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I. TOPLU BAKIŞ 

Amasra yöresinde 1840’lı yıllardan bu yana kömür çıkarılmaktadır.  Bilinen ilk 
ocaklar, İngiliz asıllı Galata Sarrafları tarafından “İngiliz Bacaları” adı ile işletmeye 
başlanmıştır.  1848 yılında Havzanın Emlak-ı Şahane (Sultanlık toprakları) kapsamına 
alınması ve Havza sınırlarının belirlenmesinden sonraki yıllarda Hazine-i Hassa, daha 
sonra Bahriye ve Nafia Nezareti tarafından çeşitli kişi ve kuruluşlara işletme imtiyazı 
verilerek işlettirilmiştir. Tüm Havzada olduğu gibi Amasra yöresindeki ocaklar da 
gayrimüslimler tarafından kurulan şirketler tarafından açılmış, yerli halkın madencilik 
konusunda kültürü ve deneyimi bulunmadığından ocaklarda başta Sırp ve Hırvatlar 
olmak üzere uzak yerlerden getirilen işçiler çalıştırılmıştır.  

30.05.1940 tarih ve 3867 Sayılı “Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe 
İşletilmesi” Kanunuyla havzadaki tüm ocaklar kamulaştırılarak Devlet eliyle işletilmesi 
sağlanmıştır.  Bu yasanın hemen ardından 15.10.1940 tarihli “Ereğli Kömür Havzasının 
Devletçe İşletilmesine Dair Kararname” ile bütün imtiyazlar, imal ruhsatları ve özel 
ocaklar EKİTAŞ’a devredilmiştir. Etibank Yönetim Kurulu’nun 23.10.1943 tarih ve 
275/8 sayılı kararı ile de EKİTAŞ, “Ereğli Kömürleri İşletmesi” (EKİ) Müessesesine 
dönüştürülmüştür.   

1957 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) kurulması ile 
Etibank’ın EKİ Müessesesi tarafından işletilen ocaklar 22.05.1957 tarihinde kabul 
edilen ve 31.05.1957 tarihinde yayınlanan 6974 Sayılı Kanunla kurulan Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu’na (TKİ) devredilmiştir. 

KİT’lerin yeniden düzenlenmesi kapsamında çıkarılan 10.10.1983 tarih ve 96 sayılı 
KHK ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kurulmuş ve TKİ ye bağlı Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Müessesesi TTK’ya devredilerek taşkömürü rezervinin işletilmesi hakkı tüm 
hukuku ile TTK’ya verilmiştir.  TTK Yönetim Kurulu’nun 28.11.1985 tarih ve 442 sayılı 
kararıyla 01.01.1986 tarihi itibarıyla “Müessese” haline getirilen Amasra İşletmesi, 1994 
yılında müessese statüsü kaldırılarak yeniden işletmeye dönüştürülmüş ve TTK Üzülmez 
Taşkömürü İşletme Müessesesine bağlanmıştır.  TTK Yönetim Kurulu’nun 24.9.1997 tarih 
ve 16/192 sayılı Kararı ile de tekrar müessese statüsü verilerek tüzel kişilik kazandırılmıştır.  

Zonguldak İlinin merkezinde bulunan Ana Teşekkülden 90 km uzakta Bartın İli 
Amasra İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Müessesede üretilen koklaşamaz nitelikli 
tuvönan kömür lavvar tesisinde yıkanarak beş ana ürün elde edilmekte, ana hatlarıyla; 
%38 oranında elde edilen metalürjik kömür (%14 küllü-0-18 mm ebatlı ince lave) 
Demir-Çelik sektörüne (KARDEMİR’e), %33 oranında elde edilen %13 küllü 0-18 
ebatlı filtrasyon ürünü kömür Enerji sektörüne (Çatalağzı Termik Santraline), %19 
oranında elde edilen %15-%18 küllü 18-150 mm ebatlı parça-torbalanmış kömür 
yakımlık olarak teshine, %7 oranında elde edilen 0-25 mm ebatlı kömür muhtelif 
sanayiye satılmaktadır. 

Amasra Müessesesinin son 5 yıla ilişkin toplu bilgileri aşağıdaki çizelgede 
sunulmuştur. 
  

ISayıştay   



 

 
 

Tablo 1 - Toplu bilgiler 

Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 
Son iki yıl 

farkı 

Artış 
veya 

Azalış 
% 

Sermaye Bin TL 535.000 565.000 685.000 760.000 885.000 125.000 16 

Ödenmiş sermaye Bin TL 514.930 565.000 624.000 687.000 768.000 81.000 12 

Öz kaynaklar Bin TL 41.874 48.255 47.268 42.369 48.574 6.205 15 

Yabancı kaynaklar Bin TL 6.259 17.602 11.597 15.523 11.628 (3.895) (25) 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin TL               

Finansman giderleri Bin TL - -           

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL 49.188 68.841 71.116 73.261 82.962 9.701 13 

Maddi duran varlıklar birik.amortis Bin TL 28.988 31.721 35.316 39.396 44.472 5.076 13 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 4.227 17.691 2.187 4.609 7.848 3.239 70 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 80 88 52 58 62 4 7 

Tüm alım tutarı(hizmet alımları dahil) Bin TL 10.281 9.667 13.661 12.255 10.895 (1.360) (11) 

Üretim miktarı (satılabilir kömür) Bin ton 119 129 101 91 84 (7) (8) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL 52.063 58.410 60.137 66.640 63.795 (2.845) (4) 

Üretim verimliliği (veya randıman) Kg/Yev 757 757 643 668 721 53 8 

Satış miktarı : Bin ton 117 108 115 86 81 (5) (6) 

Net satış tutarı Bin TL 25.148 24.632 25.888 20.302 18.524 (1.778) (9) 

Stoklar:                 

-İlk madde ve malzeme Bin TL 4.550 6.367 8.466 6.480 7.971 1.491 23 

-Yarı mamuler Bin TL - -           

-Mamuller Bin TL 746 7.679 1.371 3.742 1.524 (2.218) (59) 

-Ticari mallar Bin TL               

-Diğer stoklar Bin TL   1 1 1   (1) (100) 

Memur (ortalama) Kişi 13 10 8 6 8 2 33 

Sözleşmeli (ortalama) Kişi 143 148 148 152 146 (6) (4) 

İşçi (ortalama) Kişi 783 749 701 644 596 (48) (7) 

Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 54.877 56.658 58.206 61.571 63.393 1.822 3 

Cari yıla ilişkin:                 

-Memurlar için yapılan giderler Bin TL 661 501 415 237 469 232 98 

-Memur başına aylık ortalama gider TL 4.237 4.175 4.323 4.650 4.885 935 24 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL 6.666 7.506 7.893 9.308 9.642 334 4 

-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL 3.885 4.226 4.444 4.970 5.503 (620) (10) 

-İşçiler için yapılan giderler Bin TL 43.331 44.214 43.765 52.026 46.906 (5.120) (10) 

-İşçi başına aylık ortalama gider TL 4.611 4.919 5.203 5.506 6.558 (1.533) (19) 

Dönem kârına iliş vergi ve diğer yasal yük. Bin TL               

T ahakkuk eden vergiler Bin TL 2.558 2.590 5.564 292 473 181 62 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL 13.796 20.537 5.720 7.231 3.934 (3.553) (49) 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 16.354 23.127 11.284 7.552 4.407 (3.401) (45) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 16.354 23.127 11.284 7.552 4.407 (3.401) (45) 

Zararlılık (öz kaynak yitirilişi) % 107 110 127 151 164 13 9 

Faaliyet karı veya zararı Bin TL (42.612) (41.860) (56.852) (62.938) (64.495) 1.557 2,5 

Dönem karı zararı Bin TL (45.121) (43.688) (59.987) (67.899) (74.795) 6.896 10 

Bilanço karı zararı Bin TL (473.057) (516.745) (576.732) (644.631) (719.426) (74.795) 12 

II Sayıştay   
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Toplu bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 
Son iki yıl 

farkı 

Artış 
veya 

Azalış 
% 

Sermaye Bin TL 535.000 565.000 685.000 760.000 885.000 125.000 16 

Ödenmiş sermaye Bin TL 514.930 565.000 624.000 687.000 768.000 81.000 12 

Öz kaynaklar Bin TL 41.874 48.255 47.268 42.369 48.574 6.205 15 

Yabancı kaynaklar Bin TL 6.259 17.602 11.597 15.523 11.628 (3.895) (25) 

Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin TL               

Finansman giderleri Bin TL - -           

Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL 49.188 68.841 71.116 73.261 82.962 9.701 13 

Maddi duran varlıklar birik.amortis Bin TL 28.988 31.721 35.316 39.396 44.472 5.076 13 

Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 4.227 17.691 2.187 4.609 7.848 3.239 70 

Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 80 88 52 58 62 4 7 

Tüm alım tutarı(hizmet alımları dahil) Bin TL 10.281 9.667 13.661 12.255 10.895 (1.360) (11) 

Üretim miktarı (satılabilir kömür) Bin ton 119 129 101 91 84 (7) (8) 

Tüm üretim tutarı (üretim maliyeti) Bin TL 52.063 58.410 60.137 66.640 63.795 (2.845) (4) 

Üretim verimliliği (veya randıman) Kg/Yev 757 757 643 668 721 53 8 

Satış miktarı : Bin ton 117 108 115 86 81 (5) (6) 

Net satış tutarı Bin TL 25.148 24.632 25.888 20.302 18.524 (1.778) (9) 

Stoklar:                 

-İlk madde ve malzeme Bin TL 4.550 6.367 8.466 6.480 7.971 1.491 23 

-Yarı mamuler Bin TL - -           

-Mamuller Bin TL 746 7.679 1.371 3.742 1.524 (2.218) (59) 

-Ticari mallar Bin TL               

-Diğer stoklar Bin TL   1 1 1   (1) (100) 

Memur (ortalama) Kişi 13 10 8 6 8 2 33 

Sözleşmeli (ortalama) Kişi 143 148 148 152 146 (6) (4) 

İşçi (ortalama) Kişi 783 749 701 644 596 (48) (7) 

Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 54.877 56.658 58.206 61.571 63.393 1.822 3 

Cari yıla ilişkin:                 

-Memurlar için yapılan giderler Bin TL 661 501 415 237 469 232 98 

-Memur başına aylık ortalama gider TL 4.237 4.175 4.323 4.650 4.885 935 24 

-Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL 6.666 7.506 7.893 9.308 9.642 334 4 

-Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL 3.885 4.226 4.444 4.970 5.503 (620) (10) 

-İşçiler için yapılan giderler Bin TL 43.331 44.214 43.765 52.026 46.906 (5.120) (10) 

-İşçi başına aylık ortalama gider TL 4.611 4.919 5.203 5.506 6.558 (1.533) (19) 

Dönem kârına iliş vergi ve diğer yasal yük. Bin TL               

T ahakkuk eden vergiler Bin TL 2.558 2.590 5.564 292 473 181 62 

GSYİH'ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL 13.796 20.537 5.720 7.231 3.934 (3.553) (49) 

GSYİH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 16.354 23.127 11.284 7.552 4.407 (3.401) (45) 

GSMH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL 16.354 23.127 11.284 7.552 4.407 (3.401) (45) 

Zararlılık (öz kaynak yitirilişi) % 107 110 127 151 164 13 9 

Faaliyet karı veya zararı Bin TL (42.612) (41.860) (56.852) (62.938) (64.495) 1.557 2,5 

Dönem karı zararı Bin TL (45.121) (43.688) (59.987) (67.899) (74.795) 6.896 10 

Bilanço karı zararı Bin TL (473.057) (516.745) (576.732) (644.631) (719.426) (74.795) 12 

 

 
 

Amasra Müessesesinin esas sermayesi 2016 yılında 885 milyon liraya çıkarılmış, 
yılsonu itibarıyla 768 milyon liralık kısmı ödenmiştir.  Müessesede 2016 yılında üretilen 
170,8 bin ton tüvanan kömürün % 48,9’u oranında elde edilen 83,5 bin ton satılabilir 
kömür satışa sunulmuştur.  Bu miktarın 80,9 bin tonu satılmış ve karşılığında 18,5 
milyon lira satış hasılatı sağlanmıştır. Toplam satış maliyeti 61,5 milyon lira olarak 
gerçekleşmiş, faaliyet giderleri ile olağan ve olağandışı gider ve gelirlerin hesaba 
katılmasından sonra 2016 yılında 64,5 milyon lira tutarında dönem zararı oluşmuştur. 

Müessese’nin rezerv kayıplarının önlenmesi, üretim miktarının, randımanın 
arttırılması ve birim maliyetlerinin düşürülmesi, dönem zararlarının azaltılması ve 
güvenli çalışma ortamında üretim yapılması için, üretimde mekanizasyon sistemi ile 
çalışmak önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Müessesede dik damarlarda üretimde 
mekanizasyon çalışmaları başlatılmıştır. 

Amasra’da başlatılmış olan mekanizasyon çalışmaları ile üretimin başarılı olması 
ve diğer müesseselere yaygınlaştırılması, kurumun geleceği için önemli bir başarı 
göstergesi olacaktır. 

Müessesede üretim ve işgücü verimliliğinin artırılması amacıyla; 

- Uygulanmasına başlanılan mekanize kazı sistemine yönelik uygun panoların 
süratle hazırlanarak sistemin yaygınlaştırılması, 

- Ocaklarda konsantrasyona gidilerek, işçilerin efektif, fiili çalışma sürelerinin 
artırılması için her türlü tedbir alınarak, optimum çalışma ve çalıştırma düzeninin 
sağlanması, bu şekilde işçilere bir vardiyada verilen iş miktarının artırılması, 

- Daha kalın, daha temiz ve daha verimli damarlardan yapılacak üretimin 
artırılmasının yanı sıra üretimin her aşamasında daha temiz kömür üretimi için gerekli 
özenin gösterilmesi suretiyle satılabilir / tuvönan oranının yükseltilmesi, 

- Ayak gerisi üretime yardımcı, özellikle hazırlık olmak üzere nakliye, elektro-
mekanik, tamir tarama gibi işçiliklerde nitelikli eleman açığının giderilmesi, 

- İş disiplinin korunması için; iş yerinde çalışma ahengini bozan, izinsiz işe 
gelmeyen, üretimi aksatan, disiplinsiz hareket eden ve bunu alışkanlık haline getiren 
işçilere 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerinin tavizsiz uygulanması 

Gerekmektedir. 
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Öneriler: 
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılındaki çalışmaları üzerinde 

Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 
 
Yılına ilişkin öneriler: 

1- Müessesede; 210 günlük deneme süresinin ardından 13.11.2013 tarihinde geçici 
kabulü yapılarak bir panoda uygulanmasına başlanılan mekanize kazı sistemine rağmen, 
gerek sistemin uygulanması esnasında karşılaşılan sorunlar, gerekse emeklilikler 
nedeniyle işçi sayısının kritik seviyede azalması ile devamsızlıklar, ücretsiz istirahat 
izinleri vb. nedenlerle iş disiplininin bozulması sonucu son yıllarda düştüğü görülen 
satılabilir kömür üretim miktarını artırabilmek için gereken her türlü tedbirin alınması 
(Sayfa 22-24), 

 
2- İdare tarafından sözleşme hükümlerine aykırı uygulamalardan kaçınılarak 

alacakların teminatsız kalmaması için, firmaların borç ve teminatların eş zamanlı takip 
edilerek sözleşme hükümleri doğrultusunda gereken önlemlerin alınması (Sayfa: 118-
120). 

 
3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve Ek:11’ de listelenen öneri ve 

tavsiyelerinde yerine getirilmesi. 
 
 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular:  
 

1- Müessesede uygulanan mekanize kazı sistemine ilişkin olarak; 

- Kurum bünyesinde ilk defa Amasra Müessesesinde denenen ve Kurumun 
geleceği açısından büyük önem taşıyan mekanize kazı sisteminden beklenen faydanın 
sağlanabilmesi için, sistemin çalışmasına uygun damarların önceden belirlenerek 
sisteme yönelik pano hazırlıklarının, sistemin montaj, demontaj ve bakım süreleri hariç 
sistemi atıl durumda bırakmayacak şekilde önceden tamamlanması,  

- Sistemin uygulanacağı damar ve panoların seçiminde, jeolojik arızalar ve 
tektonik yapının belirlenmesine yönelik olarak sondajlı ön etütlerden yararlanılması, 
önceden herhangi bir üretim çalışması yapılmamış bakir panoların tercih edilmesi,  

- Mekanize kazı için, sistemin taşınacağı bir sonraki pano hazırlıklarında olası bir 
oksidasyon veya oksidasyonla mücadele esnasında birbirlerinden etkilenmeyecek 
lokasyonların seçilmesi, 

- Dik damarlarda çalışmak üzere dizayn edilen sistemin,  düz ve düşük eğimli 
damarlarda çalışabilmesine olanak sağlayacak şekilde gerek kesicinin, gerekse hidrolik 
tahkimat teçhizatının modifiye edilebilme imkanlarının araştırılması,  
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- Gerektiğinde sistemin atıl durumda kalmadan daha verimli çalıştırılmasını 
teminen sistemin çalışmasına uygun damar, pano ve rezerve sahip başka bir müesseseye 
gönderilmesi hususunun değerlendirilmesi (Sayfa 28-34), 

 

2- Solunabilir ve patlayabilir tozla mücadelede;  

- Toz oluşumunun engellenmesi ve kaynağında tozun bastırılması için kurulan 
tesisat, fisketeler ve alınan diğer önlemlerin hareketli ortamda sürekli kontrol edilerek 
güncellenmeleri ve bunların sürekli çalışır durumda tutulmaları, 

- Patlayabilir tozla mücadele için öngörülen miktarda taş tozu serpilmesine özen 
gösterilmesinin yanısıra gerekli diğer tedbirlerinde alınması,  

- Dünya madenciliğinde yaygın olarak kullanılan, uygulama yöntemi kolaylığı 
bulunan ve malzemenin etki süresinin uzun olduğu sulu toz bastırma yöntemlerinin 
araştırılması,  

- İş Kanunu ve Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında 
Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük ile diğer ilgili mevzuat 
hükümlerine titizlikle uyulması, bu doğrultuda gereken her türlü önlemin alınması 
(Sayfa: 91-93), 

 
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerinin Müessese 

işyerlerinde yaptıkları periyodik teftişlerde tespit ettikleri, ciddi kazalara sebep 
olabilecek ve işin durdurulmasına yol açabilecek noksanlıkların en kısa sürede 
giderilmesi ve tekerrür etmemeleri doğrultusunda her türlü çabanın gösterilmesi (Sayfa: 
93-95). 

 

Sonuç: 
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılı bilançosu ve 74.795.318,13 

Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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II. İDARİ BÜNYE 
A-Mevzuat : 
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi; 3346 sayılı Kanun ile 8065 sayılı 

Sayıştay Kanunu ve 233 sayılı KHK gereğince T.C. Satıştay’ın mali, idari, hukuki ve 
teknik olarak sürekli denetime tabi olup, 233 sayılı KHK’de saklı tutulan hususlar 
dışında özel hukuk hükümlerine göre faaliyette bulunmaktadır. 

TTK Yönetim Kurulu’nun 10.09.1991 tarih, 240 sayılı kararıyla yürürlüğe giren 
Müesseselerin Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 6. Maddesinde,  
Müesseselerin kuruluş amaç ve faaliyet konuları; “TTK Ana Statüsünde belirtilen amaç 
ve faaliyetler doğrultusunda her türlü arama, etüt, plan, proje ve programlar yapmak, 
uygulama stratejilerini belirlemek, sınai ve sosyal tesisler kurmak ve işletmek suretiyle, 
taşkömürü üretimini gerçekleştirmektir.” şeklinde belirlenmiş ve müesseselerin 
faaliyetleri esas olarak kömür üretimiyle sınırlandırılmıştır.  

Müessesede çalışan memur ve sözleşmeli personel statüsünde çalışan personelin 
özlük hakları, 399 sayılı KHK ve 657 sayılı Kanun’a göre, İşçi statüsündeki personelin 
özlük ve sosyal hakları; 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi grev ve Lokavt Kanunu’na göre yürütülmektedir. 

Tüm personel sosyal güvenlik bakımından 31.05.2006 tarihinde kabul edilen 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigotası Kanunu ile oluşturulan mevzuata 
tabi bulunmaktadır.  

B - Teşkilat : 
1-Teşkilatın yapısı:  
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nin merkezi Bartın ili Amasra ilçesinde 

bulunmaktadır. 
Müesseselerin teşkilat yapıları, TTK Teşkilat Yapısı, Görev ve Çalışma Esasları 

Yönergesi ile belirlenmektedir. Yönetim Kurulunun 03.03.2008 tarih, 49 sayılı kararıyla 
yeniden düzenlenen bu yönergede müesseselerin teşkilat yapısının; müessese müdürü, 
müdür yardımcıları, hukuk müşaviri, sivil savunma uzmanlığı, işletme müdürlükleri, 
şube müdürlükleri ve başmühendislikler şeklinde olması uygun bulunmuştur. Yönetim 
Kurulu’nun 23.01.2009 tarih, 23 sayılı kararıyla müesseselerde bulunan hukuk 
müşavirliği kadroları merkeze alınmış ve hukuk müşavirliği müessese teşkilat 
şemasından çıkarılmıştır. 

Birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları yukarıda adı geçen Görev ve Çalışma 
Esasları Yönergesinde ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. 

Müessesenin mevcut yapısında; biri teknik olmak üzere iki müdür yardımcısı, 
üretim, lavvar ve elektro-mekanik şube müdürleri, bunlara bağlı başmühendislikler ile 
idari birimler bulunmaktadır. 
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2-Karar organı :  

233 sayılı KHK ve TTK Ana Statüsüne göre; Müessesenin karar organı Yönetim 
Komitesidir. 233 sayılı KHK’nin 18’inci maddesine göre, TTK Yönetim Kurulunca 
atanan Yönetim Komitesi; bir başkan ve dört üyeden oluşmaktadır.  

TTK Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Teşkilat Yapısı, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi”ne göre; Yönetim Komitesi, TTK 
Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen esaslara, işletme bütçesi ve programlarına 
uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda müessesenin yönetimini 
sağlayacak kararları almakla görevli ve yetkili bulunmaktadır.  

2016 yılında yönetim komitesi üyeliklerinden biri boşalmış, boşalan üyeliğe 
01.08.2016 tarihinde yeni atama yapılmıştır. Yönetim Komitesi başkan ve üyeleri 
raporun giriş bölümündeki tabloda gösterilmiştir.   

Yönetim Komitesi 2016 yılında 35 toplantı yapmış, idari, teknik ve mali 
konularda 57 karar almıştır.  

3-Yürütme organı :  

233 sayılı KHK’nin 17’nci maddesi, TTK Ana Statüsünün 13’üncü maddesine 
göre; müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organı müessese müdürlüğüdür.  

Müessese Müdürü; üretim, etüt-tesis, idari, elektro-mekanikten sorumlu 2 
müessese müdür yardımcısı ile birlikte yürütme organını oluşturmakta, müessese 
müdürü ve müessese müdür yardımcılarına bağlı; işletme müdürlükleri, şube 
müdürlükleri ve başmühendisliklerle yürütme organını oluşturmaktadır.   

03.03.2008 tarih ve 49 sayılı TTK Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan 
“Türkiye Taşkömürü Kurumu Teşkilat Yapısı, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi” 
Müessese Müdürünü; TTK Ana Statüsünde belirlenen amaç ve faaliyetler ile Genel 
Müdürlüğün öngördüğü programlar çerçevesinde, Müessesenin çalışma politikasını 
belirlemek, organize etmek, zorunlu kaynakları sağlamak ve ilgili birimlere tahsis 
ederek denetlemek, planlanan hedeflere ulaşmak için Müessesenin yeraltı ve yerüstü 
faaliyetlerini organize etmek,  her türlü arama, etüt, plan,  proje ve programların 
yapılmasını ve uygulamasını sağlamakla görevlendirmiştir.  

Müessese Müdürü; müesseseyi kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile TTK 
Yönetim Kurulu ve Müessese Yönetim Komitesi kararları doğrultusunda yönetmekle 
görevli olup, idare ve yargı mercilerine ve üçüncü kişilere karşı müesseseyi temsil 
etmektedir. 

Müessese Müdürü, müdür yardımcıları, işletme müdürü, şube müdürleri ve 
başmühendisler başta olmak üzere, personel atamaları TTK Yönetim Kurulu Kararı ile 
gerçekleştirilmektedir.  

Denetim tarihi itibariyle (Temmuz/2017), TTK Yönetim Kurulunun 23.06.2017 
tarih, 176 sayılı kararıyla mevcut Müessese Müdürünün başka bir göreve atandığı, 
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Müessese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı görevine yeni bir atama 
yapıldığı görülmüştür.  

- Hukuk servisi : 
Müessesenin hukuk işleri; genel müdürlük merkezinden yürütülmektedir.  
26.11.2008 tarihli 27066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.10.2008 tarih ve 

2008/14269 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TTK Genel Müdürlük ve Müesseselerinde 
yapılan kadro ihdas ve iptal işlemleri sonucunda Müesseselerde Hukuk Müşavirliği 
birimleri iptal edilerek Genel Müdürlük Hukuk Müşavirliği bünyesine alınmıştır. 

Bu nedenle müessesenin hukuk işleri ve davaları TTK Hukuk Müşavirliği 
tarafından yürütülmekte, yıl içinde ortaya çıkan dava ve takip konuları TTK Hukuk 
Müşavirliğine iletilmektedir. Müessese aleyhine açılan davalar genellikle, iş kazaları, 
maluliyet, meslek hastalıkları ve kıdem tazminatlarıyla ilgili iş davalarıdır.  

- Teftiş ve kontrol servisleri: 
Müessesenin teftiş işlemleri; TTK Teftiş Kurulu Yönetmeliğine göre Kurum 

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yürütülmektedir. TTK Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2015 
tarihli Olur’ları ile onaylanan 2016 yılı teftiş programı gereğince TTK Genel Müdürlük 
birimleri ile bağlı müesseselerin 2015 yılı işlemlerine ilişkin genel teftiş ve inceleme 
işlemlerinin yapılması planlanmıştır. Karadon Müessesesinin 2015 yılı işlemlerine 
ilişkin olarak düzenlenen teftiş raporunun Müesseseye intikal ettirildiği görülmüştür.  

C- Personel durumu: 
1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler:  
Müessesenin 2016 yılı personel kadroları ile dönem içinde çalışan personel 

sayıları önceki yıl verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 2 - Personel Sayısı 

  2015   2016   

P e r s o n e l Çalışan Personel Norm Program Çalışan Personel 
Ortalama Yılsonu Kadro Kadro Ortalama Yılsonu 

  kişi kişi sayı sayı Kişi Kişi 
A-Memurlar             
1-Genel idare hizmetleri 6 6 17 6 8 7 

Toplam ( A ) 6 6 17 6 8 7 
B- Sözleşmeliler             
1- 399 Sayılı KHK'ye göre çalışanlar 152 150 218 152 146 143 

Toplam ( B ) 152 150 218 152 146 143 
C- İşçiler :             
1- Sürekli işçiler :             
b) Gündelikçiler (Saat ücretliler)             
Yer altı işçileri 505 498 935 555 462 424 
Yer üstü işçileri 138 137 210 125 134 125 
2- Geçici işçiler - - - - - - 

Toplam ( C ) 643 635 1145 680 596 549 
Genel toplam (A + B + C ) 801 791 1380 838 750 699 

2016 yılında yapılan kadro ihdas ve iptalleri 10 Ocak 2016 tarih, 29989 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

3Sayıştay   



 

 
 

gerçekleşmiştir. Bu Kararlar ile TTK Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kadroların, 
teşekkül merkezi ve bağlı müesseselere dağılımı, 13.01.2016 tarihli Genel Müdürlük 
Oluruyla yapılmıştır. Bu düzenlemeler sonucunda Amasra Müessesesinde herhangi bir 
kadro ihdas ya da iptal edilmemiştir.    

2016 yılı bütçe ve iş programında Müessesede 6 memur, 152 sözleşmeli, 680 de 
işçi olmak üzere toplam 838 personel çalışması programlanmış, yılsonunda ise, 
Müessesede 7 memur, 143 sözleşmeli, 549 işçi olmak üzere toplam 699 personel 
çalışmıştır.  

Müessesede 2016 yılında 2 memur sözleşmeli statüden memuriyete geçmiş,  
çalışan memurlardan 1’inin de emekli olması nedeniyle yılsonu memur sayısı 7 kişi 
olmuştur.    

Müessesede çalışan sözleşmeli personel sayısı; 2016 yılında 4’ü emeklilik, 11’i 
de başkaca nedenlerle olmak üzere toplam 15 kişi azalırken, 8 kişinin de açıktan tayin 
yoluyla göreve başlaması nedeniyle yılsonunda sözleşmeli personel sayısı 143 kişi 
olmuştur. 

Müessesede çalışan işçilerde ise; 2016 yılında 2 işçi girişine karşılık, 77’si 
emeklilik ve 11’i de diğer sebeplerle olmak üzere toplam 88 işçi çıkışı olmuş, yılsonu 
itibarıyla işçi sayısı 86 kişi azalmak suretiyle 635’den 549 işçiye düşmüştür.   

Personelin müessese içinde servislere dağılımı ve yıllık hareketlerini gösterir 
çizelgeler raporun 1, 2, 3 ve 4 numaralı eklerinde yer almıştır.  

Kurumda açıktan atamalar; Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 
yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programları çerçevesinde Kurumdan bir önceki yıl 
ayrılan personel sayısına bağlı olarak Yönetim Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde 
yapılmaktadır. 2015 yılında alınan izinler çerçevesinde Amasra Müessesesinde açıktan 
atama yoluyla göreve başlayan sözleşmeli personel sayısı 9, işçi sayısı ise 25 kişidir. 

Memur statüsünde çalışan personel ile sözleşmeli personelin özlük hakları; 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu, 399 sayılı 
KHK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabi bulunmaktadır. Sözleşmeli personel, 399 
Sayılı KHK’de hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşü 
alınmak kaydıyla 657 Sayılı Kanuna, sosyal hakları ise 5434 Sayılı T.C Emekli Sandığı 
Kanunu’na ve 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’na tabidir. 

İşçi statüsünde çalışan personelin özlük ve sosyal hakları; 4857 Sayılı İş Kanunu, 
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kanunu diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir. 

2-Personele yapılan harcamalar : 
2016 yılında personele yapılan harcamalar bir önceki yıl sonuçlarıyla 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Amasra Müessesesinin 2016 yılı toplam personel giderleri önceki yıla göre % 8,9 
oranında artmak suretiyle 63.393 bin lira tutarında gerçekleşmiştir. Bu tutarın 57.017 
bin lirası cari yıla, 6.376 bin lirası da geçmiş yıllara ilişkindir. 

2016 yılında gerçekleşen 57.017 bin lira tutarındaki cari personel harcamalarının 
% 0,8 oranında 469 bin lirası memurlara, % 16,9 oranında 9.642 bin lirası sözleşmeli 
personele, % 82,3 oranında 46.906 bin lirası da işçilere ilişkindir. 

2016 yılında gerçekleşen cari yıla ilişkin personel harcamalarının % 52,2 
oranında 29.722 bin lirası esas ücretler, % 20,6 oranında 11.789 bin lirası ek ödemeler, 
% 27,2 oranında 15.506 bin lirası da sosyal giderlerden oluşmaktadır. 

Kurumda çalışan memur personelin 2016 yılı ücret artışları 23 Ağustos 2015 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına 
Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem 
Toplu Sözleşme hükümleri gereğince belirlenmiştir.  

Sözleşmeli personel ücretlerinde ise; 399 sayılı KHK’nin 3.maddesinin c bendi 
uyarınca ücret tavanı; 2016 yılının ilk altı ayında 4.861,63 lira, ikinci altı ayında da 
5.031,18 lira olarak belirlenmiştir.  

İşçi personele Kamu İşletmeleri İşveren Sendikası ile Genel Maden İşçileri 
Sendikası arasında imzalanan 01.01.2015-31.12.2016 tarihlerini kapsayan 26. Dönem 
Toplu İş Sözleşmesi uygulanmıştır. Bu sözleşme ile işçilerin yevmiyelerine 1.1.2015 
tarihinden itibaren ilk 6 ay için % 6 oranında zam; ikinci 6 ay için % 5 oranında zam 
yapılmış, ikinci yılın ilk 6 ayı için % 3 oranında, ikinci 6 ay için de yine % 3 oranında 
zam yapılmıştır. Ayrıca, TÜİK verilerine göre açıklanan tüketici fiyatları indeksinin 
belirlenen oranları aşması halinde aradaki fark ücret zammı olarak yansıtılacaktır. 

3-Sosyal konular ve giderleri : 

Müessese personeli için 2016 yılında yapılan sosyal giderler geçen yılla 
mukayeseli olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.   
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Müessese personeli için 2016 yılında gerçekleşen sosyal giderler toplamı önceki 
yıla göre % 17,7 oranında artmak suretiyle 21.882 bin lira olmuştur. Bu tutarın 15.506 
bin lirası cari yılla, 6.376 bin lirası da geçmiş yıllarla ilgilidir. Cari yıla ilişkin sosyal 
giderler toplamının % 0,5’i memurlara, % 9,8’i sözleşmeli personele, % 89,7’si de 
işçilere ait bulunmaktadır. 

Cari yılda işçi, memur ve sözleşmeli personele yapılan sosyal giderlerin ağırlıklı 
tutarını; sosyal güvenlik kurumu primleri işveren ve çalışan paylarına, sosyal yardımlar, 
yedirme ve işsizlik sigortası primi işveren payı tutarlarına aittir. 

Cari yılda işçi personele yapılan sosyal giderler; Genel Maden İşçileri Sendikası 
ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi gereğince yapılan ödemelerden oluşmakta, işsizlik 
sigortası primi işveren payı sosyal giderler içinde yer almaktadır. 

İşçi personele 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddelerinde yemek 
bedeli, evlenme, doğum, ölüm, hastalık yardımı, taşıt yardımı, ayni ve nakdi sosyal 
giderler olarak verilen kömür yardımı düzenlenmiştir.  

Geçmiş yılla ilgili sosyal giderleri; emekliler için SSK’ya ödenen sosyal 
yardımlar ile emekli ikramiyesi ve işten ayrılma tazminatının geçmiş yıllarla ilgili kısmı 
oluşturmaktadır. 
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III.  MALİ BÜNYE 
 
A- Mali durum: 
Mali bünye incelemesine uygun hale getirilen Amasra TİM’in 2016 yılı 

bilançosunun varlıkları ile kaynaklarının ayrıntısı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 
Tablo 5 - Mali Durum 

Mali durum 
2015 2016 Fark 

Bin TL % Bin TL % Bin TL 

Varlıklar (aktif ) :           

1-  Dönen varlıklar:           

a)  Hazır değerler 225 - 46 - (179) 

b)  Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler 11.403 20 11.864 20 461 

Toplam (1) 11.628 20 11.910 20 282 

2-  Duran varlıklar:           

a)  Uzun sürede paraya çevrilebilir değerler 3 - 3 - - 

b)  Bağlı değerler 46.260 80 48.289 80 2.029 

Toplam (2) 46.263 80 48.292 80 2.029 

 Varlıklar toplamı 57.891 100 60.202 100 2.311 

1- Yabancı kaynaklar:           

a)  Kısa vadeli 15.388 27 11.488 19 (3.900) 

b) Uzun vadeli 134 - 140 - 6 

Toplam (1) 15.522 27 11.628 19 (3.894) 
2- Öz kaynaklar toplamı 42.369 73 48.574 81 6.205 
Kaynaklar toplamı 57.891 100 60.202 100 2.311 

Müessesenin varlık ve kaynakları geçen yıla göre % 4 oranında 2.311 bin lira 
artışla 60.202 bin TL. olarak gerçekleşmiştir. Müessesenin öz kaynakları % 15 oranında 
6.205 bin TL artarken, kısa vadeli yabancı kaynakları % 25 oranında 3.894 bin TL 
azalmıştır. 

Müessesenin bilançosunda yer alan varlıklar ve kaynakların ayrıntısını gösteren 
tablo, rapor ekleri arasında (Ek: 5) ve (Ek:6) yer almıştır. Mali bünye analizine esas olan 
bu çizelgelerdeki veriler baz alınarak yukarıdaki mali durum çizelgesi düzenlenmiş ve 
Müessesenin temel mali tablolarının kalemleri arasındaki oransal ilişkiler bin TL 
bazında aşağıda irdelenmiştir. 
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1- Mali yapı oranları : 

a) Mali kaldıraç: 2016 2015
% %

Yabancı kaynaklar x 100 11.628 x 100
Varlıklar toplamı

27
60.202

= = 19

 

Müessesenin faaliyet dönemindeki yabancı kaynaklarının toplam varlıklar 
içindeki payı % 19 oranında gerçekleşmiş olup; geçen faaliyet dönemine göre 8 puanlık 
bir azalış görülmektedir. Bu rasyoya göre Müessesenin her 100 TL’lik varlığının 19 
TL’si yabancı kaynaklarla finanse edilmiş bulunmakta ve yabancı kaynaklara bağlılık 
az da olsa önceki döneme göre azalmıştır. Ancak, Müessese kaynak yaratamamakta ve 
varlığını sermaye artırımlarıyla sürdürmekte olduğundan, bu sonuçlar gerçek durumu 
yansıtmamaktadır.   

  
    b) Mali yeterlilik (finansman): 2016 2015

% %
Öz kaynaklar x 100 48.574 x 100
Yabancı kaynaklar

= = 418 273
11.628  

Müessesenin hesap döneminde öz kaynaklarının yabancı kaynaklara oranı 145 
puan artarak % 418’e yükselmiştir. Bu yükselişin nedeni, sermaye artışından 
kaynaklanmıştır. 

Müessese, yabancı kaynaklarının 4 katı öz kaynağa sahip olup faize tabi yabancı 
kaynak olmamasına rağmen, faaliyet dönemlerini zararla kapatmaktadır.  

c) Oto finansman (iç kaynaklar) : 

Müessese ana faaliyetini zararla kapatmakta, olağan ve olağan üstü gider ve 
zararların etkisiyle de dönem zararı önemli boyutlara ulaşmakta, keza üretim ve satışa 
dayalı olarak kaynak yaratılamadığı gibi, tahsis olunan kaynaklar da tüketilmektedir.  

Sürekli olarak zarar eden Müessesenin, 2016 yılı sonundaki birikmiş zararı 
644.631 bin liraya ulaşmıştır. Müessesenin 2016 yılı zararı ise 74.795 bin TL olup,  her 
yıl ana teşekkülden aktarılan kaynaklar ile varlığını sürdürmektedir.  

Bu nedenle,  yıl sonunda iç kaynağı bulunmayan müessesenin oto finansman ile 
ilgili rasyosu düzenlenememiştir. 
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2016 2015
% %

Bağlı değerler x 100 48.289 x 100
Öz kaynaklar

Bağlı değerler x 100 48.289 x 100
Varlıklar

Maddi duran varlıklar (net) x 100 38.490 x 100

Varlıklar
= = 64 62

60.202

= 80 80

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

60.202

= = 99 109
48.574

=

 

Bu oranlara göre, Müessesenin her 100 TL tutarındaki öz kaynağına karşılık  99 
TLtutarında bağlı değerleri vardır. Bu durum müessesenini tüm bağlı değerlerinin 
özkaynakları ile edindiğini göstermektedir. Ayrıca varlıklarının her 100 TL'sinin 80 
TL'si bağlı değerlerde, 64 TL'si de maddi duran varlıklardadır. 

Müessese faaliyetleri yıllardır zararla sonuçlandığından ve öz kaynakları da 
sermaye artırımı yoluyla oluştuğundan, özkaynak yaratılamamakta ve dolayısıyla 
varlıkları hazineden sermaye olarak aktarılan öz kaynaklardan oluşmaktadır.  
 

2016 2015
% %

 Paraya çevrilebilir ve hazır değerler x 100 11.903 x 100
Varlıklar toplamı

e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri:

60.202
= = 20 21

 

Müessesenin varlıklarının % 20’si paraya çevrilebilir ve hazır değerlerdedir ve 
geçen döneme göre 1 puan azalmıştır. Paraya çevrilebilir değerler arasında en büyük 
pay stoklara ait olmakla birlikte bu stokların önemli kısmı paraya çevrilme amacı ile 
tutulmayan direkler ve tahkimat malzemesinden oluşmaktadır. Kaldı ki Müessesenin 
önemli gider kalemlerinden olan personel giderleri ile yatırım harcamaları Genel 
Müdürlük kanalı ile karşılandığından kısa sürede paraya çevrilebilir ve hazır değerlere 
başvurma ihtiyacı bulunmamaktadır.  
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2016 2015
% %

Dönen varlıklar x100 11.910 x 100
Kısa vadeli yabancı kaynaklar

(Dönen varlıklar–stoklar) x 100 ( 11.910 - 9.496 ) x 100
Kısa vadeli yabancı kaynaklar

2-Likidite oranları:

9

Cari oran = = = 104 76

Likidite 
Oranı

= = = 21

11.488

11.488  

Müessesenin tüm satışlarının durduğu bir durumda kısa vadeli yabancı 
kaynakların vadelerinde karşılanabilmesi bakımından önem arz eden likidite oranı  % 
21 olarak teşekkül etmiştir. Geçen döneme göre 12 puan artmıştır. Stoktan bağımsız 
olarak gerçekleşen cari oran ise geçen yıl % 76 iken cari yılda % 104’e yükselmiştir. 
 Buna göre, Müessesenin her 100 TL tutarındaki kısa vadeli yabancı kaynağına 
karşılık, 104 TL dönen varlığı, 21 TL de stoklar dışında kalan dönen varlığı yani hazır 
değeri olduğu görülmektedir.  

Ödemeler için gerekli finansman, Hazine kaynaklı olarak, Genel Müdürlükçe 
karşılandığından kısa vadeli borç ödeme gücü ve işletme sermayesi temininde, hazinece 
kaynak aktarımı yapıldığı sürece bir sorun bulunmamaktadır. 
3- Varlık kullanım oranları

a) Alacak devir hızı: 2016 2015
Net satışlar 18.523

Ortalama ticari alacaklar 766
b) Stok devir hızı:

Satışların maliyeti 61.575
Ortalama mamul stokları 2.680

c) Dönen varlık devir hızı :
Net satışlar 18.523

Dönen varlıklar 11.910
d) Aktif devir hızı:

Net satışlar 18.523
Varlıklar toplamı 60.202

e) Net işletme sermayesi devir hızı:
Net satışlar 18.523

Net işletme sermayesi 422
f) Öz kaynak devir hızı :

Net satışlar 18.523
Öz kaynaklar (ortalama) 45.472

= = 24 22

= = 23 24

= = 1,6 1,7

= = 0,3 0,4

= = 44 (5)

= = 0,4 0,5
 

Aktif kıymetlerin işletme faaliyetlerinde kullanımlarındaki etkinlik ya da 
verimliliklerini gösteren devir hızı oranlarından görüleceği üzere, Müessesenin faaliyet 
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döneminde sağlanmış olan satış hasılatı ile ortalama ticari alacaklarının 24 defa, 
ortalama stokların 23, dönen varlık toplamının 1,6 defa, varlıklar toplamının 0,3, net 
işletme sermayesi 44, öz kaynaklar ortalaması ise 0,4 defa devretmiştir.  

Müessesenin personel ve yatırım harcamaları gibi önemli harcamaları genel 
müdürlük kanalı ile yapılarak mahsuben müessese hesaplarına intikal ettirildiğinden, 
müessesenin net işletme sermayesine küçük kasa alımlarını karşılamak için ihtiyacı 
vardır.  

Göstergelerde yer alan ortalama değerler, Müessesenin yılbaşı ve yılsonu 
sonuçlarının aritmetik ortalamaları alınarak bulunmuştur. 

 
B- Mali sonuçlar : 
 1- Zararlılık  (irrantabilite): 

  

a) Öz kaynak yitirilişi  : 
2016 2015

% %

Dönem zararı x100 74.795 x 100

Öz kaynaklar (ortalama) 
= 164 151=

45.472  

Müessesenin faaliyet dönemi zararı, yıl sonu itibariyle öz kaynaklarını aşmış 
durumdadır. Yukarıdaki gösterge sonucundan görüleceği gibi müessesenin ortalama öz 
kaynakları 2016 yılı dönem zararı ile %164 oranında yitirilmiş durumdadır. Başka bir 
ifade ile Müessese 2016 yılında her 100 TL özkaynağına karşılık 164 TL zarar etmiştir. 
Ancak, bu rasyonun paydasında yeralan özkaynakları Hazine yardımıyla sağlanan 
sermaye artırımı yoluyla oluşturulduğundan, sonuçlar gerçek durumu 
yansıtmamaktadır. 

2- Mali sonucu ilgilendirilen etkenler : 

Müessesenin ortalama maliyetler ile ortalama satış fiyatı arasındaki olumsuz 
fark, faaliyet zararı oluşmasına neden olmakta ve sağlanan hasılat ile satılan malın 
maliyeti dahi karşılanamamaktadır. 

Nitekim faaliyet döneminde satılan çeşitli boyutlardaki kömürün ortalama ticari 
maliyeti 1.152,99 TL/ton olarak gerçekleşirken,  ortalama satış fiyatı ise 228,87  
olduğundan ton başına 924,12 TL/ton zarar teşekkül etmiştir. Ortalama ticari maliyet 
önceki yıla göre %12 oanında artarken ortalama satış fiyatı %3 oranında azalmış, buda 
zararın daha da artmasına neden olmuştur. 
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2016 2015
% %

Bilanço zararı x100 719.426 x 100
Ödenmiş sermaye

= = 94 94
768.000  

Müessesenin, 2016 yılı faaliyetleri sonucu teşekkül eden bilanço zararı, geçen 
dönemle aynı toplam ödenmiş sermayenin % 94'u oranında gerçekleşmiştir. Başka bir 
ifade ile toplam birikmiş zararların etkisi ile ödenmiş sermayenin % 94'u yitirilmiş 
durumdadır. Müessese ve dolayısıyla TTK Genel Müdürlüğünün varlığı, baştan ortaya 
konulmuş ve bugüne kadar olan faaliyet süresince bu sermayeyi koruma ve kullanma 
şeklinde değilde, her yılın zararının hazine tarafından yapılan nakit katkının sermayeye 
eklenmesi suretiyle gerçekleştiğinden, bu faaliyet döneminde de müessese ödenmiş 
sermayesinin % 94 ‘ünü yitirmiştir. 

2016 2015
% %

İşçi ücret ve giderleri 46.905 x 100
Net satışlar

Satışların maliyeti 61.575 x 100
Net satışlar

=

=
18.523

18.523

=

=

253 243

332 308
 

Faaliyet dönemi sonu itibariyle, her 100 liralık net satışa karşılık 253 TL işçi 
ücret ve gideri yapıldığı, 2015 yılında % 243 olan işçi ücret ve giderlerinin net satışlara 
oranı 10 puan artmış olup, bunda asıl etken, üretimin  ve ortama satış fiyatının önceki 
yıla göre düşmesi nedeniyle net satışların %9 oranında azalmasıdır. İşçi ücret ve 
giderleri önceki yıla göre %5 oranında azalmasına karşılık net satışlardaki %9 
oranındaki düşüş nedeniye rasyolar artmıştır.    

Yine faaliyet dönemi sonu itibariyle, her 100 liralık net satışa karşılık 332 TL 
satış maliyetinin oluştuğu görülmüş olup, 2015 yılında % 308 olan satışların maliyetinin 
net satışlara oranı geçen dönemde olduğu gibi 24 puanlık artış göstermiştir.  

Müessesenin satış hâsılatının yükselmesi, üretilen ve satılan kömür miktarı ve 
satış fiyatlarındaki artışa bağlı bulunmaktadır. Müessesenin kârlı ve verimli çalışması 
için, gerekli yatırımların zamanında yapılması, imkanlar ölçüsünde tasarruf sağlayıcı 
tedbirin alınması ile birlikte verimlilik artışının sağlanarak rekabet edebilir duruma 
gelmesi gerekmektedir. Ancak iş güvenliği denetimlerinde karşılaşılan eksiklikler 
nedeniyle ocakların kapatılmasının gündemde olması, ihmal edilemeyecek giderlerin 
yapılmasına ve dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesine imkan tanımamaktadır. 
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768.000  
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IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 

 

Amasra Müessesesinin 2016 yılı İş Programı ve Bütçesi, Müessese Yönetim 
Komitesinin 16.12.2015 tarih, 26/52 sayılı kararı ile kabul edilmiş, TTK Yönetim 
Kurulu’nun 29.12.2015 tarih, 468 sayılı kararıyla onaylanarak uygulamaya 
konulmuştur. 

Müessesenin 2016 yılı Bütçe ve İş programında;  

Toplam personel sayısının 838 kişi olacağı, bu sayının 680’inin işçi, 152’sinin 
sözleşmeli, 6’sının da kadrolu memur olacağı, işçilerin 555’inin yer altında, 125’inin da 
yer üstünde çalışacağı tahmin edilmiştir.  

Bu dönemde Müessese işletmelerinde 106.926 ton satılabilir kömür üretileceği, 
bu miktarın 5.773 tonunun iç tüketimde sarf edileceği ve kalan 101.153 tonun satışa 
sunulacağı öngörülmüştür. 

2016 yılı satınalma faaliyetlerinde 22.777 bin lira tutarında işletme malzemesi ve 
hizmet alımı, 10.263 bin lira tutarında yatırım malzemesi olmak üzere toplam 33.040 
bin lira tutarında alım gerçekleşeceği programlanmıştır.   

Satışa arz edilecek 101.153 ton taşkömüründen 28.205 bin lira tutarında satış 
hasılatı elde edileceği, diğer gelir unsurlarıyla birlikte toplam hasılatın 31.646 bin lira 
olacağı, toplam giderlerin ise 104.646 bin lira olarak planlanması soncunda 2016 yılı 
Müessese faaliyetlerinin 73.000 bin lira zararla sonuçlanacağı tahmin edilmiştir. 

Müessesenin 2016 yılı işletme faaliyetleri sonucunda ise; 549’u işçi, 143’ü 
sözleşmeli ve 7’si de memur olmak üzere toplam 699 personel çalışmış, 83.578 ton 
satılabilir üretim gerçekleşmiş, bu miktarın 2.687 tonu iç tüketimde kullanılmış, kalan 
80.891 ton kömür satışa sunulmuş, stoklardan ilave satışlarla birlikte toplam 80.937 ton 
kömür satılmıştır.  

Kuruluşun 2016 yılında kömür satışından elde ettiği 20.196 bin lira tutarındaki 
toplam gelirler, toplam giderler ise 94.991 bin lira olarak gerçekleşmiş, faaliyet giderleri 
ile diğer faaliyetlerden sağlanan gelir ve gider unsurlarının da hesaba katılması 
sonucunda 74.795 bin lira tutarında dönem net zararı meydana gelmiştir.  

A - Giderler: 
2016 yılı işletme bütçesi ile ödeneği verilen gider türleri ve gerçekleşen 

harcamalar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
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Tablo 6 - Giderler 

Giderler 

2015 
Gerçekleşen 

 
Bin TL 

2016 

Ödenek 

Gerçekleşen 
 

Bin TL 

Ödeneğe 
göre 

göre fark 
(Son 

duruma 
göre) 

  
Bin TL 

Ödeneğe 
göre sapma 

 
İlk 

Durum 
 

Bin TL 

Son 
Durum 

 
Bin TL 

ilk 
duruma 

göre 
 

% 

Son 
duruma 

göre 
 

% 
0- İlk madde ve malzeme 11.152 12.300 9.798 7.695 (2.103) (37) (21) 

1 -İşçi ücret ve giderleri 49.297 55.278 58.806 46.906 (11.900) (15) (20) 
2- Memur ve sözleşmeli personel 
gider 9.004 10.500 11.450 10.111 (1.339) (4) (12) 

3- Dışarıdan sağlanan fayda ve 
hizmet 5.659 8.610 8.037 6.928 (1.109) (20) (14) 

4- Çeşitli giderler 11056 2.000 2.262 1.741 (521) (13) (23) 

5- Vergi resim ve harçlar 199 725 725 273 (452) (62) (62) 

6- Amortisman ve tükenme payları 9.532 5.546 10.746 10.366 (380) 87 (4) 

7- Finansman giderleri               

Toplam 95.899 94.959 101.824 84.020 (17.804) (12) (17) 

Müessesenin 2016 yılı işletme bütçesinde giderler için başlangıçta 94.959 bin lira 
tutarında ödenek tahsis edilmiş, yıl içindeki gerçekleşmeler dikkate alınarak yapılan 
aktarmalardan sonra yıl sonu ödeneği 101.824 bin liraya yükseltilmiştir. 

2016 yılında gerçekleşen 84.020 bin lira tutarındaki harcamaların; % 67,8’i 
memur, sözleşmeli ve işçi ücretlerine,  % 9,1’i ilk madde ve malzeme giderlerine, % 
12,2’si amortisman ve tükenme paylarına, % 8,2’si dışarıdan sağlanan fayda ve 
hizmetlere, kalan % 2,7’ si de vergi, resim ve harçlar ile diğer çeşitli giderlere ait 
bulunmaktadır.  

B - Tedarik işleri : 
TTK Yönetim Kurulu’nun 30.06.1994 tarih ve 174 sayılı kararı ile ihtiyaç 

duyulan mal ve hizmetleri en ekonomik şekilde tedarik edebilmek amacı ile tüm 
kuruluşun mal ve hizmet alım işlerinin tek elden Genel Müdürlük adına Makine ve 
İkmal Dairesi ile işbirliği içinde Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Satınalma Dairesi, maden direği alımlarında İşletmeler Dairesi 
ile diğer özellikli mal gruplarına ait alımlarda ilgili daireler ile işbirliği içinde 
çalışmaktadır.  

Kuruluşta tedarik işleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu kanunun 
istisnalara ilişkin 3/G maddesi kapsamındaki alımlar için hazırlanan ve 30.10.2003 tarih 
ve 25274 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TTK Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile 
ilgili Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. 

 Genel Müdürlükçe tek elden yapılan toplu alımlar dışında, çok acil olup 
ambarlarda bulunmayan malzemeler, TTK Yönetim Kurulunun 14.04.2006 tarih ve 124 
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sayılı kararı ile yeniden düzenlenen Küçük Kasalar Yönergesi hükümleri çerçevesinde 
tanınan limitlere göre Müesseselerce satın alınmaktadır. 

1-Alımlar: 
a) İlk madde ve malzeme alımları: 
2016 yılında öngörülen ve gerçekleştirilen malzeme alımları aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
Tablo 7 - Alımlar 

Alımlar 

2015 2016 Ödeneğin 
ilk 

Durumuna 
göre 

Sapma 
 ( %) 

Gerçekleşen 
Bin TL 

Program Ödeneği 
Gerçekleşen 

 Bin TL İlk Durum  
Bin TL 

Son Durum 
 Bin TL 

00-Maden direği 1807 2.100 2.100 1.068 (49) 
01-Demir tahkimat malze. 716     1.277   
02-Patlayıcı maddeler 1052 1.600 1.600 379 (76) 
03-Akaryakıt ve yağlar 348 715 715 417 (44) 
04-İş makine lastikleri   30   0   
05-Demir ve çelikler 53 275 275 121 (56) 
06-Alet, edevat ve teçhizat 201 803 803 325 (60) 
08-Sosyal işler malzemesi 229 660 660 204 (69) 
09-Kırtasiye ve matbu 10 110 110 31 (74) 
10-Sair malzeme 2.154 2.750 2.750 2.045 (26) 
11-Yedekler 3.522 5.217 5.247 2.920 (44) 

Genel Toplam 10.092 14.260 14.260 8.787 (39) 

Verilen Sipariş Avansları 2.185     1.567 - 

 Müessesenin 2016 yılı alım programında 14.260 lira tutarında işletme 
malzemesi alımı öngörülmüş, program yıl içinde ihtiyaca göre revize edilmekle birlikte 
yıl sonu bütçe tutarı değişmemiş, dönem sonunda 8.787 bin lira tutarında alım 
gerçekleşmiştir.  

