârı veya zararı  Bin TL 457.009 1.124 (108.740) 35.485 36.812 1.327 3,7 

IIISayıştay   



 
 

TKİ Kurumu, uhdesindeki sahaların genişliği ve kömür rezervi, üretim hacmi, 
rodövansla üretim yapan şirketler başta olmak üzere üçüncü kişilerle yürütülen ticari 
ilişkiler, satış miktarı, istihdam ettiği personel sayısı, sağladığı hâsıla ve yarattığı 
katma değer ile sektörün başta gelen kuruluşlarından birisidir. 

Dünya Enerji Konseyi istatistiklerinde, 2011 yılsonu itibarıyla Türkiye’nin 
kanıtlanmış işletilebilir linyit rezervi 8,4 milyar ton olarak yer almaktadır. Son yıllarda 
yürütülen arama ve rezerv geliştirme çalışmaları sonucunda ciddi bir rezerv artışı 
sağlanmış ve 2015 yılsonu itibarıyla 14 milyar tona ulaşmıştır.  

Yine 2015 yılı sonu itibarıyla söz konusu edilen bu rezervlerin %26’sı oranında 
3,7 milyar tonu (asfaltit dâhil) TKİ Kurumuna aittir. Kuruma ait rezervlerin %78’i 
oranında 2,9 milyar tonu yeraltı, %22’si oranında 738 milyon tonu da açık ocak 
işletmeciliğine uygundur.  

TKİ Kurumunun uhdesinde bulundurduğu toplam rezervin, 2,4 milyar tonluk 
kısmında halen yapmış olduğu projeler doğrultusunda üretim/işletme faaliyetleri 
sürdürülmektedir. 

Ülkemizdeki linyit kömürü, enerji sektörü (Termik Santral), sanayi sektörü ve 
ısınma taleplerinin karşılanmasına yönelik üretilmektedir.  

Geçmiş yıllarda her yıl 30-35 milyon ton tuvönan kömür üretimi gerçekleştiren 
TKİ Kurumu, bazı üretim sahalarının özelleştirilmesi veya devirleri nedeniyle 2015 
yılında toplam 8,9 milyon ton satılabilir kömürü ancak üretebilmiştir.  

2015 yılsonu itibarıyla, TKİ topluluğunda 141 memur, 399 sayılı KHK’ye tabi 
1.419 sözleşmeli ve 3.515 de işçi olmak üzere toplam 5.075 personel istihdam edilmiş, 
ayrıca yüklenici işçisi olarak da 5.449 kişi çalıştırılmıştır.   

Genel Müdürlük merkezi ile Müessese ve işletmelerinde üretime yönelik 
olmayan bazı işler yüklenici eliyle yaptırıldığından, bu işlerde çalıştırılan işçi sayıları 
her yıl artırılarak Kurumun giderlerinin de artmasına ve hizmetin daha yüksek bir 
bedel ödenerek yerine getirilmesine neden olduğundan, üretime yönelik olmayan 
işlerde çalışanlardan yıl içinde ayrılanların yerine yeni işçi alınmamak suretiyle 
yüklenici işçi sayısının zaman içinde azaltılması gerekmektedir. 

TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünce hizmet alımı yöntemiyle, Soma Kömür 
İşletmeleri AŞ tarafından işletilen Müesseseye ait yer altı maden Ocağında 13.05.2014 
tarihinde meydana gelen kazada 301 maden işçisi hayatını kaybetmiştir. Bu maden 
kazasının sonuçları itibarıyla, yüklenici firmanın çalıştırdığı işçiler ile vefat eden 
işçilerin yakınları tarafından asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğuna yönelik 
hem Müessese, hem de TKİ Kurumu aleyhine muvazaalı işçilik alacağı, muvazaalı 
tazminat alacağı ve doğrudan muvazaasız tazminat alacağı davaları açılmıştır.  

Diğer taraftan, maden kazası sonrasında 4857 sayılı İş Kanununda 10.09.2014 
tarih ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra, yüklenici işçilerinin 
Müesseseden hak talebi ve açılan dava sayılarında artış olmuştur. Bu nedenlerle, 
yüklenici firmaların çalıştırdıkları işçilerin yüklenicilerden alamadıkları mali ve sosyal 
haklarının üst işveren olarak Müesseselerce veya TKİ Kurumunca ödenmesi yolunda 
kesinleşen mahkeme kararlarının uygulanmasından kaynaklanan ilave mali yükün 
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hizmet alımında öne sürülen mali avantajı ortadan kaldırdığından, bundan böyle 
yapılacak olan hizmet alımı ihalelerinin bu yönleriyle de değerlendirilmesinde yarar 
bulunmaktadır. 

2016 yılında, TKİ Kurumu topluluğunda 7,7 milyon ton satılabilir kömür 
üretimi karşılığında 915,4 milyon TL toplam üretim gideri gerçekleşmiştir. Bu giderin; 
63,1 milyon TL’si direkt işçilik, 801,4 milyon TL’si genel imal, 50,9 milyon TL’si 
dağıtımdan gelen giderlere ait olup, ortalama birim maliyet 119,04 TL/ton olmuştur. 

2016 yılında satışı gerçekleşen 14,5 milyon ton kömürün; %61,7’si termik 
santrallerine, %16,2’si sanayi kuruluşlarına, %16,5’i SYD Vakıflarına, %5,6’sı da 
ısınma amaçlı satışlardır. Kurum olarak tüm satışlardan 2,4 milyar TL net satış hasılatı 
sağlanmıştır. 

Konsolide olarak Kurumun 2016 yılı yatırım programında yer alan projeleri 
için, toplam 188,5 milyon TL yatırım ödeneği tahsis edilmiş ve 102,9 milyon TL nakdi 
harcama yapıldığından, ödeneğine göre %55 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.  

2016 yılsonu itibarıyla Kurumun, 319,6 milyon TL faaliyet zararına karşılık, 
faaliyet dışı gelir ve karların olumlu, faaliyet dışı gider ve zararların da olumsuz etkisi 
ile dönemi 2 milyon TL karla kapatmıştır.  

C- Öneriler: 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun 2016 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay 

tarafından yapılan incelemeler sonucunda gerekli görülen öneriler aşağıdadır. 
Yılına ilişkin öneriler: 
1-Kurum tarafından AR-GE amaçlı olarak sürdürülen projelerden; 
-Hacettepe Teknokent ile “Eskişehir-Alpu ve Kırklareli- Vize sahalarının 

optimum şekilde Ülke ekonomisine kazandırılması’ adıyla yürütülen projenin 
misyonunu tamamlamış olması nedeniyle sonlandırılması, kiralanmış olan ofisin 
kontrat sonunda boşaltılması ile bu çalışmada yarım kalmış kısımlar varsa söz konusu 
işlerin Genel Müdürlük binası içindeki bir bölümde yapılması,  

-Plazma teknolojisi ile ilgili projenin ise gider kalemleri ve miktarlarının 
fazlalığı açısından TKİ’ye önemli yük getirdiği gözetilerek, personel sayısının 
azaltılması ile gereksiz harcamalara meydan verilmemesi(sayfa: 66-67), 

2-Santral Kurma amaçlı olarak üçüncü şahıslara kiralanan sahalardan; 
-Şırnak İl Özel İdaresi’ne kiralanan İR: 2505, Bursa (Keles ve Davutlar) 

bölgesindeki İR: 2403-2405 ve Tunçbilek bölgesindeki İR: 4364, Tufanbeylideki İR: 
4169 ve Ilgın ilçesi sınırları içerisindeki İR: 727 ruhsat no.lu sahalarda Elektrik 
Santrali kurulmasına yönelik çalışmaların aksadığı tespit edildiğinden öncelikle ilgili 
yüklenicilerin uyarılması, akabinde sözleşme hükümlerinin uygulanması(sayfa: 88), 

3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek: 14) listesi verilen 
diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. 
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Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1- Tunçbilek-Büyükdüz yeraltı sahasından 5 milyon ton tuvönan üretimi ve 

teknik şartnamede tanımlanan yere teslim edilmesi işine ilişkin sözleşme gereği işin 
yürütümü esnasında firma elamanlarının sözleşmeye aykırı olarak işlem yapması 
sonucu Kurum zararı olarak hesaplanan 12.770.380,30 TL’si için açılan davaların 
titizlikle takibi(sayfa:18 ), 

2- Asıl İşveren-Alt İşveren ve Muvazaa konularının yarattığı sorunların çözümü 
yönünden; hangi mevzuatta ne şekilde değişiklik yapılması gerektiği hususlarında, 
ayrıca ustalık gerektiren sanatlardaki işçi açığının giderilmesi için ilgili merciler 
nezdinde girişimde bulunularak sorunun çözümü(sayfa:28 ), 

3- Maden İşletmelerinde Yasal zorunluluk olması nedeniyle ödenmekte olan 
Devlet hakkı payının MİGEM tarafından yapılan yeni hesaplama sonucunda Kurumun 
fiili satış fiyatlarını aştığı, hesabi ocak başı satış fiyatlarının halen uygulanmakta olan 
fiyatlarla uyumlu olmadığı, özellikle ÇLİ’nin bu yeni uygulamadan olumsuz 
etkilenmekle kalmayıp tahsil etmediği bir kaynaktan pay vermek zorunda bırakıldığı 
göz önünde bulundurularak yeni oluşturulan fiyatlandırma parametrelerinin hakkaniyet 
kurallarına uygun bir biçimde belirlenmesi için ilgili Bakanlık nezdinde girişimde 
bulunulması(sayfa:60 ), 

4- Göynük Kontrol Müdürlüğü’nün kontrolünde bulunan İR: 2821 no.lu 
Koyunağılı sahası ile ilgili olarak; 

- EÜAŞ ile TKİ arasında yüklenici firmaya kayyum atanması nedeniyle baş 
gösteren rodövans ödemeleri konusundaki ihtilafın çözüme kavuşturulması amacıyla 
her iki Kurum’un da bağlı olduğu Bakanlık nezdinde girişimde bulunulması, 

-01.06.2016 tarihinden itibaren çalıştırılmayan söz konusu sahanın ve 
01.10.2015 tarihinden itibaren çalıştırılamayan Enerji santralinin bu istenmeyen 
durumdan olumsuz etkilenmesi söz konusu olduğundan bu alanda üretim faaliyetinin 
tekrar başlatılması (sayfa:81), 

5- Kuruluşun, %48’ine iştirak ettiği Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin 2014 ve 2015 
yıllarına ait bazı faaliyetlerinin Şirket yönetim kurulunca incelettirilmesi sonucunda, 
Şirket denetçileri tarafında hazırlanan raporda özellikle Şirketçe bankalardan kredi 
kullanılmak suretiyle Şirketin borçlandırıldığı, Şirketi büyük meblağ kredi borcu ve 
masrafları altında bırakıldığı, kömür alım satımına ilişkin yazılı bir sözleşme 
bulunmadığı halde kömür alımı için bizzat şirketçe akreditif hesapları açılarak 
sözleşmesi bulunmayan başka bir şirkete ödemelerin yapıldığı ve alımların bu şirket 
üzerinden yapılmasının şirket pay sahiplerinin aleyhine olduğu, dolayısıyla Şirketin ve 
şirket ortaklarının uğradığı zararın tazmini amacıyla konunun çözümüne yönelik çıkış 
yollarının aranması, alacağın tahsiline yönelik çalışmaların ivedilikle takibinin 
sürdürülmesi(sayfa:123), 

Sonuç: 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bilançosu 

ve 45.602.244,84 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.  
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II. İDARİ BÜNYE 
 A – Mevzuat: 
1- Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: 
Devlet adına linyit işletmeciliği 01.01.1940 tarihinde Etibank’a bağlı Garp 

Linyitleri İşletmesi Müessesesi ile başlamış ve 1957 yılına kadar Etibank bünyesinde 
faaliyet göstermiştir. 

31.05.1957 tarih ve 9621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.05.1957 tarih ve 
6974 sayılı Kanunla, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kurulmuş ve linyit 
işletmeciliği yapan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi, taşkömürü işletmeciliği 
yapan Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi ile Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun (TKİ) bağlı müesseselerini oluşturmuştur. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu işletmecilik faaliyetlerini 1983 yılına kadar 
yurt sathına yayarak bu yapısıyla sürdürmüş 20.05.1983 tarih ve 18052 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 11.04.1983 tarih ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında KHK ile linyit işletmeciliği yapmak üzere 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve taş kömürü işletmeciliği için de Türkiye 
Taşkömürü Kurumu (TTK) kurulmuştur. 

Aynı şekilde 22.10.1983 tarihli 18199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
19.10.1983 tarih ve 2929 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi 
Kuruluşları Hakkında Kanun ile TKİ’nin mevcut statüsü korunmuştur. 

Ancak, 1984 yılına gelindiğinde 18.06.1984 tarih ve 18435 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Hakkında KHK ile kamu iktisadi teşebbüsleri tekrar düzenlenerek 2929 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

233 sayılı KHK’nin yürürlüğe girmesinden sonra, Ekonomik İşler Yüksek 
Koordinasyon Kurulu (YPK) tarafından kabul edilen Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Ana Statüsü 27.11.1984 tarih, 18588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Kurumun taşra teşkilatı ise; iki müessese ve bir işletme müdürlüğünden 
oluşmaktadır. Kurumun ana statüsü gereğince, müesseselerin kurulması, kaldırılması, 
statülerinin değiştirilmesi, sermayelerinin arttırılması, diğer müesseselerle 
birleştirilmesi TKİ Yönetim Kurulu kararıyla yapılmaktadır. 

TKİ Yönetim Kurulunun 12.05.2017 tarih ve 14/118 sayılı kararı ile 
1-Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünün (ELİ) tüzel kişiliğinin 

kaldırılarak, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne; Garp Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğünün de (GLİ) tüzel kişiliğinin kaldırılarak, Garp Linyitleri 
işletmesi Müdürlüğüne dönüştürülmesine, 

2-Bu şekilde dönüşen işletmeler ile Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ile 
birlikte Genel Müdürlüğe bağlanmıştır. 
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Denetim dönemi itibarıyla (Temmuz-2017) TKİ Kurumu’na bağlı olarak; Garp 
Linyitleri İşletmesi (GLİ), Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) ve Çan Linyitleri İşletmesi 
(ÇLİ) olarak faaliyetlerini sürdürülmektedir.  

Ayrıca İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Silopi, Dodurga, Göynük, 
Saray, Ilgın, Alpu ve Keles Kontrol Müdürlükleri olmak üzere 7 kontrol müdürlüğüyle 
rodövans karşılığı özel kuruluşlara işlettirilen sahalardaki çalışmaların kontrolü 
yürütülmektedir. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun kuruluş amacına ilişkin görevlerine 
27.11.1984 tarih ve 18588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde yer verilmiştir. 

Kurumun sermayesi 29.12.2009 tarih ve 2009-T-29 sayılı YPK Kararı 
gereğince 1 milyar TL’ye yükseltilmiş ve bu değişiklik 03 Şubat 2010 tarih ve 7493 
sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 

 Kurumun amacı, ana statüsünün 4’üncü maddesinde; “Devletin genel enerji ve 
yakıt politikasına uygun olarak linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji 
hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine 
azami katkıda bulunmak, plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama 
stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak” olarak belirlenmiştir. 

Kurum, 233 sayılı KHK ve ana statüsünde saklı tutulan hususlar dışında özel 
hukuk hükümlerine tabi olup, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanunca Sayıştay’ın ve 
3346 sayılı Kanun uyarınca da TBMM’nin denetimine tabidir. 

TKİ Kurumunu ilgilendiren bazı kanunlarda yapılan değişikler aşağıda 
belirtilmiştir.  

6111 sayılı Kanunla yapılan bir düzenlemeyle; 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3’üncü maddesine bir fıkra eklenerek; fakir ailelere kömür yardımı 
yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararnameleri kapsamında; işleticisi kim olursa 
olsun, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün kendisine veya bağlı 
ortaklık veya iştiraklerine ait olan kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet 
alımları, 4734 sayılı kanun kapsamı dışına çıkarılmıştır. 

04.07.2012 tarihinde kabul edilen 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 20’nci maddesi ile 2840 
sayılı Kanun kapsamına dâhil olan linyit sahalarının, 4046 sayılı Kanuna göre 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirileceği, hükmü getirilmiştir. 

2- Tüzükler:      
Denetim döneminde herhangi bir tüzük yayımlanmamıştır.  
3- Bakanlar Kurulu kararları: 
15.01.2016 tarih ve 29594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8369 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararıyla, 2016 yılında fakir ailelere yapılacak kömür yardımının 
usul ve esasları belirlenmiştir. 
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belirtilmiştir.  
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4- Uluslararası anlaşmalar: 
Denetim döneminde Kurumu ilgilendiren uluslararası anlaşma yapılmamış olup, 

devam eden uluslararası kuruluş üyeliği hakkında aşağıda özet bilgi verilmiştir. 
Kurum, 25.06.1999 tarih ve 23736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Kömür Endüstrisi Danışmanlar Kurulu’na 
(CoalIndustry Advisory Board – CIAB) Nisan 2001’de üye olmuştur. Merkezi Paris’te 
bulunan Kömür Endüstrisi Danışman Kurulu; kömür ile ilgili konularda UEA’ya 
tavsiyelerde bulunmak, enerji güvenliğini sağlamada kömür arzının ve ticaretinin 
aksatılmadan sürdürülebilmesini sağlamak, iklim değişikliği başta olmak üzere 
kömürün kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlara çözüm üretmek amaçlı kömür 
teknolojileri konularına odaklanmak, enerji piyasasının serbestleşmesi alanında kömür 
ve elektrik sanayini yeniden yapılandırmak için oluşturulmuştur. 

5- Yüksek Planlama Kurulu kararları: 
Faaliyet döneminde Yüksek Planlama Kurulu’nun 2015/T-18 kararı ile Türkiye 

Kömür İşletmeleri (TKİ) genel Müdürlüğü’nün %20 hisse oranı, 5.000.000 (beş 
milyon) TL sermaye payı ve Soma Organize Sanayi Müteşebbis Heyetinde 3 kişilik 
temsil hakkı ile katılımına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci 
maddesine göre karar verilmiştir. 

Bu karara istinaden, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’na muhatap 25.03.2015 tarih ve 448675543-050.01.02-892/3579 
sayılı yazı ile Soma Organize Sanayi Bölgesinin Müteşebbis heyetine katılımı için 
YPK kararının istihsali hususunda gereğini talep etmiştir. 

Yönetmelikler: 
Kurumun faaliyetleri yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe giren yönetmelikler ve 

iç yönergeler çerçevesinde sürdürülmektedir. 
2016 yılı içerisinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili; 
- İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik, 
- İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik,  
-İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve 

Eğitimleri Hakkında Yönetmelik,  
-Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği,  
-İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği,  
-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,  
-Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin  

Azaltılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
Ayrıca TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Yönetmeliği, Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verme Yönetmeliği, Prim Yönetmeliği, 
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Pazarlama ve Satış Yönetmeliği, Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Hizmet Dışı Mallar 
Yönetmeliği, Kurtarma Merkezi Cihazları ve Kurtarıcılar ile Kurtarıcıların Eğitimi 
Hakkında Yönetmeliği, GLİ Müessese Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
Yönetmeliği, ELİ Müessese Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluklar Yönetmeliği 
bulunmakta olup işletmeye dönüşmeleri nedeniyle görev yetki sorumluluk yönetmeliği 
hazırlanmaktadır.   

B – Teşkilat: 
1- Teşkilatın yapısı: 
TKİ Ana Statüsü ile teşkilat yapısı düzenlenen Kurumun organları; yönetim 

kurulu ve genel müdürlüktür. Genel müdürlük, merkez teşkilatı ve taşra teşkilatından 
oluşmaktadır. Kurumun teşkilat şemasına  (Ek:1) rapor ekinde yer verilmiştir. 

Kurumun merkez teşkilatı; genel müdür, 5 genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu 
başkanlığı, iç denetim daire başkanlığı, hukuk müşavirliği, daire başkanlıkları ve alt 
birimlerinden oluşmaktadır.  

TKİ Yönetim Kurulunun 12.05.2017 tarih ve 14/118 saylı kararı ile 
1-Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünün (ELİ) tüzel kişiliğinin 

kaldırılarak, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne; Garp Linyitleri İşletmesi 
Müessesesi Müdürlüğünün de (GLİ) tüzel kişiliğinin kaldırılarak, Garp Linyitleri 
işletmesi Müdürlüğüne dönüştürülmesine, 

2-Bu şekilde dönüşen işletmeler ile Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü ile 
birlikte Genel Müdürlüğe bağlanmıştır. 

2- Karar organı: 
233 sayılı KHK ve TKİ Ana Statüsüne göre yönetim kurulu teşebbüsün en 

yüksek yetkili ve sorumlu karar organıdır. 
Yönetim kurulu bir başkan ve 5 üyeden oluşmaktadır. Genel müdür, yönetim 

kurulunun başkanı olup ilgili bakanın teklifi ve ortak kararla atanmaktadır. Yönetim 
kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, birisi Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcılarından olmak üzere ilgili bakanın teklifi 
ile ortak kararla atanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl olup, 
görev süresi sona erenler tekrar atanabilmektedir. 

28.12.2011 tarihli 28156 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 27.12.2011 tarih 
ve 2011/930 sayılı kararla atanan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı, 
15.06.2017 tarihinde görevinden istekle emekliye ayrılmış ve yerine 31.05.2017 tarihli 
ve 1192 sayılı Bakanlık Oluru ile 31.05.2017 tarihinde vekâleten Ömer BAYRAK 
atanmıştır. 

23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 22.01.2013 tarih 
ve 2013/35 sayılı kararla Genel Müdür Yardımcısı atanmış, 28.01.2016 tarihinde 
görev süresinin dolması nedeniyle üyelikten ayrılmıştır. (Ömer SEZGİN)   Münhal 
bulunan söz konusu Üyeliğe, 16.12.2016 tarih, 29920 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlan 
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Pazarlama ve Satış Yönetmeliği, Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Hizmet Dışı Mallar 
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15.12.2016 tarihli ve 2016/823 sayılı karar ile atanan Genel Müdür Yardımcısı halen 
üyelik görevine devam etmektedir.(Muammer BULUT) 

16.04.2013 tarih ve 2820 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 15.04.2013 tarih 
ve 2013/191 sayılı kararla Genel Müdür Yardımcısı atanmış, (Tuğrul ALPER) 
18.04.2016 tarihinde görev süresinin dolması nedeniyle üyelikten ayrılmıştır. Münhal 
bulunan söz konusu üyeliğe 16.12.2016 tarih, 29920 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlan 
15.12.2016 tarihli ve 2016/824 sayılı karar ile atanan Genel Müdür Yardımcısı halen 
üyelik görevine devam etmektedir.(Mustafa ÖZDİNGİŞ) 

02.05.2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2014/328 sayılı 
Kararla atanan Yönetim Kurulu Üyesi, 14.05.2014 tarihinde istifaen 
ayrılmıştır.(Mustafa Hacı EMİNOĞLU) Münhal duruma gelen söz konusu üyeliğe 
15.05.2015 tarih ve 29356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 14.05.2015 tarih, 
2015/210 sayılı Karar ile atanan Üye görev süresini 05.05.2017 tarihinde 
doldurmuştur. (İrfan YILMAZ) 

03.08.2014 tarih ve 29077 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2014/868 sayılı 
Kararla atanan Yönetim Kurulu Üyesi, 10.02.2015 tarihinde istifaen ayrılmış 
(Abdullah TOMBUL); Münhal bulunan Üyeliğe, 06.06.2017 tarihli ve 29378 sayılı 
Resmi Gazete ’de yayımlanan 05.06.2015 tarihli ve 2015/333 sayılı Karar ile üye 
atanmıştır. (Mehmet TOMBUL) 2014/868 sayılı Kararla atanan Üye, 18.02.2016 
tarihinde Mahkeme Kararı ile görevine dönmüş ve üyelik görevine devam etmektedir. 

18.07.2017 tarih ve 30127 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2017/186 sayılı 
Kararla atanan Yönetim Kurulu Üyesi (İsmail KÖKSAL) (Hazine) ataması yapılmıştır.  

İnceleme (Ağustos – 2017) dönemi itibarıyla Bakanlığı temsilen 1 adet Yönetim 
Kurulu üyeliği boş bulunmaktadır. 

TKİ Ana Statüsünün 7 inci maddesinin 2 inci fıkrasında; “yönetim kurulu 
TKİ’nin işleri gerektirdikçe ve herhalde ayda en az iki defa toplanır.” hükmüne 
istinaden, denetim dönemi ve sonrasında yönetim kurulunun toplantı aralıkları 
incelendiğinde: 

2016 yılında 09.04.2016 tarihine kadar 11 toplantı yapılmış, bu tarihten itibaren 
yönetim kurulu yeter sayısı olmadığından 28.12.2016 tarihine kadar toplantı 
yapılamamıştır. Bu tarihte yapılan toplantı ile toplam 147 karar alınmıştır. 

2017 yılında ise; 07.07.2017 tarihi itibarıyla 19 toplantı yapılarak toplam 170 
karar alınmıştır. 

Yönetim kurulunda görev alan başkan ve üyelere ilişkin bilgilere raporun baş 
kısmındaki tabloda yer verilmiştir.  

3- Yürütme organı:  
233 sayılı KHK’ ye göre TKİ Kurumunun yetkili ve sorumlu yürütme organı 

genel müdürlüktür. 
Genel müdürlük; genel müdür ve beş genel müdür yardımcısı ve alt birimlerden 

oluşmaktadır. 
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Genel müdür, 233 sayılı KHK’ ye göre aynı zamanda yönetim kurulunun da 
başkanı da olup, teşekkülü kanun, ana statü, tüzük, yönetmelik hükümleri ile yönetim 
kurulu kararları doğrultusunda sevk ve idare etmekle görevlidir.  

4 – Servisler: 
TKİ Kurumu organizasyon şemasında yer alan esas fonksiyonları ile ilgili 

birimlerin faaliyetleri raporun bölümlerinde incelenmiş olup, burada bazı birimlerin 
faaliyetlerine kısaca değinilmiştir.  

a) AR-GE Dairesi Başkanlığı: 
 Ülkemizin en önemli yerli kaynaklarından birisi olan linyitlerin üretiminden 
nihai kullanımına kadar tüm aşamalarda insan ve çevreye duyarlı, ulusal ve 
uluslararası mevzuatlara uygun biçimde kullanımını sağlamak üzere, temiz kömür 
teknolojilerine öncelik verilerek yeni ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi ile ilgili 
olarak muhtelif Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.  
 Bu Ar-Ge faaliyetleri kömür kalitesinin yükseltilebilmesi ve çevre dostu olarak 
kullanılabilmesi amacıyla özellikle kömürün gazlaştırılması, gazın temizlenmesi, 
kimyasal ve sıvı yakıt üretimi, karbondioksit tutulumu, kömür yakma teknolojileri, 
kömürün farklı alanlarda kullanımı (hümik asit üretimi), yeraltında kömürün 
gazlaştırılması, kömürün iyileştirilmesi, briket elde edilmesi vb. konularda muhtelif 
üniversite ve araştırmacı kuruluşlarla imzalanan sözleşmeler çerçevesinde 
sürdürülmektedir. Bu kapsamda TKİ ile bazı üniversiteler ve çeşitli ulusal/uluslararası 
araştırma kuruluşları arasında Dünyada gelişen kömür teknolojilerinin takibi ve 
uygulama alanları yaratılması amacına yönelik olarak bazı proje çalışmalarının 
beraberce yürütülmesi şeklinde çeşitli sözleşmeler imzalanmıştır.  
 Bu sözleşmelerin en önemlileri; Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı 
Yakıt Üretimi (TRİJEN), Kömürlerin Gazlaştırılması, Gazın Temizlenmesi ve Metanol 
Üretimi,  Lavvar Şlam Atıklarının Zenginleştirilmesi, Isıl Değeri Düşük Kömürlerin 
Ekstraksiyon Yöntemi İle Külsüzleştirilmesi ve Alternatif Ürünlerin Geliştirilmesi, 
Lavvar Şlam Atıklarının Çimento, Tuğla gibi Yapı Malzemelerinin Üretiminde 
Hammadde Olarak Değerlendirilmesi, Türkiye Linyit Kömürleri İçin Uygun 
Briketleme Koşullarının Belirlenmesi, Briketleme ve Ambalajlama Malzemesinin 
Geliştirilmesi, Organik Toprak Düzenleyiciler İçin Sera ve Tarla Denemeleri, 
Leonarditten Yüksek Fülvik Asit İçerikli Sıvı Hümat Üretimi ve Tarım Alanlarına 
Uygulamaları, Süt İneklerinin Kuru Dönem Boyunca Hümik Asit İlavesi Yapılmasının 
Ana ve Buzağı Bağışıklığı Üzerine Etkileri ve Hümik Asit Esaslı Maddelerin Sanayi 
Ölçeğinde (Çimento, Sondaj, Seramik, Su arıtımı vb. ) denenmesi konularını 
içermektedir. 
 Bu faaliyetlerin daha etkili biçimde yürütülmesi için TKİ Yönetim Kurulu’nun 
31.7.2009 tarih ve 27/252 sayılı kararıyla Genel Müdürlük bünyesinde Ar-Ge Dairesi 
Başkanlığı kurulması kararı alınarak, ilgili Daire’nin 4.11.2010 tarihinde fiili olarak 
görevine başlaması sağlanmıştır. Bu Daire bünyesinde Ar-Ge Müdürlüğü, Çevre 
Müdürlüğü ve Hümik Asit Müdürlüğü olmak üzere 3 birim kurularak kendi 
alanlarındaki konularda çalışmaya başlamışlardır. 
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 Ar-Ge Dairesi Başkanlığı Faaliyetlerini; 1 Daire Başkanı, Ar-Ge ve Hümik Asit 
Müdürlükleri olmak üzere 2 müdür, 1 Başuzman, Teknolojik Araştırma ve Teknolojik 
Uygulama Başmühendisliği olmak üzere 2 başmühendis, 3 şef, 17 mühendis, 1 
tekniker, 1 teknisyen ve 3 memurdan oluşan 31 personel ile yürütmektedir.   
 TKİ AR-GE Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan projelerle ilgili 
2016 yılı faaliyetleri başlıklar halinde kısaca şu şekildedir: 

- Kömürün Gazlaştırılması: 
- Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi (TRİJEN): 
- Kömür Hazırlama ve Zenginleştirme Konulu Projeler:  
- Hümik Asit Projeleri: 
- Çevre İle İlgili Projeler: 
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan 10. Kalkınma Planında Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’nın Koordinatör ve Bileşen Sorumlusu olduğu Öncelikli 
Dönüşüm Programları Eylem Maddeleri kapsamında 13 No’lu Yerli Kaynaklara 
Dayalı Üretim Programının 7. Eylem Maddesinde, “Kömürün iyileştirilmesi ve 
farklı alanlarda kullanımı için ürün çeşitliliğinin artırılmasına ilişkin temiz 
kömür teknolojileri, gazlaştırma, sıvılaştırma ve benzeri alanlarda Türkiye'de 
yapılacak Ar-Ge çalışmalarının TKİ tarafından koordine edileceği, izleneceği ve 
denetleneceği” ifadesi yer almaktadır. Eylemin ilgili kuruluşları Ekonomi Bakanlığı, 
ETKB, EÜAŞ, MTA, TUBİTAK, TTK, KOSGEB ve Üniversiteler olarak 
belirtilmiştir. Söz konusu eylem planının etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi 
için 8 Mart 2016 tarihinde TKİ Konferans salonunda ilgili kuruluş ve paydaşların 
katıldığı istişari bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Kamu özel sektör, üniversiteler ve 
araştırmacı kuruluşlardan oluşan geniş katılımın sağlandığı bu toplantı ile Kurumca 
yürütülecek olan bu koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışması için yol 
haritasının belirlenmesi ve konuyla ilgili diğer görüş ve önerilerin alınması 
amaçlanmıştır.  

Eylemle ilgili kuruluşlardan eylem maddesi kapsamında güncellemeler 3’er 
aylık aralıklarla talep edilmekte olup bu kapsamdaki çalışmalar takip edilmektedir. 
Yürütülen çalışmalar ayrıca yerinde incelenerek izleme ve denetleme faaliyetlerine 
devam edilmektedir. 

2016 yılı içerisinde Ar- Ge Dairesi Başkanlığınca ayrıca ilgili personelin 
muhtelif kongre, sempozyum ve çalıştaylara katılımı sağlanmış, iştigal konuları ile 
ilgili sunum ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında Ilgın Hümik Asit 
Üretim Başmühendisliği bünyesinde üretilen TKİ-Hümas adlı sıvı toprak düzenleyici 
ürünümüzün tanıtımı amacıyla 2016 yılında kongre, fuar ve bilgilendirme 
toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

b) Hukuk Müşavirliği:  
Hukuk Müşavirliği; genel müdürlükçe gerek görülen konularda mütalaa vermek 

ve bunlarla ilgili işlemleri yerine getirmek, kurum merkez ve taşra teşkilatının her 
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türlü dava ve icra işleriyle vergi anlaşmazlıklarını izlemek ve sonuçlandırmak, 
hazırlanacak anlaşma, genelge, yönetmelik, tip mukavele ve genel şartnamelerin 
hukukiliği hakkında mütalaa vermek ve hazırlanmasına yardımcı olmak, mevzuatı 
izlemek, gerektiğinde ilgili birimleri uyarmakla görevlidir. 

Müşavirliğin faaliyetleri 07.04.2005 tarih ve 123 sayılı TKİ Yönetim 
Kurulunun kararıyla yürürlüğe konulan ‘TKİ Hukuk Müşavirliği Yönergesi’ ne göre 
yürütülmektedir. 

TKİ Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönergesinin 6’ncı maddesinde yer alan 
‘Temyizden Vazgeçme’ ve ‘İcra Takibinden Vazgeçme’ yetki limitleri 2013 yılı için 
%7,80 ve 2014 yılı için %3,93 oranlarında artırılması sonucunda temyizden 
vazgeçmeye ilişkin limitin 22.979 TL ve icra takibinden vazgeçmeye ilişkin limitin de 
6.798 TL olarak yeniden belirlenmiş ve söz konusu limitlerin uygulaması devam 
ettirilmektedir. 

Kurum merkezinde, 07.11.2014 tarih ve 13/230 sayılı yönetim kurulu kararıyla 
atanan 1 adet birinci hukuk müşaviri, 2 adet hukuk müşaviri, 3 adet avukatla birlikte 
biri 4857 sayılı iş kanununa göre çalışan toplam 10 adet idari personel görev 
yapmaktadır. Bugün itibariyle 2 hukuk müşaviri, 5 avukat, 7 idari personel görev 
yapmaktadır.   

Genel müdürlükte iki hukuk müşaviri, dört avukat ve bir dava takip memuru 
kadrosu boş bulunmaktadır. Bugün itibariyle 1 adet birinci hukuk müşaviri, 2 adet 
hukuk müşaviri, 2 adet avukat, 1 adet dava takip personeli, 1 adet idari personel 
kadrosu boş bulunmaktadır.   

Dava ve icra dosyaları ile iş yoğunluğu dikkate alınarak, merkezde boş bulunan 
hukuk müşavirliği kadrolarına atama yapılması önem arz etmektedir.  

Kurumun önceki yıldan devreden, cari yılda açılan, sonuçlanan ve 2016 yılına 
intikal eden dava ve icra dosyaları aşağıda gösterilmiştir. 
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Hukuk Müşavirliğince 2016 yılı faaliyet döneminde Kurumda, önceki 
dönemden devredilen 3421 dosyaya ilaveten cari dönemde açılanlarla birlikte toplam 
4396 dava ve icra takibi yürütülmüş, 362 dava ve icra kuruluşun lehine sonuçlanmış, 
121 dava ve icra kuruluşun aleyhinde sonuçlanmış, 40 dava dosyası birleştirilmiş, 
2017 yılına toplam 344.385.577,00 TL tutarında 3873 dava ve icra dosyası 
devredilmiştir.  

ELİ Müessesesinin hizmet alımı suretiyle üretim yaptırılan Eynez Ocağında 
meydana gelen 13 Mayıs 2014 tarihinde kazada, 5’i mühendis 301 madenci hayatını 
kaybetmiştir. 

Bu nedenle TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü muhatap alınarak 13.05.2014 – 
16.06.2017 tarihine kadar 404 adet maddi ve manevi tazminat talepli 180.471.518,00 
TL tutarlı dava, 642 adet alacak davası ve 105 adet işe iade davası ve ceza davası 
açılmıştır.  

1- Ceza davası: 
Maden kazasının meydana geldiği ruhsat sahası Kuruma ait olup; “Eynez yeraltı 

sahalarından IR:75153 ruhsat sahası içerisinde mevkii ve sınırları teknik şartnamede 
belirtilmiş sahalardan termin programına bağlı olarak hazırlık döneminde yaklaşık 
500.000 ton, işletme döneminde asgari 1. yıl 1.000.000 ton/yıl, 2. yıldan itibaren 
1.500.000 ton/yıl olmak üzere toplam 15.000.000 ton tüvenan kömürün üretimi ve 
üretilen tüvenan kömürün teknik şartnamede tanımlanan yerlere teslim edilmesi işi” 
27.07.2006 tarihinde hizmet alım ihalesi yoluyla Park Teknik Elektrik Madencilik 
Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye verilmiş; 30.10.2009 tarihinde ise (her iki firmanın 
talebi üzerine) Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. firmasına devredilmiştir.  

Meydana gelen maden kazasıyla ilgili Soma Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
yürütülen soruşturma kapsamında oluşan bilirkişi heyeti, bilirkişi incelemesi yapmak 
üzere görevlendirilmiştir.  

Bilirkişilerin hazırladığı Ön İnceleme Raporunda:  
“Teknik nezaretçi, işletme müdürü, saha sahibi, iş güvenliği başmühendisi, söz 

konusu anonim şirketin yönetim kurulu başkanı ve vardiya amirlerinin kusurlu olduğu 
sonucuna varılarak ” , ruhsat sahibi vekili sıfatıyla teknik nezaretçi defterini imzalayan 
E.L.İ. Müessese Müdür Yardımcısı gözaltına alınmış, ifadesinin ardından tutuklanmak 
üzere Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir.  

15.10.2014 tarihli Makam oluruyla konusunda deneyimli bir ceza avukatından 
avukatlık hizmeti alınmış, Asli bilirkişi raporunda kendilerine kusur izafe edilerek; 
hakkında dava açılan kontrol mühendisleri için de daha sonra avukatlık hizmeti 
alınmıştır. 

Soma Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yapılan savunma kabul edilerek 
sorgusunun ardından E.L.İ. Müessese Müdür Yardımcısı serbest bırakılmış, Asli 
bilirkişi raporunda kusur yüklenmediğinden söz konusu kişi hakkında daha sonra 
takipsizlik kararı verilmiştir. 
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Soruşturma kapsamında bilirkişilerce hazırlanan 05.09.2014 tarihli Asli 
Bilirkişi Raporunda özetle:  

Eynez İşletmesindeki denetim görevini gereği gibi yerine getirmediği 
gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerine; 

Maden ocaklarında işletme projelerini inceleyerek çalışma izni veren ve her yıl 
üretim faaliyet raporlarını denetleyen Kurum olarak, havalandırma planını bu haliyle 
kabul etmesi ve üretime izin vermesi nedeniyle Maden İşleri Genel Müdürü ile kontrol 
ve denetleme elemanlarına; 

Revize Uygulama Projesini onaylarken üretim-havalandırma uygulamasını 
kontrol etmediği ve 1. Revize Uygulama Projesinde kararlaştırılan yeryüzü ile 
bağlantılı galerinin daha sonra üretim sınırı değişikliği sonucu oluşturulmamış olması 
gerekçesiyle TKİ Yönetim Kurulu Başkanı ve İşletme Dairesi Başkanına;  

Aylık hakediş dosyalarındaki iş güvenliği ile ilgili raporları denetleme ve 
inceleme; havalandırma planlarının uygulanmasını ve hava ölçümlerini kontrol etme 
ve olumsuz durumlarda ocak faaliyetlerini durdurma; sensörlerin kontrolünü yapma ve 
elde edilen verileri değerlendirme yetki ve görevleri olduğu halde, görevlerini yerine 
getirmedikleri gerekçesiyle E.L.İ. Eynez Kontrol Başmühendisleri ve Mühendislerine 
kusur izafe edilmiştir.  

Bahse konu bilirkişi raporu esas alınarak hazırlanan iddianame, 10.11.2014 
tarihinde Akhisar Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştur. Ancak işbu iddianame, 
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından: 

Bazı maktul yakınlarının iddianamede mağdur ya da suçtan zarar gören olarak 
belirtilmemesi; 

Şüphelilerin her birinin görev ve hukuki sorumluluklarının delilleri gösterilmek 
suretiyle açık ve net bir şekilde ortaya konulmamış olması; isnat edilen eylemlerin 
delillerle irtibatlandırılmaması ve bu açıdan bilirkişi raporunun eksiklikler içermesi; 

Müştekilerin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandıklarının kabulüyle 
hareket edildiği, oysa bu kabulün delillerle irtibatlandırılmaması; 

Dosyanın esaslı delili durumunda bulunan ve şüphelilerin kusur durumlarına 
etki edebilecek nitelikteki sabit gaz ölçüm cihazlarına ilişkin TÜBİTAK raporunun 
beklenmemesi ve rapor sonucuna göre ek rapor alınıp alınmayacağının 
değerlendirilmemesi gerekçesiyle 24.11.2014 tarihinde iade edilmiştir. 

İşbu iade kararı, itiraz üzerine Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
incelenmiş; iki ile dört nolu iade gerekçeleri haklı bulunmuştur. Eksikliklerin 
giderilmesinin ardından yeniden Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 
iddianame bu kez kabul edilerek;  45 kişi hakkında kamu davası açılmıştır: 

8 sanık hakkında olası kastla adam öldürme (301 kez) ve neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış yaralama (162 kez);  

25 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden 
fazla kişinin yaralanmasına neden olma;  
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12 sanık hakkında ise taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla 
kişinin yaralanmasına neden olma şeklindedir.  

Bu kişilerden 7’si Kurumun E.L.İ. Müessese Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol 
Şube Müdürlüğü’nde mühendis ve başmühendis olarak görev yapmaktadır: 

Kontrol mühendislerinin, Maden Kanunu’nun 29. maddesi dikkate alınarak 
hizmet alım sözleşmesi ve eki durumundaki Şartname ’ye göre, yapmaları gereken 
denetim görevlerini eksik yaptıkları iddia edilmektedir. Yani taksirle birden fazla 
kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçlamasıyla, 
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81/2. maddesi uyarınca 2 yıldan 15 yıla kadar 
hapis cezası istemiyle yargılanmaktadırlar.  

Ayrıca bilirkişi asli raporuna göre kusurlu bulundukları belirtilen ve ayrı 
soruşturma usulüne tabi olan diğer kamu görevlileri (Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı iş müfettişleri; Maden İşleri Genel Müdürü ile kontrol ve denetleme 
elemanları; TKİ Yönetim Kurulu Başkanı ve İşletme Dairesi Başkanı)  hakkında, 
Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014/1658 sırasına kayden ayrı bir dosya açılmış; 
ancak ilgili Bakanlıkların soruşturma izni vermemesi ve Danıştay’ın itirazları 
reddetmesi üzerine bu dosya kapatılmıştır.  

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2015/81 Esas sayılı davada yargılama 
devam etmektedir. Tüm sanıkların sorgusu tamamlanmış, müştekiler (ölen işçilerin 
yakınları ve sağ kurtulan işçiler) dinlenmiştir.  

Tutuklu yargılanmakta olan 8 sanıktan 2’si adli kontrol kararı ile serbest 
bırakılmış,  şuanda yalnızca 6 sanık tutuklu yargılanmaktadır. 

Soruşturma kapsamında hazırlanan, iddianameye esas kabul edilen bilirkişi 
raporuna yapılan itirazlar dikkate alınarak yeni bir bilirkişi heyeti (12’si öğretim üyesi, 
5’i teknik bilirkişiden oluşan) görevlendirilmiştir. Bilirkişiler kaza mahallinde gerekli 
incelemeleri tamamlamış, karot örneklerini almıştır. Rapor yazım aşamasındadır.  

2- Soma Eynez Ocağında Çalışan ve Soma A.Ş. Tarafından İşten Çıkarılan 
İşçilere İlişkin Davalar: 

A) İşe İade Davaları: Muvazaa sebebiyle TKİ'ne işe iade bu talebin reddi 
halinde Soma A.Ş.'ye işe iade ve boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık ücret ile işverenin 
işçiyi işe kabul etmemesi halinde yapılan feshin geçersiz olması sebebiyle 8 aylık 
tutardan az olmamak üzere belirlenecek tazminatın tahsilâtı talebi ile dava açılmış, 

TKİ yönünden muvazaa olmaması sebebiyle davacıların asıl işveren olarak 
TKİ'ye iadesi talebinin reddine, 

-Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılan feshin geçersizliği ile 
davacıların işe iadesine, 

-Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin davacıları işe başlatmaması halinde 
davacının 4 aylık ücreti oranında tazminatın davalı şirket ile TKİ Kurumu arasında alt 
işveren-asıl işveren ilişkisi olması sebebiyle müştereken ve müteselsilen davalılardan 
tahsiline, 
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-Boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık ücretin davalı şirket ile TKİ Kurumu 
arasında alt işveren-asıl işveren ilişkisi olması sebebiyle müştereken ve müteselsilen 
davalılardan tahsiline karar verilmiştir. 

Bu kararlar davalı şirket ile TKİ Kurumu arasında alt işveren-asıl işveren 
ilişkisi olmadığı gerekçesi ile kurumca temyiz edilmiş olup, karar toplu işten çıkarılma 
prosedürüne aykırı yapılan feshin, feshin haklılığını etkilemediği ve muvazaa 
yönünden keşif yapılmaması sebebiyle Mahkemece eksik inceleme yapıldığı 
gerekçeleriyle bozulmuştur. Yerel Mahkemece iş bu karar gereği yeni duruşma günü 
verilmiş, muvazaaya ilişkin Soma İş Mahkemesinin 2015/249 E. Sayılı dosyasına 
sunulan bilirkişi raporları dosyalar içerisine alınmış kurumca bilirkişi raporlarına 
cevap verilmiştir. Bu aşamadan sonra 63 dosya karara çıkmış ve halen çıkmaktadır.  

Kararlarda; önceki kararlar ile aynı doğrultuda, davalı şirket ile TKİ Kurumu 
arasında alt işveren-asıl işveren ilişkisi olduğu, bu ilişkinin muvazaalı olmadığı, 
işçilerin diğer davalı şirket işyerinde işe iadesine ve TKİ Kurumunun asıl işveren 
olması sıfatıyla işçilerin işbu karar gereği yasal süresi içinde işverene işe başlamak 
üzere başvurmaları halinde işe başlatılmazlarsa ödenmesi gereken 4 aylık ücret 
tutarındaki tazminatın davalılardan müşterek ve müteselsilen ödenmesine karar 
verilmiş olup,13 dava halen Yargıtay incelemesinde dir.  
 B) Alacak Davaları: TKİ ile Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. arasında Soma 
Eynez Ocağına ilişkin akdedilen hizmet alımı sözleşmesinin muvazaalı olduğunun 
tespiti ile iş bu sözleşmenin muvazaalı olması sebebiyle ücret, fazla çalışma, hafta 
tatili, ulusal bayram ve genel tatil, ikramiye-tediye, sosyal yardım, ek tazminat, 
vardiya zammı ve yol-yemek alacakları kalemlerinden oluşan alacak farkının tahsili 
talep edilmiştir. 

Karar Özeti: Soma İş Mahkemesinin 2014/75 E. Sayılı dosyasından TKİ ile 
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. arasında Soma Eynez Ocağına ilişkin akdedilen hizmet 
alımı sözleşmesinin muvazaalı olmadığına, TKİ ile Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. 
arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi olduğuna, bu sebeple davacının tüm 
taleplerinin reddine karar verilmiştir. 

Bu karar davacı tarafından TKİ ile Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. arasında Soma 
Eynez ocağına ilişkin akdedilen hizmet alımı sözleşmesinin muvazaalı olduğu 
sebebiyle, Kurumca da müvekkil Kurum ile Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. arasında 
asıl işveren-alt işveren ilişkisi olmadığı gerekçesiyle temyiz edilmiş, karar muvazaa 
yönünden keşif yapılmaması sebebiyle Mahkemece eksik inceleme yapıldığı 
gerekçesiyle bozulmuştur. Yerel Mahkemece iş bu karar gereği dosya numarası 
2015/249 E. olmuş ve yeni duruşma günü verilmiştir. Soma Eynez ocağında 
muvazaaya ilişkin keşif yapılmıştır. Keşif sonucu bilirkişilerce verilen 27.10.2015 
tarihli raporda Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. arasında Soma Eynez Ocağına ilişkin 
akdedilen hizmet alımı sözleşmesinin muvazaalı olmadığı belirtilmiş, iş bu rapora 
dayanarak dava 26.11.2015 tarihinde reddedilmiştir. İşçilik alacaklarına ilişkin diğer 
117 dava da keşfe ilişkin iş bu rapor dosya içerisine alınmak suretiyle reddedilmiştir. 
Soma İş Mahkemesinin 2015/249 Esas sayılı dosyasında verilen kararda yer alan alt 
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işveren- asıl işverene ilişkin ifadeler yönünden kurumca kararın düzeltilerek onanması 
talep edilmiştir. İşçilik alacaklarına ilişkin diğer 117 dava da; kararda yer alan alt 
işveren- asıl işverene ilişkin ifadeler yönünden kurumca kararın düzeltilerek onanması 
talep edilmiş, dava konusu ilişkinin alt işveren-asıl işveren ilişkisi olmadığı ve 
Kurumun böyle bir ilişkiye sebebiyet verecek denetim yetki, görev ve faaliyetinin 
olmadığına ilişkin konuya vakıf kişilerden alınan hukuki mütalaa dilekçelere 
eklenmiştir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesince söz konusu talep reddedilmiş ve kararlar 
onanmıştır. Ancak kararlar nihayetinde Kurumu herhangi bir yükümlülük altına 
sokmamaktadır. İş davalarına karşı karar düzeltme yolu kapalı olduğundan bu kararlar 
kesinleşmiştir. Bu konu ile ilgili Derdest davalar dışında halen yeni dava açılmaya 
devam etmektedir.  

3- Maddi-manevi tazminat davaları 
Müteveffa yakınları tarafından açılan maddi manevi tazminat talepli davaların 

bir kısmı muvazaaya dayandırılmış, bir kısmı ise alt işveren-asıl işveren hükümlerine 
dayandırılarak açılmıştır.  

Halen tahkikat aşamasında olup, Soma İş Mahkemesinin 2014/643 E. Sayılı 
dosyasına sunulan, Kuruma %15 kusur oranı ithaf eden 08.10.2015 tarihli ve Kurumu 
%30 kusur oranı ithaf eden 12.10.2015 tarihli bilirkişi raporlarına karşı beyanda 
bulunulmuş, diğer dosyalarda karar verilebilmesi için iş bu dosyadan verilen kararın 
kesinleşmesi beklenmektedir. 08.12.2015 tarihli celsede dosya 08.10.2015 tarihli 
bilirkişi raporu esas alınarak aktüerya bilirkişisine gönderilmiştir.  

Ankara İş Mahkemesinde açılan manevi tazminat davalarından 2 dava kabul 
edilerek, Kurum davaların birinde 25.000 TL diğerinde ise 10.000 TL manevi tazminat 
alacağından müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuştur. 

Yine Ankara İş Mahkemesinde açılan manevi tazminat davalarından 4 dava 
yetkisizlik sebebiyle reddedilmiş olup davacılar tarafından temyiz edilmiştir. 
Kararlardan bazıları kesinleşmiş olup, bazıları halen temyiz incelemesi aşamasında 
bulunmaktadırlar. 

Davalardan sonuçlanan 48 adedi için icra takipleri başlatılmış ve bu dosyalar 
Yargıtay sarahatini tamamlayıp kesinleşene kadar icranın durdurulması için teminat 
mektupları konulmuştur. Bunun dışında Yargıtay 21. Hukuk Dairesince dosyalara 
yapılan temyiz incelemesi neticelenmiş, daire ilk derece mahkemesi kararlarını onamış 
ve bu yönde içtihat kurmuştur. Böylelikle kararlar kesinleşmiş olduğundan, yapılan 
icra takipleri kapsamında dosyaların ödenmesi işlemine geçilmiştir. Bu kapsamda 29 
adet dosyaya ödeme yapılmış ve tüm diğer alacaklarla beraber Soma A.Ş. den temini 
için yazı yazılmıştır. 

Derdest davalar dışında halen yeni dava açılmaya devam etmektedir. Bugün 
itibariyle 29 adet manevi tazminat davası Yargıtay tarafından onanmış olup 
9.833.025,28 TL manevi tazminat ödenmiştir. Karara çıkan ve icra takibi başlatılan 48 
adet maddi-manevi tazminat dosyası için de 21.644.720,06 TL teminat mektubu 
verilmiştir. Bu dosyalar istinaf ve temyiz aşamasındadır. 
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4- EÜAŞ ve Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. İşçileri Tarafından 

Açılan Davalar: 
Alacak Davaları: SLİ Müessesesi Müdürlüğünde ihale yoluyla iş alan firma 

işçileri tarafından açılan alacak davaları 
 Kütahya 1. İş Mahkemesinin 2013/964 E. sayılı dosyasında Mahkemece 

davalıların asıl işveren sıfatları bulunmadığından davalılar TKİ ve EÜAŞ hakkındaki 
davanın reddine karar verilmiştir. 

Kütahya 1. İş Mahkemesinin 2013/964 E. sayılı dosyasında ise davacının 
hizmet akdini sona erdiren fesih sebebiyle sadece kıdem tazminatı açısından, Kurum 
tarafından işletmenin işletildiği 17.02.2005-23.10.2012 (EÜAŞ'a devir tarihi) tarihleri 
arasındaki dönem için Kurumun devreden işveren sıfatıyla müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olduğuna karar verilmiştir. 

Karara çıkan dosyalar haricinde dosyalar bilirkişi incelemesinde olup karar 
verilebilmesi için bilirkişi raporları beklenmektedir. Bugün itibariyle 19 adet dava 
kararı çıkmıştır. 9 tanesinde sadece kıdem tazminatının 1000 TL sinden Çelikler 
Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. ile müştereken ve müteselsilen tahsiline karar vermiş, 
diğer işçilik alacaklarından Kurumu sorumlu tutmamıştır. Sadece Çelikler Seyitömer 
Elektrik Üretim A.Ş. ödemesine karar verilmiştir. Karar çıkan 10 adet davada ise 
Kurum ihbar edilen konumunda olup Kurum yönünden karar verilmemiştir.   

5- Uyar Madencilik Enerji ve Sağlık Tur. İnş. Mak.. Müh. Oto San. Tic. 
Ltd. Şti. İşçileri tarafından Açılan davalar: 

Alacak Davaları: Soma Darkale Maden ocağında çalıştırılan Uyar Madencilik 
işçileri tarafından alacak davaları açılmıştır. 

Soma İş Mahkemesinin 2014/852 ve 2014/853 Esas sayılı dosyalarında; 
rödovans sözleşmelerinde sorumluluğun düzenlendiği 3213 sayılı Maden Kanunun Ek 
7. maddesi gereği, yasa hükmünün yürürlüğe girdiği 10.06.2010 tarihinden sonra 
davalı nezdinde çalışmaya başlayan davacının davasında TKİ Genel Müdürlüğüne 
husumet düşmediği gerekçesiyle davanın Kurum yönünden pasif husumet 
yokluğundan reddine karar verilmiştir. Bu dosyalar pilot dosya olarak seçilmiş diğer 
dosyalar hakkında karar verilmesi için iş bu dosyalar kesinleşmiştir. 

 6- Park Teknik Elek. Mad. Tur. San. Tic. A.Ş’ye açılan dava: 
14.10.2004 ve 08.10.2011 tarihli sözleşmeler kapsamında, Tunçbilek-Büyükdüz 

yeraltı ocağından tüvanan kömür üretme ve idareye teslim etme işinin yüklenici Park 
Teknik Elek.Mad.Tur. San. Tic. A.Ş. çalışanlarının, 01.07.2014 tarihinde 16.00-24.00 
vardiyasında numune alma sistemine müdahale ettiklerinin, Müessese personelince 
tespit edildiği, Geriye dönük olarak yapılan kamera görüntülerinin incelenmesi 
sonucunda; firmanın Haziran/2014 hakedişinden 2.262.216,57 TL. Ağustos/2014 
hakedişinden 1.963.693,10 TL. Eylül/2014 hakedişinden de 940.089,59 TL. Ceza 
kesintisi yapıldığı, 06.02.2014 tarihinden geriye doğru kamera kayıtlarının 
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incelenmesine halen devam edildiği, Açıklanarak, durumun incelenmesi talebinde 
bulunulması üzerine konu, 24.11.2014 tarih ve 211 sayılı Olur doğrultusunda TKİ 
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca 17.06.2015 tarih 62/30 sayılı Soruşturma Raporu 
düzenlenmiştir. 

Raporun sonuç bölümünde özetle: 
 1- Park Teknik firması elemanları tarafından, GLİ. Müessesesi Büyükdüz 
yeraltı ocağı numune alma sistemine yapılan müdahalelerin Türk Ceza Kanunu 
açısından suç teşkil ettiği, bu nedenle konu ile ilgili olarak vasfı Makamlarınca 
belirlenmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması 
gerektiği, 

2- Numune alma sistemine yapılan müdahalelerin, 4735 Sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanununun 25. maddesinin (c) bendinde açıklanan; “Sözleşme konusu 
işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen 
ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak” suçunu 
oluşturduğu, bu nedenle; 4735 Sayılı Kanunun sözleşmenin feshi ile ilgili 20/b 
Maddesinde açıklanan " Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci 
maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi," hükmü 
gereği Park Teknik firmasının sözleşmesinin feshi ve ayrıca aynı yasanın 26. maddesi 
hükmü uyarınca ihalelerden yasaklanması gerektiği, İdari nitelikli bir soruşturmada 
kapsamında yapılabilen tespitlere göre oluşan kanaatleri, Park Teknik firmasının 
soruşturma konusu işi ile ilgili teminatının gelir kaydedilerek ihalelerden yasaklanması 
yönünde olmakla birlikte, bu işlemler için Firma yetkililerinin konu ile ilgili 
sorumluluğunun yetkili yargı mercileri tarafından şüpheye yer bırakmayacak şekilde 
kesin hükme bağlanmasının beklenmesi seçeneğinin de değerlendirilebileceği, 

3- Firma işçilerinin, numune alma sitemine müdahale ettiklerinin; kendi 
beyanları ve kamera görüntüleriyle kesin olarak ortaya konulan 21-31.03.2014, 01-
25.04.2014 ve 02-30.06.2014 tarihlerinde, numune alma sistemine müdahale edilen 
vardiyaların üretimlerinin tamamının, Müessesece sözleşme gereği üretilmemiş 
sayılarak bu vardiyalar için evvelce ödenmiş tutarların firmanın hakedişlerinden 
kesinti yapılarak tahsil edilmiş olduğu, 

4-  Firma işçilerinin, numune alma sitemine müdahale ettiklerini beyan ettikleri, 
ancak kamera kayıtlarındaki bozulmalar nedeniyle görüntüleri izlenemeyen 
27.01.2014-20.03.2014 ve 26.04.2014-31.05.2014 tarihlerinde, adı geçenlerin görev 
yaptıkları vardiyalarda üretilen tüvananın kalori değerinin diğer vardiyalara göre 
yüksek olduğu, bu durumun adı geçenlerin sisteme müdahale ettikleri beyanlarını 
doğrular nitelikte olduğu, bu durumda anılan tarih aralıklarında, adı geçenlerin 
çalıştıkları vardiyalardaki üretimlerin de sözleşme gereği yok sayılarak, bu günlere ait 
kalori ve üretim değerlerinin, işçilerin çalıştıklarını beyan ettikleri ve yukarıda 
açıklanan tarihlerdeki vardiyalarına göre, Müessesece yeniden hesaplanıp, hesaplama 
sonucunda ortaya çıkacak meblağın Park Teknik A.Ş firmasından rızaen mümkün 
olmaz ise hükmen tahsili gerektiği, 
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5- İşçilerin, ayrıca numune alma sistemine 2013 yılının Kasım ayından itibaren 
müdahale ettiklerini beyan ettikleri, 2013 yılının Kasım ayından, müdahalenin kamera 
kayıtlarıyla tespit edildiği 27.01.2014 tarihine kadar geçen süre ile ilgi olarak, adı 
geçenlerin beyanlarının dışında, herhangi bir kanıt bulunmadığı, bu işçilerin hangi 
vardiyalarda çalıştıklarının da, vardiya kayıtların Müessesede bulunmaması nedeniyle 
tespit edilemediği, bu nedenle anılan şahısların, bu dönemde görev yaptıkları 
vardiyalardaki üretimin kalori ve miktarına ilişkin bir değerlendirme de yapılamadığı, 

2013 yılının Kasım ayından 27.01.2014 tarihine kadar geçen sürede de numune 
alma sistemine müdahale edilmiş olabileceği, Kurum zararının bu dönem için de 
muhtemel bulunduğu, bu nedenle Kasım/2013 ayından 27.01.2014 tarihine kadar 
geçen döneme ilişkin Kurum zararının sözleşme hükümleri çerçevesinde tespitinin ve 
firmadan tahsilinin dava yolu ile mümkün olabileceği, 

6- Yargı süreci kesin bir sonuca ulaşana kadar Park Teknik firmasının TKİ 
nezdinde bulunan teminatlarının iade edilmemesi ve soruşturma çalışmaları öncesinde 
işin bitmiş olması nedeniyle başlamış olan kesin kabul işlemlerinin de yargılama 
sonucuna bırakılması gerektiği, 

Sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir. 
Park Teknik elektrik Mad.Turz. San. ve Tic. A.Ş.nin işçilerinin, numune alma 

sitemine müdahale ettiklerinin; kendi beyanları ve kamera görüntüleriyle kesin olarak 
ortaya konulan 21-31.03.2014, 01-25.04.2014 ve 02-30.06.2014 tarih aralıklarındaki 
vardiyalarda yapılan üretimlerinin tamamının, Müessesece sözleşme gereği 
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c) Konu hakkında, vasfı Savcılık Makamlarınca belirlenmek üzere, ilgili 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması ve kesin yargı kararı 
sonucuna göre Kurumca yapılması gereken yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi, 

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca istenmektedir. 
TKİ tarafından yapılan çalışma sonucu Kurum zararının toplam 17.889.977,86 

TL olarak tespit edildiği, bu tutarın 5.119.597,56 TL’sı yapılan hakedişlerden kesilmiş, 
firmanın Eylül 2014 tarihinde son hakedişi yapıldığından dolayı kalan tutar hakedişten 
kesilemediği, 12.770.380,30 TL Kalan tutar için firma ile sulhen anlaşmak istenmiş 
ancak firma borcunu ve anlaşmayı kabul etmediği, alacak çekişmeli hale geldiği, bu 
nedenle kurum zararının tahsili için dava açmak zorunluluğu doğduğu,  

Firma ile imzalanan sözleşme içeriğinde görevli yargı yeri ANKARA 
mahkemeleri olduğu için, Müessesece 13.04.2016 tarih 3827 sayılı yazı ile konu dava 
açılmak üzere Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine iletildiği, 

Hukuk Müşavirliği de Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Hukuk 
Müşavirliğine yazılan 13.08.2015 tarihli yazı ile müfettiş raporu gereği Kurum 
zararının Müessesece belirlenmesi, bu zararın öncelikle rızaen tahsili, bu mümkün 
olmazsa dava yolu ile tahsili ile konu hakkında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulması için gerekli işlemlerin yapılması rica edildiği, 

Bu yazı gereği GLİ Hukuk Müşavirliğince 04.09.2015 tarihinde Tavşanlı 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, Kurum zararı olarak hesaplanan 
12.770.380,30 TL Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğünün 26.08.2015 tarih ve 240/7527 
sayılı yazısı ile yüklenici şirketten talep edilmiştir. 

Sözleşmede yetkili Mahkemelerin Ankara Mahkemeleri olması ve dava 
açılacak Mahkemeye yakın olunması dolayısıyla dava açılması hususu 14.04.2016 
tarihinde TKİ Hukuk Müşavirliğine havale edilmiş olup 27.05.2016 tarihinde Ankara 
9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/487 E. sayılı dosya üzerinden dava açılmış, 
dosya henüz inceleme aşamasındadır.  

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığının 2015/3243 Soruşturma sayılı dosya üzerinden 
yürütülen soruşturmada keşif yapılması beklenmekte olup henüz kamu davası açılıp 
açılmayacağına dair Savcılıkça verilmiş bir karar bulunmamaktadır. Henüz kamu 
davası açılmamıştır. 

Tunçbilek-Büyükdüz yeraltı sahasından 5 milyon ton tuvönan üretimi ve teknik 
şartnamede tanımlanan yere teslim edilmesi işine ilişkin sözleşme gereği işin 
yürütümü esnasında firma elamanlarının sözleşmeye aykırı olarak işlem yapması 
sonucu Kurum zararı olarak hesaplanan 12.770.380,30 TL’si için açılan davaların 
titizlikle takibi önerilir. 
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7- MG Grup Mühendislik İnşaat Akar. Nak. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti’ye 
açılan dava: 

13.03.2015 tarihli sözleşme kapsamında, “Tunçbilek Lavvar Tesislerinin, Tamir 
ve Bakım İşlerinin Yapılarak 3 Yılda 9.000.000 Ton Tüvenan Kömürün Yıkanması ve 
4.500.000 Ton Yıkanmış Kömürün Yüklenmesi” işinin yüklenicisi MG Grup 
Mühendislik İnşaat Akaryakıt Madencilik Nakliye Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. 
çalışanlarının, Şirketi temsile yetkili ve anılan işin sevk ve idaresinden sorumlu şantiye 
şeflerinin talimatlarıyla, Lavvar tesisinde bulunan numune alma cihazlarına 
müdahalelerde bulundukları ve bunun sonucunda, kömürün şartnamede istenilen 
özelliklerde yıkanmadığı halde yıkanmış gösterildiği hususu, yüklenicinin çalışanları 
olup anılan müdahaleyi gerçekleştiren işçilerin GLİ Müessesesine ihbar ve itirafta 
bulunmaları üzerine, önce Müessesece incelenmiş, müdahalenin gerçekleşmiş 
olduğunun anlaşılması üzerine konu TKİ Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Müfettişlerince de incelenmiştir. 