Toplam ilk madde ve malzeme alımlarının %12,6'sı maden direkleri, % 14,9’u 
demir tahkimat malzemeleri, %22,9'u sair malzeme, % 33,3’ü yedekler ve kalan  % 
16,3’ü de patlayıcı maddeler, akaryakıt ve yağlar, demir ve çelikler, sosyal işler 
malzemesi ve kırtasiye ve matbua alımları oluşturmaktadır.  

Ahşap maden direği Orman Genel Müdürlüğünden, demir tahkimat malzemesi 
Kardemir A.Ş.den, patlayıcı maddeler MKE’den, diğerleri de piyasadan satın 
alınmaktadır. Ayrıca; Müessece alınan malzemeler dışında belirli limit kapsamında acil 
ihtiyaçların karşılanması amacıyla küçük kasa alımları ile karşılanmaktadır.  
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b) Hizmet alımları: 
2016 yılında öngörülen ve gerçekleştirilen hizmet alımları geçen yılın rakamları 

ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 8 - Hizmet Alımları 

  2015   2016   Ödeneğin 
ilk 

durumuna 
göre 

sapma  
(%) 

Hizmet alımlan Gerçekleşen 
Bin TL 

Program ödeneği 
Gerçekleşen  

Bin TL İlk durum  
Bin TL 

Son 
durum  
Bin TL 

1- İnşaat İşleri 272 250 429 428 71 
2- Makine-teçhizat onanmı 71 300 88 88 (71) 
3- Taş ve kömür nakli 420 380 380 378 (1) 
4- Maden direği nakil işleri 203 320 95 93 (71) 
5- Mad. dir. tahmil tah. bedelleri 130 170 122 121 (29) 
6- Yakımlık kömürlerin torbala 222 230 232 232 1 
7-  Lavvar yıkama hizmetleri           
8-  Bağ demiri atölyesi -         
9- İşyeri hekimi hizmet alımı 245 250 275 251   
10- Malzeme nakil giderleri 146 80 95 94 18 
11- Fak. Fuk ailere kömür nakli 454 490 490 423 (14) 
12-Yeniden değerleme   100       
            

Toplam 2.163 2.570 2.206 2.108 (18) 

 
Müessesenin 2016 yılı Bütçesinde hizmet alımları için başlangıçta 2.570 bin lira 

tutarında ödenek ayrılmış, yıl içindeki gelişmelere göre revize edilen ödenekler toplamı 
2.206 bin liraya indirilmiş, yılsonunda ise 2.108 bin lira tutarında harcama 
gerçekleşmiştir.   Müessesenin hizmet alımı ihaleleri Genel Müdürlükçe tek elden 
yürütülmektedir.  

- Lavvar hizmet alımı: 
Yaklaşık 30 yıldır hizmet veren Amasra lavvarının teknik ve ekonomik ömrünü 

doldurması nedeniyle daha düşük maliyetli olacağı varsayımıyla özel firmalardan lavvar 
hizmeti alınmasına karar verilmiş ve bu amaçla Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan izni 
müteakiben “Tuvönan Kömür Yıkama Tesisi” ile birlikte “Kömür Torbalama” tesisinin 
de kurulmasına ilişkin ihale 04.08.2010 tarihinde yapılmıştır. 

İhale 5 yıllık süre için 1.350.000 ton (±%30) tuvönan kömür yıkattırılması, 
75.000 ton (±%30) parça kömür torbalanması işlerini kapsamakta olup her bir iş kalemi 
için kısmi teklif alınmıştır. Tuvönan kömür yıkattırma ihalesini kazanan Karbomet 
Madencilik İnşaat Turizm Taşımacılık Tic. Ve San. Ltd. Şti. ile 30.11.2010 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. Teklif birim fiyatı 4,69 TL/ton olup, sözleşme bedeli 6.331.500 
TL’dir. 04.02.2011 tarihinde yer teslimi yapılmış olup montaj ve işe başlama süresi 300 
gün olarak belirlenmiştir. 
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de kurulmasına ilişkin ihale 04.08.2010 tarihinde yapılmıştır. 

İhale 5 yıllık süre için 1.350.000 ton (±%30) tuvönan kömür yıkattırılması, 
75.000 ton (±%30) parça kömür torbalanması işlerini kapsamakta olup her bir iş kalemi 
için kısmi teklif alınmıştır. Tuvönan kömür yıkattırma ihalesini kazanan Karbomet 
Madencilik İnşaat Turizm Taşımacılık Tic. Ve San. Ltd. Şti. ile 30.11.2010 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. Teklif birim fiyatı 4,69 TL/ton olup, sözleşme bedeli 6.331.500 
TL’dir. 04.02.2011 tarihinde yer teslimi yapılmış olup montaj ve işe başlama süresi 300 
gün olarak belirlenmiştir. 

 

 

Denetimler sırasında yapılan incelemelerde; Amasra Müessesesindeki tesisi 
tamamlayan firmanın yaptığı deneme çalışmaları sonrasında; teknik şartnameye aykırı 
şekilde farklı bir sistemin kurulması, parça kömür miktarının taahhüt edilen miktarın 
çok altında kalması, kapasite düşüklüğü, santral yakıtı ile kül değerlerinin istenen 
düzeyde olmaması ve ürün silolarının sayı ve kapasitelerinin yeterli olmaması 
nedenleriyle TTK Yönetim Kurulu’nun 19.10.2012 tarih ve 344 sayılı kararı ile 
sözleşmesi fesih edilmiş ve konu yargıya intikal etmiştir. Yargı süreci devam eden 
yüklenici firmanın tüm malzemelerini toplayarak sahadan çekildiği görülmüştür.  

Denetim tarihi (Mayıs 2017) itibariyle Müessesede eski lavuar kullanılarak 
kömür yıkama işlerinin devam ettirildiği, aynı zamanda bu lavuarda yenileme 
çalışmaları kapsamında öncelikle flotasyon atıklarının arıtılması ve susuzlaştırılması 
tesisi kurulabilmesi amacıyla ihale çalışmalarının sürdürüldüğü tespit edilmiştir. 

Amasra Müessesesi yanında TTK’ya bağlı diğer müesseselerde de yaşanan 
lavvar sorunları Ana Teşekkül (TTK) raporunda ayrıntılarıyla incelenmiştir.  

3-İlk madde ve malzeme stokları: 
Amasra Müessesenin 2016 yılındaki malzeme hareketi ve yılsonu stok durumu 

aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Müessesenin 2015 yılından devreden 6.480 bin liralık ilk madde ve malzeme stok 
hesaplarına; 2016 yılı içinde 10.736 bin lirası piyasadan alım suretiyle giriş yapılmış, 
toplam 9.206 bin liralık ilk madde ve malzeme işletmede kullanılmış, hata ve düzeltme 
kayıtlarından sonra 2017 yılına 7.971 bin lira tutarında ilk madde ve malzeme stoku 
devredilmiştir.  

Stoklar; ağırlıklı olarak maden direği, demir tahkimat malzemesi, patlayıcı 
maddeler, alet edevat ve teçhizat, yedekler ve sair malzemelerden oluşmaktadır. 

Ahşap maden direği, demir tahkimat malzemesi ve patlayıcı maddeler esas 
işletme malzemesi olup kullanım yer ve miktarları bilinmekte, stokta uzun süre 
beklemeden kullanılmaktadır. Demir tahkimat malzemesi stok tutarındaki artışa demir 
fiyatlarının yükselmesinin payı bulunmakla birlikte maden direği stokları işletmecilik 
gereği bazı aylarda artış göstermektedir.  

TTK’de malzeme yönetimi Genel Müdürlükçe çıkarılan “Malzeme Hareketi 
Genelgesi”ne göre yürütülmektedir. Malzeme Hareketi Genelgesi ile ihtiyaçların tespiti, 
temini, tesellümü, stok giriş ve çıkışları Maden Makineleri Fabrikası (Merkez Atölye) 
tarafından üretilen malzeme ve demirbaşların birimlere dağılımı, müesseseler arası 
malzeme alım-satımı ile yatırım malzemelerine ilişkin hususların düzenlenmesi 
amaçlanmıştır.  

Kurumda yılsonu sayımlarını düzenlemek üzere ayrıca bir genelge 
yayımlanmakta, bu genelge ile sayım ekiplerinin oluşturulması, maddi duran varlıklar, 
kömür stokları, malzeme ambarları, maden direkleri, koltuk ambarları, nakit ve kıymetli 
evrak sayımlarının usul ve esasları düzenlenmektedir.   

 

C – Üretim ve maliyetler: 
1 –  Üretim: 

TTK Kurumu’nun Zonguldak ili sınırları dışındaki tek müessesesi olan Amasra 

Taşkömürü İşletme (ATİ) Müessesesinin yaklaşık 49 km²’lik alanda bulunan rezerv 

sahasından 2016 yılında gerçekleştirdiği taşkömürü üretimi, program ve geçen yıl 

değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 10 - Üretim 

Üretim türü 2015 Yılı 
Gerçekleşen 

 (ton) 

2016 Yılı Gerçekleşme oranı 

Program 
 (ton) 

Gerçekleşen 
 (ton) 

Programa 
göre 
 (%) 

Geçen yıla 
göre 
 (%) 

Tuvönan üretim  194.746 204.180 170.819 (84) (88) 
Satılabilir üretim 90.527 106.074 83.578 (79) (92) 
 İç tüketim 2.561 5.773 2.687 (47) 105 
İşçilere dağıtılan 2.190 4.936 2.229 (45) 102 
Tesislerde kul 371 837 458 (55) 123 

Satılabilir 
Tuvönan 46,5 52,0 48,9 (94) 105 

Amasra Müessesesi Amasra İşletmesi’nden üretilen koklaşamaz nitelikteki 
tuvönan kömürler Amasra Lavuarında yıkanmakta, elde edilen ürünler başta 2x150 MW 
gücündeki Çatalağzı Termik Santralı (ÇATES) olmak üzere, Karabük Demir-Çelik 
(KARDEMİR) fabrikasına,  Bartın Çimento’ya, tekstil vb. sanayi kuruluşlarına ve 
teshin kömürü olarak piyasaya arz edilmektedir. 

Amasra Müessesesinin 2016 yılı İşletme Bütçesi Müessese Yönetim 
Komitesi’nin 16.12.2015 tarih ve 25-52 sayılı kararı ile kabul edilmiş, TTK Yönetim 
Kurulu’nun 29.12.2015 tarih ve 468 sayılı kararı ile de uygun görülerek 01.01.2016 
tarihi itibarıyla uygulamaya konulmuştur. 

Müessese 2016 yılı için, tuvönan olarak; 204.180 ton, satılabilir olarak da; 
106.074 ton üretim yapmayı programlamış, buna karşılık; tuvönan olarak programın 
%84’ü oranında 170.819 ton, satılabilir olarak programın %79’u oranında 83.578 ton 
üretim gerçekleştirmiştir. 

Önceki yıla göre karşılaştırıldığında ise, tuvönan üretimin %12 oranında 23.927 
ton, satılabilir üretimin ise %8 oranında 6.949 ton eksik gerçekleştiği görülmektedir.  

Amasra Müessesesince gerçekleştirilen satılabilir üretim Kurum’un toplam 
satılabilir üretiminin; 2014 yılında %8’ini, 2015 yılında %9,5’ini, 2016 yılında da 
%9,2sini oluşturmuştur. 

Satılabilir/tuvönan oranı son 15 yılda %45-%64 gibi geniş aralıkta bir seyir 
izlemiştir. Bu durumun genellikle Kurum’un pazarlama ve satış politikaları ile ÇATES 
Termik Santrali’nin bakım onarım durumuna göre ÇATES’ e verilen kömür 
miktarındaki değişikliklere bağlı olduğu görülmektedir.  

2015 yılında satılabilir /tuvönan oranı %46,5 olarak gerçekleşmiş olup 90.527 
ton satılabilir üretimin 30.765 tonunu santral yakıtı, 59.762 tonunu da 0-150 mm kömür 
(15.358 tonu 0-10 ince lave kömür, 18.765 tonu 0-18 mm ince lave kömür, 431 tonu 10-
18 mm ince lave kömür, 25.208 tonu 18-150 mm rekompoze kömür) oluşturmuş, 
Kardemir’e satılan 0-18mm kömür miktarının 32.042 ton, ÇATES’e satılan kömür 

22 Sayıştay   



 
 
 

 
 

Tablo 10 - Üretim 

Üretim türü 2015 Yılı 
Gerçekleşen 

 (ton) 

2016 Yılı Gerçekleşme oranı 

Program 
 (ton) 

Gerçekleşen 
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Programa 
göre 
 (%) 

Geçen yıla 
göre 
 (%) 
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satılabilir üretiminin; 2014 yılında %8’ini, 2015 yılında %9,5’ini, 2016 yılında da 
%9,2sini oluşturmuştur. 

Satılabilir/tuvönan oranı son 15 yılda %45-%64 gibi geniş aralıkta bir seyir 
izlemiştir. Bu durumun genellikle Kurum’un pazarlama ve satış politikaları ile ÇATES 
Termik Santrali’nin bakım onarım durumuna göre ÇATES’ e verilen kömür 
miktarındaki değişikliklere bağlı olduğu görülmektedir.  
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miktarının 30.277 ton, Valiliklere verilen kömür miktarının ise 18.798 ton olduğu 
görülmüştür.    

2016 yılında satılabilir /tuvönan oranı önceki yıla göre 2,4 puanlık artışla %48,9 
olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında 83.578 ton satılabilir üretimin Lavuar Çalışma 
Değerlerine göre; 22.311 tonu santral yakıtı, 58.372 tonunu da (32.632 tonu 0-10 ince 
lave kömür, 78 tonu 0-18 mm ince lave kömür, 431 tonu 10-18 mm ince lave kömür, 
25.662 tonu 18-150 mm rekompoze kömür) 0-150 mm kömür olarak elde edilmiştir. 

Aradaki 2.895 ton farka ilişkin olarak düzenlenen 13.02.2017 tarih ve 188/47 
sayılı İnceleme Raporu’na istinaden hazırlanan 14.02.2017 tarih ve 143 sayılı TTK 
Teftiş Kurulu müzekkeresinde; 2.895 ton farkın 2016 yılı Nisan, Eylül ve Kasım 
aylarındaki kantar arızalarından kaynaklandığı belirtilmiştir. 

 Kardemir’e satılan 0-18 mm kömür miktarının 35.009 ton, ÇATES’e satılan 
kömür miktarının 22.675 ton, Valiliklere verilen kömür miktarının ise 20.913 ton, 
muhtelif satışlarında 2.341 ton olduğu görülmüştür.    

2015 yılında 2.561 ton olarak gerçekleşen iç tüketim, 2016 yılında azalan işçi 
sayısına rağmen %5 oranında artarak 2.687 ton olarak gerçekleşmiştir. Bunun 2.229 
tonunu Toplu İş Sözleşmesi gereği işçilere dağıtılan kömür, 458 tonunu ise sınai ve 
sosyal tesislerde yakılan kömür oluşturmaktadır. 

Müessesenin, 2003 yılında yapılan norm kadro çalışmasına esas üretim kapasitesi 
satılabilir bazda 200.400 ton olup; 2015 yılında bu kapasitenin %45’i oranında 90.527 
ton, 2016 yılında ise %42’ si oranında 83.578 ton satılabilir taşkömürü üretimi yapıldığı 
görülmektedir.  

Müessesenin, ihraç Kuyusu kapasitesi tuvönan bazda 450.000 tondur. Bu 
kapasitenin; mekanize kazı yöntemi ile üretim yapılmaya başlanmasına rağmen 
emeklilik nedeniyle azalan işçi sayısına bağlı olarak, 2015 yılında %43’ü oranında 
194.746 ton, 2016 yılında ise %38’i oranında 170.819 ton satılabilir taşkömürü üretimi 
yapıldığı, üretimin son yıllarda giderek düştüğü görülmektedir.  

Bu oranın yükseltilerek üretim kapasitesi düzeyine erişilebilmesinin; 

-Müessesede uygulanmasına başlanılan mekanize kazı sistemine yönelik uygun 
panoların zamanında hazırlanarak sistemin atıl durumda kalmadan daha verimli 
kullanılması, 

-Ocaklarda konsantrasyona gidilerek, işçilerin efektif ve fiili çalışma sürelerinin 
artırılmasına, optimum çalışma ve çalıştırma düzeninin sağlanmasına ve özellikle pano 
ayak üretim işçilerine bir vardiyada verilen iş miktarının artırılmasına yönelik her türlü 
tedbirin alınması, 

-Kalın, devamlılık arz eden, homojen damarlardan üretim yapılarak, üretimin her 
aşamasında daha temiz kömür üretimi için gerekli özenin gösterilmesi suretiyle 
satılabilir / tuvönan oranının yükseltilmesi, 
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- Ayak gerisi üretime yardımcı, hazırlık, nakliye, elektro-mekanik, tamir tarama 
gibi işçiliklerde nitelikli eleman açığının giderilmesi, 

- Ocak içi nakliyat sisteminde (kömür-taş-malzeme-insan) aktarmaları azaltacak 
şekilde iyileştirmeye (rehabilitasyon-otomasyon) gidilmesi başta olmak üzere sair 
önlemlerin alınması,  

- Mazeretsiz işe gelmeyen, devamsızlık yapan, olağan olamayacak sıklıkta 
hastane izni kullanan işçilerin mevcut yasalar uyarınca cezalandırılmaları ile iş barışının 
ve iş disiplininin sağlanarak,  2016 yılında 1.174 kg/yev. olarak oldukça düşük 
gerçekleşen satılabilir bazdaki A+B iş gücü verimliliğinin artırılmasını sağlayacak her 
türlü teknik ve idari tedbirin alınması ile mümkün olacağı görülmektedir.  

Müessesede; 210 günlük deneme süresinin ardından 13.11.2013 tarihinde geçici 
kabulü yapılarak bir panoda uygulanmasına başlanılan mekanize kazı sistemine rağmen, 
gerek sistemin uygulanması esnasında karşılaşılan sorunlar, gerekse emeklilikler 
nedeniyle işçi sayısının kritik seviyede azalması ile devamsızlıklar, ücretsiz istirahat 
izinleri vb. nedenlerle iş disiplininin bozulması sonucu son yıllarda düştüğü görülen 
satılabilir kömür üretim miktarını artırabilmek için gereken her türlü tedbirin alınması 
önerilir. 

2016 yılında, Amasra Taşkömürü İşletme Müdürlüğü’nde, 2 kartiye tarafından 1 
dönümlü göçertmeli uzun ayak ve 1 mekanize ayakta üretim yapılmıştır. 

1.Ocak; -236/-300 Taşlı kuzeydoğu ayakta Mekanize kazı sistemi ile üretim 
yapılmıştır.   

2.Ocak; -236/-300 Tavan damar kuzeydoğu ayakta dönümlü-göçertmeli sistem 
ile üretim yapılmıştır. 

Üretim bakir panolarda sürdürülmüş, ortalama damar kalınlığı 2,56 metre, 
ayaklarda ortalama ayak boyu çalışma oranı %51 olmuştur.  

2015 yılında ortalama ayak boyunun 57 metre, ortalama ayak çalışma boyunun 
38 metre olması sonucu ayak çalışma boyu oranının %65 olduğu, 2016 yılında ise 
ortalama ayak boyunun 99 metre, ortalama ayak çalışma boyunun 50 metre olması 
sonucu ayak çalışma boyu oranının %51’e düştüğü görülmüştür. 

Ayak çalışma boyu oranının %100 seviyesinin altında olması, diğer bir ifade ile 
ayak boyunca günde 1 have (1,12 metre) öteleme, ilerleme yapılamaması,  ayak içindeki 
tavan basınçlarının kazılamayan bölümler üzerinde yoğunlaşmasına, ayak arkasının 
düzgün bir hat halinde kırılamaması ve tavan tahkimatına gelen yük dengesinin 
bozulması gibi yeraltı kömür madenciliğinde arzulanmayan durumlara neden olmakta, 
göçük, arın akması, arın kayması gibi duraysızlıkların artması sonucu iş kazalarına 
neden olarak ölüm ve yaralanmalara yol açmaktadır. 

Ayrıca, ayak arkası göçük ve arının hava ile temas süresinin artması ve yeterince 
önlem alınamaması nedeniyle oksidasyon ve ocak yangınlarına da yol açabilen bu 
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durumun önlenebilmesi için, fiili çalışan kazı işçi sayısının artırılması ve/veya ayak 
çalışma boylarının tertip yapılabilecek, fiili çalışacak kazı işçi sayılarına göre 
planlanması, ayak çalışma boyu oranlarının artırılabilmesi içinde bir takım kazı işçisine 
verilen iş miktarlarının artırılmasına yönelik olarak gerekli tüm tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. 

Ayak içindeki tavan basınçlarının kazılamayan bölümler üzerinde 
yoğunlaşmasına, ayak arkasının düzgün bir hat halinde kırılmaması ve tavan 
tahkimatına gelen yük dengesinin bozulması ile oksidasyon ve ocak yangınları gibi 
yeraltı kömür madenciliğinde istenmeyen durumlara neden olan, iş güvenliği 
sorunlarına ve iş gücü verimliliğinin düşmesine yol açabilen, oldukça düşük olduğu 
görülen ayak çalışma boylarının ve dolayısıyla günlük üretimin artırılabilmesi için, 
ayaklarda yeterli sayı ve nitelikte işçi tertip edilebilmesi ve bir takım kazı işçisine verilen 
iş miktarının artırılmasına yönelik olarak gerekli tüm tedbirlerin alınması önerilir. 

Öte yandan, arın gerisinde kullanılan ve domuzdamı olarak adlandırılan tahkimat 
sisteminin güvenilirliğinin artırılması, kullanılan ağaç malzemenin daha fazla miktarda 
geri kazanılması ile domuzdamı söküm ve montajının da daha hızlı ve güvenle 
yapılmasını sağlamak üzere kurum tarafından dizayn edilen ahşap malzemeler ile 
bunların arasına pnömatik-şişme yastık konulması uygulamasına, havzada ilk kez 
Mayıs-2007 tarihinde Kozlu Müessesesinde pilot çapta başlanılmış olup elde edilen ilk 
verilerin olumlu olması üzerine 2009 yılı Temmuz ayından itibaren Amasra 
Müessesesi’nde de kullanılmaya başlanılmıştır. 

2007 ve 2009 yıllarında alınan yastıklarda en önemli arızaların hortum ve 
bağlantı aparatlarında meydana geldiği görülmektedir. Nitekim, hortum ve bağlantı 
aparatlarında oluşan hasarların giderilmesini temin etmek üzere 2012 ve 2013 yılı 
Küçük Kasa alımları kapsamında çok sayıda hortum ve bağlantı aparatının temin 
edildiği görülmüştür. 2009 yılında satın alınan yastıklardaki hortumların iç kısmının 
çelik ağlı olmasının bu sorunu büyük ölçüde giderdiği görülmektedir. 

Öte yandan, hortumların çalışılan have tarafında olması, lağım atılması kavlak 
düşmesi ve göçükler, balta veya kesim motoruyla ahşap domuzdamlarını sökmek için 
yapılan kesimler ve benzeri nedenlerle oluşan her türlü darbenin hortumlara, bağlantı 
aparatlarına ve sıkılama yastıklarına zarar verdiği, bu yastıkların önemli bir bölümünde 
domuzdamlarının sökümü esnasında göçük altında kaldığı görülmektedir.  

12.08.2015 tarihinde alınan 310 adet yastığın 630 Euro birim fiyattan alındığı 
görülmüş olup, sıkılama yastıklarını ve bağlantı aparatlarını fiziki darbelerden korumak 
amacıyla önlerine bant perdeler yapılması, taş kesmesi ve kapsül teli batması gibi 
nedenlerle meydana gelen arızaların önlenebilmesi açısından büyük önem arz 
etmektedir. 

Hava yastıklarının hasarlanma oranlarının azaltılabilmesi için, daha kısa süre yük 
altında kalmalarını temin etmek üzere ayak çalışma boyu oranlarının artırılarak 
ayaklarda daha hızlı ilerlemenin sağlanması, domuzdamlarının sökümü esnasında göçük 
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altında kalmalarının önlenebilmesi için de montaj ve demontaj kurallarına uyularak daha 
seri ve dikkatli davranılması gerekmektedir.  

Söz konusu kauçuk hava yastıklarının uzun ömürlü olabilmelerinin stoklanma 
koşulları ile de yakinen ilgili olduğu bilinmektedir.  Kauçuk yastıkların, uygun sıcaklık 
ve rutubet altında, yağmur-güneş vb. atmosfer şartlarından uzak, birbirlerine temas 
etmeksizin ve deforme olmalarına neden olunmayacak koşullarda muhafaza edilmesi 
gerekmektedir. 

Amasra Müessesesi için 2007, 2009 ve 2015 yıllarında 541 adet pnömatik hava 
yastığı temin edildiği, 06.04.2017 tarihi itibarıyla, ağır hasarlı ve göçük altında kalan 
279 yastığın (%52 sinin) ıskat edildiği,  müessesede 262 adet yastık kaldığı, bunlardan 
75 adedinin ayaklarda fiilen kullanıldığı, 39 adedinin tamir edilebilecek şekilde hasarlı 
olduğu, 63 adedinin göçükte kaldığı ve ıskat edilebilecek durumda bulunduğu, 85 
adedinin de ambarda kullanıma hazır durumda beklediği görülmüştür. 

Tanesi yaklaşık 630 €’ ya mal olan ayaklarda domuzdamları ile birlikte kullanılan 
ve kısa sürede hasarlanma veya göçük altında kalma nedeniyle ıskat edildikleri görülen 
pnömatik sıkılama yastıkları ve bağlantı aparatlarını fiziki darbelerden koruyarak 
kullanım sürelerini artırmak amacıyla, ayak içinde patlatma öncesi önlerine bant vb. 
koruyucu perde takılarak önlem alınması, domuzdamlarının sökümü esnasında göçük 
altında kalmalarının önlenebilmesi için de domuzdamlarının montaj ve demontaj 
kurallarına titizlikle uyulması hususunda eğitim, nezaret ve kontrol dahil gereken her 
türlü tedbirin alınması önerilir. 

Klasik demir bağlara ve ağaç tahkimata alternatif olarak, havzada ilk olarak 
Kozlu Müessesesinde, pilot çapta taban yollarında denenmeye başlanılan, “T-H 
Bağlar”la ilgili olarak ortaya çıkan ilk sonuçların son derece olumlu olması üzerine 
Amasra Müessesesinde de T-H bağlı tahkimat sisteminin kullanılmasına dönük 
çalışmalar başlatılmış ve 2010 yılı başında 550 takım T-H bağ temin edilmiştir. 2015 
yılına kadar 290 takım T-H Bağ kullanılarak -310 Bant Lağımında 260 metre 
ilerlenilmiştir. 2015 yılında T-H bağ kullanılmadığı, 2016 yılında B12 kesitte 1.000 adet 
T-H bağ temin edildiği, ancak kullanılmadığı görülmüştür. 

T-H Bağlar ile sürülen lağımın hiza ve istikametinin kontrolü daha kolay 
sağlanmakta, uzun süreli basınca dayanması nedeniyle yüksek tavan basıncı ve yanal 
basınç olan formasyonlarda daha kullanışlı olmakta, montajı daha az işçilikle 
yapılabilmekte, uzun süreli bakım-onarım ve tamir tarama giderlerinde azalma 
sağlanmaktadır. 

T-H Bağların bu avantajlarına karşılık Rijit Demirbağlara göre maliyetinin 3-4 
kat fazla olması nedeniyle bu bağların tavan basıncına ve yanal basınca çok fazla maruz 
kalınan, kısa sürede tamir tarama gerektiren formasyonlarda (Namuriyen gibi) 
kullanılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. 
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Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nin faaliyet sahası içinde WA ve WC 
serisi damarlar mevcuttur. Bu serilerde yer alan kömür damarlarının kazılması oldukça 
zordur. Sözü edilen damarların aynı zamanda yanmaya çok müsait bir yapıları 
bulunmaktadır. Müessese ocaklarında 45° üzerindeki eğimli kömür damarları önceki 
yıllarda ağırlıklı olarak pnömatik patlatma sistemi ile üretim yapılmıştır. Pnömatik 
patlatma yöntemiyle yapılan üretimde tavan taşı kontrol edilemediğinden, tavan taşı 
düşerek kömüre karışmakta ve kömür randımanını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
durum, üretim yerinden kömür yıkama tesisine kadar olan süreçte işçilik ve enerji 
kaybına sebep olurken, lavvar tesislerinde de fazla enerji sarfiyatına neden olmuştur. 
Öte yandan Çalışma Bakanlığı İş Müfettişlerince kurum bazında bu yöntemle üretim 
yapılan panolarda, kaçamak yolu olmaması, tali havalandırma yapılması gibi nedenlerle 
üretimin durdurulduğu görülmüştür. 

Üretimde Mekanizasyon; 

Müessese’nin rezerv kayıplarının önlenmesi, üretim miktarının, randımanın 
arttırılması ve birim maliyetlerinin düşürülmesi, dönem zararlarının azaltılması ve daha 
güvenli bir çalışma ortamında üretim yapılması için, 2010 yılında  müessesede dik 
damarlarda üretimde mekanizasyon çalışmaları başlatılmıştır. 

Müessese önümüzdeki yıllarda üretiminin önemli bir kısmını -250/-350 kat 
hazırlığı projesi kapsamındaki -175 ile -400 kotları arasında bulunan 7,9 milyon ton 
rezervden gerçekleştirecek olup bu damarların  eğimi genellikle 45º nin üzerindedir.  

Üretim kayıplarının asgari seviyeye indirilerek, yüksek verimlilikte ve daha 
düşük maliyette üretimin sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan ve esasen bir AR-GE 
projesi olan Üretimde Mekanizasyon Projesi 2011 B 030180 proje no.su ile 2011 yılı 
Yatırım Programı’nda yer almış, takiben Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Mekanize Ayak Teçhizatı Alımı İşi’nin ihale edilmesi ve İhale Onay Belgesi’nin 
onaylanması hususları TTK Yönetim Kurulu’nun 06.01.2012 tarih ve 1/5 no.lu Kararı 
ile kabul edilmiştir. 13.06.2012 tarihinde yapılan ihaleye bir istekli iştirak etmiş olup, 
şartnamede yeralan mekanize sisteme ait malzemeler ile hizmet bedeli tutarı toplam 
6.790 bin AVRO bedel karşılığında işin katılımcı firmaya verilmesi hususu Yönetim 
Kurulu’nun 04.07.2012 tarih ve 244 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 

Bu gelişmeler neticesinde, Kurum ile Çek Cumhuriyeti OSTROJ firması arasında 
17.08.2012 tarihinde dik damarların kazısı (45°-90°) için Amasra Taşkömürü İşletme 
Müessesesi Mekanize Ayak Teçhizatı Alımı ile ilgili Sözleşme imzalanmıştır.  

Amasra TİM’de tam mekanize kazı sistemi üretim yapılması planlanan ve bu 
doğrultuda hazırlık çalışmaları tamamlanan  -236/-300 Tavan Damar kuzey panosunda, 
ortalama kömür kalınlığı 2,25 metre,  pano boyu 330 m., ayak boyu 90 m., damar eğimi 
ortalama 52° olup, panonun rezervi 140.000 ton olarak hesaplanmıştır.  

Mekanizasyon Projesi için, 23 Temmuz 2012 tarihinde 16 mekanizasyon işçisi, 
28.12.2012 ve 02.01.2013 tarihlerinde 3 maden mühendisi, 2 elektrik mühendisi, 1 
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elektrik teknikeri, 1 makine mühendisi ve 1 makine teknikeri Kurumda iş başı yapmıştır. 
05.11.2012-12.11.2012 tarihlerinde Mekanizasyon Projesi Eğitimi için teçhizatı 
kuracak firmanın bulunduğu Çek Cumhuriyeti’ne 2 maden mühendisi, 1 elektrik 
mühendisi, 1 ocak nezaretçisi ve 1 mekanizasyon işçisi eğitime gönderilmiştir. 
26.11.2012- 01.12.2012 tarihlerinde, 2 maden mühendisi, 1 makine teknikeri, 1 ocak 
nezaretcisi, 1 mekanizasyon işçisi 2. Grup olarak eğitim için Çek Cumhuriyeti’ne 
gönderilmiştir. Ayrıca, Amasra Müessesesi’nde 25.02.2013-01.03.2013 tarihleri 
arasında mühendis, tekniker ve nezretçilerden oluşan 66 teknik elemana konu ile ilgili 
eğitim verilmiştir.  

Firma onaylanan iş terminine göre; 17.08.2012 - 06.03.2013 tarihleri arasındaki 
200 takvim günü içinde teçhizatın imalatını tamamlamıştır. İmalat sürecinde Kurum’dan 
05.09.2012 tarihinde 6 kişiden olusan 1. grup, 26.30.2012 tarihinde 6 kişiden olusan 2. 
grup 5’er gün olmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne giderek imalat aşamasında gerekli 
inceleme ve eğitimi almıslardır. 

06.03.2013 tarihinde Amasra TİM karo sahasına gelen makine teçhizatın 
yüklenici denetim ve sorumluluğunda -236/-300 tavan damar kuzey panosuna nakli 
07.03.2013 tarihinde başlamış ve 19.03.2013 tarihine kadar montaja hazırlık süresi 
tamamlanmıstır. 20.03.2013 tarihinden itibaren montaj performansı başlatılmış ve 
10.04.2013 tarihinde montaj performansı termine uygun olarak 19 işgünü içerisinde 
tamamlanmıştır.  

Teçhizat kabulü için kurulan kabul komisyonu montaj performansı için gerekli 
incelemeleri yapmış ve komisyonca uygun bulunmustur. Montaj performansında 
sözleşmede belirtildigi üzere Kurum elemanları yeraltındaki montaj eğitimini de 
almıslardır. Montaj performansının akabinde firma elemanları deneme kazısı 
çalışmalarına başlamışlardır. Deneme kazısı çalışmaları (6 iş günü) 22.04.2013 tarihinde 
tamamlanmış, 24.04.2013 tarihi itibarıyla kazı performans çalışmaları başlamış ve 
12.06.2013 tarihi itibarıyla kazı performans çalışma süresi sona ermiştir.  

Kazı performans çalışmalarında;   

- Mekanize kazı için hazırlanan ayak içinde, iki atımın olması (fay) ve özellikle 
ayak ortasındaki atımın yaklaşık 7-8 metre gibi bir kot farkı oluşturmasından 
dolayı, ayak boyunca eğim düşürülerek kesici makinenin yürütülmesine olanak 
sağlamak üzere yapılan çalışmalar, 

- Bu çalışmalar esnasında yapılan patar atımlarının tahkimat önünde tavanda  
göçüğe neden olması sonucu çalışmaların olumsuz etkilenmesi, 

- Söz konusu fay atımlarından dolayı, ayağın eğimi tam olarak 
tutturulamadığından kesici makinenin çalışmasının engellenmesi, 

- Ayak baş ve dip kotlarındaki eğimin 45°-50° arasında olmasına rağmen ayak 
içinde belirli mesafelerde eğimin 35°-38° arasında olması sonucu kazılan 
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kömürün taban yoluna kaymasında yaşanan sorunlar neticesi, ayak içine kazılan 
kömürün akmasını sağlamak üzere oluk döşenmesi , 

gibi olumsuzlukların 42 günlük kazı performansı deneme çalışmaları süresince 
devam etmesi sonucu, firmanın talebi üzerine TTK Yönetim Kurulu’nun 16.06.2013 
tarih ve 187 sayılı kararıyla firmaya 30 günlük süre uzatımı  verildiği görülmüştür. 

Bu süre içerisinde, firma kazı performans çalışmalarına devam ederken 
02.07.2013 tarihinde ocak havası içerisinde karbonmonoksitin 26 ppm seviyelerine 
yükseldiği ve yükselmeye devam etme eğiliminde olduğu ve bu durumun ocak 
güvenliğini etkileyeceği öngörülerek 03.07.2013 tarihi itibarıyla firmayla sağlanan 
mutabakat neticesinde söz konusu panoda kazı performansı sürecinin durdurulmasına, 
teçhizatların panodan sökülerek tahliye edilmesine, sözleşme süresine -248/-300 kalın 
damarda hazırlanan başka bir panoda devam edilmesine karar verilmiştir.  

-248/-300 kuzeydoğu Kalın Damarda mekanize kazı için boyu 260 metre, ayak 
uzunluğu 72 metre olan bir pano hazırlanarak, firma ile sağlanan mutabakata uygun 
olarak 16.08.2013 tarihinde kesici makine ve tahkimat sisteminin ayak içine taşınma 
işlemleri başlamıştır. Üst taban yolunda,  hidrolik kontrol üniteleri, saptırma makarası 
ve vinç montajı, haberleşme ve elektrik sisteminin montajı yapılmıştır.  

26.08.2013 tarihinde kesici makine ve 1. Kalkan tahkimat ayak içine indirilerek 
tahkimatın montajı yapılmıştır. 

09.09.2013 tarihinde P2 vardiyasında ilk kesim yapılmış, 09.11.2013 tarihinde 
üst taban yolunda 75 metre ayak arın ilerlemesi gerçekleşmiştir.  

Teçhizatın 210 günlük deneme süresinin 09.11.2013 tarihinde tamamlanması ve 
kazı performans çalışmalarının başarılı bulunması sonucunda 13.11.2013 tarihinde 
geçici kabulü yapılmıştır. 

Kalın damar mekanize ayakta 08.02.2014 tarihine kadar, 240 metre 
uzunluğundaki panonun 153 metresinde çalışılmış, kalan pano boyu 87 metreye düşmüş,  
09.09.2013 tarihinden 08.02.2014 tarihine kadar geçen 152 günlük sürede 34.269 ton 
kömür üretilmiştir. 

08.02.2014 tarihinde kalan pano boyu 87 metre iken, kalın damar mekanize 
ayağın 47-48 inci şiltleri arasından sarı/yeşilimsi bir duman geldiği tespit edilmiş, 
yapılan ölçümler sonucu bölgede 48 ppm CO (karbon monoksit) olduğu görülmüştür. 

Yapılan incelemede CO kaynağının ayak arkasından, ulaşılamayan ve müdahale 
imkanı olmayan bölgeden kaynaklandığı, süratle artma eğiliminde olması kanaatinin 
oluşması üzerine, panonun acilen  baş ve dip yangın bekleme barajlarından 
kapatılmasına karar verilmiştir. Pano aynı gün saat 20:40’da kapatılmıştır.  Kapanış 
sırasında, panonun baş bekleme barajından alınan numunede;  CO 115 ppm,  CH4 
%0,70,  O2 %20,04 , CO2 %0,002, geçen hava 500 m³/dakika değerlerinin ölçüldüğü 
görülmüştür.  
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Mekanize kazı işlemi Kurum için umut verecek bir şekilde devam etmekte iken 
ayakta karşılaşılan ocak yangınının nedenlerinin araştırılması büyük önem taşımaktadır. 
Kurum yetkililerince mekanize kazı tahkimat sistemi ile ayak tavanı arasında oluşan 
boşluğun doldurulmasında kullanılan, daha önce diğer müesseselerde de benzer 
durumlarda sorun yarattığı görülen ve yeraltı kömür madenciliğinde kullanımının uygun 
olmadığı anlaşılan dolgu köpüğünden kaynaklanabileceği ifade edilen  bu yangının, 
müessese ve kurumun diğer müesseselerinde zaman zaman karşılaşılan klasik ocak 
yangınlarıyla da benzerlik taşımadığı görülmektedir.   

Mekanize ayakta yangının ilk tespit edildiği 47-48 inci şiltler arasından 
sarı/yeşilimsi duman gelmesi, ayak içinde CO değerinin çok kısa bir süre içerisinde 115 
ppm değerine ulaşması  klasik oksidasyonla (ocak yangınlarıyla) uyuşmamaktadır.   

08.02.2014 tarihinde mekanize ayakta meydana gelen yangın neticesinde baraj 
içinde kalan mekanize kazı teçhizatının;  

48 adet kalkan tahkimat (shield), 1 adet sağ kesici, 1 adet vinç kontrol ünitesi, 1 
adet su filtresi, 1 adet vinç halat tamburu, 1 adet saptırma makarası, 7 adet hidrolik direk, 
1 adet telsiz, 1 adet kesici elektrik kablosu, 1 adet kesici su hortumu olduğu 
belirlenmiştir. 

09.03.2014-16.03.2014 tarihleri arasında dip ve baş barajları ile kapatılan panoya 
yangınla mücadele kapsamında 61.640 kg azot enjeksiyonu, 17.06.2014-19.06 2014 
tarihleri arasında dip barajdan 2.081 ton su enjeksiyonu yapılmıştır.  Bu müdahaleden 
sonuç alınamaması sonucunda, ISSA MINING (Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği 
Madencilik Bölümü) uzmanları tarafından ONE SEVEN yangın söndürme köpüğü 
kullanılmasının önerilmesi nedeniyle, 2014 yılı Mayıs ayında  Kurum tarafından 
oluşturulan bir heyet bu köpüğün kullanılmasına ilişkin olarak Almanya’ da (Berlin 
Luckenwalde) incelemelerde bulunmuştur. Bu incelemelerden olumlu izlenim 
edinilmesi nedeniyle Amasra Mekanize ayakta çıkan yangının kısa sürede 
söndürülebilmesi için   one seven yangın ile mücadele köpük uygulamasına karar 
verilmiştir.  

16.07.2014 tarihinde -300 kuzey kalın damar dip barajından köpük uygulamasına 
geçilmiş, aralıklı olarak yaş-kuru ayarlaması yapılarak 20.07.2014 tarihine kadar -300 
katı dip barajdan one seven köpük uygulamasına devam edilmiştir. -300 katından 2.110 
litre konsantre köpük, 765 ton su enjekte edilmiştir. 20.07.2014 tarihinde makine -236 
katına taşınmış, -236 tavan damar mekanize üst taban yolundan kalın damar mekanize 
panosu 25. Kalkan tahkimat göçüğüne açılan 21 metrelik sondaj deliği yardımıyla, 
02.08.2014 tarihine kadar kalın damar mekanize ayağa one seven yangın köpüğü 
uygulamasına devam edilmiştir.  

Mekanize ayağın baş ve dip yangın barajları ile kapatılmasına neden olan 
yangının, kapatma tarihinde (10.02.2014) CO 665ppm, CH4 %1,38, CO2 0,44 olan 
değerlerinin 02.08.2014 tarihinde (saat 05:00) CO 5 ppm, CH4 0,96, CO2 0,26  
değerlerine düştüğü, yangınla mücadeleden sonuç alındığı  görülmüştür. 04.08.2014 
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tarihinde one seven yangın köpüğü uygulamasına son verilmiştir. Uygulama esnasında 
toplam 6320 lire köpük konsantresi, 4209 litre su kullanılmıştır.  

One Seven Mining 6000 otomatik yangın söndürme ekipmanı (66.000 AVRO) 
ile, 20.000 litre one seven köpük konsantresinin (120.000 AVRO) promosyon gelirinden 
acilen temini için 16.06.2014 tarihinde Genel Müdür Onayı alındığı görülmüştür. 
Bilahare üretici firma ile yapılan görüşmeler neticesi yangın söndürme ekipmanı ve 
konsantre yangın köpüğü toplam 120.200 AVRO (349.120 TL) karşılığında firmadan 
temin edilmiş, ödenen gümrük vergileri ve diğer giderler sonrası yapılan toplam 
harcamanın 443.738 TL olduğu görülmüştür. 

07.10.2014 tarihinde  -300 kalın damar taban içi dip baraj açılarak taban yolunda 
hasar gören tahkimatın tamirat işlemlerine, 02.11.2014 tarihinde de -236 kalın damar 
baş barajı tamamen açılarak tavan yolunda hasar gören tahkimatın tamirat işlemlerine 
başlanmıştır. 24.11.2014 tarihinde kalın damar mekanize ayak 1. Tahkimattan itibaren 
ötelenmeye başlamış, klasik şekilde çalışarak ayak içindeki şiltler tamamen 
ötelenmiştir. Mekanize sistemin ekipmanları panoya yerleştirilmiş montajları yapılmış 
ve panoda aynı teçhizatla üretim çalışmalarına tekrar başlanmıştır. 

08.02.2014 tarihinden itibaren kalın damar mekanize ayakta, yangınla mücadele 
edilerek geçen yaklaşık 10 aylık bir süreden sonra  15.12.2014 tarihinden itibaren tekrar 
üretim çalışmalarına başlanmıştır.  

09.02.2015 tarihine kadar mekanize ayak panosunda 208 metre ilerleme 
yapılmış, 47.090 ton kömür üretilmiş, pano boyu 32 metre kalmıştır.  

10.02.2015 tarihinde kesicinin, tahkimatların ve diğer ünitelerin demontajına 
başlanarak, 20.02.2015 tarihine kadar, ayak içinden alınan tahkimat üniteleri ve 
teçhizatlar   atölyelerde bakımları yapılmak üzere yerüstüne çıkarılmış, ayak tamamen 
boşaltılmıştır.   

Mekanize kazı  üretim çalışmaları kapsamında hazırlık çalışmaları tamamlanan, 
mekanize kazı teçhizatının nakledilmesi planlanan -248/-300 kuzeydoğu taşlı damar 
panosunun, -248/-300 kuzeydoğu Kalın Damar mekanize kazı  panosuyla birbirine 
yakın (altlı üstlü) olması nedeniyle,  kalın damar mekanize ayak panosunda çıkan 
beklenmeyen ocak yangını ve ocak yangını ile mücadele kapsamında yapılan azot, su 
ve köpük enjeksiyonu çalışmalarından -248/-300 kuzeydoğu taşlı damar mekanize kazı 
panosunun tavan ve taban yolları ile başyukarılarının olumsuz etkilenmesi sonucu,   bu 
panonun tavan- taban yolları ile başyukarıları gibi damar içi hazırlıklarının  tamir- 
tarama işlerinin yapılarak panonun yeniden mekanize kazı için hazırlanmasını 
gerektirmiştir.  

Bu kapsamda 28.02.2015 tarihinde Taşlı damar mekanize ayak, alt taban yolunda 
tamir tarama çalışmalarına başlanmış olup, pano hazırlık çalışmalarının bitimini takiben 
20.09.2015 tarihinden itibaren Taşlı damar mekanize ayakta montaj safhası başlamış 
olup 1 ve 2 nolu hidrolik kalkan tahkimatlar üst taban yolundan ayak içine indirilerek 
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51 adet tahkimatın  montajı yapılmıştır. 09.10.2015 tarihinde kesici makinenin de 
kesime hazır hale getirilmesi ile montaj işlemleri tamamlanmıştır.  

12.10.2015 tarihi itibarıyle -248/-300 kuzeydoğu alt taşlı damarda üretim 
çalışmaları başlamıştır. 30.04.2016 tarihine kadar 140 iş günü çalışılmış, mekanik, 
elektrik arızaları ile ayak içi arızalarından dolayı 20 iş günü duraksamalar olmuş, toplam 
rezervi 65.450 ton olan panodan 55.458 ton kömür alınmıştır.  

Taşlı damar mekanize ayakta kömür bittiğinden dolayı 05.05.2016 tarihinde 
söküm işlemi başlamıştır. Ayak içerisinde bulunan 50 adet kalkan ayak dibinden ayak 
başına doğru teker teker alınarak ayak içi boşaltılmıştır. Ayrıca üst taban yolunda 
bulunan 51. Kalkan ve saptırma makarasının sökümü yapılmış ve vinç sistemi diğer 
panoya taşıma işlemine hazır hale getirilmiştir. Üst taban yolundaki ray demirleri, 
havalandırma ve su hatlarının sökümü yapılarak üst taban yolu tamamen boşaltılmış 
bekleme barajından kapatılmaya hazır hale getirilmiştir. Alt taban yolunda bulunan 4 
adet zincirli konveyörün de sökümü yapılarak alt taban yolu da barajın tamamen 
kapatılmasına hazır hale getirilmiştir. Çıkarılan ekipmanların yeni pano çalışması 
başlayana kadar bakıma alındığı görülmüştür.  

Mekanize kazı için yeni pano hazırlıklarının -236/-300 sol kuzeydoğu alt taşlı 
damar kuzey panosunda tamamlanmasıyla 10.06.2016 tarihinde üretime başlandığı 
görülmüş olup  yaklaşık 65.450 ton rezervin olduğu panoda ortalama damar kalınlığı 
ortalama 220 cm. dir. Pano boyu 250 metre, ayak boyu 72 metre, damar eğimi ortama 
45 derecedir. -236/-300 alt taşlı damar panosunda 29.12.2016 tarihine kadar kesici ile 
üretime devam edilerek baş tabanda 151 metre, alt tabanda 132,5 metre ilerleme 
yapılarak, 42.906 ton kömür üretilmiştir. Ayak içinde ortaya çıkan ondülasyon 
nedeniyle bu tarihten itibaren kesicinin çıkartılmasına ve lağım ile üretim yapılmasına 
karar verilmiş ve 17.809 ton kömür lağım atılarak alınmıştır. Panodan  10.04.2017 
tarihine kadar 204 iş gününde 60.715 ton kömür üretimi gerçekleştirilmiştir.  

19.04.2017 tarihinde ortalama 16° eğime sahip -286/-300 güneybatı tavan damar 
panosunda kesici olmaksızın  hidrolik tahkimatın denenmesine karar verilerek ayağa12 
adet hidrolik tahkimat monte edilmiş ve 21.04.2017 tarihinde lağım atılarak üretime 
başlanmıştır. Kullanılan mekanize tahkimat kalkanlarının düz damarlarda kullanılmaya 
uygun olmadığı, modifiye edilmeleri gerektiğinin anlaşılması üzerine  kalkan 
tahkimatlar 08.05.2017 tarihinde sökülmüş, ayakta klasik ağaç tahkimatlı yöntemle 
üretime devam edilmiştir. 

 Müessesede tam mekanize kazı sistemi ile (kesici ve tahkimat teçhizatı 
kullanılarak) 2013-2017 yılları arasında fiili olarak üretimde çalıştığı 559 iş günlük 
sürede 172.387 ton tüvönan kömür üretildiği görülmüştür. 

Amasra TİM’de pilot olarak Tavan ve Kalın Damar panolarında denemesi 
yapılan dik damar mekanize kazı sistemi Kalın damarda çıkan ocak yangınından 
olumsuz etkilenmiş, Ocak yangını ile mücadele çalışmaları 10 aylık bir süre kaybına 
neden olmuştur. Gerek teçhizatın bakım onarım ihtiyacı gerekse projenin devamlılığı 
için damar içi hazırlıklarına başlanan Alt Taşlı Damar panosunda, yangınla mücadele 
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51 adet tahkimatın  montajı yapılmıştır. 09.10.2015 tarihinde kesici makinenin de 
kesime hazır hale getirilmesi ile montaj işlemleri tamamlanmıştır.  

12.10.2015 tarihi itibarıyle -248/-300 kuzeydoğu alt taşlı damarda üretim 
çalışmaları başlamıştır. 30.04.2016 tarihine kadar 140 iş günü çalışılmış, mekanik, 
elektrik arızaları ile ayak içi arızalarından dolayı 20 iş günü duraksamalar olmuş, toplam 
rezervi 65.450 ton olan panodan 55.458 ton kömür alınmıştır.  

Taşlı damar mekanize ayakta kömür bittiğinden dolayı 05.05.2016 tarihinde 
söküm işlemi başlamıştır. Ayak içerisinde bulunan 50 adet kalkan ayak dibinden ayak 
başına doğru teker teker alınarak ayak içi boşaltılmıştır. Ayrıca üst taban yolunda 
bulunan 51. Kalkan ve saptırma makarasının sökümü yapılmış ve vinç sistemi diğer 
panoya taşıma işlemine hazır hale getirilmiştir. Üst taban yolundaki ray demirleri, 
havalandırma ve su hatlarının sökümü yapılarak üst taban yolu tamamen boşaltılmış 
bekleme barajından kapatılmaya hazır hale getirilmiştir. Alt taban yolunda bulunan 4 
adet zincirli konveyörün de sökümü yapılarak alt taban yolu da barajın tamamen 
kapatılmasına hazır hale getirilmiştir. Çıkarılan ekipmanların yeni pano çalışması 
başlayana kadar bakıma alındığı görülmüştür.  

Mekanize kazı için yeni pano hazırlıklarının -236/-300 sol kuzeydoğu alt taşlı 
damar kuzey panosunda tamamlanmasıyla 10.06.2016 tarihinde üretime başlandığı 
görülmüş olup  yaklaşık 65.450 ton rezervin olduğu panoda ortalama damar kalınlığı 
ortalama 220 cm. dir. Pano boyu 250 metre, ayak boyu 72 metre, damar eğimi ortama 
45 derecedir. -236/-300 alt taşlı damar panosunda 29.12.2016 tarihine kadar kesici ile 
üretime devam edilerek baş tabanda 151 metre, alt tabanda 132,5 metre ilerleme 
yapılarak, 42.906 ton kömür üretilmiştir. Ayak içinde ortaya çıkan ondülasyon 
nedeniyle bu tarihten itibaren kesicinin çıkartılmasına ve lağım ile üretim yapılmasına 
karar verilmiş ve 17.809 ton kömür lağım atılarak alınmıştır. Panodan  10.04.2017 
tarihine kadar 204 iş gününde 60.715 ton kömür üretimi gerçekleştirilmiştir.  

19.04.2017 tarihinde ortalama 16° eğime sahip -286/-300 güneybatı tavan damar 
panosunda kesici olmaksızın  hidrolik tahkimatın denenmesine karar verilerek ayağa12 
adet hidrolik tahkimat monte edilmiş ve 21.04.2017 tarihinde lağım atılarak üretime 
başlanmıştır. Kullanılan mekanize tahkimat kalkanlarının düz damarlarda kullanılmaya 
uygun olmadığı, modifiye edilmeleri gerektiğinin anlaşılması üzerine  kalkan 
tahkimatlar 08.05.2017 tarihinde sökülmüş, ayakta klasik ağaç tahkimatlı yöntemle 
üretime devam edilmiştir. 

 Müessesede tam mekanize kazı sistemi ile (kesici ve tahkimat teçhizatı 
kullanılarak) 2013-2017 yılları arasında fiili olarak üretimde çalıştığı 559 iş günlük 
sürede 172.387 ton tüvönan kömür üretildiği görülmüştür. 

Amasra TİM’de pilot olarak Tavan ve Kalın Damar panolarında denemesi 
yapılan dik damar mekanize kazı sistemi Kalın damarda çıkan ocak yangınından 
olumsuz etkilenmiş, Ocak yangını ile mücadele çalışmaları 10 aylık bir süre kaybına 
neden olmuştur. Gerek teçhizatın bakım onarım ihtiyacı gerekse projenin devamlılığı 
için damar içi hazırlıklarına başlanan Alt Taşlı Damar panosunda, yangınla mücadele 

 
 
 

 
 

süreci sonucunda oluşan hasar nedeniyle tamir tarama gereksinimi ortaya çıkmış, bu 
durum da mekanize ayak üretim termininin ötelenmesine yol açmış artı 7 aylık bir 
zaman kaybı  daha oluşmuştur. 

 Taşlı damarda mekanize kazı sistemi için pano hazırlanması işinin 2015 yılı Mart 
ayından 2015 yılı haziran ayına kadar sürmesi sonucu yaklaşık 7 aylık bir sürede 
sistemin kullanılmadığı, ocak dışında bakımlarının yapıldığı, 2015 yılında mekanize 
ayaktan 32.535 ton, 2016 yılında 78.274 ton üretim yapılabildiği, 2015 ve 2016 
yıllarında ocak yangınları,  pano hazırlıklarının gecikmesi, sistemin verimli çalışmasına 
uygun panoların tespit edilerek hazırlanamaması, mekanize ayakta karşılaşılan arızalar, 
teçhizatın bakıma alınması gibi nedenlerle sistemin verimli bir şekilde kullanılamadığı, 
sistemin mevcut haliyle kullanılabileceği uygun panonun tespiti ve hazırlanmasında 
denetim tarihi Haziran 2017  itibarıyla sorun yaşandığı, teçhizatın yerüstünde bakım ve 
onarımlarına devam edildiği, -236/-300 kotları arasında II. rekup tavan güneybatı 
mekanize ayak pano hazırlık çalışmalarının da halen devam ettiği, ʺ-250/-325 Dik 
Kanatlar Projesininʺ ise sürülecek ana lağım, desandre, taban ve başyukarı gibi hazırlık 
çalışmalarının ise 2019 nisan ayında tamamlanmasının planlandığı görülmektedir.  

Öte yandan, Kalın damar mekanize ayakta 08.02.2014 tarihinde başlayan ocak 
yangınının çıkış nedenlerinin ve yangınla mücadele kapsamında başlangıçta ve 
sonrasında yapılan çalışmaların etüt edilerek, mekanize kazı için hazırlanacak panoların 
tamamen bakir damar ve kesimlerden seçilmesine, sistemin mevcut haliyle çalışmasına 
yönelik uygun damarların tespit edilebilmesi ve ayak boyunca karşılaşılabilecek 
tektonik yapı ve jeolojik arızaların belirlenmesine yönelik olarak gerekirse yeraltında 
sondajlı etüt yapılmasına, oksidasyona neden olunmayacak şekilde tüm önlemlerin 
önceden alınmasına, yeraltı kömür madenciliğinde  kullanımına uygunluğu  uluslararası 
akredite laboratuvarlarca belgelenmiş olan dolgu köpüğü, yangın köpüğü gibi 
malzemeler ile ekipmanların kullanılması hususlarına özen gösterilmesi ile sistemden 
beklenen faydanın sağlanabilmesi için mekanize kazı sistemine yönelik panoların 
tespitinde ve hazırlıklarının tamamlanmasında sistemin montaj, demontaj ve bakım 
süreleri hariç sistemi atıl durumda bırakmayacak şekilde önceden tamamlanması 
hususlarında gereken çabanın gösterilmesi gerekmektedir.    

Müessesede uygulanan mekanize kazı sistemine ilişkin olarak; 

- Kurum bünyesinde ilk defa Amasra Müessesesinde denenen ve Kurumun 
geleceği açısından büyük önem taşıyan mekanize kazı sisteminden beklenen faydanın 
sağlanabilmesi için, sistemin çalışmasına uygun damarların önceden belirlenerek 
sisteme yönelik pano hazırlıklarının, sistemin montaj, demontaj ve bakım süreleri hariç 
sistemi atıl durumda bırakmayacak şekilde önceden tamamlanması,  

- Sistemin uygulanacağı damar ve panoların seçiminde, jeolojik arızalar ve 
tektonik yapının belirlenmesine yönelik olarak sondajlı ön etütlerden yararlanılması, 
önceden herhangi bir üretim çalışması yapılmamış bakir panoların tercih edilmesi,  
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- Mekanize kazı için, sistemin taşınacağı bir sonraki pano hazırlıklarında olası bir 
oksidasyon veya oksidasyonla mücadele esnasında birbirlerinden etkilenmeyecek 
lokasyonların seçilmesi, 

- Dik damarlarda çalışmak üzere dizayn edilen sistemin,  düz ve düşük eğimli 
damarlarda çalışabilmesine olanak sağlayacak şekilde gerek kesicinin, gerekse hidrolik 
tahkimat teçhizatının modifiye edilebilme imkanlarının araştırılması,  

- Gerektiğinde sistemin atıl durumda kalmadan daha verimli çalıştırılmasını 
teminen sistemin çalışmasına uygun damar, pano ve rezerve sahip başka bir müesseseye 
gönderilmesi hususunun değerlendirilmesi,  

 Önerilir.   
Mekanize Kazı sisteminin Kurumun geleceği açısından önemini görmek üzere 

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinde -236/-300 mekanize ayak çalışma öncesi ve 
sonrası üretim ve randıman durumunu, dinamit kapsül sarfiyatlarını, maden direği 
sarfiyatlarını, enerji sarfiyatlarını, ticari maliyetleri karşılaştırmakta yarar 
görülmektedir.  

Bu doğrultuda müessese tarafından mekanize ayak çalışma öncesi ve sonrası 
dönemlerin mukayesesi şeklinde yapılan çalışmada özetle; 

2013 yılı 1Ocak-13 Eylül tarihleri arasında 214 günlük sürede mekanize kazı 
öncesi randıman   durumunun; 

PAÜ tuvönan randımanı 3.619 ton/yevmiye, PAÜ satılabilir randımanı 1.667 
kg/yevmiye, Satılabilir içeri randımanı 771 kg/yevmiye, satılabilir genel randımanı 655 
kg/yevmiye olduğu, 

PAÜ tuvönan randımanının %43 oranında artarak 5.160 kg/yevmiye’ye, PAÜ 
satılabilir randımanının %72 oranında artarak 2.867 kg/yevmiye’ye, satılabilir içeri 
randımanının %60 oranında artarak 1.234 kg/yevmiye’ye, satılabilir genel randımanın 
ise %58 oranında artarak 1.036 kg/yevmiye’ye yükseldiği,    

2013 yılı 14 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında 87 günlük sürede mekanize kazı 
sonrası randımanların; 

2013 yılı, 1Ocak-13 Eylül tarihleri arasında 214 günlük sürede mekanize kazı 
öncesi klasik ayaklardan günlük ortalama 727 ton tuvönan, 354 ton satılabilir kömür 
üretimi yapılırken, 14 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında 87 günlük sürede 1 ayakta 
mekanize kazının  başlamasıyla günlük ortalama tuvönan üretimin %47 oranında artışla 
1.095 tona, satılabilir üretiminde %70 oranında artışla 608 tona yükseldiği, buradan 
ayrıca daha temiz, kül içeriği düşük kömür üretiminin de yapıldığı,  

Tuvönan üretime göre ağaç maden direği sarfiyatının 33,14 dm³/ton’dan %31 
oranında azalışla 22,82 dm³/ton’a düştüğü, satılabilir üretime göre de maden direği 
sarfiyatının 72,28 dm³/ton’dan %43 oranında azalışla 41,06 dm³/ton’a düştüğü, 
Satılabilir üretime göre dinamit sarfiyatının 478,84 gr/ton’dan %45 oranında azalışla 
263,61 gr/ton’a, kapsül sarfiyatının 1,41 adet/ton’dan %41 oranında azalışla 0,8 
adet/ton’a düştüğü, enerji sarfiyatının 106,59 kWh/ton’dan %35 oranında azalışla 69,61 
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- Mekanize kazı için, sistemin taşınacağı bir sonraki pano hazırlıklarında olası bir 
oksidasyon veya oksidasyonla mücadele esnasında birbirlerinden etkilenmeyecek 
lokasyonların seçilmesi, 

- Dik damarlarda çalışmak üzere dizayn edilen sistemin,  düz ve düşük eğimli 
damarlarda çalışabilmesine olanak sağlayacak şekilde gerek kesicinin, gerekse hidrolik 
tahkimat teçhizatının modifiye edilebilme imkanlarının araştırılması,  

- Gerektiğinde sistemin atıl durumda kalmadan daha verimli çalıştırılmasını 
teminen sistemin çalışmasına uygun damar, pano ve rezerve sahip başka bir müesseseye 
gönderilmesi hususunun değerlendirilmesi,  

 Önerilir.   
Mekanize Kazı sisteminin Kurumun geleceği açısından önemini görmek üzere 

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinde -236/-300 mekanize ayak çalışma öncesi ve 
sonrası üretim ve randıman durumunu, dinamit kapsül sarfiyatlarını, maden direği 
sarfiyatlarını, enerji sarfiyatlarını, ticari maliyetleri karşılaştırmakta yarar 
görülmektedir.  

Bu doğrultuda müessese tarafından mekanize ayak çalışma öncesi ve sonrası 
dönemlerin mukayesesi şeklinde yapılan çalışmada özetle; 

2013 yılı 1Ocak-13 Eylül tarihleri arasında 214 günlük sürede mekanize kazı 
öncesi randıman   durumunun; 

PAÜ tuvönan randımanı 3.619 ton/yevmiye, PAÜ satılabilir randımanı 1.667 
kg/yevmiye, Satılabilir içeri randımanı 771 kg/yevmiye, satılabilir genel randımanı 655 
kg/yevmiye olduğu, 

PAÜ tuvönan randımanının %43 oranında artarak 5.160 kg/yevmiye’ye, PAÜ 
satılabilir randımanının %72 oranında artarak 2.867 kg/yevmiye’ye, satılabilir içeri 
randımanının %60 oranında artarak 1.234 kg/yevmiye’ye, satılabilir genel randımanın 
ise %58 oranında artarak 1.036 kg/yevmiye’ye yükseldiği,    

2013 yılı 14 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında 87 günlük sürede mekanize kazı 
sonrası randımanların; 

2013 yılı, 1Ocak-13 Eylül tarihleri arasında 214 günlük sürede mekanize kazı 
öncesi klasik ayaklardan günlük ortalama 727 ton tuvönan, 354 ton satılabilir kömür 
üretimi yapılırken, 14 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında 87 günlük sürede 1 ayakta 
mekanize kazının  başlamasıyla günlük ortalama tuvönan üretimin %47 oranında artışla 
1.095 tona, satılabilir üretiminde %70 oranında artışla 608 tona yükseldiği, buradan 
ayrıca daha temiz, kül içeriği düşük kömür üretiminin de yapıldığı,  

Tuvönan üretime göre ağaç maden direği sarfiyatının 33,14 dm³/ton’dan %31 
oranında azalışla 22,82 dm³/ton’a düştüğü, satılabilir üretime göre de maden direği 
sarfiyatının 72,28 dm³/ton’dan %43 oranında azalışla 41,06 dm³/ton’a düştüğü, 
Satılabilir üretime göre dinamit sarfiyatının 478,84 gr/ton’dan %45 oranında azalışla 
263,61 gr/ton’a, kapsül sarfiyatının 1,41 adet/ton’dan %41 oranında azalışla 0,8 
adet/ton’a düştüğü, enerji sarfiyatının 106,59 kWh/ton’dan %35 oranında azalışla 69,61 

 
 
 

 
 

kWh/ton’a düştüğü, çalışan diğer ayakların da mekanize olması durumunda bu 
sarfiyatların daha da düşeceği, 

Ton başına ticari maliyet 709,85 TL iken %30 oranında azalışla 493,63 TL’ye 
düştüğü, mekanize ayakla birlikte çalışan diğer iki ayağın da mekanize çalışması 
durumunda sarfiyatların ve maliyetlerin daha da düşeceği görülmektedir.  Bütün 
bunların yanı sıra belki daha da önemlisi mekanize ayakta ciddi bir iş kazasının 
yaşanmadığı, iş güvenliği açısından da klasik ayaklara göre çalışanlar için çok daha 
güvenli ortam sağlandığı görülmüştür.   

Kurumun geleceğinin, diğer müesseselerde de olmak üzere havza şartlarına 
uygun,  pratik,  kolay taşınabilir, kolay monte/demonte edilebilir  mekanize kazı 
sistemlerinin ve de özellikle kalkan tahkimatlarının (şiltlerin) kurum bazında 
yaygınlaştırılmasında olduğu görülmektedir.   Ancak, mekanize kazı çalışmaları 
esnasında Amasra Müessesesinde kesici ve kalkan tahkimat sistemlerinde yaşanan 
sorunların iyi incelenmesi, dersler çıkarılması, hem kesici hemde kalkan tahkimatlar için 
modifikasyon olanaklarının araştırılması, mekanize kazıya uygun rezervlerin ve 
panoların sondajlı etütlerden yararlanılarak daha dikkatli belirlenmesi, öngörülemeyen 
durumların asgari düzeye indirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmalara 
bugünden itibaren  başlamak Kurumun ve havzadaki taşkömürü madenciliğinin geleceği 
açısından büyük önem taşımaktadır.  

Amasra TİM’de 2011 ve 2012 yıllarında da ocak yangınları ve oksidasyon 
nedeniyle 14.03.2011 tarihinde 100/-250 6. Damar, 11.04.2011 tarihinde 100/-250 8-9. 
Damar, 30.04.2012 tarihinde 100 Güney Lağımı pnömatik patlatma klavuzu, 
04.12.2012 tarihinde 175/-236 Güney Lağımı Kalın Damar Denge Lağımlarının 
oksidasyon ve ocak yangınları sonucu yangın barajları ile kapatıldığı da dikkate 
alınarak, hazırlanacak mekanize ayakta benzeri bir sorunla karşılaşmamak için, 
oksidasyon ve yangına karşı her türlü önlemin alınarak, mümkün olduğunca hızlı 
hareket edilmesi ile bu tür pano hazırlıkları öncesinde yeraltında gerekli sayı ve 
uzunlukta sondaj yapılarak  ayak boyunca karşılaşılabilecek, sorun yaratabilecek,  atım, 
sıkma, ara kesme vb. yapı ve süreksizliklerin önceden tespit edilmesi, damar eğim ve 
kalınlıkları ile arızaların  daha açık bir şekilde ortaya çıkarılması,  pano-ayak planlarının 
ve üretim terminlerinin daha sağlıklı yapılması gerekmektedir.   

 
Kurum tarafından hazırlanan 2000-2023 TTK Yeniden Yapılanma Ön Hazırlık 

Çalışmaları isimli raporda, Amasra Müessesesi için üretimin kademeli olarak artırılarak 
2014 yılından itibaren 602 bin ton/yıl tuvönan üretimden 344 bin ton/yıl satılabilir ürün 
üretilmesi öngörülmektedir. 

Keza yine Kurum tarafından hazırlanan Şubat 2009 tarihli Kısa ve Orta Vadeli 
İyileştirme Programı’nda Müessese için; Amasra TİM üretim faaliyetlerinin -100/-250 
katları arasında sürdürüldüğü, -100 katına kadar hizmet verebilen Amasra Kuyusu’nun 
yapılan iyileştirme çalışmaları ile -250 katına hizmet verecek duruma getirildiği -150/-
350 katları arasında toplam boyu 7.049 m. olan kat hazırlık çalışmalarının Kurum 
imkanları ile sürdürüldüğü ve bu projenin tamamlanması ile 4,5 milyon ton kömür 
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üretime hazır hale getirileceği ifade edilmiş ve son dönemde Kurum’daki üretim 
darboğazının başlıca nedenleri olarak da; ana alt yapı yatırımlarının zamanında ve 
yeterince yapılamaması, işgücünün yenilenememesi ve üretimde tam mekanizasyona 
gidilememesi gösterilmiştir. 

Aynı raporda, Amasra Müessesesi için 2011-2014 yılları arasında tuvönan 
olarak; 269 bin ton, 320 bin ton, 518 bin ton, satılabilir olarak da; 156 bin ton, 185 bin 
ton, 300 bin ton üretim yapılması öngörülmüştür. 

Ancak; 2011 yılında 289.880 ton tuvönan, 155.756 ton satılabilir, 2012 yılında 
250.206 ton tuvönan 119.039 ton satılabilir, 2013 yılında 261.235 ton tuvönan, 129.293 
ton satılabilir, 2014 yılında 222.349 ton tuvönan, 101.395 ton satılabilir, 2015 yılında 
194.746 ton tuvönan, 90.527 ton satılabilir, 2016 yılında 170.819 ton tuvönan, 80.683 
ton satılabilir kömür üretilebildiği, üretimin giderek düştüğü görülmektedir. 

 2011 ve 2016 yılları arasında gerçekleşen bu üretimlerin Kısa ve Orta Vadeli 
İyileştirme Programı’nda, Yeniden Yapılanma Programı’nda ve önceki yıllara ilişkin 
Kurum Stratejik Planlarında öngörülen hedeflerden çok uzak olduğu, yıllık 
programların dahi tutturulamadığı, üretimin giderek düştüğü, 518 bin ton/yıl tuvönan, 
300 bin ton/yıl satılabilir üretim hedeflerine ulaşılmasının tam mekanize kazı sisteminde 
süreklilik sağlanarak sistemin verimli bir şekilde kullanılması sağlanmadan çok 
gerçekçi olmadığı görülmektedir. 

Öte yandan, madencilik faaliyetleri sonucunda aspiratörde emilen vantilasyon 
içindeki metan gazının kurulacak tesiste yakılarak elde edilecek elektrik enerjisinin yanı 
sıra prosesten alınan sıcak buhar ile CO2 üretimine de imkan sağlayan, ayrıca CO2 den 
23 kat daha fazla sera etkisi yapan zararlı metan gazının atmosfere salınımını önleyen 
özelliklere sahip bir projenin ilk kez Amasra Müessesesi’nde uygulanmasını teminen, 
Yönetim Kurulu’nun 28.06.2011 tarih 214 sayılı kararı uyarınca çıkılan ihale sonrası, 
ihaleyi kazanan firma ile Genel Müdürlüğün 26.01 2012 tarih ve 23 sayılı kararına 
istinaden sözleşme imzalanmıştır. 

Sözleşmeye göre firmanın; enerji ve sera gazı gelirinden %10,2’sini idareye gaz 
üretim payı olarak ödemeyi taahhüt ettikleri görülmüştür. Firmaya 15.03.2012 tarihinde 
yer teslimi yapılmış olup, işin Etüt-Tesis süresi 2 yıl, firmanın ticari bir gaz üretebilecek 
konuma gelmesi halinde de işletme süresinin 30 yıl olması öngörülmüştür. 

18.06.2013 tarihi itibarıyla firma çalışmalarına ait 5. üç aylık raporunu idareye 
sunmuş olup, raporun incelenmesinden, kurulacak sisteme ait tasarımların 
tamamlandığı, atık ısıdan elektrik üretimi konusunda sistemin üreteceği elektrik miktarı 
ve teknik parametrelere ilişkin olarak belli firmalarla görüşüldüğü görülmüştür. 

Ancak, firmanın 14.04.2014 tarihinde, bahsi geçen çalışmalarda olumlu sonuç 
alamadıklarını bildirmesi üzerine, teklif alma şartnamesinin 12. Maddesi; “2 yılsonunda 
etüt tesis dönemi biter ve olumlu sonuç alınamazsa sözleşme hiçbir bildirim yapılmadan 
fesih edilmiş sayılır”, yine teklif alma şartnamesinin 6. Maddesine göre; “firma yer 
tesliminden itibaren 2 yıllık etüd tesis dönemi sonunda olumlu sonuç alamadığını 
belirterek sahayı terk ederse teminatı iade edilir. Ancak firma 2 yıl sonunda olumlu 

36 Sayıştay   



 
 
 

 
 

üretime hazır hale getirileceği ifade edilmiş ve son dönemde Kurum’daki üretim 
darboğazının başlıca nedenleri olarak da; ana alt yapı yatırımlarının zamanında ve 
yeterince yapılamaması, işgücünün yenilenememesi ve üretimde tam mekanizasyona 
gidilememesi gösterilmiştir. 

Aynı raporda, Amasra Müessesesi için 2011-2014 yılları arasında tuvönan 
olarak; 269 bin ton, 320 bin ton, 518 bin ton, satılabilir olarak da; 156 bin ton, 185 bin 
ton, 300 bin ton üretim yapılması öngörülmüştür. 

Ancak; 2011 yılında 289.880 ton tuvönan, 155.756 ton satılabilir, 2012 yılında 
250.206 ton tuvönan 119.039 ton satılabilir, 2013 yılında 261.235 ton tuvönan, 129.293 
ton satılabilir, 2014 yılında 222.349 ton tuvönan, 101.395 ton satılabilir, 2015 yılında 
194.746 ton tuvönan, 90.527 ton satılabilir, 2016 yılında 170.819 ton tuvönan, 80.683 
ton satılabilir kömür üretilebildiği, üretimin giderek düştüğü görülmektedir. 

 2011 ve 2016 yılları arasında gerçekleşen bu üretimlerin Kısa ve Orta Vadeli 
İyileştirme Programı’nda, Yeniden Yapılanma Programı’nda ve önceki yıllara ilişkin 
Kurum Stratejik Planlarında öngörülen hedeflerden çok uzak olduğu, yıllık 
programların dahi tutturulamadığı, üretimin giderek düştüğü, 518 bin ton/yıl tuvönan, 
300 bin ton/yıl satılabilir üretim hedeflerine ulaşılmasının tam mekanize kazı sisteminde 
süreklilik sağlanarak sistemin verimli bir şekilde kullanılması sağlanmadan çok 
gerçekçi olmadığı görülmektedir. 

Öte yandan, madencilik faaliyetleri sonucunda aspiratörde emilen vantilasyon 
içindeki metan gazının kurulacak tesiste yakılarak elde edilecek elektrik enerjisinin yanı 
sıra prosesten alınan sıcak buhar ile CO2 üretimine de imkan sağlayan, ayrıca CO2 den 
23 kat daha fazla sera etkisi yapan zararlı metan gazının atmosfere salınımını önleyen 
özelliklere sahip bir projenin ilk kez Amasra Müessesesi’nde uygulanmasını teminen, 
Yönetim Kurulu’nun 28.06.2011 tarih 214 sayılı kararı uyarınca çıkılan ihale sonrası, 
ihaleyi kazanan firma ile Genel Müdürlüğün 26.01 2012 tarih ve 23 sayılı kararına 
istinaden sözleşme imzalanmıştır. 

Sözleşmeye göre firmanın; enerji ve sera gazı gelirinden %10,2’sini idareye gaz 
üretim payı olarak ödemeyi taahhüt ettikleri görülmüştür. Firmaya 15.03.2012 tarihinde 
yer teslimi yapılmış olup, işin Etüt-Tesis süresi 2 yıl, firmanın ticari bir gaz üretebilecek 
konuma gelmesi halinde de işletme süresinin 30 yıl olması öngörülmüştür. 

18.06.2013 tarihi itibarıyla firma çalışmalarına ait 5. üç aylık raporunu idareye 
sunmuş olup, raporun incelenmesinden, kurulacak sisteme ait tasarımların 
tamamlandığı, atık ısıdan elektrik üretimi konusunda sistemin üreteceği elektrik miktarı 
ve teknik parametrelere ilişkin olarak belli firmalarla görüşüldüğü görülmüştür. 

Ancak, firmanın 14.04.2014 tarihinde, bahsi geçen çalışmalarda olumlu sonuç 
alamadıklarını bildirmesi üzerine, teklif alma şartnamesinin 12. Maddesi; “2 yılsonunda 
etüt tesis dönemi biter ve olumlu sonuç alınamazsa sözleşme hiçbir bildirim yapılmadan 
fesih edilmiş sayılır”, yine teklif alma şartnamesinin 6. Maddesine göre; “firma yer 
tesliminden itibaren 2 yıllık etüd tesis dönemi sonunda olumlu sonuç alamadığını 
belirterek sahayı terk ederse teminatı iade edilir. Ancak firma 2 yıl sonunda olumlu 

 
 
 

 
 

sonuç alamadığı halde sahadan çekilmiyorsa sözleşme tek taraflı olarak fesih edilecek 
ve kesin teminat irat kaydedilecektir” denilmektedir. 

Teklif alma şartnamesinin 12. ve 6. Maddelerine göre TTK Yönetim Kurulu’nun 
13.05.2014 tarih ve 172 sayılı kararı ile sözleşmenin fesih edildiği görülmüştür. 

İşçilikler; 

Müessesenin 2016 yılı sonu itibarıyla kaydı açık toplam işçi sayısı 2013 yılından 
itibaren karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 11 - Kaydı Açık İşçi Sayıları 

Kaydı açık toplam 
 işçi sayısı 2013 yılı 2014 yılı 2015 yılı 2016 yılı 

Son iki 
yıl farkı 

sonu sonu sonu sonu Kişi % 
Pano ayak üretim 276 230 212 218 6 103 

Yer altı 609 530 498 424 (74) (85) 
Gruplu 163 154         
Daimi 446 376 498 424 (74) (85) 

Yer üstü 131 137 137 125 (12) (91) 
Toplam 740 667 635 549 (86) (86) 

Y.altı / Y.üstü oranı (%) 5 4 4 3 () (93) 
Y.altı /Toplam oranı 

(%) 82 79 78 77 (1) (98) 

 

Kurum genelinde 1.500 A+1.500 B olmak üzere 30 yaşını doldurmamış toplam 
3.000 gruplu pano ayak üretim işçisinin istihdamı için Yönetim Kurulu’na yetki veren 
Bakanlar Kurulu’nun 06.08.2008 tarihli Kararı doğrultusunda alımı yapılan işçilerden 
200 adedi (%6,7’si) Amasra Müessesesi’ne tahsis edilmiş ve bu işçilerin 199 adedi 
Ocak-2009 itibarıyla iş başı yapmıştır. O tarihten bugüne müessesede toplu işçi alımı 
yapılmamıştır. 

2009 yılsonu itibarıyla toplam kaydı açık işçi sayısı 859 olarak gerçekleşmiştir. 
2015 yılsonu itibarıyla bu sayının emeklilikler nedeniyle 635’e, 2016 yılı sonu itibarıyla 
da 549’a düştüğü görülmektedir.  

Bir önceki yıla göre yeraltı işçi sayısında %14 oranında 86 kişilik azalma, olduğu 
yeraltı işçi sayılarında son yıllarda gözlenen bu kritik azalmanın üretim ve iş güvenliğini 
etkileyecek boyutlara ulaştığı görülmektedir. 

1999 yılına kadar 1,8-1,9 arasında seyreden yeraltı/yerüstü işçi sayısı oranı 2009 
yılında en yüksek seviyesi olan 5,1’e yükselmiş, daha sonra yeni yeraltı işçisinin 
alınmaması ve yeraltında işçiliğinde emekliliklerin daha yoğun olması ve iş kazaları 
sonucu sanat değişiklikleri nedeniyle sürekli düşerek; 2011 yılında 5,0, 2012 yılında 4,2 
seviyelerine gerilemiş, 2013 yılında 4,6, 2014 yılında 3,86, 2015 yılında 3,63, 2016 
yılında ise 3,4 olmuştur. 
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2016 yılı sonu itibarıyla toplam 549 işçinin %77’si oranında 424 adedi yeraltı 
işçisi olup bunlardan 218’i pano ayak üretim (kazı) işçisidir. 2014 yılında 154 kişi olan 
gruplu işçilerin tamamının daimi işçiliğe geçirildikleri, 2015 yılsonu itibarıyla 
müessesede gruplu işçi kalmadığı görülmüştür.   

İTÜ-İşletme Fakültesi’nce hazırlanarak 2003 senesinde yayınlanan, ancak 
uygulamasına geçilememekle birlikte bilimsel bir veri olarak hala kabul gören Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Norm Kadro Projesi’ne göre, Amasra Müessesesi’nin 200.400 
ton/yıl satılabilir üretim programı doğrultusunda; toplam 1.145 işçi ile yeraltı 
(1.000)/yerüstü (145) işçi sayısı oranının 6,9 olması hedeflenmiştir. 

2002 yılından bu yana sadece pano ayak üretim işçisinin alınıyor olması, 2009 
yılından itibaren de toplu işçi alımı yapılmaması, yeraltında kazı, hazırlık, bakım-
onarım, nakliyat ve elektro-mekanik işçiliklerinde kritik seviyede daralmayı paralelinde 
getirmiştir.  

Müessesenin 2016 yılında ortalama işçi sayıları ve yapılan fiili yevmiye adetleri 
program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgelerde 
gösterilmiştir. 

Tablo 12 - Ortalama İşçi Sayıları 

 
Ortalama İşçi Sayısı 

2015 yılı 
gerçekleşen 

(adet) 

2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Program  
(adet) 

Gerçekleşen  
(adet) 

Programa 
göre  
(%) 

Geçen yıla göre  
(%) 

I. Ana üretim :           
A. İçeri (yeraltı)           

1. Nezaret 49 52 45 87 92 
2.Kazı 213 228 220 96 103 
3.Hazırlık 51 66 64 97 125 
4.Bakım-onarım 24 47 17 36 71 
5.Nakliyat 84 79 54 68 64 
6.Elektro-meka,. 64 45 41 91 64 
7.Muhtelif 5 8 21 263 420 

A. İçeri (yeraltı)   Toplam 490 525 462 88 94 

B. Dışarı (yerüstü) 15 13 12 92 80 

                          A + B Toplam 505 538 474 88 94 

C. Lavvar 36 36 36 100 100 

I. Ana üretim            (A+B+C) 541 574 510 89 94 

II. Yerüstü (diğer) 87 76 86 113 99 
III. Yatırımlar 15 30 - - - 

                       Genel toplam 643 680 596 88 93 

Kazı / A-İçeri (%) 43,5 43,4 47,6 - - 

A-İçeri / Genel toplam (%) 76 77 78 - - 
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2016 yılı sonu itibarıyla toplam 549 işçinin %77’si oranında 424 adedi yeraltı 
işçisi olup bunlardan 218’i pano ayak üretim (kazı) işçisidir. 2014 yılında 154 kişi olan 
gruplu işçilerin tamamının daimi işçiliğe geçirildikleri, 2015 yılsonu itibarıyla 
müessesede gruplu işçi kalmadığı görülmüştür.   

İTÜ-İşletme Fakültesi’nce hazırlanarak 2003 senesinde yayınlanan, ancak 
uygulamasına geçilememekle birlikte bilimsel bir veri olarak hala kabul gören Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Norm Kadro Projesi’ne göre, Amasra Müessesesi’nin 200.400 
ton/yıl satılabilir üretim programı doğrultusunda; toplam 1.145 işçi ile yeraltı 
(1.000)/yerüstü (145) işçi sayısı oranının 6,9 olması hedeflenmiştir. 

2002 yılından bu yana sadece pano ayak üretim işçisinin alınıyor olması, 2009 
yılından itibaren de toplu işçi alımı yapılmaması, yeraltında kazı, hazırlık, bakım-
onarım, nakliyat ve elektro-mekanik işçiliklerinde kritik seviyede daralmayı paralelinde 
getirmiştir.  

Müessesenin 2016 yılında ortalama işçi sayıları ve yapılan fiili yevmiye adetleri 
program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgelerde 
gösterilmiştir. 

Tablo 12 - Ortalama İşçi Sayıları 

 
Ortalama İşçi Sayısı 

2015 yılı 
gerçekleşen 

(adet) 

2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Program  
(adet) 

Gerçekleşen  
(adet) 

Programa 
göre  
(%) 

Geçen yıla göre  
(%) 

I. Ana üretim :           
A. İçeri (yeraltı)           

1. Nezaret 49 52 45 87 92 
2.Kazı 213 228 220 96 103 
3.Hazırlık 51 66 64 97 125 
4.Bakım-onarım 24 47 17 36 71 
5.Nakliyat 84 79 54 68 64 
6.Elektro-meka,. 64 45 41 91 64 
7.Muhtelif 5 8 21 263 420 

A. İçeri (yeraltı)   Toplam 490 525 462 88 94 

B. Dışarı (yerüstü) 15 13 12 92 80 

                          A + B Toplam 505 538 474 88 94 

C. Lavvar 36 36 36 100 100 

I. Ana üretim            (A+B+C) 541 574 510 89 94 

II. Yerüstü (diğer) 87 76 86 113 99 
III. Yatırımlar 15 30 - - - 

                       Genel toplam 643 680 596 88 93 

Kazı / A-İçeri (%) 43,5 43,4 47,6 - - 

A-İçeri / Genel toplam (%) 76 77 78 - - 

 

 

 
 
 

 
 

Tablo 13 - Fiili Yevmiye adetleri 

İşçilikler 

2015 yılı 
gerçekleşen 

yevmiye 
(adet) 

2016 yılı Gerçekleşme oranı 
Program 
yevmiye 
(adet) 

Gerçekleşen 
yevmiye  
(adet) 

Programa 
göre  
(%) 

Geçen yıla göre  
(%) 

I. Ana üretim           
A. İçeri (yer altı)           

1. Nezaret 14.252 11.700 8.111 69 57 
2. Kazı 42.338 56.250 40.028 71 95 
3. Hazırlık 8.988 13.500 1.826 14 20 
4. Bakım - onarım 17.324 9.000 3.420 38 20 
5. Nakliyat 9.572 16.425 10.774 66 113 
6. Elektro - mekanik 11.273 9.450 3.119 33 28 
7. Muhtelif 1.621 1.800 996 55 61 

                A. İçeri (yeraltı)toplam 105.368 118.125 68.274 58 65 
B. Dışarı (yerüstü) 4.149 2.925 2.903 99 70 
A+B Toplam 109.517 121.050 71.177 59 65 
C. Lavuar 7.065 8.100 6.649 82 94 

I. Ana üretim (A+B+C) 116.582 129.150 77.826 60 67 
II. Yardımcı üretim 9.580 18.450 20.827 113 217 
III. Yardımcı hizmetler 2.730 6.075 2.689 44 98 
IV. İdari servisler 733 675 3.284 487 448 
V. Yatırımlar 5.872 6.750 11.349 168 193 

Genel toplam 135.497 161.100 115.975 72 86 

Kazı / A-İçeri % 40,2 47,6 58,6 - - 
A-İçeri / Genel toplam % 78 73 59 - - 

Müessesede 2016 yılında genel toplam fiili yevmiye miktarı programın %72’si 
düzeyinde gerçekleşmiş olmakla birlikte sanatlar itibarıyla bakıldığında; programa göre 
yevmiye sayılarında, yardımcı üretim, idari servisler ve yatırım işçiliğinde %13 ile 
%387 oranında artış olduğu, üretimi ilgilendiren nezaret, kazı, hazırlık, bakım onarım, 
nakliyat ve elektromekanik gibi ana ve yardımcı diğer sanatlarda ise yevmiye sayılarının 
programa göre %1 ile %86 arasında değişen oranlarda daha az gerçekleştiği 
görülmektedir. 

Önceki yıl ile karşılaştırıldığında ise; önceki yıla göre genel toplam yevmiye 
sayıları %14 oranında 19.522 yevmiye azalışla 115.975 yevmiye olarak gerçekleşmiştir.  

Önceki yıla göre kazı işçi sayısındaki %3 oranında 7 kişilik artışa rağmen, 
özellikle bu sanat kolunda daha fazla görülen devamsızlıklar ve ücretsiz istirahatler 
nedeniyle kazı işçiliği yevmiye sayılarında programa göre %29 oranında, önceki yıla 
göre de %5 oranında bir eksik gerçekleşme olduğu görülmektedir.  

Yeni toplu işçi alımının gündemde olmadığı bu dönemde azalan işçiliklerin 
geçici sanat değişiklikleri yapılarak kapatıldığı görülmektedir. Bu işçiler esas itibarıyla 
kazı sanatına sahip işçiler olmakla birlikte, verilen ara eğitimler ile hazırlık, nakliyat, 
bakım-onarım, vb. yeraltı işçiliklerinde ihtiyaç doğrultusunda çalıştırılabilmektedir.  

2016 yılında aylık ortalama 12 pano ayak üretim işçisi, ile 8 hazırlık işçisinin 
nakliyat işçisi olarak çalıştırıldığı, barutçu ve tarama söküm işçiliğinde görülen 
eksikliklerinde pano ayak üretim ve bakım onarım işçilerinden giderildiği görülmüştür. 
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Hazırlık işçisi, nakliyat işçisi, tamir tarama işçisi, bakım onarım işçisi, elektrik 
elektronik işçisi, motor lokomotif tamir işçisi, mekanik ve pres işçisi, talaşlı imalat 
işçisi, kaynak işçisi, kuyu vinç işçisi, sinyal işçisi, cihaz kullanım bakım ve tamir işçisi, 
kompresör ve ana pervane işçisi gibi üretime yardımcı diğer sanatlarda vasıflı işçilerin 
sayısı zaman içerisinde işten ayrılma ve emeklilik nedeniyle giderek azalmış ve kritik 
boyutlara ulaşmıştır. Bu durumun zaman zaman işlerin ve üretimin aksamasına, 
durmasına ve iş güvenliği koşullarının bozulmasına neden olduğu görülmektedir.  

Müessesede nitelikli eleman eksikliği nedeniyle birleştirilmiş olan harici elektrik, 
kuyu elektrik ve telefon santrali servisleri, üç vardiya üretim yapılmasına rağmen yine 
personel yetersizliği nedeni ile sadece gündüz vardiyasında çalışma yapmaktadır. 
Gündüz vardiyası dışındaki olası arızalara anında müdahale edilememektedir. 
Dolayısıyla yeraltı haberleşme sisteminde uzun süreli kesintiler olabilmekte, kuyu ihraç 
sisteminde ve yerüstü elektrik tesislerinde önemli aksamalar meydana gelebilmektedir. 
Ocaktaki üretimin, su tahliyesinin, hayati önem arz eden havalandırmanın devamlılığı, 
Merkezi gaz izleme servisi tarafından 24 saat takip edilmesi gereken tehlikeli gazların 
ölçülmesi için sürekli değişen şartlara göre gerekli sistemlerin kurulması, bu sistemlerin 
arıza ve bakım çalışmalarının eksiksiz ve zamanında yapılabilmesi,  bu durumun gerek 
işçi sağlığı ve iş güvenliği gerekse üretimin sürekliliği açısından olumsuz sonuçlara 
sebep olmaması için Müessese Elektro-Mekanik İşletme Müdürlüğü işçi 
noksanlıklarının bir an önce giderilmesi gerekmektedir. 

Müessesenin 31.12.2016 tarihi itibarıyla işçi sayıları dikkate alındığında,  norm 
kadro toplamı 433 olan pano ayak üretim işçi sayısının 218’e, norm kadro toplamı 124 
olan hazırlık işçi sayısının 56’ya, norm kadro toplamı 120 olan nakliyat işçi sayısının 
38’e, yeraltı ve yerüstü norm kadro toplamı 76 olan mekanizasyon ve pres işçi sayısının 
24'e, yeraltı ve yerüstü norm kadro toplamı 34 olan elektrik ve elektronik işçi sayısının 
12'ye, norm kadro toplamı 14 olan motor tamir işçi sayısının 4'e, norm kadro toplamı 10 
olan kuyu bakım işçi sayısının 4'e düştüğü diğer sanatlarda da kritik boyutlarda azalma 
olduğu görülmüştür. Gerek kazı işçiliği, hazırlık işçiliği gerekse elektro-mekanik, v.b 
üretime destek işçiliklerinde görülen eleman eksikliğini gidermek üzere Genel 
Müdürlük nezdinde acilen girişimlerde bulunulması gerekmektedir.  

Müessesede son yıllarda emeklilikler nedeniyle giderek azalan, kritik sayılara 
düşen, işlerin sürekliliği ve devamlılığını etkileyerek işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehdit 
edecek boyutlara gelen,  üretimde ciddi anlamda aksamalara yol açan, kazı, hazırlık, 
elektro-mekanik, v.b. ana üretim ve üretime yardımcı işçi sayılarında yaşanan 
sıkıntıların giderilmesini teminen bu sanatlara ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte işçi 
temin edilmesi hususunda Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunulması önerilir. 

Diğer yandan, son yıllarda, mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmeyen işçilerin 
sayısında ve bunların işe gelmedikleri gün sayısında artış olduğu ve bu durumun 
kurumun diğer müesseselerinde de olduğu gibi önlenemediği gözlenmektedir.  
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Hazırlık işçisi, nakliyat işçisi, tamir tarama işçisi, bakım onarım işçisi, elektrik 
elektronik işçisi, motor lokomotif tamir işçisi, mekanik ve pres işçisi, talaşlı imalat 
işçisi, kaynak işçisi, kuyu vinç işçisi, sinyal işçisi, cihaz kullanım bakım ve tamir işçisi, 
kompresör ve ana pervane işçisi gibi üretime yardımcı diğer sanatlarda vasıflı işçilerin 
sayısı zaman içerisinde işten ayrılma ve emeklilik nedeniyle giderek azalmış ve kritik 
boyutlara ulaşmıştır. Bu durumun zaman zaman işlerin ve üretimin aksamasına, 
durmasına ve iş güvenliği koşullarının bozulmasına neden olduğu görülmektedir.  

Müessesede nitelikli eleman eksikliği nedeniyle birleştirilmiş olan harici elektrik, 
kuyu elektrik ve telefon santrali servisleri, üç vardiya üretim yapılmasına rağmen yine 
personel yetersizliği nedeni ile sadece gündüz vardiyasında çalışma yapmaktadır. 
Gündüz vardiyası dışındaki olası arızalara anında müdahale edilememektedir. 
Dolayısıyla yeraltı haberleşme sisteminde uzun süreli kesintiler olabilmekte, kuyu ihraç 
sisteminde ve yerüstü elektrik tesislerinde önemli aksamalar meydana gelebilmektedir. 
Ocaktaki üretimin, su tahliyesinin, hayati önem arz eden havalandırmanın devamlılığı, 
Merkezi gaz izleme servisi tarafından 24 saat takip edilmesi gereken tehlikeli gazların 
ölçülmesi için sürekli değişen şartlara göre gerekli sistemlerin kurulması, bu sistemlerin 
arıza ve bakım çalışmalarının eksiksiz ve zamanında yapılabilmesi,  bu durumun gerek 
işçi sağlığı ve iş güvenliği gerekse üretimin sürekliliği açısından olumsuz sonuçlara 
sebep olmaması için Müessese Elektro-Mekanik İşletme Müdürlüğü işçi 
noksanlıklarının bir an önce giderilmesi gerekmektedir. 

Müessesenin 31.12.2016 tarihi itibarıyla işçi sayıları dikkate alındığında,  norm 
kadro toplamı 433 olan pano ayak üretim işçi sayısının 218’e, norm kadro toplamı 124 
olan hazırlık işçi sayısının 56’ya, norm kadro toplamı 120 olan nakliyat işçi sayısının 
38’e, yeraltı ve yerüstü norm kadro toplamı 76 olan mekanizasyon ve pres işçi sayısının 
24'e, yeraltı ve yerüstü norm kadro toplamı 34 olan elektrik ve elektronik işçi sayısının 
12'ye, norm kadro toplamı 14 olan motor tamir işçi sayısının 4'e, norm kadro toplamı 10 
olan kuyu bakım işçi sayısının 4'e düştüğü diğer sanatlarda da kritik boyutlarda azalma 
olduğu görülmüştür. Gerek kazı işçiliği, hazırlık işçiliği gerekse elektro-mekanik, v.b 
üretime destek işçiliklerinde görülen eleman eksikliğini gidermek üzere Genel 
Müdürlük nezdinde acilen girişimlerde bulunulması gerekmektedir.  

Müessesede son yıllarda emeklilikler nedeniyle giderek azalan, kritik sayılara 
düşen, işlerin sürekliliği ve devamlılığını etkileyerek işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehdit 
edecek boyutlara gelen,  üretimde ciddi anlamda aksamalara yol açan, kazı, hazırlık, 
elektro-mekanik, v.b. ana üretim ve üretime yardımcı işçi sayılarında yaşanan 
sıkıntıların giderilmesini teminen bu sanatlara ihtiyaç duyulan sayı ve nitelikte işçi 
temin edilmesi hususunda Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunulması önerilir. 

Diğer yandan, son yıllarda, mazeretsiz ve izinsiz olarak işe gelmeyen işçilerin 
sayısında ve bunların işe gelmedikleri gün sayısında artış olduğu ve bu durumun 
kurumun diğer müesseselerinde de olduğu gibi önlenemediği gözlenmektedir.  

 
 
 

 
 

Ayrıca, bu işçilerden pek çoğunun izinsiz ve mazeretsiz devamsızlıklarının yanı 
sıra, hayatın doğal akışı içerisinde olağan olması mümkün olmayacak şekilde hastane 
izni ve ücretsiz istirahat izni kullandıkları ayrıca, bir kısmının ücretsiz mazeret 
izinlerinin de tamamını kullanarak iş düzenini ve disiplinini, diğer işçilerin 
motivasyonunu olumsuz yönde etkiledikleri görülmektedir. 

4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi görev yapan işçilerin, yıl içinde kullanabilecekleri 
ücretsiz izinlerini hangi şekilde kullanacakları Toplu İş Sözleşmelerinde (26. Dönem 
Toplu İş Sözleşmesi Madde 48) belirtilmektedir. İşçilere ayrıca, istekleri halinde 
mazeretine dayalı olarak ve işin aksatılmaması koşuluyla senede, daimi işçilere 60 günü, 
münavebeli işçilere 30 günü geçmemek üzere iş amirince ücretsiz mazeret izni 
verilebilmektedir. Ancak; bazı birimlerce düzenlenen mazeret izin evraklarının, ücretsiz 
mazeret iznine başlamadan önce değil de, ilgili işçinin iznini bitirip işe başlamasından 
sonra imzalanarak gönderildiği görülmektedir. Bu uygulamadan da vazgeçilmesi 
gerekmektedir.  

2016 yılında mazeretsiz olarak devamsızlık yapan ve uzun süreli istirahat alan 
yevmiyeli personele ait PDKS bilgilerinin incelenmesinde;  

Müessesede yevmiyeli statüde çalışan personelden, mazeretsiz ve izinsiz olarak 
10 gün ve daha fazla devamsızlık yapanların sayısının 11 kişi olduğu, 20 gün ve üzerinde 
istirahat alan yevmiyeli personel sayısının 79 kişi olduğu, bunların toplam kaydı açık 
işçi sayısının %16 sını oluşturduğu,  bunlardan 31’inin 50 gün üzerinde, 17’sinin 70 gün 
üzerinde, 8’inin de 90 günün üzerinde istirahat izni kullandığı, 10 gün ve üzeri 
devamsızlık yapan 8 kişinin ayrıca 48-123 gün arasında değişen istirahat izinlerinin 
bulunduğu,  

Son 7 yıl içinde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan işçilere ait puantajlar 
incelendiğinde, 2009 yılında 7 işçinin, 2010 yılında 10 işçinin, 2011 yılında 22 işçinin, 
2012 yılında 20 işçinin, 2013 yılında 24, 2014 yılında 8 işçinin, 2015 yılında 6 işçinin, 
2016 yılında 1 işçinin 20 gün ve üzerinde devamsızlık yaptığı, 2009 yılında 29 gün 
devamsızlığı bulunan K.D.’ın 2010 yılında 22 gün, 2011 yılında 39 gün, 2012 yılında 
38 gün, 2013 yılında 40 gün, 2014 yılında 20 gün, 2015 yılında 19 gün, 2016 yılında 14 
gün devamsızlığı bulunduğu, 2009 yılında 28 gün devamsızlığı bulunan İ.Ö.’nin 2010 
yılında 42 gün, 2011 yılında 31 gün, 2012 yılında 38 gün, 2013 yılında 35 gün, 2014 
yılında 15 gün, 2015 yılında 15 gün, 2016 yılında 19 gün devamsızlığının bulunduğu, 
bunlar gibi birkaç örnek daha verilebileceği, üstelik bu işçilerin olağan olamayacak 
sıklık ve sayıda ücretsiz istirahat izni, hastane izni kullandıkları, normal çalışma 
günlerinin çok az olduğu, %50’sinin de icra dosyalarının bulunduğu,  

2016 yılında 48-123 gün arasında istirahat izni kullanan 35 işçiden 33 ünün 2015 
yılında 50-121 gün arasında, 32 sinin 2014 yılında 29-187 gün arasında, 30 unun 2013 
yılında 27-172 gün arasında, 29 unun 2012 yılında 26-149 gün arasında istirahat izni 
kullandığı, izinsiz ve mazeretsiz devamsızlığı alışkanlık haline getiren, olağan 
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olamayacak sıklık ve sayıda (gün) istirahat izni alan bu işçilerin, iş tertibini aksattığı, iş 
disiplinini olumsuz etkilediği, diğer işçilerin de motivasyonunu bozduğu görülmüştür. 

Bu işçilerden sondaj usulü seçilen bir kaçına ilişkin 2016 yılı puantaj durumları 
aşağıda verilmiştir. 

3035238 sicil no.lu (İ.D.); 11 gün devamsızlık, 3 gün eksik çalışma yaptığı, 106 
gün sayılmayan istirahat izni, 17 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 13 gün ücretsiz 
mazeret izni, 3 gün idari izin kullandığı, 54 günü yeraltı olmak üzere yıllık normal 
çalışmasının 100 gün olduğu, 

3035175 sicil no.lu (İ.Ö.); 19 gün devamsızlık, 3 gün eksik çalışma yaptığı, 78 
gün sayılmayan istirahat izni, 21 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 14 gün ücretsiz 
mazeret izni, 4 gün idari izin kullandığı, 103 günü yeraltı olmak üzere yıllık normal 
çalışmasının 105 gün olduğu, 

3033329 sicil no.lu (K.D.); 14 gün devamsızlık yaptığı, 81 gün sayılmayan 
istirahat izni, 10 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 10 gün ücretsiz mazeret izni, 4 
gün idari izin kullandığı,   102 günü yeraltı olmak üzere yıllık normal çalışmasının 104 
gün olduğu, 

5108049 sicil no.lu (T.A.); 14 gün devamsızlık, 7 gün eksik çalışma yaptığı, 65 
gün sayılmayan istirahat izni, 5 gün ücretsiz istirahat izni, 6 gün hastane izini kullandığı, 
18 gün ücretsiz mazeret izni, 4 gün idari izin kullandığı,   111 günü yeraltı olmak üzere 
yıllık normal çalışmasının 118 gün olduğu, 

3034881 sicil no.lu (D.D.); 5 gün devamsızlık yaptığı, 66 gün sayılmayan 
istirahat izni, 65 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 13 gün ücretsiz mazeret izni, 4 
gün idari izin kullandığı,   83 günü yeraltı olmak üzere yıllık normal çalışmasının 86 
gün olduğu, 

Bu işçiler gibi çok sayıda örnek verilebileceği görülmüştür.  

2016 yılı içerisinde devamsızlıklar nedeniyle 302, ücretsiz mazeret izinleri 
nedeniyle 2.484, istirahat izinleri (sağlık kuruluşundan alınan raporlar) nedeniyle 5.245 
hastane izinleri nedeniyle 494, refakat izinleri nedeniyle 1245 ve iş kazaları nedeniyle 
1.741 gün olmak üzere toplam kayıp iş günü sayısı 11.511 olmuştur. 

17-21 Nisan 2017 tarihlerine ilişkin olarak üretimle doğrudan ilgisi bulunan 1. 
kartiye, 2. kartiye, nakliyat ve hazırlık işçilerine yönelik yapılan incelemelerde; 

İşletme Müdürlüğü (üretim) bünyesinde, 1. kartiyede kayıtlı 51 kazı işçisi, 2. 
kartiyede kayıtlı 82 kazı işçisi, 66 nakliyat işçisi, 42 hazırlık işçisi olmak üzere toplam 
kaydı açık 241 işçinin bulunduğu;  

17.04.2017 tarihinde 34 ü kazı işçisi olmak üzere 53 işçinin (toplam kaydı açık 
işçi sayısının %22'si) herhangi bir nedenle işe gelmediği, 

 18.04.2017 tarihinde 34 ü kazı işçisi olmak üzere 49 işçinin (toplam kaydı açık 
işçi sayısının %20'si) herhangi bir nedenle işe gelmediği,  
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olamayacak sıklık ve sayıda (gün) istirahat izni alan bu işçilerin, iş tertibini aksattığı, iş 
disiplinini olumsuz etkilediği, diğer işçilerin de motivasyonunu bozduğu görülmüştür. 

Bu işçilerden sondaj usulü seçilen bir kaçına ilişkin 2016 yılı puantaj durumları 
aşağıda verilmiştir. 

3035238 sicil no.lu (İ.D.); 11 gün devamsızlık, 3 gün eksik çalışma yaptığı, 106 
gün sayılmayan istirahat izni, 17 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 13 gün ücretsiz 
mazeret izni, 3 gün idari izin kullandığı, 54 günü yeraltı olmak üzere yıllık normal 
çalışmasının 100 gün olduğu, 

3035175 sicil no.lu (İ.Ö.); 19 gün devamsızlık, 3 gün eksik çalışma yaptığı, 78 
gün sayılmayan istirahat izni, 21 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 14 gün ücretsiz 
mazeret izni, 4 gün idari izin kullandığı, 103 günü yeraltı olmak üzere yıllık normal 
çalışmasının 105 gün olduğu, 

3033329 sicil no.lu (K.D.); 14 gün devamsızlık yaptığı, 81 gün sayılmayan 
istirahat izni, 10 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 10 gün ücretsiz mazeret izni, 4 
gün idari izin kullandığı,   102 günü yeraltı olmak üzere yıllık normal çalışmasının 104 
gün olduğu, 

5108049 sicil no.lu (T.A.); 14 gün devamsızlık, 7 gün eksik çalışma yaptığı, 65 
gün sayılmayan istirahat izni, 5 gün ücretsiz istirahat izni, 6 gün hastane izini kullandığı, 
18 gün ücretsiz mazeret izni, 4 gün idari izin kullandığı,   111 günü yeraltı olmak üzere 
yıllık normal çalışmasının 118 gün olduğu, 

3034881 sicil no.lu (D.D.); 5 gün devamsızlık yaptığı, 66 gün sayılmayan 
istirahat izni, 65 gün ücretsiz istirahat izni kullandığı, 13 gün ücretsiz mazeret izni, 4 
gün idari izin kullandığı,   83 günü yeraltı olmak üzere yıllık normal çalışmasının 86 
gün olduğu, 

Bu işçiler gibi çok sayıda örnek verilebileceği görülmüştür.  

2016 yılı içerisinde devamsızlıklar nedeniyle 302, ücretsiz mazeret izinleri 
nedeniyle 2.484, istirahat izinleri (sağlık kuruluşundan alınan raporlar) nedeniyle 5.245 
hastane izinleri nedeniyle 494, refakat izinleri nedeniyle 1245 ve iş kazaları nedeniyle 
1.741 gün olmak üzere toplam kayıp iş günü sayısı 11.511 olmuştur. 

17-21 Nisan 2017 tarihlerine ilişkin olarak üretimle doğrudan ilgisi bulunan 1. 
kartiye, 2. kartiye, nakliyat ve hazırlık işçilerine yönelik yapılan incelemelerde; 

İşletme Müdürlüğü (üretim) bünyesinde, 1. kartiyede kayıtlı 51 kazı işçisi, 2. 
kartiyede kayıtlı 82 kazı işçisi, 66 nakliyat işçisi, 42 hazırlık işçisi olmak üzere toplam 
kaydı açık 241 işçinin bulunduğu;  

17.04.2017 tarihinde 34 ü kazı işçisi olmak üzere 53 işçinin (toplam kaydı açık 
işçi sayısının %22'si) herhangi bir nedenle işe gelmediği, 

 18.04.2017 tarihinde 34 ü kazı işçisi olmak üzere 49 işçinin (toplam kaydı açık 
işçi sayısının %20'si) herhangi bir nedenle işe gelmediği,  

 
 
 

 
 

19.04.2017 tarihinde 27 si kazı işçisi olmak üzere 42 işçinin (toplam kaydı açık 
işçi sayısının %17'si) herhangi bir nedenle işe gelmediği,  

20.04.2017 tarihinde 23 ü kazı işçisi olmak üzere 45 işçinin (toplam kaydı açık 
işçi sayısının %19'u) herhangi bir nedenle işe gelmediği, 

21.04.2017 (Cuma günü) tarihinde 37 si kazı işçisi olmak üzere 61 işçinin 
(toplam kaydı açık işçi sayısının %25'i) herhangi bir nedenle işe gelmediği, üretimle 
doğrudan ilgili İşletme Müdürlüğü bünyesinde günlük herhangi bir nedenle işe 
gelmeyen işçi sayısının %17 ile %25 arasında değiştiği bu oranların oldukça yüksek 
olduğu görülmüştür. 

Netice itibarıyla çeşitli nedenlerle iş yerine gelmeyenlerin sayısının artması, iş 
tertibini, üretimi ve hatta iş güvenliğini olumsuz etkilemekte, iş yeri disiplinine uyan, 
işine düzgün gelip giden işçiler üzerinde de olumsuz etki yaratmakta motivasyonlarını 
bozmaktadır. 

İzinsiz ve mazeretsiz devamsızlık yapanlar ile işi ve çalışma düzenini etkileyecek 
boyutlarda hastane izni ve ücretsiz istirahat izni kullanmayı alışkanlık haline getiren 
işçiler hakkında İş Kanunu’nun ve cari Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri ile 
Kurum PDKS Genelgesi çerçevesinde işlem yapılması, yıllardır olağan olamayacak 
sıklık ve günde istirahat izni alan işçilerin SGK'na bildirilerek,  ilgili sağlık kuruluşları 
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olup, iş yerlerinde dikkatsiz ve tedbirsiz davrandıkları, iş güvenliğini olumsuz 
etkiledikleri, diğer arkadaşlarını da riske sokabilecekleri anlaşılmaktadır.  