 Kurum Müfettişlerince yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenen 
28.09.2016 tarihli ve 68/39 sayılı soruşturma raporunda;  

“1-MG Grup Mühendislik İnşaat Akaryakıt Madencilik Nakliye Taahhüt ve Tic. 
Ltd. Şti.nin sözleşme konusu işin yapıldığı Tunçbilek Lavvarında Şantiye şefi olarak 
görev yapan, işvereni temsile yetkili kişiler tarafından verilen talimatlar 
doğrultusunda, anılan yüklenicinin numunecileri tarafından, tesiste bulunan tüvenan 
kömür, temiz kömür, ve atık (şist) bantlarında bulunan numune alma cihazlarına 
müdahalede bulunulmuş olduğu, 

2-Ayrıca; şirketin işyerinde Şantiye şefi olarak görev yapan, işvereni temsile 
yetkili kişinin talimatı ile yüklenici çalışanları tarafından;  yüzdürme batırma yöntemi 
ile yıkanan kömürün içinde bulunduğu sıvının yoğunluğunun, şartname ve işin 
amacına uygun seviyede tutulması için gerekli olan manyetiti, yeterli miktarda 
kullanmayıp, yoğunluğu şartnameye uygun göstermek için, yoğunluk kontrolünde 
kullanılan yoğunlukölçer kabının içine ağırlık konularak, yoğunluğun olduğundan 
yüksek gösterildiği, bunun sonucunda da kömürün şartnameye uygun yoğunlukta 
yıkanmadığı halde, yıkanmış gösterildiği, 

3-Bunların dışında; şirketin işyerinde Şantiye şefi olarak görev yapan kişinin 
talimatları ile yüklenicinin çalışanları tarafından, kömürün şartnameye uygun yıkanıp 
yıkanmadığının kontrolü amacıyla, yıkanmış kömürden laboratuvarda incelenmek 
üzere alınıp laboratuvara gönderilen numunelerle birlikte, ihtilaf halinde başvurulmak 
üzere alınan şahit numunelerin muhafaza edildiği odaya gizlice girilerek, tüvenan 
kömür şahit numunelerinin bulunduğu çuvallarının mühürlü ağızları gevşetilerek, 
çuvalın içine şartnameye uygun kömür doldurulmak suretiyle şahit numunelerin 
değiştirildiği, şahit numunelerin muhafaza edildiği odanın bitişiğinde bulunan tablocu 
odasından şahit odasına gizlice ve şahit numuneleri değiştirmek amacıyla giriş çıkış 
yapabilmek için gizli bir geçit yapıldığı, 

4-Bütün bu yöntemlerle; MG Grup Mühendislik İnşaat Akaryakıt Madencilik 
Nakliye Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.nin; şartname hükümlerine aykırı kömür yıkadığı, 
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bunun sonucunda da müvekkil Kuruma bağlı GLİ Müessesesinin termik santrale 
satabileceği kömürü, atık stok sahasına atarak değerlendirilme imkânını ortadan 
kaldırdığı,  böylece müvekkil Kurumun dolayısıyla da Kamunun zararına neden 
olduğunun anlaşıldığı,  

5-Sadece anılan Yüklenici tarafından yıkanan kömürden ayrışan atığın 
stoklandığı sahada biriken atık stoku içinde, kömürün şartname uyarınca yıkanması 
halinde, atık stokunda bulunmaması gereken ve müvekkil Kurumca termik santrale 
satılarak değerlendirilebilecek kaloride kömür bulunup bulunmadığının, bulunması 
halinde miktar ve parasal tutarının tespiti amacıyla Müfettişlerce teknik komisyon 
oluşturulduğu,  

6-Oluşturulan teknik komisyon tarafından hazırlanan 26.08.2016 tarihli 
raporda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde; 

a-Yüklenicinin, lavvardan çıkan atık maddeyi (şist) lavvarın kendisine teslim 
edildiği 23.03.2015 tarihinden 31.10.2015 tarihine kadar, 6-C şist harman sahasına 
attığı, bu atığın üstünün dekapaj malzemesiyle kapatılmış olduğu, bu nedenle 
23.03.2015-31.10.2015 döneminde oluşan atığın içinde kömür bulunup 
bulunmadığının dolayısıyla Kurum zararının tespiti imkanının bulunamadığı,  

b- 01.11.2015-06.06.2016 tarihleri arasında Tunçbilek Lavvarından çıkan 
atığın (şistin) ise yüklenici, MG Grup Mühendislik İnşaat Akaryakıt Madencilik 
Nakliye Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, 10-A Şist Harman Sahasına atıldığı ve bu 
sahanın yalnızca anılan yüklenici tarafından kullanıldığı, Teknik Komisyonca raporda 
ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, 10-A şist harman sahasına dökülen atık malzeme 
miktarının;  hakedişlere göre 988.535 ton, topoğrafik ölçümlere göre 1.028.547 ton 
olarak hesaplandığı, topoğrafik ölçümlerle yapılan hesaplamalarda bazı kabullerden 
hareket edilmek zorunda kalınması nedeniyle, hesaplamalarda, Müessesece teslim 
edilen tüvenan miktarı ile yıkandıktan sonra elde edilen kömür ve ortaya çıkan şlam 
dikkate alınarak, daha düşük ve hakedişlere uygun olması nedeniyle, atık miktarının 
988.535 ton olarak hesaplandığı,  

7-Teknik Komisyon tarafından, GLİ Müessesesi Laboratuvar Şube 
Müdürlüğünün akredite olduğu “TS 5125 Kahverengi Kömür ve Linyitler-Numune 
Alma Prensipleri-Rutubet Oranı Tayini ve Genel Analizler İçin Numune Alma 
Standardı” ve kayıtlı dokümanı olan “TA/5.4.1/12 Kömürde Yüzdürme-Batırma Test 
Talimatı” na göre yapılan analiz neticesinde; 988.535 ton atık (şist) içindeki termik 
santralına satışı yapılacak (miks) kömür oranının %15,09 olduğunun belirlendiği, 

8-Atık içinde bulunan %15,09 oranındaki kömürün tamamı olan (988.535 ton x 
%15,09=) 149.169,93 tonun, Kurum zararının hesaplanmasına esas miktar olarak 
kabul edilmeyip, tesisin ilgili dönem yıkama randımanının % 33 olduğu dikkate 
alınarak; atık (şist) içinde bulunan ve termik santralına satılacak kömür miktarının, 
hesaplanabilir dönem için en az (01.11.2015-06.06.2016 dönemi)  (149.169,93 ton x 
%33 =) 49.226,09 ton olduğunun hesaplandığı, 

9-Teknik Komisyon tarafından, 49.226,09 ton mikst kömürün Tunçbilek Termik 
santralını işleten Çelikler A.Ş. ile yapılan protokolde belirlenmiş olan satış fiyatı 
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(75,20 TL) üzerinden Kurum zararının en az (49.226,09 ton x 75,20 TL) 3.701.801,00 
TL olduğunun hesaplandığı, 

10-23.03.2015-31.10.2015 dönemine ilişkin olarak atıktan numune alınamamış 
olması nedeniyle anılan döneme ilişkin herhangi bir zarar tespiti yapılmadığı, 

11-Bu açıklama ve hesaplamalara göre; Kurum/Kamu zararının en az 
3.701.801,00 TL olduğu, bu Kurum/Kamu zararının; Lavvar tesisine, soruşturma 
raporunda detaylı şekilde açıklanan şekillerde yapılan müdahaleler sonucunda ortaya 
çıkmış olduğu, 

12-İşin sözleşmesinin, “Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu” başlıklı 31.1. 
maddesinde; “Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun 
olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama 
yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun 
olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan 
doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve 
tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de 
uygulanır.” hükmünün yer aldığı,  

13-Bu nedenle, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Yasak Fiil 
ve Davranışlar”  başlıklı 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c)  bendinde düzenlenen 
“Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya 
usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat 
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başlıklı 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinin “…b) Sözleşmenin 
uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya 
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gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve 
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. ” hükmü gereği, 
teminatlarının gelir kaydedilerek sözleşmesinin feshinin gerektiği,  anılan teknik 
raporda hesaplanan en az 3.701.801,00-TL’lik Kurum zararının, MG Grup 
Mühendislik İnşaat Akaryakıt Maden Nakliye Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.nden tahsili 
gerektiği, ayrıca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiği 
açıklanmıştır.  

Teftiş raporunun akabinde Teftiş Kurulu Başkanlığının 21.10.2016 tarihli ve 
F.207 sayılı yazısı doğrultusunda söz konusu sözleşme 28.12.2016 tarih ve 11/72 sayılı 
yönetim kurulu kararı ile feshedilmiş, firmanın teminatı irat kaydedilmiş ve iş 
05.01.2017 tarihinde durdurulmuştur. 

GLİ Müessese Müdürlüğünce söz konusu olay ile ilgili olarak firma çalışanları 
hakkında Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Halen 
2017/391 Soruşturma dosyası ile Savcılık araştırması devam etmekte olup, bilirkişi 
incelemesi yapılması beklenmektedir. Henüz kamu davası açılıp açılmayacağına dair 
Savcılıkça verilmiş bir karar bulunmamaktadır. 
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TKİ tarafından yapılan kömür sevkiyatının durma aşamasına gelmesinden 
dolayı, Enerji Bakanlığı’nın oluru ile dava konusu tesisle ilgili acilen yeniden ihaleye 
çıkma ihtiyacı doğmuştur. Tesisin yeniden çalışmaya başlamasıyla lavvardan çıkacak 
şist ürünü, geçici olarak mevcut şist harmanının yakınında bir bölgeye atılacağından ve 
çalışma şartları gereği mevcut şist sahasının kullanılması zorunlu olacağından, gerek 
ceza soruşturmasında delil olabilmesi, gerek ihale üzerinde kalan firmaya tesisin bir an 
evvel teslim edilebilmesi için mevcut durumun tespit edilebilmesi ve gerekse oluşan 
zararın belirlenebilmesi amacıyla GLİ Müessese Müdürlüğünce;  Tavşanlı 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 2017/17 Değişik İş dosyası ile tespit istenmiştir. 

Tavşanlı 2. Asliye Hukuk Mahkemesince 25.01.2017 tarihinde mahallinde keşif 
yapılmış, ancak 17.02.2017 tarihli raporun belirsizliği karşısında GLİ Müessese 
Müdürlüğünce rapora itiraz edilmiş, komisyon raporu üzerinden yapılan incelemelerin 
tespitin amacını karşılamadığı belirtilerek tespit talebi doğrultusunda ek rapor talep 
edilmiştir. Alınan ek rapor da tespit talebini karşılar nitelikte değildir.  

Kurum zararının rızaen tahsisi mümkün olmadığından, firma ile imzalanan 
sözleşme içeriğinde görevli yargı yeri ANKARA mahkemeleri olduğu için, 
Müessesece 08.03.2017 tarih E.2051198 sayılı yazı ile konu dava açılmak üzere Genel 
Müdürlük Hukuk Müşavirliğine iletilmiştir. 

GLİ Müessesince oluşturulan komisyon raporu ile Kurum zararı tespit edilirken 
2015 yılı kömür fiyatı kullanılmış olduğundan,  TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk 
Müşavirliğince,  Kurum zararı dava tarihi olan 2017 fiyatlarına göre hesaplanmış ve 
tespit edilebilir durumdaki Kurum zararı şimdilik en az  (49.226,09 ton x 84,47 TL=) 
4.158.127,82-TL olarak belirlenerek, uzman bilirkişilerden oluşturulacak bir heyet 
tarafından, 2017/17 Değişik İş sayılı dosyadaki veriler de dikkate alınarak, mahallinde 
keşif yapılmak suretiyle bilirkişi raporu alınması ve Kurum zararının tam olarak 
belirlenmesi, fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 4.158.127,82-TL tutarındaki 
Kurum/Kamu zararının, MG Grup Mühendislik İnşaat Akaryakıt Maden Nakliye 
Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.’nden tahsili talebiyle 09.05.2017 tarihinde Ankara 2. 
Asliye Ticaret Mahkemesinde 2017/338 Esas sayılı dava açılmıştır. 

Tunçbilek Lavvar Tesislerinin, Tamir ve Bakım İşlerinin Yapılarak 3 Yılda 
9.000.000 Ton Tüvenan Kömürün Yıkanması ve 4.500.000 Ton Yıkanmış Kömürün 
Yüklenmesi” işine ilişkin sözleşme gereği işin yürütümü esnasında firma 
elamanlarının sözleşmeye aykırı olarak işlem yapması sonucu Kurum zararı olarak 
hesaplanan 4.158.127,82-TL için açılan davaların titizlikle takibi önerilir. 

c) Teftiş Kurulu Başkanlığı:  
Teftiş Kurulu Başkanlığı; Kurum merkez teşkilatı ile müessese müdürlükleri, 

işletme müdürlüğü ve kontrol müdürlüklerinin idari ve teknik faaliyet, hizmet ve 
işlemlerinin kanun, tüzük ve yönetmelikler ile yönetim kurulu kararlarına, genel 
müdürlük talimatlarına, işletme çalışma usul ve esaslarına uygun olarak yürütülüp 
yürütülmediğini incelemekle yükümlüdür. 

Başkanlık 22.09.1993 tarihli 21706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre 
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faaliyet göstermektedir. Yönetmeliğin son düzenlemesinde 24 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrası ile 3’üncü fıkrasının (a) (b) (c) ve (e) bentlerinde öngörülen değişiklik 
31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca 2016 yılı çalışmalarına; 1 Başkan, 4 Başmüfettiş, 
9 Müfettiş, 2 Şef, 1 Memur ve 1 Yevmiyeli Büro elamanı olmak üzere toplam 18 
personel ile başlanılmış, Başkanlık 2016 yılı çalışmalarını yılsonu itibariyle fiilen; 1 
Başkan, 3 Başmüfettiş, 9 Müfettiş, 2 Şef, 1 Memur ve 1 Yevmiyeli Büro Personeli 
olmak üzere toplam 17 personel ile sürdürmüştür. 

2016 yılında müfettişlerce; Genel Müdürlük Merkez teşkilatında yer alan 15 
birim ile GLİ. ve ELİ. Müessese Müdürlükleri, ÇLİ. Müdürlüğü, Silopi, Dodurga, 
Saray, Göynük ve Ilgın Kontrol Müdürlükleri, İzmir Misafirhane ve Gümrük 
Şefliğinin 2014 yılı, Akçay ile Didim Eğitim ve Dinlenme Tesislerinin 2014 yılı 
işlemleri olmak üzere toplam 26 ünitenin teftişi yapılarak raporları düzenlenmiştir.  

2016 yılında teftiş programına alınan toplam 26 ünitenin tamamının teftişi yılı 
içinde sonuçlandırılmıştır. 

2016 yılında; bir önceki yıldan devreden 4, yıl içinde başlatılan 14 olmak üzere 
toplam 18 inceleme ve soruşturma yürütülmüş, bunlardan 16 adedi yıl içinde 
sonuçlandırılmış, 2 adet inceleme ve soruşturma çalışması 2017 yılına devretmiştir. 

C – Personel durumu: 
1 – Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler:                    
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlük merkezi ile müesseselerde 

çalışan personelin 2016 yılı program kadroları, ortalama ve yılsonu personel sayısı, bir 
önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Personel kadro ve sayıları  

Personel 

2015 2016 

Çalışan personel Norm Program Çalışan personel 
Ortalama Yıl sonu Kadro Kadro Ortalama Yıl sonu 

kişi kişi sayı sayı kişi kişi 

A - Memurlar: 
            

  1-Genel idare hizmetleri: 

     a)Genel Müdürlük 109 106   176 103 96 

     b) Müesseseler 37 35   83 33 31 

Toplam(A) 146  141   259 136 127 

B - Sözleşmeliler:             

  1-399 sayılı KHK’ya göre çalışanlar:             

     a) Genel Müdürlük 664 673   873 659 645 

     b) Müesseseler 721 745   956 717 729 

Toplam (B) 1.385 1.418   1.829 1.376 1.374 

C - İşçiler:             

  1-Sürekli işçiler:             

     a) Genel Müdürlük 162 154   170 144 136 

     b) Müesseseler 3.389 3.361   3.630 3.215 3.061 

Toplam (C) 3.551 3.515   3.800 3.359 3.197 

Genel toplam(A+B+C) 5.082 5.075   5.888 4.871 4.698 

Yüklenici işçileri  5.449      4.124 

Kurumun 2016 yılı personel program kadrosu 25.12.2015 tarih ve 17/217 sayılı 
yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe giren 2016 yılı işletme bütçesi kabul edilmiş ve 
25.12.2015 tarih ve 17/245 sayılı yönetim kurulu kararıyla da merkez ve taşra teşkilatı 
personel kadrolarının dağılımı yapılmıştır.  

Kurumda memur, sözleşmeli ve işçi personel istihdam edilmektedir. 2016 
yılında 259 memur, 1.829 sözleşmeli ve 3.800 işçi olmak üzere toplam 5.888 program 
kadrosuna karşılık, yılsonu itibarıyla Kurumda 127 memur, 1.374 sözleşmeli ve 3.197 
işçi olmak üzere toplam 4.698 personel ve ayrıca 4.124 da yüklenici işçisi görev 
yapmıştır.  

Yılsonu itibarıyla toplam personelin %18,6’sını oluşturan 877’si genel 
müdürlükte %81,4’ünü oluşturan 3.821’i müessese ve bağlı işletmelerinde görev 
yapmaktadır. 2016 yılsonu itibarıyla personelin teşkilat içerisindeki dağılımını gösterir 
çizelge  (Ek:2) olarak rapor ekinde yer almaktadır. 

Kurumun kadro ihdas ve iptalleri cari yıl içinde de gerçekleştirilerek;  
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12.11.2016 tarih, 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulunun 17/10/2016 tarih ve 2016/9408 sayılı kararıyla; merkez teşkilatında GİH 
sınıflı, 7. dereceli 4 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosu ile 1 adet Koruma ve Güvenlik 
Amiri pozisyonu iptal edilmiş, buna karşılık 3 adet Memur ile 1 adet Hemşire 
pozisyonu ihdas edilmiştir. Taşra teşkilatına ait 2 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
pozisyonu iptal edilmiştir.  

Denetim tarihi itibarıyla; 
11.03.2017 tarih, 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 

Kurulunun 6.2.2017 tarih ve 2017/9856 sayılı kararıyla; merkez teşkilatına ait 1 adet 
Şoför, 1 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 2 pozisyon iptal 
edilmiş, buna karşılık 2 adet Mühendis pozisyonu ihdas edilmiştir. Taşra teşkilatına ait 
4 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 adet Teknisyen, 1 adet Hemşire olmak üzere 
toplam 6 adet pozisyon iptal edilmiş, buna karşılık 4 adet memur, 4 adet mühendis, 1 
adet Tekniker olmak üzere toplam 9 adet pozisyon ihdas edilmiştir. 

04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman 
Programını düzenleyen 12.10.2015 tarih ve 2015/8196 sayılı Kararnamenin; açıktan ve 
naklen atamayı düzenleyen 4’üncü maddesinde; teşebbüs içi eleman nakli suretiyle 
personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde kamu teşebbüslerinde; 
2015 yılında ayrılan eleman sayısının en fazla %75’i kadar personelin açıktan ve/veya 
naklen atanabileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu yönde alınan Genel Müdürlüğün 12.05.2016 tarih ve E.1641 sayılı oluruna 
istinaden (Bilahare Yönetim kuruluna sunulan ve Yönetim Kurulunun 28.12.2016 
tarih, 11/147 sayılı kararıyla;  Kurumdan 2015 yılında ayrılan 335 personelin %75’ine 
tekabül eden 251 personelin atanmasında; 76 sözleşmeli personelin ÖSYM 
Başkanlığınca ‘Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacak İçin Yapılacak Sınavlar 
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2016 yılında TKİ Kurumu personelinin işe giriş ve ayrılışları nedenleri ile 
birlikte (Ek: 3) ve (Ek: 4) no lu tablolarda gösterilmiştir.  

Kurumda 2016 yılı sonu itibarıyla; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi 
uyarınca: 123 engelli, 60 eski hükümlü, 27 terör mağduru, 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu uyarınca: 20 korunmaya muhtaç çocuk olmak 
üzere toplam 230 özel statülü personel çalışmaktadır. Bu personelin 23’ü genel 
müdürlükte 207’si müessese ve işletmelerde görevli bulunmaktadır. Ayrıca sözleşmeli 
personel statüsünde 9 engelli, 11’i terör mağduru ve 11’i 2828 sayılı Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kanun kapsamında toplam 31 özel statülü personel çalışmaktadır. 
 Yıllık genel yatırım ve finansman programlarıyla verilen izinlerle açıktan ve 
naklen atamalar yapılmakla beraber, TKİ müesseseleri ve işletme müdürlüğünde 
emeklilik nedeniyle sürekli eleman açığı ortaya çıkmaktadır. 
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Kurum hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi için müesseseler ve işletme 
müdürlüğünde ortaya çıkan eleman açığı, birtakım hizmetlerin ihale yoluyla 
yaptırılması veya doğrudan işçilik hizmeti satın alınması yoluyla karşılanmaktadır. 

2016 yılında üçüncü kişilere; dekapaj ve kömür üretimi, kömür nakli, personel 
taşıma, temizlik, kalorifer hizmeti, kaynak işleri, kömür torbalama-yükleme-boşaltma 
işleri ile tamir-bakım atölyelerinde işçilik hizmetleri yaptırılmıştır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından; Kuruma bağlı 
müessese ve işletmelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki bütün ihaleli 
işleri incelemeye tabi tutularak;  

-Kurumun asıl işveren olduğu, 
-Alt İşverenlik Yönetmeliğinin "Muvazaanın İncelenmesi" başlıklı mad. 12 

hükmü değerlendirilerek, alt işveren işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işveren 
sayılan Kurumun işçileri olduğu,  

yolunda muvazaa tespitleri yapılmıştır. 
Bu tespitlerde, özellikle, Kurumun madencilik faaliyetlerinde önemli bir yer 

tutan; dekapaj, patlatma, kömür kazı, yükleme, nakliye, kriblaj tesisi ve lavvar tesisi 
çalıştırılması, yer altı kömür üretimi, galeri açma ve tahkimat yapılması işi, yeraltında 
konveyör ve monoray tesisi işinin maden işletmeciliğinin zorunlu aşaması, dolayısıyla 
da Kurumun asıl işi olduğu, bu nedenle söz konusu işlerin ihale yoluyla üçüncü 
kişilere yaptırılmasıyla ortaya çıkan ilişkinin İş Kanunu kapsamında muvazaaya 
dayandığı belirtilmiştir. 

Bu tespitlere karşı Kurumun süresi içinde yetkili iş mahkemesine itiraz etmesi 
üzerine, mahkemelerce, davaların reddine karar verilerek muvazaa tespitleri 
benimsenmiştir. Adı geçen yönetmeliğe göre, mahkemelerce verilen bu kararlar kesin 
olup temyizi kabil değildir.  

Bu şekilde verilmiş kararlara dayanılarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ilgili bölge müdürlükleri tarafından müteahhit işverenlerin işyeri 
tescillerinin iptali işlemleri başlatılmış ve bu işlerde çalışan işçilerin başlangıçtan 
itibaren Kurumun işçileri sayıldığı hususu tebliğ edilerek idari para cezası 
uygulamasına gidilmiştir.  

Müteahhit işçilerinin başlangıçtan itibaren Kurumun işçileri sayılması halinde; 
bu tür işlerde müteahhitlerce istihdam edilen işçi sayısı (5964 kişi) dikkate alınacak 
olursa, bu kişilerin ücretleri nedeniyle yıllık yaklaşık 343.000.000 TL ek mali külfetle 
ve ayrıca yaklaşık 375.732.000 TL kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalınması 
sonucunu doğurabilecektir. Bu durumun, altından kalkılması güç bir mali yük 
anlamına geleceği açıktır. 

TKİ ile müteahhit arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulabileceği 
yolundaki anlayış daha ileri olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir. 

Nitekim Seyitömer’de hizmet akdi feshedilen bir kısım müteahhit işçileri 
tarafından muvazaa iddiasıyla açılan davalarda, davaların müteahhit yönünden 
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husumet yokluğu nedeniyle reddine, Kurum yönünden ise davacıların Kurumun işçisi 
olduğu kabul edilerek işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacıların işe 
iadelerine, işe başlatılmamaları halinde dört aylık ücret tutarının tazminat olarak 
belirlenmesine, ayrıca boşta geçen süre için yine dört aya kadar ücret ve diğer 
haklarının Kurumca davacılara ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verilmiş, temyiz 
edilen kararlar Yargıtay’ca onanarak kesinleşmiştir.  

Önceki yıllar denetim raporlarında açıklandığı üzere; 
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yüklenici marifeti ile çalıştırılan işçilerin 

4857 sayılı İş Kanununun 2 inci maddesi 6 ıncı fıkrasındaki “Bir işverenden belirli bir 
işin bir bölümünde ve eklentilerinde iş alan ve işçilerini münhasıran o işyerinde ve 
eklentilerinde çalıştırılan diğer bir işverenin kendi işçilerine karşı, o işyeriyle ilgili ve 
bu kanundan veya hizmet akdinden doğan yükümlülüklerinden asıl işveren de birlikte 
sorumludur.” hükmüne istinaden 2822 sayılı Toplu-İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca taşeron işçilerinin “dayanışma aidatı’’ ödeyerek 
Toplu-iş Sözleşmesindeki haklardan yararlanmak için talepte bulundukları ve talep 
tarihinden itibaren de bu hakları almak için dava açtıkları ve açılan davaların genelde 
işçiler lehine sonuçlandığı, yine iş akitlerinin yüklenici tarafından feshi halinde de 
ihbar ve kıdem tazminatlarını, ayrıca yıllık ücretli izin ile fazla mesai ücretlerini dava 
yoluyla asıl işverenden aldıkları görülmektedir. Yargıtay’ın incelemesinden geçerek 
kesinleşen yerel yargı kararları genelde işçiler lehine neticelenmekte olduğu,  

4857 sayılı Kanununun 2/6 maddesi kapsamında, TKİ ile yükleniciler arasında 
da asıl (üst) işveren - alt işveren ilişkisi kurulduğundan, yüklenicilerin çalıştırdığı 
işçilere ödemesi gereken kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücretlerinin 
uygulamasında TKİ’nin de alt işverenle birlikte sorumlu tutulduğu dikkate alınarak, 
yüklenicilerin iş bitiminde işçilere ödemelerin eksiksiz yapıldığını gösterir belgeyi 
ibraz edecekleri hususunun sözleşme ve şartnamelere konulmasında zorunluluk 
bulunmakta olduğu ifade edilmiştir. 

Bu yönde, hizmet alımı ile yürütülen işlerde, alt işveren kabul edilen 
yüklenicinin, çalıştırdığı işçilerin mali ve sosyal haklarının ihyası için açtıkları davalar 
asıl işveren konumunda olan TKİ aleyhine sonuçlanarak, Kurumca önemli tutarların 
ödenmesine neden olduğundan ve bu konuda geçmiş yıl raporlarında gerekli yasal 
düzenlemenin yapılması da önerilmekle birlikte, 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı (M) 
Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanun” 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelikte bu konularda önemli düzenlemeler yapılmış ve 
yürürlüğe girmiştir. 

Sonuç olarak; TKİ müesseseleri ve işletme müdürlüğünde emeklilik nedeniyle 
sürekli eleman açığı ortaya çıktığı, 

27Sayıştay   



 
 

Kurum hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi için müesseseler ve işletme 
müdürlüğünde ortaya çıkan eleman açığı, birtakım hizmetlerin ihale yoluyla 
yaptırılması veya doğrudan işçilik hizmeti satın alınması yoluyla karşılandığı, 

Öte yandan müesseseler ve işletme müdürlüğünde Kurum personeli tarafından 
yapılmakta olan işlerde gerek işçi statüsünde gerekse teknik eleman kadrolarında 
emeklilik ya da benzeri nedenlerle meydana gelen eksilmeler verimliliği olumsuz 
etkilediği, 

Hizmet alımlarının İş Kanunu açısından asıl işveren-alt işveren ilişkisinde 
hukuki problemler doğurduğu, mahkemelerce hizmet alımı yoluyla işçi 
çalıştırılmasının muvazaa kabul edilerek, yargı kararlarında hukuki ihtilafların İş 
Kanununun geneli açısından yorumlandığı, Kurum sorunlarının ihale mercii 
olduğunun dikkate alınmadığı, davaların Kurum aleyhine sonuçlandığı görülmektedir. 

TKİ Kurumu aleyhine açılan iş davalarıyla ilgili olarak; 
Kurumun takip etmek zorunda olduğu dava sayısının bir önceki dönemlere göre 

sürekli artış gösterdiği, 
-Derdest durumdaki davaların çoğunun iş davası olduğu, iş davalarının 

tamamına yakın kısmının yüklenici firmaların işçileri tarafından açılan “muvazaa” ve 
“alt işveren-asıl işveren” ilişkisi ve işe iade davaları olduğu, bu davaların Kurum 
giderlerinde önemli miktarda artışlara yol açtığı ve bu giderlerin önümüzdeki yıllarda 
daha da artacağının öngörüldüğü, Kuruma ait tesislerde hizmet alımıyla yürütülen 
lavvar, kömür çıkartma ve zenginleştirme işlemlerinde, yüklenici firmaların 
mahkemeler nezdinde alt işveren kabul edilmesi nedeniyle, asıl işveren sıfatıyla 
yüklenici firmaların çalıştırdıkları işçilerin muhatabı olunduğu, yüklenicilerin 
ödemedikleri mali ve sosyal haklarının asıl işveren olarak Kurumca ödendiği, 
dolayısıyla muvazaa iddiasıyla açılan davaların aleyhe sonuçlanması durumunda, 
Kuruma ait tesislerde hizmet alımıyla yürütülen lavvar, kömür çıkartma ve 
zenginleştirme işlemlerinde çalışan yüklenici işçilerinin tamamının, işlerin 
başlangıcından itibaren Kurum işçileri sayılması halinde; Kurumun büyük miktarlarda 
ek mali külfetle ve kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacağı, bu nedenle; 

Asıl İşveren-Alt İşveren ve Muvazaa konularının yarattığı sorunların çözümü 
yönünden; hangi mevzuatta ne şekilde değişiklik yapılması gerektiği hususlarında, 
ayrıca ustalık gerektiren sanatlardaki işçi açığının giderilmesi için ilgili merciler 
nezdinde girişimde bulunularak sorunun çözümü önerilir. 

2- Personele yapılan harcamalar: 
2016 yılında TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseseleri dâhil personel için 

yapılan harcamalar önceki yıla ilişkin değerlerle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir.  
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 Önceki yıl 386,4 milyon TL olan personel gideri, 2016 yılında toplam 411,4 
milyon TL olmuştur.  Bu tutarın 364,9 milyon TL’si cari yılla, 46,4 milyon TL’si de 
geçmiş yılla ilgili bulunmaktadır. 

2016 yılında yapılan toplam personel harcamalarının %2,8’i oranında 11,6 
milyon TL’si memur personele, %21,6’sı oranında 89,2 milyon TL’si sözleşmeli 
personele, %75,6’sı oranında 310,3 milyon TL’si de işçi personele yapılmıştır. 

2016 yılında 364,9 cari yılla ilgili personel harcamalarının %46,6’sı oranında 
170,1 milyon TL’si esas ücretler, %24,5’i oranında 89,7 milyon TL’si ek ödemeler, 
%28,9 oranında 105,1 milyon TL’si sosyal giderlerden oluşmaktadır. 

Cari yılda kişi başına ayda düşen tutar; memurlarda 6.361 TL, sözleşmelilerde 
5.072 TL ve işçilerde 6.713 TL olmuştur. 

Ücret artışları ve özlük hakları bakımından, memur ve sözleşmeli personelin 
aylık ve ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin 
Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 4688 
sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu, yıllık bütçe kanunları ile Bakanlar Kurulu 
kararları ve Yüksek Planlama Kurulu kararları çerçevesinde belirlenmektedir. 

4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında, Kamu 
Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 
2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme 14.08.2013 tarih ve 
28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre çeşitli statülerde sözleşmeli 
olarak çalıştırılanların, 6138 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle artırılmış olan 
mevcut brüt sözleşme ücretleri 175 TL artırılmıştır.  Ayrıca altışar aylık dönemlerde, 
enflasyon artış oranının kümülatif ücret artış oranlarını aşması halinde, aşan miktar 
kadar ücret artışı yapılacağı belirtilmiştir.  

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2017 tarih 
ve 66 sayılı genelgesiyle; 01.01.2016-30.06.2016 döneminde geçerli olmak üzere 657 
sayılı Kanunu uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge 
rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı (0,096058), 
memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,50360), iş 
güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara 
çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme kat sayısı ise (0,030462) olarak belirlenmiştir.  

Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile KAMU-İŞ arasında imzalanan ve 
01.01.2015-31.12.2016 tarihleri arasında uygulanan 15’inci Dönem İşletme Toplu İş 
Sözleşmesi kapsamında, işçi ücretlerine 2016 yılının birinci altı ayı için %3, ikinci altı 
ayı için %3,63, 31.12.2016 tarihindeki ücretlere, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak 
üzere %1,73oranında artış yapılmıştır. 

2016 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı’ çerçevesinde Başbakanlık 
Hazine Müsteşarlığının 27.11.2015 tarih ve E.34871 sayılı yazıları ile TKİ Kurumu 
Genel Müdürlüğüne 2016 yılında 12000 saat fazla mesainin kullandırılması 
öngörülmüştür.  
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Yönetim kurulunun 22.02.2016 tarih ve 4/47 sayılı kararıyla Genel Müdürlük 
ve Müesseselerde Kuruma tanınan 12000 saat fazla çalışma izninin, 500 saatinin 
sözleşmeli personele 11500 saatinin işçi personele kullandırılması uygun görülmüştür.  

Bu kapsamda 2016 yılında; Genel Müdürlük ve Müesseselerde görevli işçi 
personele 8841 saat fazla mesai yaptırılmıştır. 

3-Sosyal konular ve giderleri: 
2016 yılında TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseseleri dâhil tüm 

personele yapılan sosyal giderler geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Önceki yılda 144,1 milyon TL olan toplam sosyal giderler, 2016 yılında %5,1 
oranında artışla 151,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal giderlerin %69’u 
oranında 105 milyon TL’si cari yılla, %31’i oranında 46,4 milyon TL’si geçmiş yılla 
ilgili bulunmaktadır.  

Cari yılda yapılan sosyal giderlerin %1,1’i memur personele, %11,7’si 
sözleşmeli personele ve  %87,2’si işçi personele ait bulunmaktadır. 

Cari yılda memur ve sözleşmeli personele yapılan sosyal giderler; aile ve çocuk 
yardımı, ödenen SGK primi, kurum karşılığı ile ek karşılıklar ve sağlık giderleri ile 
emekli ikramiyesinin cari yılla ilgili olan kısmıdır. 

Cari yılda işçi personele yapılan sosyal giderler; SSK primi işveren payı ile 
işsizlik sigortası primi işveren payı ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile imzalanan 
Toplu İş Sözleşmesi gereği yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 

İşçi personele Toplu İş Sözleşmesinde belirlenen; yemek bedeli, evlenme, 
doğum, ölüm, hastalık yardımı yapılmıştır. 

Geçmiş yılla ilgili sosyal giderler; emekli ikramiyesi ve işten ayrılma 
tazminatının geçmiş yıllarla ilgili bölümünden oluşmaktadır. 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci 
maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı 
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan 
kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmış, 

Bu çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 15/1/2016-
14/1/2017 tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri 06/02/2016 tarihli ve 29616sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan (1) Sıra No'lu 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Uygulama Tebliğiyle belirlenmiş olup, bu bedellerin yerine 2016 yılında öğle yemeği 
için yeni tutarlar belirlenmiştir. 

Barındırma hizmet ve işlemleri 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve bu 
Kanunun 11’inci madde hükmü çerçevesinde, 16.07.1984 tarih ve 84/8345 sayılı 
Kararname ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği ve ek değişiklikleri ile 
07.07.2004 tarihinde yürürlüğe konulan TKİ Görev ve Sıra Tahsisli Konut Yönergesi 
ve ek değişiklikleri hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Denetim döneminde konutlardan yararlanan personelden,  31.12.2014 tarih ve 
29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 369 sıra no.lu Milli Emlak Genel 
Tebliğinde 2016 yılından itibaren belirlenen masraf karşılıkları tahsil edilmiştir. 

Kurumun merkezinde 109, taşrada 972 olmak üzere toplam 1.081 lojmanı 
bulunmaktadır.  Bunlardan 746’sı dolu 335’i boş bulunmaktadır. Kurum lojmanları 
içerisinde Genel Müdürlükte 1 ELİ Müessesesinde 78, Saray Kontrol Müdürlüğü’nde 
2 ve Keles Kontrol Müdürlüğü’nde 16 olmak üzere toplam 97 lojman hasarlı durumda 
bulunmaktadır. Kurumun 1.081 lojmanının  %69’u oranında 742’si lojman olarak 
kullanılırken ELİ işletmesinde 4 adet lojman işyeri olarak kullanılmakta; %31’i 
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oranında 335’i boş durumda olup boşların %29’u olan 97 lojman deprem 
yönetmeliğine uygun olmayan ve hasarlı durumdadır. 

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım 
ve Finansman Programının Genel ilkeler başlıklı 3/d fıkrasında; “Atıl durumda olan 
gayrimenkuller, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla satış, kiralama veya 
bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecektir.”  hükmü söz 
konusudur.  

Kurum lojmanlarının atıl ve hasarlı durumda olanların 2016 yılı Finansman 
Programı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi için girişimlerde bulunulması 
önerilir.  

Personel taşıması, 25.02.2004 tarihli 25384 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
“Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği” ve Toplu İş 
Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda yapılmıştır. 

İşverenlerin genel anlamda çalışanlara eğitim verme zorunluluğu 6331 sayılı 
Kanunun 4.maddesinde “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi 
verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, için çalışmalar yapar…” şeklinde 
düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 17/3. Maddesi’ne göre “Mesleki eğitim alma 
zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle 
ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.”, denilmekte olup; 
mesleki eğitim vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar ile hangi eğitim ve belgelerin 
mesleki eğitim yerine geçebileceği ilgili yönetmelikte belirtilmiştir 

23.04.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 
sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanununa bir madde ilave edilmiştir. Bu sayede: “Ek Madde 1- (1)Tehlikeli ve çok 
tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak 
tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu 
Kanunda düzenlenen esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler 
çalıştırılamaz.’’ hükmü getirilmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumunca Madencilik 
Sektöründeki Meslek standartları çalışmaları devam ettirilmekte olup standartlar 
çıkarıldıktan sonra yukarıda anılan Ek Madde hükümlerinin uygulama zorunluluğu 
getirilmektedir. 
 Kurumun Ana Statüsünün 4.18. maddesinde; “Kurulmuş ve kurulacak küçük ve 
ortak büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapar.” 
denilmektedir. Bu kapsamda kömür madenciliğinin gelişmesinde Kurumun rehberlik 
yapması hususu, Kurumun amaç ve faaliyet alanları içerisindedir. Hem Kurumun hem 
de Kurumun ruhsat sahalarında çalışan özel sektörün ve ülke çapındaki diğer 
madencilerin faydalanabileceği Madencilik Eğitim Merkezi kurulması Kurumun 2015-
2019 Yılı Stratejik Planının 4.4.3 maddesinde “Madencilik Eğitim Merkezi 
Kurulması” başlığı ile yeni bir proje olarak planlanmıştır. 
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2016 yılı Eğitim Plan ve Programı 2016 yılı Kurum İş Programının yönetim 
kurulunda kabul edilmesini takiben 25.12.2015 tarih EE2210 sayılı Genel Müdürlük 
Oluru ile kabul edilmiştir. Yıl içerisinde: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
kapsamında genel müdürlük ve müesseselerde 4.502 kişinin kurslara katılması 
planlanmış, yıl içinde 4.140 kişinin fiilen eğitime katılması sağlanmış, ilkyardım 
yönetmeliği kapsamında 160 kişinin eğitimi programlanmış, yıl içinde 186 kişinin 
fiilen eğitime katılması sağlanmış, GLİ Müessesesinde 50 kişinin tahlisiyeci geliştirme 
kurslarına katılımı öngörülmüş, yıl içinde bu yönde 53 kişiye fiilen bu eğitim verilmiş, 
müesseselerde 220 kişinin yangın söndürme kurslarına katılması planlanmış yıl içinde 
bu yönde 608 personele fiilen eğitim verilmiş, ayrıca müesseselerde 606 kişinin 
yetiştirme kurslarına katılması planlanmış ve 1.436 kişinin bu yönde eğitimi 
tamamlanmış, müesseselerde 225 kişinin geliştirme kurslarına katılması öngörülmüş 
246 kişinin bu eğitimi alması sağlanmış,  Kurum dışından hizmet alımı yoluyla kurs, 
seminer, kongre ve sempozyuma katılım suretiyle genel müdürlükte 262, 
müesseselerde 728 olmak üzere toplam 990 personelin istifadesi sağlanmış, diğer 
taraftan 297 üniversite öğrencisine staj imkânı sağlanmış ve 3308 sayılı Mesleki 
Eğitim Kanunu kapsamında 140 öğrenciye beceri eğitimi yaptırılmıştır.  
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                                    III. MALİ BÜNYE 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 2016 yılı bilançosuna ilişkin varlık ve 

kaynakların ayrıntısına rapor ekleri arasında (Ek: 6 ve 7) yer verilmiş ve mali bünye 
incelenmesine esas olmak üzere aşağıdaki mali durum tablosu düzenlenmiştir. 
Tablo 6: Mali durum 

     
Mali durum 

2015 2016 Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

Varlıklar ( Aktif ):         
1-Dönen varlıklar         
a)Hazır değerler 7.167 0,3    4.687 0,2    (2.480) 
b)Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler 1.998.487 71,8    2.106.240 70,6    107.753 

Toplam (1) 2.005.654 72,1    2.110.927 70,8    105.273 
2-Duran varlıklar           
a)Uzun sürede paraya çevrilebilir değerler 7.855 0,3    9.520 0,3    1.665 
b)Bağlı değerler 768.599 27,6    861.250 28,9    92.651 

Toplam (2) 776.454 27,9    870.770 29,2    94.316 
                        Varlıklar toplamı 2.782.108 100 2.981.697 100 199.589 
 Kaynaklar ( Pasif ) :         
1-Yabancı kaynaklar         
a)Kısa süreli 472.123 17,0    716.567 24,0    244.444 
b)Uzun süreli 375.399 13,5    336.985 11,3    (38.414) 

Toplam (1) 847.522 30,5    1.053.552 35,3    206.030 
2-Öz kaynaklar 1.934.586 69,5    1.928.145 64,7    (6.441) 

Kaynaklar toplamı 2.782.108 100 2.981.697 100 199.589 

İncelemeler sadeleştirilmiş TKİ Kurumunun konsolide bilançosu üzerinden 
yapılmıştır. 

A-Mali durum:  
TKİ Kurumunun varlık ve kaynakları önceki döneme göre %7,2 oranında artış 

göstererek 3 milyar TL’ye yükselmiştir. Toplam aktif varlıklarının %70,8’ini dönen ve 
%29,2’sini de duran varlıklar oluşturmuştur. Bu varlıkların %35,3’ünü yabancı 
kaynaklar ve %64,7’sini de öz kaynaklarla sağlamıştır.  

1 – Mali yapı: 
a) Mali kaldıraç: 

    
2016 

 
2015 

% % 

Yabancı kaynaklar x 100 
= 

1.053.552 x 100 
= 35,3  30,5 

Varlıklar toplamı 2.981.697 
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a)Kısa süreli 472.123 17,0    716.567 24,0    244.444 
b)Uzun süreli 375.399 13,5    336.985 11,3    (38.414) 

Toplam (1) 847.522 30,5    1.053.552 35,3    206.030 
2-Öz kaynaklar 1.934.586 69,5    1.928.145 64,7    (6.441) 

Kaynaklar toplamı 2.782.108 100 2.981.697 100 199.589 

İncelemeler sadeleştirilmiş TKİ Kurumunun konsolide bilançosu üzerinden 
yapılmıştır. 

A-Mali durum:  
TKİ Kurumunun varlık ve kaynakları önceki döneme göre %7,2 oranında artış 

göstererek 3 milyar TL’ye yükselmiştir. Toplam aktif varlıklarının %70,8’ini dönen ve 
%29,2’sini de duran varlıklar oluşturmuştur. Bu varlıkların %35,3’ünü yabancı 
kaynaklar ve %64,7’sini de öz kaynaklarla sağlamıştır.  

1 – Mali yapı: 
a) Mali kaldıraç: 

    
2016 

 
2015 

% % 

Yabancı kaynaklar x 100 
= 

1.053.552 x 100 
= 35,3  30,5 

Varlıklar toplamı 2.981.697 

  

Varlıkların hangi oranda yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösteren 
finansal kaldıraç oranı, önceki döneme göre 4,8 puan artarak %35,3 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bu rasyoya göre, varlıkların %64,7’si öz kaynaklar, %35,3’ü ise 
yabancı kaynaklar tarafından finanse edilmiş olup, Kurum yabancı kaynaklarını 
karşılama açısından yeterli varlığa sahip bulunmaktadır. Ayrıca Kurumun yabancı 
kaynaklarının faize tabi olmaması mali risk taşımadığını göstermektedir. 

b) Mali yeterlilik (Finansman): 

    
2016 

 
2015 

% % 

Öz kaynaklar x 100 
= 

1.928.145 x 100 
= 183,0  228,3 

Yabancı kaynaklar 1.053.552 

Kısa ve uzun vadeli borçların öz kaynaklar ile olan ilişkisini ortaya koyan bu 
rasyo önceki döneme göre 45,3 puan azalarak %183 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Kurumun öz kaynakları kısa ve uzun vadeli borç kalemlerinden oluşan yabancı 
kaynaklarının tümünü karşılamaya yetecek düzeydedir.  

c) Oto finansman (İç kaynaklar): 

    
2016 

 
2015 

% % 

Yedekler x 100 
= 

883.530 x 100 
= 88,3  87,1 

Ödenmiş sermaye 1.000.000 

Kurumun önceki yıllarda elde ettiği kâr yedekleri toplamı 1.012.318 bin TL’den 
geçmiş yıllar zararları 128.788 bin TL’nin indirilmesi ile oluşan 883.530 bin TL 
tutarındaki iç kaynaklar toplamının, ödenmiş sermayeye oranlanmasından oluşan oto 
finansman oranı önceki yıla göre 1,2 puan artmıştır.  

d) Bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin 
kaynaklar içindeki yeri:  

    
2016 

 
2015 

% % 
Bağlı değerler x 100 =       861.250 x 100 = 44,7  39,7 

Öz kaynaklar 1.928.145 
       

Bağlı değerler x 100 = 861.250 x 100 = 28,9  27,6 
Varlıklar toplamı 2.981.697 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların net değerleri ile bağlı şirketlerin 
sermaye paylarından oluşan bağlı değerlerin, Kurum tarafından temin edilen öz 
kaynaklar ile hangi ölçüde karşılandığını gösteren rasyo değeri %44,7’dir. Buna göre 
bağlı değerlerin finansmanı için öz kaynakların %44,7’si ayrılmış, kalan kısmı ise 
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işletme faaliyetlerinde kullanılmaktadır.   
Kurumun ana faaliyeti açık ve yer altı ocaklarından kömür üretimi ve ürettiği 

kömürü lavvar ve kriblaj ünitelerinde satılık ürün haline getirerek satmak olduğundan, 
bu faaliyeti yürütmek için iktisap ettiği tesis, makina, araç ve diğer ekipmanlar için 
yapılan yatırımlar sonucu varlıkların %28,9’unu bağlı değerler oluşturmaktadır.   

Her iki oran birlikte değerlendirildiğinde, Kurumun güçlü öz kaynak yapısı 
nedeniyle, tüm bağlı değerlerinin finansmanını karşılayacak mali yapıya sahip olduğu 
görülmektedir. 

e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: 

    2016  2015 

    %  % 
Paraya çevrilebilir ve  
hazır değerler x 100  

= 
    2.110.927 x 100  

= 
 

70,8 
  

72,1 
Varlıklar toplamı        2.981.697  
Kurumun, bağlı değerler dışındaki varlık unsurlarından oluşan likit değerleri 

%70,8 seviyesindedir.  
Toplam aktiflerin %44’ünü, likit değerlerin ise %61’ini Hazine 

Müsteşarlığından tahsil olunması beklenen kömür bedeli alacağı teşkil etmektedir. Bu 
kapsamda ticari alacaklar içinde kayıtlı 1.292 milyon TL tutarında, Bakanlar Kurulu 
Kararları uyarınca fakir ailelere dağıtımı yapılan ve Hazine Müsteşarlığından tahsil 
olunması beklenen kömür bedeli alacağı (Görev zararı) bulunmaktadır.  

2) Likidite oranları: 

  
    2016  2015 

  
    %  % 

 
 

(Hazır değerler + Çok kısa sürede 
 paraya çevrilebilir değerler)  x 100 

 
 

= 

  
 
= 

 
 

15,3 
 

 
 

11,0 
Nakit 
oranı = 

(4.687+105.360)x100 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar             716.567  

 
        

Likidite 
oranı = 

(Dönen varlıklar-  stoklar)  x 100 
= 

(2.110.927-272.330) x 100 
= 256,6  393,9 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 716.567  

 
        

Cari 
oran = 

Dönen varlıklar x 100 
= 

2.110.927 x100 
= 294,6  424,8 

Kısa vadeli yabancı kaynaklar 716.567  

Kurumun, kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren nakit oranı %15,3’dür. 
Söz konusu oranı dönen varlıklardan stokların hariç tutulmasıyla ve sadece dönen 
varlıkları dikkate almak suretiyle hesapladığımızda en az %100 olması gereken bu 
oranların sırasıyla %256,6 ve %294,6 olduğu, dolayısıyla Kurumun likit yönünden iyi 
durumda olduğu görülmektedir. 
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işletme faaliyetlerinde kullanılmaktadır.   
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= 294,6  424,8 
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Kurumun, kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösteren nakit oranı %15,3’dür. 
Söz konusu oranı dönen varlıklardan stokların hariç tutulmasıyla ve sadece dönen 
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3 - Varlık kullanım oranları: 
a) Alacak devir hızı: 

     

2016  2015 

 
Net satışlar 

= 
2.406.981 

= 1,5  1,1 
Ortalama ticari alacaklar 1.594.051  

Kurumun ortalama ticari alacak devir hızı oranı 2015 yılına göre 0,4 birim 
artarak 1,5 olmuştur. Başka bir anlatımla ticari alacakların ortalama tahsil ve dolaşım 
süresi önceki dönem 331gün iken, cari dönemde 243 güne gerilemiştir. Bu olgu 
Hazineden olan alacakların 2.047 milyon TL’den 1.292 milyon TL’ye düşmesinden 
kaynaklanmıştır. Kurum Hazine dışında, tüm alacaklarını süresinde tahsil etmektedir. 

b) Stok devir hızı: 

    

2016  2015 

Satışların maliyeti 
= 

2.305.709 
= 11,0 

 
19,2 Ortalama mamul ve ticari 

kömür stokları 209.189  

Net satışlar 
= 

2.406.981 
= 11,5 

 
22,9 Ortalama mamul ve ticari 

Kömür stokları 209.189  

Stokların ne kadarlık bir süre içerisinde satış hasılatına dönüştüğünü gösteren 
rasyolardan görüleceği üzere, Kurumun kendi üretimi ve dışardan aldığı kömür 
stokları devir hızı önceki döneme göre 8,2 puan azalarak 11 kez devretmiştir. Başka 
deyişle kömür stokları (360:11)=32,7 günde bir yenilenmiştir. Anılan kömür 
stoklarının, net satış hasılatına dönüşmesi ise (360:11,5)=31,3 gündür.  

c) Dönen varlık devir hızı: 

    

2016  2015 

Net satışlar 
= 

2.406.981 
= 1,2  0,9 

Ortalama dönen varlıklar 2.058.290  

Dönen varlıkların kullanımının etkinliği, önceki döneme göre 0,3 puan artarak 
1,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle faaliyet döneminde dönen varlıklar 
1,2 kez hasılata dönüştürülmüştür. 

d) Aktif devir hızı: 

    

2016  2015 

Net satışlar 
= 

2.406.981 
= 0,8  0,8 

Varlıklar toplamı 2.981.697  
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Duran varlıklar toplamının, varlıklar toplamı içinde önemli orana sahip olması 
durumunda, varlık kullanımında etkinliğin bir ölçüsü olan aktif devir hızı, yavaş 
olacağından, madencilik sektöründe faaliyet gösteren Kurumun da, varlık devir hızı bir 
önceki yılla aynı oranda 0,8 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, beher 100 TL’lik varlık 
kullanımından 80 TL net satış hasılatı sağlanmıştır.  

e) Net işletme sermayesi devir hızı: 

    

2016  2015 

Net satışlar 
= 

2.406.981 
 = 1,6  1,4 

Net işletme sermayesi (1.533.531+1.394.360)/2   

Kurumun (Dönen varlıklar (-) kısa vadeli yabancı kaynaklar) biçiminde formüle 
edilen net işletme sermayesinin net satışlar ile olan ilişkisini ortaya koyan ortalama net 
işletme sermayesi devir hızı, önceki yıla göre 0,2 puan artarak 1,6 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Buna göre, Kurum faaliyet döneminde kullandığı beher 100 TL’lik 
işletme sermayesinden 160 TL net satış hasılatı sağlamıştır.  

f) Öz kaynak devir hızı: 

    

2016  2015 

Net satışlar 
= 

2.406.981 
 = 1,2  1,1 

Öz kaynaklar(Ortalama) (1.934.586+1.928.145)/2   

Kurumun öz kaynaklarının ne ölçüde verimli kullanıldığını gösteren öz kaynak 
devir hızı 1,2’dir. Bunun anlamı, Kurum kendine tahsis olunan öz kaynakların 1,2 katı 
kadar satış yapabilmiştir. Başka bir anlatımla, her 100 TL’lik öz kaynağa karşılık, 120 
TL’lik net satış hasılatı sağlanmıştır. 

B- Mali sonuçlar: 
1- Kârlılık (rantabilite): 
Kurum 2016 yılı dönem sonucunu zararla kapattığından dolayı karlılık 

incelemesi yapılamamıştır. 
2- Zararlılık (İrrantabilite): 
Kurum 2016 yılı konsolide dönem sonucunu 6.771 bin TL dönem zararıyla 

kapatmıştır. 

    
2016 

 % 

Dönem zararı x 100  
= 

6.771 x 100  
= 

 
0,3  

Öz kaynaklar (Ortalama) (1.870.453+1.934.586)/2 
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TKİ Kurumu; geçmiş yıllarda elde edilen karlardan ayrılan yedekler nedeniyle 
güçlü bir öz kaynak yapısına sahip bulunmaktadır. 2016 yılı faaliyetleri konsolide 
dönem sonucunu 6.771 bin TL dönem zararı ile kapatması nedeniyle zararlılık 
rantabilitesi %0,3 olarak gerçekleşmiştir. 

3- Mali sonucu ilgilendiren etkenler: 

    
2016 

 
2015 

% % 
(Satışların maliyeti + Faaliyet 

Giderleri) x 100  
= 

(2.305.709+420.853) x 
100  

= 
 

113,3  
 

101,6 
Net satışlar  2.406.981 

 

Satışların maliyeti x 100  
= 

2.305.709 x 100  
= 

 
95,8  

 
83,5 

Net satışlar  2.406.981 

Kurumun faaliyet maliyeti rasyosu önceki döneme göre 11,7 puan artarak 
%113,3 oranında gerçekleşmiştir. Kısaca her 100 TL tutarındaki net satış hasılatı için 
113,3 TL tutarında harcama gerçekleştirmiştir. 

Diğer taraftan her 100 TL’lik net satışlara karşılık önceki dönem 83,5 TL’lik 
satış maliyeti yapılırken, bu faaliyet döneminde bu tutar 95,8 TL’ye çıkmıştır. Özetle 
satışların maliyetleri ve faaliyet giderlerinin artması sonucu Kurumun faaliyet 
dönemini zararla kapatmasına yol açmıştır. 
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
A - İşletme bütçesinin genel durumu:  
TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bilançosu, gelir tablosu ve 

bunların eklerinde yer alan tablolar 2016 faaliyet dönemini içerdiğinden, kurumun 
füzyon verileri ile müessese verileri birleştirilmek suretiyle tablolar konsolide olarak 
düzenlenmiş ve TKİ Kurumu bütün olarak değerlendirilmiştir. Konsolide 
incelemelerde TKİ Kurumu Genel Müdürlük füzyon tablolarında yer alan ve 
incelenmesi gereken hususlara ayrıca bu bölümde yer verilmiştir 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün 2016 yılı konsolide 
işletme bütçesi, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 25.12.2015 tarih 
ve 17/217 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yönetim kurulunun kararında; 

- Program hedeflerini de aşmak üzere üretimi artırıcı, maliyeti düşürücü her 
türlü idari ve teknik tedbirlerin alınması,  

- İdame ve yenileme projelerinin uygulanmasında araç, gereç ve sarf 
malzemelerinde azami tasarrufa uyulması, üretime direkt katkısı olacak ihtiyaçlara 
öncelik verilmesi,  

- Direkt üretimle ilgili işçiliklerin artırılması yönünde azami çaba gösterilmesi, 
- Fazla mesailer, hafta tatili uygulaması, ulusal bayram ve genel tatil 

çalışmalarında, sanat ve unvan değişimlerinde 2016 yılı için yayımlanmış genelgeler 
doğrultusunda hareket edilmesi, 

- Santrallere satılan kömürlerin protokol hükümlerince verilmesine gayret 
edilmesi, teshin ve sanayi sektöründe kömür satışlarının artırılması için gerekli 
çalışmaların yapılması, 

- İşletmelerdeki verimlilik artırımı ve malzeme tüketimlerinin azaltılması ile 
ilgili tedbirlerin alınması ve belirli periyotlarla izlenmesi, 

Hususlarına yer verilmiştir. 
 İşletme Bütçesinin uygulamasında yıl içerisinde ve özellikle yılın sonlarına 

doğru bazı ödeneklerde fazla veya noksan önemli sapmaların olduğu görülmüştür. 
Ödenekten fazla harcamayı önlemek amacıyla, yetki limitleri dâhilinde bazı gider veya 
sarfiyat ödenekleri arasında ödenek aktarmalarının yapıldığı görülmüştür.   

Genel Müdürlük ve müesseselerin birleştirilmiş verilerini içeren Kurumun 
konsolide bütçesinde yer alan büyüklükler ve gerçekleşmeler aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.  
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Tablo 7: İşletme bütçesine ilişkin başlıca bilgiler 
    2015 2016 

Bütçeye ilişkin başlıca bilgiler Ölçü Gerçekleşen 

Bütçeye 

Bütçe Gerçekleşen 

Bütçeye 
göre sapma göre sapma 
(ilk durum) (ilk durum) 

% % 
Personel sayısı (Tümü) 
 

Kişi 5.075 (3,1) 5.299 4.698 (11,3) 

-Memur 
 

Kişi 141 (19,9) 184 127 (31,0) 

-Sözleşmeli 
 

Kişi 1.419 6,7 1.315 1.374 4,5 

-İşçi 
 

Kişi 3.515 (5,8) 3.800 3.197 (15,9) 

Tedarik (Tümü) 
 

Milyon TL 1.468 (7,6) 2.252 2.165 (3,9) 

-Malzeme alımı 
 

,, 175 (26,8) 201 180 (10,4) 

-Hizmet alımı  
 

,, 290 (19,2) 495 479 (3,2) 

-Ticari kömür alımı 
 

,, 1003 1,3 1556 1506 (3,2) 

Yatırım harcaması (nakdi) 
 

Bin TL 64 (28,1) 188 103 (45,2) 

Toplam giderler 
 

Milyon TL 1.521 (33,9) 2.045 1.821 (11,0) 

Üretim maliyetleri toplamı 
 

,, 741 (29,9) 899 915 1,8 

Yapılan dekapaj miktarı 
 

Bin m³ 69.093 (46,0) 102.000 71.473 (29,9) 

Kömür üretim miktarı: 
 

 
     

-Tuvönan 
 

Bin ton 11.907 (4,7) 12.950 11.433 (11,7) 

-Satılabilir 
 

Bin ton 8.885 (8,9) 9.560 7.690 (19,6) 

Kömür satış miktarı (Tümü) 
 

Bin ton 14.505 (10,4) 15.378 14.543 (5,4) 

-Termik santrallerine Bin ton 9.224 (1,7) 8.913 8.977 0,7 

-Diğer yerlere 
 

Bin ton 5.281 (22,4) 6.465 5.566 (13,9) 

Ticari kömür alım miktarı: 
 

 
     

-Tuvönan 
 

Bin ton 6.715 (15,8) 9.200 8.464 (8,0) 

-Satılabilir 
 

Bin ton 5.137 (23,6) 6.150 7.491 21,8 

Net satış hasılatı 
 

Milyon TL 2.119 (13,5) 2.560 2.407 (6,0) 

Faaliyet kârı 
 

Bin TL (33.110) (202,1) (3.449) (319.581) (9.165,9) 

Dönem kârı 
 

Bin TL 81.340 (36,0) 160.860 2.019 (98,7) 

43Sayıştay   



  

Çizelgeden de görüleceği üzere program rakamları ile gerçekleşen değerler 
arasın da önemli sapmalar olmuştur. Alım, sarfiyat ve giderlerde ortaya çıkan ödenek 
aşımları, ödenek aktarması yapılmak ve ek ödenek suretiyle önlenmiştir.    

Diğer taraftan, yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere, TKİ’nin faaliyet karı 
bütçe hedeflerinin çok altında gerçekleşmiş, 3,4 milyon TL zarar olarak programlanan 
2016 dönemi 319,6 milyon TL zararla sonuçlanmış, Müessesenin net satış hasılatı 
%6,0 faaliyet karı % 9.165,9, dönem karı ise % 98,7 bütçe hedeflerinin altında 
gerçekleşmiştir. Buda bütçenin hedefleri yönünden tutarlığı olmadığını 
göstermektedir.  

2016 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin 
Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’de özellikle, programın uygulanmasında, 
bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde 
gerçekleştirilmesinin temel ilke olduğu vurgulanmaktadır. 

Gelişen ekonomik ve teknik koşulların sonucunda günümüz işletmelerinde 
yönetim sürecinin karmaşıklığı artmakta, bu da yönetimle ilgili yöntemler ve 
tekniklerin gelişmesine, yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 
kavramlardan birisi de işletme bütçesi kavramıdır. 

Bütçeler, gelecek faaliyet dönemi için işletmenin amaçlarına, hedeflerine ve 
politikalarına dayalı olarak işletme yönetimi tarafından hazırlanan kapsamlı planların 
parasal ve sayısal olarak ifade edilmesini sağlayan raporlardır. 

Bir bütçe, bir organizasyonun finansal ve işlevsel hedeflerine ulaşması için 
öngörülen yolu çizen kapsamlı bir finansal plandır. Bütçeleme finansal planlamada 
etkili bir araçtır. 

Bir bütçenin kullanımı, bir finansal planlamanın ve aynı zamanda giderleri 
kontrol etmedeki yönetimsel fonksiyonun temel bir unsurudur. 

Bütçenin temel amacı; işletme amaç ve hedeflerinin en etkin bir biçimde yerine 
getirilebilmesi için yönetime, temel fonksiyonların yerine getirilmesinde etkin olarak 
yardımcı olmaktır. Başka bir ifadeyle bütçenin amacı işletmenin verimliliğini, 
kârlılığını ve likiditesini artırmak ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için yönetimin 
planları ile uyumu sağlamak olup, bu planların hazırlanması ve uygulamasından 
kurumun karar organları sorumludur.  

Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasında Bütçeler ile 
programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesinin temel 
ilke olduğu, Bu nedenle, 

İşletme amaç ve hedeflerinin en etkin bir biçimde yerine getirilebilmesini 
teminen, planlanan bütçelerde belirlenen hedeflerin birbiriyle tutarlı olması önerilir.  

B- Finansman: 
Yüksek Planlama Kurulunun 02.10.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Raporu ile 

Bakanlar Kuruluna sunulan ekli “2016 Yılı Programı” ve “2016 Yılı Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”, 2015/8190 sayılı Bakanlar 
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Kurulu Kararı ile Kabul edilerek 17.10.2015 tarih ve 29505 sayılı Resmi Gazetede 
Yayımlanmıştır. Hazine Müsteşarlığının “2016 Yılı Genel Yatırım ve Finansman 
Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliği de, 
25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  

Yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararları ve Hazine Müsteşarlığının 
tebliği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III), ve 
(IV) sayılı cetvellerde belirtilen kuruluşları, özelleştirme kapsamındaki kuruluşları 
(kamu payı %50’nin üzerinde olanlar), kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve bağlı 
ortaklıklarını, İller Bankasını, fon idarelerini, mahalli idareler ile diğer kuruluşları 
kapsamaktadır. 

Programın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda yer alan 
birçok düzenlemenin yanında;  

- 2016 yılı programının uygulanmasında, yatırımların bütçeler ile programlarda 
değişiklik ve aktarma yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi, makroekonomik 
hedeflerin dikkate alınması ile sektörel ve bölgeler arası dengelerin bozulmamasının 
temel ilke olduğu,  

- 2016 yılı programına dâhil edilen projelerin ilave finansman ihtiyaçları 
öncelikle kuruluşun programında yer alan diğer projelerin ödeneklerinden, bu kararda 
belirtilen esaslara göre yapılacak aktarmalarla sağlanılacağı, kuruluşların, ek ödenek 
taleplerini bütçe imkânlarını dikkate alarak acil ve zorunlu ihtiyaçlarıyla 
sınırlandırmalarının esas olduğu,  

- 2016 yılı yatırım programında yer almayan herhangi bir proje için harcama 
yapılamayacağı, yatırım projeleri finansman kaynağının türüne bakılmaksızın (hibe, 
arsa karşılığı vb. dâhil) yatırım programıyla ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu, proje 
ödeneklerinin yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılmaması esastır. Proje 
ödenekleri arasında bu kararda belirtilen esaslar dışında aktarma yapılamayacağı, 

- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, YPK’ca alınan genel prensip 
kararı çerçevesinde, mevcut iştiraklerindeki sermaye değişiklikleri ve yeni iştirakleri 
hakkında Kalkınma Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığına bilgi vereceği,  

- Kuruluşların proje revizyon taleplerinin 15.12.2016 tarihine kadar Kalkınma 
Bakanlığına gönderileceği, bu talepler yılsonuna kadar sonuçlandırılacağı, 

- Sayıştay’ın, KİT’lerin denetleme raporlarının bir nüshasını Kalkınma 
Bakanlığına göndereceği, 

Hususları da yer almıştır. 
Kuruluşun 2016 yılı konsolide finansman programı ve gerçekleşmesi geçen 

yılın gerçekleşen rakamları ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 8: Finansman programı büyüklükleri 

            Finansman programı büyüklükleri 
2015 yılı 2016 yılı 

Kesin Program Revize Kesin 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

I-Yaratılan fonlar (1+2): (143.891) 204.476 (185.479) 619.558 

  1-Ayıklanmış dönem kâr veya zararı (-) (A-B+C+D+E): (125.109) 242.520 (170.616) 640.007 

    A-Dönem kâr veya zararı (-): 81.340 190.221 74.314 2.019 

      -Brüt satışlar (+) 2.118.552 2.582.632 2.340.186 2.406.396 

      -Satış indirimleri (-) - - - - 

      -Net satışlar 2.118.552 2.582.632 2.340.186 2.406.396 

      -Satışların maliyeti (-) (1.769.425) (2.045.081) (2.024.792) (2.305.159) 

      -Faaliyet giderleri (-) (382.236) (511.124) (427.397) (420.853) 

      -Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar (+) 193.332 179.694 198.966 352.182 

      -Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) (3.878) (2.285) (1.910) (1.874) 

      -Finansman giderleri (-) (2) (2) (5) (602) 

      -Olağandışı gelir ve kârlar (+) 15.944 9.914 41.884 38.279 

      -Olağandışı gider ve zararlar (-) (90.947) (23.527) (52.618) (66.350) 

    B-Görev zararı (tahakkuk eden) (-) (665.165) (713.851) (713.851) (857.654) 

    C-Amortisman (cari dönemde ayrılan) (+) 458.532 766.149 468.881 1.495.191 

    D-Karşılık giderleri (cari dönemde ayrılan) (+) 184 - 40 451 

    E-Kur farkları (+) - - - - 

  2-Kanuni yükümlülükler: (18.782) (38.044) (14.863) (20.449) 

    -Kurumlar vergisi (önceki dönem) (-) (34.197) (5.482) (578) (17.207) 

    -Dönem kârının peşin ödenen vergi ve diğer 
(578) (38.044) (14.863) (8.790) 

     yükümlülükleri (cari dönem) (-) 

    -Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem) (+) 15.993 5.482 578 5.548 

    -Temettü ödemesi (önceki dönem kârından Hazineye) (-)      

    -Temettü stopajı (önceki dönem kârından) (-)      

II-Toplam finansman ihtiyacı: 458.783 895.450 666.036 1.714.129 

    -Yatırım 63.630 104.072 82.672 102.866 

    -Stok artışı (23.379) 31.634 26.673 126.283 

    -Sabit kıymet artışı 418.532 759.744 556.691 1.484.980 

    -Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki sermaye artışı     

III-Borçlanma gereği (I-II) 602.674 690.974 851.515 1.094.571 

IV-Net faiz ödemesi: (5.341) (5.708) (3.727) (14.303) 

    -Faiz gelirleri (-) (5.343) (5.710) (3.732) (14.901) 
    -Faiz giderleri (+) 2 2 5 598 

V-Faiz dışı fazla (bütçe transferleri hariç) (III-IV) (608.015) (696.682) (855.242) (1.108.874) 

VI-Toplam bütçe ve fon transferleri (tahsil veya mahsup olunan): 731.550 733.952 1.393.952 1.283.793 

    -Sermaye - - - - 
    -Görev zararı 731.550 733.952 1.393.952 1.283.793 
    -Yardım - - - - 

VII-Transferler sonrası faiz dışı fazla (VI-V) 123.535 37.270 538.710 174.919 
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Yukarıdaki tabloya program ve revize program olarak Hazine Müsteşarlığınca 
bildirilen rakamlar alınmıştır. 

2016 yılına ilişkin mali büyüklükler, temel varsayımlar ile mali hedef ve izinler 
konulu, Hazine Müsteşarlığının 18.01.2016 tarih ve 38310 sayılı yazısı Kuruma 
gönderilmiştir. Bu yazı ekinde, Kurumun 2016 yılı işletme bütçesindeki mali 
büyüklükler ve temel varsayımlar doğrultusunda finansman programının değerleri 
verilmiş ve 2016 yılına ait finansman programının değerleri de revize edilmiştir. 

Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına 
ilişkin SYDV’larına teslim edilen kömürlerin bedeline tabloda görev zararı olarak yer 
verilmiştir.  Bu kapsamda, 2015 yılından devreden 1,6 milyar TL görev zararı olmuş, 
2016 yılında 1 milyar TL tahakkuk etmiş ve yıl içinde 1,3 milyar TL Kuruluşa 
ödenmiştir. 2016 yılsonunda hazineden 1,3 milyar TL görev zararı alacağı kalmıştır. 