TTK Genel Müdürlüğü 23.01.2013 tarih 701 no.lu Genelge ile müesseselerin 
ʺicralık işçilerin yazılı olarak uyarılmaları ve işçilerin icradan kurtulabilmeleri için 
eğitim programları bilgilendirilmeleriʺ şeklinde talimatlandırıldığı, ancak Amasra 
Müessesesinde konu ile ilgili herhangi bir eğitim verilmediği görülmüştür. 

İşçilerin aşırı borçlanma konusu her ne kadar özel hayatlarıyla ilgili ise de, toplam 
işçi sayısının %13’ünü oluşturan pek çoğunun aile birliği de bozulmuş olan bu işçilerden 
mevcut ruh halleriyle, disiplinli ve verimli çalışmalarını beklemenin anlamlı olmadığı 
görülmektedir. Bu nedenle, bu işçilerin borçlanma nedenlerinin ve borçlarının 
niteliklerinin araştırılması, aşırı miktarda borçlanmalarının önlenmesine yönelik olarak 
da sosyal sorumluluk kapsamında yapılabileceklerin belirlenmesi ve bu doğrultuda bir 
çözüm üretilmesi yararlı olacaktır. 

İş Kanununun bahse konu 25.Madde/IIg bendi hükmü uyarınca müessesede 2013 
yılında 6, 2014 yılında 4 işçinin, 2015 yılında da 2 işçinin iş akitlerinin feshedildiği, 
2016 yılında bu maddeden iş akdi feshedilen işçi bulunmadığı görülmüştür.  

İş disiplinin sağlanmasına yönelik uygulanan bir diğer ceza ise işçinin disiplin 
kurulu kararı ile bir başka müesseseye gönderilmesidir. 2013 yılında disiplin kurulu 
kararı ile 4 işçi diğer müesseselere gönderilmiştir. 2014 yılında bir işçinin disiplin kurulu 
kararı ile Amasra Müessesesine geldiği, Amasra Müessesesinden disiplin kurulu kararı 
ile gönderilen işçi olmadığı, 2015 ve 2016 yıllarında ise disiplin kurulu kararı ile giden 
ve gelen işçi bulunmadığı görülmektedir.  

Müessese’de, izinsiz ve mazeretsiz işe gelmeyen işçilere mevcut mevzuata göre 
devamsızlık yaptıkları gün (yevmiye) karşılığında para cezası uygulaması da 
yapılmaktadır.   2013 yılında, 313 işçi 424 adet, 2014 yılında 461 işçi 700 adet, 2015 
yılında 416 işçi 550 adet,  2016 yılında da 174 işçiye 255 adet yevmiye cezası verildiği 
görülmüştür. 

Müessese’de, olağan olamayacak şekilde hastane izni ve ücretsiz istirahat izni 
kullanan işçilerin, son bir kaç yıldır bu durumu alışkanlık hale getirdikleri, bunların kimi 
sağlık kuruluşlarından ve doktorlardan arka arkaya rahatlıkla rapor alabildikleri, raporlu 
oldukları günlere ait yevmiyelerini SGK’dan üstelik icra kesintisi olmaksızın aldıkları,  
oldukça sık hastane izni kullanan bazı işçilerin aile hekimliklerinde; aynı veya benzer 
şikayetle olağan olamayacak sıklıkta arka arkaya benzer/aynı tahlil ve tetkikleri 
yaptırabildikleri, bir üst sağlık kuruluşuna sevk edilmedikleri, bu sayede o günlere ait 
yevmiyelerini de sorunsuz aldıkları, diğer işçilere kötü örnek teşkil ettikleri, bu tür 
davranışlarda bulunan işçilerin sayılarının artma eğiliminde olduğu, SGK ile anlaşmalı 
özel sağlık kuruluşlarının, muayene ettikleri hasta ve varsa tetkik/tahlilleri için ayrı ücret 
almaları, resmi sağlık kuruluşlarında ise doktorların performansa dayalı ücret sistemine 
tabi çalışmaları nedeniyle farklı yaklaşımlarda bulunmalarının bu tür suistimallerin 
artmasına yol açtığı görülmektedir. 
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Bu işçilerin almış oldukları gereksiz istirahatler ve ayakta tedaviler ile Müessese 
üretim kayıpları nedeniyle, SGK ise ödediği istirahat paraları ve gereksiz muayene, 
tetkik, tahlil, ilaç ve diğer sağlık ve sıhhi malzeme bedelleri nedeniyle, gerçek hastalar 
ise, muayene zamanlarının çalınmış olması nedeniyle, zarara uğramaktadır.  

Uzun süreli istirahat alan işçilerin ücretlerinin SGK tarafından PTT kanalıyla 
ödenmesi ve bu ödemelerden icra kesintisinin yapılmaması ve işçilerin değişik sağlık 
kuruluşlarından kolaylıkla rapor alabilmeleri sayesinde, bu durum, özellikle icra 
kesintisi bulunan işçiler için geçim kaynağı haline gelmiştir.  Bu durumun başta SGK 
ve Kamu Hastaneleri olmak üzere ilgili tüm Kurum ve Kuruluşlar tarafından dikkate 
alınması sağlanmalıdır.   

İzinsiz ve mazeretsiz devamsızlıkları dışında iş ve işyerini etkileyecek boyutlarda 
hastane izni ve ücretsiz istirahat kullanmayı alışkanlık hale getiren bu işçilerin, işyeri 
hekimliği uygulamasından da yararlanılarak istirahat ve devamsızlıklarının nedenlerinin 
incelenmesi, caydırıcı tedbirlerin alınması, gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşları 
nezdinde istirahat süre ve sıklıklarının sorgulanarak haklarında İş Kanunu’nun ilgili 
maddeleri ve TİS çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. Kurum yöneticilerinin 
sorumlulukları gereği bu konuda gerekli kararlılığı göstermekten kaçınmamaları 
gerekmektedir.  

657 Sayılı Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta görevlerinin 
gereğini yerine getirmeyen yöneticiler ve işveren vekilleri hakkında idari ve mali cezai 
yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Müessese’de 2013 yılı ve öncesinde SGK’dan yetkili işyeri hekiminin/ 
hekimlerinin ve diğer ilgili sağlık çalışanlarının bulunmaması esas itibarıyla İş Kanunu 
ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmiştir. Müessesede 2014 yılı Mayıs ayı 
içerisinde bir işyeri hekiminin göreve başladığı görülmüş olup bu durum olumlu bir 
gelişme olarak değerlendirilmiştir. 

Müessesede PDKS kartı uygulamalarında görülen aksaklık vb. sorunlar ile 
çalışanların yeraltında hangi katta, nerede bulunduklarının iş sağlığı ve güvenliği 
açısından izlenebilmesi ve olası kaza vb. durumlarda kişilere zaman kaybetmeksizin, 
uygun şekilde ulaşılabilmesini teminen Amasra Müessese Müdürlüğü’ne 1.100 adet 
çipli baş lambası alınarak 09.12.2013 tarihinde çalışanların kullanımına verildiği ve 
mevcut durumda, çipli lambaların lambahane, +24, +36, -100 ve -250 adreslerinden 
izlenebildiği görülmüştür. 

Bu lambaların kontrol sistemlerinin çalışanların yeraltı  PDKS puantajlarında 
kullanılmasını sağlamak üzere PDKS sistemi ile  uyumlu hale getirilmesi hususunda 
deneme çalışmaları sırasında yaşanan sorunların giderilmesi gerekmektedir.  

Kurum teftiş Kurulu Başkanlığı’nca Kurumun 2016 yılı teftiş programı 
kapsamında müessesenin 2015 yılı işlemlerinin teftişine ilişkin olarak düzenlenen Genel 
Rapor’da özetle;  
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ʺNezaretçi ve işçilerin, lambahane puantajı, PDKS ve çipli lamba hareketleri 
incelendiğinde,  aralarında farklılıkların bulunduğu, bu farklılığın PDKS kartını kuyu 
girişinde okutup yeraltına inmeyen personelden kaynaklandığı bazı işçilerin yeraltı 
mesailerinin önemli kısmını +24, +36 kuyu başında geçirdiklerinin görüldüğü, 

Tüm teknik personele ait 2016 yılı temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları PDKS 
verileri ile çipli lamba kayıtları incelendiğinde 16 teknik elemanın pek çok tarihte hiç 
yeraltına inmedikleri veya yeraltında kısa bir süre kaldıkları halde günlük 2 saatle 7 saat 
arasında değişen yeraltı puantajlarının bulunduğu, personelin aldığı vergi iadesi, üretim 
primi, maaş vb. ödemelerin PDKS verilerine göre hesaplandığı, dolayısıyla ismi 
belirtilen personelin yeraltına hiç inmedikleri halde inmiş gibi veya yeraltında geçen fiili 
süreden daha fazla süre için usulsüz kart okutarak haksız kazanç elde ettikleri, 
tespitlerinin yapıldığı, ismi belirtilen teknik personel dahil olmak üzere tüm teknik 
personelin PDKS ve çipli lamba kayıtlarının karşılaştırılarak yeraltında geçen fiili 
sürelerin yeniden hesaplanması ve yapılan fazla ödemelerin tahsil edilmesinin ve yeraltı 
puantajlarının çipli lamba verilerine göre hesaplanmasının istendiği,ʺ 

Yapılan fazla ödemelerin tenkit doğrultusunda hesaplandığı, 32 yevmiyeli ve 
sözleşmeli teknik personele yapılan toplam 16.587 TL'nin Mart 2017 ayı maaşlarından 
kesildiği görülmüştür. 

Ancak, Personel Devam Kontrol Sistemi’ne (PDKS) ilişkin olarak, yeraltında 
çalışanların yeraltına inmeden inmiş gibi ve/veya yeraltından çıktıktan epeyce bir süre 
sonra yeraltından yeni çıkmış gibi kart basma işlemlerinin, Kurumun diğer 
müesseselerinde olduğu gibi 2016 yılında da devam ettiği görülmektedir. 

Müessesede 2016 yılında çalışanlara ödenen toplam yeraltı vergi iadesi tutarının 
55.953,90 TL, bu kapsamda SGK'na ödenen fiili hizmet tutarının 14.251,83 TL olduğu 
görülmüştür. 

   
Müessese’de işgücü verimliliklerinin artırılması ve işyeri disiplininin sağlanması 

amacıyla; 

- İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmemeyi, olağan olamayacak şekilde hastane izni 
kullanmayı alışkanlık haline getiren, disiplinsiz hareket eden, iş amirlerine ve 
arkadaşlarına karşı uygunsuz ve fiili davranışlarda bulunan, işyeri moralini ve disiplinini 
bozarak üretimi aksatan işçilere 4857 Sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerinin tavizsiz 
uygulanması konusunda Kurum yöneticileri tarafından gerekli kararlılığın gösterilmesi, 

- PDKS uygulamalarına ilişkin olarak TTK Genel Müdürlüğünce çıkarılan 
Genelge ve Talimatların uygulanması hususunun Kurum Teftiş Kurulu’nca yapılan 
denetimler sırasında izlenmesi ve sonucuna göre işlem yapılması, 

-  PDKS kayıtları, çipli ocak baş lambası kayıtları ile kamera görüntülerinin ilgili 
birim amirleri ve Müessesese Müdürlüğünce zaman zaman kontrol edilerek vergi 
kayıplarına ve kamu zararına yol açan haksız ödemelerin önüne geçilmesi, Çipli lamba 
izleme cihazlarının tüm ocak giriş-çıkışları ile  yeraltı işyerlerini temsil edecek noktalara 

46 Sayıştay   



 
 
 

 
 

ʺNezaretçi ve işçilerin, lambahane puantajı, PDKS ve çipli lamba hareketleri 
incelendiğinde,  aralarında farklılıkların bulunduğu, bu farklılığın PDKS kartını kuyu 
girişinde okutup yeraltına inmeyen personelden kaynaklandığı bazı işçilerin yeraltı 
mesailerinin önemli kısmını +24, +36 kuyu başında geçirdiklerinin görüldüğü, 

Tüm teknik personele ait 2016 yılı temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayları PDKS 
verileri ile çipli lamba kayıtları incelendiğinde 16 teknik elemanın pek çok tarihte hiç 
yeraltına inmedikleri veya yeraltında kısa bir süre kaldıkları halde günlük 2 saatle 7 saat 
arasında değişen yeraltı puantajlarının bulunduğu, personelin aldığı vergi iadesi, üretim 
primi, maaş vb. ödemelerin PDKS verilerine göre hesaplandığı, dolayısıyla ismi 
belirtilen personelin yeraltına hiç inmedikleri halde inmiş gibi veya yeraltında geçen fiili 
süreden daha fazla süre için usulsüz kart okutarak haksız kazanç elde ettikleri, 
tespitlerinin yapıldığı, ismi belirtilen teknik personel dahil olmak üzere tüm teknik 
personelin PDKS ve çipli lamba kayıtlarının karşılaştırılarak yeraltında geçen fiili 
sürelerin yeniden hesaplanması ve yapılan fazla ödemelerin tahsil edilmesinin ve yeraltı 
puantajlarının çipli lamba verilerine göre hesaplanmasının istendiği,ʺ 

Yapılan fazla ödemelerin tenkit doğrultusunda hesaplandığı, 32 yevmiyeli ve 
sözleşmeli teknik personele yapılan toplam 16.587 TL'nin Mart 2017 ayı maaşlarından 
kesildiği görülmüştür. 

Ancak, Personel Devam Kontrol Sistemi’ne (PDKS) ilişkin olarak, yeraltında 
çalışanların yeraltına inmeden inmiş gibi ve/veya yeraltından çıktıktan epeyce bir süre 
sonra yeraltından yeni çıkmış gibi kart basma işlemlerinin, Kurumun diğer 
müesseselerinde olduğu gibi 2016 yılında da devam ettiği görülmektedir. 

Müessesede 2016 yılında çalışanlara ödenen toplam yeraltı vergi iadesi tutarının 
55.953,90 TL, bu kapsamda SGK'na ödenen fiili hizmet tutarının 14.251,83 TL olduğu 
görülmüştür. 

   
Müessese’de işgücü verimliliklerinin artırılması ve işyeri disiplininin sağlanması 

amacıyla; 

- İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmemeyi, olağan olamayacak şekilde hastane izni 
kullanmayı alışkanlık haline getiren, disiplinsiz hareket eden, iş amirlerine ve 
arkadaşlarına karşı uygunsuz ve fiili davranışlarda bulunan, işyeri moralini ve disiplinini 
bozarak üretimi aksatan işçilere 4857 Sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerinin tavizsiz 
uygulanması konusunda Kurum yöneticileri tarafından gerekli kararlılığın gösterilmesi, 

- PDKS uygulamalarına ilişkin olarak TTK Genel Müdürlüğünce çıkarılan 
Genelge ve Talimatların uygulanması hususunun Kurum Teftiş Kurulu’nca yapılan 
denetimler sırasında izlenmesi ve sonucuna göre işlem yapılması, 

-  PDKS kayıtları, çipli ocak baş lambası kayıtları ile kamera görüntülerinin ilgili 
birim amirleri ve Müessesese Müdürlüğünce zaman zaman kontrol edilerek vergi 
kayıplarına ve kamu zararına yol açan haksız ödemelerin önüne geçilmesi, Çipli lamba 
izleme cihazlarının tüm ocak giriş-çıkışları ile  yeraltı işyerlerini temsil edecek noktalara 

 
 
 

 
 

yerleştirilerek çalışanların yeraltı puantajlarının çipli lamba kayıtları esas alınarak 
yapılmasının sağlanması, 

Önerilir. 
 
Rödövanslı sahalar :  
Küçük ölçekli sahalar; 
Müessese imtiyaz sınırları içerisinde bulunan Azdavay-Maksut sahası 

20.10.2004 tarihinde yapılan ihale neticesi 10.12.2004 tarihli sözleşme ile Kartalkaya 
Kömür İşlet. Maden Ürt. Paz. Nak. Tic. A.Ş.'ne, Azdavay-Söğütözü Sahası 27.12.2004 
tarihli sözleşme ile Emsa Enerji Mad. San. Ve Tic. A.Ş.'ne, Azdavay-Topalakçayırı 
Sahası 21.12.2004 tarihli sözleşme ile Kartalkaya Kömür İşlet. Maden Ürt. Paz. Nak. 
Tic. A.Ş.'ne,  Cide-Nanepınarı sahası ise 16.02.2005 tarihinde yapılan ihale neticesi 
23.03.2005 tarihli sözleşme ile Üçeller Madencilik İnş. Tur. Gıda ve Hay. Ltd. Şti.'ne 
rödövans karşılığı 10 yıllık süre için işletmeye verilmiş olup, söz konusu bu 4 adet 
taşkömürü sahası toplam 18.576 hektarlık bir alan oluşturmaktadır. 

Bu sahalara ilaveten Amasra Çakraz Bozköy kuvars kumu sahası; 01.12.2007 
tarihli TTK Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 09.01.2008 tarihinde ihale edilmiş 
ve 25.01.2008 tarihinde onaylanan ihale sonrasında Altur Liman Hizmetleri Harf. Mad. 
Nak. İnş. Pet. Ür. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. isimli firma ile 04.03.2008 tarihinde sözleşme 
imzalanmış, yer teslimi ise 16.06.2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Saha 1.350 
hektarlık alanı kapsamakta olup, sözleşme süresi 10 yıldır.  
 Ayrıca, Bartın Merkez Yeşilkaya Kil Sahasının rödövans usulü ile işlettirilmesi 
işi 22.06.2015 tarihinde yapılan ihale neticesinde Akaltaş Madencilik Hafr.Nak.San.Ve 
Tic. A.Ş.’ne verilmiş, 1513602 sipariş numarası ile Kurum arasında 24 Temmuz 2015 
tarihinde imzalanan 15 yıl süreli sözleşme ile devreye girmiştir. Sahanın yer teslimi 
20.08.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Saha 2.000 hektarlık alanı kapsamaktadır.  
 

Bu sahalara ilişkin rödövans bilgileri 2016 yılı değerleri ile birlikte Tablo 14’de 
verilmiştir. 
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Kastamonu-Azdavay-Topalakçayırı Sahası: 

Kastamonu-Azdavay-Topalakçayırı Sahası 2.750 hektarlık alanı kapsamaktadır. 
Topalakçayırı sahasındaki kömürlerin rödövans sözleşmesi ile işlettirilmesi işi için 
yapılan ihaleyi Kartalkaya firması kazanmıştır. 21.12.2004 tarihinde imzalanan 
sözleşme gereği firma, 10 yılda toplam 150.000 Ton taşkömürü üretmeyi taahhüt 
etmiştir. Kartalkaya firması Azdavay-Topalakçayırı sahasında, 2005 yılı için 7.000 
Ton/Yıl üretim taahhüdü ve 11 TL/Ton rödövans bedeli ile kömür üretimine başlamıştır.  

Topalakçayırı sahasında rödövans usulü taşkömürü işletmeciliği yapan 
Kartalkaya Kömür İşletmeciliği Mad. Ürt. Paz. Nak. Tic. ve San. A.Ş. ile Kurum 
arasında 21/12/2004 tarihinde imzalanmış olan 24467 Noter iş numaralı rödövans 
sözleşmesinin 10 yıllık süresi 31/12/2014 tarihinde sona ermiştir. 

Bu on yıllık süre zarfında firma tarafından 100.329 Ton kömür üretilip sevk 
edilmiş ve firmaya 1.987.541,74 TL rödövans bedeli tahakkuk ettirilmiştir.  

Kartalkaya firması mevcut sözleşmenin ilgili maddelerine dayanarak önce 5 
yıllık süre uzatım talebinde bulunmuştur. 

Ancak, Kurum ile Firma arasında imzalanan Sözleşmenin “Sözleşmenin süresi, 
üretim yılları ve üretim miktarları” başlıklı 5. Maddesinin son fıkrasının: 

Tablo 14 -Küçük Ölçekli  Rödövanslı Sahalar 
Saha Adı Azdavay 

Söğütözü 
(Taşkömürü)          

Azdavay 
Topalakçayırı 
(Taşkömürü) 

Azdavay 
Maksut 
(Taşkömürü) 

Kurucaşile 
Nanepınarı 
(Taşkömür
ü) 

Amasra 
Bozköy 
(Kuvars 
kumu) 

Bartın 
Yeşilkaya  
(Kil) 

Firma Adı Emsa Enerji 
Mad.San.        
Tic.A.Ş. 

Kartalkaya 
Kömür 
İşlet.Maden 
Ürt.Tic. 

Kartalkaya 
Kömür 
İşlet.Maden 
Ürt.Tic. 

Üçeller 
İnş.Tur.Gıd
. 
Madencilik 
Ltd.Şti. 

Yazlar 
Paz.Bet.ve 
Pet. San. 
Tic. A.Ş. 

Akaltaş 
Mad.Hafr.
Nak.San.T
ic.LTD. 

Sözleşme Tarihi 27.12.2004 21.12.2004 10.12.2004 23.03.2005 04.03.200
8 

24.07.201
5 

Sözleşme Süresi 10 yıl 10 yıl 10 yıl 5 yıl 10 yıl 15 yıl 
Sözleşme Bitiş tarihi 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2015   
Protokol Tarihi 28.12.2015 - - 10.02.2016   
Protokol Süresi 5 yıl - - 5 yıl   
Protokol Bitiş Tarihi 31.12.2019 - - 31.12.2019   
Taahhüt EdilenToplam Üretim Miktarı 
(Ton) 

57.520  150.000  57.336  57.322  806.700   

2016 Yılı Rödövans Bedeli (TL) 31,76 - -  31,76 1,99  
2016  Yılı Taahhüt Edilen Üretim (Ton) 6570 -   - 6.524 81.500  
2016  Yılı Gerçekleşen Üretim (Ton) 520 - -  -    
2016  Yılı Tahakkuk Eden Rödövans 
Tutarı (TL) 

208.663,20 -  -  207.202,24 162.185  

2016  Yılı Tahakkuk Eden KDV (TL) 37.559,38  - -  37.296,40 29.193,30  
2016  Yılı Tahakkuk Eden Toplam 
Rödövans Tutarı  (TL) 

246.222,58 - - 244.498,64 191.378,3
0 

 

2016 Yılı Rödövans BedeliTahsilatı  
(TL)  

- - - - 162.185  

2016 Yılı KDV Tahsilatı (TL) 37.559,38 - - - 29.193,30  
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Kastamonu-Azdavay-Topalakçayırı Sahası: 

Kastamonu-Azdavay-Topalakçayırı Sahası 2.750 hektarlık alanı kapsamaktadır. 
Topalakçayırı sahasındaki kömürlerin rödövans sözleşmesi ile işlettirilmesi işi için 
yapılan ihaleyi Kartalkaya firması kazanmıştır. 21.12.2004 tarihinde imzalanan 
sözleşme gereği firma, 10 yılda toplam 150.000 Ton taşkömürü üretmeyi taahhüt 
etmiştir. Kartalkaya firması Azdavay-Topalakçayırı sahasında, 2005 yılı için 7.000 
Ton/Yıl üretim taahhüdü ve 11 TL/Ton rödövans bedeli ile kömür üretimine başlamıştır.  

Topalakçayırı sahasında rödövans usulü taşkömürü işletmeciliği yapan 
Kartalkaya Kömür İşletmeciliği Mad. Ürt. Paz. Nak. Tic. ve San. A.Ş. ile Kurum 
arasında 21/12/2004 tarihinde imzalanmış olan 24467 Noter iş numaralı rödövans 
sözleşmesinin 10 yıllık süresi 31/12/2014 tarihinde sona ermiştir. 

Bu on yıllık süre zarfında firma tarafından 100.329 Ton kömür üretilip sevk 
edilmiş ve firmaya 1.987.541,74 TL rödövans bedeli tahakkuk ettirilmiştir.  

Kartalkaya firması mevcut sözleşmenin ilgili maddelerine dayanarak önce 5 
yıllık süre uzatım talebinde bulunmuştur. 

Ancak, Kurum ile Firma arasında imzalanan Sözleşmenin “Sözleşmenin süresi, 
üretim yılları ve üretim miktarları” başlıklı 5. Maddesinin son fıkrasının: 

Tablo 14 -Küçük Ölçekli  Rödövanslı Sahalar 
Saha Adı Azdavay 

Söğütözü 
(Taşkömürü)          

Azdavay 
Topalakçayırı 
(Taşkömürü) 

Azdavay 
Maksut 
(Taşkömürü) 

Kurucaşile 
Nanepınarı 
(Taşkömür
ü) 

Amasra 
Bozköy 
(Kuvars 
kumu) 

Bartın 
Yeşilkaya  
(Kil) 

Firma Adı Emsa Enerji 
Mad.San.        
Tic.A.Ş. 

Kartalkaya 
Kömür 
İşlet.Maden 
Ürt.Tic. 

Kartalkaya 
Kömür 
İşlet.Maden 
Ürt.Tic. 

Üçeller 
İnş.Tur.Gıd
. 
Madencilik 
Ltd.Şti. 

Yazlar 
Paz.Bet.ve 
Pet. San. 
Tic. A.Ş. 

Akaltaş 
Mad.Hafr.
Nak.San.T
ic.LTD. 

Sözleşme Tarihi 27.12.2004 21.12.2004 10.12.2004 23.03.2005 04.03.200
8 

24.07.201
5 

Sözleşme Süresi 10 yıl 10 yıl 10 yıl 5 yıl 10 yıl 15 yıl 
Sözleşme Bitiş tarihi 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2015   
Protokol Tarihi 28.12.2015 - - 10.02.2016   
Protokol Süresi 5 yıl - - 5 yıl   
Protokol Bitiş Tarihi 31.12.2019 - - 31.12.2019   
Taahhüt EdilenToplam Üretim Miktarı 
(Ton) 

57.520  150.000  57.336  57.322  806.700   

2016 Yılı Rödövans Bedeli (TL) 31,76 - -  31,76 1,99  
2016  Yılı Taahhüt Edilen Üretim (Ton) 6570 -   - 6.524 81.500  
2016  Yılı Gerçekleşen Üretim (Ton) 520 - -  -    
2016  Yılı Tahakkuk Eden Rödövans 
Tutarı (TL) 

208.663,20 -  -  207.202,24 162.185  

2016  Yılı Tahakkuk Eden KDV (TL) 37.559,38  - -  37.296,40 29.193,30  
2016  Yılı Tahakkuk Eden Toplam 
Rödövans Tutarı  (TL) 

246.222,58 - - 244.498,64 191.378,3
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2016 Yılı Rödövans BedeliTahsilatı  
(TL)  

- - - - 162.185  

2016 Yılı KDV Tahsilatı (TL) 37.559,38 - - - 29.193,30  

 
 
 

 
 

“Sözleşme süresinin bitiminde kömür rezervinin bitmemesi ve işletmecinin talebi 
halinde sözleşme süresi, tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir protokol ile beşer yıllık 
süreler halinde uzatılabilir Bu protokolde son üretim yılına ilişkin asgari taahhüt miktarı 
esas alınır ve rödövans bedeli o tarihteki TTK’ nın ortalama kömür satış fiyatının % 15’ 
inden az olmayacak şekilde TTK tarafından belirlenir. Ancak bu uzatmanın 
yapılabilmesi için işletmecinin, TTK’ ya karşı olan tüm yükümlülüklerini yerine 
getirmiş olması zorunludur.” Hükümlerini içerdiği görülmektedir. 

Bu hükümler gereği olarak işletmecinin talep etmesi ve karşılıklı olarak protokol 
üzerinde mutabık kalınmasının yanında “işletmecinin, TTK’ya karşı olan tüm 
yükümlülüklerini yerine getirmiş olması” da zorunludur.  

Topalakçayırı sahasının işletmecisi Kartalkaya Kömür İşletmeciliği Mad. Ürt. 
Paz. Nak. Tic. ve San. A.Ş., 2013 ve 2014 yılına ait rödövans, KDV, gecikme faizi 
ve devlet hakkı borçlarını sözleşme süresi içinde ödememiş, dolayısıyla Kuruma ve 
Devletin diğer kurumlarına olan yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.  

Sahadan 2013 yılında 24.000 ton, 2014 yılında 28.100 ton üretim taahhüdü 
bulunan firmanın, 2013 ve 2014 yıllarında Kurumca onaylanmış işletme projelerinin 
bulunmasına rağmen sahada üretim yapmadığı da görülmüş, aynı dönemlerde 5-6 kişi 
dışında sahada personel de çalıştırmadığı SGK kayıtlarından anlaşılmıştır. 

Firmanın, Topalakçayırı Sahasına ilişkin olarak 31.12.2014 tarihi itibarıyla 
1.151.994,56 TL tutarındaki borcunu ödemediği, 2015 yıl sonu itibarı ile 151.192,26 TL 
tutarındaki gecikme faizi ilavesi sonucu bu borcun 1.303.186,82 TL’ye ulaştığı ve tahsil 
edilemediği, 

Firma birikmiş  borçlarının Sözleşme hükümleri doğrultusunda tahsil edilmesine 
ilişkin olarak 2014 yılı Denetim Raporunda yer alan öneri doğrultusunda firma 
borçlarının Kurum Hukuk Müşavirliğine iletildiği görülmüştür. 

Ayrıca, Firmanın 07/01/2015 tarih ve 2015/01 sayılı yazısı ile bu defa 
sözleşmenin uzatılmasını istemediğini, bundan böyle Topalakçayırı sahasında üretim 
faaliyetlerine devam etmek istemediklerini beyan ettikleri ve bu nedenle  Topalakçayırı 
sözleşmesinin süresinin 31/12/2014 tarihinde sona ermiş olmasından dolayı, 
sözleşmenin 28 ve 29. maddeleri gereği sözleşmenin tasfiye edilmesi kapsamında 
işlemler başlatılmış olduğu görülmüştür. 

Kuruma rödövans bedeli ve KDV borcu olan firmaların sözleşme gereği 
borçlarını ödeyinceye kadar sahalarından kömür sevkiyatlarının zaman zaman 
durdurulduğu görülse de, birikmiş borçlarından cüzi bir miktar ödeyip kalan kısım için 
taksitlendirilerek ödeme taahhüdünde bulunmaları üzerine, sahalarından kömür 
sevkiyatlarına Genel Müdür Oluruyla tekrar izin verildiği, fakat firmaların ilk 
ödemelerinden sonra ödemelerini tekrar aksattıkları, kömür sevkiyatlarının tekrar 
durdurulduğu ve bu işlemin müteakip defalar tekrarlandığı, bazı firmaların da çekle 
ödeme taahhüdünde bulundukları, bu çeklerin de karşılıksız çıktığı görülmüştür.  
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Öte yandan, Topalakçayırı ve Maksut sahaları ile ilgili olarak Kurum ve firma 
arasında imzalanan Sözleşmelerin 7-b maddesinde; 

“İşletmeci, ilk üretim yılının başlangıç ayından başlamak üzere her üç ayda bir 
(Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos-Eylül, Ekim-Kasım-
Aralık) üretip sevk ettiği kömür ve varsa mahlutların rödövans payı tutarlarını izleyen 
ayın içinde ödeyecektir. 

İşletmeci her üretim yılı sonunda o yıl için Sözleşmeye göre tahakkuk etmiş 
ödenmeyen taahhüt rödövans tutarlarını, varsa bu işle ilgili diğer borçlarını, yeni üretim 
yılının ilk ayı içerisinde ödemek zorundadır. 

İşletmecinin oluşacak rödövans, ceza tahakkuku, kira ve benzeri tüm borçları 
hiçbir şekilde toplam teminatını aşmayacaktır. Aşması durumunda sahadan maden 
sevkiyatı durdurulacaktır. 

 İşletmecinin borçları, izleyen üretim yılına ertelenemez. İşletmeci, yukarda 
belirtilen üç aylık dönemlerde ve üretim yılı sonunda oluşan her türlü borçlarını 
zamanında ödemediği takdirde, Sözleşmenin 27. Maddesi hükümleri saklı kaymak 
kaydıyla TC Merkez Bankası’nca kısa vadeli kredilere uygulanan reeskont faizi 
üzerinden hesaplanacak faiz tutarını ve varsa buna ilişkin fon giderlerini de TTK’ya 
ödemek zorundadır. İşletmeci bu borçları ödeyinceye kadar sahadan maden sevkiyatına 
izin verilmeyecektir.” hükümlerinin bulunduğu, 

Mevcut durumda, bu maddenin her üç bendinin de ihlal edilmiş olduğu 
görülmektedir. 

Sözleşme’nin 27. maddesinde Sözleşme’nin TTK tarafından tek taraflı fesih 
edilmesi tanımlanmış olup, a) bendinde tek taraflı feshi oluşturan nedenlerin; 

İşletmeci bu sözleşme ile tayin ve tespit olunan yükümlülüklerini kısmen veya 
tamamen yerine getirmediği veyahut sözleşmenin yürütümünde, sözleşme hükümlerine 
herhangi bir suretle riayet etmediği veya işi tatil ettiği yahut TTK’ca verilecek talimatı 
belirlenecek süre zarfında ifa etmediği veya TTK’ ca işletmecinin işi yürütüp zamanında 
ikmal edemeyeceğine kanaat getirildiği takdirde TTK protesto çekmeye, hüküm almaya 
başvurmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmeye ve teminatı gelir kaydetmeye 
yetkilidir. Gelir kaydedilen teminat işletmecinin borçlarına mahsup edilemez. 

Bu takdirde keyfiyet işletmeciye bildirilir ve TTK’nın fesih tebliğ tarihine 
kadarki işlemler nedeni ile doğmuş ve doğacak her türlü borçları ile doğacak her türlü 
zararı ile alacakları işletmeciden tahsil edilir.” Hükümleri bulunmaktadır. 

Firmanın birikmiş  borçlarının Sözleşme hükümleri doğrultusunda zamanında 
tahsil edilememesi ve bu nedenle teminatın irat kaydedilip sözleşmenin fesih 
edilmemesinin, firmanın değişik tarihlerde Kuruma muhatap yazılı taleplerinde 
belirttiği taahhütlerinin İdare tarafından bir şekilde  kabul edilmesinden kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır. 
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Öte yandan, Topalakçayırı ve Maksut sahaları ile ilgili olarak Kurum ve firma 
arasında imzalanan Sözleşmelerin 7-b maddesinde; 

“İşletmeci, ilk üretim yılının başlangıç ayından başlamak üzere her üç ayda bir 
(Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos-Eylül, Ekim-Kasım-
Aralık) üretip sevk ettiği kömür ve varsa mahlutların rödövans payı tutarlarını izleyen 
ayın içinde ödeyecektir. 
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ödenmeyen taahhüt rödövans tutarlarını, varsa bu işle ilgili diğer borçlarını, yeni üretim 
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hiçbir şekilde toplam teminatını aşmayacaktır. Aşması durumunda sahadan maden 
sevkiyatı durdurulacaktır. 

 İşletmecinin borçları, izleyen üretim yılına ertelenemez. İşletmeci, yukarda 
belirtilen üç aylık dönemlerde ve üretim yılı sonunda oluşan her türlü borçlarını 
zamanında ödemediği takdirde, Sözleşmenin 27. Maddesi hükümleri saklı kaymak 
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üzerinden hesaplanacak faiz tutarını ve varsa buna ilişkin fon giderlerini de TTK’ya 
ödemek zorundadır. İşletmeci bu borçları ödeyinceye kadar sahadan maden sevkiyatına 
izin verilmeyecektir.” hükümlerinin bulunduğu, 

Mevcut durumda, bu maddenin her üç bendinin de ihlal edilmiş olduğu 
görülmektedir. 

Sözleşme’nin 27. maddesinde Sözleşme’nin TTK tarafından tek taraflı fesih 
edilmesi tanımlanmış olup, a) bendinde tek taraflı feshi oluşturan nedenlerin; 
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yetkilidir. Gelir kaydedilen teminat işletmecinin borçlarına mahsup edilemez. 

Bu takdirde keyfiyet işletmeciye bildirilir ve TTK’nın fesih tebliğ tarihine 
kadarki işlemler nedeni ile doğmuş ve doğacak her türlü borçları ile doğacak her türlü 
zararı ile alacakları işletmeciden tahsil edilir.” Hükümleri bulunmaktadır. 

Firmanın birikmiş  borçlarının Sözleşme hükümleri doğrultusunda zamanında 
tahsil edilememesi ve bu nedenle teminatın irat kaydedilip sözleşmenin fesih 
edilmemesinin, firmanın değişik tarihlerde Kuruma muhatap yazılı taleplerinde 
belirttiği taahhütlerinin İdare tarafından bir şekilde  kabul edilmesinden kaynaklandığı 
anlaşılmaktadır. 

 
 
 

 
 

Kurum ile Firma arasında imzalanan Sözleşmenin 28. ve 29. Maddelerinde; 

“Madde 28- Sözleşmenin tasfiye edilmesi 

Sözleşme süresinin sona ermesi ve/veya sözleşme süresi içerisinde ihale 
sahasındaki rezervin bittiği konusunda taraflarca mutabakata varılması veya TTK 
imtiyaz alanının Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilmesi, küçültülmesi nedeniyle söz 
konusu kömür sahasının TTK imtiyaz alanından çıkarılması hallerinde müştereken bir 
protokol hazırlanarak sözleşme tasfiye edilir. İşletmeci "Tasfiye Protokolunun  
imzalandığı tarih itibarıyle hesaplanacak olan taahhüt üretim miktarına ilişkin borcunu 
da ödemek zorundadır.  

Madde 29- Tasfiye sonunda sahadaki varlıkların durumu 

a) Sözleşme süresinin sona ermesi veya sahadaki rezerevlerin bitmiş olması 
nedenleriyle yapılacak tasfiye işleminde:  

Üretilmiş kömür ve diğer madenler ile tasfiye tarihine kadarki TTK alacakları 
tümüyle ödenmiş ise taşınabilir varlıkların tamamı 6 (altı) ay içinde çekilecektir. 
Pazarlama sorunu veya başka nedenle sahadaki madenlerin belirtilen sürede 
çekilememesi halinde TTK’dan izin alınması koşuluyla bu süre uzatılabilir. Ancak kesin 
teminmatın iade edilebilmesi için sahadaki kömürün tümüyle çekilmesi ve saha 
düzenleme ve ağaçlandırma işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur. Taşınmaz 
varlıklar ise bedelsiz olarak TTK’ya bırakılır. “ Hükümleri bulunmaktadır.  

Öte yandan, Müessese ilgili birimleri tarafından Topalakçayırı Sahasında 
05.08.2015 tarihinde yapılan denetime ilişkin hazırlanan tutanaklarda özetle; 

ʺSahada Kurulu Lavvar tesisisinin yarıdan fazlasının sökülerek sahadan 
taşındığı, 

  Sahada iki ayrı yerde 12.600 ton stok bulunduğu, bu stokların daha önce beyan 
edilen ve lavvar tesislerinde yıkanan kömürlerin pasası olduğu, firma tarafından %30 
oranında kömür içerdiği için stoklandığının ifade edildiği, gibi tespitlerin yapıldığıʺ 
görülmüştür. 

Öte yandan, Kartalkaya firmasının topalakçayırı  sahasına ilişkin olarak 
31.12.2014 tarihi itibarıyla Kuruma olan toplam 1.151.994,56 TL tutarındaki gecikme 
faizi, rödövans bedeli ve KDV bedellerine ilişkin birikmiş borçları ile diğer borçlarının 
tahsil edilebilmesi için Kurum Hukuk Müşavirliği tarafından Zonguldak 4. İcra 
Müdürlüğünde 2014/4122 esas no,  Zonguldak 1. İcra Müdürlüğünde 2015/11380 esas 
no, Zonguldak 3. İcra Müdürlüğünde  2015/3691 Esas No ile icra takiplerinin  
başlatıldığı görülmüştür.  

Denetim tarihi (Haziran-2017) itibarıyla; 

28.11.2016 tarihinde düzenlenen tasfiye protokolü ile sahanın tasfiye sürecinin 
tamamlandığı, 
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Kastamonu-Azdavay-Maksut ve Topalakçayırı sahalarının işlettirilmesine ilişkin 
sözleşmenin tasfiye edilmesine yönelik olarak firma teminatına el konulduğu, kalan 
borcun tahsili için Hukuk Müşavirliği tarafından Zonguldak 1. İcra Müdürlüğünün 
2015/11380; Zonguldak 1. İcra Müdürlüğünün 2015/11379 ve Zonguldak 3. İcra 
Müdürlüğü 2015/3691 Esas sayılı dosyası ile icra takiplerinin devam ettiği, yapılan icra 
işlemlerinde firmanın lavuar tesisinden kalan kesimine ve kantarına haciz konulduğu, 
yapılan satış sonrası kalan parçaların ve kantarın 65.881,00 TL ye satıldığı, ayrıca 
firmaya ait Bahçelievler Mahallesi Azdavay İlçesindeki 263 Ada 1 parsel  taşınmazı 
296.703,00 TL muhammen bedelle taşınmazın satışa çıkartıldığı, firmanın Azdavay 
ilçesindeki 16.000 ton toz kil taş kömür karışımı malzemeye haciz konulduğu 
görülmektedir.  

Netice itibarıyla;  

Zonguldak 1. İcra Müdürlüğü 2015/11379 esas sayılı dosya kapsamında Maksut 
Sahası için 79.656,09 TL 2013 yılı rödövans alacağı 11.948,30 TL, 2013 yılı KDV 
alacağı, 3.059,79 TL devlet hakkının tahsili talepli davadan 65.881,00 TL’nin tahsil 
edildiği, kalan borç için icra takibinin devam ettiği, 

Zonguldak 4. İcra Müdürlüğü 2014/4122,   esas sayılı dosya, Zonguldak 1. İcra 
Müdürlüğü 2015/11380 esas sayılı dosyalar kapsamında, Topalakçayırı Sahası için 2013 
yılı rödövans alacağı 702.142,04 TL (gecikme faizi dahil), 2013 yılı KDV alacağı 
113.903,78 TL (gecikme faizi dahil), 14.402,77 TL (gecikme faizi dahil) devlet hakkının 
tahsili talepli davalardan,  2014/4122 esas sayılı dosya kapsamında 847.188,40 TL tahsil 
edildiği, dosya alacağı kalmadığı, 2015/11380 esas sayılı dosya kapsamında 112.458,00 
TL için icra takibinin devam ettiği, 

Zonguldak 3. İcra Müdürlüğü 2015/3691 esas sayılı dosyası kapsamında Topalak 
çayırı sahası için 2014 yılı rödövans borcu, 1.558,27 TL devlet hakkı borcu,  gecikme 
faizi dahil toplam 1.061.076,80 TL’nin tahsili talepli davada da icra takibinin devam 
ettiği görülmüştür.   

28.11.2016 tarihinde düzenlenen tasfiye protokolü ile tasfiye sürecinin 
tamamlandığı görülen Kastamonu Azdavay Topalakçayırı Taşkömürü Sahasının 
rödövans usulü ile işletilmesine ilişkin sözleşme kapsamında ilgili firmadan tahsil 
edilemediği görülen kurum alacaklarının tahsiline yönelik olarak başlatılan icra 
işlemlerinin Kurum Hukuk Müşavirliği tarafından titizlikle takip edilmesi 
gerekmektedir.  

Kastamonu-Azdavay-Maksut Sahası: 

Kastamonu-Azdavay-Maksut sahası 8713,6 hektarlık alanı kapsamaktadır. 
Maksut sahasındaki kömürlerin rödövans sözleşmesi ile işlettirilmesi işi için yapılan 
ihaleyi Azdavay-Topalakçayırı ihalesini de Kartalkaya firması kazanmıştır. 10.12.2004 
tarihinde imzalanan sözleşme gereği firma, 10 yılda toplam 57.336 Ton taşkömürü 
üretmeyi taahhüt etmiştir. Kartalkaya firması Azdavay-Maksut sahasında, 2005 yılı için 
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Kastamonu-Azdavay-Maksut ve Topalakçayırı sahalarının işlettirilmesine ilişkin 
sözleşmenin tasfiye edilmesine yönelik olarak firma teminatına el konulduğu, kalan 
borcun tahsili için Hukuk Müşavirliği tarafından Zonguldak 1. İcra Müdürlüğünün 
2015/11380; Zonguldak 1. İcra Müdürlüğünün 2015/11379 ve Zonguldak 3. İcra 
Müdürlüğü 2015/3691 Esas sayılı dosyası ile icra takiplerinin devam ettiği, yapılan icra 
işlemlerinde firmanın lavuar tesisinden kalan kesimine ve kantarına haciz konulduğu, 
yapılan satış sonrası kalan parçaların ve kantarın 65.881,00 TL ye satıldığı, ayrıca 
firmaya ait Bahçelievler Mahallesi Azdavay İlçesindeki 263 Ada 1 parsel  taşınmazı 
296.703,00 TL muhammen bedelle taşınmazın satışa çıkartıldığı, firmanın Azdavay 
ilçesindeki 16.000 ton toz kil taş kömür karışımı malzemeye haciz konulduğu 
görülmektedir.  

Netice itibarıyla;  

Zonguldak 1. İcra Müdürlüğü 2015/11379 esas sayılı dosya kapsamında Maksut 
Sahası için 79.656,09 TL 2013 yılı rödövans alacağı 11.948,30 TL, 2013 yılı KDV 
alacağı, 3.059,79 TL devlet hakkının tahsili talepli davadan 65.881,00 TL’nin tahsil 
edildiği, kalan borç için icra takibinin devam ettiği, 

Zonguldak 4. İcra Müdürlüğü 2014/4122,   esas sayılı dosya, Zonguldak 1. İcra 
Müdürlüğü 2015/11380 esas sayılı dosyalar kapsamında, Topalakçayırı Sahası için 2013 
yılı rödövans alacağı 702.142,04 TL (gecikme faizi dahil), 2013 yılı KDV alacağı 
113.903,78 TL (gecikme faizi dahil), 14.402,77 TL (gecikme faizi dahil) devlet hakkının 
tahsili talepli davalardan,  2014/4122 esas sayılı dosya kapsamında 847.188,40 TL tahsil 
edildiği, dosya alacağı kalmadığı, 2015/11380 esas sayılı dosya kapsamında 112.458,00 
TL için icra takibinin devam ettiği, 

Zonguldak 3. İcra Müdürlüğü 2015/3691 esas sayılı dosyası kapsamında Topalak 
çayırı sahası için 2014 yılı rödövans borcu, 1.558,27 TL devlet hakkı borcu,  gecikme 
faizi dahil toplam 1.061.076,80 TL’nin tahsili talepli davada da icra takibinin devam 
ettiği görülmüştür.   

28.11.2016 tarihinde düzenlenen tasfiye protokolü ile tasfiye sürecinin 
tamamlandığı görülen Kastamonu Azdavay Topalakçayırı Taşkömürü Sahasının 
rödövans usulü ile işletilmesine ilişkin sözleşme kapsamında ilgili firmadan tahsil 
edilemediği görülen kurum alacaklarının tahsiline yönelik olarak başlatılan icra 
işlemlerinin Kurum Hukuk Müşavirliği tarafından titizlikle takip edilmesi 
gerekmektedir.  

Kastamonu-Azdavay-Maksut Sahası: 

Kastamonu-Azdavay-Maksut sahası 8713,6 hektarlık alanı kapsamaktadır. 
Maksut sahasındaki kömürlerin rödövans sözleşmesi ile işlettirilmesi işi için yapılan 
ihaleyi Azdavay-Topalakçayırı ihalesini de Kartalkaya firması kazanmıştır. 10.12.2004 
tarihinde imzalanan sözleşme gereği firma, 10 yılda toplam 57.336 Ton taşkömürü 
üretmeyi taahhüt etmiştir. Kartalkaya firması Azdavay-Maksut sahasında, 2005 yılı için 

 
 
 

 
 

5000 Ton/Yıl üretim taahhüdü ve 5 TL/Ton rödövans bedeli ile kömür üretimine 
başlamıştır.  

Hukuku Kurum uhdesinde kalmak şartıyla Müessese sınırları dahilinde Maksut 
sahasında rödövans usulü taşkömürü işletmeciliği yapan Kartalkaya Kömür 
İşletmeciliği Mad. Ürt. Paz. Nak. Tic. ve San. A.Ş. ile Kurum arasında 10/12/2004 
tarihinde imzalanmış olan 23235 Noter iş numaralı rödövans sözleşmesinin 10 yıllık 
süresi 31/12/2014 tarihinde sona ermiştir. 

Bu on yıllık süre zarfında firma tarafından 50.326 Ton kömür, üretilip sevk 
edilmiş ve firmaya 448.028,54 TL rödövans payı tahakkuk ettirilmiştir.  

Haziran 2016 ayı itibarı ile Kurum Hukuk Müşavirliği tarafından, Kartalkaya 
firmasının Maksut Sahası için Kuruma olan 79.656,09 TL tutarındaki 2013 yılı rödövans 
bedeli alacağı, 11.948,30 TL tutarındaki 2013 yılı KDV bedeli ve 3.059,79 TL 
tutarındaki 2012 ve 2013 yılı  devlet hakkı borçlarının tahsili için Zonguldak 1. İcra 
Müdürlüğü 2015/11379 Esas sayılı dosyası kapsamında, 57.066,12 TL’ nin tahsil 
edildiği kalan borç için icra takibinin devam ettiği görülmüştür. 

Firma 07/01/2015 tarih ve 2015/01 sayılı yazısı ile sözleşmenin uzatılmasını 
istemediğini, Maksut sahasında üretim faaliyetlerine devam etmek istemediklerini 
beyan etmiştir.  

Kurum ile Firma arasında imzalanan Maksut Sahasına ilişkin sözleşmenin 
süresinin 31/12/2014 tarihinde sona ermiş olmasından dolayı, sözleşmenin 28 ve 29. 
maddeleri gereği sözleşmenin tasfiye edilmesi kapsamında işlemler başlatılarak 
28.11.2016 tarihinde düzenlenen tasfiye protokolü ile tasfiye süreci tamamlanmıştır. 

Kurum ile Kartalkaya Kömür İşletmeciliği Mad. Ürt. Paz. Nak. Tic. ve San. 
A.Ş. Firması arasında imzalanan Kastamonu Azdavay Maksut Taşkömürü sahasının 
rödövans usulü ile işletilmesine ilişkin Sözleşmenin tasfiye edilmesi sürecinin 
28.11.2016 tarihinde tamamlandığı görüldüğünden bu sahaya ilişkin icra takibinde 
bulunan firma borçlarının tahsil edilebilmesi için Kurum Hukuk Müşavirliği tarafından   
gereğinin titizlilikle yapılması önerilir.  

 

Kastamonu Azdavay Söğütözü Sahası: 

Kastamonu-Azdavay-Söğütözü sahası 3.262,5 hektarlık alanı kapsamaktadır. 
Söğütözü sahasındaki kömürlerin rödövans sözleşmesi ile işlettirilmesi işi için yapılan 
ihaleyi İsmail Çetin firması kazanmıştır. 27.12.2004 tarihinde imzalanan sözleşme 
gereği firma, 10 yılda toplam 57.520 Ton taşkömürü üretmeyi taahhüt etmiştir. Firma 
Azdavay-Söğütözü sahasında, 2005 yılı için 5.000 Ton/Yıl üretim taahhüdü ve 5,05 
TL/Ton rödövans bedeli ile kömür üretimine başlamıştır.  

28 Kasım 2007 tarihinde Söğütözü sahası Devir Sözleşmesi ile Emsa Enerji 
Madencilik Sanayi Tic. A.Ş.ne devredilmiştir. 
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31/12/2014 tarihinde rödövans sözleşmesinin 10 yıllık süresi sona ermiştir. Bu 
on yıllık süre zarfında firma tarafından 33.336 Ton kömür üretilip sevk edilmiş ve 
firmaya 441.414,28 TL rödövans payı tahakkuk ettirilmiştir.  

Kurumla işletmeci firma arasında imzalanan rödövans sözleşmesinin konuya 
ilişkin “Sözleşmenin süresi, üretim yılları ve üretim miktarları” başlıklı 5. maddesinin 
son fıkrası “Sözleşme süresinin bitiminde kömür rezervinin bitmemesi ve işletmecinin 
talebi halinde sözleşme süresi, tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir protokol ile 
beşer yıllık süreler halinde uzatılabilir. Bu protokolde son üretim yılına ilişkin asgari 
taahhüt miktarı esas alınır ve rödövans bedeli o tarihteki TTK’nın ortalama kömür satış 
fiyatının %15’ inden az olmayacak şekilde TTK tarafından belirlenir. Ancak bu 
uzatmanın yapılabilmesi için işletmecinin, TTK’ya karşı olan tüm yükümlülüklerini 
yerine getirmiş olması zorunludur” hükmündedir. 

Emsa firmasına,  rödövans sözleşmesinin yukarıda belirtilen ilgili madde 
hükümlerine dayanılarak İşletmeler Daire Başkanlığı tarafından 5 yıllık süre uzatımı 
için Protokol yapılabilmesi kapsamında yazı yazılmış, ancak firmanın Kurum İşletmeler 
Daire Başkanlığı'nın teklifine zamanında cevap vermemesi üzerine protokol 
çalışmaları askıda kalmıştır. 

Bilahare firmanın 16.02.2015 tarihinde söz konusu süre uzatım protokolünün 
yapılabilmesi için Kurumda mevcut 15.200 TL’lik kesin teminat mektubuna ilave olarak 
47.398,76 TL tutarında süresiz kesin teminat mektubu ile 73.032,12 TL tutarında üretim 
teminatı teminat mektubunu tevdii ettiği görülmüştür.   

 Ancak, firmanın 5 yıllık süre uzatımı için protokol yapılması talebi; 18.02.2015 
tarihli ve 29271 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6592 Sayılı Maden Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi ile değiştirilen 
Maden kanunun Ek Madde 7’sinde yer alan; ʺRuhsat sahipleri ile üçüncü kişiler 
arasındaki rödövans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan 
rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulurʺ hükmü 
nedeniyle yerine getirilememiştir. 

Söz konusu madde uyarınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü'nden sözleşme süresi protokol ile uzatılma sürecinde olan firmalar 
için 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sözleşme süresinin 5 yıl süre ile 
uzatılarak rödövans karşılığı taşkömürü işletmeciliği yapılabilmesi doğrultusunda izin 
alabilmek için, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne 11.06.2015 tarih 2020 sayılı yazı 
yazılmıştır.  
 Bakanlıktan alınan izin sonrasında Kurumla firma arasında 01.01.2015 tarihinden 
geçerli olmak beş yıl süreli Protokol imzalandığı görülmüştür. Protokolün sona erme 
tarihi 31.12.2019 dur. Firmanın, 01.01.2015 tarihinden başlamak üzere beş yıl süre için 
üretmeyi taahhüt ettiği kömür miktarı toplam 32.850 Ton'dur. Birinci üretim yılı olan 
2015 yılında firmanın üretim taahhüdü 6.570 Ton olup, uygulanacak rödövans payı 
31,76 TL/ton (KDV hariç) olarak belirlenmiştir. 
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31/12/2014 tarihinde rödövans sözleşmesinin 10 yıllık süresi sona ermiştir. Bu 
on yıllık süre zarfında firma tarafından 33.336 Ton kömür üretilip sevk edilmiş ve 
firmaya 441.414,28 TL rödövans payı tahakkuk ettirilmiştir.  

Kurumla işletmeci firma arasında imzalanan rödövans sözleşmesinin konuya 
ilişkin “Sözleşmenin süresi, üretim yılları ve üretim miktarları” başlıklı 5. maddesinin 
son fıkrası “Sözleşme süresinin bitiminde kömür rezervinin bitmemesi ve işletmecinin 
talebi halinde sözleşme süresi, tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir protokol ile 
beşer yıllık süreler halinde uzatılabilir. Bu protokolde son üretim yılına ilişkin asgari 
taahhüt miktarı esas alınır ve rödövans bedeli o tarihteki TTK’nın ortalama kömür satış 
fiyatının %15’ inden az olmayacak şekilde TTK tarafından belirlenir. Ancak bu 
uzatmanın yapılabilmesi için işletmecinin, TTK’ya karşı olan tüm yükümlülüklerini 
yerine getirmiş olması zorunludur” hükmündedir. 