İnceleme tarihi (Mayıs-2017) itibarıyla, 858 milyon TL Kuruluşun Hazineden 
görev zararı alacağının bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir.  

C - Giderler: 
Kurumun 2016 yılına ait gider çeşitleri konsolide olarak, bütçe ödenekleri ve 

geçen yılın gerçekleşen rakamları ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 9: Giderler 
    2016 

  2015 Ödenek   Ödeneğin Ödeneğe göre sapma 

Giderler Gerçekleşme 
İlk Son 

durum Gerçekleşme son 
durumuna 

İlk 
duruma 

Son 
duruma  durum 

(Konsolide)          göre fark göre göre 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % % 
0- İlk madde ve malzeme giderleri 
 

172.729 219.796 207.796 165.932 (41.864) (24,5) (20,1) 

1- İşçi ücret ve giderleri 
 

247.415 297.463 291.463 259.765 (31.698) (12,7) (10,9) 

2- Memur ve sözl. pers.ücr.ve gid. 
 

86.225 103.392 104.342 97.583 (6.759) (5,6) (6,5) 

3-Dışarıdan sağlan. fayda ve 
hizm. 

518.161 937.243 928.014 803.729 (124.285) (14,2) (13,4) 

4- Çeşitli giderler 
 

9.523 15.833 15.833 10.535 (5.298) (33,5) (33,5) 

5- Vergi resim ve harçlar 
 

27.945 35.195 35.116 27.217 (7.899) (22,7) (22,5) 

6-Amortisman ve tükenme payları 
 

459.155 435.991 461.694 455.889 (5.805) 4,6 (1,3) 

7- Finansman giderleri 
 

2 2 657 603 (54) 30.050,0 (8,2) 

Toplam 
 

1.521.155 2.044.915 2.044.915 1.821.253 (223.662) (10,9) (10,9) 

Kuruluşun giderleri geçen yıla göre %19,7 oranında artarak 1,8 milyar TL 
olmuş, gerçekleşen giderler ödeneğin son durumunun altında kalmış ve ödenek aşımı 
olmamıştır.  
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Personel giderleri, hizmet alımlarına ait giderler ile amortisman ve tükenme 
paylarına ilişkin ayrıntılı incelemeye raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. 

2016 yılında gerçekleşen çeşitli giderlerin TKİ Genel Müdürlük merkezine ait 
olan rakamların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 10: Çeşitli giderler  
  2015 2016 Önceki yıla  

               Çeşitli giderler Gerçekleşme Gerçekleşme göre artış/azalış 
  TL  TL (%) 
 Yolluklar:       

       -Yurt içi  469.153 680.655 45,1 

       -Yurt dışı 
 

214.558 64.335 (70,0) 

 -Memur eğitim gideri(Kurs ve seminer) 
 

782.957 233.268 (70,2) 

 -İşçi eğitim giderleri 
 

776 886 14,2 

 -Staj ücreti ve giderleri 
 

126.663 177.851 40,4 

 -Dahilde yapılan sigorta giderleri 
 

21.130 33.550 58,8 

 -Dışarıya yaptırılan sigorta gideri 
 

90.709 125.554 38,4 

 -Birlik, oda ve mesleki kuruluşu gideri 
 

60.165 84.374 40,2 

 -Beden terbiyesi ve spor giderleri 
 

1.100.000 800.000 (27,3) 

 -Mahkeme, tahkim, noter ve vek.ücretler 
 

61.208 1.197.073 1.855,7 

 -İlan giderleri 
 

26.212 28.030 6,9 

 -Sergi giderleri 
 

68.359 116.402 70,3 

 -Telif ve tercüme giderleri 
 

24.465 29.476 20,5 

 -Kitap, gazete ve yayın giderleri 
 

97.850 61.560 (37,1) 

 -Temsil ve misafir ağırlama giderleri  
 

1.883.115 222.544 (88,2) 

 -TSE Aidatı  
 
- KOSGEB Aidatı 

- 

 

35.485 

26.191   

 -Diğer giderler 118.922 172.965 45,4  

Toplam 
 

5.146.242 4.090.199 (20,5) 
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Personel giderleri, hizmet alımlarına ait giderler ile amortisman ve tükenme 
paylarına ilişkin ayrıntılı incelemeye raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. 

2016 yılında gerçekleşen çeşitli giderlerin TKİ Genel Müdürlük merkezine ait 
olan rakamların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Tablo 10: Çeşitli giderler  
  2015 2016 Önceki yıla  

               Çeşitli giderler Gerçekleşme Gerçekleşme göre artış/azalış 
  TL  TL (%) 
 Yolluklar:       

       -Yurt içi  469.153 680.655 45,1 

       -Yurt dışı 
 

214.558 64.335 (70,0) 

 -Memur eğitim gideri(Kurs ve seminer) 
 

782.957 233.268 (70,2) 

 -İşçi eğitim giderleri 
 

776 886 14,2 

 -Staj ücreti ve giderleri 
 

126.663 177.851 40,4 

 -Dahilde yapılan sigorta giderleri 
 

21.130 33.550 58,8 

 -Dışarıya yaptırılan sigorta gideri 
 

90.709 125.554 38,4 

 -Birlik, oda ve mesleki kuruluşu gideri 
 

60.165 84.374 40,2 

 -Beden terbiyesi ve spor giderleri 
 

1.100.000 800.000 (27,3) 

 -Mahkeme, tahkim, noter ve vek.ücretler 
 

61.208 1.197.073 1.855,7 

 -İlan giderleri 
 

26.212 28.030 6,9 

 -Sergi giderleri 
 

68.359 116.402 70,3 

 -Telif ve tercüme giderleri 
 

24.465 29.476 20,5 

 -Kitap, gazete ve yayın giderleri 
 

97.850 61.560 (37,1) 

 -Temsil ve misafir ağırlama giderleri  
 

1.883.115 222.544 (88,2) 

 -TSE Aidatı  
 
- KOSGEB Aidatı 

- 

 

35.485 

26.191   

 -Diğer giderler 118.922 172.965 45,4  

Toplam 
 

5.146.242 4.090.199 (20,5) 

  

Çeşitli giderler toplamı geçen yıla göre %20,5 azalarak, 4,1 milyon TL 
olmuştur. Çeşitli giderlerin içerisinde en büyük payı %1.855,7 oranı ile mahkeme, 
tahkim, noter ve vekâlet ücretleri, % 27,3 azalış ile Beden terbiyesi ve spor, %45,1 ile 
Yurt içi harcırah giderleri oluşturmuştur. Tutar olarak bu harcamayı, memur eğitim 
giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, staj ücreti ve giderleri takip etmiştir. 

Sergi Giderleri kaleminde önceki yıla göre % 70’lik bir artış olmuş ve 116.402 
TL harcama gerçekleşmiştir.  

Kitap Gazete ve Dergi Giderleri kaleminde önceki yıla göre % 37,1’lik bir 
düşüş olmuş ve 61.560 TL’lik harcama gerçekleşmiştir. E-fatura ve e-defter 
uygulamalarına geçilmesi nedeniyle giderlerde düşüş olmuştur. 

Memur Eğitim Giderleri kaleminde önceki yıla göre % 70,2’lik bir düşüş olmuş 
ve 233.268 TL’lik harcama gerçekleşmiştir. Kurum personelinin 2016 yılında çeşitli 
firmalardan, üniversitelerden, kurum ve kuruluşlardan almış oldukları eğitimlere 
karşılık ilgili firmalara, üniversite hocalarına ve ilgili kurumlara ödenen eğitim, 
seminer ve kongre bedellerinden oluşmaktadır. 

Dışarıya Yaptırılan Sigorta Giderleri kaleminde önceki yıla göre % 38.4’lik bir 
artış olmuş ve 125.554 TL’lik harcama gerçekleşmiştir. Bu tutar firmalar yaptırılan 
sigorta bedelleri olup artış sigorta prim tutarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.  

Yurtiçi Yolluklarda (Memur yollukları, Müfettiş yollukları, İşçi Yollukları) 
önceki yıla göre % 45,1’lik artışla 680.655 TL, Yurtdışı Yolluklarda % 70,0 lık bir 
düşüşle 64.335 TL’lik harcama gerçekleşmiştir.  

Beden Terbiyesi ve Spor giderlerinde TKİ Spor Kulübüne yapılan ödemelerde 
önceki yıla göre %27,3’lük bir azalışla 800.000 TL harcama gerçekleşmiştir. 

D- Tedarik İşleri:  
TKİ Kurumu topluluğunda tedarik işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 

sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 19.09.2003 tarih ve 43/737 sayılı TKİ 
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilip 23.09.2003 tarih ve 25238 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan “TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak 
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ve bu yönetmeliğe bağlı olarak oluşturulan 
ikincil mevzuat (İhale Uygulama Yönergesi, Tip İdari Şartname, Tip Sözleşme, 
Standart Formlar vb.) esaslarına göre yürütülmektedir.  

Diğer taraftan, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması hakkındaki kanunun 177’nci maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 3’üncü 
maddesine eklenmiş olan (r) bendinde; “Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına 
ilişkin Bakanlar Kurulu kararnameleri kapsamında; işleticisi kim olursa olsun, Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün kendisine veya bağlı ortaklık veya 
iştiraklerine ait olan kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları, ” denilmiş 
ve TKİ’nin bu kapsamda yapacağı kömür alımları da istisna kapsamına alınmıştır. 

49Sayıştay   



  

Söz konusu 4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine (r) bendinin eklenmesinden 
sonra, TKİ Yönetim Kurulunun 25.04.2012 tarih ve 15/175 Kararı ile “TKİ 
Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (3/r) Maddesi Uyarınca Yapacağı 
Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” 
kabul edilmiş ve uygulama 2016 yılında da devam etmiştir.  

KİT’lerin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet 
üretiminde veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları 
yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli belli bir limiti aşmayan mal ve hizmet alımları 
İhale Kanunu kapsamı dışında bırakılmak suretiyle bu kuruluşlara önemli bir kolaylık 
getirilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde idarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal 
limitler; 29.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/1 Numaralı Kamu İhale 
Tebliğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 01.02.2015 
tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler 
01.02.2015-31.01.2016 dönemi için 7.697.690,- TL olarak, tespit edilmiştir. 

31.01.2016 tarihinden 31.01.2017 tarihine kadar 8.137.225 TL olarak genel 
Müdürlük yetkisinde alım yapılmaktadır. 

Yetki limitleri genelde, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünün İhale Uygulama 
Yönergesinin 5 inci maddesi uyarınca her yıl Kamu İhale Kurumunca yapılan 
güncellemelere paralel olarak değiştirilmektedir.  

Mevzuatla ilgili düzenlemeler çerçevesinde, malzeme tedarikindeki fiyat 
farklarını önlemek, ihtiyaçların birleştirilerek daha ekonomik bir şekilde alımını 
sağlamak ve aynı işi daha az elemanla gerçekleştirmek amacıyla, müessesenin dekapaj 
işleri hizmet alımları, anfo (patlayıcı cinsi), akaryakıtlar ve iş makinesi lastikleri, TKİ 
Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, diğer münferit alımlar ise yetki limitleri 
kapsamında Müesseseler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

1-Alımlar: 
a) İlk madde ve malzeme ile ticari kömür alımları: 
Kurumun 2016 yılında yapmış olduğu ilk madde ve malzeme ile ticari kömür 

alımları konsolide olarak geçen yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Söz konusu 4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine (r) bendinin eklenmesinden 
sonra, TKİ Yönetim Kurulunun 25.04.2012 tarih ve 15/175 Kararı ile “TKİ 
Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (3/r) Maddesi Uyarınca Yapacağı 
Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” 
kabul edilmiş ve uygulama 2016 yılında da devam etmiştir.  

KİT’lerin ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet 
üretiminde veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları 
yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli belli bir limiti aşmayan mal ve hizmet alımları 
İhale Kanunu kapsamı dışında bırakılmak suretiyle bu kuruluşlara önemli bir kolaylık 
getirilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde idarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal 
limitler; 29.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/1 Numaralı Kamu İhale 
Tebliğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 01.02.2015 
tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler 
01.02.2015-31.01.2016 dönemi için 7.697.690,- TL olarak, tespit edilmiştir. 

31.01.2016 tarihinden 31.01.2017 tarihine kadar 8.137.225 TL olarak genel 
Müdürlük yetkisinde alım yapılmaktadır. 

Yetki limitleri genelde, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünün İhale Uygulama 
Yönergesinin 5 inci maddesi uyarınca her yıl Kamu İhale Kurumunca yapılan 
güncellemelere paralel olarak değiştirilmektedir.  

Mevzuatla ilgili düzenlemeler çerçevesinde, malzeme tedarikindeki fiyat 
farklarını önlemek, ihtiyaçların birleştirilerek daha ekonomik bir şekilde alımını 
sağlamak ve aynı işi daha az elemanla gerçekleştirmek amacıyla, müessesenin dekapaj 
işleri hizmet alımları, anfo (patlayıcı cinsi), akaryakıtlar ve iş makinesi lastikleri, TKİ 
Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, diğer münferit alımlar ise yetki limitleri 
kapsamında Müesseseler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

1-Alımlar: 
a) İlk madde ve malzeme ile ticari kömür alımları: 
Kurumun 2016 yılında yapmış olduğu ilk madde ve malzeme ile ticari kömür 

alımları konsolide olarak geçen yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Tablo 11: İlk madde ve malzeme ile ticari kömür alımları 

    2016 
  2015 

      Program ödeneği  Ödeneğin ilk 
Alımlar Gerçekleşme Gerçekleşme durumuna 

    İlk durum Son durum  göre  sapma  
       Bin TL      Bin TL      Bin TL      Bin TL % 

1-Malzemeler:           
   -Yeraltı tahkimat malzemeleri 
 

863 4.420 790 777 (82,4) 

   -Patlayıcı maddeler 
 

5.052 6.759 5.087 4.959 (26,6) 

   -Akaryakıt ve madeni yağlar 
 

77.817 91.404 82.253 71.734 (21,5) 

   -Demir ve çelikler 
 

1.285 3.467 2.139 2.020 (41,7) 

   -Alet, edevat ve idare teçhizatı 
 

943 1.437 1.096 937 (34,8) 

   -Sosyal işler malzemesi 
 

4.206 4.441 4.624 3.818 (14,0) 

   -Kırtasiye ve basılı evrak 
 

742 833 879 848 1,8 

Toplam(1) 
 

90.908 112.761 96.868 85.093 (24,5) 

2-Lastikler:           

    - İç 
 

9.521 12.455 11.573 7.704 (38,1) 

    - Dış 
 

          

Toplam(2) 9.521 12.455 11.573 7.704 (38,1) 

3-Sair malzemeler  (İç alım) 39.020 48.545 44.684 41.807 (13,9) 

4-Yedekler:           

    - İç 
 

34.149 36.775 40.789 38.939 5,9 

    - Dış 
 

962 9.260 6.760 6.095 (34,2) 

Toplam(4) 35.111 46.035 47.549 45.034 (2,2) 

5-Ticari kömür  
 

1.003.279 1.174.151 1.556.514 1.506.280 28,3 

İç alımlar toplamı 
 

1.177.839 1.384.687 1.750.428 1.679.823 21,3 

Dış alımlar toplamı 
 

962 9.260 6.760 6.095 (34,2) 

Toplam(1+2+3+4+5) 1.178.801 1.393.947 1.757.188 1.685.918 20,9 

Verilen sipariş avansları 
 

      1.419   

Genel toplam 
 

1.178.801 1.393.947 1.757.188 1.687.337 21,0 
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2016 yılında gerçekleşen alımların tutarı, geçen yıla göre %43,1 oranında 
artarak 1.687 milyon TL olmuştur. 

Gerçekleşen tüm alımlar toplamının; %89,2’si oranında 1.506,3 milyon TL’si 
ticari kömür, %5,0’ı oranında 85 milyon TL’si malzeme, %5,6’si oranında 94,5 
milyon TL’si de lastik, yedek ve diğer malzeme alımlarına aittir.  

Ticari kömür alımları, Kurumun sorumluluğundaki sahalarda bulunan yeraltı 
ocaklarında, rodövans sözleşmeleri kapsamında firmaların ürettiği kömürün tümü, 
sözleşmelerde yer alan rüçhanlı alım seçeneği kapsamında satın alınmaktadır.  

b) Fakir ailelere dağıtılmak üzere yapılan kömür alımları: 
Fakir ailelere asgari 500 kg bedelsiz kömür verilmesi ile ilgili 24.11.2014 tarih 

ve 2014/7014 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25.12.2014 tarih ve 29216 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. Daha sonra, fakir aile sayısının ve kömür talep miktarının 
belirlenmesi amacıyla, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünce İl Valiliklerine yazı 
gönderilmiştir.  

Fakir ailelere dağıtılmak üzere tahsisi yapılan kömürlerin, geçen yıldan 
devreden 332 bin ton kömürle birlikte toplam 1.185 bin ton kömür 2016 yılı içinde 
sevk edilmiş ve sevk edilmesi gereken 118 bin ton kömürün gönderilmesi işlemi ise 
2017 yılına devretmiştir.  

c) Hizmet alımları: 
TKİ Kurumu topluluğunda; 
-Üretim faaliyetleriyle ilgili olan; üretim sahalarındaki kömür, şist ve mikst 

nakilleri, sondajda kullanılan traktör, kamyon kiralama işleri, üretim birimlerinde 
kullanılan pikap kiralamaları, kriblaj tesisi çalıştırma, lavvar tesisi çalıştırma, kömür 
torbalama ve briketleme işleri,  

- Etüt ve proje çalışmalarıyla ilgili olan; her türlü inşaat işleri, alt ve üst yapı 
tamir bakım hizmetleri, yıkım ve enkaz nakil, çevre düzenlenmesi ve ağaçlandırma 
işleri,   

- İdari ve destek hizmetleriyle ilgili olan; güvenlik, temizlik, bahçe bakım, 
kalorifer kazan dairelerinin işletilmesi, sosyal tesislerin çalıştırılması, personel nakli, 
her türlü araç kiralama, tamir ve bakım işleri, 

- Üretimde kullanılan kamyonların, iş makinelerinin bakımı, tamiri ve 
revizyonu, bürolarda kullanılan her türlü makina ve cihazların bakımı, tamiri ve 
onarımı işleri,  

hizmet alımı olarak belirlenen parasal yetki limitleri dâhilinde birimlerde veya 
Genel Müdürlükçe yapılmaktadır.  

TKİ Kurumunun 2016 yılına ilişkin hizmet alımları geçen yıl değerleriyle 
birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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2016 yılında gerçekleşen alımların tutarı, geçen yıla göre %43,1 oranında 
artarak 1.687 milyon TL olmuştur. 

Gerçekleşen tüm alımlar toplamının; %89,2’si oranında 1.506,3 milyon TL’si 
ticari kömür, %5,0’ı oranında 85 milyon TL’si malzeme, %5,6’si oranında 94,5 
milyon TL’si de lastik, yedek ve diğer malzeme alımlarına aittir.  

Ticari kömür alımları, Kurumun sorumluluğundaki sahalarda bulunan yeraltı 
ocaklarında, rodövans sözleşmeleri kapsamında firmaların ürettiği kömürün tümü, 
sözleşmelerde yer alan rüçhanlı alım seçeneği kapsamında satın alınmaktadır.  

b) Fakir ailelere dağıtılmak üzere yapılan kömür alımları: 
Fakir ailelere asgari 500 kg bedelsiz kömür verilmesi ile ilgili 24.11.2014 tarih 

ve 2014/7014 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25.12.2014 tarih ve 29216 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. Daha sonra, fakir aile sayısının ve kömür talep miktarının 
belirlenmesi amacıyla, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünce İl Valiliklerine yazı 
gönderilmiştir.  

Fakir ailelere dağıtılmak üzere tahsisi yapılan kömürlerin, geçen yıldan 
devreden 332 bin ton kömürle birlikte toplam 1.185 bin ton kömür 2016 yılı içinde 
sevk edilmiş ve sevk edilmesi gereken 118 bin ton kömürün gönderilmesi işlemi ise 
2017 yılına devretmiştir.  

c) Hizmet alımları: 
TKİ Kurumu topluluğunda; 
-Üretim faaliyetleriyle ilgili olan; üretim sahalarındaki kömür, şist ve mikst 

nakilleri, sondajda kullanılan traktör, kamyon kiralama işleri, üretim birimlerinde 
kullanılan pikap kiralamaları, kriblaj tesisi çalıştırma, lavvar tesisi çalıştırma, kömür 
torbalama ve briketleme işleri,  

- Etüt ve proje çalışmalarıyla ilgili olan; her türlü inşaat işleri, alt ve üst yapı 
tamir bakım hizmetleri, yıkım ve enkaz nakil, çevre düzenlenmesi ve ağaçlandırma 
işleri,   

- İdari ve destek hizmetleriyle ilgili olan; güvenlik, temizlik, bahçe bakım, 
kalorifer kazan dairelerinin işletilmesi, sosyal tesislerin çalıştırılması, personel nakli, 
her türlü araç kiralama, tamir ve bakım işleri, 

- Üretimde kullanılan kamyonların, iş makinelerinin bakımı, tamiri ve 
revizyonu, bürolarda kullanılan her türlü makina ve cihazların bakımı, tamiri ve 
onarımı işleri,  

hizmet alımı olarak belirlenen parasal yetki limitleri dâhilinde birimlerde veya 
Genel Müdürlükçe yapılmaktadır.  

TKİ Kurumunun 2016 yılına ilişkin hizmet alımları geçen yıl değerleriyle 
birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
 

  

 
Tablo 12: Hizmet alımları 

    2016 
       Ödeneğin 
  2015        Program ödeneği   ilk 

Hizmet alımları Gerçekleşen 
 

Gerçekleşen durumuna 
    İlk durum Son durum   göre sapma       
  Bin TL  Bin TL  Bin TL  Bin TL   % 
 1-Üretim          
  -Kömür torbalama, yükleme 
 

4.725 5.951 5.951 5.949 (0,0) 

  -Kriblaj tesisi çalıştırma 
 

6.379 6.085 6.085 6.051 (0,6) 

  -Lavvar tesisi çalıştırma 
 

18.424 31.245 31.245 27.241 (12,8) 

  -Yeraltı üretim işçiliği 
 

90.351 239.467 239.467 239.459 (0,0) 

  -Diğer 
 

1293 680 680 679 (0,1) 

Toplam (1) 
 

121.172 283.428 283.428 279.379 (1,4) 

 2-Taşıma             

  -Personel taşıma 
 

8.052 10.105 10.105 9.757 (3,4) 

  -Sos. yar. day. vak. kömür nakli 
 

22.214 35.665 35.665 29.658 (16,8) 

  -DDY'na yaptırılan kömür nakli 
 

39.858 52.431 57.831 41.773 (20,3) 

  -Tuvönan kömür ve şist nakli 
 

56.888 61.531 61.531 57.529 (6,5) 

Toplam (2) 
 

127.012 159.732 165.132 138.717 (13,2) 

3-Diğer           

 -Temizlik  
 

16.793 20.150 20.150 19.122 (5,1) 

 -Yemek   
 

1.606 2.270 2.270 2.268 (0,1) 

 -Koruma güv. ve sair iş gücü alımı 
  

26.531 35.004 35.004 34.907 (0,3) 

 -Araç kiralama  
 

16.570 20.230 20.230 20.187 (0,2) 

 -Bakım onarım  
 

13.589 18.716 18.716 18.608 (0,6) 

 -Isı merkezi işletmesi  
 

6.938 7.045 7.045 7.044 (0,0) 

 -Ağaçlandırma  
 

73     

 -İş sağlığı ve güvenliği  
 

 1.240 1.240 972 (21,6) 

Toplam (3) 
 

82.100 104.655 104.655 103.108 (1,5) 

Genel toplam  
 

330.284 547.815 553.215 521.204 (4,9) 
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Kuruluşun hizmet alımları önceki döneme göre %57,8 oranında artarak 521,2 
milyon TL düzeyinde gerçekleşmiş ve toplam harcama ödeneğin %4,9 altında 
olmuştur.  

2-Taşıma ve gümrükleme: 
TKİ Kurumu topluluğunun yurtdışı piyasalardan satın alma işleri Genel 

Müdürlükçe yürütülmektedir.  
Yurtiçi piyasalardan tedarik edilecek malzemelere ilişkin ihale şartnamelerinde 

teslim yeri belirtildiğinden taşıma ve nakliye işleri satıcı firmalar tarafından teslim 
yerine kadar getirilmektedir. 

Kurumun kendi işletmelerinde üretilen tuvönan kömür, termik santrale ve 
kömür yıkama tesislerine (Lavvarlara) taşınmak durumundadır. Ancak, kuruma ait 
taşıyıcı vasıtaların yetersizliği nedeniyle saha içerisindeki üretimin bir kısmı ihale 
edilmek suretiyle üçüncü şahıslara taşıttırılmaktadır.  

TKİ topluluğunda satışlar müessesenin stok sahasında teslim (FOB) esasına 
göre yapılmakta ve kömürlerin taşınması müşterilerin sorumluluğunda olduğundan 
nakliye bedeli ödenmemektedir. 

Ancak, Bakanlar Kurulu kararları gereği fakir ailelere dağıtılmak üzere, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan sevkiyatlar, yerinde teslim (CIF) 
esasına göre yapılmaktadır. Bu kapsamda, 2016 yılında yaklaşık 2 milyon ton kömür 
nakli yaptırılmış olup, 41,8 milyon TL TCDD’ye, 29,7 milyon TL de karayolu 
taşıyıcılarına olmak üzere toplam 71,5 milyon TL nakliye bedeli ödenmiştir.  

3- Malzeme stokları: 
Kurumun 2016 yılına ait konsolide ilk madde ve malzeme stoklarının dönem 

başı ve dönem sonu tutarları, yıl içinde giren-çıkan hareketi aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 13: İlk madde ve malzeme stokları 

    2016 yılında   
  2015'den Giren Çıkan 2017'ye 

Stoklar devreden Alım 
suretiyle Diğer Toplam İşl.de 

kullanılan Diğer Toplam devreden 

  Bin TL Bin TL Bin 
TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

A-İlk madde ve malzeme 
stokları:              

 1-Yer altı tahkimat malzemesi:              
   -Demir tahkimat malz. 375 682  682 362  362 695 
   -Diğer 35 95  95 130  130 0 

Toplam (1) 410 777  777 492   492  695 
 2-Patlayıcı maddeler:          
   -Kapsül 116 130  130 146  146 100 
   -Diğer 256 4.829 1 4.830 4.739 1 4.740 346 

Toplam (2) 372 4.959 1 4.960 4.885 1 4.886 446 
 3-Akaryakıt ve madeni yağlar:          
   -Motorin 3.872 67.739 376 68.115 66.659 254 66.913 5.074 
    -Diğer  1.069 3.995 20 4.015 3.814 20 3.834 1.250 

Toplam (3) 4.941 71.734 396 72.130 70.473 274 70.747 6.324 
 4-Demir ve Çelikler 890 2.020 1 2.021 1.707 33 1.740 1.171 
 5-Alet edavat (Kayda tabi Malz.) 116 938 212 1.150 1.029 212 1.241 25 
 6-Sosyal İşler malz.  1.067 3.818 246 4.064 2.605 1.908 4.513 618 
 7-Kırtasiye ve basılı evrak 298 848 14 862 867 14 881 279 
 8-Lastikler:          
   -İş makinaları ve ağır kamyon 
last. 4.703 7.454 1.369 8.823 5.808 1.369 7.177 6.349 

   -Diğer 354 250 12 262 304 18 322 294 
Toplam (8) 5.057 7.704 1.381 9.085 6.112 1.387 7.499 6.643 

 9-Sair malzemeler 8.407 41.806 1.945 43.751 36.826 2.731 39.557 12.601 
 10-Yedekler  42.586 45.093 1.138 46.231 39.756 1.164 40.920 47.897 

Toplam (A) 64.144 179.697 5.334 185.031 164.752 7.724 172.476 76.699 
B-Diğer stoklar:          
  -Elden çıkarılacak stoklar 
hurdalar 60  19 19  33 33 46 

  -Kantin, misafirhane, tabldot 
malzemesi 89  6.102 6.102  6.101 6.101 90 

  -Yoldaki mallar tedarik gid. 2  6 6  6 6 2 
Toplam (B) 151  6.127 6.127  6.140 6.140 138 

C-Sipariş avansları 1.737  2.107 2.107  2.425 2.425 1.419 
                              Genel toplam 66.032 179.697 13.568 193.265 164.752 16.289 181.041 78.256 

Kuruluşun geçen yıldan devreden toplam 66 milyon TL tutarındaki ilk madde 
ve malzeme stoklarına, 2016 yılı içinde 179,7 milyon TL’si alım suretiyle olmak üzere 
toplam 193,3 milyon TL giriş, 164,8 milyon TL’si işletmede kullanılan olmak üzere 
toplam 181 milyon TL çıkış olmuş ve 2017 yılına 78,3 milyon TL stok devretmiştir.  
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E – Üretim ve maliyetler:  
1 – Üretim: 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun 2016 yılı içerisinde gerçekleştirmiş 

olduğu tuvönan ve satılabilir kömür üretimine ait miktarlar, program ve bir önceki yıl 
değerleriyle kıyaslamalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 14: Tuvönan ve satılabilir kömür üretim tablosu 

TKİ genel Müdürlüğü 2016 yılında tuvönan olarak 13 milyon tonluk programa 
karşılık %88 gerçekleşme ile 11,4 milyon ton,  satılabilir olarak da 9,6 milyon tonluk 
programa karşılık % 20 oranında eksik gerçekleşme ile 7,7 milyon ton kömür üretimi 
gerçekleştirmiştir. Bu üretimler, bir önceki yıla göre tuvönan bazda %4, satılabilir 
kömürde ise  %13 oranlarında daha eksiktir.  

Açık işletme yöntemi ile yapılmış olan bu üretimin dışında 2,5 milyon tonluk 
programa karşılık 2.276.917 tonu ELİ’de, 2 milyon tonluk programa karşılık 
1.226.966 tonu da GLİ’de olmak üzere toplam 3,5 milyon ton tuvönan kömür ağırlıklı 
olarak müteahhit marifetiyle olmak üzere yeraltı ocaklarından üretilmiştir.  

ELİ’deki yeraltı üretiminin tamamı müteahhit marifetiyle hizmet alımı şeklinde 
yapılmışken,  GLİ’de yapılan üretimin sadece 308 bin tonu Müessese tarafından 
gerçekleştirilmiş, 919 bin tonu ise yine hizmet alımı usulü ile müteahhit tarafından 
iğdekuzu sektöründeki ocaklardan üretilmiştir. 

Bunun yanı sıra ELİ’de 8,5 milyon ton kömür, yeraltı işletme yöntemleriyle 
rodövans ve/veya hizmet alımı usulü ile TKİ’nin ruhsatlı sahalarından müteahhitler 
tarafından üretilerek Kurum’a teslim edilmiştir. 

ELİ ve GLİ Müesseselerindeki Yeraltı ocaklarından sağlanan yaklaşık 3,5 
milyon ton kömürün kriblaj ve lavvar tesislerinde zenginleştirilmesi sonucu toplam 1,8 
milyon ton satılabilir kömür elde edilmiştir. Yapılan üretimler Müessese ve İşletme 

Program Gerçekleşen Programa 
göre

Geçen 
yıla göre

ton ton ton % %

Müessese merkez 5.504.648 5.600.000 5.011.557 89 91
Çan Linyitleri İşletmesi Müd. 1.229.788 1.785.000 1.567.768 88 127
ELİ Müessesesi toplam 6.734.436 7.385.000 6.579.325 89 98

GLİ Müessese merkez 5.172.065 5.600.000 4.854.402 87 94
TKİ Toplam tuvönan üretim 11.906.501 12.985.000 11.433.727 88 96

Müessese merkez 4.759.097 4.250.000 3.636.626 86 76
Çan Linyitleri İşletmesi Müd. 1.205.684 1.750.000 1.537.040 88 127
ELİ Müessesesi toplam 5.964.781 6.000.000 5.173.666 86 87

GLİ Müessese merkez 2.920.190 3.560.000 2.516.070 71 86
TKİ Toplam satılabilir üretim 8.884.971 9.560.000 7.689.736 80 87

Gerçekleşme oranı

Tuvönan üretim

ELİ

Satılabilir üretim

ELİ

Müesseseler / İşletmeler  
2015     

Gerçekleşen

2016
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bazında incelendiğinde, tuvönan kömür üretiminde en yüksek gerçekleşmelerin,  bir 
önceki yıla göre ise %27 artış ile Çan Linyitleri İşletmesi’nde (ÇLİ)   olduğu 
görülmektedir.  

ÇLİ üretiminin tamamı aynı zamanda satılabilir ürün olduğundan yine aynı 
oranlarla en yüksek gerçekleşmelerin satılabilir kömürde de ÇLİ’de gerçekleştiği 
görülmüştür. 

TKİ genelinde yapılmakta olan kömür üretimlerinin düşük oranlarda 
gerçekleşmesinin en önemli nedeni; Pazar yetersizliğine bağlı olarak EÜAŞ 
bünyesindeki enerji santrallerinin yetersiz miktarlarda kömür talep etmesinden 
kaynaklanmaktadır.  

Sonuç olarak; Rodövanslı sahalardan alınan kömür de dâhil olmak üzere 
TKİ’de yıl içerisinde üretimi yapılan toplam 19,9 milyon ton tuvönan kömürün 11,9 
milyon tonu yeraltı işletmeciliği ile 8 milyon tonu da açık ocak yöntemleriyle 
gerçekleştirilmiştir.  

Satılabilir kömürde ise 12,8 milyon tonluk toplam üretimin 6 milyon tonluk 
kısmı açık Ocak, 6,8 milyon tonluk kısmı da yeraltı işletmeciliği yöntemleriyle 
yapılmıştır.  

TKİ’nin 2016 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu üretimlere bakıldığında 
19,9 milyon tonluk tuvönan üretimi karşılığında elde edilen satılabilir kömür 
üretiminin 12,8 milyon ton olduğu görülmektedir.  Bu değerler yaklaşık olarak 7 
milyon ton kömürün değerlendirilemediğini ya da üretilen her 100 ton kömürden 36 
tonunun atıldığı anlamına gelmektedir. 

Tuvönan kömürün satılabilir ürüne dönüşüm oranları incelendiğinde TKİ’nin 
kendi imkânlarıyla yapmış olduğu üretimlerde tuvönan kömürün daha temiz 
üretildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında üçüncü şahıslara 
yaptırılan üretimlerin daha çok yan kayaç içerdiği anlaşılmaktadır. 
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dönüşüm oranları incelendiğinde üretilen tuvönanın büyük bir kısmının satılabilir 
kömüre dönüştüğü görülmektedir.  
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1.537.040 tonu satılabilir üretime dönüşmüştür. 

Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığı üzere santrallere verilen kömürlerde dönüşüm 
oranları %100’e yakınken zenginleştirilerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı’na (SYDV)  verilen ve teshin amaçlı olarak kullanılan kömürlerde bu oran % 
40- 45aralığına kadar düşmektedir.  
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kömür kazanımına yönelik maddelerin konularak müeyyide oranlarının arttırılmasının 
kaçınılmaz hale geldiğini görmek mümkün olabilmektedir. 
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Termik santrallerin kömür talepleri, üretim programlarının yapılmasında ve bu 
üretim miktarlarının gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Termik santrallerin 
kömür ihtiyaçları ile ilgili taleplerini yıl içerisinde revize etmeleri, TKİ’nin de buna 
bağlı olarak üretim miktarları ve programını yeniden düzenlemesi zorunluluğu 
gerektirmektedir.   

Bir sonraki yılın üretim programı yapılırken, talep miktarı ile orantılı olarak 
ayrılan kaynaklar (finansman, işgücü, makine, yedek parça, vs.)  yıl içerisinde talebin 
genellikle kısılması sonunda ya atıl duruma gelmekte ya da talebin karşılanamaması 
durumu ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak program gerçekleştirme yüzdelerinde 
sapmalar meydana gelmektedir. 

 Konunun önemine binaen termik santrallerle yapılan protokollerde öngörülen 
kömür termin programlarının dönem içinde sık sık değiştirilmemesi ve daha gerçekçi 
öngörülere dayandırılması amacıyla, Tedarikçi ile Alıcı arasındaki sözleşme şartlarının 
kapsadığı dönem itibarıyla değişikliğe meydan verilmeden hazırlanması ve bu 
doğrultuda uygulanması önem arz etmektedir.  

TKİ’de toplam tuvönan üretiminin %40’ı satılabilir üretiminin ise %50’si 
yeraltı işletme yöntemleri ile sağlanmış olup 2016 yılında yeraltı kömür üretimi GLİ 
(Tunçbilek) ve ELİ (Eynez) Müesseselerindeki kapalı ocaklarından yapılmıştır.         

Çorum-Alpagut-Dodurga Linyit İşletmesi-(ADLİ) yeraltı ocaklarında 
yapılmakta olan kömür üretim faaliyetleri,  rodövans sözleşmeleri kapsamında 
müteahhitler tarafından sağlanmaktadır. 

GLİ ve ELİ Müesseselerinde yeraltı işletme yöntemleriyle yapılan tuvönan ve 
satılabilir kömür üretimleri, program ve bir önceki yıl değerleri ile kıyaslamalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
      Tablo 15: Yeraltı kömür üretimi(Müesseseler) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çizelgeden de görüldüğü üzere Kurumun yeraltı işletme yöntemleri ile 
gerçekleştirdiği kömür üretimi, programa göre tuvönan bazda  %22, satılabilir olarak 
da %32 oranlarında eksik gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre ise tuvönan bazda %107 ve 
satılabilir kömürde ise %88 oranlarında daha fazla kömür üretimi yapılmıştır.  

Program Gerçekleşen Programa 
göre

Geçen yıla 
göre

ton ton ton % %
Tuvönan üretim

ELİ Müessesesi 1.043.968 2.500.000 2.276.917 91 218
GLİ Müessesesi 652.479 2.000.000 1.226.966 61 188
Toplam 1.696.447 4.500.000 3.503.883 78 207

Satılabilir üretim
ELİ Müessesesi 690.842 1.500.000 1.322.636 88 191
GLİ Müessesesi 258.244 1.120.000 464.002 41 180
Toplam 949.086 2.620.000 1.786.638 68 188

Yer altı üretimi / 
Müesseseler

2015    
Gerçekleşen

2016 Gerçekleşme oranı
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Bu üretimler, Müesseselerin rodövans yöntemi dışında kendi imkânları ve/veya 
müteahhitler tarafından(İhale yolu ile) yapılan miktarları ifade etmektedir. Ege 
Linyitleri İşletmesi Müessesesinde 2016 yılında üretimi gerçekleştirilen 1,06 milyon 
ton tuvönan kömürün tamamı müteahhit marifetiyle, Garp Linyitleri İşletmesi’nde ise 
üretilen 1,2 milyon ton tuvönan kömürün 307 bin tonu Müessese imkânları ile geriye 
kalan 919 bin tonu da ihale yoluyla müteahhit tarafından üretilmiştir.  

TKİ Kurumu tarafından üretimi gerçekleştirilen kömürler ya tuvönan olarak 
doğrudan enerji santrallerine ya da zenginleştirilerek Sanayi ve ısınma amaçlı olarak 
(SYDV) piyasaya verilmektedir.  

Söz konusu kömürler için Devlet Hakkı ödenmesi kanun gereği olduğundan bu 
ödemenin hangi kriterlere dayandırılarak yapılacağı ile ilgili olarak öncelikle kömürün 
Ocak başı satış fiyatının tespit edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

5995 sayılı Maden Kanunu’nda yer alan ilgili Yönetmeliğinin 86, 87 ve 88 
maddelerinde Ocak başı satış fiyatının hangi kriterlere göre belirleneceği açık bir 
biçimde belirlenmiştir. 

Buna karşın MİGEM’in 23.12.2014 tarihinde kendi bünyesinden oluşturduğu 
bir komisyon marifetiyle belirleyip TKİ’ye empoze ettiği ocakbaşı satış fiyatı 
parametreleri; 

-Kömürün tuvönan olarak satılması halinde Kcal/ton değerinin, 
-Kömürün zenginleştirme işlemi sonrası satılması halinde ise Kcal/tonx0,045 

katsayısı ile çarpılmış halinin, 
-Zenginleştirilmiş kömürde tesis için ortalama 5 TL/ton, torbalama maliyetinin 

ise 15 TL/ton düşülerek satış fiyatının belirlenmesi, biçimindeki verilerden 
oluşmaktadır. 

Bu hesap yöntemi uygulamada bazı problemler yaratmakla kalmayıp yanı sıra 
adil olmayan sonuçlar da doğurmaktadır. Zira kriter olarak sadece kömürün kalorifik 
değerine odaklanılmıştır. Oysa kükürt, kül, nem, kullanım alanı gibi faktörlerin de göz 
önüne alınması gerekirdi.   

 Örneklemek gerekirse;  ÇLİ’de üretimi yapılan kömürün neredeyse tamamı 
Enerji santraline verilmektedir. EÜAŞ ile TKİ arasında düzenlenen kömür 
protokollerine göre 2.900 baz kalorili kömürün fiyatı 88,12 TL/ton ’dur.  

Nitekim 2014 yılında ÇLİ’nin EÜAŞ’a verdiği kömürün kaloriye bağlı olarak 
ortalama satış fiyatı masraflar düşüldükten sonra 67,90 TL/ton şeklinde 
gerçekleşmiştir. 

Bunun yanında MİGEM’in TKİ’ye ödenmesi şartıyla empoze ettiği(şart 
koştuğu) Devlet hakkına dayanak teşkil edecek olan Ocak başı satış fiyatı 123,37 
TL/ton’dur. 
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TKİ’nin diğer Müesseselerinde de benzer fiyat farkları ortaya çıkmış olup 
MİGEM tarafından geliştirilen yeni hesaplama yöntemi Kurum aleyhine sonuçlar 
doğurmuştur. 

Özellikle ÇLİ için belirlenmiş olan yaklaşık olarak 123 TL/ton mertebesindeki 
ocak başı satış fiyatı,  bu İşletmenin son 5 yılda kadar hiç ulaşamadığı, kömürünü söz 
konusu fiyattan satma şansını hiç elde edemediği,  oldukça yüksek bir büyüklük olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Maden İşletmelerinde Yasal zorunluluk olması nedeniyle ödenmekte olan 
Devlet hakkı payının MİGEM tarafından yapılan yeni hesaplama sonucunda Kurumun 
fiili satış fiyatlarını aştığı, hesabi ocak başı satış fiyatlarının halen uygulanmakta olan 
fiyatlarla uyumlu olmadığı, özellikle ÇLİ’nin bu yeni uygulamadan olumsuz 
etkilenmekle kalmayıp tahsil etmediği bir kaynaktan pay vermek zorunda bırakıldığı 
göz önünde bulundurularak yeni oluşturulan fiyatlandırma parametrelerinin hakkaniyet 
kurallarına uygun bir biçimde belirlenmesi için ilgili Bakanlık nezdinde girişimde 
bulunulması, önerilir. 

Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) faaliyetleri: 
           TKİ, Ülkemizin en önemli yeraltı zenginliklerinden birisi olan linyitlerin 
üretiminden nihai kullanımına kadar bütün evrelerde; İnsan ve çevreye duyarlı, Ulusal 
ve Uluslararası mevzuata uygun biçimde kullanımını sağlamak üzere, temiz kömür 
teknolojilerine öncelik vererek yeni ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi ile ilgili olarak 
muhtelif Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. 

Bu amaç doğrultusunda TKİ ile bazı Üniversiteler ve çeşitli Ulusal/Uluslararası 
Araştırma Kuruluşları arasında, Dünya’da gelişen kömür teknolojilerinin takibi ve 
uygulama alanları yaratılması amacına yönelik olarak Kurumun iştigal sahasına giren 
proje çalışmalarının beraberce yürütülmesi konularında çeşitli sözleşmeler 
imzalanmıştır. 

Yapılmakta olan bu Ar-Ge faaliyetleri kömür kalitesinin yükseltilmesi ve 
kömürün Çevre dostu olarak kullanılabilmesi amacıyla özellikle kömürün 
gazlaştırılması(yerüstünde), gazın temizlenmesi, kimyasal ve sıvı yakıt üretimi, 
karbondioksit tutulumu, kömür yakma teknolojileri, kömürün farklı alanlarda 
kullanımı (hümik asit üretimi), yeraltında kömürün gazlaştırılması, kömürün 
iyileştirilmesi, briket elde edilmesi vb. konularda muhtelif Üniversite ve Araştırmacı 
Kuruluşlarla imzalanan sözleşmeler çerçevesinde sürdürülmektedir.  

Bu sözleşmelerin en önemlileri; Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı 
Yakıt Üretimi (TRİJEN), Kömürlerin Gazlaştırılması, Gazın Temizlenmesi ve Metanol 
Üretimi,  Lavvar Şlam Artıklarının Zenginleştirilmesi, Isıl Değeri Düşük Kömürlerin 
Ekstraksiyon Yöntemi İle Külsüzleştirilmesi ve Alternatif Ürünlerin Geliştirilmesi, 
Lavvar Şlam Artıklarının Çimento, Tuğla gibi Yapı Malzemelerinin Üretiminde 
Hammadde Olarak Değerlendirilmesi, Türkiye Linyit Kömürleri İçin Uygun 
Briketleme Koşullarının Belirlenmesi, Briketleme ve Ambalajlama Malzemesinin 
Geliştirilmesi, Organik Toprak Düzenleyiciler İçin Sera ve Tarla Denemeleri, 
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Leonarditten Yüksek Fülvik Asit İçerikli Sıvı Hümat Üretimi ve Tarım Alanlarına 
Uygulamaları, Süt İneklerinin Kuru Dönem Boyunca Hümik Asit İlavesi Yapılmasının 
Ana ve Buzağı Bağışıklığı Üzerine Etkileri ve Hümik Asit Esaslı Maddelerin Sanayi 
Ölçeğinde (Çimento, Sondaj, Seramik, Su arıtımı vb. ) denenmesi konularını 
içermektedir. 

 TKİ’nin elinde bulundurduğu kömür rezervlerinin büyük bölümü düşük kalorili 
olup yüksek miktarlarda kül,  kükürt ve nem içeriğine sahiptir. Kömürün bu 
özelliklerinden dolayı; Çevre mevzuatları, Kyoto Protokolü ve AB yaptırımları 
çerçevesinde oluşan zararlı emisyonları azaltmak ve birim kalori başına üretilen enerji 
miktarını arttırmak bu faaliyetlerin temel amacını oluşturmaktadır. 

Bu faaliyetlerin daha etkili biçimde yürütülmesi için TKİ Yönetim Kurulu’nun 
31.7.2009 tarih ve 27/252 sayılı kararıyla Genel Müdürlük bünyesinde Ar-Ge Dairesi 
Başkanlığı kurulması kararı alınarak, ilgili Daire’nin 4.11.2010 tarihinde fiili olarak 
görevine başlaması sağlanmıştır. Bu Daire bünyesinde Ar-Ge Müdürlüğü, Çevre 
Müdürlüğü ve Hümik Asit Müdürlüğü olmak üzere 3 yeni birim kurularak kendi 
alanlarındaki konularda çalışmaya başlamışlardır. 

AR-GE Dairesi Başkanlığı faaliyetlerini; 1 Başkan, 2 Müdür(Ar-Ge ve Hümik 
asit Müdürlükleri olmak üzere), 1 Başuzman, 2 Başmühendis(Teknolojik Araştırma ve 
Teknolojik Uygulama Başmühendislikleri olmak üzere), 1 Başmühendis, 3 şef, 17 
mühendis, 1 tekniker, 1 teknisyen ve 3 memurdan oluşan 31 kişilik personel grubu ile 
yürütmektedir.      

TKİ AR-GE Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan projelerle ilgili 
2016 yılı faaliyetleri kısaca şu şekildedir: 

- Kömürün Gazlaştırılması: 
Kömürün gazlaştırılması konusunda GLİ Tunçbilek sahasında 250 kg/saat 

kapasiteli sürüklemeli ve 20 kg/saat kapasiteli akışkan yataklı olmak üzere 2 farklı tip 
ve özellikte pilot tesis kurulmuş,  28.01.2011 tarihinde de geçici kabulü yapılmıştır. Bu 
tesisler için toplam 2,4 milyon TL tutarında harcama yapılmıştır. 

Tesis ile ilgili bütün iş güvenliği tedbirlerinin uygulanarak işletmeye 
alınabilmesi ve sonuçlarının bilimsel raporlara dönüştürülmesi amacıyla TKİ ile 
TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü arasında 04.08.2011 tarihinde 24 ay süreli 
“Tunçbilek Gazlaştırma Sistemleri Optimizasyonu” adlı bir sözleşme 1,65 milyon TL 
bedelle imzalanmıştır.  

Pilot tesislerde bu sözleşme çerçevesinde gerekli revizyon çalışmalar 
tamamlanarak açılışı yapılmış ve devreye alınmıştır. 2012 yılından itibaren 250 kg/saat 
kapasiteli sürüklemeli tip gazlaştırıcıda TKİ’ye ait muhtelif sahalardan alınan kömür 
numuneleri üzerinde gazlaştırma çalışmaları yapılarak sonuçları raporlanmış olup söz 
konusu Rapor’un değerlendirilmesi sonucunda çalışmaların yönü ve süresi 
belirlenecektir.  

Bu çalışmaların paralelinde pilot sistemlerde üretilen gazların temizlenmesi ve 
devamında da İthalatımızın önemli kalemlerinden biri olan metanolün yerli 
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kaynaklarla üretilebilmesi konularını kapsayan bir sözleşme 13 Eylül 2013 tarihinde 
36 ay süreli ve 2,36 milyon TL bedelle yine TKİ ile TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü 
arasında imzalanmıştır. Söz konusu Proje, verilen ilave sürelerle beraber devam 
etmektedir. Sözleşme kapsamında diğer mal ve hizmet alımları TKİ tarafından 
karşılanmaktadır.   

Proje ile Tunçbilek’te kurulan 250 kg/saat kapasiteli sürüklemeli yatak 
gazlaştırma pilot tesislerinden elde edilen gaz öncelikle temizlenecek sonrasında da bu 
gazdan metanol üretilmesi sağlanacaktır. Gaz temizleme sistemi ile ilgili yöntem 
tespiti, detay tasarım ve projelendirme çalışmaları tamamlanarak ihaleye çıkılmış olup 
2015 yılı ocak ayında 2,94 milyon TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.  

İmzalanan sözleşme çerçevesinde gaz temizleme sisteminin imalat ve montaj 
çalışmaları tamamlanmıştır. Metanol üretimi ile ilgili olarak da gaz şartlandırma, 
reaktör ve distilasyon ünitelerinin kavramsal tasarımları bitirilmiş olup detay tasarım 
çalışmaları da büyük oranda tamamlanmıştır. 2017 yılı içerisinde metanol üretim 
sistemi için ihaleye çıkılması planlanmaktadır. 

Pilot sistemlerin tamamlanıp işletmeye alınmasından sonra yürütülecek Ar-Ge 
çalışmalarından alınacak sonuçlara göre ön fizibilite çalışmaları yapılacak,  buradan 
çıkan sonuçların olumlu olması durumunda da ülkemiz ihtiyaçlarının tamamının 
ithalat yoluyla karşılandığı temel kimyasal maddelerden biri olan metanolün üretimi 
için endüstriyel boyutta tesis/tesislerin kurulması aşamasına geçilecektir. 

- Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi(TRİJEN): 
Kömürün gazlaştırılması ile ilgili diğer proje de TÜBİTAK-KAMAG-1007 

kapsamında desteklenen “Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi-
TRİJEN” adlı projedir.  

Bu proje TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) yürütücülüğünde 
15.06.2009 tarihinde başlamış olup 48 ay süreli ve ilave bütçelerle birlikte toplam 28 
milyon TL yatırım ödeneği olan bir projedir. Proje verilen ek sürelerle birlikte devam 
etmektedir. 

Kurulan bu pilot sistemlerde önce sentez gazı üretilerek zararlı gazlardan 
temizlenmiş, ortaya çıkan CO2 tutularak uygun Fischer Tropsch katalizörleri 
geliştirilmiş, yanı sıra sentetik sıvı yakıtın üretilmesi ile birlikte yan ürün olarak da 
vaks üretimi (sentetik balmumu)  gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlere ait TÜBİTAK 
MAM Enerji Enstitüsü tarafından hazırlanan sonuç raporu TKİ’ye iletilmiştir.  

Projenin toplam maliyeti yaklaşık 32 milyon TL olmuştur. Bunun 20,6 milyon 
TL’si TÜBİTAK KAMAG(Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini 
Destekleme Programı),  8,3 milyon TL’si TKİ ve 2,5 milyon TL’si ise TÜBİTAK-
MAM tarafından karşılanmıştır.  

Neticede ELİ kömürleri dışında kalan TKİ’nin diğer sahalarındaki kömürlerin 
de gazlaştırma ve sıvı yakıt üretimine uygun olup olmadıkları,  mevcut tesiste üretilen 
sıvı yakıtı kullanılır hale getirecek bir rafinasyon tesisinin yapılması gibi amaçlara 
yönelik olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, TÜBİTAK MAM ile 3,6 milyon 
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TL bedel ve 20 ay süreli “ Kömürden Sıvı Yakıt Üretim Sistemi Öncü Tesis Ön 
Tasarımı” adlı sözleşme 16.03.2017 tarihinde imzalanmıştır.  

Yapımı düşünülen tesis sayesinde,  kalitesi yükseltilmiş (upgrade edilmiş) sıvı 
yakıt üretimi ve bu doğrultuda alınacak sonuçların olumlu olması durumunda 
endüstriyel boyutta tesislerin kurulması aşamasına geçilmesi düşünülmektedir.  

Kömür Hazırlama ve Zenginleştirme Projeleri: 
-TKİ ile MTA’nın ortaklaşa yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda, Lavvar 

Şlam Artıklarının Zenginleştirilmesi konusunda GLİ Ömerler ve Tunçbilek 
lavvarlarına multisiklon grubu ve susuzlandırma eleğinden oluşan ince kömür geri 
kazanım üniteleri kurulmuştur.  

Benzer şekilde özel bir Firmaca işletilen ELİ Dereköy lavvarına da HI-G dryer 
adlı yurtdışı menşeili bir ünitenin de kurulumu sağlanarak devreye alınmıştır.  

Mevcut şlam havuzlarında bugüne kadar birikmiş olan yaklaşık 25 milyon 
metreküp malzeme için Çevre Bakanlığınca düzenlenmekte olan yeni 
yönetmeliklerdeki cezai sorumluluklardan kurtulmak amacıyla şlam havuzlarındaki 
atık malzemelerdeki ince ebatlı kömürlerin geri kazanımı, yüksek killi malzemelerin 
değerlendirilip, geriye kalan nihai artıkların yönetmelik değerlerine uygun biçimde 
susuzlandırılarak depolanabilmesi ya da termik santrallerde yakıt olarak 
değerlendirilmesi gibi hususlarda da çalışmalar devam etmektedir.  

Bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi ile 20.01.2017 tarihinde “Kömür Yıkama 
Tesis Artıklarının Değerlendirilmesi” konulu bir proje sözleşmesi imzalanmış olup bu 
kapsamda çalışmalar devam ettirilmektedir. 

Ayrıca TKİ ile TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü arasında 01 Ağustos 2013 
tarihi itibarıyla “Isıl Değeri Düşük Kömürlerin Ekstraksiyon Yöntemi İle 
Külsüzleştirilmesi ve Alternatif Ürünlerin Geliştirilmesi” adlı sözleşme imzalanmıştır.  

Sözleşme bedeli 1,2 milyon TL olup proje süresi önce 30 ay olarak belirlenmiş 
daha sonra da tarafların karşılıklı mutabakatı ile projenin süresi 8 ay uzatılmıştır.  

Bu proje ile solventlerle ekstraksiyon işlemi sonucu külsüzleştirilen kahverengi 
kömürlerin etkin kullanımı ve aktif karbon üretimi mümkün olacaktır. Projede 
laboratuvar çalışmalarından sonra pilot tesisin kurulumu da tamamlanarak bu tesiste 
gerekli test ve analizler tamamlanmıştır. TÜBİTAK MAM Gebze yerleşkesi içinde 
bulunan tesis için 85 bin TL harcama yapılmış olup Sonuç Raporu’na göre yapılacak 
değerlendirmeler sonucunda sonuçların fizibl olması halinde endüstriyel ölçekte tesis 
yapımı sürecinin başlatılması düşünülmektedir. 

TKİ ile TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü arasında imzalanan bir başka 
sözleşme de “Türkiye Linyit Kömürleri İçin Uygun Briketleme Koşullarının 
Belirlenmesi, Briketleme ve Ambalajlama Malzemesinin Geliştirilmesi” konulu 
sözleşmedir.  

Bu sözleşme 19.03.2015 tarihinde 24 ay süreli olmak üzere imzalanmış olup 
proje bedeli 600 bin TL’dir.  Proje sonucunda Türkiye Linyit rezervleri ve/veya 
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şlamlardan kazanılan kömürler kullanılarak elde edilecek optimum boyut ve uygun 
şekillerde istenilen özelliklerde yani TS 12055 kalitesini sağlayan briketlerin evlerde 
soba ve kalorifer yakıtı olarak kullanılabilmesi mümkün olabilecektir. Ayrıca briket 
veya belirli boyutlardaki kömürlerin ambalajlanmasında kullanılacak malzemenin 
geliştirilmesi konusunda da kapsamlı çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Proje kapsamında briketleme ile ilgili laboratuvar çalışmaları tamamlanarak 
pilot sistemin 75 bin TL ile temini gerçekleştirilmiş ve muhtelif bağlayıcılar ile 
muhtelif kömür ve biyokütle karışımlarının briketlenmesi çalışmaları yapılmıştır. 
Ayrıca Tunçbilek kömürüne katkı yapılarak EN13240 standartına göre sobada test 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Böylece kullanılan yakıtın soba verimi ve emisyon 
değerleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar ile ilgili taslak sonuç 
raporu Kurumumuza gönderilmiş olup rapor değerlendirilmektedir. Yapılacak 
değerlendirmeler sonucunda sonuçların fizibl olması halinde endüstriyel ölçeğe geçiş 
süreci başlatılacaktır.  

Satışı gerçekleştirilen TKİ kömürlerinin sevkiyatı esnasında kullanılmakta olan 
ambalajların daha kullanışlı, ekonomik ve emisyon yönünden kullanılabilir nitelikte 
olması da bu projenin kapsamı içerisindedir. Bu amaçla muhtelif ambalaj 
malzemelerinin denenmesi araştırmaları/çalışmaları devam etmektedir.  

Bunların yanı sıra TKİ ile TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü arasında 
30.12.2014 tarihinde “Lavvar Şlam Atıklarının Çimento, Tuğla gibi Yapı 
Malzemelerinin Üretiminde Hammadde Olarak Değerlendirilmesi” adlı yeni bir 
sözleşme imzalanmıştır.  

Sözleşme bedeli 479 bin TL olup süresi 24 aydır.  Tarafların anlaşması ile proje 
süresi 25.01.2017 tarihinden itibaren 6 ay daha uzatılmıştır.  

Bu proje ile Tunçbilek lavvar tesisinde bulunan şlam artıklarının (lavvar çıkışı) 
tuğla, çimento vb. yapı malzemelerinin üretiminde hammadde olarak değerlendirilmesi 
imkânlarının araştırılması ve Şlam artıklarını bertaraf yöntemlerinin belirlenerek 
çevreye verilen zararların giderilmesi ve artığa yeni bir katma değer kazandırılmasının 
sağlanmış amaçlanmaktadır.  

Ayrıca bu projenin bir model oluşturarak diğer lavvar tesis artıklarına da 
uygulanması ile oluşacak olan artıkların da ekonomiye kazandırılması sağlanmış 
olacaktır.  

Projede tuğla üretimiyle ilgili literatür taraması ve deneysel çalışmalar 
tamamlanmıştır. Burada üretilen tuğlalara ait test ve kalite kontrol çalışmaları 
sonucunda tuğla harçlarına %20 ve %30 şlam karıştırılması denemelerinden de olumlu 
sonuçlar alınmıştır.  

Aynı çalışmanın çimento fabrikalarında yapılabilmesi için şlam atıklarının 
çimento formülasyonuna uygun hale getirilmesi sağlanmış ve doğrudan Eskişehir 
Çimento fabrikasında muhtelif oranlarda deneme üretimi yapılmıştır. Bununla ilgili 
sonuç raporunda çimento yapımı esnasında klinkere %1, %2 ve %3 oranında şlam 
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karıştırılması denemelerinde başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu doğrultuda çalışmalar 
devam ettirilmektedir.  

Hümik asit ile ilgili Projeler: 
Hümik asit ile ilgili faaliyetler çerçevesinde TKİ ile Selçuk Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi arasında 30.07.2015 tarihinde “Organik Toprak Düzenleyiciler İçin Sera ve 
Tarla Denemeleri” adlı sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 54 bin TL+ KDV 
olup proje kapsamında yapılan denemeler neticesinde ürün kalitesini yükseltmek ve 
çeşitlendirme yönünde tesisle ilgili yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiş,  yeni üretilen 
ürünlerin satışına başlanmıştır. Adı geçen sözleşme 30.07.2016 tarihinde sona ermiştir. 

Ayrıca TÜBİTAK ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Araştırma 
Enstitüleriyle bağlantılı olarak farklı bitkilerle ilgili projeler planlanmakta ve 
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2016 yılında 218.505 litre sıvı hümik asit üretimi yapılmış ve bunun 210.741 
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potasyum ve sülfolu hümatlar TPAO tarafından sondajda denenmiş ve Anadolu 
Üniversitesi Seramik Araştırma Merkezi ile TKİ arasında “Hümatların Seramik Sağlık 
Gereçleri (SSG) ve Seramik Kaplama Malzemeleri (SKM) Üretiminde Dağıtıcı 
(Dispersant) Olarak Kullanımının Araştırılması” konulu sözleşme 3 Mart 2016 
tarihinde 44 bin TL bedelle imzalanmıştır.  

Bunların yanı sıra Özel bir Danışmanlık firması ile AR-GE projeleri 
kapsamında şu çalışmalar yapılmaktadır: 

-Soma Termik Santrali’ne Plazma yakıcı uygulaması, 
-10 KW gücünde Mikrodalga Plazma gazlaştırma Tesisi Kurulması, 
-Matkap Uçlarının Plazma CVD Elmas Kaplama Yöntemi ile Kaplanması, 
-Plazma Yöntemiyle Su arıtma Projesi Yapılması, 
-Plazma Gazlaştırma Yöntemi ile Lavvar Atıklarının Bertaraf Edilmesi, 
-Plazma Yöntemiyle Metan Prosesinin Geliştirilmesi, 
-Linyit Kömürlerinden Sıvı Yakıt Üretimi, 
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2 yılı kapsayan bir süre için firma ile imzalanmış olan Sözleşmenin süresi 
29.07.2017 tarihinde bitecek olup firmanın çalışmaları devam etmektedir. 

AR-GE çalışmaları kapsamında TKİ’nin kendi imkânlarıyla başlattığı bir başka 
proje ise Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi(HT-TTM) ile ortaklaşa 
yürütülen “Yerli Kömür Kaynaklarının Optimum Şekilde Ülke Ekonomisine 
Kazandırılması’’ adlı projedir. 

Söz konusu proje ile Eskişehir-Alpu ve Trakya-Saray(Vize) Kömür 
Havzalarının en ekonomik şekilde üretime hazırlanması amaçlanmaktadır.  

Yapılan çalışmalar belli bir aşamaya gelmişken Türkiye’nin en büyük 3 ncü 
linyit rezervine sahip olan Alpu sahasının;  YPK’nın 12.06.2017 tarih ve 2017/T-3 
sayılı kararı ile yaklaşık olarak 89 milyon ton rezervi bulunan ve E sektörü olarak 
adlandırılan kısmı hariç olmak üzere EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi üzerine 
projenin en önemli ayağı devre dışı kalmıştır. 

Vize sahasının öteden beri bilinen; rezervin düşük kalorili olması, bölgede 
Çevre duyarlılığının fazlalığı,  Ergene Havzasının herhangi bir madencilik çalışmasına 
izin vermemesi bunun yanı sıra kömür yapısının bol ara kesme içermesi nedeniyle 
(Açık İşletme için kazı-örtü oranın 15 olması) açık ve yeraltı maden işletmeciliğinin 
zorluğu gibi olumsuzlukların yanında günümüz kömür fiyatlarının düşüklüğü bu 
sahanın hemen işletilmesini olanaksız kılmaktadır. 

Bu nedenlerle bu saha da çalışma dışında kalmış olmaktadır. Yani proje ile ilgili 
yapılması gereken bir çalışma kalmamıştır. Bu projeye mahsus olmak üzere Hacettepe 
Kampusu içinde kiralanmış olan ofise(591 m2) ciddi miktarlarda ödeme yapılmaktadır. 

Ofis kirası olarak ödenen 335 bin TL’nin yanında(yıllık) 365 bin TL tadilat 
bedeli ve 120 bin TL işletme masrafı(yıllık) yapılmıştır. Bunun yanı sıra proje ile ilgili 
olarak yarı zamanlı işler kapsamında ağırlıklı olarak öğretim görevlilerinden olmak 
üzere bazı hizmetler satın alınmıştır. Proje başlangıcında 1 koordinatör ve 4 proje 
asistanından oluşan çalışma ekibi sayısı da fazlalaştırılmıştır. 

Benzeri durum Plazma ile yürütülen projeler için de geçerlidir. Zaman içinde 
çalışan sayısı arttırılmış, projenin bu anlamda maliyeti sorgulanır hale gelmiştir. 
Örneğin;  bu projede Denetim tarihi itibarıyla (Temmuz/2017) 39’u ücretli,  9’u da 
TKİ personeli olmak üzere toplam 48 kişi çalışmakta ve her türlü giderleri (maaş, 
ulaşım, iaşe gibi) Kurum tarafından karşılanmaktadır. 

Kurum tarafından AR-GE  amaçlı olarak sürdürülen projelerden; 
-Hacettepe Teknokent ile “Eskişehir-Alpu ve Kırklareli- Vize sahalarının 

optimum şekilde Ülke ekonomisine kazandırılması’ adıyla yürütülen projenin 
misyonunu tamamlamış olması nedeniyle sonlandırılması, kiralanmış olan ofisin 
kontrat sonunda boşaltılması ile bu çalışmada yarım kalmış kısımlar varsa söz konusu 
işlerin Genel Müdürlük binası içindeki bir bölümde yapılması,  
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-Plazma teknolojisi ile ilgili projenin ise gider kalemleri ve miktarlarının 
fazlalığı açısından TKİ’ye önemli yük getirdiği gözetilerek, personel sayısının 
azaltılması ile gereksiz harcamalara meydan verilmemesi  önerilir. 

Ayrıca Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği ile sodyum hümatın priz 
geciktirici bir katkı maddesi olarak değerlendirilebilmesine yönelik çalışmalar devam 
ettirilmektedir. 

TKİ ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında 11.08.2014 
tarihinde “Süt İneklerinin Konsantre Yemlerine Kuru Dönem Boyunca Farklı 
Düzeylerde TKİ HUMAS (Potasyum Humat) İlavesi Yapılmasının Erken Laktasyon 
Verim Parametreleri ile Ana ve Buzağı Bağışıklığı Üzerine Etkileri” adlı bir proje 
sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 36 bin TL olup süresi 18 aydır.  

Bu projenin amacı; hümik asitin süt ineklerinde yeme ilave olarak kullanımının, 
doğumun gerçekleştiği gün hem inek hem de yavruda bağışıklık sistemi üzerine 
etkisini incelemektir. Proje ile ilgili olarak Nihai Rapor beklenmektedir. 

Çevre ile ilgili Projeler:  
TKİ ile TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü arasında 

01.07.2010 tarihinde imzalanan "TKİ Garp Linyitleri İşletmesinde (GLİ) Su Geri 
Kazanımı ve Ömerler Beke Deresi Islahı" sözleşmesi kapsamında uygulama projeleri 
ve teknik şartnameleri TÜBİTAK-MAM tarafından hazırlattırılan ve yapımı 
tamamlanan Tunçbilek GLİ Yeraltı ve Kuyu Suyu Arıtma Tesisinde yapılması gereken 
ilave işlerle ilgili olarak Yapım İşleri Genel Şartnamesi kapsamında yürütülen 
çalışmalar devam etmektedir. 

Diğer Faaliyetler: 
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan 10. Kalkınma Planında Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’nın Koordinatör ve Bileşen Sorumlusu olduğu Öncelikli 
Dönüşüm Programları Eylem Maddeleri kapsamında 13 No’lu Yerli Kaynaklara 
Dayalı Üretim Programının 7. Eylem Maddesinde, “Kömürün iyileştirilmesi ve farklı 
alanlarda kullanımı için ürün çeşitliliğinin artırılmasına ilişkin temiz kömür 
teknolojileri, gazlaştırma, sıvılaştırma ve benzeri alanlarda Türkiye'de yapılacak Ar-
Ge çalışmalarının TKİ tarafından koordine edileceği, izleneceği ve denetleneceği” 
ifadesi yer almaktadır.  

Eylemin ilgili kuruluşları; Ekonomi Bakanlığı, ETKB, EÜAŞ, MTA, 
TUBİTAK, TTK, KOSGEB ve Üniversiteler olarak belirtilmiştir.  

Söz konusu eylem planının etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için 
2016 yılı içerisinde TKİ Konferans salonunda bir dizi  (ilgili kuruluş ve paydaşların 
katıldığı) istişari toplantı gerçekleştirilmiştir.  

Kamu, özel sektör, üniversiteler ve araştırmacı kuruluşlardan oluşan geniş 
katılımın sağlandığı bu toplantı ile Kurumumuzca yürütülecek olan bu koordinasyon, 
izleme ve değerlendirme çalışması için yol haritasının belirlenmesi ve konuyla ilgili 
diğer görüş ve önerilerin alınması amaçlanmıştır.  
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Eylemle ilgili kuruluşlardan eylem maddesi kapsamında 3’er aylık periyotlar 
halinde güncellemeler talep edilmekte olup bu kapsamdaki çalışmalar yerinde 
incelenerek izleme ve denetleme faaliyetlerine devam edilmektedir. 

Dekapaj çalışmaları: 
TKİ’de toplam tuvönan üretiminin % 40’ı,  satılabilir üretimin ise % 47’si açık 

işletme yöntemleri ile sağlanmaktadır. Açık ocaklardan yapılmakta olan tuvönan 
kömür üretimi, dekapaj (örtü kazı) ve kömür kazı olmak üzere iki aşamada 
gerçekleştirilmektedir. Kömür üretiminin önemli bir kısmını kapsayan dekapaj 
işlemi(işi) kurumun kendi imkânları ve/veya ihale yolu ile müteahhit firmalar 
marifetiyle yapılmaktadır. 

Kurumun faaliyet göstermekte olduğu açık ocaklarda dekapaj işleri çoğunlukla 
ağır iş makinaları kullanılarak ekskavatör + kamyon kombinasyonu ile GLİ 
Müessesesinde ise ilave olarak Dragline’lar vasıtasıyla yapılmaktadır. 

Kurumun 2016 yılında kendi olanakları ve yükleniciler eliyle gerçekleştirmiş 
olduğu dekapaj çalışmaları, dekapaj maliyetleri ile birlikte, program ve bir önceki yıl 
değerleri ile kıyaslamalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 16: Dekapaj Tablosu 

TKİ’de 2016 yılının tamamında 33 milyon m3’ü Kurum’un kendi olanakları ile 
69 milyon m3’ü de yükleniciler eliyle olmak üzere toplam 102 milyon m3 dekapaj 
yapılması programlanmış olmasına karşılık, fiili durumda 31,7 milyon m3’ ü Kurum 
tarafından,  39,8 milyon m3’ü de yükleniciler eliyle olmak üzere toplam 71,5 milyon 
m3 dekapaj gerçekleştirmiştir. 

Kurumun kendi olanakları ile yaptığı dekapaj miktarı programa göre %96, 
yükleniciler eliyle yapılan dekapaj miktarı ise yine programa göre %58 mertebesinde 
gerçekleşmiştir.  

Yıl içerisinde yapılan toplam dekapaj miktarında ise(Kurum+Müteahhit)  
programa göre %30 oranında eksik gerçekleşme meydana gelmiştir. Bu eksik 
gerçekleşmelerin en önemli nedeni,  müteahhit marifetiyle yapılması planlanan 

Program Gerçekleşen Maliyet Program Gerçekleşen Maliyet Program Gerçekleşen Maliyet Programa 
göre

Geçen 
yıla 
göre

1.000 m3 1.000 m3 1.000 m3 TL / m3 1.000 m3 1.000 m3 TL / m3 1.000 m3 1.000 m3 TL / m3 % %

ELİ Müess.Merkez 26.086 15.000 15.453 10,88 6.000 2.789 3,21 21.000 18.242 9,70 87 70

ÇLİ İşl. Müd. 13.133 6.000 5.207 6,17 15.000 16.625 3,61 21.000 21.832 4,22 104 166

ELİ Mües. toplam 39.219 21.000 20.660 9,69 21.000 19.414 3,55 42.000 40.074 6,71 95 102

GLİ Müess.Merkez 29.873 12.000 11.053 7,30 48.000 20.346 3,52 60.000 31.399 4,85 52 105

Toplam 69.093 33.000 31.713 8,86 69.000 39.760 3,53 102.000 71.473 5,90 70 103

Müesseseler
İşletmeler

2015 yılı
gerçekleşen

dekapaj

2016
Gerçekleşme 

oranı
İşletme eliyle Müteaahhit e liyle Toplam dekapaj
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dekapaj işlerine ait ihalelerin zamanında yapılamaması ya da başlatılmış olan 
ihalelerde yüklenicilerin göstermiş olduğu zayıf performans etkili olmuştur.  

Dekapaj faaliyetleri Müesseseler bazında incelendiğinde ise yapılan toplam 
dekapajın programa göre;  ELİ’de %5 ve GLİ’de ise %48 oranlarında eksik 
gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. 

2016 yılında yapılan dekapaj miktarları bir önceki yıl gerçekleşenleriyle yine 
Müessese bazında karşılaştırıldığında da ELİ’de %2 oranında artış söz konusu iken 
GLİ’de ise yine %5 oranında daha fazla dekapaj yapıldığı görülmektedir. 

Kurumun kendi imkânlarıyla son 5 yılda yaptığı dekapaj miktarlarına 
bakıldığında;   2011 yılında bir önceki yıla göre % 1 azalarak 69 milyon m3, 2012 
yılında bir önceki yıla göre % 102 artarak 140 milyon m3, 2013 yılında bir önceki yıla 
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yapılmak zorunda kalınan işlerde de yukarıda sıralanan olumsuzluklar nedeniyle 
ölçüm hatalarının oranı ve yapılan işin maliyeti yükselmektedir. 
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Bu durumda yapılması gereken, düşük miktarlardaki dekapaj panolarının 
mümkün olduğunca Kurum imkânlarıyla yapılması ve müteahhide verilen ocaklara ait 
ölçümlerde ise topoğrafik ölçüm yerine kantar tartımı esasının getirilmesidir. Zira 
kabaca ‘alet okuması’ olarak adlandırılan ölçümleme yöntemi sağlıklı sonuçlar 
vermemektedir. Örneğin, ELİ ve ÇLİ Müdürlüğü’nde halen devam etmekte olan 
dekapaj ihalelerinde, müteahhide, kantar kurulması ve yapılan üretimin kantardan 
tartılarak hesaplanması zorunluluğu getirilmiş, neticede başarılı sonuçlara ulaşılmıştır. 
Bu uygulamanın devam ettirilmesinde fayda görülmektedir. 

Üzeri açılan hazır kömür rezervinin hiç dekapaj yapılmaksızın tüketileceği süre, 
“Hazır Rezervin Dayanma Süresi” olarak bilinmekte ve bu sürenin kısalığı açık ocak 
işletmeciliğinde dekapaj faaliyetlerinin üretim paralelinde yapılmadığının en önemli 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda, işletmelerin 2017 yılına devreden açık ocak hazır rezerv 
miktarları ve bu rezervlerin 2017 yılı program üretimlerine göre ‘Ay’ olarak dayanma 
süreleri gösterilmiştir. 

Tablo 17: Açık ocakların çıkarılmaya hazır rezervi 

Müesseseler                                                                
(İşletme 

Müdürlükleri) 

2017 yılına 
devreden açık 

ocak hazır 
rezervi 

2017 açık ocak 
yıllık üretim 

programı 

Hazır rezervin 
dayanma süresi 

 (bin ton) (bin ton) (ay) 
 ELİ - 

Soma,Deniş,Eynez 1.126 2.700 5 

 ÇLİ - Çan 1.000 1.785 7 
 GLİ - Tavşanlı 951 4.200 3 
 Toplam 3.077 8.685 4 
 Çizelgeden görüldüğü üzere Kurumun açık ocaklarındaki hazır kömür rezervi, 

genel kabul olarak görülen ‘Bir yıllık üretim karşılığı hazır rezerv’ öngörüsü ile 
kıyaslandığında TKİ’nin tüm Müessese ve İşletmelerinde 2017 yılına devreden açık 
ocak hazır rezervi 3 milyon ton iken 2017 programının tamamı gerçekleştirildiğinde 
hiç dekapaj yapılmadan ihtiyaç duyulan kömür miktarı ise yaklaşık olarak 8,7 milyon 
tondur. Yani Kurum’un tamamında hazır rezervin dayanma süresi 4 Ay’dır. 

 Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’nün açık ocaklarında İşletilmeye hazır 
rezerv miktarı bu İşletmenin hiç dekapaj yapmadan üretimini en az 7 ay karşılayacak 
durumda olduğunu göstermektedir. 

 Çizelgede hazır rezervin dayanma süresi, GLİ Müessesesinde 3 aylık bir değer 
olarak görülmektedir.  Bu miktar,  ihaleleri başlatılmış olan dekapaj panolarının üzeri 
açıldıkça fazlalaşacaktır. ELİ’de ise hazır rezervin dayanma süresi 5 ay gibi makul 
seviyelerde bulunmaktadır. 
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Burada dikkat edilecek önemli olan husus, açık işletmeler gibi her türlü tabiat 
olayına maruz kalan üretim merkezlerinde; ağır iklim koşulları, heyelan, iş 
makinelerinin uzun sürebilecek arızaları, ihalelerin zamanında yapılamaması ve 
benzeri olumsuzluklar karşısında Kurumun kendini garantiye alarak üretimde 
darboğaza düşülmemesi için elinde hazır kömür bulundurması olmalıdır.   

TKİ, geçmiş yıllardan gelen dekapaj açığını(ihtiyacını) gidermek amacıyla 
dekapaj programlarını yüksek tutmak suretiyle aradaki açığı kapatma cihetine 
gitmiştir. Bu itibarla 2004 yılında 265 milyon m³ olan dekapaj seviyesini 2005 yılında 
382 milyon m³’e çıkarmış, 2006 yılında ise 303 milyon m³ olarak öngörülmüş olan fiili 
dekapaj miktarı, 284 milyon m3 seviyesinde kalmıştır.  

2008 yılından itibaren yine bu seviyelerde dekapaj programlanmasına karşılık, 
fiili olarak yapılmış olan dekapaj miktarları söz konusu yılda 215 milyon m3,  2009 
yılında 219 milyon m3, 2010 yılında 209 milyon m3, 2011 yılında 210 milyon m3,  
2012 yılında 140 milyon3,  2013 yılında 115 milyon m3,   2014 yılında 84 milyon m3, 
2015 yılında 69 milyon m3 ve nihayet 2016 yılında 71 milyon m3 olarak 
gerçekleşmiştir.  

Yıllar itibarıyla yapılmış olan dekapaj miktarlarının programa göre gerçekleşme 
oranları ise;    2010 da %73,  2011 de %80,  2012 de %65, 2013 de %54, 2014 de %60,  
2015 de  %54 ve nihayet 2016 yılında ise %70 mertebesinde olmuştur. 

Bu açıklamalar ışığında özellikle son 6 yılda programlanan miktarlardan daha 
az dekapaj yapıldığı göz önüne alındığında, asgari olarak program seviyesinde dekapaj 
yapılmasının kaçınılmaz hale geldiği görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda işletilmeye 
hazır cevher miktarında darboğaz yaşanmaması için dekapaj miktarının 
fazlalaştırılması daha da önem kazanmaktadır.  

Bu durumda, açık işletmelerde program seviyesinde dekapaj yapılamaması 
nedeniyle, çıkarılmaya hazır kömür rezervinin üretimi aksatacak kritik noktalara 
gerilemesini önlemek anlamında, iş programlarında öngörülen dekapaj miktarlarının 
yıl içerisinde gerçekleştirilmesi, Kurumu rahatlatacak en önemli adımlardan biri 
olacaktır. 

Makine parkı: 
TKİ’de gerek üretim ve gerekse dekapaj işleri, dünya madenciliğinde kullanılan 

yüksek kapasiteli kazı ve yükleme araçları (dragline, ekskavatör) ile büyük kasa 
kapasiteli kamyonlarla yapılmaktadır.  

2016 yılı sonu itibariyle Kurum bünyesindeki makine parkını oluşturan ana 
makinelerin İşletmeler bazında cins ve mevcutları aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 18: Makine parkı 

Makine Parkı 31.12.2015 
İtibariyle 

ELİ GLİ 
 

31.12.2016 
İtibariyle 

Fark 
(+,-) 

Merkez Çan Toplam 
Dragline 2      2 2  

Elektrikli ekskavatör 32 15 5 20 12 32  
Hidrolik ekskavatör 30 12 8 20 8 28 (-2) 
Ağır kamyon 207 94 44 138 69 207  
Yükleyici 35 13 10 23 10 33 (-2) 
Greyder 28 15 4 19 9 28  
Buldozer 99 51 14 65 34 99  
Delik delme makinesi 36 21 4 25 10 35 (-1) 
Toplam 469 221 89 310 154 464 (-5) 

2016 yılı sonu itibarıyla TKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 Müessese 
ve ÇLİ İşletmesinde toplam 464 adet iş makinesi mevcuttur. 

Bazı makine gruplarında yıl içerisinde hizmetine daha çok ihtiyaç duyulan 
üretim bölgelerine transfer ya da yer değiştirme şeklinde kaydırmalar/transferler 
yapılmıştır. Bunun yanı sıra hurdaya ayrılan ya da satın alma yolu ile makine parkına 
dâhil olan araçlar nedeniyle toplamda makine sayısı bir önceki yıla göre 5 adet 
azalmıştır.  

Yıl içerisinde meydana gelen bu değişiklikler ilgili müesseselerin raporlarında 
belirtilmiştir.   

Bunun yanı sıra TKİ bünyesinde; Toprak Yol Silindiri, damperli kamyon, 
dorse, vinç, arazöz, fork-lift ve tır çekici, Ambulans gibi iş makinesi sınıfına 
girmemekle birlikte üretim evrelerinin alt yapısında yardımcı makine olarak kullanılan 
482 adet araç mevcuttur. 

 Gerek maliyetleri ve gerekse iş kapasiteleri itibarıyla makine parkını oluşturan 
en önemli iş makinaları Kurum bazında toplam sayıları 2 adet olan Dragline’lardır.  

TKİ bünyesinde sadece 2 adet olarak bulunan bu makinelerin her 2’si de GLİ 
müessese merkezinde Tunçbilek sektöründe çalıştırılmaktadır. Bu makinelerin 
revizyonları, istisnai durumlar hariç 8-9 yıl ara ile yapılmaktadır.   

Sert örtü tabakalı ve büyük parçalı örtü-kazı malzemesi olan açık işletmelerde, 
özellikle kömür damarlarının ince olduğu panolarda dragline yönteminin son derece 
ekonomik neticeler verdiği ve klasik kazıyıcı + kamyon yöntemine göre %40 daha 
ucuz maliyetle iş yaptığı bilinen bu makineler, sis haricinde her türlü hava 
koşullarında, her cins arazi ve malzeme kazısında kamyon taşımacılığına bağlı 
olmadan çalışabilmektedir. Dünyadaki uygulamalarında ikili ve üçlü dragline 
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kombinasyonları uygulanmakla birlikte Kurum bünyesinde tek Dragline’lı ve tekrar 
kazılı yöntemler uygulanmaktadır.  

Türkiye’de ilk dragline uygulamaları Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) 
Müessesesinde başlamıştır. Dragline yöntemi olarak bölgenin tektonik yapısı göz 
önüne alınarak daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmasından dolayı geniş dilim 
yöntemi uygulanmaktadır. 

TKİ’de makine parkını oluşturan ağır iş makinelerinin büyük bir kısmı oldukça 
yaşlı ve ekonomik ömürlerinin sonuna gelmiş durumdadır. Her ne kadar bakım-onarım 
çalışmaları titizlikle yapılarak bu makineler mümkün olabildiğince faal durumda 
tutulmakta ise de anılan makinelerin yedek parça, yağ ve yakıt yönünden 
değerlendirilmesi yapıldığında belirgin bir biçimde ekonomik parametrelerin dışına 
çıkıldığı görülmektedir. 

 Ortalama yaşları 26 civarında olan bu makinelerin yedek parçalarının 
temininde güçlük çekilmekte, temini mümkün olmayan yedek parçalar daha yüksek 
maliyetle ve özel imalat siparişleri yöntemleriyle elde edilebilmektedir. Fiziki yapıları 
itibarıyla oldukça yıpranmış durumda olan bu makinelerin performansları ve çalışma 
saatleri programın oldukça gerisinde kalmakta ve mekanik verimleri olması 
gerekenden çok daha düşük gerçekleşmektedir. 

ELİ ve bağlı İşletmesi olan ÇLİ ile birlikte 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 310 
adet ağır vasıflı makine bulunmakta olup bunların 138 adedini ağır kamyonlar 
oluşturmaktadır. 

Öte yandan yine aynı tarih itibarıyla TKİ’deki 207 adet ağır iş kamyonundan 
Haulpak marka kamyonların (10 adedi ELİ, 10 adedi de GLİ merkezinde 
çalıştırılıyorlar) sadece 20 adedi 1998 modeldir. TKİ makine parkının en yeni 
kamyonları olan bu araçlar da neredeyse 20 yaşındadır. 

Geriye kalanların;  84 adedi 1986 model (31 yaş), 50 adedi 1984 model (33 
yaş), 51 adedi 1985 model (32 yaş) ve geriye kalan 2 adedi de 1976 model olup 41 yaş 
grubundadır. 

Başka bir ifade ile 464 adet ağır iş makinesinin %87’si olan 405 adet makine 31 
yaş grubuna girmektedir. Yani TKİ makine parkının oldukça yaşlı ve verimsiz bir 
görüntü sergilediği aşikârdır.  

Bunun yanı sıra yukarıda değinildiği üzere gerek makine parkının yaşlı olması 
ve gerekse yedek parça temininde yaşanan güçlükler nedeniyle oluşan zaman kaybı, bu 
makinelerin çalışma performanslarını olumsuz yönde etkilemekte, yıllık çalışma 
saatlerini düşürmektedir.  

Örneğin, ağır iş kamyonlarının yıllık çalışma süresi ortalama 1.100 saat 
civarında olup yılda 46 güne tekabül etmektedir. Yani yılda 300 gün çalışacağı 
öngörülen bir makine bu sürenin sadece %15’ini ancak çalışabilmektedir. Bu değer de 
oldukça düşüktür.  
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Dekapaj, yeraltı cevher üretimi, zenginleştirme ve nakliye işlerinin önemli bir 
kısmının müteahhitlere yaptırılıyor olması ve hızla yayılan rodövans uygulamaları, 
Kurumu, böylesine geniş, yaşlı, hantal ve ekonomik ömrünü tamamlamış bir makine 
parkını elde tutma yükümlülüğünden kurtarma noktasında avantaj oluştururken diğer 
taraftan TKİ’nin kendi imkânlarıyla yapmak zorunda olduğu faaliyetleri daha hızlı ve 
daha ekonomik bir biçimde yapabilmesi için asgari düzeylerde bir makine parkının 
elde tutulması önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu nedenlerle kullanılma imkânı kalmadığı tespit edilen, ihtiyaç fazlası, 
ekonomik ömrünü doldurmuş ve hurda durumda bulunan makinelerin Hizmet Dışı 
Mallar Yönetmeliği esasları dâhilinde elden çıkartılması ile özellikle iş yükü bir hayli 
fazla olan ELİ müessesesine ihtiyaç ölçüsünde Elektrik tahrikli yeni makine alınması 
hususlarının etüt edilmesinde fayda görülmektedir.  

Bunun yanı sıra özellikle özelleştirme kapsam ve programına alınması 
gündemde olan Müessese/işletmelerdeki makine ve bunlara ait yedeklerin daha 
rasyonel kullanılmak maksadı ile ihtiyacı olan Bölgelere/işletmelere transfer edilmesi 
seçeneği değerlendirilmelidir. 

Özellikle ELİ müessese merkezinin, yükleyici kapasitesindeki fazlalık göz 
önünde bulundurularak üretimin aksamaması için hali hazırda yetersiz kalan taşıma 
grubuna takviye yapılması hususu değerlendirilmeli ve bunun,  açık ocak şartlarında 
daha yüksek performans gösteren elektrik tahrikli kamyonlarla yapılması faydalı 
olacaktır. 

Rodövans uygulamaları:  
Rodövans uygulamaları TKİ’de ilk kez 1984 yılında başlamış ve bugüne kadar 

aralıksız olarak devam ettirilmiştir. 2016 yılı sonuna kadar yaklaşık değerlerle 20 
milyon ton linyit,  9,8 milyon ton asfaltit ve 1,4 milyon ton feldispat, rodövans 
karşılığı üçüncü şahıslar tarafından üretilmiş, karşılığında cari fiyatlarla 390 milyon 
TL rodövans geliri elde edilmiştir. 2016 yılının toplam rodövans geliri, linyit ve 
asfaltit toplamından oluşmak üzere 138 milyon TL olmuştur. Feldispat sahasının 
üçüncü şahıslara devredilmiş olmasından dolayı bu kalemde 2016 yılı içerisinde 
herhangi getiri(gelir) söz konusu olmamıştır. 

Kurumun inceleme tarihi itibarıyla (Ağustos-2017) rodövans işletmeciliği 
yöntemiyle üçüncü şahıslara verdiği sahalara ilişkin veriler aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
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Tablo 19: Rodövansla verilen sahalar 

 

TKİ, 2016 yılı ve öncesinden süregelen sözleşmeler kapsamında,  işletme 
ruhsatına (İR) sahip olduğu 16 linyit kömürü ve 3 asfaltit sahasını rodövans karşılığı 
işletilmek üzere üçüncü şahıslara vermiştir.  

Bu sahalardan yıl içerisinde yüklenici firmalarca, 1,7 milyon ton linyit ve 1,4 
milyon ton asfaltit üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Termik Santral kurulumu 
tamamlanan Bolu İli Göynük ilçesi sınırları içerisindeki İR: 5359 ruhsat no.lu sahadan 
da yıl içerisinde linyit kaynaklı 1,8 milyar Kwh elektrik enerjisi üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 

Sıra 
no

Sahanın 
Mevkii Ruhsat no İşletmeci

 Adı
Sözleşme 

Tarihi

Sözleşme 
Süresi 
(yıl)

Rodövansa
Esas Üret.

Miktarı
(Ton/Kwh)

Rodövans
 Birim
Fiyatı 

(TL/Ton)

Sözleşmenin 
Konusu Kontrol Birimi Madenin 

Cinsi

Rodövans
Tahakkuku

(KDV Dahil-
1000 TL)

1 Çorum S:80272 ÇELİKLER 20.11.2012 10 300.000 48,79 Rodövans Dodurga Kontrol 
Müdürlüğü Linyit Kömürü 16.820

2 Çorum İR: 582 KÖMÜRSAN 15.09.2009 13 10.000 18,99 Rodövans Dodurga Kontrol 
Müdürlüğü Linyit Kömürü 224

3 Konya S: 71666 YENİ
ÇELTEK 24.01.2013 5+5 519.106 10,00 Rodövans Ilgın Kontrol

Müdürlüğü Linyit Kömürü 6.125

4 Balıkesir İR: 1521 KİAŞ 26.10.2011 10 30.000 9,64 Rodövans ÇanLinyitleri 
İşletmesi Linyit Kömürü 341

1,754,438,000
kwh/yıl 2,65 Termik/Elektrik        54.861

952 19,61      Termik/ 
Rodövans 22

6 Eskişehir İR: 2821 KİAŞ 02.11.2007 35 110,968,600
kwh/yıl

0.003848
cent/kwh

Termik/
Rodövans

Göynük Kontrol 
Müdürlüğü Linyit Kömürü 2.864

7 Konya İR: 727 ILGIN 
ELEKTRİK 09.04.2012 10 300.000 10,00 Rodövans Ilgın Kontrol

Müdürlüğü Linyit Kömürü

8 Tekirdağ İR: 2519 YENİ ÇELTEK 29.02.2012 41 60.198 18,22 Rodövans Saray Kontrol 
Müdürlüğü Linyit Kömürü 1.294

9 Adana İR: 4169 TEYO 20.06.2012 36 3,600,000,000
kwh/yıl

2.52
krş/kwh

Termik/          
Rödövans

Ilgın Kontrol
Müdürlüğü Linyit Kömürü

10 Manisa İR: 4168 HİDRO-GEN 03.10.2012 36 2,700,000,000
kwh/yıl

4.60
krş/kwh

Termik/          
Rödövans

Ege Linyitleri 
İşletmesi Linyit Kömürü

11 Manisa
İR: 4168

(Dedetaşı C 
panosu)

HİDRO-GEN 22.03.2016 11 135.864 19,28 Rödövans Ege Linyitleri 
İşletmesi Linyit Kömürü 3.091

12 Kütahya İR: 4364 KİAŞ 08.04.2014 5 99.410 27,69 Rödövans Garp Linyitleri 
İşletmesi Linyit Kömürü 3.222

13 Kütahya
İR: 4364

(Y4C1 
Panosu)

ÇELİKLER 20.11.2015 5 533.200 56,70 Rödövans GarpLinyitleri 
İşletmesi Linyit Kömürü 35.674

14 Kütahya İR: 4364 ÇELİKLER 09.05.2013 36 1,800,000,000
kwh/yıl

5.5
krş/kwh

Termik/
Rodövans

Garp Linyitleri 
İşletmesi Linyit Kömürü

15 Bingöl İR: 2606
S: 62715 FLAMİNGO 15.08.2013 36 900,000,000

kwh/yıl
1.46

krş/kwh
Termik/

Rodövans
Ilgın Kontrol
Müdürlüğü Linyit Kömürü

16 Bursa İR: 2403-
2405 ÇELİKLER 02.11.2012 36 1,620,000,000

kwh/yıl
5.50

krş/kwh
Termik/          

Rodövans
Keles Kontrol 
Müdürlüğü Linyit Kömürü

17 Şırnak İR: 2505 ŞIRNAK
VALİLİĞİ 26.03.2002 40 5% Termik/                 

Rodövans
Silopi Kontrol 
Müdürlüğü Asfaltit

18 Şırnak İR: 2429
Üç Kardeşler

ŞIRNAK
VALİLİĞİ 06.06.2007 30 169.603 6% Termik/           

Rodövans
Silopi Kontrol 
Müdürlüğü Asfaltit 989

19 Şırnak İR: 2429               
Harbul

SİLOPİ 
ELEKTRİK 06.06.2003 30 1.218.832 8,77 Termik/          

Rodövans
Silopi Kontrol 
Müdürlüğü Asfaltit 12.613

138.142Toplam

RODÖVANSLI SAHALAR 2016 YILI  SONU TAHAKKUK BİLGİLERİ

5 Bolu İR: 5359 AKSA 3004.08.2006 Göynük Kontrol 
Müdürlüğü Linyit Kömürü
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Böylece yıl içerisinde yapılan linyit üretimi karşılığında, rodövans birim fiyatı 
8,77-56,70 TL/ton arasında değişen oranlar neticesinde yapılan tahakkuklarla toplam 
70 milyon TL gelir sağlanmıştır. Asfaltit sahalarından elde edilen rodövans geliri 13,6 
milyon TL olurken Elektrik enerjisi üretiminden sağlanan gelir miktarı, 54,8 milyon 
TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam rodövans geliri ise 138 milyon TL mertebesinde 
olmuştur. 

2016 yılında gerçekleştirilmiş olan üretimler 2015 yılı ile kıyaslandığında,  
Bolu Göynük sahasında üretilmiş olan (linyit kaynaklı)elektrik enerjisi ile Silopi 
Harbul’da Asfaltit karakterli kömürden üretilmiş olan elektrik enerjisinin en önemli 
gelir kalemleri olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. 2016 yılındaki toplam asfaltit 
üretimi 1,4 milyon ton mertebesinde gerçekleşmiştir. 

Bunların dışında, İmbat AŞ ile 04.10.2004 tarihinde imzalanan “İmbat AŞ 
firmasına ait İR: 1918 ruhsat numaralı sahanın TKİ Genel Müdürlüğüne devrine 
karşılık hukuku TKİ’nin uhdesinde kalmak kaydıyla İR: 75153 ruhsat numaralı sahada 
belirtilen koordinatlar içerisinde yer alan yaklaşık 19 milyon ton kömür rezervinin 
rodövans karşılığında işlettirilmesi” ile bu sözleşmeye benzer olarak, “İR: 1841 ruhsat 
numaralı sahanın TKİ’ye devri karşılığında, İR: 1841 ve TKİ’nin İR: 2406 ruhsat 
numaralı sahalarında, belirtilen koordinatlar içerisindeki 18 milyon ton kömür 
rezervinin, rodövans karşılığında işlettirilmesi” işi ile ilgili Soma AŞ firmasıyla 
imzalanan sözleşmeler yürürlüktedir.  

İR: 2429 ruhsat no.lu asfaltit sahası, Üçkardeşler ve Harbul olmak üzere iki ayrı 
bölümden oluşmaktadır. Bunlardan Üçkardeşler sahası, Şırnak Valiliği’ne termik 
santral kurulması şartı ile 06.06.2007 tarihinde yapılan sözleşme neticesinde verilmiş, 
sözleşme süresi 30 yıl olarak belirlenmiştir. Sahada bir yandan güvenlik şartlarının el 
verdiği ölçüde termik santral kurma çalışmaları devam ettirilirken diğer yandan da 
kömür üretimi yapılmaktadır.  

Üçkardeşler sahasından 2016 yılı içerisinde yapılan 170 bin ton asfaltit üretimi 
karşılığında 989 bin TL rodövans geliri elde edilmiştir.  

Bu sahanın rodövans birim fiyatı (TKİ payı) asfaltit satış fiyatının % 6’sı olarak 
belirlenmiştir. 

Sahanın bir diğer kısmı olan Harbul ise yine aynı amaç doğrultusunda özel bir 
madencilik firmasına(Park Enerji) rodövans karşılığı işletilmek ve termik santral 
kurulması şartıyla 06.06.2003 tarihli sözleşme ile verilmiştir. 

Bu arada firma tarafından 3x135 MW gücünde kurulacak enerji santralinin 
lisansı alınarak 1 ünitesi tamamlanmış, 2009 yılında elektrik enerjisi üretimine 
başlanmıştır.  İlave santral ise (2X135MW) 2015 yılı sonunda ticari işletmeye 
alınmıştır. Mevcut durumda toplam 405 MW gücündeki termik santralde üretime 
devam etmektedir. 

Bu sahadan, 2016 yılı için güncellenmiş rodövans birim fiyatı olan 8,77 TL/ton 
üzerinden yıl içindeki çalışmalar neticesinde üretimi gerçekleştirilen 1,2 milyon ton 
kömür üretimi karşılığında TKİ’ye 12,6 milyon TL ödeme yapılmıştır. 
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Şırnak Valiliği’ne rodövans usulü ile verilen bir başka daha ise İR: 2505 no.lu 
sahadır. Şırnak İli sınırları içerisinde bulunan bu sahada 7 adet filon varlığı söz 
konusudur ve petrol kökenli asfaltit oluşumludur. 

Söz konusu saha, 26.03.2002 tarihinde yapılan sözleşme ile 31.12.2043 tarihine 
kadar termik santral kurulması amacı ile Şırnak Valiliği’ne verilmiş, bu çerçevede 
2x135 MW gücünde olması planlanan santral lisansı alınmıştır.  

Ancak enerji üretim lisansı alınmış olasına rağmen Şırnak Valiliği ile Yüklenici 
firma(ortak girişimci) arasında ortaklık sözleşmesinin feshedilmesi neticesinde 
EPDK’nın 04.12.2014 tarih ve 5328-16 Sayılı Kararı ile söz konusu Üretim Lisansı 
iptal edilmiştir. 

Bu sahanın da rodövans birim fiyatı ya da buna karşılık gelen TKİ payı İR: 
2429 no.lu Üçkardeşler sahasında olduğu gibi hesaplanmış ve asfaltit satış fiyatının  % 
5’i olarak sözleşmede yer almıştır. 

Bir yandan santral kurma işlemleri devam etmekte iken öbür yandan teshin ve 
sanayi amaçlı kömür üretimi faaliyetleri devam ettirilmektedir. Sahada 42 milyon ton 
rezerv olduğu ve bu rezervin yapılacak olan yeni sondajlarla daha da artabileceği 
hesaplanmaktadır. 

Bu sahada yapılan asfaltit üretimi incelendiğinde açık işletmecilik yöntemi ile 
icra edilen faaliyetlerin özellikle iş emniyeti ve güvenliği yönünden sorunlu olduğu, 
şev açılarının yükseldiği, ocağın derinleşmesi nedeniyle üst basamaklardaki herhangi 
bir kaymanın üretimi imkânsız hale getirebileceği ve iş kazalarına sebep olabileceği 
hususları tespit edilmiştir.  

Madenlerde iş emniyeti ve güvenliği tedbirlerinin alınması Yasa gereği 
olduğundan bu sahada yapılmakta olan çalışmaların Maden Yasası’nın ilgili hükümleri 
göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi, özellikle şev açılarının işletme 
projesindeki değerlere getirilmesi için gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması 
zaruret halini almıştır. 

Şırnak Valiliği emrine belli oranlarda pay alınmak kaydıyla verilmiş olan bu 
sahanın, bulunduğu bölgenin hassasiyeti itibarıyla kontrol ve denetiminde de 
zorluklarla karşılaşılmaktadır. 
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bulduğu ve dik açılardan oluştuğu, 
-Risk değerlendirmesinin yapılmadığı, 
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-İlkel ve emniyetsiz bir biçimde çalışıldığı, 
gibi hususlar temel alınarak 2014 yılının başından itibaren ilgili Kurum 

tarafından sonlandırılmıştır. Bu nedenle 2014, 2015 ve 2016 yıllarında bu sahadan 
herhangi bir kömür üretimi söz konusu olmamıştır. 

Bunun yanı sıra Manisa İli dâhilindeki(Deniş) İR: 4168, Kütahya İli 
dâhilindeki(Domaniç) İR: 4364, Adana İli dâhilindeki (Tufanbeyli)  İR:4169, 
Eskişehir İli dâhilindeki (Mihalıççık) İR:2821,  Bolu ili dâhilindeki (Göynük) İR: 
5359, Tekirdağ ili dâhilindeki (Saray) İR: 2519, Bursa ili dâhilindeki (Keles) İR: 2403 
ve Bingöl ili dâhilindeki (Karlıova) İR: 2606 ruhsat numaralı sahalar, termik santral 
kurulması şartlı ve rodövans karşılığı ile çalıştırılmak üzere ihale edilmiş ve bu 
sahalarla ilgili rodövans sözleşmeleri imzalanmıştır. 

İR: 5359 no.lu Göynük sahası ile ilgili olarak, hukuku TKİ’nin uhdesinde 
kalmak kaydıyla ruhsat alanı içerisinde sözleşmede mevkii ve sınırları belirtilen 38 
milyon ton kömür rezervli maden işletme sahasının asgari 2x135 MW gücünde bir 
termik santral kurulması şartı ve rodövans usulü ile işlettirilmesi işi için 09.03.2006 
tarihinde ihaleye çıkılmıştır.  

İhaleyi kazanan firma ile 04.08.2006 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 
sözleşme süresi 30 yıl olarak belirlenmiştir.  Sözleşme şartlarına göre; Sözleşmenin 
imzalanmasını takip eden ilk 5 yılın yatırım süresi olacağı, firmanın, 6.-10’ncu yıllar 
için taahhüt ettiği asgari miktarlar ve 11’inci yıldan itibaren iş süresince asgari 400 
milyon kWh/yıl elektrik enerjisi üretimi yapacağı ve üreteceği her kWh enerji için 
1,62 Kr rodövansı TKİ’ye ödeyeceği hususları imza altına alınmıştır. 

Ayrıca, enerji üretimi amacı dışında işletmeci tarafından üretilmesi uygun 
görülen cevherler ile TKİ’nin onay vereceği miktarda kömür satışı yapılması halinde 
bu madenlerin karşılıklı olarak tespit edilecek ocak başı satış fiyatlarından ton başına 
%15 oranında rodövans bedelinin TKİ’ye ödenmesi konularında da anlaşma 
sağlanmıştır. 

Termik santralin 135 MW Kurulu güce sahip olan birinci ünitesi tamamlanarak 
15.07.2015 tarihi itibarıyla tesisin geçici kabulü yapılmıştır.  Ayrıca 2015 yılının 
Mayıs ayı içerisinde kazana kömür beslemesi yapılarak ilk elektrik üretim çalışması 
başarılmıştır.   

Söz konusu santralin 2 nci ünitesinin montaj çalışmaları da 2015 yılı içerisinde 
tamamlanarak 29.01.2016 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Bu üniteden de ticari 
anlamda enerji üretimi sürdürülmektedir. 

Santralde 2016 yılı sonu itibarıyla 1,8 milyar kwh enerji üretilmiş ve 
karşılığında 54,8 milyon TL,  yine bu sahadan yıl içerisinde 19,61 TL/ton rodövans 
birim fiyatı ile 952 ton kömür üretimi karşılığında 22 bin TL rodövans geliri elde 
edilmiştir. 

Göynük Kontrol Müdürlüğü’nün sorumluluğunda 2 adet İşletme ruhsatlı saha 
daha bulunmaktadır. Bunlardan İR: 2821 no.lu saha, Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi 
Koyunağılı Köyü mevkiindedir.  
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  İR: 2821 ruhsat numarası ile tanımlanıp ruhsatı EÜAŞ’a ait olan Beypazarı 
sahası içindeki Mihalıççık kesimi (Koyunağılı) sahası,  TKİ tarafından ilgili 
Kurumdan rodövans karşılığı alınarak aynı şartlarla iştiraki olan KİAŞ’a verilmiş, 
mücavirindeki KİAŞ sahası ile birleştirilerek santral sahası haline getirilmiştir.  

Böylece tek başına santral yapımı için uygun olmayan bu saha, KİAŞ’a ait 
kömürlü bir saha ile birleştirilerek santral sahası haline getirilmiştir. KİAŞ’ın 
işletmeciliğini rodövans karşılığında devrettiği firma tarafından 2x145 MW gücünde 
santral lisansı alınmış olup 17.09.2010 tarihinden itibaren de santral inşaatına fiili 
olarak başlanmış, 1x145 MW kurulu güce sahip olan santralin birinci ünitesi 
26.02.2016 tarihinde devreye alınmıştır. 

 Bu paralelde bir yandan da yeraltı üretim yöntemleriyle kömür üretimi 
hazırlıkları devam etmektedir. Bu sahadan 2016 yılı içerisinde yüklenici firma 
tarafından 111 milyon kwh elektrik enerjisi üretilerek karşılığında 2,9 milyon TL’lik 
rodövans geliri elde edilmiştir.  

Firmanın elektrik enerjisi üretimi 2016 yılının ikinci çeyreğinden itibaren 
başlamış olup bu doğrultuda çalışmaları sürdürülmekte iken EÜAŞ ile TKİ Kurumları 
arasında protokol hükümlerinin yürütümü konusunda ihtilaf yaşanmıştır. 

Şöyle ki; Sözleşme hükümlerine göre sözleşme imza tarihinden itibaren 2 yıl 
santral inşaatına başlama, 3 yılda santral inşaatı dönemi olmak üzere toplam 5 yıllık 
bir sürede santralin faaliyete geçeceği öngörülmüştür. Ne var ki sahada çalışmalar 
sürdürülürken santral inşaatına 2 yıllık sürede başlanılamayacağının anlaşılması 
üzerine EÜAŞ ve TKİ Yönetim Kurullarının onayı ile santral inşaatına başlama 
süresine 1 yıl ilave edilmiş ve bu süre içerisinde santral inşaatı başlamıştır. 

Sözleşme gereği sahada sürdürülen arama faaliyetleri sonucunda 2011 yılında 
işletilebilir rezerv miktarı 33.451.250 ton olarak belirlendiğinden,  rodövansa esas 
santral kurulu gücü 127 MW’a enerji miktarı da 650 milyon kwh’dan, 825 milyon 
kwh’ya yükseltilmiş, bu konuda 2011 yılında sözleşmede köklü değişiklikler 
yapılmıştır. 

Santral inşaatına başlanmasındaki gecikmeler neticesinde 5 yıl olarak öngörülen 
santralin tamamlanma süreci 17.09.2012 tarihinde de gerçekleşememiştir.  

Bunun üzerine projenin taraflarının görüşmeleri sonucunda, Adularya 
firmasının KİAŞ’tan talebi üzerine, KİAŞ firmasının 08.01.2013 yazısı ile santral 
inşaatının tamamlanma süresi önce 30.06.2014 tarihine,  daha sonra yazılan 
25.03.2013 tarihli yazı ile 30.10.2014 tarihine ertelenmesi talep edilmiş, ilk yazıda 
ertelenme nedeni ile oluşacak faiz miktarı hesaplanarak bu miktarın peşin olarak 
ödeneceği taahhüt edilmiştir. TKİ’nin bu talebi EÜAŞ’la paylaşması sonucunda 
EÜAŞ, bu gelişmeyi bir protokol şekline getirerek  (6 no.lu protokol), kendi Yönetim 
Kurulu’ndan Onayı alınarak 19.09.2013 tarihli yazı ekinde TKİ’ye göndermiştir. 

TKİ de aynı işlemin benzerini 17.12.2013 tarih 33/377 sayılı kendi YKK ile 
kabul etmiş, KİAŞ ve EÜAŞ ile protokollerin imzalanması sonrasında TKİ tarafından 
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KİAŞ’tan KDV hariç 576.003,07 $ tahsilat yapılmış ve bunun 431.104,17 $’lık kısmı 
(KDV hariç) EÜAŞ payı olarak ilgili Kuruma ödenmiştir.    

EK-PROTOKOL-6 çerçevesinde hesaplanan rodövans anapara ödemesi 36 eşit 
taksite bölünmüş ve 2014 yılı Kasım ayından itibaren ödemeler yapılmaya başlanmış 
olup; rodövansçı firma olan KİAŞ tarafından TKİ’ye ödenmiş Ana Para taksit miktarı 
toplamı: 4.358.138.19-TL(1.2.3.4.5.6.7.8. taksitler dâhil) yine EK-PROTOKOL(6) 
çerçevesinde ruhsat sahibi Kurum olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne TKİ tarafından 
ödenmiş Ana Para taksit miktarı toplamı: 4.163.380.00-TL (1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 
taksitler dâhil) olmuştur. 

Bu arada termik santralin devreye alınacağı öngörülen 01.11.2014 tarihinde 
santral devreye alınamamış fakat yıllık üretilmesi gereken asgari 825.500.000kwh 
elektrik üretiminin 1 aya tekabül eden 68.791.666.67 kwh elektrik üretim miktarı 
üzerinden rodövans tahakkukları başlatılmıştır. 

EK-PROTOKOL(6) çerçevesinde rodövansçı firma olan KİAŞ tarafından TKİ 
Kurumuna ödenmiş rodövans tahakkuk miktarı toplamı: 5.472.546.78-TL(2014 yılı 
Kasım, Aralık ayları+2015 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayları dâhil) bu 
miktarın 5.372.020.64-TL’si EÜAŞ’a ödenmiştir.(2014 yılı Kasım, Aralık ayları+2015 
yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayları dâhil)’dir. 

EK-PROTOKOL(6)  çerçevesinde KİAŞ, TKİ’ye  (anapara+rodövans) toplam 
9,830,684.98-TL ödeme yapmıştır. Yine bu çerçevede TKİ,  EÜAŞ Genel 
Müdürlüğü’ne (anapara+rodövans) toplam 9.535.400.64-TL ödeme yapmıştır. 

Termik santralin devreye alınmamasından dolayı KİAŞ firmasının mali 
durumunun ciddi anlamda bozulması nedeniyle ana taksit ödemeleri ile rodövans 
tahakkuklarının durdurularak 31.07.2017 tarihine kadar yapılmış olan ödemelerin 
termik santral devreye girdikten sonra mahsuplaşma yapılmasını öngören EK-
PROTOKOL(7) TKİ ile KİAŞ arasında 28.12.2015 tarihinde, KİAŞ ile TKİ arasında 
25.01.2016 tarihinde imza altına alınmıştır. 

TKİ-KİAŞ ve TKİ-EÜAŞ arasında imzalanmış olan Ek Protokol-7 çerçevesinde 
termik santralin devreye alınıp ulusal enerji sistemine bağlanana kadar rodövans 
tahakkuklarının alınmayacağı; Ek Protokol-6 çerçevesinde hesaplanan faiz miktarının 
yeniden hesaplanacağı, hesaplanan faiz bedeli ile ortaya çıkan farkın rodövans 
ödemeleri başladığında tahakkuklardan mahsuplaşma yapılacağı; TKİ’nin EÜAŞ’a 
yapmış olduğu (ancak KİAŞ’ın TKİ’ye ödemediği) 9. Ve 10. Taksit bedelleri ile 
Haziran ve Temmuz aylarına ait rodövans bedellerinin EÜAŞ tarafından TKİ’ye iade 
edileceği belirtilmiştir. 

Ancak; Kurumlar arasından imza altına alınmış olan EK- PROTOKOL(7)  
EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün 19/01/2016 tarih ve 3-20 sayılı Yönetim kurulu Kararı 
ile dondurularak EK-PROTOKOL(6) hükümlerinin devreye alındığı TKİ’ye 
bildirilmiş ve tek taraflı aldığı bu karar doğrultusunda Anapara tutarlarını ve Rodövans 
tahakkuk bedellerini TKİ’nin Çan Termik Santrali’ne ait olan hakedişinden kesmiş ve 
kesmeye de devam etmektedir. 
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31.07.2017 tarihi itibarıyla EÜAŞ’ın TKİ’nin hakedişinden kestiği toplam 
miktar, 25.603.381 TL olmuştur.  

TKİ ile EÜAŞ arasında Bakanlık nezdinde yapılan toplantılardan sonuç 
alınamamış, TKİ’nin hukuki yollara başvurulması yönünde bir anlayış içerisinde 
olduğu görülmüştür. 

Bu dönemde kurulum çalışmaları devam eden 2X145MW kurulu güce sahip 
termik santralin 1X145MW kurulu güce sahip 1.Ünitesi 26.02.2016 tarihinde devreye 
alınmış ve bu tarihten sonra santralde ticari olarak elektrik üretimine başlanmıştır. 

Sonuç olarak; 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra gelişen olaylar neticesinde 
Adularya şirketine Kayyum ataması yapılmış ve kömür ve elektrik üretimi 
durdurulmuştur. 

1 Haziran 2016 tarihinden itibaren üretim yapılmayan bu sahadaki makina ve 
ekipman atıl vaziyette bekletilmektedir. Bu durumun uzun sürmesi halinde faaliyet dışı 
kalma pozisyonuna çok duyarlı olan yeraltı ocakları ile iş makinelerinin olumsuz 
etkileneceği muhakkaktır. 

Göynük Kontrol Müdürlüğü’nün kontrolünde bulunan İR: 2821 no.lu 
Koyunağılı sahası ile ilgili olarak; 

- EÜAŞ ile TKİ arasında yüklenici firmaya kayyum atanması nedeniyle baş 
gösteren rodövans ödemeleri konusundaki ihtilafın çözüme kavuşturulması amacıyla 
her iki Kurum’un da bağlı olduğu Bakanlık nezdinde girişimde bulunulması, 

-01.06.2016 tarihinden itibaren çalıştırılmayan söz konusu sahanın ve 
01.10.2015 tarihinden itibaren çalıştırılamayan Enerji santralinin bu istenmeyen 
durumdan olumsuz etkilenmesi söz konusu olduğundan bu alanda üretim faaliyetinin 
tekrar başlatılması, önerilir.                   

Göynük Kontrol Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan İkinci saha ise İR: 1150 
no.lu bitümlü şist sahasıdır. Bu sahada halen herhangi bir üretim faaliyeti söz konusu 
olmayıp geçici tatili faaliyet durumunda bekletilmektedir. 

 Benzer şekilde TKİ Genel Müdürlüğü’ne ait Bursa ili Keles ilçesi dâhilindeki 
İR: 2403 ve İR: 2405 ruhsat no.lu Davutlar sahası ve Tekirdağ ili Saray ilçesindeki İR: 
2519 ruhsat no.lu kömür sahalarındaki rezervin ekonomik bir şekilde üretimi ile 
elektrik enerjisi üretiminde değerlendirilmesini sağlamak ve hukuku TKİ’nin 
uhdesinde kalmak kaydıyla santral kurma şartlı olarak ihale edilmiştir. 

Yapılan ihale neticesinde, İR: 2403/2405 ruhsat no.lu sahalarla ilgili ihaleyi 
kazanan firma ile 21.11.2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.  

Sözleşmeye göre ilk 6 yılı hazırlık süresi olmak üzere 36 yıl süre ile sahadaki 
60 milyon ton kömürün 270 MW gücündeki bir termik santral kurulmak kaydıyla 
işletilmesi kararlaştırılmış, TKİ payı ise 6,15 krş/kwh olarak belirlenmiştir.  

Firma tarafından 02.10.2014 tarihinde santral için ön lisans alınmıştır. Bu saha 
ile ilgili olarak ÇED Raporu, Orman izni ve diğer idari işlemler devam etmekte olup 
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söz konusu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip lisans başvurusu yapılacağı 
beklenmektedir. 

İR: 2519 ruhsat no.lu Tekirdağ/Saray sahasının Edirköy sektöründeki sahada 
ihaleyi kazanan firmayla da 29.02.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, sözleşme 
süresi 25 yıl olarak belirlenmiştir.  

Bu sözleşmeye göre, ilk 5 yıl yatırım süresi olup, 6 -10 ncu yıllar için taahhüt 
edilen asgari miktarlar ve 11 nci yıldan itibaren de iş süresince 6.-10. yıllar arasında 
beyan olunan üretim taahhütlerinin aritmetik ortalaması asgari üretim taahhüdü olarak 
kabul edilecek ve üretilecek her kWh enerji için 1,00 Krş rodövans bedelinin TKİ’ye 
ödeneceği imza altına alınmıştır.  

Ayrıca, enerji üretimi amacı dışında işletmeci tarafından üretilmesi uygun 
görülen cevherler ile TKİ’nin onay vereceği miktarda kömür satışı halinde bu 
madenlerin karşılıklı olarak tespit edilecek ocak başı satış fiyatları üzerinden ton 
başına güncel fiyatlarla 18,22 TL rodövans bedelinin TKİ’ye ödeneği hususları 
sözleşmede yer almıştır.  

İR: 2519 nolu sahada, firmanın ÇED Raporu başvurusunun reddedilmesi 
üzerine herhangi bir üretim yapılmamış, 2010 yılı başında sözleşme hükümleri 
çerçevesinde karşılıklı olarak sözleşme feshedilmiştir.  

Tekirdağ İli Saray İlçesi dâhilindeki bu sahada 120 milyon ton kömür rezervi 
bulunmakta olup sahanın küçük bir bölümünde ruhsat hukukunun devam etmesi 
amacıyla TKİ’nin iştiraki olan Yeni Çeltek AŞ tarafından rodövans karşılığı kömür 
üretimi yapılmaktadır. 

2016 yılı içerisinde bu sahadan 18,22 TL/ton birim fiyatı ile 60 bin ton kömür 
üretimi yapılarak bu üretim karşılığında 1,3 milyon TL tutarında rodövans geliri elde 
edilmiştir. 

Bunların dışında TKİ ile KİAŞ (Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi) arasında 
imzalanan rodövans sözleşmeleri kapsamında madencilik faaliyetleri sürdürülen,  İR: 
1521 no.lu saha 13 Kasım 2006 da İşletmeciye teslim edilmiştir.  

Yapılan sözleşme süresinin tamamlanmış olması nedeniyle söz konusu sahanın 
sözleşme süresi karşılıklı mutabakatla 5 yıl daha uzatılmıştır. 

Balıkesir – Balya (Değirmendere) bölgesindeki İR: 1521 no.lu bu sahada asgari 
üretim miktarı 30 bin ton olup rodövans birim fiyatı ise 2016 yılı için 9,64 TL/ton 
olarak belirlenmiştir. Sözleşmeye göre bu birim fiyatının her yıl TEFE oranında 
artırılacağı imza altına alınmıştır.  

Bu sahadan 2016 yılı içerisinde asgari üretim taahhüdü olan 30 bin tonun 
altında üretim yapılması üzerine asgari üretim taahhüdü baz alınarak 341 bin TL 
rodövans bedeli tahakkuk ettirilerek KİAŞ’tan tahsil edilmiştir.  

Bu sahayı ÇLİ Müdürlüğü kontrol etmekte olup sözleşme süresi 26.10.2021 
tarihinde sona ermektedir.  
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Bunun yanı sıra Dodurga Kontrol Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yine üçüncü 
şahıslarca rodövans karşılığı işletilen İR: 2579 ve İR: 2600 (tek saha olarak çalışılıyor) 
ile İR: 582 no.lu sahalar mevcut olup her iki sahada da üretim faaliyetleri devam 
etmektedir. 

Bu sahalardan İR: 80272 no.lu sahada (İR:2579 ve İR:2600 no.lu sahaların 
birleştirilmiş yeni şekli) 22 milyon ton kömür rezervi varlığı söz konusudur. 

20.11.2002 tarihinde imzalanan rodövans sözleşmeleri gereğince 10 
yıllığına(2022 yılına kadar) üçüncü şahıslara kiraya verilmiş olan bu sahada açık 
işletme ve yeraltı işletmesi olarak üretim çalışmaları devam etmekte olup,  asgari 
üretim miktarı 300 bin ton olarak öngörülmüştür. 

İR: 80272 no.lu sahada, 2016 yılı içerisinde 48.9 TL/ton rodövans birim fiyatı 
ile asgari üretim taahhüdü olan 300 bin ton kömürün üretildiği varsayılarak 
karşılığında 16,8 milyon TL rodövans geliri tahsil edilmiştir. 

Sözleşme süresinin tamamlanmış olması nedeniyle bu sahadaki üretim 
faaliyetleri de karşılıklı olarak 20.11.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.   

İR: 582 saha ise Dodurga İlçesi Ayve Köyü mevkiinde bulunmakta olup 
yaklaşık olarak 14 milyon ton kömür rezervine sahiptir. 

Sahada hem açık hem de yeraltı işletme yöntemleriyle kömür üretimi 
yapılmakta olup 15.09.1999 tarihinden itibaren 5 yılı opsiyonlu olmak üzere 10 
yıllığına kiraya verilmiş, firmanın sahayı kullanım süresi 05.09.2009 tarihinde 
dolmuştur. Yeniden süre uzatımı talebinde bulunan firmanın talebi değerlendirilerek 
kendilerine 15.09.2022 tarihine kadar yeni bir çalışma zamanı daha verilmiştir. 

Bu sahadan 2016 yılı içerisinde 10 bin ton üretim taahhüdüne karşılık 
(rodövansa esas miktar) hiç üretim yapılmamış olması nedeniyle 18,99 TL/ton 
rodövans birim fiyatı üzerinden tahsilat yapılarak rodövans bedeli karşılığı olmak 
üzere toplam 224 bin TL firmadan tahsil edilmiştir. 

Bu sahaların yanı sıra TKİ’nin herhangi bir üretim faaliyetinde bulunmadığı, 
atıl vaziyette bekleyen büyük rezervli sahaların giderek artan enerji ihtiyacına katkı 
sağlaması ve ekonomiye kazandırılması amacı ile 2005 yılından itibaren santral kurma 
şartlı olarak rodövans usulü ile ihale edilmektedir. Bu sahalardan; 

Adana İli Tufanbeyli İlçesi sınırları içerisinde bulunan İR:4169 no.lu sahanın 
rodövans usulü ve termik santral kurulması şartı ile işletilmesi için TKİ Yönetim 
Kurulu’nun 30.12.2011 tarih, 37/501 nolu kararı ile bu işlemler başlatılmıştır.  

1993 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden (MTA) alınan 
sahanın işletilmesi TKİ’ye verilmiş olmakla birlikte MTA’ya da buluculuk hakkı ve 
ilave olarak rodövans bedelinin kwh üzerinden % 50’sinin verilmesi konuları ilgili 
Bakanlığın da onayı ile imza altına alınmıştır. 

Neticede 323 milyon ton görünür rezervi olan bu saha ile ilgili 29.05.2012 
tarihinde ihaleye çıkılarak en uygun teklifi veren firma ile 20.06.2012 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. 
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İhale sonucunda, santralden üretilecek elektrik enerjisi üzerinden kwh başına 
TKİ’ye 2,57 Kuruş verileceği, buluculuk hakkının(yıllık, ocak başı satış tutarının % 
1’i) MTA’ya ayrıca ödeneceği, Sözleşmenin 5/c maddesine göre de iki Kurumun 
aralarında anlaştıkları şekliyle TKİ payından rodövans tutarının % 45’nin yine 
MTA’ya verileceği hususlarında mutabakat sağlanmıştır. 

İlgili Firmaya 11.07.2012 tarihinde yer teslimi yapılmış olup sözleşme gereği 6 
yıllık yatırım süresi devam etmektedir. 

2015 yılı sonu itibariyle firmanın yaptığı çalışmalar aşağıda belirtilmiştir. 
-Firma, Sözleşmenin 17.maddesinin a fıkrasına göre Uygulama projesini 

09.01.2013 tarihinde vermiştir. 
-Kurulacak olan Santral için ÇED Olumlu Belgesi Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığından 11.04.2014 tarihinde alınmıştır. 
-24.04.2014 tarihinde ise Maden ÇED Olumlu Belgesi Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığından alınmıştır. 
-Uluslararası danışmanlık firmalarıyla kömür rezervinin yeniden tespitine 

yönelik sözleşmeler imzalamıştır.  
-Bunların yanı sıra kazan imalatı, Kamulaştırma işlemleri, sahada yapılması 

gereken hidrojeolojik çalışmaları tamamlanmıştır. Firmanın bu doğrultudaki 
çalışmaları devam etmektedir. 

Ancak sahanın ortasından geçen Sarız nehrinin yatak değişikliği ve bu nehirden 
santral soğutma suyunun karşılanması gibi problemlerin çözümü için DSİ ve 
Karayolları ile görüşme ve yazışmalar devam etmektedir.  

Bu sorunların halledilmesi için TKİ tarafından firmanın da talebi üzerine 
hazırlık süresine on ay dört günlük süre ilave edilmiştir. Firmanın çalışmaları devam 
etmektedir. 

İR: 727 no.lu saha ise Konya İli, Ilgın İlçesi sınırları içerisinde bulunmakta 
olup, Ilgın Kontrol Müdürlüğü (IKM) sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Bu saha 9,1 milyon tonluk rezerve sahiptir ve 09.04.2012 tarihinde yapılan 
sözleşme ile özel bir madencilik firmasına rodövans karşılığı işletilmek üzere 
kiralanmıştır. 

Sözleşme gereğince, işi alan firmanın söz konusu sahadan yılda 300 bin ton 
kömür üreteceği ve sözleşme süresinin 10 yıl olacağı konularında mutabakat 
sağlanmıştır. İhalede oluşan birim fiyatı 10 TL/ton olup yüklenici firmaya 04.05.2012 
tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Firmaca henüz herhangi bir üretim faaliyeti 
yapılmamıştır.  

Sahada madencilik faaliyetleri için zorunlu yapılması gereken kamulaştırma 
işlemleri sonuçlanıncaya kadar hazırlık süresi dondurulmuştur. Kamulaştırma işlemleri 
tamamlanmadığından üretim faaliyetlerine henüz başlanılamamıştır. 
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Ilgın Kontrol Müdürlüğü (IKM) bünyesindeki bir başka saha ise İR: 71666 
no.lu saha olup 24.01.2013 tarihinde yapılan sözleşme ile TKİ’nin iştiraki olan Yeni 
Çeltek AŞ’ye TKİ Yönetim Kurulu’nun 08.11.2013 tarih ve 35/462 sayılı Kararı ile 
TKİ ana statüsünün 4 ncü madde ve 2 nci fıkrası gereğince ihale yapılmaksızın 
rodövans usulü ile kömür üretimi amacıyla verilmiştir. 

Bu sahada 2013 yılı sonu itibarıyla 974 bin tonu muhtemel olmak üzere toplam 
11 milyon ton kömür rezervi bulunmaktadır. Sözleşme süresi 10 yıl olup yıllık asgari 
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İR: 4169 no.lu saha ise termik santral kurulması şartı ve 30 yıl süreyle 
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verilmiştir.  

Ilgın Kontrol Müdürlüğü’nün başka bir iştigal konusu olan hümik asit üretimi 
bu birim tarafından kontrol edilmekte iken TKİ Yönetim Kurulu’nun 17.12.2013 tarih 
ve 33/380 Sayılı Kararı ile İşletme Dairesi Başkanlığı Ilgın Kontrol Müdürlüğüne 
bağlı Hümik Asit Başmühendisliği,  Ilgın Hümik Asit Üretim Başmühendisliği altında 
yeniden yapılandırılarak AR-GE Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hümik Asit Müdürlüğüne 
kadro ve personeliyle birlikte Genel Müdürlük Makamının 20.12.2013 tarih ve 4785 
Sayılı oluru ile aktarılmıştır. 

2016 yılında 218.505 Litre hümik asit üretimi yapılarak bunun 210.741 litresi 
satılmış, 2017 yılına devreden stok miktarı ise önceki yıldan gelen 19.373 litre ile 
birlikte 27.137 litre olmuştur. 
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Termik Santral kurulması şartı ve rodövans yoluyla işletilmesi kararlaştırılan bir 
başka saha da İR: 2606 ruhsat no.lu Bingöl-Karlıova sahasıdır.  

Bu sahada 88 milyon ton kömür rezervi olup ortalama kalorisi 1460 
Kcal/kg.dır. Saha ile ilgili olarak, 06.06.2006 ve 07.10.2008 tarihlerinde iki kez 
ihaleye çıkılmasına rağmen bölgenin içinde bulunduğu hassas koşullar nedeniyle 
ihalelere katılım olmamış ve her iki ihale de iptal edilmiştir.  

Nihayetinde, 30.05.2013 tarihinde yapılan ihale sonucunda bu bölgedeki 
kömürlerin değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında ihaleyi alan firma ile 15.08.2013 
tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İhalede oluşan rodövans birim fiyatı ise 1,53 
krş/kwh olmuştur.  

Sözleşme süresi 30 yıl olup firmanın,  asgari 150 MW gücünde bir termik 
santral kurarak yılda 900 milyon kwh enerji üreteceği ve santral kurulum süresinin 6 
yıl olacağı hüküm altına alınmıştır. 

 Firmanın lisans ve ÇED alma işlemleri için başvuru süresi 01.01.2016 tarihine 
kadar uzatılmış olup saha içerisinde bulunan iki adet HES yatırımının çalışmaları 
olumsuz etkilediği ve bundan kaynaklı aksamaların giderilmeye çalışıldığı 
gözlenmektedir. Bu aşamada bölgede yeniden başlayan terör eylemleri nedeni ile 
sahada çalışma yapılamadığından Lisans ve ÇED sürecinin aksamış olması nedeniyle 
sözleşme hükümleri uygulanamamaktadır.  

Bu sahalardan hariç olmak üzere, Manisa İli, Soma İlçesi sınırları içerisinde 
bulunan İR:4168 ruhsat no.lu Deniş-2, Evciler, Türkpiyale ve Kozluören sahalarındaki 
düşük kalorili toplam 152 milyon ton kömür rezervinin birlikte değerlendirilmesi 
amacıyla asgari 450 MW’lık bir santral kurulması şartı ile 28.08.2012 tarihinde ihale 
yapılmıştır. 

Yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan firma ile 03.10.2012 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. İhalede oluşan rodövans birim fiyatı 4,69 krş/kwh olup 
sözleşme süresi 30 yıl olarak belirlenmiştir.  

Firma yılda 2,7 milyar kwh enerji üreteceğini ve söz konusu santralin inşasını 6 
yıl içinde tamamlayacağını taahhüt etmiştir.  

Firmaya yer teslimi 14.11.2012 tarihinde yapılmış olup firma tarafından 
12.12.2013 tarihinde Ön Lisans Belgesi, 12.10.2015 tarihinde Termik Santral için 
ÇED olumlu belgesi ve 10.12.2015 tarihinde ise Üretim Lisans Belgesi alınmıştır. 

Bu saha ile ilgili en büyük sıkıntı da yine Zeytincilik Yasası ile Orman 
Yasası’nın gereği olan zorunlu kanuni vecibelerin yerine getirilmesinde yaşanmıştır.  

Bu nedenlerle daha önce santral sahası olarak belirlenmiş olan alan başka bir 
bölgeye kaydırılmıştır. Mevcut durumda lisans ve ÇED işlemleri sonuçlanmış ve firma 
santral inşaatına başlamıştır. Projenin sözleşmede öngörülen süreler içinde 
tamamlanacağı öngörülmekte olup, 2018 yılının ilk çeyreğinde termik santralin 
faaliyete geçeceği beklenmektedir. 
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Bu sahanın mücavirindeki S: 34714 ruhsat no.lu sahada yer alan ve Dedetaşı-C 
panosu olarak adlandırılan panodaki 6 milyonluk ton kömür rezervi rodövans usulü ile 
işletilmek üzere 22.03.2016 tarihinde karşılıklı olarak imzalanan sözleşme ile yine 
aynı firmaya verilmiştir. 

Firma 2016 yılı sonu itibarıyla 135.864 ton üretim yaparak karşılığında 3 
milyon TL rodövans geliri elde edilmiştir. Firmanın çalışmaları devam etmektedir. 

2013 yılı içerisinde yapılan başka bir ihale ile de Kütahya İli, Tunçbilek İlçesi 
Domaniç bölgesinde bulunan İR: 4364 ruhsat no.lu sahada bulunan 115 milyon ton 
kömür rezervinin rodövans karşılığı işletilmesi amaçlanmıştır. 

26.03.2013 tarihinde yapılan ihale ile bu sahadaki kömür rezervinin işletilmesi, 
30 yıl süre ve 5,03 krş/kwh rodövans birim fiyatı ile özel bir madencilik firmasına 
verilmiş, firma ile 09.05.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

Firmaca 300 MW gücünde bir enerji santrali kurulacağı, santral kurulum 
süresinin 6 yıl olacağı ve kurulacak olan bu santral ile yılda 1,8 milyar kwh enerji 
üretileceği hususları sözleşmede yer almıştır. 

Firmaya 21.06.2013 tarihinde yer teslimi yapılmış olup Firmaca 20.11.2014 
tarihinde Ön Lisans izni alınmıştır. Kamulaştırma, Orman izni, İmar işlemleri ve 
benzeri prosedürlerin tamamlanmasını müteakip Firma tarafından lisans alma 
işlemlerine başlanması beklenmektedir. 

Denetim tarihi itibarıyla (Haziran/2017) yer teslim tarihinden itibaren 4 yıl gibi 
uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen sahada fiili/fiziksel olarak herhangi bir 
çalışmanın olmadığı görülmüştür. 

Bu sahanın bir diğer bölümü olan Kuşpınar kesimi 08.04.2014 tarihinde yapılan 
sözleşme ile 5 yıllığına KİAŞ’a verilmiş ve 06.05.2014 tarihinde yer teslimi 
yapılmıştır.  

Rodövans birim fiyatı 27,69 TL/ton olan sahada asgari üretim miktarı yıllık 20 
bin tondur. Bu sahadan 2016 yılı içerisinde 99.410 ton kömür üretimi yapılarak 
karşılığında TKİ’ye 3,2 milyon TL rodövans ödemesi yapılmıştır. 

Bunun yanı sıra yine Tavşanlı(Tunçbilek) sınırları içerisinde bulunan ve İR: 
4364 no.lu sahanın Derin Sahalar olarak tabir edilen bölümünde kalan 900 bin tonluk 
rezerve sahip alan, 20.11.2015 tarihli sözleşme ile özel bir madencilik firmasına 
rodövans usulü ile işletilmek üzere verilmiştir. 

Sözleşme süresi 5 yıl olup rodövans birim fiyatı 56,70 TL/ton olarak 
belirlenmiştir. Firmaya yer teslimi, 27.11.2015 tarihinde yapılmıştır. 

Bu sahadan 2016 yılı içerisinde firmaca 533 bin ton üretim yapılarak 
karşılığında TKİ’ye 35,7 milyon TL rodövans payı verilmiştir. Firmanın çalışmaları 
devam etmektedir. 
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Bunun yanı sıra Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ETİ MADEN) ait 
İR: 4719 ruhsat no.lu kömür sahası,  02.04.2009 tarihinde imzalanan sözleşme ile TKİ 
tarafından rodövans karşılığı işletilmek üzere kiralanmıştır.  