Emsa firmasına,  rödövans sözleşmesinin yukarıda belirtilen ilgili madde 
hükümlerine dayanılarak İşletmeler Daire Başkanlığı tarafından 5 yıllık süre uzatımı 
için Protokol yapılabilmesi kapsamında yazı yazılmış, ancak firmanın Kurum İşletmeler 
Daire Başkanlığı'nın teklifine zamanında cevap vermemesi üzerine protokol 
çalışmaları askıda kalmıştır. 

Bilahare firmanın 16.02.2015 tarihinde söz konusu süre uzatım protokolünün 
yapılabilmesi için Kurumda mevcut 15.200 TL’lik kesin teminat mektubuna ilave olarak 
47.398,76 TL tutarında süresiz kesin teminat mektubu ile 73.032,12 TL tutarında üretim 
teminatı teminat mektubunu tevdii ettiği görülmüştür.   

 Ancak, firmanın 5 yıllık süre uzatımı için protokol yapılması talebi; 18.02.2015 
tarihli ve 29271 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6592 Sayılı Maden Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi ile değiştirilen 
Maden kanunun Ek Madde 7’sinde yer alan; ʺRuhsat sahipleri ile üçüncü kişiler 
arasındaki rödövans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan 
rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulurʺ hükmü 
nedeniyle yerine getirilememiştir. 

Söz konusu madde uyarınca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü'nden sözleşme süresi protokol ile uzatılma sürecinde olan firmalar 
için 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sözleşme süresinin 5 yıl süre ile 
uzatılarak rödövans karşılığı taşkömürü işletmeciliği yapılabilmesi doğrultusunda izin 
alabilmek için, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne 11.06.2015 tarih 2020 sayılı yazı 
yazılmıştır.  
 Bakanlıktan alınan izin sonrasında Kurumla firma arasında 01.01.2015 tarihinden 
geçerli olmak beş yıl süreli Protokol imzalandığı görülmüştür. Protokolün sona erme 
tarihi 31.12.2019 dur. Firmanın, 01.01.2015 tarihinden başlamak üzere beş yıl süre için 
üretmeyi taahhüt ettiği kömür miktarı toplam 32.850 Ton'dur. Birinci üretim yılı olan 
2015 yılında firmanın üretim taahhüdü 6.570 Ton olup, uygulanacak rödövans payı 
31,76 TL/ton (KDV hariç) olarak belirlenmiştir. 

 
 
 

 
 

Müessese tarafından firmaya kurumla imzaladığı sözleşme ve uzatma protokolü 
kapsamında 2015 yılı için 246.222,58 TL (KDV dahil) rödövans bedeli tahakkuk 
ettirildiği,  

 25.01.2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı için taahhüt edilen 547,50 ton üretimin, 
31,76 TL/ton birim fiyattan 17.388,60 TL tutarında rödövans bedeli ile 3.129,95 TL 
KDV’sine ilişkin toplam 20.518,55 TL tutarındaki faturanın,  

03.02.2016 tarihinde de 2015 yılı taahhüt edilen üretimi için tahakkuk eden 
rödövans bedeli olan KDV dahil 246.222,58 TL tutarındaki faturanın gönderildiği 
görülmüştür. 

 Ayrıca müessese tarafından firmaya 04.02.2016 tarihinde, Protokolün Tahakkuk 
ve Ödemeler başlıklı 7/c-3 maddesi;  

"Üretim dönemleri veya üretim yılları sonunda; İşletmecinin oluşacak rödövans, 
ceza tahakkuku, kira ve benzeri tüm borçları, hiçbir şekilde toplam teminatını 
aşmayacaktır. Borçların toplam teminatı aşması durumunda sahadan maden sevkiyatı 
durdurulur. Firmanın, borçları karşılayacak şekilde ek teminat vermesi durumunda 
sahanın sevkiyatı açılabilecektir. Bu teminat, borçların ödenmesi durumunda başka 
hiçbir işleme gerek kalmaksızın işletmeciye iade edilir" hükmü gereği, firmanın 
Müessese hesap ve kayıtlarında; 62.598,96 TL kesin teminat ve 73.032,12 TL üretim 
teminatı olmak üzere toplam 135.631,08 TL tutarında teminatı bulunduğu, Kurumla 
firma arasında imzalanan rödövans sözleşmesinin 7/b maddesinin 5. bendi ve 
Protokolün 7/c-3 maddesi hükümleri itibari ile borçlarının teminatlarını 110.591,50 TL 
aşmış olması sebebi ile sahadan yapacakları maden sevkiyatının durdurulduğu, 
müesseseye borçlarını karşılayacak şekilde ek teminat vermeleri durumunda, sahanın 
sevkiyata açılacağı tebliğ edilmiştir. 

 Emsa firması, T.C. Bakırköy 15. Noterliğinin 08.02.2016 tarihli ihtarnamesi ile 
müesseseye;  

 "29.01.2016 tarih 133870 no.lu 246.222,58 TL tutarlı ve 22.01.2016 tarih 133868 
no.lu 20.518,55 TL tutarlı faturaların içeriğini kabul etmediklerini, bu yüzden faturaların 
asıllarını iade ettiklerini, 28.12.2016 tarihli protokolde yer alan 31,76 TL rödövans 
bedelini belirleyen maddenin "yazılmamış sayılması" ve 29.01.2016 tarih 133870 no.lu 
246.222,58 TL tutarlı faturadan borçlu olmadıklarının tespiti için Zonguldak 2.Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 2016/5 Esas sayılı dosyasıyla menfi tespit davası ikame 
edildiğini, bu dava sonuçlanıncaya kadar bahsi geçen faturaların işleme 
alınmayacağını", belirterek 29.01.2016 tarih 133870 no.lu 246.222,58 TL tutarlı ve 
22.01.2016 tarih 133868 no.lu 20.518,55 TL tutarlı faturaların içeriğine itiraz ettiklerini 
ve asıllarını iade ettiklerini bildirdiği, 
 Emsa firmasının 18.03.2016 tarih 0082/2016 tarihli yazısı ile de müesseseye; 
28.12.2015 tarihinde imzalanan 5 yıllık süre uzatmaya yönelik protokolde yer alan 31,76 
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TL rödövans bedelini belirleyen maddenin “yazılmamış sayılması” ile 29.01.2016 tarih 
133870 no.lu 246.222,58 TL tutarlı faturadan borçlu olmadığımızın tespiti için  
Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/5 esas sayılı dosyasıyla menfi tespit 
davası ikame edilmiş, aynı mahkemenin 03.03.2016 tarihli 2016/45 sayılı İhtiyati Tedbir 
Kararı ile 29.01.2016 tarih 133870 no.lu 246.222,58 TL tutarlı faturanın tahsilini 
engellemek için dava kesinleşinceye kadar İhtiyati Tedbir uygulandığını bildirdiği,  

 Açıklanan nedenlerle şirketin zararlarının önlenmesi bakımından sahanın kömür 
sevkiyatına açılmasının istendiği, görülmüştür. 

İşletmeler Daire Başkanlığı’nın 23.03.2016 tarih 947 sayılı yazısı ile; 
“Firma talebinin Kurumun ilgili Dairelerince değerlendirildiği, bahsi geçen dava 

konusu ödenmeyen fatura kapsamında, Mahkemece fatura üzerine konulan ihtiyati 
tedbir nedeniyle dava sonuçlanıncaya kadar sahanın kömür sevkiyatına açıldığının”  
firmaya bildirildiği görülmüştür. 

Bilahare, Müessese 02.05.2016 tarihli yazısı ile Emsa Firmasına; 2016 yılı Ocak, 
Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait KDV bedellerinin protokol hükümlerine göre 
ödenmesini, aksi takdirde protokolün 7/a maddesindeki "… KDV tahakkukları; yıllık 
taahhüt miktarının 12'ye bölünerek, rödövans payı ile çarpılmasıyla hesaplanacak tutara, 
aylık fatura kesilmesi şeklinde yapılacaktır. KDV tutarları; ödemeye ilişkin ayın en geç 
yirmisine kadar ilgili Müessese hesaplarına yatırılacaktır. Ödenmeyen KDV' lere ; KDV' 
nin son ödeme tarihini takip eden günden itibaren bu protokolde belirtilen gecikme faizi 
uygulanacaktır. KDV ödeme gecikmesinin bir ayı aşması durumunda, ödeme 
yapılıncaya kadar sahadan maden sevkiyatı durdurulur." hükmü gereği sahalarının 
kömür sevkiyatına kapatılacağını bildirmiştir. 
 Emsa firması T.C. Bakırköy 15. Noterliğinin 10.05.2016 tarihli ihtarnamesi ile 
müesseseye;  

 "22.01.2016 tarih 133868 no.lu 20.518,55 TL tutarlı, 22.02.2016 tarih 133877 
no.lu 20.518,55 TL tutarlı, 22.03.2016 tarih 133892 no.lu, 20.518,55 TL tutarlı, 
22.04.2016 tarih 134003 no.lu, 20.518,55 TL tutarlı faturalar tarafımıza tebliğ edilmiş 
olup faturaların içeriğini kabul etmiyoruz ve aslını iade ediyoruz, 

 28.12.2015 tarihli protokolde yer alan 31,76 TL rödövans bedelini belirleyen 
maddenin “yazılmamış sayılması” tespiti için Zonguldak 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 2016/5 esas sayılı dosyasıyla menfi tespit davası ikame edilmiştir. Bu 
davanın kabulü halinde faturadaki tutarlar değişecektir. 2016 yılına ait tüm faturalar için 
ek menfi tespit davası ikame edilecektir. 

 Protokoldeki 7/b Md. Uygulama şartları doğmaması için geri iade isteme 
hakkımız saklı kalmak kaydıyla bu dört faturadan doğan 12.519,80 TL KDV tutarı 
teminat olarak depo edilmiştir. 

 Akbank'a ait 788737 no.lu dekont eklidir." şeklinde cevap verdiği görülmüştür. 
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TL rödövans bedelini belirleyen maddenin “yazılmamış sayılması” ile 29.01.2016 tarih 
133870 no.lu 246.222,58 TL tutarlı faturadan borçlu olmadığımızın tespiti için  
Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/5 esas sayılı dosyasıyla menfi tespit 
davası ikame edilmiş, aynı mahkemenin 03.03.2016 tarihli 2016/45 sayılı İhtiyati Tedbir 
Kararı ile 29.01.2016 tarih 133870 no.lu 246.222,58 TL tutarlı faturanın tahsilini 
engellemek için dava kesinleşinceye kadar İhtiyati Tedbir uygulandığını bildirdiği,  

 Açıklanan nedenlerle şirketin zararlarının önlenmesi bakımından sahanın kömür 
sevkiyatına açılmasının istendiği, görülmüştür. 

İşletmeler Daire Başkanlığı’nın 23.03.2016 tarih 947 sayılı yazısı ile; 
“Firma talebinin Kurumun ilgili Dairelerince değerlendirildiği, bahsi geçen dava 

konusu ödenmeyen fatura kapsamında, Mahkemece fatura üzerine konulan ihtiyati 
tedbir nedeniyle dava sonuçlanıncaya kadar sahanın kömür sevkiyatına açıldığının”  
firmaya bildirildiği görülmüştür. 

Bilahare, Müessese 02.05.2016 tarihli yazısı ile Emsa Firmasına; 2016 yılı Ocak, 
Şubat, Mart ve Nisan aylarına ait KDV bedellerinin protokol hükümlerine göre 
ödenmesini, aksi takdirde protokolün 7/a maddesindeki "… KDV tahakkukları; yıllık 
taahhüt miktarının 12'ye bölünerek, rödövans payı ile çarpılmasıyla hesaplanacak tutara, 
aylık fatura kesilmesi şeklinde yapılacaktır. KDV tutarları; ödemeye ilişkin ayın en geç 
yirmisine kadar ilgili Müessese hesaplarına yatırılacaktır. Ödenmeyen KDV' lere ; KDV' 
nin son ödeme tarihini takip eden günden itibaren bu protokolde belirtilen gecikme faizi 
uygulanacaktır. KDV ödeme gecikmesinin bir ayı aşması durumunda, ödeme 
yapılıncaya kadar sahadan maden sevkiyatı durdurulur." hükmü gereği sahalarının 
kömür sevkiyatına kapatılacağını bildirmiştir. 
 Emsa firması T.C. Bakırköy 15. Noterliğinin 10.05.2016 tarihli ihtarnamesi ile 
müesseseye;  

 "22.01.2016 tarih 133868 no.lu 20.518,55 TL tutarlı, 22.02.2016 tarih 133877 
no.lu 20.518,55 TL tutarlı, 22.03.2016 tarih 133892 no.lu, 20.518,55 TL tutarlı, 
22.04.2016 tarih 134003 no.lu, 20.518,55 TL tutarlı faturalar tarafımıza tebliğ edilmiş 
olup faturaların içeriğini kabul etmiyoruz ve aslını iade ediyoruz, 

 28.12.2015 tarihli protokolde yer alan 31,76 TL rödövans bedelini belirleyen 
maddenin “yazılmamış sayılması” tespiti için Zonguldak 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 2016/5 esas sayılı dosyasıyla menfi tespit davası ikame edilmiştir. Bu 
davanın kabulü halinde faturadaki tutarlar değişecektir. 2016 yılına ait tüm faturalar için 
ek menfi tespit davası ikame edilecektir. 

 Protokoldeki 7/b Md. Uygulama şartları doğmaması için geri iade isteme 
hakkımız saklı kalmak kaydıyla bu dört faturadan doğan 12.519,80 TL KDV tutarı 
teminat olarak depo edilmiştir. 

 Akbank'a ait 788737 no.lu dekont eklidir." şeklinde cevap verdiği görülmüştür. 

 
 
 

 
 

 2016 yılında firmanın üretim taahhüdü 6.570 Ton olup, uygulanacak rödövans 
payı 31,76 TL/ton (KDV hariç) olarak belirlenmiştir. Firma tarafından 2016 yılında 520 
ton kömür sevkiyatı gerçekleştirildiği, Firmaya, 2016 yılında taahhüt ettiği üretim 
üzerinden 246.222,58 TL (KDV dahil) rödövans bedeli tahakkuk edildiği, firmanın 
2017 yılı üretim taahhüdünün 6.570 ton ve rödövans bedelinin 34,30 TL/ton olduğu 
görülmüştür.  

 Firmanın Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/45 Esas sayılı dosyası 
ile açtığı davada; 29.01.2016 tarih 133870 no.lu faturadan 246.222,58 TL borçlu 
olmadığının tespiti  ile  27.12.2004 tarihli sözleşme  ile 28.12.2015  tarihli protokolün 
Genel İşlem koşulu sayıldığının tespiti ile  bazı maddelerinin "yazılmamış sayılması" 
ile hükümsüzlüğüne  ve davacı lehine yorumlanmasının tespit edilmesi talebine 
Mahkemece 13/12/2016 tarihinde Zonguldak Sulh Hukuk Mahkemelerinin görevli 
olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmiştir. Zonguldak Sulh Mahkemesinden 
henüz duruşma günü gelmediği görülmüştür. 

          Aynı firma Zonguldak 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/54 Esas sayılı dosyası 
ile davalıya 2016 yılı için düzenlenen 12 adet toplam 246.222,58 TL olan faturalardan 
borçlu olmadığının tespiti davası açmıştır. Davanın dilekçeler aşamasının bittiği, ön 
incelemesinin 16/05/2017 tarihinde yapılmasına karar verildiği görülmüştür. 

Kastamonu-Azdavay-Söğütözü Taşkömürü Sahasında rödövans usulü ile 
işletmecilik yapan Emsa Enerji Madencilik Sanayi Tic. A.Ş’nin Zonguldak 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 2016/5 esas sayılı dosyasıyla Kurum aleyhine açtığı; ̋ 28.12.2015 
tarihinde imzalanan 5 yıllık süre uzatmaya yönelik protokolde yer alan 31,76 TL 
rödövans bedelini belirleyen maddenin yazılmamış sayılması ile 29.01.2016 tarih 
133870 no.lu 246.222,58 TL tutarlı faturadan borçlu olmadıklarının tespitine yönelik 
menfi tespit davasınaʺ ilişkin olarak; kurum aleyhine olabilecek şekilde çıkabilecek bir 
Kararın, kurum bazında rödövans usulü ile işletmecilik yapan diğer firmalara da emsal 
teşkil edeceği dikkate alınarak bahse konu davanın  Kurum Hukuk Müşavirliği 
tarafından titizlikle takip edilmesi   gerekmektedir. 

 

 Kastamonu Cide Nanepınarı Sahası: 

Kastamonu-Cide-Nanepınarı sahası 3.850 hektarlık alanı kapsamaktadır. 
Nanepınarı sahasındaki kömürlerin rödövans sözleşmesi ile işlettirilmesi işi için yapılan 
ihaleyi Üçeller firması kazanmıştır. 23.03.2005 tarihinde imzalanan sözleşme gereği 
firma, 10 yılda toplam 57.322 Ton taşkömürü üretmeyi taahhüt etmiştir. Üçeller firması 
Cide-Nanepınarı sahasında, 2005 yılı için 5.000 Ton/Yıl üretim taahhüdü ve 5 TL/Ton 
rödövans bedeli ile kömür üretimine başlamıştır.  
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Hukuku Kurum uhdesinde kalmak kaydıyla rödövans karşılığı işletmeciliği 
Üçeller Madencilik Ins. Tur. Gıda Ve Hayvancılık San Tic.Ltd. Sti. tarafından yapılan, 
23/12/2005 tarih ve 5863 sayılı, Nanepınarı Sahasının rödövans sözleşmesinin süresi 
31/12/2014 tarihi itibarı ile sona ermiştir. 

Bu on yıllık süre zarfında firma tarafından 41.871 Ton kömür, üretilip sevk 
edilmiş ve firmaya 448.623,70 TL rödövans payı tahakkuk ettirilmiştir.  

Kurumla işletmeci firma arasında imzalanan rödövans sözleşmesinin konuya 
ilişkin “Sözleşmenin süresi, üretim yılları ve üretim miktarları” başlıklı 5. maddesinin 
son fıkrası; 

 “Sözleşme süresinin bitiminde kömür rezervinin bitmemesi ve işletmecinin 
talebi halinde sözleşme süresi, tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir protokol ile beşer 
yıllık süreler halinde uzatılabilir. Bu protokolde son üretim yılına ilişkin asgari taahhüt 
miktarı esas alınır ve rödövans bedeli o tarihteki TTK’nın ortalama kömür satış fiyatının 
%15’ inden az olmayacak şekilde TTK tarafından belirlenir. Ancak bu uzatmanın 
yapılabilmesi için işletmecinin, TTK’ya karsı olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş 
olması zorunludur” hükmündedir. 

Sözleşmenin 5. maddesinin son fıkrasının “tarafların üzerinde mutabık kalacağı 
bir protokol ile beşer yıllık süreler halinde uzatılabilir.” hükmü doğrultusunda, Kurum 
tarafından hazırlanmış olan protokol üzerinde 10/02/2015 tarih ve 02434 sayı ile 
mutabakat sağlandığı görülmüştür.  

Protokolün başlama tarihi 01.01.2015, sona erme tarihi 31.12.2019 dur. Firmanın 
2015 yılı başı itibariyle beş yıl süre için üretmeyi taahhüt ettiği kömür miktarı toplam 
32.620 Ton'dur. Birinci üretim yılı olan 2015 yılında uygulanacak ton başına rödövans 
payı sözleşme doğrultusunda 31,76 TL olarak belirlenmiştir.  
 "6592 Sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Geçici 29. 
maddesi kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde; 

Yeraltındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı 
ödenmesine ilişkin 2015/7703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 23 Mayıs 2015 tarih ve 
29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, bilahare 09.07.2015 tarih ve 29411 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7765 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 08.04.2016 
tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8672 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile de değişiklikler yapılmıştır.  

 Bu kapsamda, Üçeller firmasına Nanepınarı sahasının 2015 yılı içinde sevkiyata 
kapalı olması nedeniyle fiyat farkı uygulamasının müessese tarafından 11.09.2014 ile 
31.12.2014 tarihleri arası için uygulandığı ve firmanın Aralık 2014 ayında 621,420 kg 
kömür sevkiyatı yapmış olması nedeniyle, 11.09.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arası için 
bildirilen 10,87 TL/Ton fiyat farkı ile; 6.754,84 TL ve 1.215,87 TL KDV olmak üzere 
toplam 7.970,71 TL tutarında fiyat farkı verildiği görülmüştür. 
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Hukuku Kurum uhdesinde kalmak kaydıyla rödövans karşılığı işletmeciliği 
Üçeller Madencilik Ins. Tur. Gıda Ve Hayvancılık San Tic.Ltd. Sti. tarafından yapılan, 
23/12/2005 tarih ve 5863 sayılı, Nanepınarı Sahasının rödövans sözleşmesinin süresi 
31/12/2014 tarihi itibarı ile sona ermiştir. 

Bu on yıllık süre zarfında firma tarafından 41.871 Ton kömür, üretilip sevk 
edilmiş ve firmaya 448.623,70 TL rödövans payı tahakkuk ettirilmiştir.  

Kurumla işletmeci firma arasında imzalanan rödövans sözleşmesinin konuya 
ilişkin “Sözleşmenin süresi, üretim yılları ve üretim miktarları” başlıklı 5. maddesinin 
son fıkrası; 

 “Sözleşme süresinin bitiminde kömür rezervinin bitmemesi ve işletmecinin 
talebi halinde sözleşme süresi, tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir protokol ile beşer 
yıllık süreler halinde uzatılabilir. Bu protokolde son üretim yılına ilişkin asgari taahhüt 
miktarı esas alınır ve rödövans bedeli o tarihteki TTK’nın ortalama kömür satış fiyatının 
%15’ inden az olmayacak şekilde TTK tarafından belirlenir. Ancak bu uzatmanın 
yapılabilmesi için işletmecinin, TTK’ya karsı olan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş 
olması zorunludur” hükmündedir. 

Sözleşmenin 5. maddesinin son fıkrasının “tarafların üzerinde mutabık kalacağı 
bir protokol ile beşer yıllık süreler halinde uzatılabilir.” hükmü doğrultusunda, Kurum 
tarafından hazırlanmış olan protokol üzerinde 10/02/2015 tarih ve 02434 sayı ile 
mutabakat sağlandığı görülmüştür.  

Protokolün başlama tarihi 01.01.2015, sona erme tarihi 31.12.2019 dur. Firmanın 
2015 yılı başı itibariyle beş yıl süre için üretmeyi taahhüt ettiği kömür miktarı toplam 
32.620 Ton'dur. Birinci üretim yılı olan 2015 yılında uygulanacak ton başına rödövans 
payı sözleşme doğrultusunda 31,76 TL olarak belirlenmiştir.  
 "6592 Sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Geçici 29. 
maddesi kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde; 

Yeraltındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı 
ödenmesine ilişkin 2015/7703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 23 Mayıs 2015 tarih ve 
29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, bilahare 09.07.2015 tarih ve 29411 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7765 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 08.04.2016 
tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8672 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile de değişiklikler yapılmıştır.  

 Bu kapsamda, Üçeller firmasına Nanepınarı sahasının 2015 yılı içinde sevkiyata 
kapalı olması nedeniyle fiyat farkı uygulamasının müessese tarafından 11.09.2014 ile 
31.12.2014 tarihleri arası için uygulandığı ve firmanın Aralık 2014 ayında 621,420 kg 
kömür sevkiyatı yapmış olması nedeniyle, 11.09.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arası için 
bildirilen 10,87 TL/Ton fiyat farkı ile; 6.754,84 TL ve 1.215,87 TL KDV olmak üzere 
toplam 7.970,71 TL tutarında fiyat farkı verildiği görülmüştür. 

 
 
 

 
 

 Firmanın 2015 yılı kömür üretim ve sevkiyatlarına ilişkin olarak müessese 
tarafından firmaya 01.01.2016 tarihinde 313.511,11 TL tutarında rödövans ve KDV 
bedeli tahakkuk ettirilmiştir.  
 Firmanın borcunu süresi içinde ödememesi nedeniyle, müessese 15.02.2016 
tarihli yazı ile; 
 31.01.2016 tarihi itibariyle firmanın müessesede 62.160,67 TL kesin teminatı ve 
72.520,78 TL üretim teminatı olmak üzere toplam 134.681,45 TL tutarında teminat 
mektubu bulunduğu ve yeni oluşan borç miktarının (313.511,11 TL) teminat miktarını 
aşmış olduğu, Protokolün Tahakkuk ve Ödemeler başlıklı 7/c-3 maddesinde belirtilen; 

 "Üretim dönemleri veya üretim yılları sonunda; İşletmecinin oluşacak rödövans, 
ceza tahakkuku, kira ve benzeri tüm borçları, hiçbir şekilde toplam teminatını 
aşmayacaktır. Borçların toplam teminatı aşması durumunda sahadan maden sevkiyatı 
durdurulur. Firmanın, borçları karşılayacak şekilde ek teminat vermesi durumunda 
sahanın sevkiyatı açılabilecektir. Bu teminat, borçların ödenmesi durumunda başka 
hiçbir işleme gerek kalmaksızın işletmeciye iade edilir" 

Hükmü bildirilerek, borçlarını karşılayacak şekilde ek teminat vermeleri 
gerektiği bildirilmiştir. 
 Bir ay içinde firmadan cevap gelmemesi üzerine firmaya 15.03.2016 tarihli yazı 
ile Protokolün 9-ç maddesi;  

“TTK, işletmecinin taahhüt ettiği üretim miktarının karşılığı olan rödövans 
bedeli, üretilen kömüre ait rödövans bedeli ve KDV alacakları dahil diğer her türlü 
alacaklarını ve faizlerini, uğradığı zararı, Devlet Hakkı nedeniyle oluşan borçları 
gecikme faizleriyle birlikte teminatlardan tahsil eder. Bu takdirde işletmeci durumun 
kendisine tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde teminatı eski seviyesine çıkarmak 
zorundadır. Üretim ve kesin teminatın süresi içinde protokol ile öngörülen seviyesine 
çıkartılmaması halinde, bu protokolün 27. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
sahadan kömür sevkiyatı durdurulur. Teminatların tamamlanmaması halinde; 
teminatların borçlara mahsup işlemi iptal edilerek, feshe ilişkin hükümler uygulanır" 
hükmü bildirilerek müesseseye 31.03.2016 tarihine kadar borçlarını karşılayacak 
şekilde ek teminat vermemeleri durumunda, 01.04.2016 tarihi itibariyle müessese hesap 
ve kayıtlarında bulunan, toplam tutarı 134.681,45 TL olan teminatlarına, borçlarına 
mahsuben el konulacağı, bu tarihten sonraki iki ay içinde teminatlarının eski seviyesine 
çıkartılmaması durumunda ise, firma ile Kurum arasında imzalanmış olan protokolün 
feshi yoluna gidileceği bildirilmiştir. 
 Firma 22.04.2016 tarihli yazısı ile "son aylarda ekonomik anlamda zorlu bir 
süreçten geçtiklerini, bu yüzden firmalarının bankalar nezdinde mağduriyet yaşamaması 
için, 33.200,00 TL tutarında olan teminat mektuplarına değil, müessese hesaplarında 
ayrıca mevcut bulunan ve toplam tutarı 101.481,45 TL olan nakit teminatlarının 
borçlarına mahsup edilmesini ve kalan borçları için, teminatlarını iki ay içinde borçlarını 
karşılayacak şekilde müesseseye sunacaklarını" beyan etmiştir. 
 Firmanın bu talebi üzerine, İşletmeler Daire Başkanlığı 15.06.2016 tarihli cevap 
yazısı ile; "Kurum ile firma arasında imzalanmış olan 10.02.2015 tarih ve 02434 sayılı 
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Protokolün “TTK’ya Ödenecek Rödövans Payı ve Ödemeler” başlıklı 7. Maddesi ve 
“Kesin Teminat ve Üretim Teminatı” başlıklı 9. Maddesi hükümleri gereğince iş ve 
işlemlerin tesis edilmesi" gerektiğini Müesseseye iletmiştir. 

Müessese 17.06.2016 tarihli yazısı ile firmaya 31.05.2016 tarihi itibariyle 
Kuruma 301.812,89 TL rödövans ve KDV, 28.599,72 TL gecikme faizi olmak üzere 
toplam 330.412,61TL borçlarının bulunduğunu, 17.06.2016 tarihi itibariyle müessese 
kayıtlarında mevcut, toplam  tutarı 101.481,45 TL olan nakit teminatlarının, borçlarına 
mahsuben müessese hesaplarına aktarıldığını ve müesseseye 228.931,16 TL bakiye 
borçlarının bulunduğunu bildirerek, 228.931,16 TL bakiye borcun 30.06.2016 tarihine 
kadar müessese ilgili hesaplarına yatırılması gerektiğini, Ayrıca 10.02.2015 tarih ve 
02434 sayı ile mutabakat sağlanan protokol gereği müessesede mevcut teminat 
mektuplarına ilaveten Kuruma tevdii edilen ve firmanın borçlarına mahsuben Müessese 
hesaplarına aktarılan 44.960,67 TL kesin teminat ve 56.520,78 TL üretim teminatlarının 
ayrı ayrı olmak üzere 17.08.2016 tarihine kadar müessese ilgili hesaplarına yatırılması 
gerektiğini, aksi durumda fesih işlemlerinin uygulanacağını bildirdiği görülmüştür.  

Haziran 2016 itibariyle firmanın 301.812,89 TL rödövans ve KDV bedeli, 
28.599,72 TL gecikme faizi olmak üzere toplam 330.412,61TL borcu bulunduğu ve bu 
borca mukabil teminatlarının bulunmadığı bu nedenle de sahanın kömür sevkiyatına 
kapalı olduğu, bilahare  Üçeller Madencilik İnş. Tur. Gıda ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti.' 
nin rödövans sözleşmesi ve protokol hükümleri ile tayin olunan yükümlülüklerini yerine 
getirememesi nedeniyle TTK Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarih ve 50 sayılı kararı 
ile sözleşmesinin tek taraflı olarak fesih edildiği, 

 Fesih kararının firmaya tebliğ edildiği 09.03.2017 tarihine kadar olan firma 
borçlarının  421.506,62 TL (rödövans, KDV, gecikme faizi, devlet hakkı) olduğu, 
firmanın Zonguldak 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde 2017/278 Esas no ile rödövans 
sözleşmesine müdahalenin ve mürazasının önlenmesi amacıyla dava açtığı, Kurum 
Hukuk Müşavirliği tarafından da 21.06.2017 tarihinde   Zonguldak 3. İcra Müdürlüğü 
2017/2297 nolu dosyası kapsamında 450.645,39 TL bedelli icra takibi başlatıldığı 
görülmüştür. 

 

Amasra Çakraz Bozköy Sahası (Kuvars Kumu) : 

Amasra-Çakraz-Bozköy sahası 1350 hektarlık alanı kapsamaktadır. Bozköy 
sahasındaki kuvars kumu varlığının rödövans sözleşmesi ile işlettirilmesi işi için yapılan 
ihaleyi Altur Liman Hiz.Hafr.Mad.Nak.İnş.Pet.Ür.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. kazanmıştır. 
04.03.2008 tarihinde imzalanan sözleşme gereği firma, 10 yılda toplam 806.700 Ton 
kuvars kumu üretmeyi taahhüt  etmiştir. Firma Haziran 2012 ayına kadar herhangi bir 
madencilik ve üretim faaliyetinde bulunmamıştır.  

Sözleşme gereği asgari üretim taahhüdü üzerinden yapılan ve tahakkuk tutarı 68 
bin TL olan rödövans borcunun firmanın bu borcun taksitlendirilmesi talebinin de uygun 
görülmesine rağmen ödenmemesi üzerine firma teminatı 60 bin TL nakde çevrilerek 
irad kaydedilmiş, takiben sözleşmenin feshine yönelik hukuki sürecin başlatılması için 
Müessese tarafından Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunulmuştur. 
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Protokolün “TTK’ya Ödenecek Rödövans Payı ve Ödemeler” başlıklı 7. Maddesi ve 
“Kesin Teminat ve Üretim Teminatı” başlıklı 9. Maddesi hükümleri gereğince iş ve 
işlemlerin tesis edilmesi" gerektiğini Müesseseye iletmiştir. 

Müessese 17.06.2016 tarihli yazısı ile firmaya 31.05.2016 tarihi itibariyle 
Kuruma 301.812,89 TL rödövans ve KDV, 28.599,72 TL gecikme faizi olmak üzere 
toplam 330.412,61TL borçlarının bulunduğunu, 17.06.2016 tarihi itibariyle müessese 
kayıtlarında mevcut, toplam  tutarı 101.481,45 TL olan nakit teminatlarının, borçlarına 
mahsuben müessese hesaplarına aktarıldığını ve müesseseye 228.931,16 TL bakiye 
borçlarının bulunduğunu bildirerek, 228.931,16 TL bakiye borcun 30.06.2016 tarihine 
kadar müessese ilgili hesaplarına yatırılması gerektiğini, Ayrıca 10.02.2015 tarih ve 
02434 sayı ile mutabakat sağlanan protokol gereği müessesede mevcut teminat 
mektuplarına ilaveten Kuruma tevdii edilen ve firmanın borçlarına mahsuben Müessese 
hesaplarına aktarılan 44.960,67 TL kesin teminat ve 56.520,78 TL üretim teminatlarının 
ayrı ayrı olmak üzere 17.08.2016 tarihine kadar müessese ilgili hesaplarına yatırılması 
gerektiğini, aksi durumda fesih işlemlerinin uygulanacağını bildirdiği görülmüştür.  

Haziran 2016 itibariyle firmanın 301.812,89 TL rödövans ve KDV bedeli, 
28.599,72 TL gecikme faizi olmak üzere toplam 330.412,61TL borcu bulunduğu ve bu 
borca mukabil teminatlarının bulunmadığı bu nedenle de sahanın kömür sevkiyatına 
kapalı olduğu, bilahare  Üçeller Madencilik İnş. Tur. Gıda ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti.' 
nin rödövans sözleşmesi ve protokol hükümleri ile tayin olunan yükümlülüklerini yerine 
getirememesi nedeniyle TTK Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarih ve 50 sayılı kararı 
ile sözleşmesinin tek taraflı olarak fesih edildiği, 

 Fesih kararının firmaya tebliğ edildiği 09.03.2017 tarihine kadar olan firma 
borçlarının  421.506,62 TL (rödövans, KDV, gecikme faizi, devlet hakkı) olduğu, 
firmanın Zonguldak 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde 2017/278 Esas no ile rödövans 
sözleşmesine müdahalenin ve mürazasının önlenmesi amacıyla dava açtığı, Kurum 
Hukuk Müşavirliği tarafından da 21.06.2017 tarihinde   Zonguldak 3. İcra Müdürlüğü 
2017/2297 nolu dosyası kapsamında 450.645,39 TL bedelli icra takibi başlatıldığı 
görülmüştür. 

 

Amasra Çakraz Bozköy Sahası (Kuvars Kumu) : 

Amasra-Çakraz-Bozköy sahası 1350 hektarlık alanı kapsamaktadır. Bozköy 
sahasındaki kuvars kumu varlığının rödövans sözleşmesi ile işlettirilmesi işi için yapılan 
ihaleyi Altur Liman Hiz.Hafr.Mad.Nak.İnş.Pet.Ür.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. kazanmıştır. 
04.03.2008 tarihinde imzalanan sözleşme gereği firma, 10 yılda toplam 806.700 Ton 
kuvars kumu üretmeyi taahhüt  etmiştir. Firma Haziran 2012 ayına kadar herhangi bir 
madencilik ve üretim faaliyetinde bulunmamıştır.  

Sözleşme gereği asgari üretim taahhüdü üzerinden yapılan ve tahakkuk tutarı 68 
bin TL olan rödövans borcunun firmanın bu borcun taksitlendirilmesi talebinin de uygun 
görülmesine rağmen ödenmemesi üzerine firma teminatı 60 bin TL nakde çevrilerek 
irad kaydedilmiş, takiben sözleşmenin feshine yönelik hukuki sürecin başlatılması için 
Müessese tarafından Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunulmuştur. 

 
 
 

 
 

Firma 17.06.2012 tarihinde Bozköy Kuvars Kumu sahasıyla ilgili Sözleşmenin 
23. Maddesine göre tüm haklarını Yazlar Paz. Beton ve Petrol Ür. San. Tic. A.Ş. 
firmasına devretmek üzere Kurum'a başvuruda bulunmuştur. Kurum Yönetim Kurulu 
22.06.2012 tarih 236 sayılı Kararı ile Amasra Bozköy Kuvars Kumu sahasıyla ilgili 
olarak Sözleşme ve İhale Şartnamesi'nin aynı koşullarda devredilmesini, 28.06.2012 
tarih ve 8146-8704 sayılı Devir Sözleşmesi ile onaylamıştır. 

Yazlar Firması sahayla ilgili parasal sorumluluklarını yerine getirmiş, ulaşım, 
hazırlık ve benzeri işlerini tamamlayarak Ekim 2012 tarihi itibariyle 61.000 Ton/Yıl 
üretim taahhüdü ve 1,72 TL/Ton rödövans bedeli ile kuvars kumu üretimine başlamıştır. 

Firma 2015 yılında kuvars kumu üretimi yapmamıştır. Sözleşme gereği firmaya 
taahhüt ettiği miktar üzerinden KDV dahil 173.766,80 TL rödövans bedeli tahakkuk 
ettirilerek tahsil edilmiştir. 

Bozköy kuvars kumu sahasında 2016 yılında da üretim ve sevkiyat olmamıştır. 
Bu sahanın 2016 yılı taahhüt kuvars kumu üretim  miktarı 81.500 ton olduğundan, 1,99 
TL/ton rödövans bedeli üzerinden tahakkuk eden rödövans bedeli KDV dâhil 
191.378,30 TL olup, tahsil edildiği görülmüştür. 

Firmanın 2017 yılı için üretim taahhüdü 90.000 ton olup, rödövans bedeli 2,15 
TL/ton'dur. 

Bartın Merkez Yeşilkaya Kil Sahası; 
 Bartın Merkez Yeşilkaya Kil Sahasının rödövans usulü ile işlettirilmesi işi 
22.06.2015 tarihinde yapılan ihale ile Akaltaş Madencilik Hafr. Nak. San. ve Tic. 
A.Ş.’ye verilmiş olup, firma Kurum arasında 24 Temmuz 2015 tarihinde imzalanan 
1513602 sipariş numaralı sözleşme ile devreye girmiştir. Sözleşmenin süresi 15 yıl olup 
firma, Yeşilkaya kil sahasında 2000 ha üzerinde 15 yılda toplam 270.000 ton kil üretimi 
gerçekleştirmeyi taahhüt etmiştir. Sözleşmenin süresi, ÇED izni, orman irtifak izni veya 
TTK Kil İşletme ruhsatından en geç alınanın, alındığı cari yılı takip eden yıl başından 
itibaren başlayacak olup ilk üretim yılı rödövans payı 3 TL/tondur. Bu iş için kesin 
teminat tutarı 48.600,00 TL olup, firma 75.000,00 TL tutarında süresiz kesin teminat 
mektubunu Kuruma tevdi etmiştir. 
 Sahanın yer teslimi 20.08.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, rödövans 
sözleşmesinin 14-b maddesine göre, firma tarafından hazırlanan İşletme Projesi 
Müessese Yönetim Komitesinin 16/09/2015 tarih, 38 sayılı kararıyla uygun bulunarak 
TTK Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Firma, sözleşme gereği alınması gereken 
izinlerden ÇED iznini 24,95 hektar alan için Bartın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 05.05.2016 tarih E-201613 sayılı yazısı ile almıştır. Kil sahası için 
gerekli orman irtifak izni kapsamında firmanın talebi ile müessese tarafından Zonguldak 
Orman Bölge Müdürlüğü’ne 24.05.2016 tarih 2415 sayılı yazı ile müracaat edilmiştir. 
Firmanın talep ettiği 27.775 m² ve 1.856 m² lik alanların orman izinleri 06.03.2017 
tarihinde alınmıştır. 
 Müessesenin firmaya yazdığı 08.03.2017 tarih 1317 sayılı yazı ile; Firma ile 
kurum arasında aktedilen rödövans sözleşmesinin 11. ve 14/c maddelerinde belirlenen 
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iş ve işlemlerin tamamlanmış olduğu, Kurum tarafından MİGEM'e İşletme İzni için 
gerekli müracaatın yapılabilmesi amacıyla, ÇED Belgesi, orman izinleri, işletme projesi 
vb. evrakların bir örneği TTK da kalacak Bir örneği de MİGEM'e sunulacak şekilde  CD 
ortamında hazırlanarak İşletmeler Dairesi Başkanlığına müracaat edilmesinin istenildiği 
görülmüştür. 
 Kurumun, sözleşmenin 11. Maddesinin 2. Bendi hükmüne göre gerekli iş ve 
işlemlerin tamamlanmasını müteakip, Kil İşletme Ruhsatının alınması için ETKB 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapacağı belirtilmiştir. 
 

 Amasra- B Sahası (Hema Endüstri A.Ş.); 

Amasra Müessesesi imtiyaz sahası içerisinde yer alan ve Amasra-A sahasının -
400 kotunun altı olarak belirlenen Amasra-B sahasının, hukuku Kurum uhdesinde 
kalması kaydı ile ilk 3 yılı hazırlık süresi olmak üzere 20 yıl süre ve 7,15 TL/ton 
rödövans bedeli karşılığında işletilmesi işini üstlenen Hema Endüstri A.Ş. firması ile 
15.04.2005 tarihli sözleşme imzalanmıştır.   

Sözleşmenin bazı önemli şartları ve firma taahhütleri şu şekildedir: 

Taraflarca imzalanan sözleşmenin süresi, imzalandığı tarihten başlamak üzere 20 
yıl olup, sözleşme onar yıllık süreler halinde uzatılabilir. 

ʺBaşlangıç rödövans bedeli 7,15 TL/ton’ dur.  

Yıllar itibarı ile rödövans bedeli artışı, D.İ.E. Madencilik ve Taşocakçılığı 
indeksindeki artışa göre yapılacaktır.ʺ 

İşin fiili başlama tarihi, yer teslim tarihidir. 

Hazırlık dönemi işletmeci tarafından teklif mektubunda belirtildiği üzere 36 
aydır. 

Taahhüt edilen üretim miktarı 20 yılda toplam 56.000.000 Ton olup; 
1. 2. 3. Yıllar               : Hazırlık Dönemi 
Hazırlık döneminin 3. Yılı üretim  : 500.000 Ton 
4. 5. 6. Yıllar  üretim   : 2.500.000 Ton/Yıl 
7. ve 8. Yıllar üretim             : 3.000.000 Ton/Yıl 
9.-20. Yıllar arası üretim (20.yıl dahil) : 3.500.000 Ton/Yıl 
TOPLAM     : 56.000.000 Ton   
Şeklindedir. 

15.04.2005 tarihli sözleşme hükümlerine göre firmanın 45 gün içinde İşletme 
Projesi vermesi gerekirken, firma; 05.07.2005 tarihinde kuruma “Amasra-B Projesi Ön 
Etüt Raporu” adı altında bir rapor, 12.09.2005 tarihinde 2 adet Rapor, 08.11.2005 
tarihinde bir Proje ve 01.12.2005 tarihinde ise “Kömür Üretim Projesi” başlıklarını 
taşıyan rapor ve projeler sunmuştur.  Söz konusu rapor ve projelerin Kurum tarafından 
yetersiz bulunması ve uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri taşıması nedeniyle 
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ortamında hazırlanarak İşletmeler Dairesi Başkanlığına müracaat edilmesinin istenildiği 
görülmüştür. 
 Kurumun, sözleşmenin 11. Maddesinin 2. Bendi hükmüne göre gerekli iş ve 
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Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapacağı belirtilmiştir. 
 

 Amasra- B Sahası (Hema Endüstri A.Ş.); 

Amasra Müessesesi imtiyaz sahası içerisinde yer alan ve Amasra-A sahasının -
400 kotunun altı olarak belirlenen Amasra-B sahasının, hukuku Kurum uhdesinde 
kalması kaydı ile ilk 3 yılı hazırlık süresi olmak üzere 20 yıl süre ve 7,15 TL/ton 
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15.04.2005 tarihli sözleşme imzalanmıştır.   

Sözleşmenin bazı önemli şartları ve firma taahhütleri şu şekildedir: 

Taraflarca imzalanan sözleşmenin süresi, imzalandığı tarihten başlamak üzere 20 
yıl olup, sözleşme onar yıllık süreler halinde uzatılabilir. 

ʺBaşlangıç rödövans bedeli 7,15 TL/ton’ dur.  

Yıllar itibarı ile rödövans bedeli artışı, D.İ.E. Madencilik ve Taşocakçılığı 
indeksindeki artışa göre yapılacaktır.ʺ 

İşin fiili başlama tarihi, yer teslim tarihidir. 

Hazırlık dönemi işletmeci tarafından teklif mektubunda belirtildiği üzere 36 
aydır. 

Taahhüt edilen üretim miktarı 20 yılda toplam 56.000.000 Ton olup; 
1. 2. 3. Yıllar               : Hazırlık Dönemi 
Hazırlık döneminin 3. Yılı üretim  : 500.000 Ton 
4. 5. 6. Yıllar  üretim   : 2.500.000 Ton/Yıl 
7. ve 8. Yıllar üretim             : 3.000.000 Ton/Yıl 
9.-20. Yıllar arası üretim (20.yıl dahil) : 3.500.000 Ton/Yıl 
TOPLAM     : 56.000.000 Ton   
Şeklindedir. 

15.04.2005 tarihli sözleşme hükümlerine göre firmanın 45 gün içinde İşletme 
Projesi vermesi gerekirken, firma; 05.07.2005 tarihinde kuruma “Amasra-B Projesi Ön 
Etüt Raporu” adı altında bir rapor, 12.09.2005 tarihinde 2 adet Rapor, 08.11.2005 
tarihinde bir Proje ve 01.12.2005 tarihinde ise “Kömür Üretim Projesi” başlıklarını 
taşıyan rapor ve projeler sunmuştur.  Söz konusu rapor ve projelerin Kurum tarafından 
yetersiz bulunması ve uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri taşıması nedeniyle 

 
 
 

 
 

iade edilmiş ve sözleşme hükümlerine uygun standartta hazırlanan bir “İşletme 
Projesi”nin teslimi için firmaya 23.02.2006 tarihinde 45 günlük bir süre verilmiştir. 

Sonuç itibarıyla sözleşmenin imzalanmasından sonra 45 gün içinde verilecek 
İşletme Projesinin onaylanmasını takip eden 7 gün içinde yapılması gereken ʺYer 
Teslimiʺ yaklaşık 1 yıllık gecikme ile 10.05.2006 tarihinde yapılabilmiş ve bu tarihte 
sözleşme gereği iş (hazırlık dönemi) fiilen başlamıştır. 

Sözleşmenin 12.nci maddesi hükümleri doğrultusunda firmanın; belediyeler, il 
özel idaresi, orman işletmesi, DSİ ile anlaşmazlıkları çözülmüş, çevre ve sit alanları 
konusunda ortaya çıkan sorunların çözülmesinde ve ihtiyaç duyduğu özel şahıs 
arazilerinin kamulaştırılmasında yardımcı olunmuştur. Ayrıca, TTK Amasra 
Müessesesi işletme sahasının (karo sahası) hemen bitişiğinde kuyu açılmasına izin 
verilmiş, TTK’ya ait bazı araziler Firmaya satılmış veya kiralanmış, TTK Amasra 
Müessesesi İşletme sahası içinde bulunan binaların bir kısmı tümüyle, bir kısmının da 
bazı katları kiraya verilmiş ve hatta Müessese giriş nizamiyesi firma personeli ile ortak 
kullanılmaya başlanmıştır.  

İşletme sahası içindeki binaların Firmaya kiraya verilmesi ile Müessese giriş 
nizamiyesinin ortak kullanımı TTK Amasra Müessesesi ile Hema Endüstri A.Ş. 
işletmesini iç içe hale getirmiş, Müessese Müdürlüğü ve Müessese karo sahasına giriş 
ve çıkışların da tam olarak kontrolünü imkansız hale getirmiştir.   

Kurum tarafından Hema Endüstri A.Ş.’ye satış suretiyle devri yapılan 4 adet arsa 
Gömü Köyünde bulunmaktadır. Bu arsaların toplamı 16.980 m² olup 157.100 TL + 
KDV bedelle satılmıştır. Kurum tarafından kira karşılığı bazı bina ve arsalarını da ilgili 
firmanın kullanımına verildiği görülmektedir. Değişik amaçlarla kullanılmak üzere 3 
bina, 2 bina ve arsası ve 4 arsa bu kapsamda bedeli mukabilinde firmaya kiralanmıştır. 

Firmanın müessesenin kullanımında olan +40/-250 katlarına hizmet veren 
Amasra Kuyusu’nun ʺatıl kapasitesindenʺ yararlanılması ile ʺaynı kuyunun -350 
katından -425 katına desandre ve irtibat galerisi sürülmesi ile havalandırma ihtiyacının 
karşılanmasıʺ konularını içeren talebi de TTK Yönetim Kurulu’nun 16.05.2006 tarih ve 
148 sayılı Kararı ile kabul edilmiş, bu kapsamda Kurum ile Firma arasında Müessese 
yer altı ve yerüstü tesislerinin ortak kullanımı anlamına gelen Protokoller 
düzenlenmiştir. 

İşyerinde yetkili Genel Maden İşçileri Sendikası tarafından; TTK Yönetim 
Kurulunun 16.05.2006 tarih ve 148 sayılı kararı ile bu kararın uygulanmasına ilişkin 
protokollerin işletmenin çalışma şartlarını ve şeklini değiştirdiği, rödövans 
işletmecisinin kendisine ait (B) sahasında açması gereken kuyu yerine TTK Amasra 
Müessesesine ait (A) sahasındaki mevcut kuyunun atıl kapasitesinden yararlanma ile 
(A) sahasının en derin kotundan desandre ve irtibat galerisi sürme talebinin ihale 
şartlarında ve sözleşmede değişiklik anlamına geldiği, ihale bittikten sonra ihale 
şartlarında değişiklik yapılarak ihale şartlarında ve sözleşmede yer almayan bir imkanın 
ihaleden bir yıl sonra işletmeciye tanınmasının rödövanscıya haksız çıkar sağladığı ve 
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bu hususların hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu belirtilerek, TTK Yönetim Kurulu 
Kararı ile bu kararın uygulanmasına ilişkin protokollerin iptali için 10.07.2006 tarihinde 
Zonguldak İdare Mahkemesinde TTK aleyhine 2008/305 Esas No.’lu dava açılmıştır. 

Dava, çeşitli yargılama aşamalarından geçtikten sonra Mahkemenin 18.06.2008 
tarih ve 2008/745 sayılı kararı ile TTK aleyhine sonuçlanmış, dava konusu yönetim 
kurulu kararı ve protokoller iptal edilmiştir. Bu karar gereğince rödövans işletmecisi 
firmanın TTK Amasra Müessesesinin halen kullanmakta olduğu kuyu ve diğer yer altı 
tesislerinden yararlanma imkanı ortadan kalkmıştır.  

Firma 31.10.2007 tarihinde Kurum’a 30.07.2007 tarihinde hazırladıkları “Üretim 
Projesi” ve “Üretim Planı”nı vermiştir. Bu proje Kurum ilgili birimlerince incelenip 
uygun bulunmuştur. Yine, firma tarafından hazırlanan Kasım 2007 tarihli “Amasra 
Taşkömürü İşletme Müessesesinde Kuyu Kafes Vinci, -250 Kat Lağımı ve -250/-350 
Desandre Lağımının Kullanımına ve Yapılacak İhzaratlara İlişkin Proje” Kuruma teslim 
edilmiştir. Kuruma verilen ve incelenerek kabul edilen işletme projesindeki hazırlık ve 
üretim terminlerine göre firma; 2009 yılında 555 bin ton, 2010 yılında 2,5 milyon ton, 
2011 ve 2012 yıllarında 2,7 milyon ton üretim yapacağını taahhüt ettiği görülmüştür. 

Mevcut Avam Proje’nin tekâmül ettirilerek sözleşmede belirtilen standartta 
İşletme Projesi’nin hazırlanmasını teminen firmaya yapılan uyarılar sonucunda firmaca 
hazırlanan İşletme Projesi’nin, Genel Müdürlükçe 24.03.2009 tarihinde; Projede 
belirtilen kuyunun “-250 ve -325 insetlerinden galeri sürülmemesi” kaydı ile 
onaylandığı görülmüştür. 

Müessesede görev yapan Başuzmanlardan oluşturulan bir ekibin hazırladığı 
11.02.2011 tarihli Rapor’da; Firmanın bu tarihe kadar Kuruma verdiği projelerin 
hiçbirisinin, sözleşmenin 13/b maddesinde belirtilen “İşletme Projesi”  kapsamında 
olmadığı, böyle bir projenin var olmaması nedeniyle de sözleşmenin 15.nci maddesi 
gereği kontrol ve denetim çalışmalarının gereği gibi yapılamadığının tespiti üzerine 
firmaya sözleşmede belirtilen standartta “İşletme Projesi” hazırlaması için ilave süre 
verildiği ve bu süre zarfında  hazırlanan İşletme Projesinin de üç kez eksik görülerek 
iade edildiği, 17.07.2012 tarihi itibarıyla tamamlanan nihai projenin Kurum tarafından 
onaylandığı görülmüştür. 

1.ci süre uzatımı; 

Firma ile imzalanmış sözleşme gereğince hazırlık süresi yer teslim tarihinden 
itibaren 36 aylık süre olarak kabul edilmiştir.  Yer teslim tarihi dikkate alındığında 36 
aylık hazırlık süresi 10.05.2009 tarihinde sonuçlanmış olması ve bu tarih itibarıyla da 
üretim taahhüt sürecinin başlamış olması gerekmekte iken, firma 21.01.2008 tarihli 
dilekçesi ile kendilerinden kaynaklanmayan bazı aksaklıklardan bahisle 27 ay 10 günlük 
gecikmeleri olduğunu ileri sürerek üretime başlama tarihinin ertelenmesi talebinde 
bulunmuştur. 
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Firmanın bu talebine istinaden TTK Yönetim Kurulu’nun 03.03.2008 tarih ve 43 
sayılı kararı ile firmaya 17 ay 5 günlük ek süre verilmesi hususu kabul edilmiştir. 

2.nci süre uzatımı; 

Firma 28.08.2009 tarih 2009/311 sayılı yazısı ile; tüm dünya genelinde oluşan 
ekonomik kriz, A.T.İ kuyusunun ve desandresinin kendilerine Mahkeme kararı ile 
kullandırılmaması, Açtıkları Kazpınar II no.lu kuyunun su baskınına uğraması 
nedeniyle yapım çalışmalarının gecikmesi, Amasra III no.lu kuyunun pasasının döküm 
güçlüğü ile sondaj çalışmalarının engellenmesi ve durdurulması, orman izinlerinin 
gecikmesi, yüksek gerilim enerji nakil hatlarının devreye alınmasında meydana gelen 
sorunlar, kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlar gibi 
nedenlerle teknik, ekonomik ve sosyolojik etkenlerden kaynaklanan zorluklar 
yaşadıklarını belirterek ellerinde olmayan bu nedenlerden dolayı  tekrar süre uzatım 
talebinde   bulunmuştur. 

Firma talebi Kurumca tetkik edilerek; 17 ay 21 gün ilave hazırlık süresi verilmek 
suretiyle sözleşme süresinin yeniden yapılandırılarak; hazırlık dönemi bitiminin 
05.04.2012, üretim dönemi başlangıcının 06.04.2012 ve sözleşme süresinin bitiş 
tarihinin 05.04.2029 tarihi olarak uygulanması, TTK Yönetim Kurulu’nun 30.10.2009 
tarih 351 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 

3.üncü süre uzatımı; 

Firma bu defa 05.01.2012 tarih ve 18 sayılı yazısı ile; orman izinlerinin 
durdurulması, enerji yetersizliği, 3 no.lu kuyuda pasa döküm alanı sorunu ve Kazpınar 
kuyusunun su baskınına uğraması nedeniyle yapılan çalışmalar ve “Ekvator Prensipleri” 
gibi ellerinde olmayan nedenlerden dolayı hazırlık süresinin 42 ay 4 gün uzatılması 
talebinde bulunmuştur. 