Sözleşme süresi 5 yıl olup rodövans birim fiyatı 1.60 TL/ton+KDV olarak 
kararlaştırılmıştır. Bu sahada Kamulaştırma sorunlarının çözüme kavuşturulması için 
başlatılan çalışmalar devam ettiğinden üretime geçilememiştir. Bu nedenle sözleşme 
süresi oluşan yeni şartlar paralelinde uzatılmaktadır. Sözleşme hükümleri geçerliliğini 
korumakta olup Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip üretim 
çalışmalarının başlayacağı öngörülmektedir. 

Sonuç olarak Denetim tarihi itibarıyla (Ağustos/2017);    6 adet Termik Santral 
kurulması şartlı linyit sahası, 3 adet asfaltit sahası, 9 adet standart ve 2 adet de TKİ’nin 
rodövans karşılığı çalıştığı (1 adedi termik santral kurma şartlı) sahaya ait olmak üzere 
toplam 20 adet rodövans sözleşmesinin takip ve kontrolü Kurum tarafından 
yürütülmektedir.    

Sonuç olarak; Enerji Santrali kurma amaçlı olarak üçüncü şahıslara kiralanan 
sahaların büyük bir kısmında cılız girişimlerin dışında neredeyse hiçbir faaliyet 
görülmemektedir. Yüklenicilerin önünde her ne kadar zaman olsa da santral 
kurulumlarının çok uzun sürelerde gerçekleşebildiği göz önünde bulundurularak 
Firmaların uyarılmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.  

Santral Kurma amaçlı olarak üçüncü şahıslara kiralanan sahalardan; 
-Şırnak İl Özel İdaresi’ne kiralanan İR: 2505, Bursa (Keles ve Davutlar) 

bölgesindeki İR: 2403-2405 ve Tunçbilek bölgesindeki İR: 4364, Tufanbeylideki İR: 
4169 ve Ilgın ilçesi sınırları içerisindeki İR: 727 ruhsat no.lu sahalarda Elektrik 
Santrali kurulmasına yönelik çalışmaların aksadığı tespit edildiğinden öncelikle ilgili 
yüklenicilerin uyarılması, akabinde sözleşme hükümlerinin uygulanması önerilir. 

Rezervler: 
2016 yılı sonu itibarıyla işletme hakkı TKİ’ye ait sahalarda 18,4 milyon ton 

bitümlü şist, 68 milyon ton asfaltit ve 3,6 milyar ton linyit kömürü rezervi mevcut olup 
bu rezerv kategorileri Müesseseler/Kontrol Müdürlükleri bazında aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir.    
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 Tablo 20: Rezervler 

Ruhsatı TKİ’ye ait olan linyit sahalarındaki toplam 3,6 milyar tonluk linyit 
kömürü rezervinin %94’ü (3,4 milyar tonu) görünür rezerv kategorisinde yer 
almaktadır. Asfaltit rezervleri ise 68 milyon ton olup bunun % 47’si  (32 milyon tonu) 
görünür rezerv kategorisindedir. Ayrıca Düzce İl merkezine bağlı Hasanlar Bölgesinde 
bulunan A.R:   8938 no.lu ruhsat sahasında tamamı görünür olmak üzere 18,4 milyon 
ton bitümlü şist rezervi varlığı bilinmektedir.  

Toplam linyit rezervinin %75’i  (2,7 milyar ton) yeraltı işletmeciliğine,  geriye 
kalan %75’i ise ( 955 milyon ton)  açık ocak işletmeciliğine uygundur.  

TKİ bünyesindeki sahalarda 1992 yılından bu yana toplam 17 adedinde açılan 
ihaleler sonucu oluşan bedel karşılığında ruhsat devirleri gerçekleştirilmiştir. 

Rezerv miktarının geçmiş yıllara nazaran miktarca yükselmiş olmasında daha 
önceleri MTA tarafından bulunmuş olan Eskişehir İli, Alpu İlçesi sınırları içerisindeki 
1,5 milyar ton rezervli sahanın 2014 yılı içerisinde TKİ’ye devredilmiş olmasının 
önemli etkisi olmuştur. 

Bu sahadaki rezervin ekonomiye kazandırılması amacına yönelik olarak;  
işletme yönteminin belirlenmesi, kömürün yataklanma durumu, kaya mekaniği 
parametreleri,   kalori içeriğinin belirlenmesi ve yatağın fizibilitesi konularında Kurum 
tarafından çalışmalar başlatılmış ve devam ettirilmektedir. 

01.01.2017 tarihi itibarıyla Kurum uhdesinde; 7 adedi bitümlü şist, 2 adedi 
asfaltit ve 71 adedi de linyit olmak üzere toplam 80 adet ruhsatlı saha bulunmaktadır.  

Mümkün Muhtemel Görünür Hazır Toplam
ELİ

merkez 10.000 638.907 5.666 654.573 511.267 143.306

ÇLİ 67.344 1.000 68.344 68.344

GLİ GLİ 1.692.938 3.703 1.696.641 1.682.008 14.633

10.000 2.399.189 10.369 2.419.558 2.193.275 226.283

1.560 149.253 946.704 36 1.097.553 437.106 660.447

11.999 7.810 19.809 12.294 7.515

1.560 171.252 3.353.703 10.405 3.536.920 2.642.675 894.245

6.579 29.394 32.323 68.296 26.002 42.294

18.454 18.454 18.454

8.139 200.646 3.404.480 10.405 3.623.670 2.668.677 954.993Toplam

Müesseseler Rezervler ( 1.000 ton ) Yeraltı Açık

ELİ

Müesseseler toplamı

Kontrol Müdürlükleri 
Linyit

Diğer sahalar

Linyit toplamı

Kontrol Müdürlüğü 
Asfaltit

Bitümlü şist
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Rezerv tablosu incelendiğinde görülebileceği gibi 3,6 milyar tonluk toplam 
rezervin içinde işletilmeye hazır rezerv miktarı sadece 10,4 milyon tondur. Bu rezervin 
9 milyon tonunun yeraltı işletmelerindeki hazır rezerv olduğu göz önüne alındığında 
geriye kalan kısım olan 1,4 milyon ton kömür rezervinin oldukça düşük bir miktar 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

 TKİ’nin kendi sahalarından yaptığı tuvönan üretiminin yıllık yaklaşık olarak 8 
milyon ton civarında olduğu göz önüne alındığında toplam rezervin % 2’sine tekabül 
eden bu rezervin kritik değerde olduğu, kömür üretiminde sıkıntı yaşanmaması ve 
İşletmelerin rahatlaması için bu miktarın fazlalaştırılması gerektiği açıktır. 

Bunun yanı sıra diğer bir uyumsuzluk da açık ve yeraltı üretim yöntemleriyle 
yapılmakta olan üretimlerin yıllarca açık işletme ağırlıklı olarak yapılması nedeniyle 
yeraltı işletmeciliğine oransal olarak daha fazla kömürün kalmış olmasıdır. 

Şöyle ki; 2016 yılında TKİ’nin toplam tuvönan üretimi 19,9 milyon ton olup 
bunun 11,8 milyon tonu yeraltından sağlanmıştır. Bu trendin böyle devam etmesi 
halinde bazı Müesseselerde açık işletme madenciliğinin yeraltından çok daha önce 
biteceği, böyle bir gelişmenin enerji santrallerini besleme yükümlülüğünü yeraltı 
işletmeciliğine bırakacağı, yapılan işin doğası gereği yeraltından çıkarılabilecek kömür 
miktarının talebi karşılamakta yetersiz kalacağı bilinmektedir. 

Bu orantısızlık en çok GLİ müessese merkezindeki Tunçbilek sektöründe 
görülmekte olup tedbir alınmaması durumunda Sayıştay’ın GLİ Müessesesi ile ilgili 
olarak hazırladığı Denetim Raporunda detaylıca açıklandığı üzere oldukça karamsar ve 
zor bir süreç ile karşı karşıya kalınacağı aşikârdır.  

Zira bu Müessesede 2016 yılında açık ocak işletmeciliği ile 4,8 milyon ton 
tuvönan üretimi yapılmışken yeraltı işletme yöntemleriyle yapılan üretim miktarı 
sadece 1,2 milyon tondur. Geçen yıllarda yapılmış olan üretim değerlerine 
bakıldığında yeraltı üretiminin son yılların en düşük değeri olduğu görülmektedir.  
Mevcut üretim modellemesi ve trendinin devam etmesi durumunda açık işletme 
rezervinin 4 veya 5 yıl içerisinde tükeneceği hesaplanmaktadır. Kısacası, önümüzdeki 
yıllarda enerji santrallerine yakıt temini ile SYDV kömürlerinin tedariki konusunda 
sıkıntı yaşamamak için yeraltı üretim yöntemlerine ağırlık verilmesi kaçınılmaz hale 
gelmiştir.  

Bu gerekçelerle; TKİ’nin yakıt tedarikçisi durumunda olduğu ve Kömür Temin 
Sözleşmesi imzaladığı enerji santrallarının önümüzdeki yıllarda hammadde sıkıntısı 
yaşamaması, açık/kapalı işletme ömürlerinin eş zamanlı olarak sonlandırılmasına 
olanak sağlaması ve yıllardır açık işletmelerden daha fazla miktarlarda üretim yapılmış 
olması nedeniyle geride kalmış olan yeraltı işletmeciliğine uygun kömür üretimine 
daha çok ağırlık verilmesi suretiyle, meydana gelmiş olan orantısızlığın giderilmesini 
teminen üretim modellemesinin bu doğrultuda şekillendirilmesi Kurumun en önemli 
hedefi olmalıdır.  

Ayrıca TKİ’nin elinde bulundurduğu rezerv miktarı 2017 yılı başı itibarıyla 
rezerv tablosunda her ne kadar 3,6 milyon ton olarak görülüyor ise de söz konusu 

90 Sayıştay   



  

Rezerv tablosu incelendiğinde görülebileceği gibi 3,6 milyar tonluk toplam 
rezervin içinde işletilmeye hazır rezerv miktarı sadece 10,4 milyon tondur. Bu rezervin 
9 milyon tonunun yeraltı işletmelerindeki hazır rezerv olduğu göz önüne alındığında 
geriye kalan kısım olan 1,4 milyon ton kömür rezervinin oldukça düşük bir miktar 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

 TKİ’nin kendi sahalarından yaptığı tuvönan üretiminin yıllık yaklaşık olarak 8 
milyon ton civarında olduğu göz önüne alındığında toplam rezervin % 2’sine tekabül 
eden bu rezervin kritik değerde olduğu, kömür üretiminde sıkıntı yaşanmaması ve 
İşletmelerin rahatlaması için bu miktarın fazlalaştırılması gerektiği açıktır. 

Bunun yanı sıra diğer bir uyumsuzluk da açık ve yeraltı üretim yöntemleriyle 
yapılmakta olan üretimlerin yıllarca açık işletme ağırlıklı olarak yapılması nedeniyle 
yeraltı işletmeciliğine oransal olarak daha fazla kömürün kalmış olmasıdır. 

Şöyle ki; 2016 yılında TKİ’nin toplam tuvönan üretimi 19,9 milyon ton olup 
bunun 11,8 milyon tonu yeraltından sağlanmıştır. Bu trendin böyle devam etmesi 
halinde bazı Müesseselerde açık işletme madenciliğinin yeraltından çok daha önce 
biteceği, böyle bir gelişmenin enerji santrallerini besleme yükümlülüğünü yeraltı 
işletmeciliğine bırakacağı, yapılan işin doğası gereği yeraltından çıkarılabilecek kömür 
miktarının talebi karşılamakta yetersiz kalacağı bilinmektedir. 

Bu orantısızlık en çok GLİ müessese merkezindeki Tunçbilek sektöründe 
görülmekte olup tedbir alınmaması durumunda Sayıştay’ın GLİ Müessesesi ile ilgili 
olarak hazırladığı Denetim Raporunda detaylıca açıklandığı üzere oldukça karamsar ve 
zor bir süreç ile karşı karşıya kalınacağı aşikârdır.  

Zira bu Müessesede 2016 yılında açık ocak işletmeciliği ile 4,8 milyon ton 
tuvönan üretimi yapılmışken yeraltı işletme yöntemleriyle yapılan üretim miktarı 
sadece 1,2 milyon tondur. Geçen yıllarda yapılmış olan üretim değerlerine 
bakıldığında yeraltı üretiminin son yılların en düşük değeri olduğu görülmektedir.  
Mevcut üretim modellemesi ve trendinin devam etmesi durumunda açık işletme 
rezervinin 4 veya 5 yıl içerisinde tükeneceği hesaplanmaktadır. Kısacası, önümüzdeki 
yıllarda enerji santrallerine yakıt temini ile SYDV kömürlerinin tedariki konusunda 
sıkıntı yaşamamak için yeraltı üretim yöntemlerine ağırlık verilmesi kaçınılmaz hale 
gelmiştir.  

Bu gerekçelerle; TKİ’nin yakıt tedarikçisi durumunda olduğu ve Kömür Temin 
Sözleşmesi imzaladığı enerji santrallarının önümüzdeki yıllarda hammadde sıkıntısı 
yaşamaması, açık/kapalı işletme ömürlerinin eş zamanlı olarak sonlandırılmasına 
olanak sağlaması ve yıllardır açık işletmelerden daha fazla miktarlarda üretim yapılmış 
olması nedeniyle geride kalmış olan yeraltı işletmeciliğine uygun kömür üretimine 
daha çok ağırlık verilmesi suretiyle, meydana gelmiş olan orantısızlığın giderilmesini 
teminen üretim modellemesinin bu doğrultuda şekillendirilmesi Kurumun en önemli 
hedefi olmalıdır.  

Ayrıca TKİ’nin elinde bulundurduğu rezerv miktarı 2017 yılı başı itibarıyla 
rezerv tablosunda her ne kadar 3,6 milyon ton olarak görülüyor ise de söz konusu 

  

rezervin önemli sayılabilecek kısmı santral kurma amaçlı olarak üçüncü şahıslara 
rodövans karşılığı verilmiş bir kısmı da işletilmesi sorunlu rezerv kapsamında 
değerlendirilerek üretim dışı bırakılmıştır. Santral kurma amaçlı rezerv miktarı 859 
milyon ton, üretim dışı bırakılan kısım ise 365 milyon tondur. 

Örneğin, Ilgın Kontrol Müdürlüğü’nün takip ettiği, Adana İli, Tufanbeyli İlçesi 
sınırları içerisindeki 323 milyon tonluk kömür rezervi santral kurma amaçlı olarak özel 
bir madencilik firmasına verilmiştir. 

Ayrıca ELİ müessesesi uhdesinde bulunan kömür rezervinden 284 milyon 
tonluk kısım için gazlaştırma projesi kapsamında değerlendirilmek üzere Kurum 
tarafından ayrı bir planlama yapılmıştır.  

Bunun yanı sıra yine aynı Müessesenin rezerv portföyü içinde bulunan 152 
milyon tonluk kısım Santral Kurma amaçlı olarak Hidrogen firmasına verilmiştir. 

Yine Tekirdağ Saray’daki 283 milyon tonluk rezervin Ergene havzasında 
bulunması ve mevzuat kısıtları nedeniyle(ÇED alınamaması) üretilememesi söz 
konusudur.   

Bunun yanı sıra Cizre-Silopi’de 68 milyon ton, Bursa-Keles’te 61 milyon ton, 
Kütahya-Tunçbilek’te 115 milyon ton, Bolu-Göynük’te 36 milyon ton ve Bingöl-
Karlıova’da 104 milyon ton kömür rezervi işletilmek üzere ihale yolu ile üçüncü 
şahıslara verilmiştir. 

Ayrıca Eskişehir İli, Alpu İlçesi sınırları içerisinde bulunan 1,5 milyar ton 
rezervli saha;  YPK’nın 12.06.2017 tarih ve 2017/T-3 sayılı kararı ile E sektörü olarak 
adlandırılan ve yaklaşık olarak 89 milyon ton rezervi bulunan kısmı hariç olmak üzere 
geri kalanının tamamı EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Bu rezervlerle ilgili bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
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TKİ’nin halen yapmakta olduğu hizmetleri devam ettirebilmesi, yeni kömür 

sahalarının Kurum bünyesine katılmasıyla mümkün olabilecektir. Zira elindeki 
yetişmiş insan gücü, madencilik kültürü,  bilgi birikimi uhdesine geçecek yeni 
sahaların gerek ihale edilmesi ve gerekse işletilmesi konularında Kurum oldukça 
deneyimlidir. 

Halen MTA’nın elinde bulundurduğu sahaların TKİ’ye devri ve buna ilave 
olarak Kurumun Linyit Arama Projesi(LAP) kapsamında daha fazla parasal kaynak 
ayırmak suretiyle kömür potansiyeli bulunan bölgelerde daha detaylı arama faaliyeti 
gerçekleştirmesi önem kazanmıştır.   

Bu gelişmeler üzerine MTA’nın elinde bulunan Eskişehir İli, Alpu İlçesi 
sınırları içerisindeki 10 sahadan oluşan kömür sahası,  Kırklareli-Vize ve Pınarhisar 

SANTRAL 
KURMA 
ŞARTLI 

ÇALIŞILAN 
SAHA

İŞLETİLMESİ 
SORUNLU
 SAHALAR  

KALAN 
TOPLAM 
REZERV

Mümkün Muhtemel Görünür Hazır Toplam (1.000 ton) (1.000 ton) (1.000 ton)

Manisa-Soma-Eynez 454.904 2.463 457.367 284.000 173.367 Gazlaştırma projesi için ayrılan rezerv

Manisa-Soma-Deniş 10.000 155.841 793 166.634 152.387 14.247 Bir bölümü Hidrogen Firmasınca 
işletilmektedir.

Manisa-Soma 28.162 2.410 30.572 30.572
Toplam 10.000 638.907 5.666 654.573 152.387 284.000 218.186

Ç
Lİ Çanakkale-Çan 67.344 1.000 68.344 68.344

10.000 706.251 6.666 722.917 152.387 284.000 286.530

Kütahya-Tunçbilek 239.710 3.703 243.413 114.418 128.995 Bir bölümü Çelikler Firmasınca 
işletilmektedir.

Eskişehir-Alpu 1.453.228 1.453.228 1.453.228
MTA dan satın alınmıştır. Ön 
değerlendirme çalışmaları devam 
etmektedir.

 Toplam 1.692.938 3.703 1.696.641 114.418 1.582.223

Tablo no (21): Linyit ve asfaltit rezervleri 2016 yılı

MÜESSESELER   /  İŞLETMELER  /       
KONTROL MÜDÜRLÜKLERİ

REZERVLER (1000 ton) KALAN REZERVLE İLGİLİ 
AÇIKLAMALAR

E
Lİ

E
Lİ

Müessese Toplamı

G
Lİ

Bursa-Keles-Harmanalanı 7.484 36 7.520 7.520 KİAŞ tarafından işletilmektedir

Bursa-Keles-
Davutlar-
Harmanalanı

1.560 19.945 39.469 60.974 60.974 Çelikler Firmasınca işletilmektedir.

 Toplam 1.560 19.945 46.953 36 68.494 60.974 7.520

Şırnak-Silopi(Asfaltit) 21.067 25.482 46.549 46.549
Harbul filonu Park Enerji firması 
tarafından, Üçkardeşler filonu Şırnak 
Valiliği tarafından işletilmektedir.

Şırnak(Asfaltit) 6.579 8.327 6.841 21.747 21.747
Standart teknol.AŞ., Kaan İş Mak.A.Ş. 
Ve Acar İnş.AŞ. Ortaklığı tarafından 
işletilmektedir.

Toplam 6.579 29.394 32.323 68.296 68.296

GÖYNÜK Bolu-Göynük 1.000 34.579 35.579 35.579 AKSA firmasınca işletilmektedir.

Tekirdağ-Saray 105.570 38.159 143.729 143.729 Yeni Çeltek AŞ firmasınca 
işletilmektedir.

Kırklareli-Vize-Lüleburgaz 2.722 268.464 271.186 271.186
MTA dan satın alınmıştır. Ön 
değerlendirme çalışmaları devam 
etmektedir.

Toplam 108.292 306.623 414.915 414.915

Çorum-Dodurga 4.042 17.759 21.801 21.801 Açık ocak bölümü Çelikler, yeraltı 
bölümü KİAŞ tarafından işletilmektedir.

Bingöl-Karlıova 15.000 88.662 103.662 103.662 Filamingo-Biyoyakıt Firmasınca 
işletilmektedir.

Toplam 19.042 106.421 125.463 103.662 21.801
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KELES

SİLOPİ 

SARAY

DODURGA

Konya-Ilgın 974 17.178 18.152 18.152 Rezervin tamamı Park ve Yeni Çeltek 
A.Ş firmaları tarafından işletilmektedir

Konya-Ilgın 30.610 30.610 30.610

Konya-Beyşehir 81.011 81.011 81.011

Rezervin sit alanı, Beyşehir gölü ve 
yerleşim 
alanında olması nedeniyle 
işletilememektedir.

Adana- Tufanbeyli 323.329 323.329 323.329 TEYO Firmasınca işletilmektedir.
Toplam 974 452.128 453.102 323.329 81.011 48.762

8.139 178.647 979.027 36 1.165.849 591.840 81.011 492.998

11.999 26.264 38.263 38.263
8.139 200.646 3.404.480 10.405 3.623.670 858.645 365.011 2.400.014

Kontrol Müdürlükleri Toplamı

Küçük Sahalar Toplamı
T K İ    T O P L A M I
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Konya-Beyşehir 81.011 81.011 81.011

Rezervin sit alanı, Beyşehir gölü ve 
yerleşim 
alanında olması nedeniyle 
işletilememektedir.

Adana- Tufanbeyli 323.329 323.329 323.329 TEYO Firmasınca işletilmektedir.
Toplam 974 452.128 453.102 323.329 81.011 48.762

8.139 178.647 979.027 36 1.165.849 591.840 81.011 492.998

11.999 26.264 38.263 38.263
8.139 200.646 3.404.480 10.405 3.623.670 858.645 365.011 2.400.014

Kontrol Müdürlükleri Toplamı

Küçük Sahalar Toplamı
T K İ    T O P L A M I

K
O

N
TR

O
L 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

K
LE

R
İ

ILGIN

  

civarındaki 6 saha ve Konya-Ilgın civarındaki 2 saha, MTA ile yapılan görüşmeler 
sonucunda TKİ Yönetim Kurulu’nun 23.08.2014 tarihli ve 8/164 No’lu kararı ve 
Enerji Bakanlığı’nın 10.09.2014 tarihli oluru ile arama masrafları karşılığında TKİ 
tarafından satın alınmıştır. 

Buna göre TKİ,  Sözleşme kapsamında devredilen en büyük saha olan Alpu 
sahasına ait ruhsatların devir bedeli olarak KDV hariç olmak üzere toplam 245,5 
milyon TL’yi 10 yıl içerisinde ve eşit taksitler halinde MTA’ya ödemeyi kabul 
etmiştir. Bunun yanı sıra damga pulu,  karar pulu ve KDV’nin de TKİ tarafından 
ödeneceği sözleşme hükümleri arasında yer almıştır. 

Sahanın ortalama kalorisi 2.250 Kcal/kg seviyesinde olup MTA tarafından 
01.01.2016 tarihi itibarıyla sahada 298 adet toplam 121.496 metre sondaj, 652 km2’lik 
alanda hidrojeolojik etüt ve 5.500 metre hidrojeolojik sondaj yapılmıştır.  

Buna ilave olarak yine MTA tarafından sahanın tektonik yapısı ve kömür 
yayılım sınırlarının belirlenmesi amacıyla takriben 58 km2’lik alanda sismik etütler 
yapılmıştır. 

MTA Genel Müdürlüğü tarafından bulunan ve yapılan sondajlarla 1,5 milyon 
ton görünür rezervi ve 2.238 Kcal/kg ortalama ısıl değeri hesaplanan 10 adet saha,  
TKİ tarafından işletme ruhsatı alınması amacı ile ruhsatları birleştirilerek tek ruhsat 
haline getirilmiştir. 

Türkiye’nin 3. büyük Linyit havzası olarak bilinen Alpu havzasının enerji 
üretimi ile uğraşan uluslararası yatırımcılar tarafından da değerlendirilmesi için TKİ 
tarafından şu işlemler yapılmıştır: 

MTA Genel Müdürlüğü ile 50.000 m. Kömür sondajı, 17.500 m. Hidrojeolojik 
ve 17.500 m. jeoteknik sondaj ve bazı kimyasal analizler yapmak amacıyla 04.04.2016 
tarihinde 1 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır.  

 ECZACIBAŞI-ESAN A.Ş. İle 10.800 m kömür sondajı, jeoteknik-
hidrojeolojik sondajlar ile zenginleştirme ve gaz içeriğinin araştırılması ile uzman kişi 
tarafından denetlenip, takip edilerek raporlanacak bir çalışma amacıyla sadece A 
sektörünü kapsayan 6 ay süreli sözleşme imzalanmıştır.  

Havzada güvenli şekilde kömür üretimi yapabilmek için saha tektoniğinin 
aydınlatılması gerektiğinden toplam 33 profilde 2/B sismik etüt yapılması konusunda 
TPAO ile hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır.  

Yukarıda bahsi edilen sözleşmeler kapsamında; 
 -56.441m. Rezerv teyit sondajı, 
-15.032 m. Jeoteknik sondajı, 
-20.360 m hidrojeolojik sondajı,  
-56.441m. Jeofizik log alımı 
-33 adet toplam 243 km2 jeofizik-sismik etüt yapılmıştır. 
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Bütün bu iş ve işlemler için toplam 94 milyon TL harcama yapılmasını 
müteakip söz konusu sahanın;  YPK’nın 12.06.2017 tarih ve 2017/T-3 sayılı kararı ile 
yaklaşık olarak 89 milyon ton rezervi bulunan ve E sektörü olarak adlandırılan kısmı 
hariç olmak üzere tamamı EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine karar 
verilmiştir. 

Bununla birlikte yeni sahaların TKİ imkânlarıyla aranması amacıyla Kurum 
bünyesinde yeni kurulmuş olan Jeolojik Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı’nın yeni 
kömür sahalarının aranmasına yönelik olarak başlattığı çalışmalar sonunda henüz 
somut bulgulara rastlanmamıştır. Bu Daire’nin 2016 yılı içerisinde yapmış olduğu 
arama ve sondaj faaliyetleri, Rapor’un “1-Yatırımlar” alt başlığı bölümünde özet 
halinde sunulmuştur.  

Verimlilik:   
İşletmecilikte, belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilen üretimin aynı zaman 

diliminde bu üretimi gerçekleştirmede kullanılan işçi yevmiye sayısına oranı olarak 
tanımlanan verimlilik kavramı, kg(ton)/yevmiye şeklinde ifade edilmektedir.  

TKİ’ye bağlı ELİ ve GLİ Müesseselerinde açık ve yeraltı ocak işletmeciliği 
birlikte yapılmaktadır. Uygulanan üretim yöntemlerine göre elde edilen verimlilik 
değerleri büyük farklılıklar göstermektedir.  

Dragline ve ekskavatör gibi yüksek kazı kapasiteli üretim araçlarının 
kullanıldığı işletmelerde verimlilik değerlerinin teorik olarak daha yüksek olması 
beklenmelidir. 

 Ayrıca, Müesseselerin verimlilik hesaplamalarında her Müessesenin kendine 
özgü koşulları olmasından dolayı sağlıklı bir karşılaştırma yapmak mümkün 
olamamaktadır. Diğer yandan klasik veya mekanize üretim yapılan yeraltı 
işletmelerinin verimlilik değerleri de farklı olup, aşağıdaki çizelgede yer alan, 
Kurum’un 2016 yılında gerçekleştirmiş olduğu çeşitli işgücü verimliliklerinin, 
müesseseler arası kıyasından daha çok, müesseselerin kendi içinde program bazında ve 
önceki yıl verimlilik değerleriyle karşılaştırılarak yorumlanması daha gerçekçi 
olmaktadır.  

TKİ’nin 2016 yılında Müesseseler/İşletmeler bazında gerçekleştirdiği üretimler 
sonucunda oluşan işgücü verimlilikleri, program ve bir önceki yıl değerleriyle 
kıyaslamalı olarak aşağıdaki çizelgede yer almaktadır. 
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Tablo 22: İşgücü verimlilikleri 

Modern İşletmelerde verimliliği olumlu yönde etkileyecek unsurlar şöyle 
özetlenebilir: Her şeyden önce üretim bilincinin geliştirilmesi gerekir. İşbaşı eğitimleri 
ve üretimin planlanması verimliliğin önemli parametreleridir. Bu adımlardan sonra 
eldeki işgücünün nitelikleri iyi tespit edilerek ona göre iş bölümü yapılmalı ve bu 
işlem yapılırken mümkün olduğunca işler basitleştirilmelidir. Çalışanların çalışma 
ortamlarının iyileştirilmesi, motive edilmesi ve ödüllendirilmesi verimliliği artırıcı 
tedbirlerdir. 

İşgücü verimliliğinde çalışanların eğitim düzeyi, işyeri koşulları, ücret ve prim 
uygulamaları ile işçi-işveren ilişkileri verimliliği etkileyen önemli faktörlerdir. Bu 
hususlar, üretim maliyetlerini de önemli oranlarda etkilemektedir. 

Üretim alanlarında verimliliğin arttırılması, başta, huzurlu ve güvenli bir 
çalışma ortamının yaratılmasına ve buna bağlı olarak çalışanların özlük haklarının 
tatmin edici olmasına bağlıdır. Bu bileşenlerin doyurucu olması durumunda geriye 
işyeri koşulları, alet, edevat, makine-teçhizat gibi nesnel koşullar önemli hale 
gelmektedir. 

TKİ Genel Müdürlüğü’nde verimliliği olumsuz etkileyen en önemli unsurlar 
insan kaynaklı olanlardır. Müessese ve bağlı İşletmelerinin coğrafi konum itibarıyla 
eğitim, sağlık ve ulaşım gibi insanların temel ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak 
olmaları, yanı sıra, kalifiye eleman yetersizliğinin yarattığı sıkıntılar verimli bir 
çalışma ortamına olanak vermemektedir. 

Bazı İşletmelerde özellikle vardiya mühendisi ve idari personel yetersizliği 
hissedilmektedir.  Bu birimlerdeki personel sıkıntısının azaltılmasında yeni eleman 

Program Gerçekleşen
kg/yev. kg/yev. kg/yev.

İçeri 5.373 11.844 5.166 44 96
İçeri+dışarı 2.149 10.554 2.072 20 96

Tuvönan 8.842 12.991 6.614 51 75
Satılabilir 4.945 7.855 3.599 46 73
Tuvönan 4.649 6.565 3.563 54 77
Satılabilir 2.600 3.970 1.939 49 75
Tuvönan 47.102 32.804 29.914 91 64
Satılabilir 43.247 29.101 25.312 87 59
Tuvönan 11.357 7.267 7.564 104 67
Satılabilir 10.428 6.446 6.400 99 61
Tuvönan 142.733 280.660 181.109 65 127
Satılabilir 139.935 275.157 177.559 65 127
Tuvönan 19.568 22.989 26.769 116 137
Satılabilir 19.185 22.538 26.244 116 137

2016 Gerçekleşme oranı
Programa 

göre        
Geçen yıla 

göre                    

Müesseseler                                  
ve                                  

İşletme Müdürlükleri

2015

GLİ

Ana 
servis

İşletme
genel

ELİ

Ana 
servis

İşletme
genel

ÇLİ

Ana 
servis

İşletme
genel
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alımı mümkün olamıyorsa bile İşletmeler arası nakil yolunun seçilmesi, çözüme 
nispeten yardımcı olacak bir yöntem olarak değerlendirilmelidir. 

TKİ’nin bağlı Müesseselerinde yeraltı üretiminin neredeyse tamamı ile 
(GLİ’deki Ömerler ocağı hariç)  açık ocaklarda yapılan dekapaj ve kömür üretiminin 
önemli bir kısmı müteahhit marifetiyle yapılmaktadır. Bunun yanı sıra firmalar, 
ürettikleri kömürleri yer üstünde çeşitli zenginleştirme işlemlerine de tabi tutmakta, 
sözleşme gereği yapılan iş ve işlemlerin bedeli Kurumdan tahsil edilmektedir. Yani 
Kurum tarafından üçüncü şahıslara yaptırılmakta olan işlerin titizlikle takip edilmesi 
önem kazanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan Kontrol Birimlerinin önemi ve işlevi gün 
geçtikçe artmaktadır.  

Bu açıdan Kontrol birimlerinin nitelik ve nicelik olarak yeterli elemanlarla 
takviye edilmesi, Kurumun takip edeceği en önemli konu olmalıdır. Zira mühendis 
denetimi bir kenara bırakıldığında, yapılmakta olan üretim faaliyetlerinin kontrolü, 
ölçümü, tartımı ve uygunluğu ağırlıklı olarak bu unvanlarındaki işçiler marifetiyle 
yapılmaktadır. 

Bunun yanı sıra personel eğitimine ağırlık verilerek, hizmet içi eğitim 
konularının çeşitlendirilmesi ve bu eğitimlere katılan personel sayısının arttırılması 
sağlanmalıdır. 

Bu düşünce doğrultusunda, 2016 yılı içerisinde TKİ personeline Eğitim Dairesi 
Başkanlığınca, 

- İş sağlığı ve güvenliği, 
- Temel ilk yardım eğitimleri, 
- Tahlisiyeci(kurtarma elemanı) eğitimi, 
- Yangın söndürme ekipleri oluşturma ve eğitme, 
- Yetiştirme eğitimi, 
- Ve Geliştirme eğitimi konularında genellikle işçi personele yönelik olarak 

eğitim çalışmaları yapılmıştır.  
Bu çalışmalar kapsamında, 2016 yılı içerisinde 900’ü Genel Müdürlük 

merkezinden;  3.341’i ELİ,  3.204’ü GLİ ve 214’ü de ÇLİ ’den olmak üzere toplam 
7.659 işçi personele; İş sağlığı ve güvenliği, temel ilk yardım, tahlisiyeci ve yangın 
söndürme teknikleri konularında eğitim çalışması yaptırılmıştır.  

Bununla birlikte ekseriyeti yönetim kademesinden oluşan toplam 168 memur 
personelin çeşitli kurultay, sempozyum ve konferanslara katılması sağlanmıştır. 

Staj branşlarında da yıl içerisinde genellikle mühendislik dallarında olmak 
üzere; İşletme, Muhasebe, Pazarlama, İktisat ve Büro yönetimi konularında toplam 
297 öğrenciye staj eğitimi verilmiştir. 

Bu çalışmalara ilaveten AR-GE faaliyetleri ile Kurum’un iştigal alanına giren 
konularda eğitimlere ağırlık verilerek Üniversiteler ve sanayi kuruluşlarıyla ilişkilerin 
geliştirilmesinde yarar görülmektedir. 
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Müessese ve bağlı İşletmelerinin verimlilik değerleri incelendiğinde, en düşük 
gerçekleşmelerin Ege Linyitleri İşletmesi’nde (ELİ) olduğu görülmektedir. 

ELİ’de üretim miktarlarının yetersizliğine bağlı olarak tuvönan ve satılabilir 
ürünlerde bir önceki yıla göre sırasıyla  %33 ve %39 mertebesinde düşüşler 
yaşanmıştır. 

Diğer Müesseselerde de üretim miktarlarına bağlı olarak program ve bir önceki 
yıl değerlerinin altında gerçekleşmeler meydana gelmiştir. 

İşletmelerin büyük bir kısmında üretim faaliyetlerinin önemli bölümlerinin 
müteahhit marifetiyle yapılıyor olması, çalışanların da yevmiyelerini ilgili servisten 
almaları ve bunlardan bir kısmının atıl durumda kalmış olması, sağlıklı bir verimlilik 
analizinin yapılmasına olanak vermemektedir. 

 Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmanın yolu, üretimde fiili olarak çalışmayan 
işçiye üretim servislerinden yevmiye verilmemesi ve herkesin bilfiil çalıştığı servisten 
yevmiye almasının sağlanması ile mümkündür. 

Mevcut şartlar altında Verimlilik değerlerinin daha sağlıklı izlenebilmesi için 
her çalışanın kendi servisinden yevmiye alması, ihtiyaç durumunda ise gerekirse 
unvan değişikliğine gidilerek gerekli düzenlemelerin yapılması önem kazanmaktadır. 
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Elinde yapacağı hiçbir işi olmayan personelin Kuruma yük olmasının yanında 
aktif olarak çalışanların iş yapmasına engel olacağı, çalışma isteği ve arzusunu 
olumsuz etkileyeceği de bilinmektedir.   

Sonuç olarak,  şartların oluşturduğu bir durum olsa da özellikle söz konusu olan 
bu iki Kontrol Müdürlüğü’nün bünyesindeki personelin mevcut yapı ve sayı itibarıyla 
ortaya koydukları görüntünün verimlilik kavramıyla çeliştiği, daha verimli işlerde 
çalıştırılmalarını teminen diğer Müessese/İşletmelere tayin edilmelerinin elzem hale 
geldiği görülmektedir.  

 Kömür madeninin konumu, yeryüzüne yakınlığı, kalınlığı, örtü tabakasının 
miktarı ve kazılabilirliği gibi insan faktörünün etkili olmadığı, kömürün oluşumu ile 
ilgili değiştirilemez özellikler ve buna bağlı olarak uygulanan üretim yöntemleri,  
üretim maliyetleri kadar işgücü verimliliklerini de yakından ilgilendirmektedir.  

Bu bakımdan, kalite ve konumu itibarıyla farklı rezerv özelliklerine sahip farklı 
bölgelerdeki işgücü verimlilikleri arasında büyük farkların olması kaçınılmazdır. 
Verimlilik değerlerinin kıyaslaması yapılırken bu hususun da göz önünde 
bulundurulmasında fayda görülmektedir.  

Bunun yanı sıra kömür ve yan ürünlerinin üretilip pazarlandığı, sevklerinin 
yapıldığı esas yerler taşra birimleridir. Yani Müessese, İşletme ve kısmen de olsa 
Kontrol Müdürlükleridir.  

Üretim faaliyetinin her merhalesinin Müesseselerde ve bağlı İşletmelerinde icra 
edildiği düşünüldüğünde taşradan Genel Müdürlük merkezine personel kaydırmanın, 
yanı sıra bu işlem yapılırken geçici görevlendirme nedeniyle kadroları dolu tutmanın 
verimlilik ilkeleriyle bağdaşmayacağı da açıktır. 

Bu birimlerin personel yapısı ne kadar güçlüyse üretim ve verimliliğin de o 
denli yüksek olacağı aşikârdır. Bu husus göz önünde bulundurularak taşra birimlerinde 
olabildiğince deneyimli, nicelik ve nitelik olarak yeterli kriterleri taşıyan personel 
yapısının oluşturulmasında büyük yararlar bulunmaktadır. Fiiliyatta ne yazık ki böyle 
bir görüntü söz konusu değildir.  

Özellikle Genel Müdürlük merkezine yapılan zamansız atamalar, 
yerinde(taşrada)   kalanların önemli çoğunluğunun da yapmakta oldukları görevleri 
YÜRÜTME ya da VEKÂLETEN sürdürmeleri ve bu nedenle özlük haklarında 
meydana gelen kayıplar,  söz konusu personel için motivasyonu zedeleyici bir 
uygulama olarak karşımızda durmaktadır. 

Şöyle ki; Taşradan Genel merkeze yapılan atamalar çalışanların moral değerleri 
ile motivasyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratarak işyeri ve işgücü verimliliğini 
azaltıcı rol oynarken, buna ilave olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği 
sınavının en son 2009 yılında yapılmış olması nedeniyle; Şube Müdürlüğü, 
Başmühendis, Şef gibi kadroların yıllardır ‘Yürütme’ ile ifa ediliyor olması da verim 
düşüklüğünün başka bir boyutunu oluşturmaktadır.  

Bunun yanı sıra İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlığı ek ödemesi ile ilgili 
olarak;  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8/7 Maddesine göre; “… Bu 
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şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge 
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum 
tarafından yapılır.” denilmektedir.  

Bu madde ile tehlike sınıflarında bir ayrım yapılmadığından, az tehlikeli sınıf 
ile çok tehlikeli sınıfta çalışan kişilere aynı ücret ödemesi yapılmaktadır. 

Örneğin büro hizmetinde görev yapan uzman ile yeraltı kömür ocağında 
uzmanlık hizmeti veren uzman aynı ücreti almaktadır. Hâlbuki yeraltı kömür ocağında 
çalışan uzman, büroda çalışan uzmana oranla daha fazla risk almaktadır.  

Buna ilave olarak, İşyeri hekimi ile iş güvenliği uzmanlarına 6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ek ücret ödenirken, Maden Kanunu’na göre atanan 
daimi nezaretçiler ile yetkilendirilmiş tüzel kişiliklerde (YTK) görev yapmakta olan 
yetkilendirilmiş mühendisler ve tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yapan personel, 
İşyeri hemşiresi, İşyeri Sağlık memuru, tehlikeli madde güvenlik danışmanı gibi 
unvanlara da ilave ücret ödemesi konusu müzakere edilmelidir.  

Madenciliğin yeryüzündeki en yoğun emek gerektiren ve en zor işlerin başında 
geldiği gerçeğinden hareketle son derece meşakkatli ve riskli bu işlerle uğraşan 
personelin yapmakta olduğu görevin kadrosu ve unvanıyla mütenasip özlük haklarına 
kavuşturulması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için gereken düzenlemelerin 
yapılabilmesi amacıyla ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması, önerilir.  

2- Üretim Maliyetleri:  
Kurumun kömür üretimi için yaptığı giderlerinin ayrıntısı, gider türleri 

itibarıyla, konsolide olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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2016 yılında 741,4 milyon TL olan toplam üretim maliyet giderinin %94,4’ünü 
üretimle doğrudan ilgili olan giderler, %5,6’sını da dolaylı üretim ve hizmet 
yerlerinden gelen giderler oluşturmuş olup tüm üretim giderlerinin içindeki direkt 
işçilik gider payı ise %6,9 düzeyinde olmuştur.  

2015 yılında 83,45 TL/ton olan kömürün ortalama birim maliyeti,  2016 yılında 
%43 oranında artarak 119,04 TL/ton olarak gerçekleşmiştir.  

Kömür üretimi yöntemi, safha maliyet sistemine uygun maliyet belirlenmesini 
zorunlu kılmaktadır. Başka deyişle açık ve kapalı ocaklardan tuvönan olarak 
üretilen/ürettirilen kömürün bir kısmı, kriblaj ünitesinde kırma/ayıklamaya tabi 
tutulmakta, bir kısmı yıkama ünitelerinde yıkanarak, çeşitli milimetrik boyutta 
yıkanmış kömür elde edilmektedir. Bu ürünlerden bir bölümü torbalama ünitesinde 
torbalanmakta ve satışa sunulmaktadır. Yine tuvönan kömürün büyük bir bölümü ise 
doğrudan termik santrallara satılmaktadır. 

Müessese Raporlarında detaylıca açıklandığı üzere, üretim maliyetleri;   
özellikle 13.05.2014 tarihinde meydana gelen ölümlü maden kazasından sonra alınan 

Programa 
göre

gerçekleşme

oranı

Bin TL % Bin TL % Bin TL % %

54.505 7,4 68.021 7,6 63.141 6,9 92,8

55.017 7,4 74.169 8,3 52.535 5,7 70,8

4.732 0,6 5.511 0,6 5.519 0,6 100,1

148.374 20,0 316.008 35,2 313.029 34,2 99,1

220 0,0 1.838 0,2 1.165 0,1 63,4

45 0,0 63 0,0 79 0,0 125,4

429.813 58,0 356.115 39,6 429.077 46,9 120,5

638.201 86,1 753.704 83,9 801.404 87,5 106,3

Toplam (1) 692.706 93,4 821.725 91,4 864.545 94,4 105,2

23.419 3,2 33.819 3,8 22.907 2,5 67,7

Toplam (A) 23.419 3,2 33.819 3,8 22.907 2,5 67,7

187 0,0 2.018 0,2 298 0,0 14,8

14.615 2,0 24.220 2,7 16.613 1,8 68,6

10.511 1,4 17.074 1,9 11.040 1,2 64,7

Toplam (B) 25.313 3,4 43.312 4,8 27.951 3,1 64,5

Toplam (2) 48.732 6,6 77.131 8,6 50.858 5,6 65,9

741.438 100,0 898.856 100,0 915.403 100,0 101,8

8.884.971 9.560.000 7.689.736 80,4

83,45 94,02 119,04 126,6

   -Sosyal servis

   -Diğer

3- Maliyet giderleri toplamı (1+2)

4- Üretim miktarı (Ton)

5- Birim üretim maliyeti (3/4) (TL/Ton)

   -Umumi nakliye

   -Memur ve sözl.pers. Ücret ve giderleri

   -Dışarıdan sağlanan fay. ve hizmetler

   -Çeşitli giderler

   -Vergi, resim, harçlar

   -Amortismanlar ve tükenme payları

   -Finansman giderleri

      Toplam (B)

2- Esas üretim gider yerlerinin  YÜGY ve YHGY'den 
aldığı gider payları:
  A-Yardımcı üretim gider yerleri:

   -Tamir-bakım atölyesi

 B-Yardımcı hizmet gider yerleri:

   -İşçi ücret ve giderleri

 Üretim giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen

1-Üretimle doğrudan ilgili giderler:

 A-Direkt işçilik giderleri

 B-Genel üretim giderleri:

   -Malzeme giderleri

Tablo 23: Üretim maliyetleri
2016

2015
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iş güvenliği önlemleri kapsamında yeni maliyet unsurlarının oluşmuş olması nedeniyle 
artmış,  bunun yanında kömür fiyatlarında bu artışlara paralel oranlarda fiyat artışı 
olmamıştır.  

Kurumun,  özellikle yeraltı işletmelerinden kaynaklı maliyet artışlarının neden 
olduğu yüksek maliyetler ve Elektrik üretim santralleri ile yapılmış olan uzun vadeli 
Kömür Temin Sözleşmelerinde o günün şartları doğrultusunda tespit edilmiş olan 
düşük fiyatlar nedeniyle mevcut durumda başa-baş noktasını yakalaması mümkün 
görülmemektedir. 

F- Pazarlama: 
TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü topluluğunda üretilen, ürettirilen veya satın 

alınan kömür satışının usul ve esaslarını belirlemek üzere düzenlenmiş olan Pazarlama 
ve Satış Yönetmeliği, TKİ Kurumu Yönetim Kurulunun 22.06.2005 tarih ve 260 sayılı 
Kararıyla kabul edilmiş, 22.06.2007 tarih ve 346 sayılı kararı ile de güncellenmiştir. 

Kurumun pazarlama ve satış faaliyetlerini, Pazarlama ve Satış Yönetmeliği 
çerçevesinde TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünün talimatları, Genel Müdürlük Yönetim 
Kurulu ile Müessese Yönetim Komitesi kararları doğrultusunda yürütülmektedir. 

Müşterilerden gelen ürün şikâyetlerinin değerlendirilmesi, hizmet alımı 
kapsamındaki kömür tartımları ve bu tartımlar sonucunda hak ediş tabloları, işletme 
imkânları ile yapılan saha içi kömür hareketlerinin tartımı, sahadaki tüm kantarların 
çalıştırılması ve tonajların kontrol edilmesi, termik santrallerine sevk edilen kömürün 
tonaj mutabakatı ve faturalandırılması işi, diğer malzemelerin tartımı (kullanım dışı 
hurda malzeme, asfalt, mazot, mıcır, kum, çakıl vb.) Kurumun pazarlama ve satış 
birimlerince yürütülmektedir.   

TKİ Kurumu Yönetim Kurulunun 09.09.2004 tarih ve 446 sayılı Kararı ile 
01.10.2004 tarihinden itibaren ısınma amaçlı kömür satışlarında bayilik sistemi 
uygulamasına geçilmiştir. 

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 28 inci 
maddesine göre; İl ve ilçenin topoğrafik yapısı, atmosferik şartlar, meteorolojik 
parametreler, sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ve önceki yılların hava kalitesi ölçüm 
sonuçları dikkate alınarak 06.06.2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”ne göre Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından kış sezonu başlamadan önce ilan edileceği, 

03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sanayi Kaynaklı 
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ne göre de;  

-İşletmeciler, Yönetmelik hüküm ve esasları çerçevesindeki 
eksiklikleri/uygunsuzlukları çevre izni süreci içinde gidermek ve yetkili mercilere 
eksikliklerin giderildiğine dair belge, bilgi ve ölçüm raporu ve ilgili diğer belgelerin 
teslim edilmesinden yükümlü oldukları, 
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 -Yönetmelik hüküm ve esaslarının sağlanması durumunda; Çevre Kanununca 
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izni 
verilmesine hava emisyonu uygunluk kararı verileceği, 

-Bir işletmeden/tesisten kaynaklanan emisyonların etkilerinin komşu bir 
taşınmaza zarar vermesini önlemek amacıyla, zararlı etkinin ortadan kaldırılması için 
gerekli tedbirlerin alınması faaliyet sahibinden yetkili merci tarafından istenileceği, 
daha önce verilen ve kesinleşen bir izin bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespit 
edilmesi durumunda kaldırılacağı, 

Hükümleri yer almaktadır. 
Ayrıca, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce yayımlanan Genelgede, 

öngörülen düzenlemeler nedeni ile piyasaya kömür satışı yapılabilmesi için kömür 
uygunluk belgesi yeterli olmamakta, ayrıca kömür satışı yapılacak illerin valiliğinden 
alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi veya Satış İzin Belgesi alınması, bu 
belgelerin alınabilmesi için TKİ Kurumunca il’de bayilik teşkilatının kurulması veya 
doğrudan satış ofislerinin açılması gerekmektedir.  

Bayilerin, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi alabilmeleri için, kömür satacağı 
illerden alacağı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatını talep etmekte aksi halde Katı 
Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi verilmemektedir.   

Tüm bunlar, bayilik taleplerini olumsuz etkilediğinden bazı illerden hiç bayilik 
talebi gelmemekte ve bu illere bayi kanalı ile parça kömür satışı yapılamamaktadır. 

Pazarlama faaliyetleri kapsamında, çevre duyarlılığı ve AB müktesebatına 
uyum sağlamak için; satışa sunulan kömürlerde, Isınmadan Kaynaklanan Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde ve Mahalli Çevre Kurulu kararlarında öngörülen 
değerlerin sağlanması gerektiğinden, üretilen kömürlerin kalitesinin yükseltilmesi ve 
zenginleştirilmesi yönündeki çabaların artırılması önerilir. 

Kömür üretiminde etkin faaliyeti bulunan birimlerde, aynı yoğunlukta satış 
faaliyeti de yürütülmektedir. Satışlara ilişkin tüm kayıtlar bilgisayar ortamında 
tutulmakta ve kantarlardaki tartımlar ve kontroller de bilgisayar ortamında 
yapılmaktadır. 

1-Satışlar: 
a) Satışların program ve uygulaması: 
Kuruluşun 2016 yılı satış programı ve uygulaması, önceki yıl değerleriyle 

birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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 -Yönetmelik hüküm ve esaslarının sağlanması durumunda; Çevre Kanununca 
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izni 
verilmesine hava emisyonu uygunluk kararı verileceği, 

-Bir işletmeden/tesisten kaynaklanan emisyonların etkilerinin komşu bir 
taşınmaza zarar vermesini önlemek amacıyla, zararlı etkinin ortadan kaldırılması için 
gerekli tedbirlerin alınması faaliyet sahibinden yetkili merci tarafından istenileceği, 
daha önce verilen ve kesinleşen bir izin bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespit 
edilmesi durumunda kaldırılacağı, 

Hükümleri yer almaktadır. 
Ayrıca, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce yayımlanan Genelgede, 

öngörülen düzenlemeler nedeni ile piyasaya kömür satışı yapılabilmesi için kömür 
uygunluk belgesi yeterli olmamakta, ayrıca kömür satışı yapılacak illerin valiliğinden 
alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi veya Satış İzin Belgesi alınması, bu 
belgelerin alınabilmesi için TKİ Kurumunca il’de bayilik teşkilatının kurulması veya 
doğrudan satış ofislerinin açılması gerekmektedir.  

Bayilerin, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi alabilmeleri için, kömür satacağı 
illerden alacağı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatını talep etmekte aksi halde Katı 
Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi verilmemektedir.   

Tüm bunlar, bayilik taleplerini olumsuz etkilediğinden bazı illerden hiç bayilik 
talebi gelmemekte ve bu illere bayi kanalı ile parça kömür satışı yapılamamaktadır. 

Pazarlama faaliyetleri kapsamında, çevre duyarlılığı ve AB müktesebatına 
uyum sağlamak için; satışa sunulan kömürlerde, Isınmadan Kaynaklanan Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde ve Mahalli Çevre Kurulu kararlarında öngörülen 
değerlerin sağlanması gerektiğinden, üretilen kömürlerin kalitesinin yükseltilmesi ve 
zenginleştirilmesi yönündeki çabaların artırılması önerilir. 

Kömür üretiminde etkin faaliyeti bulunan birimlerde, aynı yoğunlukta satış 
faaliyeti de yürütülmektedir. Satışlara ilişkin tüm kayıtlar bilgisayar ortamında 
tutulmakta ve kantarlardaki tartımlar ve kontroller de bilgisayar ortamında 
yapılmaktadır. 

1-Satışlar: 
a) Satışların program ve uygulaması: 
Kuruluşun 2016 yılı satış programı ve uygulaması, önceki yıl değerleriyle 

birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 

  

Tablo 24: Satışlar 

Satışlar 

2015 2016 
Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 
Bin ton Bin TL Bin ton Bin TL Bin ton Bin TL 

1-Esas ürün:          
 -Kömür          
  -Termik 9.224 720.905 8.913 710.090 8.977 809.245 
  -Isınma+sanayi 5.281 1.397.647 6.465 189.649 5.566 1.597.736 

Genel toplam  14.505 2.118.552 15.378 2559739 14.543 2.406.981 

2016 yılında satılan toplam 14,5 milyon ton kömürden 2.407 milyon TL net 
satış hasılatı sağlanmıştır. Yıllık programa göre satış miktarı %5 ve satış tutarı da %6 
oranında düşük gerçekleşmiştir.  

Isınma amaçlı kömürlerin 2016 yılında satışı için bayilik başvurusunda bulunan 
firmalara tahsis edilecek kömür miktarlarının tespiti amacıyla oluşturulan Satış 
Programı Hazırlama Komisyonları oluşturulmuş ve TKİ Kurumu Genel 
Müdürlüğünün 19.10.2015 tarih ve 15/180 sayılı YKK talimatı doğrultusunda yeni 
dönem bayilik başvuruları değerlendirilmiş firmaların 2016 yılı için müesseseden talep 
ettikleri kömür cinsleri ve miktarları belirlenmiştir.  

Yukarıda belirtilen komisyonların kararında ayrıca; 2016 yılı iş programında 
üretilmesi planlanan ısınma amaçlı kömür cins ve miktarları, üretilecek kömürün 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile kamu kurum ve kuruluşlarına ayrılan ve 
bayilere dağıtılması öngörülen cins ve miktarları, sözleşme imzalanmış olan bayi 
firmalara tahsisi belirlenen cins ve miktardaki kömürün, geçmiş dönemin satış 
miktarları da dikkate alınarak yeni dönemin firma bazında tahsis miktarları ile 
dağıtımın/satışın usul ve esasları da Müesseselerde belirlenmiştir.  

Kömür satışlarındaki müşteri grupları itibarıyla, satılan miktar ve elde edilen 
hasılat işletmeler bazında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 25: Müşteri gruplarına göre yapılan satışlar 

  Termik Sanayi Isınma SYDF Toplam 

İşletmeler Satış Hasılat Satış Hasılat Satış Hasılat Satış Hasılat Satış Hasılat 

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

Gen.Müd     54 600 
 

  1.234 382.823 1.288 383.423 

ELİ 7.738 688.234 1.598 321.030 772 265.596 678 285.498 10.786 1.560.358 

GLİ 1.239 121.011 705 136.860 45 15.412 480 189.332 2.469 462.615 

Toplam 8.977 809.245 2.357 458.490 817 281.008 2.392 857.653 14.543 2.406.396 

2016 yılında satışı gerçekleştirilen 14,5 milyon ton kömürün; % 61,7’si termik 
santrallerine, %16,2’si sanayi kuruluşlarına, %16,5’i SYD Vakıflarına ve %5,6’sı da 
ısınma amaçlı, satışları göstermektedir. 
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Satışlar, müşteri grupları itibarıyla aşağıda incelenmiştir.  
- Termik santrallere yapılan satışlar: 
TKİ Kurumunca; 2016 yılında kurulu gücü 1.034 MW olan Soma Termik 

Santrallerine (A-B) 6.066 bin ton, kurulu gücü 365 MW olan Kütahya/Tunçbilek 
Termik Santraline 1.239 bin ton, kurulu gücü 320 MW olan Çanakkale/Çan Termik 
Santraline 1.672 bin ton, karşılığında toplam 809 milyon TL net satış hasılatı 
sağlanmıştır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile Soma Elektrik Üretim 
ve Ticaret AŞ (SEAŞ) Genel Müdürlüğü arasında, 21.11.2014 tarihinde imzalanan 
protokol ile bu Termik Santral 22.06.2015 tarihinden itibaren Soma Termik Santral 
Elektrik Üretim A.Ş’ ye devredilmiştir. Yine Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğü ile EÜAŞ arasında 26.11.2014 tarihinde protokol ile Tunçbilek 
Termik Santrali 22.06.2015 tarihinde Çelikler Holding Orhaneli Tunçbilek Elektrik 
Üretim A.Ş.’ ye devredilmiştir.  

Tunçbilek A Termik Santralı 2016 yılı kömür satış baz fiyatı 115,73 TL/Ton, 
Tunçbilek B Termik Santralı kömür satış baz fiyatı 75,35 TL/Ton dur. 2017 yılı 
Tunçbilek A Termik Santralı kömür satış baz fiyatı 129,74 TL/Ton, Tunçbilek B 
Termik Santralı kömür satış baz fiyatı 84,47 TL/Ton dur. 

Soma B Termik Santralı 1-4 ünitesi 2016 yılı kömür satış baz fiyatı 76,95 
TL/Ton, Soma B Termik Santralı 5-6 ünitesi kömür satış baz fiyatı 55,91 TL/Ton dur. 
2017 yılı Soma B Termik Santralı 1-4 ünitesi kömür satış baz fiyatı 86,26 TL/Ton, 
Soma B Termik Santralı 5-6 ünitesi kömür satış baz fiyatı 62,68 TL/Ton dur. 

TKİ ile EÜAŞ’a bağlı 18 Mart Çan Termik Santralı arasında 01.01.2017 
tarihinden geçerli olacak şekilde 2017-2019 yıllarını kapsayan 3 yıllık kömür alım 
protokolü imzalanmıştır. 18 Mart Çan Termik Santralı protokolünde 2017 yılı baz 
kalori değeri 2500+200-100 Kcal/kg iken, 2018-2019 yılı baz kalori değeri 2800±100 
Kcal/kg dir. 2017 yılı taban kalori değeri 2400 Kcal/kg iken, 2018-2019 yılı taban 
kalori değeri 2700 Kcal/kg dır. 2017-2018-2019 yılları için ise tavan kalori değeri 
3500 Kcal/kg dır.18 Mart Çan Termik Santralı için 2017-2018-2019 yılları İşletme 
Dönemi Baz Fiyatı KDV hariç 88,12 TL/Ton dur. 

- Sanayi amaçlı kömür satışları:  
2016 yılında, sanayi amaçlı satışlar tüm satış miktarının %16,2’sini oluşturmuş 

ve bu satışlardan 458 milyon TL net satış hasılatı sağlanmıştır.  
Buna göre, sanayi amaçlı kömürlere olan 2016 yılı taleplerinin 31.12.2015 

tarihi itibarıyla firmaların fiili durumlarını gösterir listeler üzerinden değerlendirmeye 
alındığı, sanayicilerin 2013-2014ve 2015 yıllarında sözleşme kapsamında, 2016 yılı 
için talep etmiş olduğu kömürle aynı cins ve ebatlı toz veya fındık-parça kömür alan 
sanayicilerimiz talep etmiş sanayicilerin (2015 yılında 300 ton altında kömür alım 
sözleşmesi imzalayan ancak hiç kömür almayan firmalar da dâhil) “eski müşteri”, 
belirtilen yıllarda talebi olan kömürle ilgili alımı bulunmayan müşterilerin ise “yeni 
müşteri” olarak tanımlandığı, bu esasa göre firma taleplerinin maksimum miktar 
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Satışlar, müşteri grupları itibarıyla aşağıda incelenmiştir.  
- Termik santrallere yapılan satışlar: 
TKİ Kurumunca; 2016 yılında kurulu gücü 1.034 MW olan Soma Termik 

Santrallerine (A-B) 6.066 bin ton, kurulu gücü 365 MW olan Kütahya/Tunçbilek 
Termik Santraline 1.239 bin ton, kurulu gücü 320 MW olan Çanakkale/Çan Termik 
Santraline 1.672 bin ton, karşılığında toplam 809 milyon TL net satış hasılatı 
sağlanmıştır. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile Soma Elektrik Üretim 
ve Ticaret AŞ (SEAŞ) Genel Müdürlüğü arasında, 21.11.2014 tarihinde imzalanan 
protokol ile bu Termik Santral 22.06.2015 tarihinden itibaren Soma Termik Santral 
Elektrik Üretim A.Ş’ ye devredilmiştir. Yine Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
Genel Müdürlüğü ile EÜAŞ arasında 26.11.2014 tarihinde protokol ile Tunçbilek 
Termik Santrali 22.06.2015 tarihinde Çelikler Holding Orhaneli Tunçbilek Elektrik 
Üretim A.Ş.’ ye devredilmiştir.  

Tunçbilek A Termik Santralı 2016 yılı kömür satış baz fiyatı 115,73 TL/Ton, 
Tunçbilek B Termik Santralı kömür satış baz fiyatı 75,35 TL/Ton dur. 2017 yılı 
Tunçbilek A Termik Santralı kömür satış baz fiyatı 129,74 TL/Ton, Tunçbilek B 
Termik Santralı kömür satış baz fiyatı 84,47 TL/Ton dur. 

Soma B Termik Santralı 1-4 ünitesi 2016 yılı kömür satış baz fiyatı 76,95 
TL/Ton, Soma B Termik Santralı 5-6 ünitesi kömür satış baz fiyatı 55,91 TL/Ton dur. 
2017 yılı Soma B Termik Santralı 1-4 ünitesi kömür satış baz fiyatı 86,26 TL/Ton, 
Soma B Termik Santralı 5-6 ünitesi kömür satış baz fiyatı 62,68 TL/Ton dur. 

TKİ ile EÜAŞ’a bağlı 18 Mart Çan Termik Santralı arasında 01.01.2017 
tarihinden geçerli olacak şekilde 2017-2019 yıllarını kapsayan 3 yıllık kömür alım 
protokolü imzalanmıştır. 18 Mart Çan Termik Santralı protokolünde 2017 yılı baz 
kalori değeri 2500+200-100 Kcal/kg iken, 2018-2019 yılı baz kalori değeri 2800±100 
Kcal/kg dir. 2017 yılı taban kalori değeri 2400 Kcal/kg iken, 2018-2019 yılı taban 
kalori değeri 2700 Kcal/kg dır. 2017-2018-2019 yılları için ise tavan kalori değeri 
3500 Kcal/kg dır.18 Mart Çan Termik Santralı için 2017-2018-2019 yılları İşletme 
Dönemi Baz Fiyatı KDV hariç 88,12 TL/Ton dur. 

- Sanayi amaçlı kömür satışları:  
2016 yılında, sanayi amaçlı satışlar tüm satış miktarının %16,2’sini oluşturmuş 

ve bu satışlardan 458 milyon TL net satış hasılatı sağlanmıştır.  
Buna göre, sanayi amaçlı kömürlere olan 2016 yılı taleplerinin 31.12.2015 

tarihi itibarıyla firmaların fiili durumlarını gösterir listeler üzerinden değerlendirmeye 
alındığı, sanayicilerin 2013-2014ve 2015 yıllarında sözleşme kapsamında, 2016 yılı 
için talep etmiş olduğu kömürle aynı cins ve ebatlı toz veya fındık-parça kömür alan 
sanayicilerimiz talep etmiş sanayicilerin (2015 yılında 300 ton altında kömür alım 
sözleşmesi imzalayan ancak hiç kömür almayan firmalar da dâhil) “eski müşteri”, 
belirtilen yıllarda talebi olan kömürle ilgili alımı bulunmayan müşterilerin ise “yeni 
müşteri” olarak tanımlandığı, bu esasa göre firma taleplerinin maksimum miktar 

  

belirlendikten sonra hesaplanan firma performansları göz önünde bulundurularak 
tahsislerin gerçekleştirildiği, çimento sektörüne sanayi tip sözleşmeleri kapsamında 
yılbaşı itibarıyla kömür verilmeyeceği, sözleşme imzalamadan önce kapasite raporları 
incelenerek kapasite raporu üzerinde tereddüte düşülmesi durumunda oluşturulacak 
teknik heyetçe tesisin yerinde inceleneceği, eski ve yeni müşteri bazında her bir cins 
ve ebat kömürler için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanan tahsis listeleri ile Yönetim 
Kurulu Kararı ve 2016 yılı Tip Sanayi Sözleşmelerinin yazı ekinde gönderildiği, 
Yönetim Kurulu Kararı ve Komisyon kararlarında belirlenen esaslar dâhilinde 
sözleşmelerin imzalanmasını ve nihai tahsis listelerin Genel Müdürlüğe gönderilmesi 
istenmiştir. 

Yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili olan 25.12.2015 tarih ve 17/206 sayılı TKİ 
Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararının, A- Çimento sektörü ile ilgili 
olarak 8 maddeden, B- Sanayi sektörü ile ilgili olarak 10 maddeden, linyit kömürü 
kullandığını kapasite raporu ile belgeleyen kümes işletmeleri dâhil olmak üzere sanayi 
kuruluşlarına, ihaleli satış kapsamında kömür satış sözleşmesi imzalayan Eti Maden 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikası İşletme Müdürlüğüne ve çerçeve sözleşmesi bulunan 
çimento fabrikalarına,  kömür tahsisi yapılmıştır.  

Son yıllarda sanayi amaçlı kömür kullanımında arz noksanlığı ve fiyat avantajı 
nedeniyle petro koku tercih edilmekte ve bu yakıtın ithalatında artış olmuştur. Bu 
durum, talebe bağlı olarak Kurumun sanayi amaçlı kömür satışlarını olumsuz 
etkilemiştir. Ancak, birim enerji bazında kömürden daha fazla karbondioksit 
emisyonuna sahip olan petro koku çevreyi kirletici etkisi bulunmaktadır. Petro 
kokunda görülen ithalat artışına bağlı olarak çevreye verdiği kirletici etkisinin kontrol 
edilmesi için 4856 sayılı “Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında 
Kanun” ve “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtların 
İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon (DTS) Tebliği” hükümlerine 
dayanılarak, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce 
24.02.2011 tarihinde 2011/4 sayılı “İthal Katı Yakıtlar” genelgesi yayımlanmıştır.  

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan satışlar: 
2003 yılından itibaren yürütülmekte olan programla, fakir ailelere asgari 500 

kg. bedelsiz kömür yardımı uygulamasının 2016 yılında da sürdürülmesine yönelik, 
Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin 2016/8369 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı, 15.01.2016 tarih ve 29594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin söz konusu Bakanlar Kurulu 
kararlarında, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu(TKİ) ve Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK)Genel Müdürlüklerinin görevlendirildiği, TKİ’nin dağıtacağı kömür ve 
gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya 
iştiraklerine ait sahalardan da temin edebileceği, CIF satış esaslarında valiliklerce 
bildirilen teslim noktalarına kadar gönderilecek kömürün sevk noktalarının konumuna 
göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla nakledileceği, TCDD ile taşınacak kömüre bu 
kuruluşa öncelik verileceği ve taşıma konusunda protokol yapılacağı, TKİ ve TTK 
Genel Müdürlüklerinin CIF satış esasına göre valiliklere teslim edilecek kömüre ilişkin 
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bedeller görev zararı sayılarak 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci 
maddesi çerçevesinde ilgili kuruluşlara ödeneceği belirtilmiştir. 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yaklaşık 2 milyon ton kömürün 
CIF/CIP satış esasına göre Valiliklere teslim edileceğinden bahisle, TKİ Kurumu 
Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığının 16.03.2016 tarihli yazısı 
ilgili birimlere gönderilmiştir. 

Yazıda, taşınacak kömürlerin vagonlarla sevki için TCDD ile protokol 
imzalandığı, kömürlerin sevk ve teslimatlarına ait protokollerin Valiliklerle 
imzalanmasına devam edildiği, bu protokollerin imzalanmasını müteakip kömür 
sevkine başlanacağı, belirtilmiştir. 

Yine aynı yazıda; kömür hazırlama tesislerinden torbalama tesislerine kömür 
nakledilmesine, Valiliğin belirlediği ilçelerdeki mutemetlere teslim edilmek üzere 
karayolu ile gönderilecek kömürlere yönelik nakliye, bu kömürlerin lavvar ve 
torbalama, iş makinesi, kamyon ve araç kiralanmasına yönelik, kömürlerin 
yüklemesine, indirilmesine, istiflenmesine yönelik, tüm hizmet alım yetkilerinin 
Müessese Müdürlüğüne verildiği, yetki verilen bu mal ve hizmet alımlarının, 
15.01.2016 tarihli ve 2016/8369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve “TKİ Kurumunun 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/r maddesi uyarınca yapacağı Mal ve Hizmet 
Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda 
yapılarak, kömürlerin Valiliğin belirlediği yetkililere seri ve kesintisiz olarak teslim 
edilmesi, hususlarının da belirtilmiş olunduğu görülmüştür. 

Diğer taraftan, 2016/8369 sayılı BKK’nın 6 ncı maddesi gereğince, Hazine 
Müsteşarlığınca yayımlanan “Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin 
2016/8369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar 
Genelgesi” de, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Pazarlama Satış Dairesi Başkanlığının 
16.03.2016 tarihli yazısı ekinde ilgili birimlere gönderilmiştir.  

SYD Vakıflarına teslim edilen son üç yıllık kömür miktarları aşağıda 
gösterilmiştir. 

  TKİ üretimi  Ticari kömür  Toplam teslimat 

Yıl  (Bin ton)  (Bin ton)  (Bin ton) 
2014  649  1.313  1.962 
2015  840  1.128  1.969 

 
 

2016  970  1.422  2.392 

Bu çerçevede; Valiliklerden gelen kömür talepleri üzerine TKİ tarafından 
Valiliklerle Mayıs/2016 Ayında protokoller ve TCDD ile Soma ve Tunçbilek’ten 
öncelikli olarak sevk edilecek günlük 2.000 ton kömür sevkiyatına ilişkin protokol de 
18.03.2016 tarihinde imzalanmıştır. 

Valiliklere sevk edilecek kömürün sağlandığı işletmeler itibariyle, 2016 yılında 
sevki gerçekleşen kömür miktarı ile fatura edilen tutarları gösterir tablo aşağıdadır. 

 

106 Sayıştay   



  

bedeller görev zararı sayılarak 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci 
maddesi çerçevesinde ilgili kuruluşlara ödeneceği belirtilmiştir. 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yaklaşık 2 milyon ton kömürün 
CIF/CIP satış esasına göre Valiliklere teslim edileceğinden bahisle, TKİ Kurumu 
Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığının 16.03.2016 tarihli yazısı 
ilgili birimlere gönderilmiştir. 

Yazıda, taşınacak kömürlerin vagonlarla sevki için TCDD ile protokol 
imzalandığı, kömürlerin sevk ve teslimatlarına ait protokollerin Valiliklerle 
imzalanmasına devam edildiği, bu protokollerin imzalanmasını müteakip kömür 
sevkine başlanacağı, belirtilmiştir. 

Yine aynı yazıda; kömür hazırlama tesislerinden torbalama tesislerine kömür 
nakledilmesine, Valiliğin belirlediği ilçelerdeki mutemetlere teslim edilmek üzere 
karayolu ile gönderilecek kömürlere yönelik nakliye, bu kömürlerin lavvar ve 
torbalama, iş makinesi, kamyon ve araç kiralanmasına yönelik, kömürlerin 
yüklemesine, indirilmesine, istiflenmesine yönelik, tüm hizmet alım yetkilerinin 
Müessese Müdürlüğüne verildiği, yetki verilen bu mal ve hizmet alımlarının, 
15.01.2016 tarihli ve 2016/8369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve “TKİ Kurumunun 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/r maddesi uyarınca yapacağı Mal ve Hizmet 
Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda 
yapılarak, kömürlerin Valiliğin belirlediği yetkililere seri ve kesintisiz olarak teslim 
edilmesi, hususlarının da belirtilmiş olunduğu görülmüştür. 

Diğer taraftan, 2016/8369 sayılı BKK’nın 6 ncı maddesi gereğince, Hazine 
Müsteşarlığınca yayımlanan “Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin 
2016/8369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar 
Genelgesi” de, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Pazarlama Satış Dairesi Başkanlığının 
16.03.2016 tarihli yazısı ekinde ilgili birimlere gönderilmiştir.  

SYD Vakıflarına teslim edilen son üç yıllık kömür miktarları aşağıda 
gösterilmiştir. 

  TKİ üretimi  Ticari kömür  Toplam teslimat 

Yıl  (Bin ton)  (Bin ton)  (Bin ton) 
2014  649  1.313  1.962 
2015  840  1.128  1.969 

 
 

2016  970  1.422  2.392 

Bu çerçevede; Valiliklerden gelen kömür talepleri üzerine TKİ tarafından 
Valiliklerle Mayıs/2016 Ayında protokoller ve TCDD ile Soma ve Tunçbilek’ten 
öncelikli olarak sevk edilecek günlük 2.000 ton kömür sevkiyatına ilişkin protokol de 
18.03.2016 tarihinde imzalanmıştır. 

Valiliklere sevk edilecek kömürün sağlandığı işletmeler itibariyle, 2016 yılında 
sevki gerçekleşen kömür miktarı ile fatura edilen tutarları gösterir tablo aşağıdadır. 

 

  

Tablo 26: Valiliklere sevk edilen kömürlerin sağlandığı yerler  

  Sevkiyat Valiliklere fatura 

İşletmesi Miktarı edilen tutar 

  Bin Ton  Bin TL 

ELİ 677.613 336.888 

GLİ 292.680 140646 

TKİ İşletmeler toplamı 970.293 477.534 

Çelikler 572.726 228.980 

Kiaş 407.651 152.937 

Şırnak Enerji 70.507 22.786 

Yeni Çeltek 370.624 129.795 

Rödovans-İştirakçi toplamı 1.421.508 534.498 

Genel toplam 2.391.801 1.012.032 

2016 yılında, fakir ailelere yapılacak kömür yardımı kapsamında, Valiliklere 
sevk edilen 2,4 milyon ton kömürün % 40,6’sı Kurumun kendi müesseselerinden, 
%32,5’i Kurumun iştiraklerinden, %26,9’u da rodövansçı firmalardan sağlanmıştır.   

Kömürün sağlandığı yerlere göre, CIF ortalama birim satış fiyatı genel 
toplamda 423,1 TL/ton olup; Kurumun kendi müessese üretimi kömürlerde 492,1 
TL/ton, iştiraklerinden alınan kömürlerde 363,3 TL/ton, rodövansçı firmalardan alınan 
kömürlerde de 391,4 TL/ton olmuştur.     

TKİ İştirak, Rödovanscı ve Müesseselerce üretilerek sevk edilen 2.391.801 ton 
kömürün %23 ü oranında 571.059 tonu demiryolu ile %77’si oranında 1.820.742 tonu 
da karayolu ile taşınarak Müesseselerce toplam 85,9 milyon TL taşıma gideri 
ödenmiştir. 

Rodövansçı firmalar ile iştirakler tarafından teslim edilen kömürün nakliye 
bedeli birim fiyata dâhil olduğundan Kurum tarafından ayrıca taşıma gideri 
yapılmamıştır.  

Fakir ailelere kömür dağıtımı yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarının 
eki kararnamede, CIF satış esasına göre valiliklere teslim edilen kömürlerin bedeli 
görev zararı sayıldığından, Hazine Müsteşarlığının incelemeleri sonucunda kömürün 
bedeli Genel Bütçeden Kuruma ödenmektedir. 

Konuya ilişkin, 2016 yılında valiliklere fatura edilen kömür bedelinden; 2015 
yılından devreden 1,6 milyar TL görev zararına, 2016 yılında 1 milyar TL tahakkuk 
olarak ilave edilmiş, yılsonuna kadar 1,3 milyar TL’si Kuruluşa ödenmiştir.  

İnceleme tarihi (Mayıs-2017) itibarıyla, 2016 yılı tahakkukları için Hazine 
Müsteşarlığı tarafından henüz bir inceleme raporu hazırlanmadığı, dolayısıyla 
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2017/Mayıs ay sonu itibarıyla bu kapsamda kesinleşmemiş 858 milyon TL Kuruluşun 
Hazineden alacağının bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir.  

- Diğer teshin satışları: 
Teshin amaçlı diğer satışlar bayiler aracılığı ile yapılan satışlar ile gerçek ve 

tüzel kişilere doğrudan yapılan satışlardan oluşmaktadır. 2016 yılında bu kapsamda 
817 bin ton kömür satışı yapılmış ve karşılığında 281 milyon TL hasılat sağlanmıştır. 

Isınma amaçlı üretilen kömürlerin ülke genelinde bayiler aracılığı ile satılması 
uygulamasına, TKİ Kurumu Yönetim Kurulunun 09.09.2004 tarih ve 446 sayılı Kararı 
ile 01.10.2004 tarihinden itibaren geçilmiştir.  

Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığınca TKİ Kurumu Genel Müdürlük 
Makamına sunulan 19.10.2015 tarih ve 995 sayılı takririnin Yönetim Kuruluna 
havalesi sonucu, devam etmekte olan bayilik sisteminin faydaları yanında 
uygulamadaki sıkıntıları ve sistemin daha iyi yürütülmesi için birimlerden gelen 
öneriler doğrultusun da bayilik kriterleri, bayi olabileceklerin tanımı, bayiler eliyle 
pazarlanacak kömür cinsleri, kömürlerin tavsiye edilen azami depo satış fiyatlarının 
tespitinde dikkate alınacak kriterler, hususlarında 16.11.2015 tarih ve 15/180 sayılı 
yönetim kurulu kararı alınmıştır. 

Yönetim kurulu kararında, yukarıda belirtilen esasların belirlenmesi yanında, 
bayi kar oranlarının TKİ üretim-satış noktasındaki KDV hariç satış fiyatlarının %15’i 
olacak şekilde hesap edilmesi, uygulanacak bayilik sözleşme süresinin 31.12.2016 
tarihine kadar geçerli olması, bayilik sözleşmesi imzalanması ve yürütülmesi 
konusunda müessese müdürlüklerinin yetkili kılınması da yer almıştır.    

b) Satış fiyatları: 
233 sayılı KHK’nın 35/1 inci maddesine göre; teşebbüs, müessese ve bağlı 

ortaklıklar ürettikleri mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını tespit etmede serbest 
olduklarından, kömürün satış fiyatı TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim 
Kurulunun kararlarıyla belirlenmektedir.  

Piyasa satış fiyatları özellikle satış noktasında teslim (FOB) kömür satış 
fiyatları yıllık iş programı hedefleri, kömürün kalitesi (kömürdeki nem, kül, uçucu 
madde, yanar kükürt, toplam kükürt oranları ve kalori değeri), maliyet ve kar-zarar 
durumu, piyasa şartları, arz-talep durumu, piyasadaki üretici ve satıcı firmaların kömür 
kalite ve fiyatları da dikkate alınarak değerlendirildikten sonra TKİ Yönetim Kurulu 
kararı ile yürürlüğe girmektedir. 

Teshin ve sanayi amaçlı piyasa kömürlerinin satış fiyatları, TKİ Kurumu Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 25.12.2015 tarih ve 17/206 sayılı kararı ile belinmiş 
ve 01.01.2016 tarihinden geçerli olan bu fiyatların uygulanması 2016 yılının sonuna 
kadar devam edilmiştir. Yıl içinde TKİ Yönetim Kurulunun 28.12.2016 tarih ve 11/79 
sayılı kararı ile 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere kömür fiyatları yeniden 
belirlenerek uygulamaya konmuştur. 2017 yılı Temmuz ayına kadar uygulanan bu 
fiyatlar TKİ Yönetim Kurulunun 07.07.2017 tarih ve 19/143 sayılı kararıyla 
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08.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere kömür satış fiyatları yeniden 
güncellenmiştir. 

Yönetim kurulunun kararı ile belirlenen, teshin ve sanayi amaçlı piyasa 
kömürlerinin 2016 ve 2017 yılı satış fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Tablo 27: 01.01.2016 tarihinden geçerli kömür satış fiyatları 

  KDV hariç FOB fiyatı Orjinal Alt ısıl değer Kalori fiyatı  
Kömür ebatı TL/Ton Kcal/kg TL 

mm İthal GLİ ELİ İthal GLİ ELİ İthal GLİ ELİ 
+18-10/18 552 344 344 6.500 5.137 4.676 85 67 74 
0,5-18 313 194 189 6.000 5.051 4.770 52 39 40 

01.01.2017 tarihinden geçerli kömür satış fiyatları 
  KDV hariç FOB fiyatı Orjinal Alt ısıl değer Kalori fiyatı  

Kömür ebatı TL/Ton Kcal/kg TL 
mm İthal GLİ ELİ İthal GLİ ELİ İthal GLİ ELİ 

+18-10/18 646 366 366 6500 5017 4817 99 73 76 
0,5-18 381 206 201 6000 5105 4820 64 40 42 

08.07.2017 tarihinden geçerli kömür satış fiyatları 
  KDV hariç FOB fiyatı Orjinal Alt ısıl değer Kalori fiyatı  

Kömür ebatı TL/Ton Kcal/kg TL 
mm İthal GLİ ELİ İthal GLİ ELİ İthal GLİ ELİ 

+18-10/18 675 394 394 6500 4984 5035 104 79 78 
0,5-18 306 214 209 6000 5053 4918 51 42 43 

Yıl içindeki fiyat değişikliklerinin ihaleli, protokollü, sözleşmeli, trampalı, 
bağlantılı ve bayilik yoluyla satışlara uygulanıp uygulanmayacağı ilgili sözleşme, 
şartname veya protokollerde belirlenmekte, doğrudan satışlarda ise Satış 
Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre işlem yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, Termik santrallara satılan kömürlerin fiyatları, Yüksek Planlama 
Kurulunun 14.02.2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Enerji 
KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Usul ve 
Esaslarına” ilişkin kararı kapsamında akdedilen protokollere göre belirlenmekte iken, 
EÜAŞ’ın itirazları üzerine fiyatlar güncellenememiş ve Hazine Müsteşarlığınca da bir 
karara varılamadığından, 2012 yılsonu fiyatları ile kömür satışına 2016 yılında da 
devam edilmiştir.  

TKİ ile SEAŞ arasında 21.11.2014 tarihinde imzalanan kömür alım protokolleri 
kapsamında, 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 22.06.2015 tarihinde 
Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı’nın 22.06.2015 tarih ve 3940 sayılı 
yazıları ile Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ’ ye devredilmiştir. 

 TKİ ile EÜAŞ arasında 26.11.2014 tarihinde imzalanan kömür alım 
protokolleri, 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 22.06.2015 tarihinde 
Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığı’nın 22.06.2015 tarih ve 3976 sayılı 
yazıları ile Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim AŞ’ ye devredilmiştir. 

2016 yılı İşletme dönemi baz fiyatları kömür temin sözleşmelerinde belirlenmiş 
olup, takip eden yılların baz kömür satış fiyatları; Sistem gün öncesi fiyatı, işçilikle 
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ilgili temel asgari ücretler, rafine edilmiş petrol ürünleri endeksi ve Yurt içi üretici 
fiyat endeksi parametrelerinin kullanıldığı bir formülasyona göre tayin edilir. 

Ayrıca, 233 sayılı KHK’nın 35/1 inci maddesine göre; teşebbüs, müessese ve 
bağlı ortaklıklar ürettikleri mal ve hizmetlerin satış fiyatlarını tespit etmede serbest 
olmakla birlikte, KHK’nin aynı maddesi içinde; 

-Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulu; 
teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların faaliyet alanlarıyla ilgili olarak 
görevlendirme yapabileceği veya ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatlarını tespit 
edebileceği,   

-Bakanlar Kurulunca teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların ürettikleri mal ve 
hizmetlerin fiyatlarının satış fiyatının altında tespit edilmesi veya faaliyet alanları ile 
ilgili olarak görev verilmesi halinde söz konusu görevler ile ilgili bu kuruluşlara 
ödenecek görev zararı bedeli Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekle 
karşılanacağı, 

-Görev zararı bedeline ilişkin hususlar ve bu bedelin hesaplanma yöntemi 
Bakanlar Kurulu kararında açıkça belirtileceği, 

-Her bir görev zararı uygulamasına ilişkin usul ve esasların Hazine 
Müsteşarlığınca ilgili Bakanlığın görüşü alınarak belirleneceği, 

hükme bağlanmıştır. 
2- Mamul ve ticari kömür stokları: 
Kurumun müesseseleriyle birlikte konsolide edilen 2016 yılsonu kömür 

stoklarının yıl içindeki hareketi, geçen yıldan devreden stok miktar ve tutarları ile 
birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 28: Mamul kömür ve ticari kömür stokları 
  2015’den devir 2016 yılında giren  
  Üretilen Satın alınan Diğer              Toplam         

Stoklar        Miktar  Tutar  Miktar  Tutar   Miktar  Tutar   Miktar  Tutar  Miktar  Tutar  
  Bin Ton  Bin TL Bin Ton Bin TL Bin Ton Bin TL Bin Ton  Bin TL Bin Ton  Bin TL 
A - Mamuller                 
  -ELİ Müessesesi 891 54.067 5.174 523.680       5.174 523.680 
  -GLİ Müessesesi 35 1.951 2.516 391.723    72 3.118 2.588 394.841 
 -Genel Müdürlük(TKİ):                
        Tuvönan 379 9.301             
         Krible 176 5.118       7 216 7 216 

Toplam (A) 1.481 70.437 7.690 915.403 0 0 79 3.334 7.769 918.737 
B -Ticari Kömür:                
  -ELİ Müessesesi 61 9.116    6.061 1.053.316    6.061 1.053.316 
  -GLİ Müessesesi       196 70.409    196 70.409 
 -Genel Müdürlük(TKİ):                
         Krible        1.234 382.823    1.234 382.823 
              Toplam (B) 61 9.116 0 0 7.491 1.506.548 0 0 7.491 1.506.548 
   Genel toplam (A+B) 1.542 79.553 7.690 915.403 7.491 1.506.548 79 3.334 15.260 2.425.285 

             2016 yılında çıkan   
  Satılan İç tüketim Diğer  Toplam 2017'ye devir 

Stoklar        Miktar  Tutar  Miktar  Tutar   Miktar  Tutar   Miktar  Tutar  Miktar  Tutar  
  Bin Ton  Bin TL Bin Ton Bin TL Bin Ton Bin TL Bin Ton  Bin TL Bin Ton  Bin TL 
A - Mamuller                      
  -ELİ Müessesesi 5.136 508.356 6 1.410    5.142 509.766 923 67.981 
  -GLİ Müessesesi 2.273 359.050 7 1.605    2.280 360.655 343 36.137 
 -Genel Müdürlük(TKİ):                 
        Tuvönan       82 2.011 82 2.011 297 7.290 
         Krible 54 599       54 599 129 4.735 

Toplam (A) 7.463 868.005 13 3.015 82 2.011 7.558 873.031 1.692 116.143 
B -Ticari Kömür:                 
  -ELİ Müessesesi 5.650 983.920   14 5 1.078 5.655 985.012 467 77.420 
  -GLİ Müessesesi 196 70.409       196 70.409     
 -Genel Müdürlük(TKİ):                 
         Krible        1.234 382.823 1.234 382.823     
              Toplam (B) 5.846 1.054.329 0 14 1.239 383.901 7.085 1.438.244 467 77.420 
   Genel toplam (A+B) 13.309 1.922.334 13 3.029 1.321 385.912 14.643 2.311.275 2.159 193.563 

TKİ Kurumunun geçen yıldan devreden 1.542 bin ton kömür stoklarına 2016 
yılında 15.260 bin ton giriş, 14.643 bin ton çıkış olduğundan 2016 yılına 2.159 bin ton 
kömür stoku devretmiştir. 

Miktar olarak geçen yıla göre %40 oranında artan kömür stoklarının 2016 
yılsonu maliyeti toplamı 193,6 milyon TL olmuştur.  

G- Sigorta işleri: 
Kurumun sigorta işleri, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünün 05.10.2007 tarih ve 

26/480 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Sigorta İşleri Yönergesi 
hükümlerine göre yürütülmektedir.  

2016 yılında sigorta yoluyla güvence altına alınan varlıkların sigortaya esas 
değerleri, iç ve dış sigorta ile ilgili ödemeler, mahsup veya tahsilâtlar ile birikmiş iç 
sigorta fonu aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 29: Sigorta 

    Ayrılan fon Mahsup 
veya  Fark 

Birikmiş iç 
sigorta 
fonu Sigorta  veya ödenen tahsil edilen 

Sigorta türü kıymeti prim tutarı hasar tutarı 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- 2015’den devreden iç sigorta 
fonu   6.465 

B-Yıl içinde yaptırılan:           

    1- İç sigorta 217.265 633 57 576 576 

    2- Sigorta şirketlerine 226.156 518  518 - 

                         Toplam (B) 443.421 1.151  1.094 576 
C-  2017'ye devreden iç sigorta 
fonu   7.041 

Kuruluşun konsolide olarak, faaliyet döneminde gider kaydı suretiyle 633 bin 
TL iç sigorta fonu ayrılmıştır. Ayrıca yangın, trafik zorunlu mali mesuliyet, nakliyat, 
kasko ve mesleki sorumluluk sigortası branşlarında sigorta ettirilen riskli varlıklar için 
de ilgili sigorta şirketine 518 bin TL prim ödenmiştir. Buna karşılık oluşan hasarlar 
nedeniyle iç sigorta fonundan 57 bin TL mahsup yapılmıştır.  

Kurumun 2017 yılına devreden iç sigorta fonunun tutarı 7.041 bin TL olarak 
kayıtlarda yer almıştır. 

H- İşletme sonuçları: 
1 – Satışların karlılığı: 
Kurumun 2016 yılında elde ettiği satış hasılatı ile satış maliyetleri ve maliyete 

göre kar veya zarar durumu, program rakamlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 Sayıştay   



  

 
Tablo 29: Sigorta 

    Ayrılan fon Mahsup 
veya  Fark 

Birikmiş iç 
sigorta 
fonu Sigorta  veya ödenen tahsil edilen 

Sigorta türü kıymeti prim tutarı hasar tutarı 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A- 2015’den devreden iç sigorta 
fonu   6.465 

B-Yıl içinde yaptırılan:           

    1- İç sigorta 217.265 633 57 576 576 

    2- Sigorta şirketlerine 226.156 518  518 - 

                         Toplam (B) 443.421 1.151  1.094 576 
C-  2017'ye devreden iç sigorta 
fonu   7.041 

Kuruluşun konsolide olarak, faaliyet döneminde gider kaydı suretiyle 633 bin 
TL iç sigorta fonu ayrılmıştır. Ayrıca yangın, trafik zorunlu mali mesuliyet, nakliyat, 
kasko ve mesleki sorumluluk sigortası branşlarında sigorta ettirilen riskli varlıklar için 
de ilgili sigorta şirketine 518 bin TL prim ödenmiştir. Buna karşılık oluşan hasarlar 
nedeniyle iç sigorta fonundan 57 bin TL mahsup yapılmıştır.  

Kurumun 2017 yılına devreden iç sigorta fonunun tutarı 7.041 bin TL olarak 
kayıtlarda yer almıştır. 

H- İşletme sonuçları: 
1 – Satışların karlılığı: 
Kurumun 2016 yılında elde ettiği satış hasılatı ile satış maliyetleri ve maliyete 

göre kar veya zarar durumu, program rakamlarıyla birlikte aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Geçen yıla göre artan kömür satış miktarına bağlı olarak, Kurumun net satış 
hasılatı da %13,6 oranında artmış ve 2016 yılı net satış hasılatı program hedefinin 
yaklaşık %5,9 altında gerçekleşmiştir.  

Cari yılda, 2.407 milyon TL net satış hasılatı elde edilmesine karşılık, 2.727 
milyon TL satış maliyeti gerçekleşmiştir. Toplam satış maliyetinin; 2.306 milyon 
TL’si satılan mamullerin maliyetine, 421 milyon TL’si de pazarlama, satış, dağıtım ve 
yönetim giderlerinden oluşan faaliyet giderlerine aittir.  

2016 yılında satılan toplam 14.543 bin ton kömürün %61,7’sine karşılık gelen 
8.977 bin tonu termik santrallerine, %38,3’üne karşılık gelen 5.566 bin tonu da diğer 
yerlere yapılmıştır. Bu satışlardan sağlanan 2.406,9 milyon TL net satış hasılatının 
%33,6’sı termik santrallerinden, %66,4’ü de diğer yerlerden sağlanmıştır.  

TKİ Kurumu Müessese ve işletmelerinde 2015 yılından denetim Tarihine 
(Ağustos 2017) kadar olan süredeki satışlar İrdelendiğinde; 
 

ELİ Müessesesi 2015 yılında ton başı ortalama; 11,02 TL'den 109,5 Milyon 
işletme karı,  13,19 TL'den 118,1 Milyon faaliyet zararı, 4,43 TL'den 40,0 Milyon 
ticari zarar oluşmuştur. 

ELİ Müessesesi 2016 yılında ton başı ortalama; 0,62 TL'den 1,3 Milyon işletme 
karı, 25,24 TL'den 228,6 Milyon faaliyet zararı,  4,46 TL'den 40,4 Milyon ticari zarar 
oluşmuştur. 

ELİ Müessesesi 2017 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle ton başı ortalama; 31,85 
TL'den 128,3 Milyon işletme zararı,  53,67 TL'den 216,2 Milyon faaliyet zararı, 34,64 
TL'den 139,5 Milyon ticari zarar oluşmuştur. 

Tablo 30: Satış sonuçları 
         Satış Faaliyet Satış 
  Brüt Net Satışların Faaliyet maliyetleri kârı maliyetleri 

            Birimler Satışlar satışlar maliyeti giderleri toplamı veya topl.göre 
           zararı kâr/zarar 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
ELİ Müessesesi 
  

1.560.359 1.560.359 1.492.277 252.943 1.745.220 (184.861) (10,6) 

GLİ Müessesesi 
 

462.615 462.615 429.459 93.661 523.120 (60.505) (11,6) 

Genel Müd. Mrk. 
 

386.467 384.007 383.973 74.249 458.222 (74.215) (16,2) 

Konsolide toplam 
 

2.409.441 2.406.981 2.305.709 420.853 2.726.562 (319.581) (11,7) 

Satış programı 
 

2.559.739 2.559.739 2.050.958 512.230 2.563.188 (3.449) (0,1) 

Programa göre fark 
 

(150298) (152758) 254.751 (91377) 163.374 (316.132) (193,5) 

Geçen dönem satış 
sonuçları 

2.118.779 2.118.552 1.769.426 382.236 2.151.662 (33.110) (1,5) 
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GLİ Müessesesi 2015 yılında ton başı ortalama; 61,42 TL'den 188,6 Milyon 

işletme karı,  27,80 TL'den 83,1 Milyon faaliyet karı,  20,25 TL'den 60,7 Milyon ticari 
kar oluşmuştur. 

GLİ Müessesesi 2016 yılında ton başı ortalama; 21,74 TL'den 33,2 Milyon 
işletme karı, 24,5 TL'den 60,5 Milyon faaliyet zararı, 17,8 TL'den 44,1 Milyon ticari 
zarar oluşmuştur. 

GLİ Müessesesi 2017 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle ton başı ortalama; 18,24 
TL'den 22,9 Milyon işletme karı, 12,79 TL'den 16,0 Milyon faaliyet zararı,   23,53 
TL'den 29,5 Milyon ticari zarar oluşmuştur. 

ÇLİ İşletmesi 2015 yılında ton başı ortalama; 34,11 TL'den 51,0 Milyon işletme 
karı, 19,1 TL'den 26,1 Milyon faaliyet karı,    1 4,7 TL'den 19,9 Milyon ticari kar 
oluşmuştur.                                                     

ÇLİ İşletmesi 2016 yılında ton başı ortalama; 37,75 TL'den 66,8 Milyon işletme 
karı,    25,3 TL'den 43,8 Milyon faaliyet karı, 23,7 TL'den 40,9 Milyon ticari kar 
oluşmuştur. 

ÇLİ İşletmesi 2017 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle ton başı ortalama; 36,24 
TL'den 15,2 Milyon işletme karı,15,60 TL'den 6,5 Milyon faaliyet karı,  12,80 TL'den 
5,4 Milyon ticari kar oluşmuştur.     

Yukarıda faaliyette bulunan müessese ve işletmelerde 2015 yılından itibaren 
artarak devam eden zararların olduğu görülmektedir. 

Bu zararlar incelendiğinde; 
İnceleme tarihinde (Ağustos 2017), TKİ Kurumunca üretilecek kömürlerin 

termik santrallerine verilmesi hususunda; 01.01.2015 tarihinden geçerli olan, Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ile Soma Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ 
(SEAŞ) arasında, aynı tarihte Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) arasında; Soma B Termik Santrallerinin 
linyit kömürü ihtiyacının karşılanması için 18 yıllık süreyi, Tunçbilek A ve Tunçbilek 
B Termik Santralinin linyit kömürü ihtiyacının karşılanmasına 20 yıllık sözleşmelerin 
21.11.2014 tarihinde imzalandığı,  

Sözleşmelere konu olan Termik Santrallerin özelleştirmelerinin tamamlandığı 
ve 22.06.2015 tarihi itibarıyla alıcılarına devredildiği, 

2016 yılında; müesseselerin termik santrallerine 2014 yılından itibaren verilen 
ve artırılmayan satış fiyatları olduğu,  

Yeni yapılan yasal düzenlemeler sonucunda; kömür çıkarılan işyerlerinde 
yeraltında çalışan işçilere ödenecek ücret asgari ücretin iki katından az olamayacak, 
çalışma süresi haftada 45 saatten 36 saate inecek ve günlük çalışma süresi ise 6 saati 
geçemeyeceği, ayrıca, emeklilik yaşı da 55’ten 50’ye düşürüldüğü, Bu düzenlemeler 
sonrasında, yeraltı kömür işletmelerindeki maliyetler önemli oranda artmış olduğu, 
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Buna mukabil TKİ’nin ısınma ve sanayi satış gelirlerinde ciddi bir azalma olduğu, 
Kömür çıkartılan işyerlerinde yeraltında çalışan işçilere ödenecek ücret 

artışların, emeklilik ve diğer sosyal haklardaki iyileştirmelerin kömür maliyetlerinin 
artışına etkisi olduğu anlaşılmaktadır. 

 Özelleşen termik santrallerine uzun bir süre kömür satışlarının 
uygulanmasında, santrallere yapılan kömür satışlarındaki fiyatların, TKİ'nin Gelir-
Gider dengesini bozan ve başa baş noktasının altında oluşan fiyatlar nedeniyle TKİ 
Kurumu önemli bir zarar yüküyle karşı karşıya kalmış ve Kurumun işletme 
faaliyetlerinin zararla sonuçlandığı görülmüştür. 

Satılan her miktar kömür kalitesinin ve maliyetinin farklı olması, birim satış 
fiyatlarının da farklı olmasına neden olmakla birlikte, genelde termik santrallerine 
satılan müessese üretimi kömürlerin daha çok miktarda termik santrallerine verilmiş, 

2012 yılında imzalanan protokollerde, piyasaya göre daha düşük fiyatla elektrik 
santrallerine kömür verilmesinin yanında, verilen kömürün sözleşmelerde belirlenen 
en düşük kalori değerinin altına düşüldüğünde, belirlenen alt sınır kalori değerinin çok 
altında bir fiyat uygulanmasının olumsuz etkileri de ticari kömür dışındaki satışlarda, 
işletme faaliyetlerinin zararla sonuçlanmasına neden olmuştur.  

Bu durum, 2014 yılında imzalanan sözleşmelerde termik santrallerine 
verilecek/satılacak kömür fiyatlarının 2015 yılından geçerli olarak daha da aşağı 
çekilmiş olması nedeniyle daha da belirgin hal almıştır. Yani, termik santrallerine ne 
kadar fazla miktarda satış yapılır ise, bu kömürlerin satış sonuçları daha fazla tutarda 
zararla sonuçlanacaktır. 

Sözleşmenin uygulanmasından önce veya Sözleşme uygulandıktan sonra 
Termik Santrallerine kömür veren/satan kuruluşun zararları yönünden, özellikle 
kömürün satış fiyatı ve 18 ile 20 yıl gibi uzun süreler için taahhüt altına girilen riskler 
yönünden Sözleşmelerin gözden geçirilmesi önem arz etmektedir.  

Kurumun 2016 yılına ait net satışları ile satışların maliyeti ve faaliyet 
giderlerine ilişkin göstergeleri, 2015 yılının gösterge rakamlarıyla birlikte aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 31: Göstergeler 
  2015 2016 
               Göstergeler Gerçekleşme Program Gerçekleşme 
  % % % 

1-Maliyet giderleri göstergesi:      

                Satışların maliyeti x 100 83,5 80,1 95,8 
                              Net satışlar      

2-Faaliyet giderleri göstergesi:      

                 Faaliyet giderleri x 100 18 20,0 17,5 
                          Net satışlar      
3-Satış göstergesi:                       
                Satışların maliyetleri toplamı x 100 101,6 100,1 113,3 
                            Net satışlar      

4-Faaliyet sonucu göstergesi:      

                  Faaliyet kârı x 100 (1,6) (0,1) (13,3) 
                         Net satışlar       

Çizelgeden de görüldüğü üzere, 2016 yılında elde edilen her 100 TL’lik net 
satış hasılatına karşılık, 80,1 TL’lik satış maliyeti yapılacağı ve neticede 20,0 TL 
tutarında işletme faaliyet karı oluşacağı öngörülmüştür. Yıl içinde ise, 100 TL’lik net 
satış hasılatının maliyeti 113,3 TL olmuş ve 13,3 TL işletme faaliyet zararı 
gerçekleşmiştir. 

İşletme faaliyetleri sonucunu doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen bünye içi ve 
bünye dışı faktörler aşağıda kısaca açıklanmıştır.  

a) Bünye içi faktörler: 

- Verimlilik, rantabilite ve iktisadilik arasındaki ilişkiler: 
Kuruluşun verimlilik incelemesi raporun “1-Üretim” alt başlığında ve 

rantabilite değerlendirmesi de “Mali Bünye” bölümünde yapılmıştır.  
-Maliyetler: 
Kömür üretiminin maliyetleri bakımından, işletmelerce doğrudan üretim 

yapılan açık ocaklara ve yüklenici firmalara üretim yaptırılan açık ve kapalı ocaklara 
göre farklılık göstermektedir.  

2016 yılında toplam üretim maliyet giderinin %94,45’ini üretimle doğrudan 
ilgili olan giderler, %5,55’ini de dolaylı üretim ve hizmet yerlerinden gelen giderler 
oluşturmuş olup, tüm üretim giderlerinin içindeki direkt işçilik gider payı ise %6,90 
düzeyinde olmuştur. 

Yüklenici üretimi kömürlerde tesis ve stoklar arası taşıma gideri olmadığından 
birim maliyetlere sadece yıkama aşamasında oluşan taş zayiat miktarının olumsuz 
etkisi olmuştur. Elde edilen lavvar ve torbalanmış kömürlerin ebatlarına göre birim 
maliyetleri ayrı ayrı belirlenmektedir. 
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Kurumun Müessese ve işletmelerinde faaliyet döneminde 915,40 milyon TL 
tutarında üretim gideri yapılarak yaklaşık 7,67 milyon ton satılabilir kömür üretilmiş 
ve ortalama birim üretim maliyeti 119,04 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

 Ocaklardan tuvönan olarak miktarı az üretilen kömürün birim maliyetleri 
genelde çok yüksek oluştuğundan, kömür üretiminin artırılması yanında raporun çeşitli 
bölümlerinde belirtilen hususların da yerine getirilmesi suretiyle ortalama birim 
maliyetlerin düşürülmesine çaba gösterilmelidir.   

-İktisadilik:                     

    2016  2015 

        Net satışlar 
= 

2.406.981 
= 1  1,2 

Satışların maliyeti 2.305.709 

Faaliyet döneminde konsolide olarak Kurumun iktisadilik oranı bir önceki yıla 
göre 0,2 puan düşerek 1 olmuştur. 

Son iki yıldan beri göstergenin düşmesine; 2012 yılında belirlenen termik 
santrallerine satılan kömürlerin satış fiyatları üç yıl boyunca hiç artırılmadan 2016 
yılının sonuna kadar geçerli kalması ile TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim 
Kurulunun 25.12.2015 tarih ve 17/206 sayılı kararı ile belirlenen, teshin ve sanayi 
amaçlı piyasa kömürlerin satış fiyatlarına rağmen düşük olması termik satış 
fiyatlarının aynı şekilde iki yıl değiştirilmeden 2016 yılının sonuna kadar uygulanması 
neden olmuştur.  

b) Bünye dışı faktörler: 
-Kurumun piyasa payı ve fiyatları: 
Dünya Enerji Konseyi istatistiklerinde, 2011 yılsonu itibarıyla Türkiye’nin 

kanıtlanmış işletilebilir linyit rezervi 8,4 milyar ton olarak yer almaktadır. Son yıllarda 
yürütülen arama ve rezerv geliştirme çalışmaları sonucunda ciddi bir rezerv artışı 
sağlanmış ve 2016 yılsonu itibarıyla 15,95 milyar ton olarak gerçekleşmiştir. Bu 
rezervlerin %23’ü oranında 3,67 milyar tonu TKİ Kurumuna aittir.  

2016 yılında yerli kömür aramaları kapsamında TKİ ihale yoluyla hizmet almak 
suretiyle 75.821 metre arama sondajı yapılmıştır. 

Geçmiş yıllarda her yıl 30-35 milyon ton kömür üretimi gerçekleştiren TKİ 
Kurumunda, bazı üretim birimlerinin özelleştirilmeleri nedeniyle 2016 yılında 
rodövanslı sahalardan alınan kömür de dâhil toplam 19,9 milyon ton tuvönan, 16,7 
milyon ton da satılabilir kömür elde edilmiştir. TÜİK verilerine göre, 2016 yılında 
Türkiye’nin satılabilir linyit kömürü üretimi 59,7 milyon ton olduğundan, aynı yıl 
kömür üretiminde Kurumun payı %22 civarında olmuştur.  

Ülkemizdeki linyit kömürü, enerji sektörü (Termik Santral), sanayi sektörü ve 
ısınma taleplerinin karşılanmasına yönelik üretilmektedir. 2016 yılında TKİ Kurumu 
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topluluğunca satılan 14,55 milyon ton linyit kömürünün, %62’si termik santrallerinin, 
%38’i de sanayi sektörü ve ısınma amaçlı talepleri karşılamıştır. 

-Fiyatlar: 
Termik Santrallerine satılan kömürlerin dışındaki kömür satış fiyatları, 233 

sayılı KHK’nın 35/1 inci maddesine göre, TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim 
Kurulunca belirlenmektedir.  

Ayrıca, Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin her yıl çıkan 
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde TKİ Kurumu 
Genel Müdürlüğü görevlendirilmekte, TKİ Kurumunun dağıtacağı kömür ve gerekli 
hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya 
iştiraklerine ait sahalardan ihalesiz olarak temin edebileceği, CIF satış esaslarında 
valiliklerce bildirilen teslim noktalarına kadar nakledileceği ve CIF satış esasına göre 
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre görev zararı olarak 
ödeme yapılacağı öngörülmektedir. 

Bilindiği üzere, 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
6456 sayılı Kanunun 57 inci maddesi ile 08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi başlığıyla 
birlikte değiştirilmiş ve kamu iktisadi teşebbüslerinin uygulayacakları ürün fiyatları ve 
görev zararı yeniden tanımlanmıştır. 

Termik santrallara satılan kömürlerin fiyatları, Yüksek Planlama Kurulunun 
14.02.2008 tarih ve 2008/T-5 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “Enerji KİT’lerinin 
Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Usul ve Esaslarına” 
ilişkin kararı kapsamında akdedilen protokollere göre belirlenmektedir.  

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 22.06.2015 tarih ve 3940 
ve 3976 sayılı yazıları ile yatırımcı firmalara (Soma Termik Santral Elektrik Üretim 
A.Ş ve Çelikler Orhaneli Tunçbilek Elektrik Üretim A.Ş) devredilen Soma B ve 
Tunçbilek Termik Santralleri ’ne Kurum İşletmelerinden verilecek kömürlere ait temin 
sözleşmeleri 21.11.2014 ve 26.11.2014 tarihlerinde imzalanarak 01.01.2015 tarihinden 
itibaren uygulanmaya başlanmıştır.  

TKİ Kurumundan alınan bilgilere göre; Kurulu gücü 990 MW olan Soma B 1-4 
ve 5-6 ünitelerine 2016 yılında 6.066.039 ton,  

365 MW Kurulu gücü olan Tunçbilek A ve B santrallerine 1.239.031 ton,  
320 MW Kurulu gücü olan 18 Mart Çan Termik Santrali’ne EÜAŞ ile yapılan 

2015-2016 yıllarını kapsayan kömür alım protokolü kapsamında 2016 yılında 
1.672.002 ton olmak üzere Kurum olarak toplam 8.977.072 ton kömür teslimatı 
yapılarak 809.244.778,73 TL net satış hasılatı sağlanmıştır.  

Soma Termik Santrali kömür temin sözleşmesi 18 yıl, Tunçbilek Termik 
Santrali kömür temin sözleşmesi ise 20 yıl süreli olarak düzenlenmiştir. 
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Soma B ve Tunçbilek (A-B) Termik Santrallerinin özelleşmesi sonucu 
01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren linyit kömürü temin sözleşmelerinde; 
satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir. 

Soma Termik 1-4 ünitesi: 76,95 TL/ton (01.01.2016 tarihinden 31.12.2016 
tarihine kadar) 

Soma Termik 5 ünitesi: 55,91 TL/ton   
Tunçbilek Termik A ünitesi: 115,73 TL/ton 
Tunçbilek Termik B ünitesi: 75,35 TL/ton 
18 Mart Çan Termik: 88,12 TL/ton (2016 yılında da 2012 yılı Aralık ayı 

fiyatları uygulanmıştır.) 
Soma B ve Tunçbilek Termik Santrallerine dönem sonu (2016 yılından itibaren) 

uygulanacak fiyatların tespitinde kömür temin sözleşmesinde belirtilen fiyat tespit 
formülündeki parametrelere göre fiyat belirlenmiş ancak firmalar tarafından fiyatlara 
itiraz edilmiş fiyat üzerinde firmalarla çalışmalar devam etmektedir.  

Yukarıda belirtilen yerlerin dışındaki satış fiyatları ise, TKİ Kurumu Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 25.12.2015 tarih ve 17/206 sayılı kararı ile 01.01.2016 
tarihinden itibaren geçerli teshin ve sanayi amaçlı piyasa kömür fiyatları belirlenmiştir. 
Termik satış fiyatlarına zam yapılmaması nedeniyle ve üretim maliyetlerindeki 
artışların etkisi ile “net satış hasılatı/satışların maliyeti” göstergesini düşürmüş, 
dolayısıyla Kurumun karlılığını olumsuz yönde etkilemiştir. 

2-Milli ekonomiye katkı: 
a) Gayri safi yurt içi hâsıla (GSYİH)’ ya katkı: 
Kuruluşun 2016 yılında, üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYH)’ya 

602,7 milyon TL, alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasılaya ve gayrisafi milli hâsıla 
(GSMH)’ya da 784,1 milyon TL olumlu katkı sağlamıştır. Kurumun gayrisafi milli 
hasılaya etkisini gösteren tabloya raporun ekleri arasında (Ek:8) yer verilmiştir. 

b) Kuruluşun dış ödemeler dengesine etkisi: 
Kurumun ihracatı bulunmamakta olup, 2016 yılında malzeme alımı için 

179.638 bin TL, yatırım malları alımları için de 23.890 bin TL tutarında ödemede 
bulunulmuştur. Kurumun ihracatı bulunmamaktadır.  

 
3)Hazine ile olan ilişkiler: 
Kurumun bütçeye yapılan ödemeleri, yükümlü ve sorumlu olduğu vergi, resim 

ve harçlardan oluşmaktadır.  
Bu kapsamda, faaliyet döneminde 190,1 milyon TL yükümlü, 145,5 milyon TL 

de sorumlu olduğu toplam 335,6 milyon TL vergi, resim, harç ve fon tahakkuku 
yapılmış,  geçen yıldan devreden 31,4 milyon TL borçlarla birlikte toplam 354 milyon 
TL ödeme veya mahsup yapılmış ve 2017 yılına 13 milyon TL aynı mahiyette borç 
devretmiştir.  
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Söz konusu işlemlerle ilgili tahakkuk, ödeme ve bakiyeleri gösteren vergiler 
tablosuna raporun ekleri (Ek:9) arasında yer verilmiştir. 

 
4-Bağlı ortaklıklar ve iştirakler: 
Kurumun, Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) ile Yeni Çeltek 

Madencilik Anonim Şirketi ve Soma Organize sanayi Bölgesi’nin Müteşebbis heyetin 
’de iştiraki bulunmaktadır.  

Kuruluşun katıldığı iştiraklerin esas ve ödenmiş sermayeleri, kuruluşça taahhüt 
edilen ve ödenen sermaye tutarı ve pay oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 
Tablo 32: İştirakler 
  

        İştirakin Kuruluşça 2016 yılı 
sonunda    Toplam Kamu payı 

  

                   İştirakler Esas 
sermayesi 

Ödenen 
sermayesi 

Taahhüt 
edilen Ödenen Taahhüt 

Edilen Ödenen 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

1-Kömür İşletmeleri AŞ 1.600 1.600 768 768 768 768 48 
2-Yeni Çeltek Madencilik AŞ  55 55 9 9 9 9 16 

3-Soma organize Sanayi Böl. 25.000 10.005 5.000 5.000 10.000 10.000 40 

Toplam 26.655 11.655 5.777 5.777 10.777 10.777  

İştirakler için taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir.  
Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Henüz kuruluş aşamasında 

olduğundan herhangi bir faaliyeti söz konusu değildir. 
-Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ): 
Kuruluşu 07.02.1957 tarihinde tamamlanarak Ankara Ticaret Sicili 

Müdürlüğüne 7028 numara ile tescil edilen Şirketin sermayesi 1.600 bin TL olup 
merkezi Ankara’dır. Kömür İşletmeleri A.Ş’nin 18.05.2017 tarihli 60. Olağan Genel 
Kurul toplantısı şirket merkezinde yapılmış,  

Gündemin 4 üncü maddesinde; 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve 
finansal tablolar yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiş, 

Gündemin 5 inci maddesinde, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim >Kurlu 
Üyeleri oy birliği ile ibra edilmiş, 

Gündemin 9 uncu maddesinde, Genel Müdürlükçe yetkisiz yapılan ithal kömür 
alımlarına ilişkin, 2015 faaliyet yılı Genel Kurul tarihinden bu güne kadar yapılan 
çalışmalar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması, konunun müzakeresi, onayı ve 
konu ile ilgili bugünden sonra yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesine geçilerek Yönetim Kurulu başkanı genel Kurula bilgi 
verdi. Yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulunca yapılan iş ve işlemler 
onaylanmış olup, yeni seçilen yönetim kuruluna bu konu ile ilgili çalışmaları devam 
ettirmek üzere oy birliği ile tam yetki verilmiştir. 
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Söz konusu işlemlerle ilgili tahakkuk, ödeme ve bakiyeleri gösteren vergiler 
tablosuna raporun ekleri (Ek:9) arasında yer verilmiştir. 

 
4-Bağlı ortaklıklar ve iştirakler: 
Kurumun, Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) ile Yeni Çeltek 

Madencilik Anonim Şirketi ve Soma Organize sanayi Bölgesi’nin Müteşebbis heyetin 
’de iştiraki bulunmaktadır.  

Kuruluşun katıldığı iştiraklerin esas ve ödenmiş sermayeleri, kuruluşça taahhüt 
edilen ve ödenen sermaye tutarı ve pay oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 
Tablo 32: İştirakler 
  

        İştirakin Kuruluşça 2016 yılı 
sonunda    Toplam Kamu payı 

  

                   İştirakler Esas 
sermayesi 

Ödenen 
sermayesi 

Taahhüt 
edilen Ödenen Taahhüt 

Edilen Ödenen 

  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 

1-Kömür İşletmeleri AŞ 1.600 1.600 768 768 768 768 48 
2-Yeni Çeltek Madencilik AŞ  55 55 9 9 9 9 16 

3-Soma organize Sanayi Böl. 25.000 10.005 5.000 5.000 10.000 10.000 40 

Toplam 26.655 11.655 5.777 5.777 10.777 10.777  

İştirakler için taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir.  
Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Henüz kuruluş aşamasında 

olduğundan herhangi bir faaliyeti söz konusu değildir. 
-Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ): 
Kuruluşu 07.02.1957 tarihinde tamamlanarak Ankara Ticaret Sicili 

Müdürlüğüne 7028 numara ile tescil edilen Şirketin sermayesi 1.600 bin TL olup 
merkezi Ankara’dır. Kömür İşletmeleri A.Ş’nin 18.05.2017 tarihli 60. Olağan Genel 
Kurul toplantısı şirket merkezinde yapılmış,  

Gündemin 4 üncü maddesinde; 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve 
finansal tablolar yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiş, 

Gündemin 5 inci maddesinde, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim >Kurlu 
Üyeleri oy birliği ile ibra edilmiş, 

Gündemin 9 uncu maddesinde, Genel Müdürlükçe yetkisiz yapılan ithal kömür 
alımlarına ilişkin, 2015 faaliyet yılı Genel Kurul tarihinden bu güne kadar yapılan 
çalışmalar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması, konunun müzakeresi, onayı ve 
konu ile ilgili bugünden sonra yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesine geçilerek Yönetim Kurulu başkanı genel Kurula bilgi 
verdi. Yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulunca yapılan iş ve işlemler 
onaylanmış olup, yeni seçilen yönetim kuruluna bu konu ile ilgili çalışmaları devam 
ettirmek üzere oy birliği ile tam yetki verilmiştir. 

  

Kömür İşletmeleri A.Ş’nin 19.06.2017 tarihli olağanüstü genel kurulunda ise; 
Gündemin 4 üncü maddesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimi yapılarak, 
Yönetim Kurulunun 5 kişiden oluşmasına ve yönetim kurulu üyeleri olarak; 

TKİ Kurumunu temsilen Zafer BENLİ, TKİ Kurumunu temsilen Ali SAĞIR, TKİ 
Kurumunu temsilen Hayrettin KURT, TKİ Kurumunu temsilen Ömer Sami YAPICI 
ve Pankobirlik tüzel kişiliğini temsilen Eşref DİKMEN’nin 3 yıllık süre için 
seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.  

2016 dönemi 3,2 milyon TL net karla sonuçlanan Şirketin aynı döneme ait 
faaliyetlerinin 18.05.2017 tarihli Ortaklar Genel Kurulu Toplantısında görüşüldüğü ve 
2016 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile ibra edildiği 
toplantı tutanağından görülmüştür.  

Toplantı tutanağında, 2016 dönem net karı dağıtılmayarak fevkalade yedek 
akçelere alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  

Yıl içerisinde, 01.06.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel Kurulda şirketin 
denetime tabi olmaması nedeniyle şirket denetçiliğine son verilmiştir. 

Şirketin “Şüpheli Alacaklar” hesabında görülen 82.644 bin TL’sının borcunu 
ödemeyen muhtelif firma ve şahıslardaki şüpheli durum arz edenler için aleyhlerine, 
gerek dava ve gerekse icra takibine başlanması neticesi, şüpheli alacak mahiyetini 
kazanan bu alacaklar için VUK 323 üncü maddesi hükmü uyarınca ayrılan karşılık 
21.453 bin TL’si olup, bu alacaklar içinde 79.126 bin TL2sı MİHTAŞ A.Ş’ne aittir. 

MİHTAŞ A.Ş ile ilgili olarak, 18.05.2017 Tarihli 60. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı 9.Madde: Geçmiş yıllarda yapılan ithal kömür alımlarına ilişkin, 2015 
Faaliyet Yılı Genel Kurul tarihinden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında Genel 
Kurula bilgi sunulması, konunun müzakeresi, onayı ve konu ile ilgili bugünden sonra 
yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmişti 

2016 yılı Sayıştay denetim raporunda; Kuruluşun, %48’ine iştirak ettiği Kömür 
İşletmeleri A.Ş.’nin 2014 ve 2015 yıllarına ait bazı faaliyetlerinin Şirket yönetim 
kurulunca incelettirilmesi sonucunda, Şirketin ve şirket ortaklarının uğradığı zararın 
tazmini amacıyla hukuki yollara başvurulması ve sürecin ivedilikle takibinin 
sürdürülmesi önerilmişti,  

Konu ile ilgili yapılan işlemler aşağıdadır. 
Savcılık soruşturması, yetkisiz işlem yapan ve görevden alınan Genel Müdür 

hakkında 15.09.2015 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2015/131405 Hz. 
Dosyası ile suç duyurusu yapılmış, çeşitli tarihlerde savcılıkla karşılıklı yazışmalar 
yapılmış, dosya bilirkişi incelemesine sevk edilmiştir. 16.05.2016 tarihinde bilirkişi 
raporunu savcılığa takdim etmiştir. Bilirkişi raporuna 16.06.2016 tarihinde şirketçe 
itiraz edilmiş, sorumluların tespitine yönelik somut tespitler yapılması talep edilmiştir. 
Dosyanın farklı bir bilirkişi heyetine tevdi edilmesi talep edilmiştir.  

29.04.2016 Tarihli Genel Kurulda oluşan yeni Yönetim Kurulu üyelerine şirket 
hakkında 06.05.2016 tarihinde yapılan sunum esnasında Mihtaş AŞ. İle yapılan kömür 
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ithalatı hakkında bilgi verilmiş. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri konuyu ilk defa 
öğrendikleri için, 06.05.2016 tarihinde görevde bulunan ve ithal kömürün ciro yolu ile 
devrinde imzası bulunan Genel Müdür Yardımcısı Bülent Künbetlioğlu’ nun 7 gün 
içerisinde savunmasının alınmasına (1115/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) karar 
verilmiştir.  Bülent Künbetlioğlu savunmasını 16.05.2016 tarihinde Yönetim Kurulu 
başkanlığına vermiş, Bülent Künbetlioğlu 16.05.2016 tarihli yazılı müracaatında, 
10.05.2016 tarihinde emekliliğe hak kazandığını, belirli süreli sözleşmeden doğmamış 
haklarından feragat ederek emekliliğini talep etmiştir. İlgilinin emeklilik yolu ile iş 
akdinin sonlandırılmasına 16.05.2016 tarih 1116/35 sayılı YKK ile karar verilmiştir.    

13.06.2016 Tarihli 1121/40 sayılı YKK ile “İthal Kömür süreci ile ilgili olarak 
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a başvurulmasına, 
sorumlular hakkında hukuki takip yapılmasına ve sorumlulara sebep oldukları zararı 
ödemeleri için ihtar çekilmesine” karar verilmiştir. Bu karar istinaden; 

İthal Kömür İşinin yapıldığı tarihte yetkili olan ve yetki aşımı yaparak şirketi 
zarar uğratan Genel Müdür Oktay Rıfat Kuşoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Bülent 
Künbetlioğlu ve Muhasebe Müdürü Fevzi Üstündağ 21.06.2016 tarihinde Ankara 16. 
Noterliği aracıyla İHTAR edilerek fazlaya ilişkin hakların saklı kalmak kaydıyla zarar 
sebep oldukları 30.624.965,15 USD ödemeleri, aksi halde yasal yollara başvurulacağı 
kendilerine bildirilmiş, İlgili şahıslar karşı ihtarname ile kendilerine yöneltilen 
suçlamaları kabul etmediklerine yönelik cevaplar vermişlerdir. 

Kömür ithalatı işinde akreditif işlemlerine aracılık eden Türkiye Finans Katılım 
Bankası’nın Genel Müdürlüğü ve Ostim Şubesinden 30.05.2016 tarihinde yazılı 
olarak; akreditif işlemleri ve kredi tahsisi esnasında neden Yönetim Kurulu Kararı 
aranmadığı bilgisi sorulmuş, Ostim Şubesi 07.06.2016 tarihinde “tüm bankacılık 
işlemleri şirketinizin 1.Derecede imza yetkililerinin yazılı talepleri ile yapılmıştır” 
şeklinde cevap vermiş, Genel Müdürlükleri ise yazıya cevap vermemiştir.   

Savcılık yapmış olduğu soruşturmada Bankanın sorumluluğun tespitine yönelik 
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu konuda görevlendirilen bilirkişi raporunu 17.04.2017 
tarihinde savcılığa sunmuştur.   

MİHTAŞ AŞ. 34.000.000 USD 20 adet sıralı çekin 4 adedine isabet eden 
3.500.000 USD tutarındaki kısmını vadeleri uzatılarak ve belli kolaylıklar sağlanarak 
ödemiştir. Arkasından gelen 4 adet 4.000.000 USD çeki gerekli süreler tanınmasına ve 
tüm iyi niyetlere rağmen ödememiştir. Bu sebeple 13.04.2016 tarihinde şirket 
tarafından icra takipleri yapılmış, şirketin malları ve alacakları üzerine haciz işlemi 
yapılmıştır. Haciz işlemlerinin Mihtaş AŞ. Çalışanlarına 27.04.2016 tarihinde tebliğ 
edilmiştir.  

KİAŞ icra takibi başlatmasından sonra Mihtaş AŞ. Öncelikle şirket merkezini 
İstanbul’a taşımış ve iflasın ertelenmesi talebi ile İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret 
Mahkemesinin 2016 / 535 Esas sayılı dosyası ile dava açmıştır. Mahkemece 
12.05.2016 tarihinde Mihtaş A.Ş. aleyhine icra takibi yapılmasının ve yapılmış olan 
icra takiplerinin durdurulması için tedbir kararı verilmiştir.   İflasın ertelenmesi 
davasında verilen tedbir kararı sebebiyle KİAŞ olarak icra marifeti ile hiçbir işlem 
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ithalatı hakkında bilgi verilmiş. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri konuyu ilk defa 
öğrendikleri için, 06.05.2016 tarihinde görevde bulunan ve ithal kömürün ciro yolu ile 
devrinde imzası bulunan Genel Müdür Yardımcısı Bülent Künbetlioğlu’ nun 7 gün 
içerisinde savunmasının alınmasına (1115/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) karar 
verilmiştir.  Bülent Künbetlioğlu savunmasını 16.05.2016 tarihinde Yönetim Kurulu 
başkanlığına vermiş, Bülent Künbetlioğlu 16.05.2016 tarihli yazılı müracaatında, 
10.05.2016 tarihinde emekliliğe hak kazandığını, belirli süreli sözleşmeden doğmamış 
haklarından feragat ederek emekliliğini talep etmiştir. İlgilinin emeklilik yolu ile iş 
akdinin sonlandırılmasına 16.05.2016 tarih 1116/35 sayılı YKK ile karar verilmiştir.    

13.06.2016 Tarihli 1121/40 sayılı YKK ile “İthal Kömür süreci ile ilgili olarak 
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’a başvurulmasına, 
sorumlular hakkında hukuki takip yapılmasına ve sorumlulara sebep oldukları zararı 
ödemeleri için ihtar çekilmesine” karar verilmiştir. Bu karar istinaden; 

İthal Kömür İşinin yapıldığı tarihte yetkili olan ve yetki aşımı yaparak şirketi 
zarar uğratan Genel Müdür Oktay Rıfat Kuşoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Bülent 
Künbetlioğlu ve Muhasebe Müdürü Fevzi Üstündağ 21.06.2016 tarihinde Ankara 16. 
Noterliği aracıyla İHTAR edilerek fazlaya ilişkin hakların saklı kalmak kaydıyla zarar 
sebep oldukları 30.624.965,15 USD ödemeleri, aksi halde yasal yollara başvurulacağı 
kendilerine bildirilmiş, İlgili şahıslar karşı ihtarname ile kendilerine yöneltilen 
suçlamaları kabul etmediklerine yönelik cevaplar vermişlerdir. 

Kömür ithalatı işinde akreditif işlemlerine aracılık eden Türkiye Finans Katılım 
Bankası’nın Genel Müdürlüğü ve Ostim Şubesinden 30.05.2016 tarihinde yazılı 
olarak; akreditif işlemleri ve kredi tahsisi esnasında neden Yönetim Kurulu Kararı 
aranmadığı bilgisi sorulmuş, Ostim Şubesi 07.06.2016 tarihinde “tüm bankacılık 
işlemleri şirketinizin 1.Derecede imza yetkililerinin yazılı talepleri ile yapılmıştır” 
şeklinde cevap vermiş, Genel Müdürlükleri ise yazıya cevap vermemiştir.   

Savcılık yapmış olduğu soruşturmada Bankanın sorumluluğun tespitine yönelik 
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu konuda görevlendirilen bilirkişi raporunu 17.04.2017 
tarihinde savcılığa sunmuştur.   

MİHTAŞ AŞ. 34.000.000 USD 20 adet sıralı çekin 4 adedine isabet eden 
3.500.000 USD tutarındaki kısmını vadeleri uzatılarak ve belli kolaylıklar sağlanarak 
ödemiştir. Arkasından gelen 4 adet 4.000.000 USD çeki gerekli süreler tanınmasına ve 
tüm iyi niyetlere rağmen ödememiştir. Bu sebeple 13.04.2016 tarihinde şirket 
tarafından icra takipleri yapılmış, şirketin malları ve alacakları üzerine haciz işlemi 
yapılmıştır. Haciz işlemlerinin Mihtaş AŞ. Çalışanlarına 27.04.2016 tarihinde tebliğ 
edilmiştir.  

KİAŞ icra takibi başlatmasından sonra Mihtaş AŞ. Öncelikle şirket merkezini 
İstanbul’a taşımış ve iflasın ertelenmesi talebi ile İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret 
Mahkemesinin 2016 / 535 Esas sayılı dosyası ile dava açmıştır. Mahkemece 
12.05.2016 tarihinde Mihtaş A.Ş. aleyhine icra takibi yapılmasının ve yapılmış olan 
icra takiplerinin durdurulması için tedbir kararı verilmiştir.   İflasın ertelenmesi 
davasında verilen tedbir kararı sebebiyle KİAŞ olarak icra marifeti ile hiçbir işlem 

  

yapılamamış, daha önce tesis edilen haciz işlemleri de sonuçlandırılamamıştır. İflas 
erteleme davası kapsamında Mihtaş A.Ş.'ne denetim ve gözetim için kayyum atanmış, 
şirketin yönetimi kayyumun denetiminde mevcut Yönetim Kurulu tarafından 
yapılmaya devam edilmiştir. İflas erteleme davasına şirket tarafından müdahale 
dilekçesi verilmiş ve davaya müdahil olunmuştur. Dava dosyasına alacağa ilişkin 
sözleşme suretleri, çek fotokopileri, icra takip dosyalarına ilişkin bilgiler ibraz 
edilmiştir. Ancak mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde ve kayyım raporunda 
şirketin alacağı ile ilgili bir tespit yapılmamıştır. Bilirkişi raporuna itiraz dilekçeleri 
sunulmuş, İflas erteleme davasının görüldüğü İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 
26.12.2016 tarihinde verdiği ara karar ile kayyum olarak atananları görevlerini 
yapmadığı, aylık raporları vermediği gerekçesiyle görevden alarak yerine atama 
yapıldığı dosya içeriğindeki yazışmalardan anlaşılmaktadır. 

Kuruluşun, %48’ine iştirak ettiği Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin 2014 ve 2015 
yıllarına ait bazı faaliyetlerinin Şirket yönetim kurulunca incelettirilmesi sonucunda, 
Şirket denetçileri tarafında hazırlanan raporda özellikle Şirketçe bankalardan kredi 
kullanılmak suretiyle Şirketin borçlandırıldığı, Şirketi büyük meblağ kredi borcu ve 
masrafları altında bırakıldığı, kömür alım satımına ilişkin yazılı bir sözleşme 
bulunmadığı halde kömür alımı için bizzat şirketçe akreditif hesapları açılarak 
sözleşmesi bulunmayan başka bir şirkete ödemelerin yapıldığı ve alımların bu şirket 
üzerinden yapılmasının şirket pay sahiplerinin aleyhine olduğu, dolayısıyla Şirketin ve 
şirket ortaklarının uğradığı zararın tazmini amacıyla konunun çözümüne yönelik çıkış 
yollarının aranması, alacağın tahsiline yönelik çalışmaların ivedilikle takibinin 
sürdürülmesi önerilir. 

-Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik Anonim Şirketi: 
Kuruluşu 07.05.1955 tarihinde tamamlanarak Ankara Ticaret Sicili 

Müdürlüğüne 5978 numara ile tescil edilen Şirketin sermayesi 55 bin TL olup merkezi 
Ankara’dır. 

Şirket’in 2016 yılına ait yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2017 
tarihinde yapılmış, 

Gündemin 5 inci maddesinde, 2016 yılı konsolide finansal tablolar okunarak oy 
birliği ile onaylandığı, 

Gündemin 6 ıncı maddesinde, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu 
üyeleri oy birliği ile ibra edildiği, 

Gündemin 7 inci maddesinde, Şirket 2016 yılını brüt 10,3 milyon TL karla 
kapadığı, dönem karının %80’ninin ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasını, kalan 
%20’nin dağıtılmayarak fevkalade ihtiyatlara atılması oy birliği ile kabul edildiği, 

Gündemin 9 uncu maddesinde ise, yedi kişiden oluşan Şirketin yönetimine; 
Mustafa Özdingiş, Abdullah Mesut Düzenli, Dr. Abdurrahman Murat, Mehmet Ertürk, 
Cafer Özdemir, Ahmet Şimşek ve Alper Özbaş’ın 3 yıllık süre için seçilmeleri oy 
birliği ile kabul edildiği toplantı tutanağından görülmüştür. 
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Şirketin son iki yıl bilançoları karşılaştırıldığında; 2016 yılı cirosu 2015 yılına 
göre %7 artışla 124,73 milyon TL olarak gerçekleşmiş, 

Faaliyet karı 2015 yılına göre %45 azalarak 7,19 milyon TL olmuş ve net 
dönem karı 8,07 milyon TL olarak gerçekleşmiş, toplam varlıklar  %4 artarak 110,44 
milyon TL’sına, öz kaynaklar ise %1 artışla 51,6 milyon TL’ye ulaşmıştır. 

Şirketin sermaye, öz kaynak yapısı iyi durumda olup, alacakları ile borçlarını 
karşılayabilecek düzeydedir. 

J- Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar: 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün(TKİ)  2016 yılı yatırım 

programı,  ‘‘19.10.2016 tarih ve 29862 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
03.10.2016 gün ve 2016/9368 Sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesi” ne dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki olarak 
14.01.2017 tarih ve 29948 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.  

Yatırım programının detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
07.04.2016 tarih ve 916 Sayılı ‘OLUR’u ile onaylanarak işler hale gelmiştir. 

2016 yılı için 188,5 milyon TL olarak öngörülen proje tutarının yıl içerisinde % 
55’i oranında nakdi olarak 102,8 milyon TL harcanmış ve fiziki yatırıma intikal 
yatırım miktarı ise %77 gerçekleşme oranı ile 144 milyon TL olmuştur.  

Gerçekleşme oranları nakdi yatırımda yıl bazında %55, fiziki yatırımda %77,   
Projenin tamamında ise nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları %53 mertebesinde 
olmuştur. 

Kurumun Yatırım Programı çerçevesinde Madencilik sektöründe 7 projesi olup, 
bunların proje tutarları toplamı 471 milyon TL’dir.  

Diğer Kamu Hizmetleri(DKH)-Sosyal-Teknolojik-Araştırma Sektöründe yer 
alan 1 adet projenin  (Temiz kömür teknolojileri) tutarı 85 milyon TL olup bu proje 
için yıl içerisinde 14 milyon TL olan yıllık ödeneğine karşılık 5,9 milyon TL nakdi 
harcama yapılmış ve fiziki yatırıma intikal eden kısım ise 8,8 milyon TL olmuştur.  

Bazı projelerde nakdi harcamanın fiziki yatırımdan fazla gerçekleşmesi, yıl 
içerisinde satın alınmış olan malzemeye ait ambar çıkışının(muhasebeleşmesinin) bir 
sonraki yıla kalmış olmasından kaynaklanmıştır. 

1-Yatırımlar: 
Yatırım programında Madencilik sektörü kaleminde yer alan; 
- Ruhsatlı Sahalar Sondajlı Arama ve Etüt projesi kapsamında 7,5 milyon 

TL’lik sarf yetkisine karşılık yıl içerisinde 5,4 milyon TL harcama yapılarak bu 
harcamanın tamamı fiziki yatırıma intikal ettirilmiştir. Gerçekleşme oranı projenin 
tümünde % 56 olmuştur. 