Firma talebi Kurumca değerlendirilmiş ve;  Firmaya yeniden 9 ay 16 gün ilave 
hazırlık süresi verilmek suretiyle, hazırlık dönemi bitiminin 21.01.2013, üretim dönemi 
başlangıcının 22.01.2013 ve sözleşme süresinin bitiş tarihinin 21.01.2030  tarihi olarak 
uygulanması TTK Yönetim Kurulu’nun 16.03.2012 tarih 98 sayılı kararı ile kabul 
edilmiştir. 

Firmaya verilen 9 ay 16 günlük 3. süre uzatımı devam ederken, Kuruma muhatap 
10.08.2012  tarih 2012/79 sayılı yazısı ile 4. Kez ek süre talebinde bulunduğu, kurumun 
07.09.2012 tarih 2775 sayılı cevabi yazısı ile de Kurumun firmanın taleplerine istinaden 
tüm gecikmeleri detaylı bir şekilde değerlendirmiş olduğu ve gerekli olan ek hazırlık 
sürelerini sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca verdiğinden bahisle, daha önce 
değerlendirilmiş olan taleplerinin tekrar değerlendirilerek hazırlık süresine ek hazırlık 
süresi verilmesinin uygun bulunmadığının firmaya bildirildiği görülmüştür. 

Firmanın, verdiği teklif ile taahhüt ettiği üretimi gerçekleştirebilmek için 
yapacağı hazırlık çalışmalarının süresini, ihale şartnamesinde teklif edilebilecek “azami 
hazırlık süresi 96 ay olarak belirtilmekte iken”, bu sürenin çok altında 36 ay olarak teklif 
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etmesinin ihale koşullarında hazırlık süresine ilişkin puanlamada avantaj sağlamaya 
çalıştığını, sadece ihaleyi alabilmek için hazırlık süresini 36 ay gibi bu boyuttaki bir 
işletme için gerçekleşmesi mümkün olmayan bir süre teklif ettiğini göstermektedir.    
Gelinen noktada firmaya verilen 3 süre uzatımı ile hazırlık süresi, toplam da 44 ay 12 
gün uzatılarak 80 ay 12 güne çıkarılmış olmaktadır.   

Esas itibarıyla, Polonya Kopex firması ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
geçmiş yıllarda hazırladıkları Amasra-B Sahasına ilişkin işletme projelerinde, bu saha 
için hazırlık süresinin 6-11 yıl arasında olabileceğinin belirtildiği görülmekte iken 
firmanın, ihaleyi kazanabilmek için bu 3 yıl olarak teklif etmesi, diğer yandan TTK’ca 
hazırlanan  şartnamede azami hazırlık süresinin 96 ay olarak belirtilmesine karşılık, 
firma teklifi olan 3 yıllık hazırlık süresinin yeterliliğinin de ihale onay sürecinde Kurum 
tarafından sorgulanmaması gibi nedenlerin ek süre taleplerinin başlamasına ve asgari 
üretim taahhüdü üzerinden tahakkuk ettirilen rödövans bedellerinin ödenmesinin 
ertelenmesine neden olduğu görülmüştür. 

 Firmanın, ihaleye girmeden önce sahaya ilişkin olarak, yukarıda belirtilen 
raporları, mevcut sondaj verilerini vb. Kurumun elinde bulunan tüm teknik doküman ve 
verileri inceleyerek, gerekli değerlendirmeleri yapmak suretiyle hazırlık süresine ilişkin  
teklifini yapmış olması  gerekmektedir.  Hal böyle iken, sözleşmenin ilgili maddesinde 
sayılan, hazırlık faaliyetlerini engelleyecek kanuni grev, salgın hastalık, afet, seferberlik 
hali, v.b. hiçbir olağanüstü halin bulunmamasına rağmen firmaya ek süre verilmesinin 
ihale şartlarına, şartname ve sözleşmeye aykırılık teşkil ettiği, ihaleye katılan diğer 
firmalara da haksızlık yapıldığı, bunun farklı hukuki süreçlere ve zararlara yol 
açabileceği  görüldüğünden;  2010, 2011 ve 2012 yılı Denetim Raporlarında konuya 
ilişkin olarak özetle; 

 “İhale şartlarına, şartnamelerine ve sözleşmeye aykırılık teşkil eden 
uygulamalardan kaçınılması ile gerektiğinde sözleşmenin feshi de dahil işlem 
yapılması” önerisi yapılmıştır.  

Firmanın Aralık 2012 tarihli asgari 36 aylık 4. Süre uzatım talebinin Kurum 
tarafından kabul edilmemesi üzerine, 29.01.2013 tarihinde Amasra Taşkömürü İşletme 
Müessesesi tarafından 602 sayılı yazı ile Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. Firmasına; 

Hazırlık döneminin 21.01.2013 tarihi itibarıyla sona erdiği, 

3. Hazırlık yılı taahhüt edilen üretim miktarının 500.000 ton/yıl olduğu, 3. 
Hazırlık yılı rödövans bedelinin 14,43 TL/ton olduğu, ödenecek rödövans tutarının 
7.215.000 TL, KDV’sinin 1.298.700 TL olmak üzere 3. Hazırlık yılına ait rödövans 
tutarının (KDV dahil) 8.513.700 TL olduğu, 

3. Hazırlık yılına ait Rödövans bedeli olan (KDV dahil) 8.513.700 TL’nin 
22.02.2013 tarihine kadar Kurum banka hesaplarına yatırılması gerektiği,  

Birinci üretim yılının 22.01.2013 tarihinde 15,22 TL/ton rödövans bedeliyle 
başladığı, 
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etmesinin ihale koşullarında hazırlık süresine ilişkin puanlamada avantaj sağlamaya 
çalıştığını, sadece ihaleyi alabilmek için hazırlık süresini 36 ay gibi bu boyuttaki bir 
işletme için gerçekleşmesi mümkün olmayan bir süre teklif ettiğini göstermektedir.    
Gelinen noktada firmaya verilen 3 süre uzatımı ile hazırlık süresi, toplam da 44 ay 12 
gün uzatılarak 80 ay 12 güne çıkarılmış olmaktadır.   

Esas itibarıyla, Polonya Kopex firması ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
geçmiş yıllarda hazırladıkları Amasra-B Sahasına ilişkin işletme projelerinde, bu saha 
için hazırlık süresinin 6-11 yıl arasında olabileceğinin belirtildiği görülmekte iken 
firmanın, ihaleyi kazanabilmek için bu 3 yıl olarak teklif etmesi, diğer yandan TTK’ca 
hazırlanan  şartnamede azami hazırlık süresinin 96 ay olarak belirtilmesine karşılık, 
firma teklifi olan 3 yıllık hazırlık süresinin yeterliliğinin de ihale onay sürecinde Kurum 
tarafından sorgulanmaması gibi nedenlerin ek süre taleplerinin başlamasına ve asgari 
üretim taahhüdü üzerinden tahakkuk ettirilen rödövans bedellerinin ödenmesinin 
ertelenmesine neden olduğu görülmüştür. 

 Firmanın, ihaleye girmeden önce sahaya ilişkin olarak, yukarıda belirtilen 
raporları, mevcut sondaj verilerini vb. Kurumun elinde bulunan tüm teknik doküman ve 
verileri inceleyerek, gerekli değerlendirmeleri yapmak suretiyle hazırlık süresine ilişkin  
teklifini yapmış olması  gerekmektedir.  Hal böyle iken, sözleşmenin ilgili maddesinde 
sayılan, hazırlık faaliyetlerini engelleyecek kanuni grev, salgın hastalık, afet, seferberlik 
hali, v.b. hiçbir olağanüstü halin bulunmamasına rağmen firmaya ek süre verilmesinin 
ihale şartlarına, şartname ve sözleşmeye aykırılık teşkil ettiği, ihaleye katılan diğer 
firmalara da haksızlık yapıldığı, bunun farklı hukuki süreçlere ve zararlara yol 
açabileceği  görüldüğünden;  2010, 2011 ve 2012 yılı Denetim Raporlarında konuya 
ilişkin olarak özetle; 

 “İhale şartlarına, şartnamelerine ve sözleşmeye aykırılık teşkil eden 
uygulamalardan kaçınılması ile gerektiğinde sözleşmenin feshi de dahil işlem 
yapılması” önerisi yapılmıştır.  

Firmanın Aralık 2012 tarihli asgari 36 aylık 4. Süre uzatım talebinin Kurum 
tarafından kabul edilmemesi üzerine, 29.01.2013 tarihinde Amasra Taşkömürü İşletme 
Müessesesi tarafından 602 sayılı yazı ile Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. Firmasına; 

Hazırlık döneminin 21.01.2013 tarihi itibarıyla sona erdiği, 

3. Hazırlık yılı taahhüt edilen üretim miktarının 500.000 ton/yıl olduğu, 3. 
Hazırlık yılı rödövans bedelinin 14,43 TL/ton olduğu, ödenecek rödövans tutarının 
7.215.000 TL, KDV’sinin 1.298.700 TL olmak üzere 3. Hazırlık yılına ait rödövans 
tutarının (KDV dahil) 8.513.700 TL olduğu, 

3. Hazırlık yılına ait Rödövans bedeli olan (KDV dahil) 8.513.700 TL’nin 
22.02.2013 tarihine kadar Kurum banka hesaplarına yatırılması gerektiği,  

Birinci üretim yılının 22.01.2013 tarihinde 15,22 TL/ton rödövans bedeliyle 
başladığı, 

 
 
 

 
 

1. üretim yılı için Sözleşme gereği taahhüt edilen 2.500.000 ton/yıl üretim 
miktarının 1/12’ sinin KDV tutarı olan 570.750 TL’nin 22.02.2013 tarihine kadar 
Kurum banka hesaplarına yatırılması gerektiği, bildirilmiştir. 

Amasra TİM tarafından ayrıca, 30.01.2013 tarih 634 sayılı yazı ile Hattat enerji 
Maden Ticaret A.Ş. firmasına; 

1. üretim yılının başlamış olması nedeniyle Sözleşmenin 8-b Maddesi gereğince 
22.02.2013 tarihine kadar 34.312,5 TL tutarında Ek Kesin Teminat Mektubu vermesi 
gerektiği, bildirilmiştir. Firmanın bu teminat mektubunu verdiği görülmüştür. 

Firmanın, Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/66 Esas sırasına kayıtlı 
dava dilekçesi ile;   

“Sözleşmenin geçerliliğinin ve varlığının tespitine, taraflar arasındaki hazırlık 
süresinin bitip üretim aşamasına gelinip gelinmediği hususunun tartışmalı ve ihtilaf  
konusu olması nedeniyle, fiilen devam eden ve üretim yapılmayan hazırlık süresi içinde 
sözleşmedeki üretim miktarı karşılığı bedel, rödövans bedeli altında herhangi bir maddi 
ödeme yapılmamasına ve rödövans bedelinin 625.000 TL bedelli teminat mektubunun 
davalı kurum tarafından paraya çevrilmesinin ve akdedilen sözleşmenin davalı 
tarafından feshedilmesinin önlenmesini, 

22.01.2013 tarihinden başlamak üzere en az 36 ay ek hazırlık süresi verilerek 
sözleşmenin bu şekilde uyarlanmasını, 

Davalı kurum tarafından onaylanan avan projesindeki kesinleşen üretim 
rakamlarının müvekkil davacı şirket ödeme takvimine esas olarak sözleşmeye 
yansıtılmasını ve uyarlanmasını, ”   talep ettiği görülmüştür. 

Firmanın bu talebi üzerine Mahkeme tarafından verilen “ihtiyati tedbir” Kararı 
ile; taraflar arasındaki hazırlık süresinin bitip üretim aşamasına gelinip gelinmediği 
hususunun tartışmalı ve ihtilaf  konusu olduğundan bahisle, taraflar arasındaki 
sözleşmede belirtilen üretim miktarları karşılığı rödövans bedeli adı altında herhangi bir 
maddi ödeme yapılmasının, rödövans bedelinin teminatı olarak verilen Asya Katılım 
Bankasının   21.03.2011 tarih ve 625.000 TL bedelli kesin teminat mektubunun paraya 
çevrilmesinin ve taraflar arasındaki sözleşmenin feshinin ihtiyati tedbir olarak 
önlenmesine karar verilmiştir.  

20.02.2013 tarihinde Hattat Enerji ve Maden A.Ş. firması ATİ Müessesesine; 
“Hazırlık süresinin bitip, üretim aşamasına gelinip gelinmediği hususunun tartışmalı ve 
ihtilaf konusu” olduğunu ve Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesince 18.02.2013 
tarih ve 2013/66 Esas No ile “ihtiyati tedbir kararı” alındığını bildirmiştir. 

Bu Karara Kurumun yapmış olduğu itiraz neticesinde;  

Mahkeme’ce; Asya Katılım Bankasının   21.03.2011 tarih ve 625.000 TL bedelli 
kesin teminat mektubunun paraya çevrilmesinin ihtiyati tedbir yolu ile önlenmesine 
ilişkin tedbirin kaldırılmasına,  taraflar arasındaki sözleşmede belirtilen üretim 
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miktarları karşılığı rödövans bedeli adı altında herhangi bir maddi ödeme yapılmasının 
ve sözleşmenin feshi konusunda ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına yönelik itirazın 
reddine karar verilmiştir. 

Firma dosyayı temyiz etmiştir. Dosya Yargıtay’ca 11.06.2015 tarihinde 
onanmıştır. Firma bu kez 20.07.2015 tarihinde karar düzeltme yoluna gitmiştir. 

Bu arada geçen bir yıllık süre sonunda, Amasra Taşkömürü İşletme Müessese 
Müdürlüğü tarafından hattat Enerji ve Maden A.Ş.’ye rödövans borçlarına ilişkin olarak 
gönderilen 17.02.2014 tarih 272 sayılı yazı ile özetle;  

Üçüncü hazırlık yılının 21.01.2013 tarihinde sona erdiği, taahhüt edilen üretim 
miktarının 500.000 ton/yıl, rödövans bedelinin 14,43 TL/ton, ödenecek rödövans 
tutarının 7.215.000 TL, rödövans tutarı KDV’sinin 1.298.700 TL, üçüncü hazırlık yılına 
ait rödövans borcunun KDV dahil 8.513.700 TL olduğu,   

Birinci üretim yılının 22.01.2013 tarihinde başladığı, sözleşme gereği taahhüt 
edilen 2.500.000 ton/yıl üretim miktarının 1/12’si olan KDV tutarının 570.750 TL 
olduğu, bu borçların  22.02.2013 tarihine kadar Müessese hesabına yatırılarak banka 
dekontlarının Müesseseye gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.  

Rödövans sözleşmesi hükümlerine göre birinci üretim yılı 22.01.2014 tarihinde 
sona ermiş olup, ikinci üretim yılı 23.01.2014 tarihi itibarıyla başlaması sebebiyle 
Müessese tarafından 28.01.2014 tarihli yazı ile firmaya, 2013 yılına ait 38.050.000 TL 
tutarında rödövans bedeli ve 6.849.000 TL rödövans bedeli KDV tutarı olarak toplam 
44.899.000 TL birinci üretim yılı borcu olduğu bildirilmiş, 2014 yılı rödövans bedeli 
karşılığı 83.337,10 TL teminat farkı istenilmiştir.  

Bu yazıyla ilgili olarak Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. tarafından Amasra 
Taşkömürü İşletme Müessesesine gönderilen 20.02.2014 tarih ve 2014/21 A.HEMT 
sayılı yazı ile;  

“Yazınızdaki rödövansla ilgili konular bildiğiniz gibi Hukuk Kurumlarına 
aksetmiş olduğundan, yapılacak işlemler bunun neticesine göre olacaktır. 

Bu bakımdan yazınız iade edilmiştir.”  

Şeklinde, cevap verildiği görülmüştür.  

Bir taraftan hukuki süreç devam ederken mevcut Rödövans Sözleşmesi 
hükümlerine göre 22.01.2015 tarihinde sona eren 2. üretim yılı, 22.01.2016 tarihinde 
sona eren 3. üretim yılı ve 22.01.2017 tarihinde sona eren 4. üretim yılı için Müessesenin 
firmaya yazdığı rödövans bedellerinin tahsil edilmesine ilişkin yazılara benzer şekilde 
cevaplar verildiği,  

23.01.2017 tarihi itibarıyla başlayan 5. üretim yılında firma taahhüdünün 
2.500.000 ton, 18,69 TL/ton birim fiyattan rödövans bedelinin ise 46.725.000 TL 
olduğu, 

Müessese tarafından 25.01.2017 tarihinde firmaya yazılan yazı ile; 
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miktarları karşılığı rödövans bedeli adı altında herhangi bir maddi ödeme yapılmasının 
ve sözleşmenin feshi konusunda ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına yönelik itirazın 
reddine karar verilmiştir. 

Firma dosyayı temyiz etmiştir. Dosya Yargıtay’ca 11.06.2015 tarihinde 
onanmıştır. Firma bu kez 20.07.2015 tarihinde karar düzeltme yoluna gitmiştir. 

Bu arada geçen bir yıllık süre sonunda, Amasra Taşkömürü İşletme Müessese 
Müdürlüğü tarafından hattat Enerji ve Maden A.Ş.’ye rödövans borçlarına ilişkin olarak 
gönderilen 17.02.2014 tarih 272 sayılı yazı ile özetle;  

Üçüncü hazırlık yılının 21.01.2013 tarihinde sona erdiği, taahhüt edilen üretim 
miktarının 500.000 ton/yıl, rödövans bedelinin 14,43 TL/ton, ödenecek rödövans 
tutarının 7.215.000 TL, rödövans tutarı KDV’sinin 1.298.700 TL, üçüncü hazırlık yılına 
ait rödövans borcunun KDV dahil 8.513.700 TL olduğu,   

Birinci üretim yılının 22.01.2013 tarihinde başladığı, sözleşme gereği taahhüt 
edilen 2.500.000 ton/yıl üretim miktarının 1/12’si olan KDV tutarının 570.750 TL 
olduğu, bu borçların  22.02.2013 tarihine kadar Müessese hesabına yatırılarak banka 
dekontlarının Müesseseye gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.  

Rödövans sözleşmesi hükümlerine göre birinci üretim yılı 22.01.2014 tarihinde 
sona ermiş olup, ikinci üretim yılı 23.01.2014 tarihi itibarıyla başlaması sebebiyle 
Müessese tarafından 28.01.2014 tarihli yazı ile firmaya, 2013 yılına ait 38.050.000 TL 
tutarında rödövans bedeli ve 6.849.000 TL rödövans bedeli KDV tutarı olarak toplam 
44.899.000 TL birinci üretim yılı borcu olduğu bildirilmiş, 2014 yılı rödövans bedeli 
karşılığı 83.337,10 TL teminat farkı istenilmiştir.  

Bu yazıyla ilgili olarak Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. tarafından Amasra 
Taşkömürü İşletme Müessesesine gönderilen 20.02.2014 tarih ve 2014/21 A.HEMT 
sayılı yazı ile;  

“Yazınızdaki rödövansla ilgili konular bildiğiniz gibi Hukuk Kurumlarına 
aksetmiş olduğundan, yapılacak işlemler bunun neticesine göre olacaktır. 

Bu bakımdan yazınız iade edilmiştir.”  

Şeklinde, cevap verildiği görülmüştür.  

Bir taraftan hukuki süreç devam ederken mevcut Rödövans Sözleşmesi 
hükümlerine göre 22.01.2015 tarihinde sona eren 2. üretim yılı, 22.01.2016 tarihinde 
sona eren 3. üretim yılı ve 22.01.2017 tarihinde sona eren 4. üretim yılı için Müessesenin 
firmaya yazdığı rödövans bedellerinin tahsil edilmesine ilişkin yazılara benzer şekilde 
cevaplar verildiği,  

23.01.2017 tarihi itibarıyla başlayan 5. üretim yılında firma taahhüdünün 
2.500.000 ton, 18,69 TL/ton birim fiyattan rödövans bedelinin ise 46.725.000 TL 
olduğu, 

Müessese tarafından 25.01.2017 tarihinde firmaya yazılan yazı ile; 

 
 
 

 
 

23.01.2017 tarihi itibarıyla 3. hazırlık yılı ve aradan geçen  4 üretim yılı için 
firmadan toplam KDV dahil 216.317.600 TL rödövans bedeli, 150.930,10 TL teminat 
bedeli farkı ve 5. üretim yılı rödövans bedelinin  1/12'sine ilişkin 841.050 TL tutarındaki 
KDV bedelinin, (gecikme faizleri hariç) 23.02.2017 tarihine kadar  Müessese 
hesaplarına yatırılmasının istendiği görülmüştür.  

Firmanın 26.01.2017 tarih 2017/87 M.HEMT sayılı yazısı ile Müesseseye verdiği 
cevap özetle; 

"2013 yılından beri şirketimize rödövans borcu yazıları yazmaktasınız. İlgi 
yazınız ile bu talebi yinelemiş bulunmaktasınız. Sayın kurumunuzca da bilindiği üzere 
firmamızın rödövans bedeli altında herhangi bir maddi ödeme yapmamasına Zonguldak 
2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/66 Esas sayılı kararı ile ihtiyati tedbir kararı 
(mahkeme görevsizlik kararı ile yeni dosya numarası 2016/62 Esas No) verilmiş olup, 
bu hükme göre işlem yapılması gereği sayın kurumunuza tebliğ edilmiştir. Bu dava 
şirketimiz lehine sonuçlanmış olup, halen Yargıtay süreci devam etmektedir. 

Ayrıca rödövans talebine ilişkin Zonguldak 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 
2014/808 Esas sayılı dosyası Yargıtay'daki davanın sonucunu beklemektedir. Bu 
nedenle rödövans ile ilgili tüm konular yargıya intikal etmiş olduğundan; şirketimizin 
kurumunuza rödövans bedeli, KDV'si vb. herhangi bir ödeme yapması mümkün 
değildir. Bu konudaki tüm iş ve işlemler hukuk kurumlarının vereceği karara göre yerine 
getirilecektir." 

Şeklindedir.   

Öte yandan Firmanın, Kurum aleyhine açtığı "Zonguldak 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi 2013/66 Esas sayılı Amasra-B sahasının işlettirilmesine ait sözleşmenin 
aşırı ifa güçlüğü nedeniyle uyarlanması ve 36 ay ek hazırlık süresi verilmesi davası" 
devam ederken, firmanın bu kez de  "2014/481 esas sayılı dosya ile en az 36 ay ek 
hazırlık süresine ilaveten 40 ay daha ek hazırlık süresi verilerek sözleşmenin bu şekilde 
uyarlanmasını,"  2013/66 esas sayılı dosya ile bu dosyanın birleştirilmesini talep ve dava 
etmiştir.   

İlgili Mahkeme 18.08.2014 tarih 2014/560 sayılı  Kararla davanın 
birleştirilmesine karar vermiş ve mahkemenin verdiği görevsizlik kararı üzerine dava 
Zonguldak 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/62 esas sayılı dosyası ile devam 
etmektedir.  

Dosya kapsamında İTÜ Maden Fakültesinden oluşturulan 12.07.2016 tarihinde 
tebliğ edilen  Bilirkişi Raporunun  kurum aleyhine olduğundan itiraz edildiği, 
04.10.2016 tarihinde yapılan duruşmasında; ʺ15.04.2005 tarihli rödövans sözleşmesinin 
hazırlık süresi için öngörülen 14/a maddesi yönünden hazırlık dönemleri için verilmiş 
bulunan ek sürelerin sona erdiği, ʺ22.01.2013 tarihinden başlamak üzere 36 ay ve 
ilaveten 40 ay hazırlık süresi verilmesi şeklinde sözleşmenin uyarlanmasına karar 
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verildiğiʺ görülmüştür. Karar ile ilgili olarak 20.10.2016 tarihinde duruşma ve tehiri icra 
talepli istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf Mahkemesince görevsizlik Kararı 
verilmiş bu kez dosya Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine gönderilmiştir. Yargıtay 3. 
Hukuk Dairesinde dosya inceleme aşamasındadır. duruşma gününün beklendiği 
görülmüştür. 

Kurum tarafından firma aleyhine 2014/808 esas sayılı dosya kapsamında açılan 
hazırlık dönemine ait 500.000 ton kömürün 7.215.0000 TL rödövans bedeli, 1.298.700 
TL KDV olmak üzere toplam 8.513.700 TL alacağın 22.01.2013 tarihinden işleyecek 
avans faizi ile tahsili talepli dava devam etmekte olup, Zonguldak 2. Sulh Hukuk 
mahkemesinde devam eden 2016/62 Esas sayılı dosyasının sonucu beklenmektedir. 
Duruşmasının 19.07.2017 tarihlerine ertelendiği görülmüştür.   

Amasra B sahasının rödövans usulü ile işletilmesine yönelik sözleşmenin 
15.04.2005 tarihinde imzalandığı, firmaya yer tesliminin 10.05.2016 tarihinde yapıldığı, 
firmanın teklif mektubunda 3 yıl (36) ay hazırlık süresi teklif ettiği, firmanın 3 yıl 
hazırlık süresi teklifinin şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda ihaleyi kazanmasında 
önemli bir etken olduğu, Kurum tarafından firmaya üç defada toplam 42 ay 4 gün süre 
uzatımı verildiği, hazırlık süresinin 78 ay 4 güne çıkarıldığı, firmanın Kurum tarafından 
kabul edilmeyen 36 aylık 4. Süre uzatım talebinin de verilen süre uzatımları sonucunda 
üçüncü hazırlık yılının bitiş tarihi olarak belirlenen 22.01.2013 tarihinden itibaren  
hukuki süreç nedeniyle bir şekilde  53 ay olarak gerçekleşmesine rağmen firmanın 
hazırlık çalışmalarını  tamamlayamadığı, 5. süre uzatım talebi olan 40 aylık sürenin de 
16. ayının dolduğu, 22.05.2019 tarihine kadar 24 aylık bir sürenin kaldığı,   firmaya yer 
teslimi tarihinden itibaren 11 yıldan fazla bir süre geçtiği, firmanın üretime geçemediği 
görülmektedir. 

Gelinen noktada firmanın kuruma yazdığı 02.03.2017 tarih 2017/93 M.HEMT 
sayılı yazısı ile özet olarak;  

ʺİşletmemizin doğu kısmında -400 katı altında öncelikle EC300-103 nolu 
panonun hazırlıkları bitirilecektir.  

Bu nedenle; 

Sondajlardan elde ettiğimiz bilgiler ve kurumunuzca önceden hazırlanmış taslak 
çalışma planları ile şirketimizce yürütülen proje çalışmalarının incelenmesi sonucu 
tarafımızca yapılan tespitler, işletmemizin bu sahada yapacağı üretim faaliyetlerinin 
oluşturacağı tasmanların çalışma alanınız üzerinde etkin olacağı yönündedir.  

Farklı işleticilerin ve/veya farklı zamanlarda yapılan planlama ve çalışmaların 
planlar üzerinde değerlendirilememesi sonucu Soma ve Ermenek'te oluşan üzücü 
olaylar hepinizce malumdur. 

Yukarıda arz ettiğimiz açıklamalar ışığında, kurumunuzca gerekli önlem ve 
düzenlemelerin yapılacağı kanısındayız. Aksi bir durumda Şirketimizin -400 katında 
yapacağı hazırlık ve üretim çalışmalarından ve -400 katı üzerindeki müesseseniz üretim 
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verildiğiʺ görülmüştür. Karar ile ilgili olarak 20.10.2016 tarihinde duruşma ve tehiri icra 
talepli istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf Mahkemesince görevsizlik Kararı 
verilmiş bu kez dosya Yargıtay ilgili Hukuk Dairesine gönderilmiştir. Yargıtay 3. 
Hukuk Dairesinde dosya inceleme aşamasındadır. duruşma gününün beklendiği 
görülmüştür. 

Kurum tarafından firma aleyhine 2014/808 esas sayılı dosya kapsamında açılan 
hazırlık dönemine ait 500.000 ton kömürün 7.215.0000 TL rödövans bedeli, 1.298.700 
TL KDV olmak üzere toplam 8.513.700 TL alacağın 22.01.2013 tarihinden işleyecek 
avans faizi ile tahsili talepli dava devam etmekte olup, Zonguldak 2. Sulh Hukuk 
mahkemesinde devam eden 2016/62 Esas sayılı dosyasının sonucu beklenmektedir. 
Duruşmasının 19.07.2017 tarihlerine ertelendiği görülmüştür.   

Amasra B sahasının rödövans usulü ile işletilmesine yönelik sözleşmenin 
15.04.2005 tarihinde imzalandığı, firmaya yer tesliminin 10.05.2016 tarihinde yapıldığı, 
firmanın teklif mektubunda 3 yıl (36) ay hazırlık süresi teklif ettiği, firmanın 3 yıl 
hazırlık süresi teklifinin şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda ihaleyi kazanmasında 
önemli bir etken olduğu, Kurum tarafından firmaya üç defada toplam 42 ay 4 gün süre 
uzatımı verildiği, hazırlık süresinin 78 ay 4 güne çıkarıldığı, firmanın Kurum tarafından 
kabul edilmeyen 36 aylık 4. Süre uzatım talebinin de verilen süre uzatımları sonucunda 
üçüncü hazırlık yılının bitiş tarihi olarak belirlenen 22.01.2013 tarihinden itibaren  
hukuki süreç nedeniyle bir şekilde  53 ay olarak gerçekleşmesine rağmen firmanın 
hazırlık çalışmalarını  tamamlayamadığı, 5. süre uzatım talebi olan 40 aylık sürenin de 
16. ayının dolduğu, 22.05.2019 tarihine kadar 24 aylık bir sürenin kaldığı,   firmaya yer 
teslimi tarihinden itibaren 11 yıldan fazla bir süre geçtiği, firmanın üretime geçemediği 
görülmektedir. 

Gelinen noktada firmanın kuruma yazdığı 02.03.2017 tarih 2017/93 M.HEMT 
sayılı yazısı ile özet olarak;  

ʺİşletmemizin doğu kısmında -400 katı altında öncelikle EC300-103 nolu 
panonun hazırlıkları bitirilecektir.  

Bu nedenle; 

Sondajlardan elde ettiğimiz bilgiler ve kurumunuzca önceden hazırlanmış taslak 
çalışma planları ile şirketimizce yürütülen proje çalışmalarının incelenmesi sonucu 
tarafımızca yapılan tespitler, işletmemizin bu sahada yapacağı üretim faaliyetlerinin 
oluşturacağı tasmanların çalışma alanınız üzerinde etkin olacağı yönündedir.  

Farklı işleticilerin ve/veya farklı zamanlarda yapılan planlama ve çalışmaların 
planlar üzerinde değerlendirilememesi sonucu Soma ve Ermenek'te oluşan üzücü 
olaylar hepinizce malumdur. 

Yukarıda arz ettiğimiz açıklamalar ışığında, kurumunuzca gerekli önlem ve 
düzenlemelerin yapılacağı kanısındayız. Aksi bir durumda Şirketimizin -400 katında 
yapacağı hazırlık ve üretim çalışmalarından ve -400 katı üzerindeki müesseseniz üretim 

 
 
 

 
 

faaliyetlerinden kaynaklanacak problemlerden (tasman, havalandırma, gaz sızmaları, su 
geliri, kömür kızışması, göçük gibi) doğabilecek istenmeyen durumlar meydana 
gelebilecektir. Bu konuda oluşabilecek olumsuz gelişmelerden Sn kurumunuz sorumlu 
olacaktır.ʺ Denilmektedir. 

Firmanın aynı konuya ilişkin kuruma yazdığı 24.05.2017 tarih 2017/111 
M.HEMT sayılı yazısının da özet olarak;  

ʺKurumunuz ile imzalanan rödövans sözleşmesi gereği, proje çalışma başlangıç 
kotu olan -400 kotu ve alt kısmında şirketimizce yapılan hazırlıkların ve yapılacak olan 
üretim faaliyetleri açısından ve -400 katı üst bölümünde müessesenizin yapacağı 
çalışmalardan kaynaklanacak olan olumsuz gelişmeler (tasman, havalandırma, gaz 
sızmaları, su geliri, kömür kızışması, göçük gibi) ile ilgili olarak kurumunuza 
02.03.2017 tarihli yazı ile müracaat edilmiştir. 

Şirketimiz Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne konu ile ilgili bir üniversite 
raporu hazırlatma gereği duymuştur. Hazırlanan 10.05.2017 tarihli bu rapor Ek olarak 
sunulmuştur. 

Şirketimizce -400 kotundan galerileri sürüp pano hazırlıklarına başladığımız 
faaliyetlerimizin çerçevesinde, yazımız ekinde sunulan üniversite raporunu da 
inceleyerek; ilgi yazımızda ve yukarıda belirtilen teknik ve iş güvenliği konularında 
gelecekte önemli ve büyük problemlerin yaşanmaması açısından kurumunuzca alınacak 
tedbirleri de içeren görüşlerinizin tarafımıza bildirilmesiʺ Şeklinde olduğu görülmüştür.  

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. tarafından B.E. Üniversitesi Maden 
Mühendisliği Bölümünden iki profesöre hazırlattırılan ve yazı ekinde sunulan ʺAmasra 
A ve B Sahalarında Komşu Panolarda Yürütülecek Madencilik Çalışmalarının 
Oluşturabileceği Riskler ve Alınacak Önlemlerʺ başlıklı 10.05. 2017 tarihli Raporun 
sonuç bölümünde özetle;  

ʺTürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve HATTAT Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. 
firması arasında akdedilen sözleşmeye göre Amasra Havzasında -400 kotunun üstünde 
(ATİM) ve altında (HATTAT) çalışılacak komşu panolarda taraflarca koordinasyonsuz 
bir biçimde belirlenmiş olan özgün termin planlamalarına uygun çalışmalar;  maden 
işletmeciliği tekniğine, ekonomik gerçeklere ve madencilik çalışmalarında iş güvenliği 
ilkelerine (yukarıdan aşağıya çalışma/önce üst damarın alınması/suya-gaza karşı 
topuklar tesis edilmesi vb) uygun değildir. 
 Raporumuzda incelenmiş olan seçenekler arasında en uygun olan; Amasra A’da 
üretimin -250/-300 katının tamamlanmasıyla sona erdirilmesi ve sahanın bütünüyle 
HATTAT firmasına teslim edilmesidir.ʺ Denilmektedir.  
 
 Bu tür bir etüt için oldukça kısa bir sürede alelacele hazırlandığı belli olan bu 
Raporla belki de sahanın ihalesi ve sözleşme imzalanması sürecinde belli olan asıl 
düşüncenin, niyetin ilk defa yazılı olarak ifade edildiği görülmektedir.  
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 Üretim proje ve planlarının koordineli bir şekilde hazırlanarak uygulanması ile 
karşılıklı az bir kayıpla iş güvenliği riski yaratılmadan teknik olarak çözülebilecek bir 
durumdan faydalanılmak istenildiği aşikardır. 
 TTK pek çok sahada benzer koşullarda üretim faaliyetlerine sorunsuz devam 
etmektedir. Bu talebin ihale şartlarında ve sözleşmede değişiklik anlamına geldiği, ihale 
bittikten sonra ihale şartlarında değişiklik yapılarak ihale şartlarında ve sözleşmede yer 
almayan bir imkanın işletmeciye tanınmasının rödövansçıya haksız çıkar sağladığı ve 
bu hususların hukuka aykırı olduğu da aşikardır.   

Bu doğrultuda Zonguldak İdare Mahkemesince 2008/305 Esas No.’lu dava 
kapsamında verilen 18.06.2008 tarih ve 2008/745 sayılı karar ile firmanın TTK Amasra 
Müessesesinin halen kullanmakta olduğu kuyu ve diğer yer altı tesislerinden yararlanma 
imkanı hale hazırda bulunmamaktadır.  

Öte yandan firma ile 15.04.2005 tarihinde imzalanan Sözleşmenin  ʺMaden 
sahasının işletilmesi ve çalışma şekliʺ  başlıklı 13. Maddesi;  

(b) bendi son fıkrasında; ʺİşletme projesi, çalışmalar sırasında gelişecek 
ihtiyaçlara göre işletmecinin gerek duyması veya TTK’nın isteği üzerine revize 
edilebilecektir. Yapılacak her değişikliğin TTK tarafından onaylanması ve işletme 
projesi ile değişikliklerin bir maden mühendisi tarafından hazırlanması ve imzalanması 
gerekmektedir.ʺ 
  (c) bendinde; ʺİşletmeci, sözleşme konusu maden sahasında hazırlık, kömür 
üretimi ve zenginleştirme faaliyetlerini Maden Kanunu ve diğer ilgili kanunlara, tüzük 
ve yönetmelik hükümlerine, bunların tadillerine, sözleşme ile şartname hükümlerine ve 
onaylanmış işletme projesine uygun bir şekilde sürdürecekʺ  
  (j) bendinde; ʺİşletmeci, TTK’nın yasalardan doğan hak ve ilkelerini korumak ve 
kullanmak yönünden, TTK’nın yapacağı yazılı istek ve uyarılarına riayet etmeyi 
peşinen kabul ve taahhüt eder.ʺ  
  (k) bendinde; ̋ İşletmeci, faaliyetleri sırasında:  yangın gaz v.b her türlü risklere 
karşı TTK iş sahalarıyla olan tüm irtibat noktalarını kesinlikle hava sızdırmayacak 
şekilde kesecek ve bu konuda TTK’nm taleplerini kesintisiz ve zamanında yerine 
getirecektir.ʺ  
  Sözleşmenin İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri başlıklı 17. maddesi;   
  (a) bendinde; ʺİşletmeci, Maden Kanunu, Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde 
ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri' ne ilişkin Tüzük 
ve Yönetmelik hükümleri ile bunların tadillerine,  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü' 
ne, Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, 
İthali, Taşınması, Saklanması, Satışı, Depolanması, Kullanılması, Denetlenmesi, Yok 
Edilmesi Usul ve Esasları' na İlişkin Tüzük, maden ve taş ocakları işletmelerinde ve 
tünel yapımında tozla mücadele ile ilgili yönetmelik, ilkyardım yönetmeliği, gürültü 
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kapsamında verilen 18.06.2008 tarih ve 2008/745 sayılı karar ile firmanın TTK Amasra 
Müessesesinin halen kullanmakta olduğu kuyu ve diğer yer altı tesislerinden yararlanma 
imkanı hale hazırda bulunmamaktadır.  

Öte yandan firma ile 15.04.2005 tarihinde imzalanan Sözleşmenin  ʺMaden 
sahasının işletilmesi ve çalışma şekliʺ  başlıklı 13. Maddesi;  

(b) bendi son fıkrasında; ʺİşletme projesi, çalışmalar sırasında gelişecek 
ihtiyaçlara göre işletmecinin gerek duyması veya TTK’nın isteği üzerine revize 
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gerekmektedir.ʺ 
  (c) bendinde; ʺİşletmeci, sözleşme konusu maden sahasında hazırlık, kömür 
üretimi ve zenginleştirme faaliyetlerini Maden Kanunu ve diğer ilgili kanunlara, tüzük 
ve yönetmelik hükümlerine, bunların tadillerine, sözleşme ile şartname hükümlerine ve 
onaylanmış işletme projesine uygun bir şekilde sürdürecekʺ  
  (j) bendinde; ʺİşletmeci, TTK’nın yasalardan doğan hak ve ilkelerini korumak ve 
kullanmak yönünden, TTK’nın yapacağı yazılı istek ve uyarılarına riayet etmeyi 
peşinen kabul ve taahhüt eder.ʺ  
  (k) bendinde; ̋ İşletmeci, faaliyetleri sırasında:  yangın gaz v.b her türlü risklere 
karşı TTK iş sahalarıyla olan tüm irtibat noktalarını kesinlikle hava sızdırmayacak 
şekilde kesecek ve bu konuda TTK’nm taleplerini kesintisiz ve zamanında yerine 
getirecektir.ʺ  
  Sözleşmenin İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri başlıklı 17. maddesi;   
  (a) bendinde; ʺİşletmeci, Maden Kanunu, Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde 
ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri' ne ilişkin Tüzük 
ve Yönetmelik hükümleri ile bunların tadillerine,  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü' 
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tünel yapımında tozla mücadele ile ilgili yönetmelik, ilkyardım yönetmeliği, gürültü 

 
 
 

 
 

yönetmeliği, grizulu ve yangına elverişli ocaklarda alınması gerekli işçi sağlığı ve iş 
güvenliği tedbirleri hakkında yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür. Ayrıca 4857 sayılı iş kanunu, 
tüzük ve yönetmelikleri ile diğer mevzuatın getireceği değişikliklere uyacaktır. İlgili 
mevzuata uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk işletmeciye ait olacaktır.  
  İşletmeci, her türlü kaza ve meslek hastalıklarına karşı faaliyetleri ile ilgili 
mevzuatın öngördüğü önlemleri almakla yükümlü olup, olacak kazalar ile meslek 
hastalıklarından ve bunların orada çalışan işçilere TTK ve üçüncü şahıslara vereceği 
zararlardan doğrudan doğruya ve istihdam eden sıfatıyla sorumlu olacaktır. İşletmeci, 
çalışanların can ve mal güvenliğini sağlamak, kaza ve meslek hastalığı halinde maruz 
kalanların tedavilerini yaptırmakla yükümlü olacaktır.ʺ  hükümleri yer almaktadır. 
  TTK'nın firma taleplerini değerlendirirken yukarıda bahsedilen hususları 
etraflıca dikkate almasında yarar görülmektedir. 
 
 Firmanın 2016 yılı Ekim ayı aylık faaliyet raporunda; 1,2 ve 3 no.lu kuyular 
tarafından -410, -510 katlarında düz ve eğimli galeri (desandre) kazı ve tahkimat 
çalışmalarının devam ettiği, 1 no.lu kuyu tarafından yapılan 24 m² kesitli kaya 
saplaması, hasır tel TH bağ ve püskürtme beton ile yapılan 674,5 metre uzunluk 
hedeflenen 2502 no.lu -510/-349 galerisinde 227,60 m ilerleme yapıldığı, 818,5  metre 
uzunluk hedeflenen 2703 no.lu -510 kat galerisinde 168,70 m ilerleme yapıldığı, 704 m 
uzunluk hedeflenen 2704 no.lu -510 galerisinde 225,75 m ilerleme yapıldığı, 1631 no.lu 
6º eğimli kirli hava çıkış rekup desandresi, 1602 no.lu 5º eğimli güneydoğu üretim 
desandresi açma çalışmalarının devam ettiği görülmektedir.   

Firma tarafından işletme sahalarında gerekli alanların zorunlu olarak 
kamulaştırılması işlemleri için Kuruma (TTK Genel Müdürlüğü), 13.02.2014 tarihinde 
başvurdukları, Kurum tarafından koordine edilen kamulaştırma çalışmalarının ise 
devam ettiği görülmüştür. Firmanın kamulaştırılmasını istediği alanlara ilişkin olarak 
Kuruma geç başvurduğu ortadadır. 

Firma ocaklarının havalandırılmasını sağlayan aspiratör tesisine ilişkin olarak da; 
Ana ocak aspiratörlerinin her birinin motor gücünün 3,2 Mw olduğu, Amasra 
İşletmesinde mevcut olan kurulu güç ile bu aspiratörleri çalıştırmak mümkün olmadığı 
bu nedenle Gömü-Amasra arasında 31,5 Kw enerji nakil hattının montajının 
tamamlanması gerektiği görülmektedir. Firma tarafından enerji nakil hattı için gerekli 
malzeme ve ekipmanların alındığı, montaj için beklendiği, geçen üç yıllık sürede Gömü-
Amasra enerji nakil hattının karayolları ve orman izinlerinin alınamadığı, aspiratörlerin 
deneme çalışmalarının yapılmadığı firmanın bu konuda da oldukça geç kaldığı 
görülmüştür.    

Amasra B Sahasında Firma tarafından bu güne değin yapılan ve yapılmasına 
devam edildiği görülen hazırlık çalışmalarındaki beklenenden düşük hızı ve bu 
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hazırlıklar sonucu yapılacak üretimin nerede ve nasıl değerlendirileceği hususunda 
firma tarafından sonradan gündeme getirilen sözleşme kapsamında bulunmayan Termik 
Santral projesi ile ilgili ortaya çıkan sorunlar,  firmanın bu husustaki beklentileri,  
firmanın yer teslimi sonrası teklif mektubu ve sözleşmeye aykırılık teşkil eden ardışık 
süre uzatım talepleri, bu hususta kurum aleyhine açtığı davalar ve bu davaların halen 
devam ettiği dikkate alındığında firmanın uzunca bir süre daha sözleşmede taahhüt ettiği 
üretimi gerçekleştiremeyeceği görülmektedir.  

Firma’nın Kuruma sunduğu işletme projesine göre, Amasra B sahasında üretim 
dönemine geçildiğinde tam mekanize dönümlü göçertmeli uzunayak yöntemi ile yüzey 
kömürleri üretiminde ise dönümlü göçertmeli uzunayak yöntemi ile üretim yapılmasının 
planlandığı anlaşılmaktadır. Halen, Amasra B sahasında ana proje kapsamında, kuyuları 
birbirine bağlayan ana kat galerilerinin 1 ve 3 no.lu kuyular arasında -410 ve -510 
kotlarında düz ve meyilli galerilerin Mayıs 2014 sonu itibarıyla tamamlanmasıyla 
kuyuların birbirleriyle irtibatlandığı, ocak içerisinde doğal ve cebri havalandırma 
yapılmaya başlandığı,  hatta geçen zaman içinde bu galerilerde taban kabarması ve belli 
kesimlerde kesit daralması görülmesi üzerine taban inme ve tarama faaliyetlerinde 
bulunulduğu, ancak en azından bu katlarda üretim panoları ve ayakların hazırlanması ile 
tercih edilen üretim yöntemine (tam mekanize dönümlü göçertmeli uzun ayak yöntemi) 
ilişkin ekipman temini ve montajı da dahil projeye göre yapılması gereken hazırlık 
çalışmalarında bir an önce kömür üretimine geçilmesine yönelik olarak belirgin bir  
çabanın olmadığı  görülmektedir.   

Firma kuyularının insan, malzeme, taş ve kömür nakline imkan verecek şekilde 
teçhiz edilmesi ile ana kat ve nakliyat galerilerinde, nakliyat, havalandırma, drenaj, 
elektrifikasyon, basınçlı hava ve erken uyarı sistemlerinin kurularak tam anlamıyla 
çalışır hale getirilmesinin de daha epeyce bir süre alacağı anlaşılmaktadır.  

Firmaya bugüne kadar verilen süre uzatımlarının iyi değerlendirilmediği firmanın 
zamanı iyi kullanamadığı, bir an önce kömür üretimine geçme çabasında olmadığı 
aşikardır. Firmanın verilen süre uzatımlarının yetersizliğinden bahisle durumu ihtilaf 
konusu yaparak dava açtığı ve bu dava sonucuna göre işlem yapılacağının belirtildiği 
görülse de, firmanın ilave süre uzatımı, Kuruma ait tesis, teçhizat ve alt yapı 
imkanlarından yararlanma gibi taleplerinin devam edeceği, uzunca bir süre daha taahhüt 
ettiği miktarda üretime geçemeyeceği anlaşılmaktadır.  

Karşılıklı açılan davalara ilişkin sürecin devam ettiği, Mahkeme tarafından 
verilen ihtiyati tedbir kararları ile de sözleşme kapsamında Kurumun davaların 
sonuçlanmasını beklemekten başka seçeneğinin kalmadığı da görülmektedir.   Amasra 
B Sahasında hazırlık çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ve taahhüt edilen üretime 
ne zaman geçileceği hususlarının gerek TTK gerekse ilgili Bakanlık tarafından firma 
nezdinde sorgulanarak açıklığa kavuşturulmasında yarar görülmektedir.       

Öte yandan firma Amasra B sahası kömür projesine devam ederken ana proje 
kapsamına ek olarak Batı sahasında bulunan yüzeye yakın kömürlerin üretimi 
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hazırlıklar sonucu yapılacak üretimin nerede ve nasıl değerlendirileceği hususunda 
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projelendirmesini yapmış ve Kurum Yönetim Kurulu’nun 28.06.2011 tarihli onayı ile 
uygulamaya geçmiştir. Firma projenin amacını, 160/-250 kotları arasında kalan ve 
korelasyonu tamamlanmış kömür damarlarının hazırlık ve üretimi yapılarak ana projeye 
üretim ve istihdam desteği sağlamanın yanında, gelecekte 1 no.lu Gömü ve 2 no.lu 
Kazpınarı kuyularını birleştiren ana kat galerilerine bağlanarak ocağın havalandırma ve 
nakliyat kapasitesini artırmak olarak belirtmiştir.  

Firmanın bu proje kapsamında geçen 6 yıllık sürede tavan ve taban yollarının 
sürülmesi gibi kömür içi hazırlık çalışmalarına başladığı, bunu faaliyet raporlarında 
belirttiği görülse de Kuruma herhangi bir miktarda üretim beyan etmediği, rödövans 
bedeli ödemediği görülmektedir. Firmanın yüzeye yakın kömürlerin üretimi projesinde 
Kömür içi hazırlık çalışmaları kapsamında pano oluşturmaya yönelik sürülen taban ve 
tavan yollarında (kömür içinde açılan galerilerde) kesilen kömürün,  muhtemelen taşla 
birlikte pasa döküm sahasına atıldığı, değerlendirme yoluna gidilmediği, heder edildiği, 
belki bir kısmının iç tüketimlerinde kullanılmış olabileceği gibi hususların da kurum 
ilgili birimlerince sorgulanması gerekmektedir. 

Amasra B Sahasında bahse konu hususlara ilişkin değerlendirmeye, karar mercii 
TTK Genel Müdürlüğü olduğundan TTK Genel Müdürlüğü 2016 yılı Denetim 
Raporunda yer verilmiştir.  

Amasra B projesinde 2016 Ekim sonu itibarıyla firma kömür grubunda 416 kişi, 
karotlu sondajlar grubunda 51 kişi, taşeron firma olan Qitaihe (Çin) firmasında 202 kişi, 
taşeron firma DENFA’da 99 kişi, taşeron firma Makpro’da 12 kişi, M. Özdemir 
firmasında 10 kişi olmak üzere toplam 900 kişinin çalıştığı görülmüştür.  

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. Gömü 1 Kazpınar 2 ve Amasra 3 no.lu 
kuyularda kuyu dibi ve yerüstü arasındaki nakliyat işlerini ve kuyu dibi ile yerüstü 
arasındaki havalandırma sistemlerinin bakım ve kontrolünü üstlenmiş olup, bunların 
dışında kalan tüm işlerin ihale yolu ile farklı yüklenicilere verildiği görülmektedir. 

Rödövans karşılığı işletmeye verilen küçük ölçekli 4 taşkömürü sahasının 
Müessese’ye olan uzaklıkları 25-150 km. arasında olup denetimler ortalama 2-3 ayda 
bir yapılabilmektedir. Yapılan denetimin sadece, imalat haritalarının incelenmesi, 
çalışmaların İşletme Projesine uygun olup olmadığının ve firmaca satışı yapıldığı beyan 
edilen ve denetim elemanlarına sunulan MİGEM sevk fişi ve TTK kömür sevk fişleri 
ile araç kantar kartelâlarının ve fenni nezaretçi defterlerinin kontrolüne yönelik 
yapıldığı, imalat haritalarına göre, sahalarda yapılan üretimlerin Kurum tarafından her 
yıl onaylanan projelerine uygunluğunu ve buralardan yapılabilecek üretim miktarlarının 
hesaplanabilmesine yönelik kontrol amaçlı, yerinde herhangi bir ölçüm yapılmadığı 
görülmektedir.  

Rödövans tahakkukları kömürün beher tonu için belirlenen birim fiyat esas 
alınmak suretiyle üretilen kömür miktarı üzerinden yapıldığından, herhangi bir 
tereddüde yol açılmamasını teminen, yapılacak denetimler ile çalışmaların İşletme 
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Projesine uygunluğunun yanı sıra, satışı yapılan miktar ile üretilen miktarın (stok 
miktarları da dikkate alınmak suretiyle) korelasyonunun da yapılması, ayrıca firmaca 
satışı yapılan kömürün tartıldığı kantarların daha sık aralıklarla denetlenmesi önem 
kazanmaktadır.  

Arama, hazırlık ve sondaj çalışmaları : 

Müessesenin 2016 yılında gerçekleştirmiş olduğu arama ve hazırlık çalışmaları, 
program ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 15 - Hazırlık Çalışmaları 
    2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Hazırlık çalışmaları 
2015 yılı 

gerçekleşen 
(metre) 

Program 
(metre) 

Gerçekleşen 
(metre) 

Programa 
göre  
% 

Geçen 
yıla göre  

% 
Taş içi hazırlık 

          
A. Kredili Harcamalardan 

Kuyu - - - - - 
Düz (yatay) galeri 77 500 307 61 399 

Meyilli galeri - - -     
Toplam kredili (A) 77 500 307 61 399 

B. Cari harcamalardan           
Kuyu - - -     
Düz (yatay) galeri 99,5 300 16,5 6 17 
Meyilli galeri   300   0 0 

Toplam cari (B) 99,5 600 16,5 3 17 
Toplam ( A+B+C )           
Kuyu - - -     
Düz (yatay) galeri 176,5 800 307 38 174 
Meyilli galeri -  300 16,5 6 - 

Toplam taş içi hazırlık 176,5 1100 323,5 29 183 
1000 ton satılabilir üretim için taş içi hazırlık 1,95 10,37 3,87 37 198 
1000 ton tuvönan üretim için taş içi hazırlık 0,91 5,39 1,89 35 208 
Kömür içi hazırlık           

- Düz galeri (taban yolu) 1.496,50 4.000,00 478,50 12 32 
- Demirbağlı taban 1.218,00 2.000,00 333,00 17 27 
- Ağaç bağlı kılavuz tb. 278,50 2.000,00 145,50 7 52 
- Meyilli galeri (başyukarı) 1.033,50 1.500,00 573,50 38 55 

Toplam kömür içi hazırlık 2.530,00 5.500,00 1.052,00 19 42 
1000 ton satılabilir üretim için kömür içi hazırlık 27,95 51,85 12,59 24 45 
1000 ton tüvenan üretim için kömür içi hazırlık 12,99 26,94 6,16 23 47 

 

Müessesede hazırlık faaliyetlerinin tamamı müessese imkânları ile yapılmakta 
olup 2016 yılında; 

- Yatırım (kredili) harcamalardan 500 metre düz (yatay) galeri programına 
karşılık %39 oranında eksik, bir önceki yıla göre %299 oranında fazla bir gerçekleşme 
ile 307 metre taş içi yatay galeri,  

- Cari harcamalardan da 300 metre düz (yatay), 300 metre meyilli galeri olmak 
üzere toplam 600 metre galeri sürülmesi programına karşılık %97 oranında eksik, bir 
önceki yıla göre ise %83 oranında eksik bir gerçekleşme ile 16,5 m taş içi yatay galeri 
ilerlemesi gerçekleştirildiği görülmektedir. 
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Projesine uygunluğunun yanı sıra, satışı yapılan miktar ile üretilen miktarın (stok 
miktarları da dikkate alınmak suretiyle) korelasyonunun da yapılması, ayrıca firmaca 
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Müessesenin kendi imkânlarıyla yaptığı toplam 323,5 metre taş içi hazırlık 
çalışması; programın %71 oranında altında, geçen yılın ise %83 oranında üstünde 
gerçekleşmiştir. 

Müessesede gerçekleştirilen toplam taş içi hazırlık faaliyetleri 2012 yılında 489,5 
metre, 2013 yılında 594,5 metre, 2014 yılında 376 metre, 2015 yılında 176,5 metre ve 
2016 yılında da 323,5 metre olmuştur.  

Üretilen her 1.000 ton satılabilir kömüre karşılık yapılan hazırlık 2008 yılında 8,7 
metre iken bu metrajın 2013 yılında 4,6 metreye, 2014 yılında 3,71 metreye, 2015 
yılında 1,95 metreye düştüğü, 2016 yılında da 3,87 metre olduğu görülmektedir. 
 Müessesede 2016 yılında kömür içi hazırlık işleri kapsamında; 

 4.000 metre programa karşılık %88 oranında eksik gerçekleşme,  bir önceki yıla 
göre ise %68 oranında eksik gerçekleşme ile 478,5 metre düz galeri (taban yolu) 
sürüldüğü,  

2.000 metre programa karşılık %83 oranında eksik, bir önceki yıla göre ise %73 
oranında eksik gerçekleşme ile 333 metre demirbağlı taban yolu sürüldüğü,  

2.000 metre programa karşılık %93 oranında, bir önceki yıla göre ise %48 
oranında eksik gerçekleşme ile 145,5 metre ağaç bağlı kılavuz taban yolu sürüldüğü,  

1.500 metre programa karşılık %62 oranında,  bir önceki yıla göre ise %45 
oranında eksik gerçekleşme ile 573,5 metre meyilli galeri (başyukarı) sürüldüğü 
görülmüştür.  