-Bitümlü şeyl sahalarında Etüt ve araştırma projesi kapsamında 3 milyon TL’lik 
sarf yetkisine karşılık 1,5 milyon TL harcama yapılarak tamamı fiziki yatırıma 
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Şirketin son iki yıl bilançoları karşılaştırıldığında; 2016 yılı cirosu 2015 yılına 
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Koordinasyonu ve İzlenmesi” ne dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki olarak 
14.01.2017 tarih ve 29948 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.  

Yatırım programının detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
07.04.2016 tarih ve 916 Sayılı ‘OLUR’u ile onaylanarak işler hale gelmiştir. 
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55’i oranında nakdi olarak 102,8 milyon TL harcanmış ve fiziki yatırıma intikal 
yatırım miktarı ise %77 gerçekleşme oranı ile 144 milyon TL olmuştur.  

Gerçekleşme oranları nakdi yatırımda yıl bazında %55, fiziki yatırımda %77,   
Projenin tamamında ise nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları %53 mertebesinde 
olmuştur. 

Kurumun Yatırım Programı çerçevesinde Madencilik sektöründe 7 projesi olup, 
bunların proje tutarları toplamı 471 milyon TL’dir.  

Diğer Kamu Hizmetleri(DKH)-Sosyal-Teknolojik-Araştırma Sektöründe yer 
alan 1 adet projenin  (Temiz kömür teknolojileri) tutarı 85 milyon TL olup bu proje 
için yıl içerisinde 14 milyon TL olan yıllık ödeneğine karşılık 5,9 milyon TL nakdi 
harcama yapılmış ve fiziki yatırıma intikal eden kısım ise 8,8 milyon TL olmuştur.  

Bazı projelerde nakdi harcamanın fiziki yatırımdan fazla gerçekleşmesi, yıl 
içerisinde satın alınmış olan malzemeye ait ambar çıkışının(muhasebeleşmesinin) bir 
sonraki yıla kalmış olmasından kaynaklanmıştır. 

1-Yatırımlar: 
Yatırım programında Madencilik sektörü kaleminde yer alan; 
- Ruhsatlı Sahalar Sondajlı Arama ve Etüt projesi kapsamında 7,5 milyon 

TL’lik sarf yetkisine karşılık yıl içerisinde 5,4 milyon TL harcama yapılarak bu 
harcamanın tamamı fiziki yatırıma intikal ettirilmiştir. Gerçekleşme oranı projenin 
tümünde % 56 olmuştur. 

-Bitümlü şeyl sahalarında Etüt ve araştırma projesi kapsamında 3 milyon TL’lik 
sarf yetkisine karşılık 1,5 milyon TL harcama yapılarak tamamı fiziki yatırıma 

  

dönüştürülmüştür. Projenin tümünde nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları %55 
mertebesinde gerçekleşmiştir. 

-Eskişehir-Alpu Kömür Havzası Sondajlı Arama ve Etütler projesinin 61 
milyon TL olan ödeneğinden yıl içerisinde 40 milyon TL’lik harcama yapılarak 
tamamı fiziki yatırıma intikal ettirilmiş, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranları %66 
seviyesinde olmuştur. 

-Trakya Kömür Sahaları Sondajlı Arama ve Etütler Projesi kapsamında 23,3 
milyon TL olan proje ödeneğinden yıl içerisinde 15,5 milyon TL’lik harcama 
yapılarak tamamı fiziki yatırıma intikal ettirilmiş ve gerçekleşme oranı %67 
mertebesinde olmuştur. 

- Ömerler Yeraltı Mekanizasyon Tevsii projesi kapsamında 2006-2010 yılları 
arasında gerçekleştirilmesi planlanan 250 milyon TL masraf previzyonlu projenin, 
programlanan hazırlık işleri termininde meydana gelen gecikme nedeniyle 2016 yılına 
uzatılması öngörülmüş olup, proje kapsamında 2016 yılında 29 milyon TL’lik sarf 
yetkisine karşılık 7 milyon TL harcanmıştır. Bunun Fiziki yatırıma intikal ettirilen 
miktar ise 44 milyon TL olmuştur.  Projenin tümünde nakdi ve fiziki gerçekleşme 
oranları %63 seviyesinde olmuştur. 

- Muhtelif İşler projesi kapsamında; Genel Müdürlük bünyesi, Müesseseler ve 
işletmelerdeki üretim faaliyetlerinin kesintisiz sağlanabilmesi için gerekli olan makine-
teçhizat alımı, idame-yenileme, bilgisayar donanım/yazılım ve taşıt ihtiyaçlarının 
karşılanması için 2016 yılı ödeneği olarak 40 milyon TL ayrılmış ve bunun 22 milyon 
TL’si harcanmıştır. Fiziki yatırıma intikal eden miktar ise %58 gerçekleşme ile 23 
milyon TL olmuştur.  

- İnşaat İşleri projesi kapsamında cari yıl içerisinde zorunlu olarak yapılması 
gereken tesis ve altyapı inşaatları için 9,4 milyon TL tahsisat ayrılmış ve bu fasıldan 
5,3 milyon TL harcanarak tamamı fiziki yatırıma intikal ettirilmiştir. Projenin tümünde 
ve 2016 yılı hem nakdi hem de fiziki yatırımında gerçekleşme oranı %57 olmuştur. 

- DKH-Teknolojik-Sosyal Araştırma Sektörü adı altında yer alan; Temiz 
Kömür Teknolojileri Etüdü projesi kapsamında;  gazlaştırma pilot tesisi, kömürden 
katı ve sıvı yakıt üretimi, yeraltı kömür gazlaştırma ve benzeri konularda yapılacak 
proje ve çalışmalar için 14 milyon TL ödenek ayrılmış olmasına karşılık yıl içerisinde 
5,9 milyon TL’lik harcama yapılmış ve fiziki yatırıma dönüştürülen miktar %63 
gerçekleşme oranı ile 8,8 milyon TL olmuştur. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı yatırım 
programında yer alan projelerin; tutarları, ödenekleri, harcamaları ve gerçekleşme 
oranları ile ilgili ayrıntılı açıklama aşağıda verilmiştir. 
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A. Etüt-Proje İşleri: 

a) 2016’da bitenler: 
- Ruhsatlı Sahalar Sondajlı Arama ve Etütler Projesi (2016B000001) :   
Proje kapsamında Genel Müdürlük Merkezi,  Müesseseler ve bağlı İşletmelerde 

yürütülmekte olan sondajlı arama ve etütler için sondaj yapılması amaçlanmış olup bu 
doğrultuda;   MTA Genel Müdürlüğü ile yapılan 12.03.2014 tarihli sözleşme ve 
12.06.2015 tarihli ek sözleşme kapsamında 2016 yılı içerisinde toplam 5.786 metre 
sondaj yapılarak sondaj işi tamamlanmıştır. 

-TPAO-TKİ Bolu(Göynük-Mengen)-Ankara (Nallıhan) Bitümlü Şeyl 
Sahalarında Ortak Yatırıma Yönelik Etüt ve Araştırma Projesi (2014 B 0000 35): 

2016 Yılı Yatırım Programında 3 milyon TL tahsisat ile yer alan proje 
kapsamında yıl içerisinde %51 gerçekleşme oranı ile toplam 1,5 milyon TL’lik nakdi 
harcama gerçekleştirilerek fiziki yatırıma intikal ettirilmiştir.  

Bu harcamalar, Türkiye Petrolleri Laboratuvarlarında 5.200 adet numunenin 
hazırlanması,  analizlerinin yapılması ve MTA’dan alınan danışmanlık hizmetleri için 
yapılmıştır.  

TPAO ile TKİ arasında,  Bolu(Göynük-Mengen)-Ankara (Nallıhan) Bitümlü 
Şeyl Sahalarında Ortak Yatırıma Yönelik Etüt ve Araştırma Projesi kapsamında 
öncelikli olarak TKİ’ye ait bitümlü şeyl sahalarında rezerv belirlemesi ve hidrokarbon 
tesisi kurulmasına yönelik teknolojik laboratuvar analizleri çalışmaları yapılmaktadır. 
Proje kapsamında faaliyetler sürdürülmektedir. 

-Eskişehir-Alpu Kömür Havzası Sondajlı Arama ve Etütleri Projesi 
(2016B000111): 

Proje kapsamında Genel Müdürlük merkezi, Müesseseler ve bağlı İşletmelerde 
yürütülmekte olan sondajlı arama ve etütler için ayrılmış olan 61 milyon TL’lik 
ödeneğe karşılık 40 milyon TL tutarında nakdi ve fiziki harcama yapılmış olup, 
projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı %66 olmuştur.  

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile TKİ Genel Müdürlüğü 
arasında 12.04.2016 tarihinde yapılan Alpu Havzası İki Boyutlu (2B) Sismik Veri 
Toplama ve Sismik Veri İşlem hizmet Sunumu sözleşmesi kapsamında sismik etütler 
yapılarak tamamlanmış ve ilgili Kurum’a 6 milyon TL’lik ödeme yapılmıştır. 

Ayrıca Eczacıbaşı Endüstriyel hammaddeler Sanayi ve Ticaret AŞ(ESSAN)  ile 
TKİ arasında 09.05.2016 tarihinde imzalanan,  TKİ uhdesindeki Eskişehir Alpu 
bölgesinde bulunan 85068 işletme ruhsatlı sahada Uluslararası standartlarla (JORK 
veya NI-43-101) kömür ve bitümlü şeyl etüdü ve uluslararası standartlara uyumlu 
kaynak raporunun hazırlanarak TKİ'ye sunulması konulu sözleşme kapsamında 28 
adet (toplam 14.971 metre) sondaj yapılmış, çalışmalar tamamlanmıştır. 

MTA ile TKİ arasında 04.04.2016 tarihinde imzalanan Eskişehir - Alpu Kömür 
Havzası Rezerv Geliştirme, Hidrojeoloji ve Jeoteknik Etüt Projesi konulu hizmet alım 
sözleşmesi kapsamında 49 adet (toplam 22.913 metre) sondaj yapılmıştır. 
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Trakya Kömür Sahaları Sondajlı Arama ve Etütleri Projesi (2016B000112): 

Proje kapsamında Kurum tarafından yürütülmekte olan sondajlı arama ve 
etütler için 23,3 milyon TL ödeneğe karşılık 15,5 milyon TL nakdi ve fiziki harcama 
yapılmış olup, projenin nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı % 67 olmuştur.  

TPAO ile 03.08.2016 tarihinde yapılan  (6 ay süreli),  İki Boyutlu (2B) Sismik 
Veri Toplama ve Sismik Veri İşlem hizmet Sunumu konulu sözleme kapsamında 2016 
yılı içerisinde toplam 7,6 milyon TL harcama gerçekleşmiştir. Sözleşme kapsamında 
çalışmalar devam etmektedir. 

ESSAN ile TKİ arasında 25.07.2016 tarihinde yapılan ( 4 ay süreli), Trakya 
havzası Sondajlı arama ve etütler konulu sözleşme kapsamında 57 adet (toplam 19.461 
metre) sondaj yapılmıştır. Sözleşme kapsamında 2016 yılında toplam 7,9 milyon TL 
harcama gerçekleşmiştir. 

B. Devam Eden Projeler: 
a) 2016’dan sonraya kalanlar: 
1. Ömerler Tevsii Projesi (2006 B 030200) : 

Bu proje ilk kez TKİ’nin 1993 yılı yatırım programında yer almıştır. Projenin 
amacı, klasik madencilik sistemindeki üretim kayıplarının mekanize sisteme 
dönüştürülerek minimize edilmesi ve daha düşük maliyetle kömür üretiminin 
sağlanmasıdır.  

2006 yılı yatırım programına alınmak üzere hazırlanan proje 07.01.2006 tarih ve 
24046 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 66,5 milyon TL tutarla 2006 
yatırım programında yer almıştır.  

2016 Yılı Yatırım Programında 29 milyon TL tahsisat ile yer alan proje 
kapsamında toplam 6,9 milyon TL nakdi harcama yapılmıştır. Fiziki yatırıma 
dönüştürülen harcama miktarı ise 2015 yılında satın alınmış olan ayak içi malzeme ve 
teçhizatın 2016 yılı içerisinde kullanılmış olması nedeniyle 43,8 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir.  

Projenin tümünde nakdi gerçekleşme %63, fiziki gerçekleşme ise %151 
mertebesinde olmuştur. 

Ömerler Mekanizasyon Tevsii Projesinin yapım süreci 2 aşamada tasarlanmış ve 
bu iş için 2 ayrı ihale düzenlenmiştir. 

Birinci aşama olan A4 ve B6 panolarından kömür üretimine yönelik, 6.475 
metre uzunluğunda farklı kesit ve eğimlerde galeri açma ve tahkimat yapma ve 2.500 
metre 7 ünite bantlı konveyör, 2.100 metre 1 ünite kulikar, 1.950 metre 1 ünite 
monoray, 2.400 metre 4 ünite shuntingtroley tesis edilmesi işleri için ihale yapılarak, 
ihaleyi kazanan firma ile 24.02.2006 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Ve 1.Galeri 
Açma İşi olarak isimlendirilen bu işlerin tamamı 2011 yılında tamamlanarak söz 
konusu işin Kesin Kabulü 27.05.2011 tarihinde yapılmıştır.  

Pano hazırlıklarının ikinci aşaması olan A1 ve A2 panolarının hazırlanmasına 
yönelik değişik eğim ve kesitlerde 7.005 metre galeri açılması, 7 ünite bantlı konveyör 
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tesis edilmesi, 1 ünite dizel kulikar ve 1 ünite dizel monoray tesis edilmesi iş paketi ise 
Özel bir madencilik firması ile 22.09.2008 tarihinde yapılan sözleşme ile işlerlik 
kazanarak firmanın 15.09.2009 tarihinde işe başlaması sağlanmıştır. 

31.12.2013 tarihinde de 2. Galeri açma işinin geçici Kabulü yapılmış, sonuçta 
Ömerler A sahasında A, B ve C panolarında ihale yolu ile yüklenici firmalara 
toplamda 13 bin metre galeri açma işi yaptırılmıştır.  

Hazırlık ve teçhizat montajı faaliyetlerinin yürütümü sırasında yüklenici 
firmalarla yaşanan sorunlar nedenleriyle söz konusu galeri açma ve kömür üretimi 
işleri aksamalarla da olsa tamamlanmış ve 2016 yılında Ömerler mekanize Ocağından 
307 bin ton kömür üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Mekanize Tevsii Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonunda Ömerler A 
sahasında bulunan yaklaşık 18,4 milyon ton kömürün,  oluşturulacak olan üretim 
panolarından 13 yılda üretilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu proje ile yıllık üretim 
miktarının ise 1,4 milyon ton olacağı planlanmaktadır.  

Bu proje ile ilgili bilgilere GLİ Müessesesi ’nin 2016 yılı Denetim Raporu’nda 
da yer verilmiştir. 

Böylece projenin başlangıcı olan 2006 yılından bu yana proje kapsamında 250 
milyon TL’lik yatırım ödeneğine karşılık 157 milyon TL’lik nakdi harcama yapılmış 
ve tamamı fiziki yatırıma dönüştürülmüştür. 

C. Yeni Projeler: 
a) 2016’da bitenler:  
Yeni Projeler: 
1. Muhtelif İşler Projesi (2016 B 0000003) : 

TKİ Genel Müdürlüğü ile bağlı Müessese ve İşletmelerinde faaliyetlerin 
kesintisiz olarak sürdürebilmeleri amacıyla idame-yenileme, makine teçhizat alımı, 
bilgisayar donanım-yazılım ve taşıt ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlanan 
Muhtelif İşler Projesinin Müesseseler ve Genel Müdürlük itibariyle ödenek ve nakdi-
fiziki harcamaları aşağıdaki çizelgede gösterilmiş olup, harcamalar karşılığında 
yapılan işler müesseselerin kendi denetim raporlarında açıklanmıştır. 

Tablo 34:Muhtelif işler Projesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Harcama 
Yeri 

2016 Ödeneği 2016 Yılı 

İlk 
Tutarı 
(TL.) 

Son 
Tutarı 
(TL.) 

Nakdi 
Harcama 

(TL) 

Fiziki 
Yatırım 

(TL) 

Genel Müdürlük 15.233.000 15.507.000 10.552.811 11.291.951 

ELİ 9.809.000 9.809.000 4.408.687 4.737.874 

GLİ 15.028.000 14.754.000 6.899.818 7.049.197 

TOPLAM 40.070.000 40.070.000 21.861.316 23.079.022 
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Genel Müdürlük Merkezi için; 
1- 80085 kredi numarasıyla yer alan “Etüt ve Araştırma Giderleri” konusundan; 

2 adet el tipi GPS cihazı için 4,9 bin TL, 1 adet kuyu içi görüntüleme cihazı için 28 bin 
TL, 1 adet gaz ölçüm cihazı için 7,4 bin TL, 1 adet GPS ve 1 adet eğimölçer jeolog 
pusulası için 2,5 bin TL olmak üzere toplam 43 bin TL nakdi ve fiziki harcama 
gerçekleştirilmiştir. 

2- 80088 kredi numarasıyla yer alan “Dinlenme Tesisleri Büyük Tamir Bakım 
Muhtelif Teçhizat” konusundan; 1 adet dalgıç pompa için 3,5 bin TL nakdi ve fiziki 
harcama gerçekleştirilmiştir. 

3- 80098 kredi numarasıyla yer alan “Genel Müdürlük Ve Hizmet Binaları ve 
Ekleri Büyük Tamir ve Bakım Teçhizatı” konusundan; Genel Müdürlük hizmet binası 
D blok çatı tadilatı işi için 256,5 bin TL nakdi ve fiziki harcama gerçekleştirilmiştir. 

4- 80120 kredi numarasıyla yer alan “Hümik Asit Tesisi” konusundan; 25 tonluk 
tank ve pompa sistemi için 21 bin TL, Dolum makinesi için 49 bin TL, Elektrik 
malzemesi ve işçilik gideri için 41,7 bin TL, Ilgın Hümik Asit Tesisi elektrik ekipman/ 
altyapı yenileme ve tesis çalışmaları trafo bağlantı işleri için 44 bin TL, Demir 
platform malzemesi için 12,5 bin TL, Demir platform yapımı işi işçilik bedeli için 15 
bin TL, Buhar kazanı ve yan ekipmanları için 146,5 bin TL olmak üzere toplam 330 
bin TL nakdi ve fiziki harcama gerçekleştirilmiştir.  

5- 80084 kredi numarasıyla yer alan “İdari ve Sosyal Teçhizatı” konusundan; 
Personel lokal binası bulaşık makinesi için 3,9 bin TL, Set üstü ızgara için 1,8 bin TL, 
4’ lü düz örümcek standın güncellenerek bastırılması ve örümcek standın yaptırılması 
için 3,2 bin TL, 1 adet renkli fotokopi makinesi için 10,5 bin TL, Keles kontrol 
Müdürlüğü 2 adet membranlı dikey genleşme tankı için 10,8 bin TL, 2 adet fotokopi 
makinesi için 16,2 bin TL olmak üzere toplam 46,2 bin TL nakdi ve fiziki harcama 
gerçekleştirilmiştir. 

6- 80118 kredi numarasıyla yer alan “T4 Taşıt Alımı Giderleri” konusundan; 2 
adet T4 araç temini (Keles Kontrol Müdürlüğü ve Saray Kontrol Müdürlüğü) için 
166,7 bin TL nakdi ve fiziki harcama gerçekleştirilmiştir. 

7- 80087 kredi numarasıyla yer alan “Bilgisayar Çevre Birimleri Yerel Ağ 
Bağlantısı İnternet ve Yazılımı” konusundan; Çeşitli Bilgisayar ve çevre birimleri için 
toplam 2,8 milyon TL nakdi ve 3,5 milyon TL fiziki harcama gerçekleştirilmiştir. 

8- 80107 kredi numarasıyla yer alan “Yazılım ve Lisanslama” konusundan; 
Bütünleşik veri tabanı sistemi, Bilgisayar Teknoloji Hizmet Yönetimi, İş sürekliliği 
Hizmet Yönetim Sistemi için 6,9 bin TL nakdi ve fiziki harcama gerçekleştirilmiştir.           

Muhtelif İşler Projesi; İdame-Yenileme, Bilgisayar Sistemleri ve Taşıt Alımı 
projelerinden oluşmakta olup, 2016 yılı içerisinde proje kapsamında 40 milyon TL’lik 
harcama ödeneğine karşılık 22 milyon TL’lik nakdi ve 23 milyon TL’lik de fiziki 
harcama gerçekleştirilmiştir.  
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166,7 bin TL nakdi ve fiziki harcama gerçekleştirilmiştir. 

7- 80087 kredi numarasıyla yer alan “Bilgisayar Çevre Birimleri Yerel Ağ 
Bağlantısı İnternet ve Yazılımı” konusundan; Çeşitli Bilgisayar ve çevre birimleri için 
toplam 2,8 milyon TL nakdi ve 3,5 milyon TL fiziki harcama gerçekleştirilmiştir. 

8- 80107 kredi numarasıyla yer alan “Yazılım ve Lisanslama” konusundan; 
Bütünleşik veri tabanı sistemi, Bilgisayar Teknoloji Hizmet Yönetimi, İş sürekliliği 
Hizmet Yönetim Sistemi için 6,9 bin TL nakdi ve fiziki harcama gerçekleştirilmiştir.           

Muhtelif İşler Projesi; İdame-Yenileme, Bilgisayar Sistemleri ve Taşıt Alımı 
projelerinden oluşmakta olup, 2016 yılı içerisinde proje kapsamında 40 milyon TL’lik 
harcama ödeneğine karşılık 22 milyon TL’lik nakdi ve 23 milyon TL’lik de fiziki 
harcama gerçekleştirilmiştir.  

 

 

  

İnşaat İşleri Projesi (2016 B 000004) : 
Proje kapsamında Genel Müdürlük merkezi, Müesseseler ve bağlı İşletmelerde 

yürütülmekte olan inşaat işleri için 9,4 milyon TL’lik ödeneğe karşılık 5,3 milyon TL 
nakdi harcama yapılmış ve fiziki yatırıma dönüştürülmüştür. Projenin nakdi ve fiziki 
gerçekleşme oranı %57 mertebesinde olmuştur.  

Proje kapsamında Müessese ve İşletmelerde yapılan işler ile bunun karşılığında 
yapılmış olan harcamalar Müesseselerin müstakil denetim raporlarında açıklanmıştır. 

Bunların yanı sıra Kontrol Müdürlükleri için;  80117 kredi numarasıyla yer alan 
“Sınai, İdari ve Sosyal Tesis İnşaatı” faslından Göynük Kontrol Müdürlüğü idari bina 
ve yemekhane binası zemin etüdü işi için 7,5 bin TL, Göynük Kontrol Müdürlüğü 
İdari bina ve yemekhane binası teknik şartname ve yaklaşık maliyet hazırlanması işi 
için 29,8 bin TL ve Göynük Kontrol Müdürlüğü idari bina ve yemekhane binası yapım 
işi için de 1,4 milyon TL olmak üzere toplam 1,5 milyon TL nakdi ve fiziki harcama 
gerçekleştirilmiştir. 

Diğer Kamu Hizmetleri Sektörü: 
-Temiz Kömür Teknolojileri Etüdü  (2009 K 1203900) : 

Temiz Kömür Teknolojileri adı altında gerçekleştirilen proje ile TKİ bünyesinde 
bulunan kömürlü sahaların daha etkin ve daha verimli işletilmesi ile elde edilecek 
kömürün daha temiz bir yakıt olarak piyasaya arzı amaçlanmaktadır.  

Bu proje kapsamında Kurum genelinde gerçek veya tüzel kişilere yaptırılacak 
proje ve etütler için 2016 Yılı Yatırım Programında 14 milyon TL tahsisat ayrılmış 
olup söz konusu fasıldan toplam 5,9 milyon TL nakdi harcama ve 8,8 milyon TL fiziki 
harcama yapılmıştır. Projenin tümünde nakdi gerçekleşme oranı %56, fiziki 
gerçekleşme oranı ise  %55 olmuştur. 

Bu proje kapsamında 2016 yılında; 
-Tunçbilek Lavvarı şlam atıklarının tuğla ve çimento üretiminde hammadde 

olarak değerlendirilmesi, 
-Isıl değeri düşük kömürlerin ekstraksiyon yöntemiyle külsüzleştirilmesi ve 

alternatif ürünlerin geliştirilmesi, 
-Türkiye bitümlü şeyl yataklarında solvent ekstraksiyon yöntemi ile sıvı yakıt 

üretim potansiyelinin araştırılması, 
-Türkiye linyit kömürleri için uygun briketleme koşullarının belirlenmesi, 

briketleme prosesinin ve ambalajlama malzemesinin geliştirilmesi, 
-Tunçbilek Gazlaştırma Tesisi optimizasyonu ve metanol üretimi,  
-Organik toprak düzenleyecileri için tarla denemeleri,  
-Leonarditten yüksek fulvik asit içerikli sıvı hümat üretimi ve tarım alanlarına 

uygulamaları, 
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-Süt ineklerinin konsantre yemlerine kuru dönem boyunca farklı düzeylerde 
TKİ-HÜMAS ilavesi yapılmasının erken laktasyon verim parametreleri ile ana buzağı 
bağışıklığı üzerine etkileri, 

-Soma Termik Santraline plazma yakıcıların uygulanması, 
-Plazma Kömür Gazlaştırma Pilot Tesisi, 
-Biyokütle ve kömür karışımlarından sıvı yakıt üretimi (TRİJEN) proje 

çalışmaları yürütülmektedir.  
2-Yıllık Programlarda Yer alan Politika Öncelikleri ve Tedbirler: 
-2016 yılı yatırım programı tedbirleri raporu: 
TKİ’nin 2016 yılı yatırım programı,  ‘‘19.10.2016 tarih ve 29862 (Mükerrer) 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03.10.2016 gün ve 2016/9368 Sayılı 2017 Yılı 
Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi” ne dair Bakanlar Kurulu 
Kararı’nın eki olarak 14.01.2017 tarih ve 29948 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kurum ile ilgili herhangi bir Tedbir 
öngörülmemiştir. 
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V. BİLANÇO 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü’nün(TKİ) 2016 yılı 

füzyon bilanço ve kar zarar hesabı, Yönetim Kurulunun 25.04.2017 tarih ve 11/64 
sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  

TKİ Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı işletmesi bulunmamakta olup, 
rodövans sözleşmeleri ile üretim yapan yüklenicilerin faaliyetlerini kontrol eden 6 adet 
kontrol müdürlüğü bulunmakta ve bunların gelir ve giderleri de merkez hesaplarına 
dâhil olunmaktadır. 

Muhasebe kayıt ve işlemleri 01.01.1994 tarihinde yürürlüğe konulan 1 sıra 
numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile bu tebliğ ekinde yer alan 
Muhasebe Usul ve Esasları çerçevesinde ve TKİ Muhasebe İşlemleri Uygulama 
Yönetmeliği’ne göre yürütülmekte olup incelemeler bu düzenlemelere göre hazırlanan 
mali tablolar üzerinden yürütülmüştür. 

6335 sayılı Kanunla üzerinde bazı değişiklikler yapılan ve önemli bir kısmı 
01.07.2012, bir kısmı da 2013 yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
gereği sermaye şirketlerinin (anonim ve limitet şirketler) 2013 yılı başından itibaren 
muhasebe kayıtlarını Uluslararası Muhasebe Standartlarına (UMS) ve finansal 
tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS/TFRS) uygun 
olarak hazırlaması gerekmektedir. 

Anılan standartlar, vergi odaklı muhasebe yerine bilgi odaklı muhasebeyi ve 
raporlamayı esas almakta olup mevcut muhasebe sistemine göre oldukça kapsamlı 
uygulamalar içermektedir. Diğer yandan, anılan Kanunla bağımsız denetim 
uygulaması getirilmiş olup denetime tabi şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal 
tablolarının bağımsız denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu 
Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenmesi öngörülmüştür. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397 inci maddesine dayanılarak 
çıkarılan ve 23.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olacak şirket ve kuruluşlar belirlenmiştir. Bu 
çerçevede kararnamede belirli şartları haiz KİT’ler de 2015 yılı başından itibaren 
bağımsız denetim kapsamına alınmıştır. 

A-Aktif: 
TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü füzyon bilançosunun aktifini oluşturan 

varlıklar, geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 35: Aktif (Varlıklar) 
     

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 
I-Dönen varlıklar:           
  A-Hazır değerler 5.029    0,2    2.223    0,1    (2.806) 
  B-Menkul kıymetler 44.150    1,8    104.350    4,7    60.200 
  C-Ticari alacaklar 1.577.963    63,5    770.090    34,8    (807.873) 
  D-Diğer alacaklar 1.666    0,1    454.361    20,6    452.695 
  E-Stoklar 15.130    0,6    13.554    0,6    (1.576) 
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 24.000      1.147    0,1    (22.853) 
  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 2.099    0,1    2.359    0,1    260 
  H-Diğer dönen varlıklar 4    0,0    3.657    0,2    3.653 
                                 Toplam (I) 1.670.041    67,2    1.351.741    61,2    (318.300) 
II-Duran varlıklar:           
   A-Ticari alacaklar 7.183    0,3    7.684    0,3    501 
   B-Diğer alacaklar           
   C-Mali duran varlıklar 598.511    24,1    598.511    27,1    0 
   D-Maddi duran varlıklar 67.022    2,7    67.406    3,0    384 
   E-Maddi olmayan duran varlıklar 92.593    3,7    97.927    4,4    5.334 
   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 50.273    2,0    86.991    3,9    36.718 
   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 12    0,0    8    0,0    (4) 
   H-Diğer duran varlıklar           
                               Toplam (II) 815.594    32,8    858.527    38,8    42.933 
                               Genel toplam (I + II) 2.485.635    100    2.210.268    100    (275.367) 

Varlıklar toplamı önceki döneme göre %11 oranında azalarak 2.210.268 bin 
TL’ye düşmüştür. Bu tutarın %61,2 oranında 1.351.741 bin TL’sini dönen varlıklar, 
%38,8 oranında 858.527 bin TL’sini duran varlıklar teşkil etmiştir. 

I-Dönen varlıklar: 
Dönen varlıklarla ilgili açıklamalara hesap grupları itibariyle aşağıda yer 

verilmiştir. 
A-Hazır değerler: 
Hesap bakiyesi 2.223 bin TL olan hazır değerlerin tamamını bankalardaki 

mevduat oluşturmuştur. 
Yılsonu kasa mevcudu sayım tutanakları ile bankalar hesabı ise banka ekstreleri 

ile mutabık bulunmaktadır. 
Mevduatın bankalara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 
 

 
 

134 Sayıştay   



 

  

Tablo 35: Aktif (Varlıklar) 
     

Aktif (Varlıklar) Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 
I-Dönen varlıklar:           
  A-Hazır değerler 5.029    0,2    2.223    0,1    (2.806) 
  B-Menkul kıymetler 44.150    1,8    104.350    4,7    60.200 
  C-Ticari alacaklar 1.577.963    63,5    770.090    34,8    (807.873) 
  D-Diğer alacaklar 1.666    0,1    454.361    20,6    452.695 
  E-Stoklar 15.130    0,6    13.554    0,6    (1.576) 
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri 24.000      1.147    0,1    (22.853) 
  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 2.099    0,1    2.359    0,1    260 
  H-Diğer dönen varlıklar 4    0,0    3.657    0,2    3.653 
                                 Toplam (I) 1.670.041    67,2    1.351.741    61,2    (318.300) 
II-Duran varlıklar:           
   A-Ticari alacaklar 7.183    0,3    7.684    0,3    501 
   B-Diğer alacaklar           
   C-Mali duran varlıklar 598.511    24,1    598.511    27,1    0 
   D-Maddi duran varlıklar 67.022    2,7    67.406    3,0    384 
   E-Maddi olmayan duran varlıklar 92.593    3,7    97.927    4,4    5.334 
   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 50.273    2,0    86.991    3,9    36.718 
   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları 12    0,0    8    0,0    (4) 
   H-Diğer duran varlıklar           
                               Toplam (II) 815.594    32,8    858.527    38,8    42.933 
                               Genel toplam (I + II) 2.485.635    100    2.210.268    100    (275.367) 

Varlıklar toplamı önceki döneme göre %11 oranında azalarak 2.210.268 bin 
TL’ye düşmüştür. Bu tutarın %61,2 oranında 1.351.741 bin TL’sini dönen varlıklar, 
%38,8 oranında 858.527 bin TL’sini duran varlıklar teşkil etmiştir. 

I-Dönen varlıklar: 
Dönen varlıklarla ilgili açıklamalara hesap grupları itibariyle aşağıda yer 

verilmiştir. 
A-Hazır değerler: 
Hesap bakiyesi 2.223 bin TL olan hazır değerlerin tamamını bankalardaki 

mevduat oluşturmuştur. 
Yılsonu kasa mevcudu sayım tutanakları ile bankalar hesabı ise banka ekstreleri 

ile mutabık bulunmaktadır. 
Mevduatın bankalara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 
 

 
 

 

  

Tablo 36: Bankalar 

Bankanın unvanı Önceki dönem  
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark                  
Bin TL 

1-Yurt içi bankalar       
   a)Kamu bankaları:       
     T.C Merkez Bankası 2    2    0 
     T.C Ziraat Bankası 130    158    28 
     T.Vakıflar Bankası 4.830    2.008    (2.822) 
     T.Halk Bankası 67    55    (12) 
              Toplam (a) 5.029    2.223    (2.806) 
    b)Özel bankalar:       
               Toplam (b) 0    0    0    
               Toplam (1) 5.029    2.223    (2.806) 

Bankalardaki mevduat hesabı toplamı geçen yıla göre %55,8 oranında azalarak 
2.223 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Bankalarla olan işlemler Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerine göre 
yürütülmektedir. 

B- Menkul kıymetler: 
104.350 bin TL tutarındaki menkul kıymetlerin tamamı, cari giderlerin 

karşılanması için T.C Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Şubelerinde günlük repo 
hesaplarında tutulan paraları ifade etmektedir. 

C- Ticari alacaklar: 
Geçen yıla göre %51,2 oranında azalarak 770.090 bin TL’ye düşen kısa vadeli 

ticari alacaklar, önceki dönem değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir. 
Tablo 37: Ticari alacaklar 

 

Ticari alacaklar Önceki dönem 
 Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark                  
Bin TL 

Ca) Alıcılar 1.577.963 770.090 (807.873) 
Cb) Diğer ticari alacaklar     

 Cc) Şüpheli ticari alacaklar 190 190 0 
                                                       Toplam 1.578.153 770.280 (807.873) 
Cd) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 190 190 0 
                      Ticari alacaklar net toplamı 1.577.963 770.090 (807.873) 

Ticari alacaklarının ayrıntısı aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 
Ca) Alıcılar: 
Alıcılar hesabında kayıtlı ticari alacaklar önceki dönem verileriyle 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 38: Alıcılar  

Alıcılar Önceki dönem  
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark                  
Bin TL 

 -Merkezi yönetim kapsamındaki        
  kamu idarelerinden alacaklar 1.565.849 733.794 (832.055) 
 -İştiraklerden alacaklar 3.786 18.328 14.542 
 -Gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar 8.328 17.968 9.640 
                                                 Toplam 1.577.963 770.090 (807.873) 

Alıcılar hesabında kayıtlı alacaklar tutarı 770.090 bin TL olup geçen yıla göre 
%51 oranında azalma göstermiştir.  

Alacakların ağırlıklı kısmını 733.794 bin TL ile Merkezi yönetim kapsamındaki 
kamu idarelerinden alacaklar oluşturmaktadır. Söz konusu tutarın 731.981 bin TL’si 
Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca, fakir ailelere dağıtılmak üzere SYDV’larına sevk 
edilen kömürlerin bedeli olup, Hazine Müsteşarlığından tahsil olunacak tutarı, 883 bin 
TL’si Şırnak İl Özel İdaresine rödovans yoluyla kiralanan sahanın rödovans bedelini 
ve 930 bin TL’si de Genel Müdürlüğe ait olup, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından kullanılan araçların, bu Bakanlıktan tahsil olunacak akaryakıt, bakım-
onarım ve diğer giderlerini ifade etmektedir. 

Cc) Şüpheli ticari alacaklar: 
190 bin TL tutarındaki şüpheli ticari alacakların tamamı, Ilgın Kontrol 

Müdürlüğüne bağlı 1821 Ruhsat nolu sahayı işleten özel bir firmadan tahsilatı şüpheli 
hale gelen rodövans alacağına aittir. Bu alacağın tamamı için Yönetim Kurulunun 
05.02.2003 gün ve 4/90 sayılı kararı ile karşılık ayrılmıştır.  

D- Diğer alacaklar: 
Kuruluşun ticari nitelikte olmayan diğer alacaklarının bakiyesi 454.361 bin TL 

olup bunun; 138.742 bin TL’si ELİ Müessesesi cari hesabı, 312.237 bin TL’si GLİ 
Müessesesi cari hesabı, 1.779 bin TL’si Genel Bütçeli kamu idarelerinden, 1.116 bin 
TL’si Mahalli idarelerden, 28 bin TL’si iştiraklerden, 162 bin TL’si kredi kartı slip 
tutarlarından, 148 bin TL’si gerçek ve tüzel kişilerden, 121 bin TL’si personelden olan 
alacakları ve 28 bin TL’si de diğer alacakları ifade etmektedir.  

Diğer alacaklar hesabı içinde yer alan 96 bin TL tutarındaki şüpheli alacakların 
tamamı için V.U.K hükümlerine göre karşılık ayrılmıştır.  

E- Stoklar: 
Kuruluşun stokları, geçen yıla göre %10,4 oranında azalarak 13.554 bin TL 

olarak gerçekleşmiştir. Stokların, 968 bin TL’si ilk madde ve malzeme, 12.536 bin 
TL’si mamul 44 bin TL’si diğer ve 6 bin TL’si de verilen sipariş avanslarına aittir. 

Stoklarla ilgili ayrıntılı bilgiye Raporun "İşletme Çalışmaları" bölümünde yer 
verilmiştir. 
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Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca, fakir ailelere dağıtılmak üzere SYDV’larına sevk 
edilen kömürlerin bedeli olup, Hazine Müsteşarlığından tahsil olunacak tutarı, 883 bin 
TL’si Şırnak İl Özel İdaresine rödovans yoluyla kiralanan sahanın rödovans bedelini 
ve 930 bin TL’si de Genel Müdürlüğe ait olup, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından kullanılan araçların, bu Bakanlıktan tahsil olunacak akaryakıt, bakım-
onarım ve diğer giderlerini ifade etmektedir. 

Cc) Şüpheli ticari alacaklar: 
190 bin TL tutarındaki şüpheli ticari alacakların tamamı, Ilgın Kontrol 

Müdürlüğüne bağlı 1821 Ruhsat nolu sahayı işleten özel bir firmadan tahsilatı şüpheli 
hale gelen rodövans alacağına aittir. Bu alacağın tamamı için Yönetim Kurulunun 
05.02.2003 gün ve 4/90 sayılı kararı ile karşılık ayrılmıştır.  

D- Diğer alacaklar: 
Kuruluşun ticari nitelikte olmayan diğer alacaklarının bakiyesi 454.361 bin TL 

olup bunun; 138.742 bin TL’si ELİ Müessesesi cari hesabı, 312.237 bin TL’si GLİ 
Müessesesi cari hesabı, 1.779 bin TL’si Genel Bütçeli kamu idarelerinden, 1.116 bin 
TL’si Mahalli idarelerden, 28 bin TL’si iştiraklerden, 162 bin TL’si kredi kartı slip 
tutarlarından, 148 bin TL’si gerçek ve tüzel kişilerden, 121 bin TL’si personelden olan 
alacakları ve 28 bin TL’si de diğer alacakları ifade etmektedir.  

Diğer alacaklar hesabı içinde yer alan 96 bin TL tutarındaki şüpheli alacakların 
tamamı için V.U.K hükümlerine göre karşılık ayrılmıştır.  

E- Stoklar: 
Kuruluşun stokları, geçen yıla göre %10,4 oranında azalarak 13.554 bin TL 

olarak gerçekleşmiştir. Stokların, 968 bin TL’si ilk madde ve malzeme, 12.536 bin 
TL’si mamul 44 bin TL’si diğer ve 6 bin TL’si de verilen sipariş avanslarına aittir. 

Stoklarla ilgili ayrıntılı bilgiye Raporun "İşletme Çalışmaları" bölümünde yer 
verilmiştir. 

 

 

  

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri: 
Hesap bakiyesi 1.147 bin TL’nin tamamı Kuruluşun iştiraki olan Yeni Çeltek 

Kömür İşletmeleri A.Ş.ye verilen avansları ifade etmektedir. 
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
Hesap grubu bakiyesi 2.359 bin TL’nin; 2.327 bin TL’si gelecek aylara ait 

giderler, 32 bin TL’si de gelir tahakkuklarıdır. 
Gelecek aylara ait giderlerin 1.996 bin TL’si personelin Aralık/2016 döneminde 

ödenen maaşının 1-14 0cak 2017 dönemine isabet eden kısmını, 71 bin TL’si 2017 
yılına ait bina ve arazi kiralarını ve 260 bin TL’si de diğer muhtelif giderleri ifade 
etmektedir.    

Gelir tahakkukları 32 bin TL’nin tamamı mevduat faiz tahakkuklarından 
oluşmaktadır. 

H- Diğer dönen varlıklar: 
Hesapta görülen 3.657 bin TL’nin; 3.562 bin TL’si devreden KDV tutarını, 93 

bin TL’si iş avanslarını ve 2 bin TL’si de personel avanslarını ifade etmektedir. 
II- Duran varlıklar: 
2016 yılı sonu itibariyle toplam varlıkların %38,8’ini oluşturan duran varlıklara 

hesap grupları itibariyle aşağıda değinilmiştir. 
A- Ticari alacaklar: 
Uzun vadeli ticari alacakların dönem sonu bakiyesi toplamı 7.684 bin TL olup 

tamamı verilen depozito ve teminatlar hesabında kayıtlı bulunmaktadır. 
Verilen depozito ve teminatlar elektrik, doğal gaz, mal ve hizmet alımı gibi 

çeşitli nedenlerle ilgili kurum ve kuruluşlara verilmiştir. 
C- Mali duran varlıklar: 
Hesapta kayıtlı 598.510 bin TL tutarındaki mali duran varlıkların; 2.510 bin 

TL’si Kurumun iştirakleri Kömür İşletmeleri AŞ (KİAŞ) ile Yeniçeltek AŞ’deki 
sermaye payları ile iştirakler yeniden değerleme artışının,  5.000 bin TL’si Soma OSB 
iştirak payını ve 591.000 bin TL’si de GLİ Müessesi ile ELİ Müessesesine tahsis 
olunan sermayenin tutarıdır.  

D- Maddi duran varlıklar: 
Maddi duran varlıkların 2016 yılı hareketleri, önceki dönem ve cari dönem sonu 

bakiyeleri ile birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 39: Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar 

2015' den 
devir              

Bin TL 

2016 yılı 

2017'ye 
devir 

Bin TL 
Giren                                 

Bin TL 
Çıkan                  

Bin TL 
Arazi ve arsalar 15.570        15.570    
Yer altı ve yer üstü düzenleri 8.535    1.014    8.535    1.014    
Binalar 41.434    43.063    42.120    42.377    
Tesis, makine ve cihazlar 35.521    22.613    42.452    15.682    
Taşıtlar 2.142    2.300    2.142    2.300    
Demirbaşlar 991    37.264    1.030    37.225    
Diğer maddi duran varlıklar 297    7.165    7.167    295    
                      Toplam (brüt) 104.490    113.419    103.446    114.463    
Birikmiş amortismanlar (-) 48.131    49.175    48.566    48.740    
                       Toplam (net)  56.359      65.723    
Yapılmakta olan yatırımlar 6.870    12.155    17.574    1.451    
Yatırım avansları 3.793    1.139    4.700    232    
                Yatırımlar toplamı 10.663    13.294    22.274    1.683    
                Genel toplam 67.022      67.406    

2016 yılına önceki dönemden devreden 104.490 bin TL edinme değerli maddi 
duran varlıklara, dönem içinde 113.419 bin TL tutarında giriş, 103.446 bin TL 
tutarında da çıkış yapılmış, böylece 2017 yılına 114.463 bin TL tutarında maddi duran 
varlık devretmiştir.  

Aynı dönemde 48.740 bin TL olarak gerçekleşen birikmiş amortismanların 
tenzili sonucu yılsonu itibariyle maddi duran varlıklar net değeri 65.723 bin TL 
olmuştur. Bu değere 1.683 bin TL tutarındaki yatırım toplamının ilavesiyle de maddi 
duran varlıklar genel toplamı 67.406 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Maddi duran varlıklar hesap grubuna bu dönem yapılan 113.419 bin TL’lik 
girişin; 17.086 bin TL’sini yatırımlardan tamamlanarak işletmeye verilen varlıklar ve 
96.333 bin TL’sini de diğer girişler (Devir, hibe ve hesaplar arası düzeltmeler) 
oluşturmuştur. 

Yapılmakta olan yatırımlar ve yatım avanslar hesabına yapılan 13.294 bin TL 
girişin; 7.348 bin TL’sini cari yıl yatırım proje harcamaları ve 1.139 bin TL’sini de 
önceki dönem yatırım avanslarından gelen tutar oluşturmuştur. 22.274 bin TL’lik 
çıkışın; 17.086 bin TL’si yatırım harcamalarını ve 488 bin TL’si yatırım dışı iktisap 
bedellerini ve 4.700 bin TL’si de yatırım avanslarını ifade etmektedir. 

2016 yılı sonu itibariyle maddi duran varlıkların genel olarak %42,6’sı amorti 
edilmiş durumdadır. 

Birikmiş amortismanların hareketini gösterir tablo aşağıdadır. 
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Tablo 39: Maddi duran varlıklar 

Maddi duran varlıklar 

2015' den 
devir              

Bin TL 

2016 yılı 

2017'ye 
devir 

Bin TL 
Giren                                 

Bin TL 
Çıkan                  

Bin TL 
Arazi ve arsalar 15.570        15.570    
Yer altı ve yer üstü düzenleri 8.535    1.014    8.535    1.014    
Binalar 41.434    43.063    42.120    42.377    
Tesis, makine ve cihazlar 35.521    22.613    42.452    15.682    
Taşıtlar 2.142    2.300    2.142    2.300    
Demirbaşlar 991    37.264    1.030    37.225    
Diğer maddi duran varlıklar 297    7.165    7.167    295    
                      Toplam (brüt) 104.490    113.419    103.446    114.463    
Birikmiş amortismanlar (-) 48.131    49.175    48.566    48.740    
                       Toplam (net)  56.359      65.723    
Yapılmakta olan yatırımlar 6.870    12.155    17.574    1.451    
Yatırım avansları 3.793    1.139    4.700    232    
                Yatırımlar toplamı 10.663    13.294    22.274    1.683    
                Genel toplam 67.022      67.406    

2016 yılına önceki dönemden devreden 104.490 bin TL edinme değerli maddi 
duran varlıklara, dönem içinde 113.419 bin TL tutarında giriş, 103.446 bin TL 
tutarında da çıkış yapılmış, böylece 2017 yılına 114.463 bin TL tutarında maddi duran 
varlık devretmiştir.  

Aynı dönemde 48.740 bin TL olarak gerçekleşen birikmiş amortismanların 
tenzili sonucu yılsonu itibariyle maddi duran varlıklar net değeri 65.723 bin TL 
olmuştur. Bu değere 1.683 bin TL tutarındaki yatırım toplamının ilavesiyle de maddi 
duran varlıklar genel toplamı 67.406 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Maddi duran varlıklar hesap grubuna bu dönem yapılan 113.419 bin TL’lik 
girişin; 17.086 bin TL’sini yatırımlardan tamamlanarak işletmeye verilen varlıklar ve 
96.333 bin TL’sini de diğer girişler (Devir, hibe ve hesaplar arası düzeltmeler) 
oluşturmuştur. 

Yapılmakta olan yatırımlar ve yatım avanslar hesabına yapılan 13.294 bin TL 
girişin; 7.348 bin TL’sini cari yıl yatırım proje harcamaları ve 1.139 bin TL’sini de 
önceki dönem yatırım avanslarından gelen tutar oluşturmuştur. 22.274 bin TL’lik 
çıkışın; 17.086 bin TL’si yatırım harcamalarını ve 488 bin TL’si yatırım dışı iktisap 
bedellerini ve 4.700 bin TL’si de yatırım avanslarını ifade etmektedir. 

2016 yılı sonu itibariyle maddi duran varlıkların genel olarak %42,6’sı amorti 
edilmiş durumdadır. 

Birikmiş amortismanların hareketini gösterir tablo aşağıdadır. 

 

  

Tablo 40: Birikmiş amortismanlar 

Birikmiş amortismanlar 2015' den 
devir              

Bin TL 

2016 yılı 

2017'ye 
devir 

Bin TL 
Giren                                 

Bin TL 
Çıkan                  

Bin TL 
Arazi ve arsalar 46    51    46    51    
Yer altı ve yer üstü düzenleri 7.791    918    7.791    918    
Binalar 17.696    19.642    18.130    19.208    
Tesis, makine ve cihazlar 19.273    8.586    19.274    8.585    
Taşıtlar 1.744    1.911    1.744    1.911    
Demirbaşlar 736    17.777    736    17.777    
Diğer maddi duran varlıklar 845    290    845    290    
                            Toplam 48.131    49.175    48.566    48.740    

2016 yılında birikmiş amortismanlar hesabına gider kaydı yoluyla 7.187 bin TL 
ve hesaplar arası düzeltmeler, devir ve zarar yoluyla 41.988 bin TL olmak üzere 
toplam 49.175 bin TL tutarında giriş yapılırken, hesaptan 48.566 bin TL’lik de çıkış 
yapılmış, böylece gelecek yıla 48.740 bin TL tutarında birikmiş amortisman 
devretmiştir. 

E- Maddi olmayan duran varlıklar: 
Kuruluşun maddi olmayan duran varlıklar hesap grubu önceki döneme göre 

%5,7 oranında artarak 97.927 bin TL bakiye vermiştir. Brüt tutarı 127.709 bin TL, 
birikmiş amortismanı 29.782 bin TL olan hesabın; 93.766 bin TL’sini haklar, 2.587 
bin TL’sini Ar-Ge giderleri ve 1.574 bin TL’sini de diğer maddi olmayan duran 
varlıklar oluşturmaktadır. 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar: 
Kuruluşun özel tükenmeye tabi varlıklar hesap grubu önceki döneme göre %73 

oranında artarak 86.991 bin TL bakiye vermiştir. Brüt tutarı 106.144 bin TL, tükenme 
payları 19.153 bin TL olan hesabın; 22.985 bin TL’sini arama giderleri, 38.535 bin 
TL’sini Hazırlık ve geliştirme giderleri 25.471 bin TL’sini de verilen avanslar 
oluşturmaktadır. 

G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
Hesapta görülen 8 bin TL tutarındaki gelecek yıllara ilişkin giderlerin tamamı 

kira bedelini ifade etmektedir.  
B-Pasif: 
Bilançonun pasifini oluşturan değerler, geçen yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 41: Pasif  (Kaynaklar) 
     

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           
  A-Mali borçlar           
  B-Ticari borçlar 204.549    8,2    395.164    17,9    190.615 
  C-Diğer borçlar 495.386    19,9    2.445    0,1    (492.941) 
  D-Alınan avanslar     22    0,0    22 
  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri           
  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 3.457    0,1    4.280    0,2    823 
  G-Borç ve gider karşılıkları 5.561    0,2    7.246    0,3    1.685 
  H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider            
       tahakkukları 2.748    0,1    2.164    0,1    (584) 
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar           
                                               Toplam (I) 711.701    28,6    411.321    18,6    (300.380) 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:           
  A-Mali borçlar           
  B-Ticari borçlar 244.300    9,8    209.400    9,5    (34.900) 
  C-Diğer borçlar           
  D-Alınan avanslar           
  E-Borç ve gider karşılıkları                           12.833    0,5    6.420    0,3    (6.413) 
  F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider           
      tahakkukları           
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar           
                                               Toplam (II) 257.133    10,3    215.820    9,8    (41.313) 
                                             Toplam (I+II) 968.834    39,0    627.141    28,4    (341.693) 
III-Öz kaynaklar:           
  A-Ödenmiş sermaye 1.000.000    40,2    1.000.000    45,2    0 
  B-Sermaye yedekleri           
  C-Kar yedekleri 590.057    23,7    603.670    27,3    13.613 
  D-Geçmiş yıllar karları   0,0    51.386    2,3    51.386 
  E-Geçmiş yıllar zararları (-) (108.741) (4,4) (108.741) (4,9) 0 
  F-Dönem net karı (zararı) 35.485 1,4 36.812 1,7 1.327 
                                                Toplam (III) 1.516.801    61,0    1.583.127    71,6    66.326 
                                Genel toplam (I+II+III) 2.485.635    100    2.210.268    100    (275.367) 

Bilançonun pasifi oluşturan kaynaklar toplamı geçen yıla göre %11 oranında 
azalarak 2.210.268 bin TL’ye düşmüştür. Kaynakların %28,4’ünü yabancı kaynaklar, 
%71,6’sını öz kaynaklar oluşturmuştur.  

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
B-Ticari borçlar: 
Kısa vadeli ticari borçlara geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 

tabloda yer verilmiştir. 
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Tablo 41: Pasif  (Kaynaklar) 
     

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           
  A-Mali borçlar           
  B-Ticari borçlar 204.549    8,2    395.164    17,9    190.615 
  C-Diğer borçlar 495.386    19,9    2.445    0,1    (492.941) 
  D-Alınan avanslar     22    0,0    22 
  E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri           
  F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 3.457    0,1    4.280    0,2    823 
  G-Borç ve gider karşılıkları 5.561    0,2    7.246    0,3    1.685 
  H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider            
       tahakkukları 2.748    0,1    2.164    0,1    (584) 
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar           
                                               Toplam (I) 711.701    28,6    411.321    18,6    (300.380) 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar:           
  A-Mali borçlar           
  B-Ticari borçlar 244.300    9,8    209.400    9,5    (34.900) 
  C-Diğer borçlar           
  D-Alınan avanslar           
  E-Borç ve gider karşılıkları                           12.833    0,5    6.420    0,3    (6.413) 
  F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider           
      tahakkukları           
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar           
                                               Toplam (II) 257.133    10,3    215.820    9,8    (41.313) 
                                             Toplam (I+II) 968.834    39,0    627.141    28,4    (341.693) 
III-Öz kaynaklar:           
  A-Ödenmiş sermaye 1.000.000    40,2    1.000.000    45,2    0 
  B-Sermaye yedekleri           
  C-Kar yedekleri 590.057    23,7    603.670    27,3    13.613 
  D-Geçmiş yıllar karları   0,0    51.386    2,3    51.386 
  E-Geçmiş yıllar zararları (-) (108.741) (4,4) (108.741) (4,9) 0 
  F-Dönem net karı (zararı) 35.485 1,4 36.812 1,7 1.327 
                                                Toplam (III) 1.516.801    61,0    1.583.127    71,6    66.326 
                                Genel toplam (I+II+III) 2.485.635    100    2.210.268    100    (275.367) 

Bilançonun pasifi oluşturan kaynaklar toplamı geçen yıla göre %11 oranında 
azalarak 2.210.268 bin TL’ye düşmüştür. Kaynakların %28,4’ünü yabancı kaynaklar, 
%71,6’sını öz kaynaklar oluşturmuştur.  

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
B-Ticari borçlar: 
Kısa vadeli ticari borçlara geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 

tabloda yer verilmiştir. 
 

 

 

  

Tablo 42: Ticari borçlar  

Ticari borçlar Önceki dönem  
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

Ba)Satıcılar 203.162 393.659 190.497 
Bb)Alınan depozito ve teminatlar 1.387 1.505 118 
Bc)Diğer ticari borçlar     

                                  Toplam 204.549 395.164 190.615 

Kuruluşun ticari borçları önceki döneme göre %93,2 oranında artarak 395.164 
bin TL’ye yükselmiştir. 

Ticari borçlara hesap kalemleri itibariyle aşağıda değinilmiştir. 
Ba)Satıcılar: 
Satıcılar hesabının ayrıntısı geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
Tablo 43: Satıcılar  

 

Satıcılar Önceki dönem  
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

 -Merkezi yönetim kapsamındaki        
  kamu idareleri 44.842 93.488 48.646 
 -Kamu İktisadi teşebbüsleri   48.688 48.688 
 -İştirakler 95.097 94.151 (946) 
 -Gerçek ve tüzel kişiler 63.223 157.332 94.109 
                                    Toplam 203.162 393.659 190.497 

Satıcılar hesabı önceki döneme göre %93,8 oranında artışla 393.659 bin TL 
olarak gerçekleşmiş olup bunun; 93.488 bin TL’si kamu satıcılarına, 48.688 bin TL’si 
kamu iktisadi teşebbüslerine, 157.332 bin TL’si gerçek ve tüzel kişilere ve 94.151 bin 
TL’si de iştiraklere olan borçları ifade etmektedir. 

Bb) Alınan depozito ve teminatlar: 
Hesapta kayıtlı 1.505 bin TL tutarındaki alınan teminatlar, ihaleye katılan 

istekliler ile mal ve hizmet temin edilen yüklenicilerden alınan geçici ve kesin nakdi 
teminatların tutarını ifade etmektedir. 

C - Diğer borçlar: 
Ticari nitelik arz etmeyen diğer borçlar, 2.445 bin TL olarak gerçekleşmiştir.  

Bu tutarın; 1.432 bin TL’si kamu idarelerine, 989 bin TL’si gerçek ve tüzel kişilere ve 
24 bin TL’si de personele borçları ifade etmektedir.  

Kamu idarelerine olan borçların; 1.388 bin TL’si Ş.Urfa Orman Bölge 
Müdürlüğüne ve 44 bin TL’si de Kızılbey vergi dairesine aittir. Gerçek ve tüzel 
kişilere olan borçların; 297 bin TL’si tevzi olunacak vekâlet ücretlerini, 534 bin TL’si 
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yüklenici ve satıcı alacaklarından bloke edilen paraları ve 159 bin TL’si de diğer 
borçları göstermektedir. 

Personele borçlar, yolluk bakiyesi, tedavi bedeli, fazla mesai vb. nedenle 
nedenlerle kuruluş personelinin yılın son günlerinde oluşan alacakları olup Ocak-2017 
ayı itibariyle ödenmiştir. 

D – Alınan avanslar: 
Hesap bakiyesi 22 bin TL’nin tamamı gerçek ve tüzel kişilerden çeşitli 

sebeplerle alınan avansları göstermektedir. 
F - Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
Kuruluşça ödenecek vergi ve diğer yükümlülüklerin toplam tutarı 3.280 bin TL 

olup bunun; 1.863 bin TL’si ödenecek vergi ve fonlar, 2.417 bin TL’si de ödenecek 
sosyal güvenlik kesintileridir. 

G - Borç ve gider karşılıkları: 
Hesap bakiyesi 7.246 bin TL’nin; 7.228 bin TL’si personel için ayrılan kıdem 

tazminatı karşılıklarına ve 18 bin TL’si de maliyet giderleri karşılığına aittir.  
H - Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Hesap bakiyesi 2.164 bin TL’nin; 4 bin TL’si gelecek aylara ait gelirler 

hesabına, 2.160 bin TL’si de gider tahakkuklarına ait bulunmaktadır. 
II - Uzun vadeli yabancı kaynaklar:  
B- Ticari borçlar: 
Hesapta kayıtlı 209.400 bin TL tutarındaki borçların tamamı MTA kömür 

arama ruhsat devrinden kaynaklanan borçları göstermektedir. 
MTA Genel Müdürlüğü ile imzalanan 02.10.2014 tarihli sözleşme kapsamında, 

KDV hariç 245.500 bin TL bedelle 18 adet maden sahası ruhsatı devralınmış olup, 
sözleşme bedelinin 10 yılda eşit taksitler halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır.  

E - Borç ve gider karşılıkları: 
Hesapta kayıtlı 6.420 bin TL tutarındaki borçların; 6.214 bin TL’si kıdem 

tazminatı karşılıklarını ve 206 bin TL’si de ayrılan iç sigorta fonunu göstermektedir. 
III – Öz kaynaklar: 
A – Ödenmiş sermaye:  
Kuruluşun sermayesi, Yüksek Planlama Kurulu’nun(YPK) 29.12.2009 tarih ve 

2009/T-29 sayılı kararı ile 1 milyar TL’ye yükseltilmiştir. Sermayenin arttırılan 400 
milyon TL’sinin 200 milyon TL’si 17.12.2010 tarihinde nakden ödenmiştir. Geri kalan 
200 milyon TL tutarındaki ödenmemiş sermaye ise, Hazine Müsteşarlığının 
06.02.2015 tarih ve 49160298-111.04.04/4122 sayılı yazısı üzerine, fakir ailelere 
dağıtılmak üzere Kurum tarafından SYDV’larına gönderilen kömürlerin bedellerinden 
doğan görev zararı alacaklarıyla mahsup edilerek ödenmiştir. Bu kapsamda 534.981 
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bin TL’lik görev zararı alacağının 200.000 bin TL’lik kısmı ödenmemiş sermayeye 
mahsup edilerek, Kuruluş sermeyesinin tamamı ödenmiş hale gelmiştir.  

C- Kâr yedekleri: 
Kuruluşun kâr yedeklerini yasal yedekler oluşturmaktadır. 603.670 bin TL 

tutarındaki kâr yedeklerinin tamamı I. ve II. tertip yedek akçe olarak 233 sayılı 
KHK’nın 36’ncı maddesi uyarınca ayrılan yedeklerin tutardır. 

D - Geçmiş yıllar karları: 
Hesapta kayıtlı 51.386 bin TL tutarında geçmiş yıllar karlarının tamamı Genel 

Müdürlük ve Müesseselerin 2015 yılı dönem karını ifade etmektedir. 
E- Geçmiş yıllar zararları: 
Hesapta kayıtlı 108.741 bin TL tutarında geçmiş yıllar zararlarının tamamı 2014 

yılı dönem zararını ifade etmektedir. 
F- Dönem net karı: 
Genel Müdürlük faaliyet dönemini 36.812 bin TL tutarında net kar ile kapatmış 

bulunmaktadır. Karın oluşumu, raporun “Gelir Tablosu” bölümünde ayrıntılı olarak 
incelenmiştir. 

 - Nazım hesaplar: 
Kuruluşun varlık ve kaynaklarında değişime neden olmayan, ancak takibinde 

yarar görülen işlemleri nazım hesaplarda izlenmektedir. Nazım hesapların tutarı 
380.246 bin TL olup bu miktarın; 

-319.073 bin TL’si alınan rehin, emanet ve teminatlara, 
-  11.384 bin TL’si verilen teminat mektuplarına, 
-  41.788 bin TL’si verilen akreditiflere, 
-    3.745 bin TL’si vergiye tabi olmayan gelirlere, 
-    2.825 bin TL’si kanunen kabul edilmeyen giderlere, 
-       732 bin TL’si vergi matrahından indirilecek giderlere, 
-       665 bin TL’si yabancı paralara, 
-   29 bin TL’si edinme bedelleri Vergi Usul Kanununun 313’üncü 

maddesindeki haddin altında kalmasına rağmen, kullanım ömürleri bir yılı aşan kayda 
tabi demirbaşlara, 

-         5 bin TL’si de tapu senetleri, kasa anahtarları ve diğer kıymetli evrakın iz 
bedellerine, 

aittir.  
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                                  VI. GELİR TABLOSU 
Kuruluş 2016 yılında, 383.973 bin TL satış maliyetine karşılık 384.008 bin TL 

net satış hâsılatı elde etmiş ve sonuçta 35 bin TL brüt satış kârı sağlamıştır. Bu tutardan 
74.249 bin TL’lik faaliyet giderlerinin indirilmesi sonucu 2016 yılı faaliyet zararı 
74.214 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Faaliyet zararı üzerine, diğer faaliyetlerle ilgili olarak elde edilen olağan ve 
olağan dışı gelir ve kârların ilavesi ve diğer olağan ve olağandışı gider ve zararların 
düşülmesiyle 45.602 bin TL dönem kârına ulaşılmıştır. 

Kuruluşun 2016 yılı faaliyetlerine ait gelir tablosu, önceki dönem değerleriyle 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 44: Gelir tablosu 
     

Gelir ve giderler Önceki dönem 
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

A-Brüt satışlar   336.297      386.467    50.170  
   1-Yurt içi satışlar 335.946      385.882        
   2-Yurt dışı satışlar           
   3-Diğer gelirler 351      585        
B-Satış indirimleri (-)   0      2.459    2.459  
   1-Satıştan iadeler (-)           
   2-Satış iskontoları (-)           
   3-Diğer indirimler (-)     2.459        
C-Net satışlar   336.297      384.008    47.711  
D-Satışların maliyeti(-)   336.143      383.973    47.830  
   1-Satılan mamuller maliyeti (-)           
   2-Satılan ticari mallar maliyeti (-) 335.946      383.423        
   3-Satılan hizmet maliyeti (-)           
   4-Diğer satışların maliyeti (-) 197      550        
       Brüt satış kârı veya zararı   154      35    (119) 
E-Faaliyet giderleri (-)   24.244      74.249    50.005  
   1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-) 2.948      4.826        
   2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)           
   3-Genel yönetim giderleri (-) 21.296      69.423        
       Faaliyet kârı veya zararı   (24.090)   (74.214) (50.124) 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar   71.680      117.802    46.122  
   1-İştiraklerden temettü gelirleri 320      1.187        
   2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri(Müessese)           
   3-Faiz gelirleri 3.232      1.857        
   4-Komisyon gelirleri           
   5-Konusu kalmayan karşılıklar 10      30        
   6-Menkul kıymet satış kârları           
   7-Kambiyo kârları 110      207      
   8-Reeskont faiz gelirleri           
   9-Diğer olağan gelir ve kârlar 68.008      114.521        
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-)   3.238      1.038    (2.200) 
   1-Komisyon giderleri (-)           
   2-Karşılık giderleri (-)           
   3-Menkul kıymet satış zararları (-)           
   4-Kambiyo zararları (-)           
   5-Reeskont faiz giderleri            
   6-Diğer olağan gider ve zararlar 3.238      1.038        
H-Finansman giderleri (-)   2      602    600  
   1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) 2      602        
   2-Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)           
                             Olağan kâr veya zarar   44.350    41.948  (2.402) 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar   5.076      14.209    9.133  
   1-Önceki dönem gelir ve kârları 1.622      471        
   2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar 3.454      13.738        
J-Olağandışı gider ve zararlar (-)   8.703      10.555    1.852  
   1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)           
   2-Önceki dönem gider ve zararları (-) 8.018      10.169        
   3-Diğer olağan dışı gider ve zararlar (-) 685      386        
                             Dönem kârı veya zararı (-)   40.723   45.602 4.879  
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)   5.238      8.790    3.552  
                             Dönem net kârı veya zararı (-)   35.485   36.812 1.327  
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A-Brüt satışlar: 

2016 yılında brüt satışlar önceki döneme göre %14,9 oranında artarak 386.467 
bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun; 585 bin TL’sini Hümik asit satışlarından 
sağlanan hasılat ve 385.882 bin TL’sini ise kömür satışlarından sağlanan hasılat 
oluşturmaktadır. 

B- Satış indirimleri(-): 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına satışı yapılan kömürlerden 2.459 

bin TL tutarında iade işlemi gerçekleşmiştir. 
C- Net satışlar: 
Satılan indirimleri 2.459 bin TL, brüt satışlar toplamından düşüldüğünde 

384.008 bin TL’lik net satış hasılatı elde edilmiştir. 
D- Satışların maliyeti (-): 
Satışların maliyeti, satılan kömürün ortalama stok maliyetlerinin toplamını ifade 

etmekte olup geçen yıldan  %14,2 fazlasıyla 383.973 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

-Brüt satış kârı: 

Net satışlardan, satışların maliyetinin tenzili sonucu 35 bin TL brüt satış kârı 
oluşmuştur.  

E- Faaliyet giderleri (-): 
2016 yılında, esas faaliyetleri ile ilgili bulunan, ancak ana üretim maliyetlerine 

yüklenemeyen giderlerini ifade eden faaliyet giderleri toplamı 74.249 bin TL’dir. 
Faaliyet giderleri geçen yıla göre %206,2 oranında artış göstermiştir. 

Faaliyet giderlerinin; 4.826 bin TL’sini araştırma ve geliştirme giderleri ve 
69.423 bin TL’sini de genel yönetim giderleri oluşturmuştur. 