Toplam kömür içi hazırlıkların ise; 5.500 metrelik programa göre %81 oranında, 
bir önceki yıla göre de %58 oranında eksik olmak üzere 1.052 metre olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.  

1.000 ton satılabilir üretim için yapılan kömür içi hazırlıkların da taş içi 
hazırlıklarda olduğu gibi son yıllarda düştüğü görülmektedir.  2009 yılında 56,97 metre 
olan 1.000 ton satılabilir üretim için gerçekleştirilen kömür içi hazırlık miktarının 2012 
yılında 31,9 metreye, 2013 yılında 16,55 metreye düştüğü, 2014 yılında 28,96 metre, 
2015 yılında 27,95 metre olduğu ve 2016 yılında da 12,59’a metreye düştüğü 
görülmüştür.  

Kömür üretimi ile hazırlık faaliyetleri arasında olması gereken paralelliğin 
kaybolduğu görülmüş olup,  bu durumun gelecekte üretimde darboğaza düşülmesine 
neden olacağı göz ardı edilmemelidir. 

Müessesede daha önce üretimi tamamlanan -100/-250 kotları arasındaki  W-A 
serisi (45°≤) kuyu dibi dik damarların (6.,8.,9. ve 10. Damarlar) alt kotlarına yapılan 
sondajlar sonucunda -325 kotuna kadar kömürlerin verimli şekilde uzandığı (kömür 
kalınlığı ortalama 1.70 m.) görülmüştür. Bu gerekçeyle -250 kotundan cari hesaplarla 
akrosaj lağımı sürülmüştür. -250 kotundan -325 kotuna sürülmesi planlanan desandreye 
başlanmış olup desandre çalışmaları devam etmektedir. 
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-250/-325 Dik Damarlar Projesi; tamamlanan 125m. akrosaj lağımı dışında 265 
m. Desandre Lağımı ve 255 m. -325 Lağımı olmak üzere 645 metredir. W-A Serisi 
(45°≤) 4 Dik Damarın ortalama 330 m tabanyolu, 100 m. ayakboyu ve ortalama 1.70 
kömür kalınlığı ile yaklaşık 380.000 ton görünür rezervin hazır hale getirilmesi 
planlanmaktadır. Ortalama 300 ton/gün ve 2 pano ile yaklaşık 3 yıl üretim yapılmasının 
planlandığı görülmüştür. 

Müessese’de yeraltı üretim çalışmaları -236/-300 kat seviyelerinde devam 
etmekte olup bu katta kalan rezervin tüketilmesi ile gelecek yıllarda -250/-350 katlarına 
ağırlık verilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla 2002 yılında projelendirilen -250 / -350 
Kat Hazırlığı Projesi kapsamında, çeşitli kesit ve meyillerde toplam 3.475 metre 
uzunluğunda galeri sürülmesine karşılık 8.725.320 TL masraf provizyonu 
hesaplanmıştır. Proje kapsamında 3.374.600 ton kömür rezervinin hazır hale getirilmesi 
planlanmıştır. 2004 ve 2006 yıllarında revize edildiği görülen projenin sürülen lağımlar, 
taban yolları ve bacalar ile yeni jeolojik verilerin yeniden değerlendirilmesi sonucu 
projenin tekrar revize edilmesi gerekli görülmüştür. 2010 yılında yapılan revize 
çalışması sonucunda proje boyu 1.087 metre azaltılarak 5.962 metreye düşürülmüş,  
29.579.995 TL olan mevcut proje masraf provizyonu ise 25.931.419 TL olarak 
belirlenmiştir.  

Proje kapsamında 2014 yılında 500 metre program ilerlemenin %40’ı oranında 
202 metre ilerleme, 2015 yılında 500 metre programın %15’i oranında 77 metre, 2016 
yılında da 500 metre programın %61'i oranında 307 metre ilerleme sağlanabilmiş ve 
2016 yılı sonu itibarıyla proje toplamının (5.962 metre muhtelif galeri) %78’i oranında 
4.677 metre ilerlenebilmiş, toplam 10.968.800 TL tutarında fiziki harcama yapılmış, 
1.285 metrelik iş kalmıştır. 15 yıllık süre içinde gerçekleştirilen bu ilerleme baz 
alındığında (ortalama 312 metre/yıl) projenin yaklaşık 4 yıl sonra bitirilebileceği ortaya 
çıkmaktadır. 

Müessese’nin hazırlık çalışmalarındaki yetersizliği tamamen işçi sayısındaki 
azalma ile açıklanabilir. Mevcut durum itibarıyla 2011 yılında 96 olan hazırlık 
servisinde fiili çalışan işçi sayısı 52’ye düşmüş olup bunun her gün yaklaşık 8-10 kadarı 
istirahat, mazeret izni gibi çeşitli nedenlerle iş başı yapmamakta, kalan işçilerden 2-3 
ekip oluşturulabilmekte ve tamamı 3 vardiya çalıştırılamamaktadır. Hazırlık işgücünde 
ortaya çıkan açığın, geçici sanat değişikliği yapılarak zaten yeterli sayıda olmayan pano 
ayak üretim işçileri çalıştırılmak suretiyle giderilmeye çalışıldığı görülmektedir.  

Üretim planlamasında gelecek yıllarda bir sorun yaşanmaması için üretimle 
birlikte programlanan hazırlık çalışmalarının zamanında ve tam olarak 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Müessesede son yıllarda hazırlık işçisi sayısındaki azalma nedeni ile 
programlanan işlere yeterli sayıda işçi tertip edilememesinin sonucu olarak taş içi ve 
kömür içi hazırlık işlerinde kritik düzeyde azalma olduğu görülmekte olup, mekanize 
kazı sisteminden de beklenen faydanın sağlanabilmesi için hazırlıkların yeterince ve 
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zamanında yapılarak tamamlanması gereği dikkate alınarak yeterli sayı ve nitelikte 
hazırlık işçisi temin edilebilmesi doğrultusunda girişimlerde bulunulması 
gerekmektedir. 

 

Müessesenin 2016 yılı hazırlık ilerleme randımanları önceki yıllar ile 
karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 16 - Hazırlık İlerleme Randımanları 

Hazırlık 
ilerleme 
randımanları 

2011 
 

cm/yev. 

2012 
 

cm/yev. 

2013 
 

cm/yev. 

2014 
 

cm/yev. 

2015 
 

cm/yev. 

2016 
 

cm/yev. 

Geçen yıla 
göre 

Gerçekleşme 
oranı 

% 
Kredili 16,32 17,99 21,36 21,67 23,69 26,43 112 

Hazırlık - - -       - 

Müteferrik 16,61 14,39 14,3 18,31 16,08 22 137 

Galeriler toplamı 16,4 16,02 19,36 20,12 19,2 26,24 137 

Tabanlar 22,5 21,03 23,08 23,85 24,9 28,22 113 

 
Galeri ilerleme randımanlarında geçen yıla göre %37 oranında, taban ilerleme 

randımanlarında da %13 oranında artış olduğu görülmektedir. Galeri ilerleme 
randımanlarının 2012 yılında 16,02 cm/yev. iken, 2013 yılında %21 oranında artış ile 
19,36 cm/yev.’ye, 2014 yılında 20,12 cm/yev.’ye, 2015 yılında 23,69 cm/yev.’ye ve 
2016 yılında da 26,43 cm/yev.’ye yükseldiği görülmektedir.  

Özellikle meyilli sürülen lağımlarda arında kullanılacak malzemenin nakli, 
arından çıkan postanın nakledilmesi, ayrıca posta nakledilmesinde kullanılan bant 
konveyörün kurulması ve çalıştırılması kullanılan yevmiye sayısını artırmakta, zaman 
kaybına neden olmakta, galeri ilerleme hızlarını etkilemektedir. Nitekim 2008 yılında 
lağımların %64’ünün meyilde sürülmesi nedeniyle ilerleme randımanı 11,64 cm/yev.  
gibi çok düşük bir seviyede gerçekleşmiştir.  Meyilli ilerlemenin toplam taş içi hazırlık 
ilerlemesi içindeki payının %60 lardan sıfıra yaklaşması son yıllarda galeri ilerleme 
randımanlarının arttığı görünümüne yol açmaktadır.  

Galeri ilerleme hızlarının düşük gerçekleşmesi galeri maliyetlerinin 
yükselmesine, hazırlıkların gecikmesine ve hazırlık çalışmalarından beklenen faydanın 
kısa sürede sağlanamamasına neden olmaktadır. Galeri ve taban ilerleme hızlarının 
gerçek anlamda artırılabilmesi için, hazırlık işlerine yeterli sayıda işçi tertip edilmesi, 
kazı-yükleme işleri, nakliyat sistemi ve hazırlığa yardımcı diğer işlerde kullanılan 
makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının zamanında yapılması, gerekiyorsa 
modernize edilerek değiştirilmesi, en uygun çalışma ve çalıştırma düzeninin sağlanarak 
hazırlık işlerinde işgücü verimliliklerini artıracak her türlü tedbirin alınması 
gerekmektedir. 

Müessese de 2016 yılında, mevcut 4 adet EH (Elektro Hidrolik) deliciden 3 
adedinin fiili olarak çalıştırıldığı bir adedinin ise dönüşümlü olarak atölyede bakımda 
tutulduğu görülmüştür.  
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Bu makinelerin yıl içerisinde sıkça, pompa, kaldırma pistonu, radyatör, kavrama, 
güç ünitesi, palet, aktarma pistonu gibi muhtelif arızalar nedeniyle devre dışı kaldıkları, 
ekonomik ömürlerini tamamladıkları için de makinelerden beklenen verimin 
alınamadığı görülmektedir. 

Galeri ve taban ilerleme hızlarının artırılabilmesi için,  kazı-yükleme işleri, 
nakliyat sistemi ve hazırlığa yardımcı diğer işlerde kullanılan makine ve teçhizatın 
bakım ve onarımlarının zamanında yapılması, ekonomik ömrünü dolduran makinelerin 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilenmesi, en uygun çalışma ve çalıştırma 
düzeninin sağlanarak hazırlık işçilerinin işgücü verimliliklerini artıracak her türlü 
tedbirin alınması önerilir. 

Müessese’nin sondaj çalışmaları önceki üç yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak 
aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo 17 - Arama Sondaj Çalışmaları 

Arama-sondaj  
çalışmaları 

2013 
Gerçekleşen 

 
(metre) 

2014 
Gerçekleşen 

 
(metre) 

2015 
Gerçekleşen 

 
(metre) 

2016 
Gerçekleşen 

 
(metre) 

2015 yılına 
göre 

Gerçekleşme 
oranı 
(%) 

A. Müessese eliyle           
-Arama 1.038 782 355 773 218 
- Pilot         
- Degaj 2.749 2.740 4.752 2.415 51 
Toplam A 3.787 3.522 5.107 3.188 62 

B. Diğer kuruluşlar -  -  -  - - 

Toplam (A+B) 3.787 3.522 5.107 3.188 62 

 

Müessesede değişik amaçlı iki çeşit sondaj yapılmaktadır. Bunlardan birincisi 
Arama ve Pilot sondajlarıdır. Arama sondajları projelendirilmiş imalatlarda 10 metreden 
az olmayan karotlu veya karotsuz olarak yapılan sondajlardır. İkincisi ise Degaj 
sondajlarıdır. Degaj sondajları kömür tabakaları içinde oluşmuş yüksek basınçtaki gazın 
(Metan) yarattığı arın patlaması ve kayaç tozları ile birlikte oluşturduğu kayaç 
püskürmesi riskini azaltma ve/veya engelleme amacıyla yapılan ve yapılması iş 
güvenliği açısından zorunluluk arz eden sondajlardır. 

2016 yılında, tuvönan kömür üretiminin geçen yıla göre %12 oranında düşmesine 
rağmen Degaj sondajlarının geçen yıla göre %49 oranında azalma ile toplam 2.415 
metre olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

Çizelgede verilen degaj sondaj metrajı muhtelif nefeslik, ana kat lağımı, rekup ve 
kılavuzlarda yapılan sondajlar ile pano içi üretim arınlarına ilişkin olup yeterli sayıda 
yapılmadığı/yapılamadığı anlaşılmaktadır. 

Havzanın bütününde karşılaşılan üretim derinliklerinin giderek artması Amasra 
Müessesesi için de geçerlidir. 2016 yılında Müessese’nin dengelenmiş üretim derinliği 
-300 metre olmuştur. Yapılan hazırlıkların tamamlanmasıyla bu derinlik daha da 
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artacaktır. Bu derinleşme, ani gaz degajı, patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artması 
anlamına da gelmektedir. Bu durum kaza olasılıklarına karşı geçmişten daha sıkı 
kontrol, denetim, izleme ve eğitim gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu 
nedenle; Müessese üretim işyerlerinde iş güvenliğine ilişkin ilgili mevzuat hükümlerinin 
yanı sıra “Kurum Degaj Yönergesi” hükümlerinin titizlikle uygulanması ve kontrol 
edilmesi gerekmektedir. 

Müessesede  sondaj ekibinde (arama) yer alan 1 şef, 1 sondör ve 2 ustadan oluşan 
işçi sayısındaki yetersizlik, diğer sanatlardan takviye edilmek suretiyle oluşturulan 
ekiplerle  giderilmektedir. -250 ve -300 katlarında sürdürülen hazırlık çalışmaları 
paralelinde, bu bölgenin jeolojik yapısının çözümlenmesi ve kömür tabakalarının 
devamlılığının belirlenmesi amacıyla, müessesenin kendi imkanlarıyla yaptığı ocak içi 
kömür arama sondajları 2016 yılında 773 metre olarak gerçekleşmiştir. 

Müessesede 2014 yılında 782 metre, 2015 yılında da 355 metre arama sondajı 
yapıldığı görülmektedir. Esas itibarıyla madencilik faaliyetlerinde en önemli husus 
maden yatağının geometrisinin en az hata ile belirlenmesidir. Bu itibarla, sadece maden 
arama aşamasında değil, bulunan madenin üretilmesine yönelik yapılacak proje 
çalışmalarında da daha sık aralıklarla sondaj faaliyetlerinin devamı gerekmektedir. 
Özellikle, Zonguldak havzası gibi karmaşık bir yapıya sahip, aşırı tektonizma geçirmiş, 
çok sayıda fay içeren, damar kalınlıkları ve süreklilikleri değişkenlik gösteren bir 
sahada, sağlıklı, süreklilik arz edecek, kısa sürede revizyon gerektirmeyecek bir hazırlık 
ve/veya bir işletme projesi hazırlayabilmek ve uygulayabilmek için ihtiyaç duyulan 
sayıda sondaj yapılmasından kaçınmamak gerekmektedir. Böyle bir sahada ilerleme 
esnasında karşılaşılan fiili durumlara göre proje değişikliklerine gitmenin, o süre 
zarfında yapılan tüm hazırlık çalışmalarının (galeri, desandre vs. gibi)  boşa gitmesi 
anlamına gelmekte olup, sonuçta üretim maliyetleri üzerinde çok olumsuz etkileri 
olabileceği unutulmamalıdır.  

Müessesenin elinde toplam 13 adet sondaj makinesi mevcut olup bunlardan 7 
adedi faal halde tutulmaktadır.  

Müessesede açık tutulan lağımların en üst kat kotu +40, en alt kat kotu -350 olup, 
dikey yönde 390 metrelik bir aralıkta oluşan toplam ocak açıklığı, 38,3 km civarındadır. 
2006 yılında 25 km. olan ocak açıklığının %52 oranında artışla 38,3 km.ye yükselmesi 
ile tuvönan üretimin azalması sonucu açık tutulan her 1 metre ocak açıklığına karşılık 
yapılan tuvönan üretim miktarı 8,5 ton’dan 4,46 ton’a düşmüştür. Öte yandan, 38,3 
km’ye çıkan ocak açıklığı, tamir tarama ve bakım onarım giderleri ile drenaj, 
havalandırma, basınçlı hava ve enerji giderlerinde artışa neden olmuş, bu kapsamda 
artan enerji giderleri ile birlikte birim üretim maliyetleri de artmıştır. 

 Son yıllarında ıskat edilen lağım bulunmamaktadır. Terk edilen desandre ve 
galerilerde başlayan kendiliğinden yanma olayı, ıskat ve söküm işlerini (ray demiri, 
demir bağlar, boru v.b. tekrar kullanılabilir teçhizat) güçleştirmekte ve bu galerilerin 
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barajlarla kapatılmasına neden olmaktadır.  Nitekim,  Amasra İşletmesinin 3. ocağının 
üretim ve hazırlık faaliyetlerinin sürdürüldüğü -250/-100 kotları arasındaki Güney 
Lağımı Bölgesi hazırlık ve üretim faaliyetlerinin tamamlanması sonucu, +40 ve -30
lağımının terk edilen kısımları ile -30/-100, -30/+40 desandrelerinin ve terk edilen diğer 
galerilerin bir program dahilinde sökülmesi planlanmasına rağmen, işçi sayısındaki 
yetersizliğin etkisiyle söküm yapılamamıştır. Rezervi tükenen bölgelerde, terk edilen ve 
bir daha kullanılmayacak olan galerilerdeki söküm işleri ile muhtelif miktarlarda boru, 
ray demiri, bağ demirleri ve diğer malzemelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması 
mümkün olmaktadır. 

Yıkama – zenginleştirme (lavvar) çalışmaları :

Amasra Lavvarı, 1976 yılında Robert Shaefer firması tarafından inşa edilmiş, 
1978 Kasım ayında faaliyete geçmiş, tane boyu 0-100 mm brüt kömürü ağır mayi 
sistemi ile yıkayan 210 ton/saat kapasiteli bir tesistir.  Tüvenan kömür 10 mm ve 0,5 
mm eleklerden sulu olarak geçirilerek 3 farklı tane boyutuna ayırılmaktadır. Tesis; 
305x610 cm boyutunda “döner kırıcı”, 10-100 mm boyutunda brüt kömür zenginleştiren 
360x610 cm boyutunda WEMCO tip iki bölmeli “ağır ortam tamburu”, 0.5-10 mm brüt 
kömür yıkayan 610 mm.lik iki adet “ağır ortam siklonu”, 0-0.5 mm şlam brüt 
zenginleştiren DENVER tipi 8’erli iki batarya “flotasyon hücreleri” ve iki adet 
“filitrasyon tamburu” gibi zenginleştirme cihazlarından oluşmuş bir tesistir.  +10 mm 
tüvenan kömür ağır ağır mayi dram seperatöründe, 0,5-10 mm tüvenan kömürler ağır 
ortam siklonlarında yıkanmaktadır. -0,5 mm şlam kömürler ise flotasyon işlemine tabi 
tutulmaktadır. Flotasyon ürünü kömür filtre kekinde susuzlandırılmaktadır. %70-80 kül 
içeren flotasyon atığı ise borular vasıtasıyla deşarj edilmektedir. Lavvar girişindeki 14-
18 mm elekler ise 2000 yılında kurulmuş olup Çatalağzı Termik Santraline verilen 
kömür yıkamaya verilmeden bu eleklerde elenmek suretiyle elde edilmektedir. Lavvar 
ve yan birimlerinin kurulu gücü 1.500-2.000 Kw/saat civarındadır.  Saatte 300 ton su 
harcamakta olup, su 17 km mesafedeki Bartın-Embiye mevkiinden 300’lük borularla 2 
kademede basılmakta, ayrıca Müessese’nin kullanma suyu da buradan karşılanmaktadır. 
Lavvar şisti 1.050 metre uzunluğundaki çelik özlü bantla +24 galerisinden denize 
atılmaktadır.

Müessese Lavvarı’na ait 2016 yılı performansları, program ve geçen yılla 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir.
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Tablo 18 - Lavvarı Çalışma Değerleri 

Amasra Lavvarı  
Çalışma Değerleri 

  2015 yılı 
gerçekleşen 

 
ton 

2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Ölçü 
Program 

 
ton 

Gerçekleşen 
 

ton 

Programa 
göre 
% 

Geçen 
yıla 
göre 
% 

Tüvenan üretim ton 194.746 204.180 170.819 83,66 87,71 

Satılabilir üretim ton 90.527 106.074 80.683 76,06 89,13 

Satılabilir/Tüvenan oranı % 46,48 51,95 47,23 90,91 101,60 
Lavvara çekilen (0-100) 

brüt ton 184.990 193.971 162.298 83,67 87,73 

Ayıklanan taş (+100) ton 9.756 10.209 8.521 83,47 87,34 
Yıkamaya giren (0-100) 

brüt   154.225 160.356 139.987 87,30 90,77 

Yıkamadan çıkan satılabilir(0-100) ton 59.762 72.459 58.372 80,56 97,67 
Santral yakıtı ton 30.765 33.615 22.311 66,37 72,52 

- (0-10) ince lave   15.358 40.089 32.632 0,00 0,00 
- (0-18) ince lave ton 18.765 0 0 0,00 0,00 
- (10-18) ince lave   431 0 78 0,00 0,00 
- (18-150) Rekompoze ton 25.208 32.370 25.662 79,28 101,80 
Lavvardan atılan şist ton 94.463 87.897 81.615 92,85 86,40 
Lavvar verimliliği ton 30,69 35,49 34,17 96,28 111,34 

Yıkama verimliliği % 38,75 45,19 41,7 92,28 107,61 

Lavvara çekilen tüvenan külü % 62,18 61,26 60,35 98,51 97,06 

Yıkamaya giren brüt külü % 60,45 59,49 58,52 98,37 96,81 

Lavvardan çıkan (satılabilir) külü   14,65 14,41 14,18 98,40 96,79 
Santral yakıtı külü   45,8 45,92 46,04 100,26 100,52 
- (0-10) ince lave   11,52 11,24 10,96 0,00 0,00 
- (0-18) ince lave külü % 13,02 13,02 0 0,00 0,00 
- (10-18) ince lave % 13,85 13,44 13,02 0,00 0,00 
- (18-150) Rekompoze külü % 17,45 17,59 17,73 100,80 101,60 
Toplam satılabilir lave külü % 25,49 24,25 23,00 94,85 90,23 
Lavvardan atılan şist külü   84,8 84,84 84,89 100,06 100,11 
Lavvara çekilen tüvenan nemi % 4,61 5,03 5,44 108,15 118,00 
Yıkamaya giren (0-100) brüt nemi   4,61 5,03 5,44 108,15 118,00 
Lavvardan çıkan satılabilir nemi % 10,61 11 11,4 103,64 107,45 

Müessese ocaklarında 2016 yılında, üretilen 170.819 ton tuvönan kömürün 
içindeki 8.521 ton taş ocak çıkışındaki döner kırıcıdan geçirilme esnasında ayıklanarak 
atılmış, geriye kalan 162.298 ton brüt kömürün 14 mm’lik elekte elemeye tabi 
tutulduktan sonra tuvönan üretimin %13’ü oranında elek altı 22.311 ton (0-14 mm) 
kömür (santral yakıtı) ÇATES’ e nakledilmiş, geri kalan 139.987 ton kömür yıkamaya 
verilmiştir.  

Yıkama sonucu tuvönan üretimin yaklaşık %19’u, Lavvarda yıkamaya giren 
kömürün ise yaklaşık %23’ü oranında 32.632 ton 0-10 mm ince lave kömür, tuvönan 
üretimin yaklaşık %0,05’i,  Lavvarda yıkamaya giren kömürün ise yaklaşık %0,06’sı 
oranında 78 ton 10-18 mm ince lave kömür,  tuvönan üretimin yaklaşık %15’i,  lavvarda 
yıkamaya giren kömürün ise yaklaşık %18’i oranında 25.662 ton 18-150 mm rekompoze 
(parça) kömür elde edilmiştir.  
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2016 yılında önceki 3 yılda olduğu gibi, 0-25 mm ince lave (Kardemir ürünü) 
üretimi yapılmadığı, 0-18 mm ince lave kömür üretiminin de azalan talep üzerine 
durdurulduğu görülmektedir.  

2016 yılında, Lavvara çekilen tüvenan kömürün kül oranının programa göre %1,5 
oranında, önceki yıla göre de %3 oranında azalarak %60,35 olarak gerçekleştiği 
görülmektedir.   

Tuvönan kömür kül değerinin yüksekliği üretilen kömürün maliyetini artırıcı bir 
unsurdur. Doğal olarak yüksek kül değeri yıkama verimliliğini de olumsuz 
etkilemektedir.  

2016 yılında bir önceki yılda olduğu gibi üretimin önemli bir kısmının kül içeriği 
daha fazla olan taşlı damardan yapılmış olması nedeni ile tuvönan kömür kül oranında 
belirgin bir düşüş sağlanamadığı görülmektedir.  

Yıkamaya giren 139.987 ton kömürün yaklaşık %42’ si oranında 58.372 tonunun 
yüksek fiyatlı 0-10mm ince lave kömür ve rekompoze kömür olduğu, lavvardan atılan 
şistin ise yıkamaya giren kömürün %58'i oranında 81.615 ton olduğu, ayıklanan 8.521 
ton taşla birlikte üretilen tüvönan kömürün %53'ünü oluşturduğu görülmektedir.   

Mekanize kazı sistemi ile yapılan üretimin arttırılması, sistemin müessesede 
yerleşmesi ile ocak içi denetimlerde özellikle klasik yöntemle çalışılan ayaklarda, taşın 
kömüre karışmaması için başta üretim arınları olmak üzere gerekli özenin gösterilmesi, 
diğer yandan lavvar performans değerlerinin yakinen takibi ile satılabilir nitelikli kömür 
miktarının artırılmasını teminen gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Müessesede üretilen teshin, sınai ve santral yakıtı şeklinde satışa sunulan 
kömürlerin evsafına uygun olmadığı, özellikle kömür boyutunun çok ince olduğu 
yönünde şikayetlerin olduğu, kül ve nem içeriğine bağlı olarak zaman zaman penaliteye 
girildiği görülmektedir. 

TTK ile KARDEMİR arasında 01.03.2004 tarihinde imzalanan kömür satış 
sözleşmesine göre Amasra kömürleri için; Kül %15, Nem %12 değerlerinin baz 
alınacağı, bu değerlerin üzerinde ve altında çıkan her %1 değer için fiyatın %1 i  
oranında prim ve ceza uygulanacağı  belirtilmektedir. 

2016 yılında Amasra Müessesesinden Kardemir’e 6,55 milyon TL bedelle satışı 
yapılan 35.009 ton 0/10 mm ince lave kömür için nem içeriğine bağlı olarak 173.239 
TL tutarında, ÇATES’e  2,63 milyon TL bedelle satışı yapılan 22.675 ton santral yakıtı 
kömür için de kül içeriğine bağlı olarak 68.586 TL penaliteye girildiği görülmüştür.  

Satılabilir kömür miktarının toplam tuvönan kömür içindeki payı kuşkusuz 
lavvar faaliyetlerinin performansıyla ve satış politikası paralelinde belirlenen, düşük 
küllü sınai kömür miktarının toplam satılabilir içindeki payı ile yakından ilgili olmakla 
beraber üretilen tuvönan kömür kalitesinin lavvar verimliliğine etkisi öncelikli olarak 
değerlendirilmelidir. Düşük küllü sınai kömür üretimine ağırlık verilmesi satılabilir/ 
tuvönan oranını düşürmekle birlikte sağlanan hasılat artışı göz önüne alınarak 
değerlendirmenin buna göre yapılması gerekmektedir.  
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Tuvönan kömür kül oranını düşürebilmek için, ocak içi pano ve ayaklarda taşın 
kömüre karışmaması için üretim arınlarından başlamak üzere gerekli özenin 
gösterilmesi, diğer yandan lavvar performans değerlerinin yakınen takibi ile satılabilir 
nitelikli kömür (sınai kömür) miktarının artırılması doğrultusunda gerekli her türlü 
tedbirin alınması gerekmektedir.  

Öte yandan, yaklaşık 30 yıldır hizmet veren Amasra Lavvarı teknik ve ekonomik 
ömrünü doldurmuş bulunmaktadır.  Bu süre içinde önemli revizyon ve modernizasyon 
işleri yapılamamış olması nedeniyle kömür yıkama proseslerinin ve proseslerde 
kullanılan teçhizatın ayırma verimlerinin düşük olması, müşterilerin istediği evsafta 
kömürün mevcut lavvarda hazırlanmasında çekilen zorluklar, lavvar yıkama maliyetinin 
yüksekliği, lavvarda fazla sayıda makine teçhizatın olması ve otomatik kontrol 
sisteminin bulunmaması nedeniyle fazla sayıda işçi çalıştırılmasının gerekmesi, ayrıca 
kullanılan teçhizatın sık sık arızalanması, eskiyen teknolojisi nedeniyle yurt dışından 
siparişle özel imalat yedek parça temin edilmesinin tamir ve bakım onarım giderlerini 
arttırması, tesiste harcanan enerjinin ve işletme giderlerinin fazla olması nedenleriyle,  
maliyetleri 10 $/ton seviyelerinde olan lavvar çalışmalarının sonlandırılarak bu hizmetin 
üçüncü şahıslardan daha düşük maliyetle alınmasına karar verilmiş ve bu amaçla Hazine 
Müsteşarlığı’ndan alınan izne müteakip “Tuvönan Kömür Yıkama Tesisi” ile birlikte 
“Kömür Torbalama” tesisinin de kurulmasına ilişkin ihale 04.08.2010 tarihinde 
yapılmıştır. 

İhale 5 yıllık süre için 1.350.000 ton (±%30) tuvönan kömür yıkattırılması, 
75.000 ton (±%30) parça kömür torbalanması işlerini kapsamakta olup her bir iş kalemi 
için kısmi teklif alınmıştır. Tuvönan kömür yıkattırma ihalesini kazanan Karbomet 
Madencilik İnşaat Turizm Taşımacılık Tic. Ve San. Ltd. Şti. ile 30.11.2010 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. Teklif birim fiyatı 4,69 TL/ton olup, sözleşme bedeli 6.331.500 
TL’dir. Firmaya 04.02.2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.  

Sözleşmenin Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça gibi Destek 
Hizmetlerine Ait Şartlar başlıklı 33.2 maddesine göre 13.02.2012 tarihinde montaj 
işlemleri tamamlanan lavvar tesisinde ilk deneme çalışmalarına 14.02.2012 tarihinde 
başlanmış ve 14.04.2012 tarihinde tamamlanmıştır.  

Amasra TİM’in ilk deneme çalışmaları sonrası yüklenici firmaya gönderdiği 
17.05.2012 tarih ve 829 sayılı yazısında özetle; “yüklenici tarafından kurulan lavvar 
tesisinin ihale sözleşme ve şartnamesine uygun olarak kurulmadığı ve tesisten elde 
edilen ürün değerlerinin de istenilen sonuçları vermediği” belirtilmektedir. 

Amasra TİM’in firmaya gönderdiği 15.06.2012 tarihli yazısında da özetle; 

Deneme çalışmaları sonucunda özellikle 10-100 mm parça kömür ve 0-10 mm 
santral yakıtı ürünlerinde sözleşmede belirtilen değerler ile yıkama işlemleri sonucunda 
elde edilen değerler arasında büyük farklılıklar olduğunu, yüklenici tarafından kurulan 
cihazın ayırma performansının sözleşmede belirtilen kriterlere uygun olması gerektiğini 
aksi takdirde Kurumu zarara uğratacağı, tesisin sözleşme ve eklerine uygun olarak 
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kurulmadığını, yüklenicinin montaj bitim süresine kadar yapması gereken çalışmaları 
yapmadığını, tüm bunlara rağmen Kurumun her türlü çalışmayı yaparak gerekli 
değerlendirmeleri yaptığını, raporda belirtilen eksikliklerin ihbarnamenin yazıldığı 
tarihten itibaren 04.07.2012 tarihine kadar 19 gün içinde giderilmesi koşuluyla, 
06.07.2012 tarihinden itibaren 45 takvim günü deneme çalışmaları yapılacağını, aksi 
takdirde sözleşme hükümlerinin uygulanacağını belirtmiştir. 

Yüklenici firma Amasra TİM’e muhatap 17.07.2012 tarihli yazısında Sözleşme 
gereği yapması gereken işleri ve işletme esnasında tespit edilen eksiklikleri peyderpey 
yapacağını ve idarenin 15.06.2012 tarihli yazısında belirttiği yüklü deneme 
çalışmalarına başlamak istediğini, belirtmiştir. 

Yüklenici firmanın 17.07.2012 tarihli yazılı talebi sonrası 19.07.2012 tarihinde 
yıkattırılmak üzere ikinci kez kömür verilmeye başlanmış 10.09.2012 tarihinde deneme 
çalışmaları sona ermiştir. Deneme çalışma süresi 60 gün olmasına rağmen toplam 114 
gün deneme çalışması yapılmıştır. 

Yüklenici firmanın 19.07.2012-10.09.2012 tarihleri arasında yapmış olduğu test 
ve yükte deneme çalışmaları sonucunda Kontrol Teşkilatı tarafından tespit edilen 
hususlar özet olarak;  

“Yüklenici sözleşme gereği kurması gereken Ağır Ortam Tamburu ve Ağır 
Ortam Siklonları yerine Çift Makaralı Ağır Ortam Ayırma Sistemi (Larcodems Sistemi) 
kurmuştur. 

Kurulan tesiste sözleşme gereği fiili kömür yıkama kapasitesi en az 120 ton/saat 
olan kapasiteye ulaşılamamıştır. 

Yüklenicinin taahhüt ettiği kömür verimi ile fiili yıkama sonucu elde edilen temiz 
kömür verimi arasında -%6,19 fark oluşmuştur. Yüklenicinin taahhüt ettiği verim, yaş 
olarak düşünüldüğünde bu fark Kurum aleyhine daha da artacaktır. 

Şist kül değerlerinin düşük olması kömür kaçaklarına neden olmuştur. 
Parça kül değeri taahhüt edilen değerin üzerindedir. 
Santral yakıtı kül değeri taahhüt edilen değere ulaşamamıştır. 
Yoğunluğun düzeltilebilmesi için gerekli olan besleme otomatik olarak değil 

manuel olarak yapılmaktadır.” 

Şeklindedir. 

Öte yandan, firma tarafından taahhüt edilen ve firma tarafından deneme 
çalışmaları sırasında fiili olarak yıkanan ürünlerin karşılaştırılması sonucu, 270.000 
ton/yıl tüvenan üretimin  ±%30’u olan 189.000 ton/yıl tüvenan taşkömürünün 
yıkattırılması durumunda taahhüt edilen ürün değeri ile fiili verilen ürün değeri arasında 
yaklaşık 3,8 milyon TL/yıl Kurum zararına neden olunacağı belirtilmektedir. 

Sonuç olarak yüklenici firmanın 19.07.2012-10.09.2012 tarihleri arasında 
yapılan deneme çalışmaları ihale şartnamesini, sözleşme ve eklerinde belirtilen kriterleri 
sağlayamadığı görülmüş ve Teknik Şartnamenin 18.2 maddesi ve Sözleşmenin 33.4 
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maddesi gereği sözleşme Yönetim Kurulunun 19.10.2012 tarih ve 344 sayılı Kararı ile 
fesih edilmiştir.  

Bu aşamada, mevcut Amasra lavvarı ile Müessesenin yıkama faaliyetlerine kendi 
imkanları ile devam ettiği görülmektedir. Lavvar faaliyetlerinin üçüncü şahıslarca 
gerçekleştirilmek üzere ihale edilmesinde en büyük gerekçe yaklaşık 40 yıl öncesi 
teknoloji ile kurulan, ekonomik ömrünü dolduran ve kurum personeli tarafından 
çalıştırılan lavvarda yıkama maliyetlerinin oldukça yüksek (yaklaşık 10 $/ton) 
olmasıdır. İhaleyi kazanan ve Sözleşme imzalanan firmanın teklif birim fiyatının 4,69 
TL/ton olduğu dikkate alındığında, firmanın Sözleşme ve ekleri kapsamında taahhüdünü 
yerine getirememesi kurum aleyhine bir sonuç doğurmuştur. 

Firma tarafından; kurum aleyhine; Amasra Müessesesi tüvönan kömürlerinin 
yıkattırılması ve parça kömürlerin torbalanması işine ait Sözleşmenin feshinin 
geçersizliğinin tespiti, 6.331.500 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek faizi, 
380.000 TL bedelli kesin teminat mektubunun faizi ile iadesi, yoksun kalınan kar istemli 
dava açıldığı ve firmanın kurduğu lavvar tesisini söküp götürdüğü görülmüştür. 

Dava kapsamında 05.06.2015 tarihli ilk bilirkişi raporunun kurum lehine olduğu, 
karşı tarafın itirazları sonucu hazırlanan ek raporun firma lehine olduğu, kurumun 
itirazlarını sunduğu, dosyanın zarar alacak hesabı yapılması için bilirkişiye gönderildiği, 
Duruşmasının 24.05.2017 tarihine ertelendiği görülmüştür.  

Kurum tarafından; Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesine 2012/492 esas 
sayılı dosya kapsamında firma tarafından ödenmeyen elektrik bedeli olan 40.079,55 TL 
için alacak davası açıldığı,  

Yine Kurum tarafından,   Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 2014/532 
esas sayılı dosya kapsamında, Amasra Lavvarı ihalesinde Sözleşme ve ekleri 
kapsamında taahhüdünü yerine getiremeyen ve sözleşmesi 23.10.2012 tarihinde fesih 
edilen Firmanın taahhüdünü yerine getirememesi nedeniyle, 2013 yılı sonu itibarı ile 
ihale konusu işi yapmak zorunda kalan kurum da oluşan 2.609.066,79 TL zararın 
firmadan tahsili davası açıldığı,  Sözleşmenin feshinin geçersizliğinin tespiti için açılan 
Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/492 esas sayılı dosya sonucunu 
Mahkemenin bekletici mesele yaptığı, 

Kurum tarafından, 2014 yıl sonu itibarıyla ihale konusu işi kendi imkanlarıyla 
yapmak zorunda kalan kurumda oluşan 2.898.517;80 TL zararın tahsil edilmesine 
yönelik olarak Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesine 2015/651 esas sayılı dosya 
kapsamında ikinci davanın açıldığı,  

Kurum tarafından, Amasra lavvarı ihalesinde sözleşme ve ekleri kapsamında 
taahhüdünü yerine getiremeyen ve sözleşmesi 23.10.2012 tarihinde fesih edilen 
Karbomet firmasına taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle,  2015 yıl sonu itibarıyla 
ihale konusu işi kendi imkanlarıyla yapmak zorunda kalan kurumda oluşan 
3.618.118,50 TL zararın tahsil edilmesine yönelik olarak Zonguldak 1. Asliye Hukuk 
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Mahkemesine 2016/288 esas sayılı dosya kapsamında üçüncü davanın açıldığı, her iki 
dosyanında 2014/532 esas sayılı dosya ile birleştiği görülmüştür. 

Amasra lavvarında 2016 yılında gerçekleştirilen işçilik yevmiyeleri, işçilik 
verimlilikleri, elektrik ve su kullanımlarına ilişkin değerler program ve geçen yılla 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 
Tablo 19 - Amasra Lavvarı; İşçilikler, İşçilik Verimliliği ve Elektrik Tüketimi 

Amasra Lavvarı; İşçilikler, İşçilik 
Verimliliği, Elektrik Tüketimi Ölçü 2015 yılı 

gerçekleşen 

2016 Yılı Gerçekleşme Oranı 

Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 
 (%) 

Geçen 
yıla göre 

(%) 
Yapılan yevmiye adet 7.065 8.100 6.649 82 94 
Yıkama adet 3.943 4.050 3.605 89 91 
Elektromek. + atölye adet 2.659 3.600 2.487 69 94 
Muhtelif adet 463 450 557 124 120 
Lavvar işçilik verimliliği Tuvönana göre kg/yev 27,56 25,21 25,69 102 93 
0-100 brüt'e göre kg/yev 26,18 23,95 24,41 101,9 93 
Elektrik tüketimi kwh 956.920 1.049.515 878.634 84 92 
Birim elektrik tüketimi kwh/ton 4,91 5,14 5,14 100 105 

 
Amasra Lavvarında mevcut çalışan işçi sayısı 33 kişi olup tek vardiya 

çalışmaktadır. Lavvarda İdari olarak, 1 Şube Müdürü, 3 mühendis ve 2 memur görev 
yapmaktadır.  Lavvarda 2016 yılında yapılan yevmiye sayısı geçen yıla göre %6 
oranında azalışla 6.649 yevmiye olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre yaklaşık %9 
oranında daha az kömürün yıkanması sonucu tuvönan üretime göre lavvar işçilik 
verimliliği de %7 oranında azalarak 25,69 ton/yev. olmuştur. 

Lavvar ve yan birimlerinin toplam kurulu gücü 1.500-2.000 kW/h civarındadır. 
Lavvarda kullanılan birim elektrik tüketiminin geçen yıla göre üretim azaldığı halde %5 
oranında artarak 5,14 kwh/ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

 Lavvarda saatte yaklaşık 300 ton su harcanmakta olup su 17 km. mesafedeki 
Bartın-Embiye mevkiinden 300 mm.lik boru hattı ile 2 kademede basılmaktadır.  
Embiye ve Kazpınarında 100 ton/saat kapasiteli 4 adet santrifüj tulumba ile, Embiye’de 
50 lt./sn. kapasiteli 2 adet derin kuyu tulumbası bulunmaktadır.  2016 yılında Bartın 
Embiye mevkiinden önceki yıla göre %7 oranında artışla 556.480 ton su basıldığı ve 
karşılığında önceki yıla göre yine %7 oranında artışla 1,44 milyon  kwh enerji tüketildiği 
görülmüştür. 

 Basılan bu suyun önemli bir kısmı Müessese işçi duşlarında, ocaklarda ve idari 
binalarda kullanılmaktadır.  Lavvar ve müessese için gerekli suyu basan su pompalarının 
birim elektrik tüketiminin  2,58 kwh/ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.  Sadece su 
tulumbalarının sarf ettiği elektrik enerjisi tüm müessesede tüketilen enerjinin (10,32 
milyon kwh) %13’ü mertebesindedir. 1 ton suyun Amasra’ya pompalanması için 
harcanan elektrik enerjisindeki zaman zaman görülen artışların nedeni üzerinde 
durulduğunda,  pompa verimlilikleri ve yaklaşık 17 km uzunluğundaki boru hattındaki 
olası kaçakların ne ölçüde giderilebildiği hususları ön plana çıkmaktadır. 
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harcanan elektrik enerjisindeki zaman zaman görülen artışların nedeni üzerinde 
durulduğunda,  pompa verimlilikleri ve yaklaşık 17 km uzunluğundaki boru hattındaki 
olası kaçakların ne ölçüde giderilebildiği hususları ön plana çıkmaktadır. 

 
 
 

 
 

Amasra’ya 17 km. mesafedeki Bartın-Embiye mevkiinden 2 kademede basılan 
suya ilişkin olarak, su hattının kontrollerinin daha sık yapılarak kaçakların ve/veya 
kaçak kullanımların tespit edilerek önlenmesi, pompa verimlilikleri izlenerek birim 
enerji tüketiminin düşürülmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması önerilir.  

İş kazaları – İş güvenliği : 

Müessesenin 2016 yılı iş kazaları ile ilgili değerler, önceki 5 yılla birlikte 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  

 
Tablo 20 - İş Kazaları  

İş yeri Yıllar Kaza 
 

adedi 

Ölü 
 

sayısı 

Yaralı 
 

Sayısı 

Kayıp 
iş 

günü 
 

sayısı 

10.000 
yevmiyeye 
düşen kaza 

 
adedi 

10.000 ton 
tuvönana 

düşen kaza 
 

adedi 

Yeraltı 

2012 183 1 182 8.804 15,32 7,27 
2013 218 1 217 9.258 15,32 8,31 
2014 131 0 131 1.815 10,16 5,89 
2015 141 0 141 1.280 13,38 7,24 
2016 127 0 127 1.400 14,42 8,02 

Geçen 
yıla göre % 90 0 90 109 108 111 

Yerüstü 

2012 12 0 12 66 2,64 - 
2013 7 0 7 26 4,08 - 
2014 5 0 5 58 1,74 - 
2015 10 0 10 143 3,32 - 
2016 10 0 10 116 3,57 - 

Geçen 
yıla göre % 100 0 100 81 108 - 

Müessese 
Toplamı 

2012 195 1 194 8.870 10,59 7,75 
2013 225 1 224 9.284 13,4 8,57 
2014 136 0 136 1.873 8,62 6,12 
2015 151 0 151 1.423 11,14 7,75 
2016 137 0 137 1.516 11,81 8,02 

Geçen 
yıla göre % 91 0 91 107 106 103 

 
Müessesede 2016 yılında 127’si (%93’ü) yeraltında, 10’u ( %7’si)  yerüstünde 

olmak üzere toplam 137 adet iş kazası olmuş ve bu kazalar sonucunda 137 işçi 
yaralanmıştır. Geçen yıla göre kıyaslandığında, kaza ve yaralı sayısında %9 oranında 14 
adet azalma olduğu, 10.000 yevmiyeye düşen kaza adedinde %6 oranında artışla 11,14 
ve 10.000 ton tuvönan üretim başına düşen kaza adedinin %3 oranında  artışla 8,02 
olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

2016 yılında yeraltında meydana gelen 127 adet kazanın %36’sı oranında 46 
adedi göçük (taş ve kömür düşmesi, arın kayması, arın akması) sonucu, %56’sı oranında 
71 adedi kayma, düşme, çarpma, yuvarlanma gibi muhtelif sebeplerden,  3 adedi 
nakliyat esnasında, 6 adedi malzeme taşıma ve kullanma sonucu, 1 adedi de makine 
elektrik nedeni ile olmuştur. 
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Yeraltında meydana gelen 127  kazanın; %59’u oranında 75 adedine yeraltı pano 
ayak üretim işçileri, %17’si oranında 21 adedine yer altı hazırlık işçileri, %12’si 
oranında16 adedine yeraltı mekanizasyon işçileri,  %7’si oranında 9 adedine ise yer altı 
nakliyat ve nezaret işçileri maruz kalmıştır. 

Göçüklerden kaynaklanan kazaların ciddi, ağır yaralanmalara neden olduğu 
görülmektedir. Bunların çoğunlukla ayak, baca ve  tabanlarda meydana geldiği, 
bunların; taş- kavlak düşmesi, göçük, posta geliri-akması, tavan oturması, arın akması, 
kayması şeklinde tanımlanan ve tahkimat sistemi ile yakından ilgili kazalar olduğu 
görülmektedir. Yetkililerin bu kazalar ve nedenleri ile önlenebilmeleri üzerinde titiz bir 
şekilde durmaları ve bu kazaların önlenmesine yönelik eğitim, denetim, tahkimat 
sisteminin gözden geçirilerek iyileştirilmesi de dahil olmak üzere her türlü tedbirin 
alınması gerekmektedir. Özellikle ayak arını kaymaya müsait olan damarlarda, gerek 
ayak arını gerekse kılavuz arınları kayıyor ise bu gibi yerlerde, sürekli kavlak kontrolü 
yaparak, sarmalara ve bağların önüne kamalarla muntazam kapak tutularak arın 
kaymalarına mani olacak şekilde çalışılmalı, bu konuda pano ayak üretim işçileri ile 
nezaretçiler periyodik olarak eğitilmeli ve gerektiğinde uyarılmalıdır.  

Bu kazalar sonucu en fazla yaralanan uzuv 38 adet ile (%28) el-parmak olmuş, 
baş yaralanmaları 28 adet  (%20), ayak-parmak yaralanmaları 26 adet  (%19), , gövde 
yaralanmaları 15 adet  (%11), kol yaralanmaları 11 adet (%9),  bacak yaralanmaları 10 
adet (%8), bel yaralanmaları 5 adet (%4), diz yaralanmaları 4 adet (%3)   şeklinde 
olmuştur.  

Yaralanmaların %28’inin (38 adet) el parmak yaralanmaları, %20’sinin (28 adet) 
baş yaralanmaları, %19’unun (26 adet) ayak parmak yaralanmaları olduğu dikkate 
alındığında kişisel koruyucu donanım (KKD) temini ve kullanımının ne kadar önemli 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda standartlara uygun malzeme temini ve 
kullanılması hususlarına azami özen gösterilmelidir. 

Kazalar sonucunda oluşan işgünü kayıpları incelendiğinde; 0 gün istirahat alan  
134 kişi, 1-3 gün istirahat alan 10 kişi, 4-28 günlük istirahat alan 62 kişi, 29-180 gün 
istirahat alan 16 kişi olduğu  ve 137 kaza ve kazazedenin toplam 6.743 iş günü kaybına 
neden olduğu  görülmüştür.   

29-180 ve 180 günden fazla istirahatı gerektiren kazalar ciddi ve ağır 
yaralanmalardır. İşçilere verilecek iş güvenliğine ilişkin eğitimlerin yanı sıra özellikle 
ocak mühendisi, vardiya mühendisi ve nezaretçiler tarafından yapılacak iş güvenliğine 
ilişkin denetimler ile bu denetimlerde tespit edilen noksanlıkların en kısa sürede 
giderilmesi bu kazaların önlenebilmesi için büyük önem arz etmektedir.  

Öte yandan, müessesede kullanılmaya başlanılan mekanize kazı sisteminde kazı 
performansı süresince hiçbir kazanın olmadığı, mekanize ayakta çalışanlar için klasik 
yönteme göre son derece güvenli bir ortam sağlandığı görülmektedir. Mekanize kazı 
sisteminin üretim ve verimliliği artırmasının yanı sıra iş güvenliği açısından da ne kadar 
önemli olduğu görülmektedir.  

Müessese’de işçilerin periyodik sağlık kontrollerin yapılmasında ve gürültülü 
işlerde çalışanların kulak odiyogramlarının çekiminde zaman zaman gecikmeler olduğu 
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Yeraltında meydana gelen 127  kazanın; %59’u oranında 75 adedine yeraltı pano 
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görülmektedir. Ayrıca, ayak içinde kullanılan zincirli konveyörlerin ikaz tertibatlarının 
ve bant konveyörlerde haberleşme ve ikaz sistemlerinin sık sık kontrol edilerek sürekli 
çalışır halde tutulması, konveyörlerin yanlarında yan kapakların bulundurulmasına özen 
gösterilmesi, meyilli yollarda konveyörlerle taşınan malzemenin yollara dökülüp geçişi 
zorlaştırmasının önüne geçilmesi, demir bağlarda boşlukların kama ile tahkim edilmesi, 
yüksek gerilim elektrik hatları, haberleşme ve merkezi gaz izleme sistemi hatlarının 
kancalar üstüne alınması, v.b. gibi hususlara ilişkin olarak alınması gereken önlemlerin 
yeterince alınamadığı görülmektedir. 

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından yapılan işyeri denetimlerinde tespit 
edilen hususlar ile iş kazalarının müessesenin iş güvenliği ve işçi sağlığı kurul 
toplantılarında gündeme getirilerek izlenmesi, TTK teftiş Kurulu Başkanlığı’nca da bu 
hususun yıllık cevaplı teftiş raporlarında takip edilerek sonucuna göre işlem yapılması 
yararlı olacaktır. 

2016 yılında Müessese işyerlerinde İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisliğince 
sadece 1 toz ölçüm örnekçisi (tozla mücadele nezaretçisi) ile toz numune ölçümü 
yapılmaya çalışıldığı ve yıl içerisinde yeraltı ve yerüstü işyerlerinden 60’ı yeraltında 
olmak üzere solunabilir toz miktarının tespiti için toplam 68 toz numunesi alındığı 
görülmüştür. Bu numune sayılarının Müessese yeraltı işyerleri için özellikle ayak, 
bacalar, tabanlar, nakliyat işyerleri (aktarma noktaları ve tumbalar) için yeterli olmadığı 
aşikardır. 

Yeraltındaki değişik işyerlerinden alınan toplam 60 toz numunesinden; 
ayaklardan alınan 22 toz numunesinin ortalamasının 1,98 mg/m³, lağımlardan alınan 7 
toz numunesinin ortalamasının 1,44 mg/m³, tabanlaradan alınan 4 toz numunesinin 
ortalamasının 1,88mg/m³ olduğu, nakliyat işyerlerinden alınan 24 toz numunesinin 
ortalamasının 1,04 mg/m³ olduğu, bacalardan alınan 3 toz numunesinin ortalamasının 
2,08 mg/m³ olduğu Müessese ortalamasının ise 1,54 mg/m³ olduğu ve bu değerin 2016 
yılında kurum bazında en yüksek değer olduğu görülmüştür.  

Müessese işyerlerinde İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı’nca yapılan toz 
ölçüm sonuçlarından zaman zaman pek çok işyerinde Yönetmelik değeri olan 2,4 mg/m³ 
değerinin fazlasıyla aşıldığı görülmektedir.  Toz ölçüm sonuçlarına ait çizelgeler 
incelendiğinde; 

15.01.2016 tarihinde 1. Kartiye  -236/-300 kuzey sualtı taşlı damar mekanize 
ayakta kömür kesimi esnasında alınan örneğin 3,63 mg/m³ toz içerdiği, 

28.07.2016 tarihinde 1. Kartiye -236/-300 kuzey sualtı taşlı damar mekanize 
ayakta kömür kesimi ve tahkimat çalışması esnasında alınan örneğin 4,66 mg/m³ toz 
içerdiği, 

05.04.2016 tarihinde 2. Kartiye -236/-300 çevre lağımı kuzey tavan damar ayak 
çıkışında lağım atılıp posta alınması esnasında alınan örneğin 3,60 mg/m³ toz içerdiği, 
bunlar gibi çok sayıda örnek verilebileceği görülmüştür. 
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Tozla Mücadele Yönetmeliğinin, 9. maddesinde; “Toz yoğunluğu maruziyet sınır 
değerinin(2,4 mg/m³) üstünde olan işyerlerinde üretime yönelik olarak işçi 
çalıştırılamaz, bu gibi işyerlerinde toz oluşumunun önlenmesi veya tozun bastırılması 
yöntemleri ile toz yoğunluğunun sınır değerinin altına düşürülmesi çalışmaları yapılır. 
Toz bastırma çalışmaları sonucunda toz ölçümü yenilenir, toz yoğunluğu sınır değerinin 
altına düştüğü tespit edildiğinde çalışmalara izin verilir.” denilmektedir. 

 
Tozlanmaya müsait damarlarda arına su enjeksiyonu yapılmalı, kömürün nakli 

sırasında tüm aktarma noktalarına ve tumbalara fisketeler yerleştirilmelidir. Meslek 
hastalıklarına neden olan, ciddi miktarlarda tazminatlar ödenen tozla mücadeleye ağırlık 
verilmesi ve meslek hastalığının önlenebilir bir hastalık olduğu bilincinin yerleştirilmesi 
gerekmektedir. 

Öte yandan, yeraltı işyerlerinde kömür kazısı ve nakli sırasında oluşan kömür 
tozları havalandırma ile bütün ocağı dolaşarak galeri yüzeylerinde birikir. Tane boyu 
200 meşh (76 Mikron) den ufak tozların %80’inin patlayabilir nitelikte olduğu, olası bir 
patlamaya iştirak ettiği bilinmektedir. 2016 yılında Amasra müessesesinde 92 adet 
patlayabilir toz numunesi alındığı görülmüştür.  

Patlayıcı tozla mücadele kapsamında, patlayıcı nitelikteki tozların nötralize 
edilmesi ve olası patlamaların yayılmasını önlemek amacıyla kömür tozu olan yerlere 
taş tozu serpilerek patlayıcı tozlar nötralize edilmektedir. Taş tozu serpilerek ortamda 
biriken tozların etkisizleştirilmesinin yanı sıra tozlanmaya uygun damarlarda arına su 
enjeksiyonu yapılması ve kömürün taşınması sırasında aktarma noktalarındaki su 
fisketelerinin artırılması ile tozlu sahaların sürekli yıkanarak toz birikmesine fırsat 
verilmemesi gerekmektedir.  