-Faaliyet zararı: 
Brüt satış kârı 35 bin TL’den faaliyet giderleri 74.249 bin TL’nin düşülmesi 

sonucu faaliyet dönemi 74.214 bin TL faaliyet zararı ile kapatılmıştır.  
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: 
117.802 bin TL olarak gerçekleşen diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların 

ayrıntısına aşağıda değinilmiştir. 
1- İştiraklerden temettü gelirleri: 
Kuruluş iştiraklerinden sağlanan temettü geliri 1.187 bin TL olup bunun tamamı 

Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri A.Ş.’den alınan kar payıdır. 
3-Faiz gelirleri: 
Bankalardaki vadeli ve vadesiz hesaplarından elde edilen faiz gelirleri toplamı, 

1.857 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
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5-Konusu kalmayan karşılıklar: 
Dava veya icra konusu olması nedeniyle karşılık ayrılmak suretiyle şüpheli 

alacaklar hesabına alınan alacaklardan yapılan karşılık iptalleri 30 bin TL’dir. 
7-Kambiyo kârları: 
Hesapta yer alan 207 bin TL tutarındaki kambiyo kârları;  mal ve hizmet 

alımından borçların, bankalardaki döviz mevduatının değerlenmesi sonucu değerleme 
kur farklarını ifade etmektedir. 

9- Diğer olağan gelir ve kârlar: 
Diğer olağan gelir ve kârları toplamı 114.521 bin TL’nin; 
94.318 bin TL’si TKİ’ye ait sahalarda üretim yapan 6 şirketten alınan rodövans 
                          gelirlerine, 
  9.687  “      “   Göynük-Ilgın kamulaştırma gelirlerine 
  1.596  “      “   Sosyal tesis ve misafirhane gelirlerine, 
  7.357  “      “   Kira gelirlerine, 
     553  “      “    Lojman gelirlerine, 
  1.010  “      “    de diğer muhtelif gelirlere, 
                          ilişkin bulunmaktadır. 
G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-): 
Tümü diğer olağan gider ve zararlardan oluşan 1.038 bin TL tutarındaki olağan 

gider ve zararların: 972 bin TL’si Kurumdan emekli olan memurlar için ödenen makam 
tazminatını ve 66 bin TL’si de diğer olağan gider ve zararları ifade etmektedir. 

H- Finansman giderleri (-): 
Hesapta kayıtlı 602 bin TL tutarındaki finansman giderlerinin tümü teminat 

mektubu komisyonu tutarıdır. 

-Olağan kâr: 
Faaliyet zararına, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların ilavesi ve diğer 

faaliyetlerden olağan gider ve zararların ise tenzili sonucu 41.948 bin TL olağan kâr 
oluşmuştur.  

I- Olağan dışı gelir ve kârlar: 

1-Önceki dönem gelir ve kârlar: 
Önceki döneme ilişkin 471 bin TL olan gelir ve karların;  13 bin TL’si personel 

istihkak iptallerini ve 458 bin TL’si de diğer gelir ve karları ifade etmektedir. 

2-Diğer olağan dışı gelir ve kârlar: 

Diğer olağandışı gelir ve kârlar hesabında yer alan 13.738 bin TL’nin; 4.988 bin 
TL’si gelir kaydedilen depozito ve teminatları, 145 bin TL’si muhtelif kuruluşlardan 
kesilen tazminat ve ceza gelirlerini ve 8.605 bin TL’si de diğer muhtelif firma ve 
şahıslardan olan gelirlerini ifade etmektedir. 
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J- Olağan dışı gider ve zararlar(-): 
2-Önceki dönem gider ve zararlar: 

Hesapta yer alan 10.169 bin TL’nin; 7.145 bin TL’si personel istihkaklarını ve 
3.024 bin TL’si de önceki döneme ilişkin diğer gider ve zararları ifade etmektedir. 

3-Diğer olağandışı gider ve zararlar: 

386 bin TL tutarındaki diğer olağandışı gider ve zararların; 293 bin TL’si 
değersiz hale gelen mamul stok bedellerine, 93 bin TL’si de diğer muhtelif gider ve 
zararlara ilişkin bulunmaktadır.  

-Dönem kârı: 

Kuruluş 2016 yılı faaliyet dönemini 45.602 bin TL dönem kârı ile kapatmıştır.  

K-Dönem kârı, vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları: 

Hesapta görülen 8.790 bin TL, 2016 yılı dönem kârı üzerinden hesaplanan 
Kurumlar Vergisi tutarını ifade etmektedir. 

-Dönem net kârı: 

Dönem kârından vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklarının düşülmesi 
sonucu dönem net kârı 36.812 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Sonuç: 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bilançosu ve 

45.602.244,84 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148 Sayıştay   



   

 

J- Olağan dışı gider ve zararlar(-): 
2-Önceki dönem gider ve zararlar: 

Hesapta yer alan 10.169 bin TL’nin; 7.145 bin TL’si personel istihkaklarını ve 
3.024 bin TL’si de önceki döneme ilişkin diğer gider ve zararları ifade etmektedir. 

3-Diğer olağandışı gider ve zararlar: 

386 bin TL tutarındaki diğer olağandışı gider ve zararların; 293 bin TL’si 
değersiz hale gelen mamul stok bedellerine, 93 bin TL’si de diğer muhtelif gider ve 
zararlara ilişkin bulunmaktadır.  

-Dönem kârı: 

Kuruluş 2016 yılı faaliyet dönemini 45.602 bin TL dönem kârı ile kapatmıştır.  

K-Dönem kârı, vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları: 

Hesapta görülen 8.790 bin TL, 2016 yılı dönem kârı üzerinden hesaplanan 
Kurumlar Vergisi tutarını ifade etmektedir. 

-Dönem net kârı: 

Dönem kârından vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklarının düşülmesi 
sonucu dönem net kârı 36.812 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Sonuç: 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bilançosu ve 

45.602.244,84 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

VII. EKLER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Konsolide ekler: 

   1 - Teşkilat şeması, 
   2 - Personelin teşkilat içinde dağılımı, 
   3 - Memur ve sözleşmeli personel hareketini gösterir çizelgeler 
   4 - İşçi hareketini gösterir çizelgeler, 
   5 - İşçilerin birimlere dağılımı, 
   6 - Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı, 
   7 - Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı, 
   8 - Kuruluşun GSMH'ye katkısı, 
   9 - Vergiler, 
  10 - Bilanço, 
  11 - Gelir tablosu, 
TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü füzyon mali tabloları: 
  12 - Bilanço, 
  12/c- Bilanço dipnotları, 
  13 - Gelir tablosu, 
  13/b- Gelir tablosu dipnotları, 
  14- Raporun içinde yer alan diğer öneriler 
 

149Sayıştay   



 
  

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

Ek: (1)

Ç
Lİ

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

JE
O

Fİ
Zİ

K 
ET

Ü
T 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

SO
N

D
AJ

 ve
 

JE
O

TE
KN

İK
 

ET
Ü

T 
M

Ü
D

Ü
R

.

G
Lİ

  M
Ü

ES
SE

SE
Sİ

   
   

   
   

   
   

   
   

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

EL
İ  

M
Ü

ES
SE

SE
Sİ

   
   

   
   

   
  

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

H
İD

R
O

JE
O

LO
Jİ

K 
ET

Ü
T 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

G
Ö

YN
Ü

K 
  

KO
N

TR
O

L 
   

   
   

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

SA
R

AY
  K

O
N

TR
O

L 
   

   
   

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

D
O

D
U

R
G

A 
  

KO
N

TR
O

L 
   

   
   

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

Sİ
LO

Pİ
   

KO
N

TR
O

L 
   

   
   

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

IL
G

IN
   

KO
N

TR
O

L 
   

   
   

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

KE
LE

S 
KO

N
TR

O
L 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

AL
PU

 K
O

N
TR

O
L 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

M
EV

Z.
İZ

LE
M

E 
ve

   
   

   
   

   
İN

C
EL

EM
E 

   
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü

JE
O

.E
TÜ

T.
ve

 
AR

AM
A 

D
Aİ

R
.  

 
B

AŞ
K

AN
LI

Ğ
I

R
Ö

D
Ö

V
A

N
S

LI
 S

A
H

A
. 

K
O

N
T

.  
   

   
   

   
 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

 
 

Sİ
Vİ

L 
SA

VU
N

M
A 

U
ZM

AN
LI

Ğ
I

JE
O

LO
Jİ

K 
ET

Ü
T 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

M
AD

EN
 

H
AK

L.
ve

İS
Tİ

M
LA

K 
   

   
   

   
   

 
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü

LA
BO

R
AT

U
VA

R
   

   
   

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

İN
ŞA

AT
 T

ES
İS

   
   

 
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
KO

R
.ve

G
Ü

VE
N

Lİ
K 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

   
 

AR
-G

E 
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
İŞ

 S
AĞ

LI
Ğ

I  
   

   
   

   
   

 
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü

BA
SI

N
 ve

 H
AL

KL
A 

İL
İŞ

Kİ
İL

ER
   

   
   

 
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü

İŞ
Ç

İ İ
Lİ

ŞK
İL

ER
İ 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

BÜ
TÇ

E 
ve

 B
İL

AN
Ç

O
   

   
   

   
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
Ü

R
ET

İM
   

   
   

   
 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

PL
AN

LA
M

A 
   

   
   

 
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü

TE
Sİ

SL
ER

 
PL

AN
LA

M
A 

   
   

   
 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

İH
AL

E 
M

EV
Z.

 V
E 

D
Ö

KÜ
M

AN
TA

SY
O

N
 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

YA
TI

R
IM

LA
R

   
   

   
   

   
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü

BA
KI

M
   

   
   

   
O

N
AR

IM
 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

H
Ü

M
İK

 A
Sİ

T 
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
SA

Ğ
LI

K 
İŞ

LE
R

İ 
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü

KO
O

R
D

İN
AS

YO
N

   
   

   
   

 
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
PE

R
SO

N
EL

   
   

   
   

  
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
 M

U
H

AS
EB

E 
   

   
 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

AÇ
IK

O
C

AK
 

KO
N

TR
O

L 
   

   
   

   
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü

SA
TI

Ş 
   

   
   

 
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
İK

M
AL

   
   

   
   

   
  

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

İÇ
 A

LI
M

LA
R

   
   

   
   

  
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü

D
IŞ

 İL
İŞ

Kİ
LE

R
 ve

 
AV

R
U

PA
 B

İR
Lİ

Ğ
İ 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

SO
SY

AL
  İ

ŞL
ER

   
   

   
   

   
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü

İŞ
 G

Ü
V.

ve
SA

Ğ
LI

Ğ
I 

D
Aİ

R
ES

İ 
B

AŞ
K

AN
LI

Ğ
I

EĞ
İT

İM
  D

Aİ
R

ES
İ 

B
AŞ

K
AN

LI
Ğ

I

O
-M

 V
E 

PL
AN

   
   

   
 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

 İN
SA

N
 K

AY
N

AK
LA

R
I 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

Fİ
N

AN
SM

AN
   

   
   

   
   

  
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
YE

R
 A

LT
I K

O
N

TR
O

L 
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
PA

ZA
R

LA
M

A 
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
M

AK
İN

A 
   

   
   

   
   

 
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
D

IŞ
 A

LI
M

LA
R

   
   

   
  

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

PR
O

JE
 V

E 
TE

Sİ
S 

   
   

   
   

  
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
İD

AR
İ  

İŞ
LE

R
 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

Ç
EV

R
E 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

İŞ
 G

Ü
VE

N
Lİ

Ğ
İ  

   
   

   
   

   
 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

EĞ
İT

İM
  

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

   
AP

K
   

   
   

   
  

D
Aİ

R
ES

İ 
B

AŞ
K

AN
LI

Ğ
I

PE
R

SO
N

EL
 D

Aİ
R

ES
İ 

B
AŞ

K
AN

LI
Ğ

I

M
U

H
AS

EB
E 

D
Aİ

R
ES

İ 
B

AŞ
K

AN
LI

Ğ
I

İŞ
LE

TM
E 

D
Aİ

R
ES

İ 
B

AŞ
K

AN
LI

Ğ
Iİ

PA
ZA

R
LA

M
A 

VE
 

SA
TI

Ş 
D

Aİ
R

ES
İ 

B
AŞ

K
AN

LI
Ğ

I

M
AK

İN
A 

İK
M

AL
 

D
Aİ

R
ES

İ 
B

AŞ
K

AN
LI

Ğ
I

SA
TI

N
AL

M
A 

D
Aİ

R
ES

İ 
B

AŞ
K

AN
LI

Ğ
I

ET
Ü

T.
PR

O
.v

eT
ES

İS
 

D
Aİ

R
ES

İ 
B

AŞ
K

AN
LI

Ğ
I

İD
. v

e 
SO

S.
 İŞ

LE
R

   
   

 
D

Aİ
R

ES
İ 

B
AŞ

K
AN

LI
Ğ

I

AR
-G

E 
   

   
   

   
   

   
D

Aİ
R

ES
İ 

B
AŞ

K
AN

LI
Ğ

I

 
TE

FT
İŞ

 K
U

R
U

LU
   

   
   

   
   

   
   

   
  

B
AŞ

K
AN

LI
Ğ

I

İÇ
 D

EN
ET

İM
 

D
Aİ

R
ES

İ  
B

AŞ
K

AN
LI

Ğ
I(K

İT
)

G
EN

EL
 M

Ü
D

Ü
R

   
   

 
M

Ü
ŞA

Vİ
R

LE
R

İ
H

U
K

U
K

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

M
Ü

ŞA
Vİ

R
Lİ

Ğ
İ

Ö
ZE

L 
KA

LE
M

   
   

   
   

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

YÖ
N

ET
İM

 K
U

R
U

LU
   

BÜ
R

O
   

   
   

  
M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü

Bİ
LG

İ İ
ŞL

EM
 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

YÖ
NE

Tİ
M

 
KU

RU
LU

 
G

EN
EL

 M
ÜD

ÜR

G
EN

EL
 M

ÜD
ÜR

 
YA

RD
IM

C
IL

A
RI

TK
İ

G
EN

EL
 M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
TE

ŞK
İL

AT
 Ş

EM
AS

I
20

16

Sayıştay   



   

 

 
 

                       Personelin teşkilat içinde dağılımı                                                             
  (Ek:2) 

        Ü n i t e l e r 
2015 2016 

Memur Sözleşmeli İşçi Toplam Memur Sözleşmeli İşçi Toplam 

A -Merkez teşkilatı:          
 

      

1-Genel Müdürlük 22     22 20     20 

2-Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü 1 5   6 1 5   6 

3-Özel Kalem Müdürlüğü   7 1 8 1 6 1 8 

4-Hukuk Müşavirliği 1 16 1 18 2 15 1 18 

5-Teftiş Kurulu Başkanlığı 14 3 1 18 14 3 1 18 

6-İdari ve Sosyal İşler Dairesi Bşk. 10 115 80 205 8 106 66 180 

7- Personel Dairesi Başkanlığı  6 36 11 53 6 32 10 48 
8-İş Güvenliği ve Sağlığı Dairesi 
Başkanlığı 4 27 2 33 4 28 2 34 

9- Muhasebe Dairesi Başkanlığı 6 43 2 51 4 47 2 53 

10- İşletme Dairesi Başkanlığı 9 46 1 56 8 46 1 55 

11- Pazarlama ve Satış Dairesi Bşk. 7 30 1 38 6 32 1 39 

12- Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 5 21 1 27 4 20 1 25 

13-Satınalma Dairesi Başkanlığı 3 46 1 50 3 46 2 51 

14-Eğitim Dairesi Başkanlığı 1 29 1 31 1 25 1 27 

15-Etüd, Proje ve Tesis Dairesi Bşk. 6 44 2 52 5 40 2 47 

16-APK Dairesi Bşk. 3 44 2 49 2 42 2 46 

17- AR-GE Dairesi Başkanlığı 4 23 1 28 4 21 1 26 

18-Jeolojik Etüt Arama Dairesi Bşk. 1 28   29 1 27   28 

19- Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 23   24 1 21   22 

20-Silopi Kontrol Müdürlüğü   43 22 65  40 18 58 

21-Dodurga Kontrol Müdürlüğü   9 2 11  9 2 11 

22-Göynük Kontrol Müdürlüğü 1 8 5 14 1 9 5 15 

23-Ilgın Kontrol Müdürlüğü   15 16 31  9 14 23 

24-Saray Kontrol Müdürlüğü   10 1 11  11 1 12 

25-Keles Kontrol Müdürlüğü 1 3   4  5 2 7 

Toplam (A) 106 674 154 934 96 645 136 877 

B- Taşra teşkilatı                 

 1- ELİ Müessesesi Müdürlüğü 22 413 1.707 2.142 19 402 1.551 1.972 

 2- GLİ Müessesesi Müdürlüğü 13 332 1.654 1.999 12 327 1.510 1.849 

Taşra teşkilatı toplamı 35 745 3.361 4.141 31 729 3.061 3.821 

Merkez teşkilatı toplamı 106 674 154 934 96 645 136 877 

Genel toplam 141 1.419 3.515 5.075 127 1.374 3.197 4.698 

 
 
 
 
 

Sayıştay   



   

 

Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler 

    
  (Ek:3)  

Giriş ve çıkış 
Memurlar Sözleşmeli personel  
2015 2016 2015 2016  
Kişi Kişi Kişi Kişi  

Yılbaşı mevcudu 157 141 1.371 1.419  
Yıl içinde giren 2 3 109 76  
Yıl içinde çıkan(-) 18 17 61 121  
Yılsonu mevcudu 141 127 1.419 1.374  

     
 

Giriş şekli 
Memurlar Sözleşmeli personel  
2015 2016 2015 2016  

Kişi Kişi Kişi Kişi  
Açıktan tayin    106 64  
Naklen tayin         
Göreve iade         
Mem.söz.geçiş         
Askerlik dönüşü     2 12  
Söz.mem.geçiş 2 3     
İşçilikten nakil      1   
Başka nedenler        

          Toplam 2 3 109 76  

     
 

Ayrılış nedenleri 
Memurlar Sözleşmeli personel  
2015 2016 2015 2016  

Kişi Kişi Kişi Kişi  
Emeklilik 16 13 43 72  
Nakil        
Mem.söz.geçiş        
Söz.mem.geçiş    2 3  
Askerlik durumu    4 10  
İşten çıkarma      1  
İstifa 1  11 3  
Ölüm 1  1 1  
Başka nedenler   4   31  
                          Toplam 18 17 61 121  
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Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler 

    
  (Ek:3)  

Giriş ve çıkış 
Memurlar Sözleşmeli personel  
2015 2016 2015 2016  
Kişi Kişi Kişi Kişi  

Yılbaşı mevcudu 157 141 1.371 1.419  
Yıl içinde giren 2 3 109 76  
Yıl içinde çıkan(-) 18 17 61 121  
Yılsonu mevcudu 141 127 1.419 1.374  

     
 

Giriş şekli 
Memurlar Sözleşmeli personel  
2015 2016 2015 2016  

Kişi Kişi Kişi Kişi  
Açıktan tayin    106 64  
Naklen tayin         
Göreve iade         
Mem.söz.geçiş         
Askerlik dönüşü     2 12  
Söz.mem.geçiş 2 3     
İşçilikten nakil      1   
Başka nedenler        

          Toplam 2 3 109 76  

     
 

Ayrılış nedenleri 
Memurlar Sözleşmeli personel  
2015 2016 2015 2016  

Kişi Kişi Kişi Kişi  
Emeklilik 16 13 43 72  
Nakil        
Mem.söz.geçiş        
Söz.mem.geçiş    2 3  
Askerlik durumu    4 10  
İşten çıkarma      1  
İstifa 1  11 3  
Ölüm 1  1 1  
Başka nedenler   4   31  
                          Toplam 18 17 61 121  

 
 
 

   

 

 
İşçi hareketini gösterir çizelgeler             

  
(Ek: 4) 

Giriş ve çıkış     
2015 2016 
Kişi Kişi 

Yılbaşı mevcudu 3.478 3.515 
Yıl içinde giren 332 41 
Yıl içinde çıkan (-) 295 359 
Yılsonu mevcudu 3.515 3.197 
  

  
         Giriş şekli 

2015 2016 
Kişi Kişi 

  Açıktan tayin 307  
  Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması     
  Naklen tayin     
  Askerlik dönüşü 23 31 
  Göreve iade 2  
  Başkaca nedenler   10  

                 Toplam 332 41 

   
Ayrılış nedenleri 

2015 2016 
Kişi Kişi 

Askere alınma 33 19 
Emeklilik 244 292 
Ölüm 3 5 
Kendi isteği ile ayrılma 13 2 
Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması     
Memur ve sözleşmeli statüye geçme 1  
İşten çıkarma 1 35 
Başkaca nedenler   6  

                 Toplam 295 359 
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İşçilerin birimlere dağılımı                                                            

     
(Ek: 5) 

İşyerleri 

Norm 2015 2016 

kadro Program Yıl 
sonu Program Yıl sonu 

sayısı sayı kişi sayı kişi 
A- Genel Müdürlük   189 154 170 136 
B- Müesseseler:        
1- ELİ Müessesesi   1.961 1.707 1.855 1.551 
2- GLİ Müessesesi   1.850 1.654 1.775 1.510 

Toplam (B)   3.811 3.361 3.630 3.061 
                                  Genel toplam   4.000 3.515 3.800 3.197 
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sonu Program Yıl sonu 

sayısı sayı kişi sayı kişi 
A- Genel Müdürlük   189 154 170 136 
B- Müesseseler:        
1- ELİ Müessesesi   1.961 1.707 1.855 1.551 
2- GLİ Müessesesi   1.850 1.654 1.775 1.510 

Toplam (B)   3.811 3.361 3.630 3.061 
                                  Genel toplam   4.000 3.515 3.800 3.197 

 
 
 

 
 

   

 

       Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı  
 

 (Ek:6) 

Varlık türleri Kod Dönen 
 Bin TL 

Duran 
Bin TL 

Toplam 
Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:         
  Kasa ve bankalar:         
    Kasa mevcudu 1       
    Bankalardaki nakit 2 4.687   4.687 
               Hazır değerler toplamı 5 4.687     
               Kasa ve bankalar toplamı 6     4.687 
  Menkul kıymetler:         
    Hisse senetleri 7       
    Diğer 9 105.360   105.360 
               Menkul kıymetler toplamı 10     105.360 
  Alacaklar:         
    Bankaların verdiği krediler 11       
  Ticari alacaklar:         
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12       
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 13 1.305.022   1.305.022 
    İştiraklerden 15 18.328   18.328 
    Yurt dışından 16       
    Diğer 17 170.666 9.520 180.186 
               Ticari alacaklar toplamı 18 1.494.016   1.503.536 
  Diğer alacaklar:         
    Hazineden 19       
    Kamu iktisadi teşebbüslerinden 20       
    Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 21 4.492   4.492 
    İştiraklerden 23 28   28 
    Yurt dışından 24       
    Diğer 25 56.097   56.097 
              Diğer alacaklar toplamı 26 60.617   60.617 
              Alacaklar toplamı 27 1.554.633   1.564.153 
  Stoklar:         
    İlk madde ve malzeme 28 76.699   76.699 
    Yarı mamuller 29       
    Mamuller 30 116.652   116.652 
    Ticari mallar 31 77.421   77.421 
    Diğer 32 1.558   1.558 
             Stoklar toplamı 33 272.330   272.330 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 173.917   86.962 
    Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 2.106.240   2.028.805 
            Hazır ve paraya çevrilebilir değerler toplamı (1) 36 2.110.927 9.520 2.120.447 
2-Bağlı değerler:         
   İştirakler 37   7.510 7.510 
   Maddi duran varlıklar:         
     Maddi duran varlıklar edinme değeri 39   709.826 709.826 
     Birikmiş amortismanlar (-) 40   436.568 436.568 
               Maddi duran varlıklar (net) 41   273.258 273.258 
    Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42   321.485 321.485 
    Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43   258.989 258.989 
    Diğer bağlı değerler 44   8 8 
                Bağlı değerler toplamı (2) 45   861.250 861.250 
                Varlıklar toplamı (1+2) 46 2.110.927 870.770 2.981.697 

 
 

Sayıştay   



   

 

 
Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                                              (Ek:7) 

Kaynak türleri Kod 
Kısa 
süreli 

Bin TL 

Uzun süreli 
Bin TL 

Toplam 
Bin TL 

1-Yabancı kaynaklar:              
   Mevduat:         
      Tasarruf mevduatı 1       
      Diğer mevduat 2       
                            Mevduat toplamı 3       
   Mali borçlar:         
      Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4       
      Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5       
      Banka kredileri 6       
      Diğer krediler 7       
      Diğer 9       
                            Mali borçlar toplamı 10       
   Ticari borçlar:         
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 11       
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 12   209.400    209.400    
      Bağlı ortaklıklara (Konsolidasyon dışı) 13       
      İştiraklere 14       
      Yurt dışına 15       
      Diğer 16 552.206      552.206    
                            Ticari borçlar toplamı 17 552.206    209.400    761.606    
  Diğer borçlar:         
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 18       
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 19       
      İştiraklere 22       
      Diğer 24 24.604      24.604    
                           Diğer borçlar toplamı 25 24.604      24.604    
  Diğer yabancı kaynaklar:         
     İç sigorta fonları 26   7.041    7.041    
     Kıdem tazminatı karşılıkları 27 43.395    120.544    163.939    
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kar payı 28      
     Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29      
     Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 30      
     Ödenecek diğer vergiler 31 16.671      16.671    
     Diğer 32 79.691      79.691    
                          Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 139.757    127.585    267.342    
                          Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 716.567    336.985    1.053.552    
2-Öz kaynaklar:         
  Sermaye 36     1.000.000    
  Ödenmemiş sermaye (-) 37       
  Ödenmiş sermaye 38     1.000.000    
  Sermaye yedekleri: 42       
  Kâr yedekleri 43     1.012.318    
  Geçmiş yıllar kârları 44     51.386    
  Geçmiş yıllar zararları (-) 45     128.788    
  Dönem zararı 47     6.771    
                    Öz kaynaklar toplamı (2) 48     1.928.145    
                    Kaynaklar toplamı (1+2+4) - (3+5) 52     2.981.697    

 
 

Sayıştay   



   

 

 
Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                                              (Ek:7) 

Kaynak türleri Kod 
Kısa 
süreli 

Bin TL 

Uzun süreli 
Bin TL 

Toplam 
Bin TL 

1-Yabancı kaynaklar:              
   Mevduat:         
      Tasarruf mevduatı 1       
      Diğer mevduat 2       
                            Mevduat toplamı 3       
   Mali borçlar:         
      Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4       
      Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5       
      Banka kredileri 6       
      Diğer krediler 7       
      Diğer 9       
                            Mali borçlar toplamı 10       
   Ticari borçlar:         
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 11       
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 12   209.400    209.400    
      Bağlı ortaklıklara (Konsolidasyon dışı) 13       
      İştiraklere 14       
      Yurt dışına 15       
      Diğer 16 552.206      552.206    
                            Ticari borçlar toplamı 17 552.206    209.400    761.606    
  Diğer borçlar:         
      Kamu iktisadi teşebbüslerine 18       
      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine 19       
      İştiraklere 22       
      Diğer 24 24.604      24.604    
                           Diğer borçlar toplamı 25 24.604      24.604    
  Diğer yabancı kaynaklar:         
     İç sigorta fonları 26   7.041    7.041    
     Kıdem tazminatı karşılıkları 27 43.395    120.544    163.939    
     Dönem kârından Hazineye ödenecek kar payı 28      
     Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr payı 29      
     Dönem kârından ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler 30      
     Ödenecek diğer vergiler 31 16.671      16.671    
     Diğer 32 79.691      79.691    
                          Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 139.757    127.585    267.342    
                          Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 716.567    336.985    1.053.552    
2-Öz kaynaklar:         
  Sermaye 36     1.000.000    
  Ödenmemiş sermaye (-) 37       
  Ödenmiş sermaye 38     1.000.000    
  Sermaye yedekleri: 42       
  Kâr yedekleri 43     1.012.318    
  Geçmiş yıllar kârları 44     51.386    
  Geçmiş yıllar zararları (-) 45     128.788    
  Dönem zararı 47     6.771    
                    Öz kaynaklar toplamı (2) 48     1.928.145    
                    Kaynaklar toplamı (1+2+4) - (3+5) 52     2.981.697    

 
 

   

 

 
Kuruluşun Gayrisafi Milli Hâsıla (GSMH)'ya Katkısı 

(Gelir yoluyla) 
 

(Ek: 8) 

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra   
No Bin TL 

A-Pozitif etkiler:     
    Personel giderleri (yevmiyeler dâhil) 1 397.373 
    Verilen faizler (Yurt içi) 2   
    Verilen bina ve arazi kiraları 3 62.390 
    Karşılık giderleri 4 451 
    Mevzuat gereğince katılma payları 5 762 
    Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6   
    Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 55.928 
    İç sigorta fonu gideri 8 757 
    Amortisman ve tükenme payları 9 461.694 
    Dış aleme ödenen giderler 10   
    Diğer pozitif etkiler 11 11.844 
    Dönem kârı 12 2.019 
                                                Toplam (A) 13 993.218 
B-Negatif etkiler (-):     
    Alınan faizler (Yurt içi) 14 14.901 
    Alınan bina ve arazi kiraları 15   
    Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 31 
    Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 17 2.041 
    Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kâr payları 18 1.187 
    İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 57 
    Dış alemden sağlanan gelirler 20   
    Diğer negatif etkiler 21 372.266 
    Dönem zararı 22   
                                                Toplam (B) 23 390.483 
Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) katkı 
(A-B) 24 602.735 

Subvansiyonlar (-) 25   
Hazine yardımları (-) 26   
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27   
Vergi iadeleri (-) 28   
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 181.354 
Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH)ya katkı 30 784.089 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31   
Dış alemden sağlanan gelirler 32   
Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi milli hâsıla (GSMH)ya katkı  33 784.089 

 
 
 

Sayıştay   



   

 

 
Vergiler    (Ek:9) 

Vergi türleri Sıra 
no 

    Ödenen    

Geçen 

 
veya 

Yıl 
sonu 

yıldan  Tahakkuk mahsup 
edilen kalıntsı 

devir 
 

edilen   
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim ve harçlar:          
1 - Gelirden alınan:          
    -Kurumlar vergisi 1 11.660 8.790 17.162 3.288 
    -Diğer 2        

   Toplam ( 1) 3 11.660 8.790 17.162 3.288 
2- Servetten alınan:          
   -Motorlu taşıtlar vergisi 4   636 636   
   -Emlak vergisi ( Belediyelere ödenen)  5   2.220 2.220   
   -Diğer 6        

   Toplam ( 2 )    2.856 2.856  
3 - Mal ve hizmetten alınan:          

 -KDV 8 10.641 146.238 156.879  
 -Özel tüketim vergisi 9        
 -Banka ve sigorta muameleleri vergisi 10        
 -Damga vergisi 11   2.547 2.547   
 -Dış ticarette ödenen vergiler 12        
 -Harçlar 13   1.370 1.370   
 -Belediyelere ödenen vergi, resim ve harçlar            
   (Emlak vergisi dışında)  14   2.960 2.960   
 -Özel iletişim vergisi 15        
 -Şans oyunları vergisi 16        
 -Haberleşme vergisi 17        
 -Diğer (Devlet hakkı, diğer) 18   25.383 25.383   

 Toplam ( 3 ) 19 10.641 178.498 189.139  
 Toplam ( A ) 20 22.301 190.144 209.157 3.288 

B - Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim ve harçlar:          
 -Personelden stope edilen gelir ve damga vergisi 21 4.076 45.927 45.893 4.110 
 -Yüklenici, üretici ve ortaklardan stope edilen           
  gelir, kurumlar ve damga vergisi  22 1.121 35.576 35.595 1.102 
 -Tevkif edilen KDV 23 3.142 50.164 49.249 4.057 
 -Diğerleri 24 714 13.873 14.085 502 

 Toplam ( B ) 25 9.053 145.540 144.822 9.771 
Genel toplam ( A+B ) 26 31.354 335.684 353.979 13.059 

 
 
 
 

Sayıştay   



   

 

 
Vergiler    (Ek:9) 

Vergi türleri Sıra 
no 

    Ödenen    

Geçen 

 
veya 

Yıl 
sonu 

yıldan  Tahakkuk mahsup 
edilen kalıntsı 

devir 
 

edilen   
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

A- Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim ve harçlar:          
1 - Gelirden alınan:          
    -Kurumlar vergisi 1 11.660 8.790 17.162 3.288 
    -Diğer 2        

   Toplam ( 1) 3 11.660 8.790 17.162 3.288 
2- Servetten alınan:          
   -Motorlu taşıtlar vergisi 4   636 636   
   -Emlak vergisi ( Belediyelere ödenen)  5   2.220 2.220   
   -Diğer 6        

   Toplam ( 2 )    2.856 2.856  
3 - Mal ve hizmetten alınan:          

 -KDV 8 10.641 146.238 156.879  
 -Özel tüketim vergisi 9        
 -Banka ve sigorta muameleleri vergisi 10        
 -Damga vergisi 11   2.547 2.547   
 -Dış ticarette ödenen vergiler 12        
 -Harçlar 13   1.370 1.370   
 -Belediyelere ödenen vergi, resim ve harçlar            
   (Emlak vergisi dışında)  14   2.960 2.960   
 -Özel iletişim vergisi 15        
 -Şans oyunları vergisi 16        
 -Haberleşme vergisi 17        
 -Diğer (Devlet hakkı, diğer) 18   25.383 25.383   

 Toplam ( 3 ) 19 10.641 178.498 189.139  
 Toplam ( A ) 20 22.301 190.144 209.157 3.288 

B - Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim ve harçlar:          
 -Personelden stope edilen gelir ve damga vergisi 21 4.076 45.927 45.893 4.110 
 -Yüklenici, üretici ve ortaklardan stope edilen           
  gelir, kurumlar ve damga vergisi  22 1.121 35.576 35.595 1.102 
 -Tevkif edilen KDV 23 3.142 50.164 49.249 4.057 
 -Diğerleri 24 714 13.873 14.085 502 

 Toplam ( B ) 25 9.053 145.540 144.822 9.771 
Genel toplam ( A+B ) 26 31.354 335.684 353.979 13.059 

 
 
 
 

   

 

 
                                                                                               Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu                                                    

                                                                        2016 yılı konsolide bilançosu                                                        (Ek:10/a) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar:         
  A-Hazır değerler   7.167.024,89   4.687.327,07 
     1-Kasa         
     3-Bankalar 7.167.024,89   4.687.327,07   
  B-Menkul kıymetler   44.870.000,00   105.359.500,00 
     4-Diğer menkul kıymetler 44.870.000,00   105.359.500,00   
  C-Ticari alacaklar   1.694.086.388,43   1.494.016.462,03 
     1-Alıcılar 1.694.086.388,43   1.492.445.181,71   
     5-Verilen depozito ve teminatlar     1.571.280,32   
     7-Şüpheli ticari alacaklar 189.536,86   189.536,86   
     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (189.536,86)   (189.536,86)   
  D-Diğer alacaklar   26.520.401,09   60.617.318,36 
     3-İştiraklerden alacaklar 26.904,00   27.608,71   
     4-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     322.772,93   
     5-Personelden alacaklar 239.003,81   297.915,80   
     6-Diğer çeşitli alacaklar 26.254.493,28   59.969.020,92   
     7-Şüpheli diğer alacaklar  314.177,18   734.139,28   
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (314.177,18)   (734.139,28)   
  E-Stoklar   146.047.176,02   272.329.963,77 
     1-İlk madde ve malzeme 64.144.309,30   76.699.206,19   
     3-Mamuller 69.277.203,96   116.651.951,52   
     4-Ticari mallar 10.737.853,77   77.421.030,47   
     5-Diğer stoklar 150.611,05   138.895,15   
     7-Verilen sipariş avansları 1.737.197,94   1.418.880,44   
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri   24.000.000,00   1.146.538,90 
  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuk   39.231.448,71   144.912.946,55 
     1-Gelecek aylara ait giderler 39.217.345,38   39.930.111,23   
     2-Gelir tahakkukları 14.103,33   104.982.835,32   
  H-Diğer dönen varlıklar   23.731.299,30   27.857.362,89 
     1-Devreden KDV 23.678.696,95   26.225.842,84   
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar 47.083,21   1.535.324,65   
     5-İş avansları 851,05   93.483,53   
     6-Personel avansları 4.668,09   2.711,87   
                        Dönen varlıklar toplamı   2.005.653.738,44   2.110.927.419,57 
II-Duran varlıklar:         
   A-Ticari alacaklar:   7.854.703,24   9.519.832,17 
      5-Verilen depozito ve teminat 7.854.703,24   9.519.832,17   
   B-Diğer alacaklar:         
   C-Mali duran varlıklar   7.510.326,45   7.510.326,45 
      3-İştirakler 7.510.326,45   7.510.326,45   
   D-Maddi duran varlıklar   289.384.363,79   273.258.480,45 
      1-Arazi ve arsalar 20.581.077,76   20.581.101,76   
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 80.186.016,58   76.148.770,48   
      3-Binalar 117.067.950,93   126.025.864,77   
      4-Tesis, makine ve cihazlar 370.426.432,44   371.461.557,44   
      5-Taşıtlar 31.901.807,42   33.126.471,06   
      6-Demirbaşlar 1.996.447,32   66.639.075,50   
      7-Diğer maddi duran varlıklar  4.814.885,73   4.437.117,99   
      8-Birikmiş amortismanlar (-) (398.359.854,23)   (436.568.346,62)   
      9-Yapılmakta olan yatırımlar 19.277.530,41   10.985.120,46   
    10-Verilen avanslar 41.492.069,43   421.747,61   
   E-Maddi olmayan duran varlıklar   309.075.174,29   321.484.604,35 
      1-Haklar 377.195.026,15   378.907.976,37   
      3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri 0,01   0,01   
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri 10.412.604,76   19.545.897,98   
      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar  2.039.175,62   2.677.185,62   
      7-Birikmiş amortismanlar (-) (80.571.632,25)   (79.646.455,63)   
   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar   162.618.286,60   258.988.855,32 
      1-Arama giderleri 65.897.769,72   135.979.804,41   
      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri 4.995.218.223,59   5.424.238.982,88   
      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar  8.693.685,91   9.016.977,72   
      4-Birikmiş tükenme payları (-) (4.924.824.047,84)   (5.335.717.592,37)   
      5-Verilen avanslar 17.632.655,22   25.470.682,68   
   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkuk   12.000,00   8.000,00 
      1-Gelecek yıllara ait giderler 12.000,00   8.000,00   
   H-Diğer duran varlıklar         
                        Duran varlıklar toplamı   776.454.854,37   870.770.098,74 
                        Aktif (Varlıklar toplamı)   2.782.108.592,81   2.981.697.518,31 

 
 
 

Sayıştay   



   

 

 
      Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu                                                  

                                                                        2016 yılı konsolide bilançosu                                                        (Ek:10/b) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         
  A-Mali borçlar         
  B-Ticari borçlar   318.486.660,44   552.206.012,95 
      1-Satıcılar 314.723.555,51   547.386.399,14   
      4-Alınan depozito ve teminatlar 3.761.104,93   4.783.856,27   
      5-Diğer ticari borçlar 2.000,00   35.757,54   
   C-Diğer borçlar   9.101.225,43   24.604.193,16 
      4-Personele borçlar 66.020,81   123.171,70   
      5-Diğer çeşitli borçlar 9.035.204,62   24.481.021,46   
      6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         
   D-Alınan avanslar   10.547.976,72   19.263.480,19 
   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         
   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler   24.231.719,60   16.670.926,35 
      1-Ödenecek vergi ve fonlar 19.202.521,96   9.417.683,77   
      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 5.027.481,30   7.252.749,94   
      4-Diğer yükümlülükler 1.716,34   492,64   
   G-Borç ve gider karşılıkları   48.659.653,13   43.412.661,50 
       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yüküm. karşılık 17.207.257,73   8.789.986,47   
       2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yük. (-) (5.547.604,60)   (8.789.986,47)   
       3-Kıdem tazminatı karşılığı 37.000.000,00   43.395.000,00   
       4-Diğer borç ve gider karşılıkları     17.661,50   
   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   61.096.352,63   60.410.265,96 
       1-Gelecek aylara ait giderler 190.570,50   4.022,36   
       2-Gider tahakkukları 60.905.782,13   60.406.243,60   
    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar         

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   472.123.587,95   716.567.540,11 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         
   A-Mali borçlar         
   B-Ticari borçlar   244.300.000,00   209.400.000,00 
      1-Satıcılar 244.300.000,00   209.400.000,00   
   C-Diğer borçlar         
   D-Alınan avanslar         
   E-Borç ve gider karşılıkları   131.098.860,56   127.584.497,85 
       1-Kıdem tazminatı karşılıkları 124.633.780,62   120.543.561,50   
       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  6.465.079,94   7.040.936,35   
   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları         
   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

                        Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı   375.398.860,56   336.984.497,85 
                        Yabancı kaynaklar toplamı   847.522.448,51   1.053.552.037,96 

III-Öz kaynaklar         
   A-Ödenmiş sermaye   1.000.000.000,00   1.000.000.000,00 
       1-Sermaye 1.000.000.000,00   1.000.000.000,00   
       2-Ödenmemiş sermaye (-)         
   B-Sermaye yedekleri         
       3-Diğer sermaye yedekleri         
   C-Kâr yedekleri   979.193.867,03   1.012.317.896,12 
       1-Yasal yedekler 979.193.867,03   1.012.317.896,12   
       5-Özel fonlar         
   D-Geçmiş yıllar kârları       51.386.129,11 
   E-Geçmiş yıllar zararları (-)   (108.740.745,81)   (128.787.949,06) 
   F-Dönem net kârı (zararı)   64.133.023,08   -6.770.595,82 

Öz kaynaklar toplamı   1.934.586.144,30   1.928.145.480,35 
                        Pasif (Kaynaklar) toplamı   2.782.108.592,81   2.981.697.518,31 

 
 
 

Sayıştay   



   

 

 
      Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu                                                  

                                                                        2016 yılı konsolide bilançosu                                                        (Ek:10/b) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         
  A-Mali borçlar         
  B-Ticari borçlar   318.486.660,44   552.206.012,95 
      1-Satıcılar 314.723.555,51   547.386.399,14   
      4-Alınan depozito ve teminatlar 3.761.104,93   4.783.856,27   
      5-Diğer ticari borçlar 2.000,00   35.757,54   
   C-Diğer borçlar   9.101.225,43   24.604.193,16 
      4-Personele borçlar 66.020,81   123.171,70   
      5-Diğer çeşitli borçlar 9.035.204,62   24.481.021,46   
      6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         
   D-Alınan avanslar   10.547.976,72   19.263.480,19 
   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         
   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler   24.231.719,60   16.670.926,35 
      1-Ödenecek vergi ve fonlar 19.202.521,96   9.417.683,77   
      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 5.027.481,30   7.252.749,94   
      4-Diğer yükümlülükler 1.716,34   492,64   
   G-Borç ve gider karşılıkları   48.659.653,13   43.412.661,50 
       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yüküm. karşılık 17.207.257,73   8.789.986,47   
       2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yük. (-) (5.547.604,60)   (8.789.986,47)   
       3-Kıdem tazminatı karşılığı 37.000.000,00   43.395.000,00   
       4-Diğer borç ve gider karşılıkları     17.661,50   
   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   61.096.352,63   60.410.265,96 
       1-Gelecek aylara ait giderler 190.570,50   4.022,36   
       2-Gider tahakkukları 60.905.782,13   60.406.243,60   
    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar         

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   472.123.587,95   716.567.540,11 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         
   A-Mali borçlar         
   B-Ticari borçlar   244.300.000,00   209.400.000,00 
      1-Satıcılar 244.300.000,00   209.400.000,00   
   C-Diğer borçlar         
   D-Alınan avanslar         
   E-Borç ve gider karşılıkları   131.098.860,56   127.584.497,85 
       1-Kıdem tazminatı karşılıkları 124.633.780,62   120.543.561,50   
       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  6.465.079,94   7.040.936,35   
   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları         
   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         

                        Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı   375.398.860,56   336.984.497,85 
                        Yabancı kaynaklar toplamı   847.522.448,51   1.053.552.037,96 

III-Öz kaynaklar         
   A-Ödenmiş sermaye   1.000.000.000,00   1.000.000.000,00 
       1-Sermaye 1.000.000.000,00   1.000.000.000,00   
       2-Ödenmemiş sermaye (-)         
   B-Sermaye yedekleri         
       3-Diğer sermaye yedekleri         
   C-Kâr yedekleri   979.193.867,03   1.012.317.896,12 
       1-Yasal yedekler 979.193.867,03   1.012.317.896,12   
       5-Özel fonlar         
   D-Geçmiş yıllar kârları       51.386.129,11 
   E-Geçmiş yıllar zararları (-)   (108.740.745,81)   (128.787.949,06) 
   F-Dönem net kârı (zararı)   64.133.023,08   -6.770.595,82 

Öz kaynaklar toplamı   1.934.586.144,30   1.928.145.480,35 
                        Pasif (Kaynaklar) toplamı   2.782.108.592,81   2.981.697.518,31 

 
 
 

   

 

 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

                                                        2016 yılı konsolide gelir tablosu                                                          (Ek:11) 

Gelir ve giderler 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
A - Brüt satışlar 

 
2.118.778.986,10 

 
2.409.440.723,47 

       1- Yurt içi satışlar 2.118.778.986,10   2.409.440.723,47   
       2- Yurt dışı satışlar 

 
  

 
  

       3- Diğer gelirler 
 

  
 

  
B - Satış indirimleri ( - ) 

 
226.973,20 

 
2.459.785,19 

       1- Satıştan iadeler  226.973,20   2.459.785,19   
       2- Satış iskontoları  

 
  

 
  

       3- Diğer indirimler  
 

  
 

  
C - Net satışlar 

 
2.118.552.012,90 

 
2.406.980.938,28 

D - Satışların maliyeti ( - ) 
 

1.769.425.491,21 
 

2.305.708.854,74 
       1- Satılan mamuller maliyeti  1.769.425.491,21   2.305.708.854,74   
       2- Satılan ticari mallar maliyeti        
       3- Satılan hizmet maliyeti  

 
  

 
  

       4- Diğer satışların maliyeti  
 

  
 

  
       Brüt satış kârı veya zararı 

 
349.126.521,69 

 
101.272.083,54 

E - Faaliyet giderleri ( - ) 
 

382.236.228,72 
 

420.852.679,07 
       1- Araştırma ve geliştirme giderleri  2.947.505,99   4.825.874,04   
       2- Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri  144.008.431,99   143.039.354,05   
       3- Genel yönetim giderleri  235.280.290,74   272.987.450,98   

       Faaliyet kârı veya zararı 
 

(33.109.707,03) 
 

(319.580.595,53) 
F - Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar 

 
193.332.293,76 

 
352.147.300,29 

       1- İştiraklerden temettü gelirleri 320.000,00   1.187.259,06   
       2- Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri       
       3- Faiz gelirleri 5.342.623,23   14.901.065,21   
       4- Komisyon gelirleri       
       5- Konusu kalmayan karşılıklar 10.000,00   30.817,25   
       7- Kambiyo karları       
     10- Diğer olağan gelir ve karlar 187.659.670,53   336.028.158,77   
G - Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar(-)  3.877.858,24  1.874.147,97 
       1- Komisyon giderleri        
       2- Karşılık giderleri  184.395,43   450.779,35   
       4- Kambiyo zararları        
       7- Diğer olağan gider ve zararlar  3.693.462,81   1.423.368,62   
H - Finansman giderleri (-) 

 
1.890,00 

 
602.499,57 

       1- Kısa vadeli borçlanma giderleri  1.890,00   602.499,57   
       2- Uzun vadeli borçlanma giderleri  

 
  

 
  

Olağan kâr veya zarar 
 

156.342.838,49 
 

30.090.057,22 
I - Olağandışı gelir ve kârlar 

 
15.944.315,53 

 
38.279.103,82 

      1- Önceki dönem gelir ve kârları 5.284.036,86   2.040.797,72   
      2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 10.660.278,67   36.238.306,10   
J - Olağandışı gider ve zararlar (-) 

 
90.946.873,21 

 
66.349.770,39 

      1- Çalışmayan kısım gider ve zararları  203.051,67   8.135.326,51   
      2- Önceki dönem gider ve zararları  88.757.535,64   55.927.792,30   
      3- Diğer olağandışı gider ve zararlar  1.986.285,90   2.286.651,58   

 Dönem kârı veya zararı   
 

81.340.280,81 
 

2.019.390,65 
K - Dönem kârı vergi ve diğer yas. yük. karş. (-) 

 
17.207.257,73 

 
8.789.986,47 

Dönem net kârı veya zararı    64.133.023,08   (6.770.595,82) 

 
 

Sayıştay   



   

 

 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü  

                                                           2016 yılı bilançosu                                                        (Ek:12/a) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar:       
  A-Hazır değerler  5.028.943,18  2.222.785,19 
     3-Bankalar 5.028.943,18   2.222.785,19   
  B-Menkul kıymetler  44.150.000,00  104.350.000,00 
     4-Diğer menkul kıymetler 44.150.000,00   104.350.000,00   
  C-Ticari alacaklar  1.577.963.274,94  770.090.229,71 
     1-Alıcılar 1.577.963.274,94   770.090.229,71   
     7-Şüpheli ticari alacaklar 189.536,86   189.536,86   
     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (189.536,86)   (189.536,86)   
  D-Diğer alacaklar  1.666.081,17  454.361.427,36 
     1-Ortaklardan alacaklar (Müesseselerden)    450.978.878,79   
     2-İştiraklerden alacaklar    27.608,71   
     4-Personelden alacaklar 81.937,44   120.890,41   
     5-Diğer çeşitli alacaklar 1.584.143,73   3.234.049,45   
     7-Şüpheli diğer alacaklar  126.741,90   96.397,90   
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (126.741,90)   (96.397,90)   
  E-Stoklar  15.130.136,38  13.553.517,85 
     1-İlk madde ve malzeme 40.727,77   968.277,56   
     3-Mamuller 14.881.013,27   12.535.984,48   
     5-Diğer stoklar 45.105,85   43.294,81   
     7-Verilen sipariş avansları 162.289,49   5.961,00   
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri  24.000.000,00  1.146.538,90 
  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları  2.099.394,71  2.358.650,32 
     1-Gelecek aylara ait giderler 2.089.497,88   2.326.398,90   
     2-Gelir tahakkukları 9.896,83   32.251,42   
  H-Diğer dönen varlıklar  3.397,80  3.657.397,73 
     1-Devreden KDV    3.562.362,24   
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar       
     5-İş avansları 851,05   93.483,53   
     6-Personel avansları 2.546,75   1.551,96   
                        Dönen varlıklar toplamı  2.359.836.254,58  1.351.740.547,06 
II-Duran varlıklar:       
   A-Ticari alacaklar:  7.183.226,07  7.684.102,41 
      5-Verilen depozito ve teminat 7.183.226,07   7.684.102,41   
   B-Diğer alacaklar:       
   C-Mali duran varlıklar  598.510.326,45  598.510.326,45 
      3-İştirakler 7.510.326,45   7.510.326,45   
      9-Diğer mali duran varlıklar 591.000.000,00   591.000.000,00   
   D-Maddi duran varlıklar  67.022.134,00  67.406.417,38 
      1-Arazi ve arsalar 15.569.847,00   15.569.847,00   
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 8.534.763,78   1.014.277,69   
      3-Binalar 41.434.284,83   42.376.404,45   
      4-Tesis, makine ve cihazlar 35.521.346,10   15.682.349,80   
      5-Taşıtlar 2.141.603,87   2.300.121,45   
      6-Demirbaşlar 990.615,77   37.225.177,77   
      7-Diğer maddi duran varlıklar  296.977,12   295.348,00   
      8-Birikmiş amortismanlar (-) (48.130.859,83)   (48.740.329,93)   
      9- Yapılmakta olan yatırımlar 6.870.000,00   1.451.237,15   
    10-Verilen avanslar 3.793.555,36   231.984,00   
   E-Maddi olmayan duran varlıklar  92.592.762,20  97.927.235,91 
      1-Haklar 116.537.856,09   118.250.806,19   
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri 5.048.456,42   6.791.965,13   
      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar  2.028.300,13   2.666.310,13   
      7-Birikmiş amortismanlar (-) (31.021.843,44)   (29.781.845,54)   
   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar  35.431.749,67  86.991.099,28 
     1-Arama giderleri 1.498.224,79   29.976.877,75   
      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri 43.187.848,62   50.628.912,33   
      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar  67.185,00   67.185,00   
      4-Birikmiş tükenme payları (-) (12.112.861,04)   (19.152.558,48)   
      5-Verilen avanslar 17.632.655,22   25.470.682,68   
   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları  12.000,00  8.000,00 
      1-Gelecek yıllara ait giderler 12.000,00   8.000,00   
   H-Diğer duran varlıklar       
                        Duran varlıklar toplamı   815.593.508,31   858.527.181,43 
                        Aktif  (Varlıklar toplamı)   2.485.634.736,49   2.210.267.728,49 

Sayıştay   



   

 

 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü  

                                                           2016 yılı bilançosu                                                        (Ek:12/a) 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar:       
  A-Hazır değerler  5.028.943,18  2.222.785,19 
     3-Bankalar 5.028.943,18   2.222.785,19   
  B-Menkul kıymetler  44.150.000,00  104.350.000,00 
     4-Diğer menkul kıymetler 44.150.000,00   104.350.000,00   
  C-Ticari alacaklar  1.577.963.274,94  770.090.229,71 
     1-Alıcılar 1.577.963.274,94   770.090.229,71   
     7-Şüpheli ticari alacaklar 189.536,86   189.536,86   
     8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (189.536,86)   (189.536,86)   
  D-Diğer alacaklar  1.666.081,17  454.361.427,36 
     1-Ortaklardan alacaklar (Müesseselerden)    450.978.878,79   
     2-İştiraklerden alacaklar    27.608,71   
     4-Personelden alacaklar 81.937,44   120.890,41   
     5-Diğer çeşitli alacaklar 1.584.143,73   3.234.049,45   
     7-Şüpheli diğer alacaklar  126.741,90   96.397,90   
     8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (126.741,90)   (96.397,90)   
  E-Stoklar  15.130.136,38  13.553.517,85 
     1-İlk madde ve malzeme 40.727,77   968.277,56   
     3-Mamuller 14.881.013,27   12.535.984,48   
     5-Diğer stoklar 45.105,85   43.294,81   
     7-Verilen sipariş avansları 162.289,49   5.961,00   
  F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri  24.000.000,00  1.146.538,90 
  G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları  2.099.394,71  2.358.650,32 
     1-Gelecek aylara ait giderler 2.089.497,88   2.326.398,90   
     2-Gelir tahakkukları 9.896,83   32.251,42   
  H-Diğer dönen varlıklar  3.397,80  3.657.397,73 
     1-Devreden KDV    3.562.362,24   
     4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar       
     5-İş avansları 851,05   93.483,53   
     6-Personel avansları 2.546,75   1.551,96   
                        Dönen varlıklar toplamı  2.359.836.254,58  1.351.740.547,06 
II-Duran varlıklar:       
   A-Ticari alacaklar:  7.183.226,07  7.684.102,41 
      5-Verilen depozito ve teminat 7.183.226,07   7.684.102,41   
   B-Diğer alacaklar:       
   C-Mali duran varlıklar  598.510.326,45  598.510.326,45 
      3-İştirakler 7.510.326,45   7.510.326,45   
      9-Diğer mali duran varlıklar 591.000.000,00   591.000.000,00   
   D-Maddi duran varlıklar  67.022.134,00  67.406.417,38 
      1-Arazi ve arsalar 15.569.847,00   15.569.847,00   
      2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 8.534.763,78   1.014.277,69   
      3-Binalar 41.434.284,83   42.376.404,45   
      4-Tesis, makine ve cihazlar 35.521.346,10   15.682.349,80   
      5-Taşıtlar 2.141.603,87   2.300.121,45   
      6-Demirbaşlar 990.615,77   37.225.177,77   
      7-Diğer maddi duran varlıklar  296.977,12   295.348,00   
      8-Birikmiş amortismanlar (-) (48.130.859,83)   (48.740.329,93)   
      9- Yapılmakta olan yatırımlar 6.870.000,00   1.451.237,15   
    10-Verilen avanslar 3.793.555,36   231.984,00   
   E-Maddi olmayan duran varlıklar  92.592.762,20  97.927.235,91 
      1-Haklar 116.537.856,09   118.250.806,19   
      4-Araştırma ve geliştirme giderleri 5.048.456,42   6.791.965,13   
      6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar  2.028.300,13   2.666.310,13   
      7-Birikmiş amortismanlar (-) (31.021.843,44)   (29.781.845,54)   
   F-Özel tükenmeye tabi varlıklar  35.431.749,67  86.991.099,28 
     1-Arama giderleri 1.498.224,79   29.976.877,75   
      2-Hazırlık ve geliştirme giderleri 43.187.848,62   50.628.912,33   
      3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar  67.185,00   67.185,00   
      4-Birikmiş tükenme payları (-) (12.112.861,04)   (19.152.558,48)   
      5-Verilen avanslar 17.632.655,22   25.470.682,68   
   G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları  12.000,00  8.000,00 
      1-Gelecek yıllara ait giderler 12.000,00   8.000,00   
   H-Diğer duran varlıklar       
                        Duran varlıklar toplamı   815.593.508,31   858.527.181,43 
                        Aktif  (Varlıklar toplamı)   2.485.634.736,49   2.210.267.728,49 

   

 

 
 

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
                                                                        2016 yılı bilançosu                                                                                     (Ek:12/b) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         
  A-Mali borçlar         
  B-Ticari borçlar   204.549.356,54   395.163.857,85 
      1-Satıcılar 203.162.473,41   393.659.444,57   
      4-Alınan depozito ve teminatlar 1.386.883,13   1.504.413,28   
   C-Diğer borçlar       2.444.576,45 
      3-Bağlı ortaklıklara borçlar  ( Müesseselere Borçlar) 495.381.556,22       
      4-Personele borçlar 3.900,41   24.220,60   
      5-Diğer çeşitli borçlar     2.420.355,85   
   D-Alınan avanslar   41,48   22.446,96 
   E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         
   F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler   3.457.025,11   4.280.399,80 
      1-Ödenecek vergi ve fonlar 2.894.490,98   1.862.961,80   
      2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 562.092,47   2.417.438,00   
      3-Ödenecek diğer yükümlülükler 441,66       
   G-Borç ve gider karşılıkları   5.560.615,99   7.245.661,50 
       1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 5.238.178,21   8.789.986,47   
       2-Dönem kârı peşin ödenen vergi ve diğer yükümlülükleri (-) (577.562,22)   (8.789.986,47)   
       3-Kıdem tazminatı karşılığı 900.000,00   7.228.000,00   
       4-Diğer borç ve gider karşılıkları      17.661,50   
   H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   2.747.981,77   2.163.604,50 
       1-Gelecek aylara ait gelirler 88.295,15   4.022,36   
       2-Gider tahakkukları 2.659.686,62   2.159.582,14   
    I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar         
                        Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı   711.700.477,52   411.320.547,06 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         
   A-Mali borçlar         
   B-Ticari borçlar   244.300.000,00   209.400.000,00 
      1-Satıcılar 244.300.000,00   209.400.000,00   
   C-Diğer borçlar         
   D-Alınan avanslar         
   E-Borç ve gider karşılıkları   12.832.510,96   6.419.647,30 
       1-Kıdem tazminatı karşılıkları 12.660.086,54   6.213.672,88   
       2-Diğer borç ve gider karşılıkları  172.424,42   205.974,42   
   F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları         
   G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         
                        Uzun vadeli yabancı kaynak toplamı   257.123.510,96   215.819.647,30 

Yabancı kaynaklar toplamı   968.823.988,48   627.140.194,36 
III-Öz kaynaklar         
   A-Ödenmiş sermaye   1.000.000.000   1.000.000.000 
       1-Sermaye 1.000.000.000   1.000.000.000   
   B-Sermaye yedekleri         
       3-Diğer sermaye yedekleri         
   C-Kâr yedekleri   590.057.009,64   603.669.892,46 
       1-Yasal yedekler 590.057.009,64   603.669.892,46   
       5-Özel fonlar         
   D-Geçmiş yıllar kârları       51.386.129,11 
   E-Geçmiş yıllar zararları (-)   (108.740.745,81)   (108.740.745,81) 
   F-Dönem net kârı (zararı)   35.485.484,18   36.812.258,37 

Öz kaynaklar toplamı   1.516.801.748,01   1.583.127.534,13 
                        Pasif (Kaynaklar) toplamı   2.485.634.736,49   2.210.267.728,49 

 

Sayıştay   



   

 

 
 

                                      Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
2016 Yılı Bilanço Dipnotları      (Ek:12/c) 

         1- Kuruluş kayıtlı sermaye sistemine dahil değildir. 
2-Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere: 
  a) Cari dönemde sadece yolluk avansı olarak 182.663 TL ödenmiştir. 
  b) Cari dönemde bu avansların bakiyesi bulunmamaktadır.  
3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı:             68.232.102,51 TL 
  a) Dahili sigorta tutarı:       33.550.000,00 TL 
  b) Dış sigorta tutarı:           34.682.102,51 TL 
4-Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:  
6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:     
7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: 

Dövizin cinsi 
 

Miktarı TL Kuru Toplam Tutar  
 Amerikan doları 

(Banka)USD 
 

185.628,21 2,5904 480.863,94 TL 
Avrupa para 
Birimi(Banka)EURO 

 
38.684,60 2,8968 112.062,17 TL 

İngiliz sterlini GBP(Banka) 
 

2.985,01 3,5476 10.589,83 TL 
Japon Yeni JPY (Banka) 

 
115.564,50 0,0224 2.590,60 TL 

8-Yurt dışından alacaklar( avanslar dahil ): 
 9- Yurt dışına ait borçlar (avanslar dahil): 

10-Tedavülde tahvil ve finansman bonosu bulunmamaktadır.  
11- Cari ve gelecek dönemlere ilişkin yararlanılacak yatırım indirimi tutarı bulunmamaktadır. 
12-Tedavülde tahvil bulunmadığından, hisse senedine dönüşebilecek olanıda yoktur. 
13- 233 sayılı KHK kapsamında kamu iktisadi teşebbüsü olan TKİ’nin sermayesinin tamamı hazineye aittir. 
14-Cari dönemde hisse senedi ihraç edilmemiştir. 
15- Sermayesinin tamamı Hazineye aittir. 
16- Sermayesinin  %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların: 

Adı  Pay oranı %  
Toplam 
sermaye  

Kömür İşletmeleri A.Ş.      48       1.600.000 TL 
Yeni Çeltek Kömür ve 
Maden A.Ş. 

     16            55.000 TL 

Soma OSB         5.000.000 TL 
17-Stok değerleme yöntemi: 
  a) Cari dönemde uygulanan yöntem "ortalama maliyet" sistemidir. 
  b) önceki dönemde  "ortalama maliyet" yöntemi uygulanmıştır. 
18-Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri: 
  a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri:     17.773.479,23 TL 
  b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti:          278.905,45 TL 
19- Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları Bağlı ortaklığı ve 
iştiraki bulunmamaktadır.  

  
Ticari Alacak 

 
Ticari Borç    1- Ana Kuruluş         2- Bağlı Ortaklık         3- İştirakler 18.328.485,48 TL 94.150.501,74 TL 

 20- Cari dönemde ortalama personel sayısı: 906 
21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi. 
22- Tahakkuk etmemiş faiz borcu bulunmamaktadır. 
23- Herhangi bir garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi bir yükümlülüğü yoktur.  
24- Mali tablolar ekinde açıklamalar yer almaktadır. 
25- Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 25.04.2017 YKK Karar No: 11/64 

 
 

Sayıştay   
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2016 Yılı Bilanço Dipnotları      (Ek:12/c) 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
                                                         2016 Yılı Gelir Tablosu                                              (Ek:13)           

Gelir ve giderler 

Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 

    
A-Brüt satışlar 336.297.706,81 386.467.329,19 

B-Satış indirimleri (-)   2.459.785,19 

C-Net satışlar 336.297.706,81 384.007.544,00 

D-Satışların maliyeti (-) 336.143.275,20 383.972.993,19 

                        Brüt satış kârı veya zararı 154.431,61 34.550,81 

E-Faaliyet giderleri (-) 24.244.099,08 74.248.628,67 

                        Faaliyet kârı veya zararı (24.089.667,47) (74.214.077,86) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  71.679.648,09 117.802.206,96 

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) 3.237.574,84 1.037.696,68 

H-Finansman giderleri (-) 1.890,00 602.499,57 

                        Olağan kâr veya zarar 44.350.515,78 41.947.932,85 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 5.075.756,86 14.208.916,64 

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) 8.702.610,25 10.554.604,65 

                        Dönem kârı veya zararı 40.723.662,39 45.602.244,84 

K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-) 5.238.178,21 8.789.986,47 

                        Dönem net kârı veya zararı 35.485.484,18 36.812.258,37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



   

 

                        Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

                             2016 Yılı Gelir Tablosu Dipnotları (Ek:13/a) 

       
1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:     11.972.685,11 TL 

     a) Amortisman giderleri :                     10.936.441,70 TL 

     b) İtfa ve tükenme payları :                    1.036.243,41 TL 

2. Dönemin karşılık giderleri:                      7.245.661,50 TL 

3. Dönemin tüm finansman giderleri:               602.499,57 TL 

     a) Üretim maliyetine verilenler:                                                      

     b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler:                                            

     c) Doğrudan gider yazılanlar :                   602.499,57 TL 

4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleriyle Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları gibi üst  

   yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:   

5. Amortisman hesaplama yöntemi değişmemiştir. 

6. Maliyetinin hesaplama sistemi, "safha maliyet" ve stok değerleme yöntemi ise "ortalama maliyet" sistemidir. 

7. Stok sayımları yapılmıştır. 

8. Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararlara ilişkin özet bilgi aşağıdaki tablodadır. 

 Önceki Dönem Gelir ve Karları İle Gider ve Zararları  

Alacak Türü TL Karşılığı  

 
1 Önceki dönem gelir ve karları 470.541,35 

 
2 Önceki dönem gider ve zararları 10.554.604,65 

 
FARK (10.084.063,30) 

 
9. Kuruluş sermayesinin tamamı Hazineye ait olup sermeye paylara ayrılmadığından 

   hisse senedi uygulaması yoktur.  

 
 
 
 
 

Sayıştay   
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 Önceki Dönem Gelir ve Karları İle Gider ve Zararları  

Alacak Türü TL Karşılığı  

 
1 Önceki dönem gelir ve karları 470.541,35 

 
2 Önceki dönem gider ve zararları 10.554.604,65 

 
FARK (10.084.063,30) 

 
9. Kuruluş sermayesinin tamamı Hazineye ait olup sermeye paylara ayrılmadığından 

   hisse senedi uygulaması yoktur.  

 
 
 
 
 

   

 

 

 Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin listesi             (Ek:14)   

Öneri 
no Bölüm Konu Sayfa 

1 İdari Bünye 

   Tunçbilek Lavvar Tesislerinin, Tamir ve Bakım İşlerinin 
Yapılarak 3 Yılda 9.000.000 Ton Tüvenan Kömürün Yıkanması ve 
4.500.000 Ton Yıkanmış Kömürün Yüklenmesi” işine ilişkin 
sözleşme gereği işin yürütümü esnasında firma elamanlarının 
sözleşmeye aykırı olarak işlem yapması sonucu Kurum zararı olarak 
hesaplanan 4.158.127,82-TL için açılan davaların titizlikle takibi, 

22 

2 İdari Bünye 
    Kurum lojmanlarının atıl ve hasarlı durumda olanların 2016 yılı 
Finansman Programı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi için 
girişimlerde bulunulması, 

34 

3 İşletme 
Çalışmaları 

   Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasında 
Bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma yapılmayacak 
şekilde gerçekleştirilmesinin temel ilke olduğu, Bu nedenle, İşletme 
amaç ve hedeflerinin en etkin bir biçimde yerine getirilebilmesini 
teminen, planlanan bütçelerde belirlenen hedeflerin birbiriyle tutarlı 
olması, 

44 

4 İşletme 
Çalışmaları 

   Madenciliğin yeryüzündeki en yoğun emek gerektiren ve en zor 
işlerin başında geldiği gerçeğinden hareketle son derece meşakkatli 
ve riskli bu işlerle uğraşan personelin yapmakta olduğu görevin 
kadrosu ve unvanıyla mütenasip özlük haklarına kavuşturulması ve 
mağduriyetlerinin giderilmesi için gereken düzenlemelerin 
yapılabilmesi amacıyla ilgili merciler nezdinde girişimde 
bulunulması, 

99 

5 İşletme 
Çalışmaları 

   Pazarlama faaliyetleri kapsamında, çevre duyarlılığı ve AB 
müktesebatına uyum sağlamak için; satışa sunulan kömürlerde, 
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde 
ve Mahalli Çevre Kurulu kararlarında öngörülen değerlerin 
sağlanması gerektiğinden, üretilen kömürlerin kalitesinin 
yükseltilmesi ve zenginleştirilmesi yönündeki çabaların artırılması, 

102 

 
 

Sayıştay   