Müessesede patlayıcı tozla mücadele amacıyla, 2016 yılında 83,6 ton olan 
programa göre %9 oranında fazla olmak üzere 91,3 ton taş tozu serpildiği, müessesede 
taş tozu barajlarının bulunmadığı, su barajlarında ise; 32 adet olması gereken su barajları 
sayısının 28 adet olduğu, 753 adet olması gereken tekne sayısının 657 adet olduğu, 
60.240 litre olması gereken su miktarının ise 52.560 litre olduğu su barajlarında %13 
oranında bir eksiklik bulunduğu görülmüştür.  

2016 yılında Müessese işçileri arasında kesin teşhis konulmuş meslek hastası 
(pnömokonyoz) bulunmamaktadır. 23 işçinin ise henüz tam teşhis konulamadığından bu 
hastalık açısından şüpheli durumda bulunduğu, Müessesede 2016 yılında ödenen meslek 
hastalığı tazminatının 680.529,57TL, iş kazası tazminatının 623.293,18 TL olduğu 
görülmüştür. 

Gerek iş kazaları, gerekse meslek hastalığı sonucu ortaya çıkan mağduriyetler ile 
bu mağduriyetlerin yarattığı diğer sosyal travmalar da dikkate alındığında doğru olan 
çözüm; maddi boyutu ne olursa olsun iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine 
yönelik alınan/alınması gereken tedbirlerden en ufak bir taviz bile verilmemesidir.  

Solunabilir ve patlayabilir tozla mücadelede;  
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- Toz oluşumunun engellenmesi ve kaynağında tozun bastırılması için kurulan 
tesisat, fisketeler ve alınan diğer önlemlerin hareketli ortamda sürekli kontrol edilerek 
güncellenmeleri ve bunların sürekli çalışır durumda tutulmaları, 

- Patlayabilir tozla mücadele için öngörülen miktarda taş tozu serpilmesine özen 
gösterilmesinin yanısıra gerekli diğer tedbirlerinde alınması,  

- Dünya madenciliğinde yaygın olarak kullanılan, uygulama yöntemi kolaylığı 
bulunan ve malzemenin etki süresinin uzun olduğu sulu toz bastırma yöntemlerinin 
araştırılması,  

- İş Kanunu ve Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında 
Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük ile diğer ilgili mevzuat 
hükümlerine titizlikle uyulması, bu doğrultuda gereken her türlü önlemin alınması,  

Önerilir. 

Öte yandan, İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü 
elemanlarının 2016 yılında müessese işyerlerinde yaptıkları periyodik denetimlerde iş 
güvenliğine ilişkin olarak bazı noksanlıklar tespit ettikleri, bunların giderilmesi ve/veya 
tekrarlanmaması yönünde de gerekli özenin gösterilmediği görülmektedir. Değişik 
tarihlerde yapılan denetimlerde tespit edilen tekerrür ettiği görülen bazı noksanlıklar 
aşağıda özet olarak verilmiştir. 

"25.02.2016 tarihinde; -250, -300, -350 katlarında yapılan denetimde tespit edilen 
noksanlıkların; 

-250 kuyu dibi trafo dairesinin zemini, trafo kesici ve yol vericinin üzerlerinin 
kömür tozu kaplı olduğu, 

-250 4 n.olu bantın elektrik motoru kablo bağlantısının alev sızdırmaz özelliğini 
kaybetmiş olduğu, bantın altına posta dökülü olduğu, bant ayarının kaçık olduğu, 

-250 1 no.lu bant başı emniyet pervanesi yol vericisinin kapak civatalarının laçka 
ve kapağın aralıklı olduğu, 

-250 1 no.lu bant başında ve kömür tumbasında oluşabilecek tozu bastırmak için 
su fisketelerinin olmadığı, su barajlarındaki tekne ve su torbalarının bazılarının hasar 
sonucu boş oldukları,  

2. ocak -236 kotunda taban ve kılavuz başyukarılarda kömür tozu ile mücadelenin 
yeterli şekilde yapılmadığı,  

-260 orta kılavuz taban baca arınlarında kullanılan ateşleme kablolarının demir 
bağ aralarından geçirildiği, izolatör kullanılmadığı, çıplak ve ekli olduğu, 

-236/-260 tavan sol üst ayakta domuzdamlarında kullanılan hava yastıklarına 
yükün eşit dağıtılmadığı, 
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-250/-300 sağ tavan damarda sürülen baca arınında kontrol sondajının 
bulunmadığı, 

-250 akrosaj lağımı arınında kontrol sondajlarının olmadığı,        

 Elektrikle çalışan zincirli konveyörlerin otomatik devre kesme sistemine bağlı 
olmadıkları,  

Su kanallarının bulunmaması nedeniyle tabanlarda yer yer su birikintilerinin 
bulunduğu,ʺ 

Şeklinde iş güvenliği ve işçi sağlığını etkiyecek şekilde noksanlıkların tespit 
edildiği, bunlar gibi daha pek çok sayıda örnek verilebileceği görülmüştür. 

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerinin de 2016 
yılında (11.05.2016-24.05.2016) Müessese işyerlerinde bazı noksanlıklar tespit ettikleri 
ve bu noksanlıklar nedeniyle idari para cezası uyguladıkları görülmektedir. Tespit edilen 
bu noksanlıkların özetle; 

Önceki teftişten devam eden hususlar; 

ʺAyaklarda bulunan konveyörler sesli ve ışıklı uyarı sistemi olmadan 
çalışmaktadırlar. (ihale sürecinde oldukları beyan edilmiştir.) 

Merkezi izleme sisteminde 24 noktada hava hızı, sıcaklık, hidrojen sülfür, oksijen 
sensörü bulunmamaktadır.  

Ocak içinde gaz izleme sistemine bağlı karbonmonoksit sensörlerinin ışıklı ve 
sesli ikaz sistemleri yoktur. 

Yapılan teftiş sırasında belirlenen mevzuata aykırılıklar ve eksiklikler;  

Ocak içinde yapılmış barajlar ile ilgili beton test ünitelerinin olmaması sebebiyle 
dayanım hesabı yapılamamıştır. Bu barajların arkalarında oluşabilecek gaz basıncı ve 
su baskınına karşı dayanım hesapları bulunmamaktadır. 

2. ocak ayak ve taban yollarında kullanılan zincirli konveyörlerde durdurma teli 
bulunmamaktadır. 

2. ocakta bulunan klasik ayakta domuzdamları belleme ve sarmaların altına 
vurulmakta olup damlar müstakil çalışmamaktadır. 

Ocak ana havalandırması tersine çalıştırılabilecek nitelikte değildir. 

+40 Bacaağzı girişi, -100/-175 Bant desandre, -175/-250 vinci, -236/-300 çevre 
lağımı kuzey alt taşlı nef. olarak adlandırılan 4 noktada hava hızının 0,5 m/s'den düşük 
olduğu ölçülmüştür.  

Ocakta mevcut durumda 4 adet 30kW Bartec-Warnost Grup 1M2 Atex sertifikalı 
tali pervaneler yedekli halde kurulu bulunmaktadır. Anılan 4 adet tali havalandırma 
pervanesinin herhangi bir arıza durumunda çalışıp çalışmadıkları yer üstündeki merkezi 
izleme sistemi ile izlenememektedir. 
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TTK’nın kullandığı 2006 yılı sonrası alımı yapılan ekipmanlar ve mekanize 
sistem ekipmanları ATEX belgeli olup, diğer ekipmanların ETKB alev sızdırmazlık test 
istasyonları tarafından testi olup ATEX belgeleri bulunmamaktadır. 

Risk değerlendirmesinde tespit edilen risklerle ilgili düzeltici ve önleyici kontrol 
tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi 
belirlenmemiştir.ʺ  Şeklinde olduğu görülmüştür.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişlerinin Müessese işyerlerinde 
yaptıkları periyodik teftişlerde tespit ettikleri, ciddi kazalara sebep olabilecek ve işin 
durdurulmasına yol açabilecek noksanlıkların en kısa sürede giderilmesi ve tekerrür 
etmemeleri doğrultusunda her türlü çabanın gösterilmesi önerilir.   

Müessesede kullanılan oksijenli ferdi kurtarıcıların (OFK) sızdırmazlık testleri 
04.04.2016 tarihinde tamamlanmış olup toplam 649 adet maske bulunmaktadır. 
Bunlardan 74 tanesi yedek olarak tutulmaktadır.  

Müessese yeraltı faaliyet alanlarının herhangi birinde iş sağlığı ve iş güvenliğini 
etkileyecek gaz ve toz patlaması, zehirli veya boğucu gaz yayılması durumlarında 
yanlarında bulunan 30 dakikalık OFK maskesini takan işçilerin, -300 katı lağımındaki 
en uzak çalışma noktası olan 2. Rekup -300 tabandan, Acil Durum Planında belirtilen 
kaçış güzergahında ilerleyerek, ilgili yönetmeliğe göre 25 dakikada -250 2. Bedesten 
lağımı kurudere mevkisine  gelebildikleri hesaplanmış olup, sözü geçen mevkiiye 1 
saatlik OFK maske değişim yeri yapılarak faaliyete geçirildiği görülmüştür.   

Müessesede toplam 56 çalışandan oluşan tahlisiye ekibi, 18 adet W70 tahlisiye 
cihazı bulunmaktadır. 

İşyerine özgü olarak hazırlanan acil durum planı 2015 Eylül tarihli olup, planda 
öngörülebilen acil durumlar, acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri yeraltı ve 
yerüstü tesisleri için ayrı ayrı hazırlanmıştır.   

Malzeme ve enerji tüketimi: 
Müessesenin 2016 yılında tüketmiş olduğu başlıca malzemelerin satılabilir 

kömüre göre birim tüketimleri program ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir.   

Tablo 21 - Başlıca Tüketim Malzemeleri 

Başlıca  
tüketim 

malzemeleri 
Birim 2014 yılı 

gerçekleşen 
2015 yılı 

gerçekleşen 

2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Program Gerçekleşen 
Programa 

göre                                                          
% 

Geçen 
yıla göre                                                  

% 
Maden direği dm3/ton 30 30 30 26 87 87 
Demirbağ adet/1000ton 7.526 1.146 3.000 1.137 38 99 
Dinamit gr/ton 53.971 36.578 60.000 24.314 41 66 
Kapsül adet/1000ton 157.114 120.479 190.000 80.333 42 67 
Elektrik kWh 11.216.215 10.319.447 11.500.000 10.822.111 94 105 
Yeraltı kWh 8.022.216 7.505.481 8.200.000 8.002.788 98 107 
Yerüstü kWh 3.193.999 2.813.966 3.300.000 2.819.323 85 100 
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2016 yılında, genel olarak birim malzeme tüketimlerinde programa göre %2-%62 
arasında değişen oranlarda az gerçekleşme olduğu, bir önceki yıla göre de elektrik 
sarfiyatındaki %5’lik artış dışında %1 ile %34 arasında değişen oranlarda azalış olduğu 
görülmektedir.   

Tuvönan kömür üretiminin programa göre %17, bir önceki yıla göre %12 
oranında düşük gerçekleşmesi, mekanize ayakta çıkan yangın nedeniyle, mekanize kazı 
sistemi ile planlanan üretimin yapılamaması, pano hazırlıklarının gecikmesi, pnömatik 
patlatma yöntemi ile yapılan üretimin durdurulması gibi nedenler birim malzeme 
tüketimlerinde düşüşe yol açmıştır.  

2016 yılında 26 dm³/ton olarak gerçekleştiği görülen maden direği birim 
tüketiminin programa göre %13 oranında düşük gerçekleşmesi tuvönan üretimin 
programa göre %17 oranında düşük gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır.  

Demirbağ birim tüketiminin programa göre %62 oranında düşük 1.137 adet/1000 
ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.  Kredili ve cari harcamalardan sürülen galeri 
metrajlarının hazırlık işçi sayısındaki eksiklik nedeniyle oldukça düşmesi ve tamir 
tarama faaliyetlerinin de yeterince yapılamaması demirbağ birim tüketiminde azalışa 
neden olmuştur. 

Terk edilen ve terk edilmesi planlanan tekrar kullanılmayacak olan galerilerin 
söküm işlemlerinin bir program dahilinde en kısa sürede yapılması sökümlerden elde 
edilen, özellikle demirbağ, ray demiri, boru vb. malzemelerin yeni açılan ve/veya tamir 
tarama ve bakım onarım yapılan galerilerde tekrar kullanılması malzeme birim 
tüketimlerinin düşürülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Son dört yılda terk 
edilen, ıskat edilen galeri bulunmadığı ve tekrar kullanılmayacak olan galerilerde söküm 
işlemi yapılamadığı görülmüştür. 

Dinamit ve kapsül kullanımındaki artış ve azalışları üretim miktarındaki 
değişikliklerle ilişkilendirmek mümkündür. Tuvönan kömür üretim miktarında geçen 
yıla göre %12 oranında gerçekleşen azalış, birim tüketimler dikkate alındığında, dinamit 
birim tüketiminde %34 oranında, kapsül birim tüketiminde ise %33 oranında azalışa 
neden olmuştur. 

Esasen Amasra İşletmesinde kömürün sert olması kazı işlemlerinde patlayıcı 
madde kullanımını zorunlu hale getirmektedir.  Bu nedenle Amasra TİM havzada 
dinamit ve kapsül birim tüketimi en fazla olan müessesedir. Müessese de mekanize kazı 
sisteminin etkisi ile dinamit ve kapsül tüketiminde de belirli ölçüde tasarruf 
sağlanabilecektir. Öte yandan klasik yöntemle çalışan ayaklarda delik geometrisi ve 
patlatma dizaynında gösterilecek özen ile dinamit ve kapsül tüketiminde belirli ölçüde 
tasarruf sağlanabilecek olup, delme ve patlatma yapan işçilerin bu konuda sürekli 
eğitilmeleri ile bu ekiplerin kontrol ve denetimlerinin artırılması yararlı olacaktır. 

Enerji tüketiminin de önceki yıla göre %5 oranında artışla 10.822.111 kWh 
olarak gerçekleştiği bunun 878.634 kWh'ının lavvar tesislerine, 8.002.788 kWh'ının 
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yeraltı tesislerine ilişkin olduğu 0,309 TL ortalama birim fiyattan fatura tutarının 3.317 
Bin TL olduğu görülmüştür. 

2016 yılında 7.695 Bin TL olarak gerçekleşen ilk madde ve malzeme giderlerinin 
1.392 Bin TL ile %18'ini maden direği, 510 Bin TL ile %7'sini demirbağ, 487 Bin TL 
ile %6'sını patlayıcı madde giderlerinin oluşturduğu satılabilir kömür üretim maliyetinin 
ise önceki yıla göre %4 oranında artışla 763,29 TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.   

Üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi için üretimin ve işgücü verimliliğinin 
arttırılması, enerji verimliliğine uygun ekipmanlar kullanılması ile birim malzeme 
tüketimlerinin etkin bir şekilde kontrolünün sağlanarak iş güvenliği ve insan sağlığını 
etkilemeyecek şekilde tasarrufa yönelik tedbirlerin alınması önerilir. 

Rezervler : 

Zonguldak ilinin 90 km doğusunda bulunan Amasra Taşkömürü İşletme 
Müessesesinin imtiyaz alanı; batıda Tarlaağzı, doğuda Abbas, Saraydüzü, Karainler, 
güneyde Bartın ve kuzeyde ise Karadeniz ile sınırlanmış olup, Kurumun Zonguldak ili 
dışındaki tek müessesesidir. Amasra A-B sahalarını kapsayan imtiyaz alanı 35,6 km2 
olup müessese imkanlarıyla üretim yapılan ve Amasra-A sahası olarak adlandırılan alan 
imtiyaz sahasının kuzeyindeki 13,5 km2 lik alandan ibarettir.  Bu alan içindeki -400 
kotunun altındaki rezervler ve geri kalan alandaki rezervler ise Amasra-B sahası olarak 
adlandırılmıştır. 

Amasra Müessesesi bünyesindeki kömürler; siyah renkli, mat ve parlak zonlar 
gösteren, sert, yer yer killi, düzensiz, kırıklı bir yapı gösterir, koklaşma özelliği ise 
zayıftır. Yangına müsait olan bu damarlar, TTK havzasının gerek parça gerekse yerinde 
dayanım açısından en sert damarlarıdır. 

Amasra Müessesesinin üretim sahası Merkez Ters Fayı’nın batısında yer 
almaktadır.  Değişik yapısal özelliklere sahip sahada; Kuzey fayı, Karapınar fayı, Doğu 
fayı, Tuna fayı, Bölen fayı ve bunlara bağlı çok sayıda küçük faylar ile kıvrımlanmalar, 
kırılmalar ve steril zonlar mevcut olup, kömürlü seviyeler mevcut sondajlar v.b. verilerle 
tam olarak sınırlandırılamadığından havzada tam veya yarı mekanize üretim 
yöntemlerinin uygulanmasına geçilememiş olup, 500 metrelik sürüklenme zonunun 
üzerinde projelendirilen üretim faaliyetleri bu güne kadar klasik yöntemlerle emek 
yoğun şekilde zor şartlarda sürdürülmüş ve yeterli araştırma yapılmadan, jeolojik yapı 
tam anlamıyla belirlenmeden başlanılan üretim faaliyetleri bu güne kadar zor koşullarda  
yapılmış ve büyük üretim kayıplarına neden olunmuştur. 

  Geçen süre içinde Amasra-B sahası için hiçbir tasarrufta bulunulmamış ve bu 
rezervin rödövans yöntemi ile işlettirilmesi amacıyla, 14.02.2005 tarihinde yapılan ihale 
sonucu 15.04.2005 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile tüm havza rezervinin yaklaşık 
%30’unu kapsayan Amasra-B sahasını rödövans karşılığı işlettirilmek üzere Hema 
Endüstri A.Ş. firmasına verilmiştir. Müesseseye bağlı Kastamonu Azdavay sınırları 
içinde bulunan 3 adet taşkömürü sahası ile Bartın Kurucaşile ve Kastamonu Cide 
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sınırları içinde bulunan bir adet taşkömürü sahası da rödövans karşılığı işletilmek üzere 
ihale edilmiştir.  

2016 yılı sonu itibarıyla Amasra A ve B sahalarının toplam rezervleri aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 22 - Amasra Müessesesi Rezerv Kategorileri 

  Muhtemel Mümkün  Görünür Hazır Toplam 
Bölgeler              Rezerv Rezerv Rezerv Rezerv Rezerv 

  - Amasra (A) 3.693.649 7.758.000 4.332.096 384.000 16.167.745 

  - Amasra (B) 107.009.000 113.194.000 169.484.000   389.687.000 

Toplam 110.702.649 120.952.000 173.816.096 384.000 405.854.745 
 

Müessesenin -30/-550 kotları arasındaki rezervi “Görünür”, -100/-550 kotları 
arasındaki rezervi “Muhtemel” ve -550/-1200 kotları arasındaki rezervi de “Mümkün” 
rezerv kategorisi içinde hesaplanmıştır.  Görünür rezerv için hata payı %20’ye, 
muhtemel rezerv için %40’a çıkabilmekte olup daha yüksek hata payları mümkün rezerv 
sınıfına dahil edilmektedir. 

2016 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 0,4 milyon tonu hazır, 173,8 milyon tonu 
görünür, 111 milyon tonu muhtemel ve 121 milyon tonu mümkün olmak üzere toplam 
406 milyon ton taşkömürü rezervi bulunmaktadır. Jeolojik rezerv kategorisinde 
hesaplanan bu rezervin yaklaşık 390 milyon tonu Amasra-B, 16 milyon tonu Amasra-A 
sahasındadır.   

Amasra A ve Amasra B sahalarının sınırları TTK Genel Müdürlüğü tarafından 
oluşturulan bir komisyon marifetiyle 1986 yılında belirlenmiştir. 

Amasra (B) sahasına ilişkin Sözleşmede sahaların yüzölçümleri aynı kalmış, 
Amasra (A) Sahasının bir diğer ifadeyle Müessesenin üretim derinliği sınırı -400 kotu 
olarak belirlenmiştir. 

2015 ve 2016 yılları üretimi baz alındığında 2017 yılına devir eden 384.000 ton 
hazır rezervin tükenme ömrü yaklaşık 2 yıldır. Mekanize kazı sisteminin verimli bir 
şekilde kullanılması ile bu süre çok daha azalacaktır. Mekanize kazı sisteminden 
beklenen faydanın sağlanabilmesi için pano hazırlıklarının sistem hızına paralel 
yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle yeterli sayı ve nitelikte hazırlık işçisi temin 
edilerek hazırlık çalışmalarına hız verilmesi hazır rezerv miktarının artırılması büyük 
önem arz etmektedir.  

Yaklaşık 40 yıldır hazırlık ve üretim çalışmaları yapılan Amasra-(A) sahasının 
Merkez Ters Fayının arkasında kalan alanda  -250 kotuna kadar kalınlığı 1 metrenin 
üzerinde olan damarlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalar ile jeolojik rezervi 38,4 
milyon ton olarak belirlenmiştir. Bu rezervin, 11,4 milyon tonu üretim faaliyetleri 
dışında bırakılmış, geriye kalan 27 milyon ton rezervin ise yaklaşık yarısı üretilebilmiş, 
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sınırları içinde bulunan bir adet taşkömürü sahası da rödövans karşılığı işletilmek üzere 
ihale edilmiştir.  

2016 yılı sonu itibarıyla Amasra A ve B sahalarının toplam rezervleri aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 22 - Amasra Müessesesi Rezerv Kategorileri 

  Muhtemel Mümkün  Görünür Hazır Toplam 
Bölgeler              Rezerv Rezerv Rezerv Rezerv Rezerv 
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  - Amasra (B) 107.009.000 113.194.000 169.484.000   389.687.000 

Toplam 110.702.649 120.952.000 173.816.096 384.000 405.854.745 
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diğer yarısı ise tektonizma ve üretim kayıpları sebebiyle terk edilen katlarda kalmıştır. 
Bu nedenle, üretim programları hazırlanırken bölgenin jeolojisi dikkate alınarak üretim 
kayıplarının ve üretim hedeflerinin ve süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Amasra-
(A) sahasının kalan kısmında mevcut dik damar rezervlerinin bitirilmesini müteakip 
jeolojik şartlardaki olumsuzluklar nedeni ile verimli bir işletmecilik yapılması çok 
mümkün görünmemektedir.  

Amasra Bölgesinde Doğu Bloğu; kuzeyde Karapınar Fayı, doğuda Doğu Fayı, 
batıda Tuna Fayı ile sınırlanmış olup mevcut sondajların değerlendirilmesiyle ancak 
100-150 metre atımlı kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan Bölen Fayı tespit 
edilebilmektedir. Ancak, havzanın genel yapısı dikkate alındığında daha küçük atımlı 
çok sayıda fay ile karşılaşılması muhtemel görünmektedir. Bütün bunlar görünür rezerv 
kavramında +/- %20’lere varan değişikliklere neden olabilmektedir.  Bu açıdan 
bakıldığında resmi rakamlarla ifade edilen rezerv miktarlarının jeolojik rezerv olduğu 
ve bu rezervin bölgenin jeolojik şartları nedeniyle %40’lara varan oranlarda 
azalabileceği, buna ilave olarak kalan rezervin de üretim kayıplarının yüksekliği 
nedeniyle %60’ının tuvönan olarak kazanılabileceği, ekonomik anlamda satılabilir 
nitelikli kömürün ise tuvönan kömürün ancak %50’si olabileceği gözden 
kaçırılmamalıdır. Hazırlıklar ve diğer üretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ana ve 
tali faylar ile diğer süreksizlikler gibi bütün jeolojik verilerin iyi değerlendirilememesi, 
projelerin uygulanması aşamasında, isabetsiz galeri sürülmesine ve büyük üretim 
kayıplarının ortaya çıkmasına neden olabilecektir. 

Denetim tarihi itibarıyla işletilebilir rezervin hesaplanmasına yönelik Kurum 
bazında Etüt Plan Proje Tesis Daire Başkanlığının koordinasyonunda çalışmanın devam 
ettiği  görülmüştür.  Bu çalışmanın, güncel veriler de değerlendirilerek ihtiyaç duyulan 
lokasyonlarda sondajlar yapılarak doğruluk payının azami ölçüde arttırılması ve 
müessese rezervlerinin; müessesece  projelendirilen ve projelendirilecek olan şeklinde 
sınıflandırılması yararlı olacaktır. 

Müessese’nin geleceğinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi, kat  hazırlık 
projelerinde sık sık revizyona gidilmemesi, zaman ve maddi kayıplara yol açılmaması  
için bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde en kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir. 

 
Verimlilik : 
İşletmecilikte bir üretim tesisinde belirli bir zaman dilimi süresinde 

gerçekleştirilen üretimin aynı zaman dilimi içerisinde bu üretimi gerçekleştirmek için 
kullanılan fiili işçi yevmiye sayısına oranı (kg/yevmiye) işgücü verimliliği olarak 
tanımlanmaktadır.  

2016 yılında tuvönan ve satılabilir üretime göre gerçekleşen işgücü verimlilik 
değerleri, program ve önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 23 - İşgücü Verimlilik Değerleri 
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Tuvönan üretime göre                   
Kazı (üretim) 4.020 3.507 4.067 4.093 4.600 3.659 4.267 117 93 
İçeri (yeraltı)  ( A ) 1.817 1.622 1.845 1.725 1.848 1.742 2.502 144 135 
İçeri + dışarı (A + B) 1.778 1.592 1.809 2.123 1.778 1.700 2.400 141 135 
Toplam iş gücü 1.527 1.366 1.563 1.410 1.437 1.278 1.473 115 102 

Satılabilir üretime göre                   
Kazı (üretim) 2.160 1.669 2.014 1.866 2.138 1.901 2.088 110 98 
İçeri (yeraltı)  ( A ) 977 774 914 786 859 905 1.224 135 143 
İçeri + dışarı (A + B) 955 757 896 968 827 883 1.174 133 142 
Toplam iş gücü 821 650 774 643 668 664 721 109 108 

Müessesenin satılabilir üretime göre toplam iş gücü verimliliğinin programa göre 
%9 oranında bir önceki yıla göre de %8 oranında yüksek olmak üzere 721 kg/yevmiye 
olarak gerçekleştiği, kazı işgücü verimliliğinin ise önceki yıla göre %2 oranında düştüğü 
görülmektedir.  

2016 yılında, mekanize kazı sistemi ile üretim yapılması planlanan pano 
hazırlıklarının gecikmesi nedeniyle beklenen üretimin gerçekleştirilememesi, kazı 
işçilerinin bir bölümünün de hazırlık işlerinde çalıştırılması sonucu, üretimde beklenen 
oranda artış sağlanamamış, bu durum işgücü verimliliklerini de olumsuz yönde 
etkilemiştir.  

Esas itibarıyla işgücü verimlilikleri; havzanın jeolojik yapısına, kömür damarının 
eğimine, kalınlığına, sertliğine, uygulanan işletme yöntemine, üretim derinliğine ve 
buna bağlı olarak fiili çalışma sürelerine bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir. 
Bunların dışında ocaklarda olması arzu edilmeyen, grizu, su baskını, ocak yangını gibi 
beklenmeyen felaketlerin vuku bulması verimlilik değerlerini olumsuz etkileyen 
unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Yetersiz sayıda sondaj yapılmasının neden olduğu planlama ve projelendirme 
yanlışlıkları, hazırlık aşaması tamamlanmadan üretime başlanılması, sürekli damar 
takibi şeklinde yapılan hazırlıklardan beklenen verimin alınamaması, ilerleme 
aşamasında projelerde sık sık revizyona gidilmesi gibi nedenler işletmenin verimsiz bir 
şekilde çalışmasına neden olmaktadır. 

Ocakların giderek derinleşmesiyle ortaya çıkan üretim zorlukları verimliliklerin 
artırılmasının önündeki en büyük engel olduğu bilinmekle birlikte;   
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2016 yılında, mekanize kazı sistemi ile üretim yapılması planlanan pano 
hazırlıklarının gecikmesi nedeniyle beklenen üretimin gerçekleştirilememesi, kazı 
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Mekanize kazı sistemine yönelik hazırlıkların zamanında tamamlanarak sistemin 
verimli bir şekilde kullanılması, 

Üretim alanlarında konsantrasyona gidilerek ocak açıklıklarının azaltılması, 

 Efektif çalışma saatlerinin artırılmasına yönelik ocak içi nakliye sistemlerinin 
modernizasyonu,  

Daha temiz kömür elde edilmek suretiyle satılabilir/tuvönan oranının 
yükseltilmesi,  

Klasik ayaklarda üretim arınlarının tamamının bir defada kazılabilmesi, diğer bir 
ifadeyle ayak çalışma boyu oranlarının artırılması,  

Ayaklarda uygun kalınlık ve uygun meyillerde 1 takım kazı işçisine verilen iş 
miktarlarının gözden geçirilerek arttırılması,  

Yer altı işçilik dağılımının optimizasyonu, uygun çalışma ve çalıştırma düzeninin 
sağlanması,  

Ocak içi denetimlerinin artırılması,  

İş disiplinin korunması için; iş yerinde çalışma ahengini bozan, izinsiz işe 
gelmeyen, üretimi aksatan, disiplinsiz hareket eden ve bunu alışkanlık haline getiren 
işçilere 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerinin tavizsiz uygulanması,  

İle üretimin buna paralel olarak da verimliliklerin artırılması, maliyetlerin 
azaltılması mümkün olabilecektir.  

Müessesede 2016 yılında satılabilir üretime göre 721 kg/yevmiye olduğu görülen 
toplam iş gücü verimliliğinin ve üretimin arttırılabilmesi için gereken her türlü tedbirin 
alınması önerilir. 

2- Üretim maliyetleri : 

Ocaktan tuvönan olarak çıkarılan ve lavvarda yıkamak suretiyle elde edilen 
83.578 ton satılabilir kömürün,  satılan 80.937 tonluk kısmını ana hatlarıyla; 

- %28’i oranında 22.675 tonunu, enerji sektörüne (Elektrik enerjisi üreten 
Çatalağzı Termik Santrali’ne) satılan filtrasyon ürünü kömür, 

- %43,25’i oranında 35.009 tonunu, demir-çelik sektörüne (Kardemir’e )satılan  
0-18 mm ebatlı düşük küllü-ince lave metalurjik kömür, 

- %25,85’i oranında 20.912 tonunu Valiliğe verilen kömür, 

- %2,9’u oranında 2.341 tonunu işçilere verilen, muhtelif sanayi tesislerine ve 
yakımlık olarak teshin’e satılan 18-150 mm ebatlı kömür, 

Oluşturmaktadır. 

Amasra TİM’in satılabilir kömür üretim maliyeti tuvönan üretim aşaması dâhil 
tüm safhaları kapsayacak şekilde belirlenmiş olup, tane büyüklüğüne ve kalori değeri 
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ile diğer parametrelere göre birim maliyette farklılaştırmaya gidilmemektedir. Üretim 
maliyetlerine; üretilen kömür damarlarının kalitesi-kalınlığı-eğimi, yeryüzüne 
yakınlığı/uzaklığı, ocak açıklığı, işletme yöntemi, hazırlık metrajlarındaki farklılıklar, 
dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerdeki değişkenlikler, nakliyat yollarının 
uzunluğu/kısalığı, yeraltından deşarj edilen su miktarındaki farklılıklar, ocak yangınları, 
v.b birçok faktör etki etmektedir. 

Müessesenin 2016 yılına ilişkin faaliyet döneminde üretilen satılabilir 
taşkömürünün üretim maliyetini oluşturan gider unsurları, program ve önceki yıl 
değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 24 - Üretim Maliyetleri 
 

Satılabilir Kömür Üretim Giderleri 

2015 Yılı 
Gerçekleşen 

2016 Yılı 

Program Gerçekleşen Gerçekleşme 
Oranı 

Bin TL % Bin TL % Bin TL % Program  
göre 

Geçen 
yıla 
göre 

1- Üretimle doğrudan ilgili 
giderler:                 

  a) İlk madde ve malzeme                 
  b) Direkt işçilik giderleri 4.868 7,3 9.171 11,5 5.926 9,3 65 122 
  c) Genel üretim giderleri                 
  - İlk madde ve malzeme 4.600 6,9 5.407 6,8 2.248 3,5 42 49 
  - İşçi ücret ve giderleri 13.302 20,0 23.208 29,2 14.418 22,6 62 108 
  - Memur ücret ve giderleri       0,0     0   

  - Amortisman ve tüken. 
payları 8.335 12,5 5.281 6,6 8.451 13,2 160 101 

  - Dışarıdan sağ. fayda ve 
hizmet. 1.487 2,2 1.91 2,4 1.670 2,6 87 112 

  - Diğer giderler 50 0,1 112 0,1 98 0,2 88 198 
   Toplam (c) 27.775 41,7 35.919 45 26.885 42,1 75 97 
  d) Ortak üretim giderleri                 
  - Üretim destek kartiyesi 1 11.303 17,0 13.142 16,5 12.047 18,9 92 107 
  - Üretim destek kartiyesi 2   0,0             
  - İşletme emniyet 2.985 4,5 3.329 4,2 2.433 3,8 73 82 
  - Kuyu bakım                 
  - Ana nakliyat 7.303 11,0 1.954 2,5 4.895 7,7 251 67 
  - Büyük hazırlık                 
  - İşletme dışarı 1 3.423 5,1 4.525 5,7 3.585 5,6 79 105 
  - İşletme dışarı 2                 
  - Lavvar 4.589 6,9 5.599 7,0 5.023 7,9 90 109 
   Toplam (d) 29.604 44 28.549 35,9 27.983 43,9 98 95 
   Toplam ( 1 ) 62.247 91,8 73.640 92,6 60.794 95,3 83 98 
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler:                 
  - Enerji                 
  - Bakım onarım 1.529 2,3 1.154 1,5 1.392 2,2 121 91 
  - Ambarlar 72 0,1 83 0,1 66 0,1 80 92 
  - Sosyal servisler 2.793 4,2 4.625 5,8 1.541 2,4 33 55 
  - Genel taşıma                 
  - Sağlık                 
   Toplam ( 2 ) 4.393 7,9 5.862 7,4 3.000 4,7 51 68 
   Toplam ( 1+2 ) 66.640 100 79.501 100,0 63.794 100,0 80 96 
3- Yarı mamul değişmeleri (+,-)                 
4- Üretim giderlerinden indirim(-)                 
5- Maliyet giderleri toplamı 66.640   79.501   63.794   80 96 
6- Satılabilir üretim miktarı (ton) 90.527   106.926   83.578   78 92 
7- Birim maliyeti (5/6) (TL/ton) 736,13   743,52   763,29   103 104 
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Bir önceki yıla göre; maliyet giderleri toplamının %4,26 oranında (2,8 milyon 
TL) azalış göstermesine karşın üretilen satılabilir kömür miktarının da %7 oranında (7,6 
Bin ton) azalması sonucu, birim üretim maliyetinin bir önceki yıla göre %4 oranında bir 
artışla ve program hedefinin de %3 oranında üstünde olarak 763,29 TL/ton olarak 
gerçekleştiği görülmektedir.  

2016 yılında toplam üretim maliyetleri içinde en büyük payın; %22’si genel 
üretim giderleri içinde yer alan endirekt işçi ücret ve giderleri(14.418 Bin TL), %9,3’ü 
direkt işçilik giderleri (5.926 Bin TL) olmak üzere %31,3 ile işçilik giderleri teşkil 
etmektedir. Buna, ortak ve yardımcı üretim giderlerinde yer alan %55 oranındaki 
işçiliklerin (24.938 Bin TL) ilavesi ile 45.281 Bin TL olarak gerçekleşen üretim ile ilgili 
toplam işçilik giderleri, üretimle ilgili toplam maliyetlerin (63.794 Bin TL) %71 
oranında büyük bir kısmını oluşturmaktadır.  

Tuvönan kömürün ocaklardan güvenli koşullar altında üretilmesi, hazırlık 
işlerinin yapılması ve kömürün yıkanarak satılabilir hale getirilmesi işlerini yürüten 
ortak hizmet birimlerinin toplam giderleri Ortak Üretim Giderlerini oluşturmaktadır. 
Ortak Üretim Giderlerinin bir önceki yıla göre %5 oranında azalarak 27.983 Bin TL 
olduğu, toplam üretim maliyeti içindeki payının da 2015 yılında %44 iken 2016 yılında 
%43,9 ile yaklaşık aynı kaldığı görülmektedir. 

Yardımcı üretim yerleri giderleri de geçen yıla göre %32 oranında azalarak 
toplam üretim maliyeti içindeki payı %4,7 olmuştur. 

Müessese’nin 2016 yılına ilişkin satılabilir kömür birim üretim ve satış 
maliyetleri, önceki yıl ve program değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir.  

Tablo 25- Satılabilir Taşkömürü Birim Üretim Maliyetleri 

Satılabilir taşkömürü 
birim üretim 
maliyetleri 

Birim maliyet unsurları (TL/ton) 

Üretimle doğrudan ilgili giderler 
Üretimle 

dolaylı ilgili 
giderler 

İlave veya 
indirilmesi 

gereken 
giderler 

Toplam 
birim 

maliyet 

Direkt 
işçilik 

Genel 
üretim 

giderleri 

Ortak üretim 
giderleri 

   

2016 Program 85,77 335,93 267,00 54,82 - 743,52 

2016 Gerçekleşen 70,90 321,68 334,82 35,89 - 763,29 

2015 Gerçekleşen 53,77 306,81 327,02 48,53 - 736,13 

Programa göre fark (14,87) (14,25) 67,82 (18,93) - 19,77 

2015'e göre fark 17,13 14,87 7,80 (12,64) - 27,16 
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Bir önceki yıla göre; maliyet giderleri toplamının %4,26 oranında (2,8 milyon 
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toplam üretim maliyeti içindeki payı %4,7 olmuştur. 

Müessese’nin 2016 yılına ilişkin satılabilir kömür birim üretim ve satış 
maliyetleri, önceki yıl ve program değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir.  

Tablo 25- Satılabilir Taşkömürü Birim Üretim Maliyetleri 

Satılabilir taşkömürü 
birim üretim 
maliyetleri 

Birim maliyet unsurları (TL/ton) 

Üretimle doğrudan ilgili giderler 
Üretimle 

dolaylı ilgili 
giderler 

İlave veya 
indirilmesi 

gereken 
giderler 

Toplam 
birim 

maliyet 

Direkt 
işçilik 

Genel 
üretim 

giderleri 

Ortak üretim 
giderleri 

   

2016 Program 85,77 335,93 267,00 54,82 - 743,52 
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2015'e göre fark 17,13 14,87 7,80 (12,64) - 27,16 

 
 
 

 
 

  

Bir önceki yıla göre üretimle doğrudan ilgili giderlerdeki 39,8 TL/tonluk artış ve 
üretimle dolaylı ilgili giderlerdeki 12,64 TL/tonluk azalış sonucu toplam satılabilir 
kömürün birim üretim maliyeti geçen yıla göre 27,16 TL/tonluk bir artış göstererek 
763,29 TL/ton olmuştur.  

2016 yılı işletme üretim giderlerinin %71’ini işçilik giderleri oluşturduğundan ve 
işçi ücretlerine gelen şarjlarla maliyetler artacağından, bu tip emek yoğun bir işletmede, 
işgücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik olarak alınacak her türlü tedbirin, 
maliyetlerin azaltılmasında hayati önem arz edeceği izahtan varestedir. Bundan dolayı, 
üretim bölümünde de detaylı açıklandığı üzere; 

- İşçilerin etkin fiili çalışma sürelerinin artırılmasına yönelik tedbirler alınarak, 
daha kalın, temiz ve verimli damarlardan daha temiz kömür üretilmek suretiyle 
satılabilir/tuvönan oranının artırılma çalışmalarına devam edilmesi, 

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

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

- Mazeretsiz işe gelmeyen, hastane izni kullanan bunu alışkanlık haline getiren 
işçilere ilgili mevzuat hükümlerinin tavizsiz uygulanarak iş huzurunun ve disiplininin 
sağlanması, 

- Satılabilir bazdaki A+B iş gücü verimliliğinin 1.000 kg/yevmiyenin üzerine 
çıkarılmasını sağlayacak her türlü tedbirin alınmasına, 

-  nakliyat sistemlerinde de iyileştirme ve/veya otomasyona gidilerek zaman ve 
personel açısından tasarruf sağlanması,  

- damar yapısına uygun ve uygulanabilir tam ve/veya yarı mekanize sistemlere 
ilişkin olarak da AR-GE çalışmalarına devam edilmesi, 

 üretim maliyetlerinin azaltılması açısından gereklidir.  

Ayrıca; 27.04.2015 tarihinden itibaren Amasra TİM’in yeraltı iş yerlerinde 6645 
sayılı Kanuna istinaden haftada 5 gün üretim çalışması 2 gün de hafta tatili 
uygulamasına geçilmiş bulunmaktadır. Bunun sonucunda yılın 52 haftasında her hafta 
bir gün eksik üretim çalışması yapıldığından, 2016 yılında 251 işgününde 
gerçekleştirilmiş fiili satılabilir günlük ortalama 333 ton kömür üretim hesabıyla 52 
hafta için 2016 yılında yaklaşık  17.316 ton daha az üretim gerçekleşmiştir. Bunun 
sonucunda Müessesenin olması gerekenden %17,2 daha az üretimi ve neticesinde de 
hasılat kaybı olmuştur.  

Bu konu yeraltı maden işletmelerinin geleceği açısında önem arz etmekte olup 
yeraltı kömür madenciliğinde engin tecrübeye sahip Kurumun konuyu ilgili merciler 
nezdinde takibi ve gerekli düzenlemelerin hazırlanmasına katkı sağlaması 
gerekmektedir.  
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D - Pazarlama: 
TTK’da piyasa analizi, satış planlaması, satış fiyatlarının tespiti, satış şekilleri ve 

satılan ürünlerin alıcılara ulaştırılması gibi pazarlama faaliyetleri Genel Müdürlük 
Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı tarafından yürütüldüğünden Müessesede pazarlama 
ve satış birimi bulunmamaktadır. Müessesenin pazarlama işlevi, yeraltından çıkarılan 
kömürlerin lavvarda yıkanıp zenginleştirildikten sonra, boyut ve niteliklerine göre tasnif 
edilerek Genel Müdürlükçe yapılan satış anlaşmaları doğrultusunda alıcılara sevk 
edilmesi ile sınırlı bulunmaktadır. Satışa sunulan kömürler, işletmede alıcı vasıtasına 
teslim esasına göre, ÇATES’e satılan santral yakıtı kömürler ise alıcının stok yerinde 
teslim şeklinde satılmaktadır. 

1-Satışlar : 
Kurum İşletmeler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan üretim programı 

doğrultusunda Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı tarafından, her müessesenin ürettiği 
ve çeşitli boyutlarda tasnif olunan kömür bazında Satış Programı hazırlanarak Genel 
Müdürlük Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmaktadır. 

Müessesenin 2016 yılında öngörülen satış miktarları ile satılan kömür miktarları 
ve sağlanan net satış hasılatı ürün türlerine göre önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

 
Tablo 26 - Satışlar (Ürün Çeşidine Göre) 

Satışlar 

2015 2016 
Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar 
Ton Bin  TL Ton Bin  TL Ton Bin  TL 

1-Esas Ürünler             
-18/150 mm Parça 22.567 8.123 26.857 12.824 23.034 9.215 
-0/10 mm Toz 12.143 2.656 40.411 11.314 35.062 6.650 
-0/18 mm Toz 20.347 4.668         
-0/25 mm             
10/18mm 413 130     92 30 
-Filitrasyon 30.277 4.725 33.885 3.931 22.749 2.628 

Toplam 85.747 20.302 101.153 28.069 80.937 18.524 
2-Hizmet Satışları - - - - - - 

Genel Toplam 85.747 20.302 101.153 28.069 80.937 18.524 
 
 
Müessese tarafından 2016 yılı iş programında; 106.926 ton satılabilir taşkömürü 

üretileceği, 5.773 ton iç tüketimden sonra, 101.153 ton taşkömürünün satışa sunulacağı 
ve bu satışlardan 28.069 bin lira tutarında satış hasılatı sağlanacağı öngörülmüştür. 

Müessesenin 2016 yılı işletme faaliyetleri sonucunda ise; 83.578 ton  satılabilir 
kömür üretimi gerçekleşmiş ve 2015 yılından devreden 4.601 ton kömürle birlikte 
toplam 88.179 ton kömürden, mevcut Toplu İş Sözleşmesi (TİS) gereğince bedelsiz 
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D - Pazarlama: 
TTK’da piyasa analizi, satış planlaması, satış fiyatlarının tespiti, satış şekilleri ve 

satılan ürünlerin alıcılara ulaştırılması gibi pazarlama faaliyetleri Genel Müdürlük 
Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı tarafından yürütüldüğünden Müessesede pazarlama 
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kömürlerin lavvarda yıkanıp zenginleştirildikten sonra, boyut ve niteliklerine göre tasnif 
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Müessese tarafından 2016 yılı iş programında; 106.926 ton satılabilir taşkömürü 

üretileceği, 5.773 ton iç tüketimden sonra, 101.153 ton taşkömürünün satışa sunulacağı 
ve bu satışlardan 28.069 bin lira tutarında satış hasılatı sağlanacağı öngörülmüştür. 

Müessesenin 2016 yılı işletme faaliyetleri sonucunda ise; 83.578 ton  satılabilir 
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olarak işçilere dağıtılanlar ile hizmet binalarının ısıtılmasında kullanılan toplam 2.687 
ton iç tüketimden sonra satışa sunulan 85.492 ton kömürün, 80.937 tonu satılmış ve 
karşılığında 18.524 bin lira tutarında net satış hasılatı sağlanmıştır.  

Gerçekleşen satış miktarında, üretimdeki azalış nedeniyle, programa göre % 20 
oranında, geçen yıla göre ise % 6 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de yurt içi taşkömürü ihtiyacının yılda yaklaşık 32 milyon ton düzeyine 
çıkmış olmasına karşılık, kurumun üretim miktarının 911 bin ton ile % 2,8 düzeyinde 
kalması nedeniyle yurt içi ihtiyaçlar ağırlıklı olarak ithalat yoluyla karşılanmakta ve yurt 
içi satış fiyatları da ithal kömür fiyatlarına göre belirlenmektedir. Müessese tarafından 
2015 yılında satışa sunulan kömürlerin ortalama satış fiyatı 236,7 TL/ton iken 2016 
yılında 228,9 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

Müessesenin satışları müşterilerine göre miktar ve tutarları aşağıda gösterilmiştir.  
 

 
  2016 yılında satılan 80,9 bin ton kömürün; % 28 ‘i Çatalağzı Termik santraline, 
% 43’ü Karabük Demir-Çelik Fabrikasına, % 2 ‘si Muhtelif sanayi tesislerine, % 1 ‘i 
teshin amacıyla çeşitli müşterilere, % 26 ‘sı da, 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 35 inci maddesine göre 2016/8369 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca fakir ailelere kömür yardımı kapsamında valilikler koordinasyonunda, bedeli 
hazinece ödenmek üzere Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu ve Sinop 
illerinde tespit edilen ailelere teslim edilmek üzere il valilikleri emrine gönderilen 
kömürlere aittir. Kararname çerçevesinde valiliklere sevk edilen kömürler, teshine 
yönelik aynı cins kömürün ağırlıklı ortalama satış fiyatı üzerinden fatura edilmiş ve 
nakliyesi de TTK tarafından gerçekleştirilerek karşılığında Hazineden 8.415 bin lira 
tutarında görev zararı tahsil edilmiştir.  

2-Mamul, yarı mamul ve ticari mallar stokları :      
Müessesenin, mamul, yarı mamul ve emtia stoklarının geçen yıldan devreden, 

2016 yılı içindeki hareketleriyle, 2017 yılına devreden değerleri miktar ve tutar olarak   
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 27 - Satışlar (Alıcılarına Göre) 

  
Miktar  
(Ton) 

Tutar  
(Bin TL) 

Miktar  
(Ton) 

Tutar 
(Bin TL) 

Valilik 18.798 6.767 20.913 7.932,7 
ÇATES 30.277 4.725 22.675 2.618,6 
Muhtelif Sanayi 3.000 1.022 1.731 631,6 
Kardemir 32.041 7.201 35.009 6.638,4 
Teshin 1.631 587 610 219,6 
Toplam 85.747 20.302 80.937 18.040,9 
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Müessesede, 2015 yılından devreden çeşitli evsafta 4.601 ton kömür stokuna 
ilave olarak 2016 yılında toplam 83.578 ton satılabilir kömür üretilmiş, önceki yıl 
stoklarıyla birlikte toplam 88.179 ton kömür satışa sunulmuş, bu miktarın 80.937 tonu 
satılmış, 2.687 ton iç tüketim düşüldükten ve sayım noksan ve fazlaları hesaba 
katıldıktan sonra 2016 yılına 1.524 ton kömür stoku devredilmiştir.  

Stok hareketleriyle ilgili yıl sonu sayımlarında çeşitli ebatlardaki kömürde 2.687 
ton stok sayım noksanı tespit edilmiştir. Bu miktarlar için konu Teftiş Kuruluna intikal 
ettirilmiş ve bu konuda hazırlanan raporda; stok sayım noksanının tolerans dahilinde 
olması nedeniyle bu konuda herhangi bir personel hakkında idari işlem yapılmasına 
mahal olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.   

E - Sigorta işleri: 
Müessesenin varlık ve iktisadi kıymetleri “TTK Sigorta İşleri Yönetmeliği“ 

gereğince ihale ile harici sigorta şirketlerine, iç sigorta kapsamındaki kıymetler ise iç 
sigorta yönetmeliğine göre güvence altına alınmaktadır. İhaleler, tüm müesseseler için 
Genel Müdürlükçe yapılmaktadır. 

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılı sigorta uygulaması 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  

 
Tablo 29 - Sigorta İşleri 

Sigorta Türü Sigorta 
Kıymeti 
Bin TL 

Ayrılan fon 
veya 

Ödenen 
Prim Tutar 

Bin TL 

Mahsup 
veya Tahsil 

Edilen Hasar 
Tutar 

Bin TL 

Fark 
Bin 
TL 

Birikmiş 
İç Sigorta 

Fonu 
Bin TL 

A-Geçen yıldan Devreden İç 
Sigorta Fonu         134 

B-Yıl İçinde Yaptırılan           

1-İç Sigorta 484 6   6 6 

2-Sigorta Şirketlerine 31.663 490 11 479   

Toplam (B) 32.147 496 11 485 6 
C-Gelecek Yıla Devreden İç 
Sigorta Fonu         140 

 
2016 yılında dahili sigorta uygulaması ile toplam 484 bin TL tutarındaki kıymet 

sigorta kapsamına alınmış olup bunlar, mali sorumluluk ile binalar, demirbaşlar ve 
maden direkleri için belirlenen yangın teminatlardır. İç sigorta fonundan ayrılan 6 bin 
lira tutarındaki prime karşılık, cari yılda herhangi bir mahsup işlemi yapılmamıştır. 
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Harici sigorta ile güvence altına alınan 31.663 bin TL tutarındaki sigorta kıymeti 
için 84 bin TL ile 26.01.2015 tarih ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası kapsamında her bir 
maden işçisi için 150 bin TL kaza ve ölüm teminatlı zorunlu ferdi kaza sigortası primi 
olarak 406 bin TL olmak üzere toplam 490 bin TL sigorta şirketlerine prim ödenmesine 
karşılık, 11 bin TL tutarında tahsilat yapılmıştır. 

 
F - İşletme sonuçları: 

1-Satışların zararlığı: 
  Müessesenin 2016 yılı faaliyet döneminde sağladığı hasılat, katlandığı maliyet 

ve giderler ile faaliyet sonucu, program ve bir önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

 
Tablo 30 - Satış Sonuçları 

Satış Sonuçları Brüt 
Satışlar 
Bin TL 

Net 
Satışlar 
Bin TL 

Satışların 
Maliyeti 
Bin TL 

Faaliyet 
Giderleri 
Bin TL 

Satış 
Maliyetleri 

Tutarı 
Bin TL 

Faaliyet 
Zararı 
Bin TL 

Satışların 
maliyetlerine 
göre kar ve 

zarar 
% 

1-Esas Ürünler               

- 18/150 9.215 9.215 18.345 6.388 24.733 (15.518) (63) 

0/10 6.650 6.650 27.472 9.567 37.039 (30.389) (82) 

0/18               

10/18 30 30 77 27 104 (74) (71) 

- Santral Yakıtı 2.628 2.628 15682 5461 21.143 (18.515) (88) 

Toplam (1) 18.523 18.523 61.576 21.443 83.019 (64.496) (78) 

2-Hizmet Satışları - - - - - - - 

Genel toplam 18.523 18.523 61.576 21.443 83.019 (64.496) (78) 

Satış programı 28.069 28.069 74.901 26.397 101.298 (73.229) (72) 

Programa göre fark (9.546) (9.546) (13.325) (4.954) (18.279) 8.733 (48) 
Geçen dönem satış 
sonuç 20.302 20.302 62.446 20.795 83.241 (62.939) (76) 

 
Müessesenin 2016 yılı satış programında 28,1 milyon lira tutarında satış hasılatı 

sağlanacağı, buna karşılık 74,9 milyon lira tutarında satışların maliyeti, 26,3 milyon lira 
tutarında faaliyet giderlerinden sonra, satış maliyetleri toplamının 101,3 milyon lira 
olacağı ve 73,2 milyon lira tutarında işletme faaliyetleri zararı oluşacağı tahmin 
edilmiştir.  
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Uygulama sonuucunda ise, bu faaliyet döneminde üretilen taşkömürü satışından 
18,5 milyon lira net satış hasılatı elde edilmiş, satışların maliyet tutarı 61,6  milyon lira 
olarak gerçekleşmiş, 21,4 milyon lira tutarındaki faaliyet giderinden sonra, satış 
maliyetleri toplamı 83,1 milyon lira olmuş, sonuçta 64,5 milyon lira tutarında işletme 
faaliyetleri zararı oluşmuştur.  

Raporun ilgili bölümlerinde açıklandığı gibi, giderlerin önemli bir bölümü sabit 
giderler niteliğindedir. Hiç üretim yapılmasa bile giderleri yeterince azaltma imkânı 
bulunmamakta, üretim ve hasılata dönüştürülemeyen giderler zarar olarak ortaya 
çıkmaktadır. Üretim ve satış miktarı arttıkça sabit giderlerden ton maliyetine düşen pay 
azaldığından üretimin, dolayısıyla satış maliyetindeki artışların belli bir düzeyde 
tutulması mümkün olabilmektedir.  

Bu nedenle, Müessese’nin rezerv kayıplarının önlenmesi, üretim miktarının, 
randımanın arttırılması, birim maliyetlerinin düşürülmesi, dönem zararlarının 
azaltılması ve güvenli çalışma ortamında üretim yapılması için, üretimde mekanizasyon 
sistemi ile çalışmak önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Müessesede başlayan dik 
damarlardaki mekanize üretim çalışmaları devam etmektedir. 

Müessesenin 2016 yılı faaliyet sonucunu oluşturan gelir ve gider unsurları 
arasında kurulan oranların sonuçları, geçen yıl değerleri ve program değerleriyle birlikte 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  

Tablo 31 - Faaliyet Sonucu Göstergeleri 

Göstergeler 
2015 

Gerçekleşen 
% 

2016 
Program 

% 
Gerçekleşen 

% 
1-Maliyet giderleri göstergesi       
      Satışların maliyeti x 100 308 267 332              Net satışlar 
2-Faaliyet giderleri göstergesi       
        Faaliyet giderleri x100 102 94 115               Net satışlar 
3-Satış göstergesi       
   Satışların maliyetleri toplamı x100 410 360 448                  Net satışlar 
4-Faaliyet sonucu göstergesi       
         Faaliyet zararı x100 (310) (260) (348)               Net satışlar 

 
Müessesenin 2016 yılı satış faaliyetleri sonucunda her 100 liralık birim satış 

hâsılatı için 332 liralık birim üretim maliyeti, 115 lira tutarında birim faaliyet gideri 
gerçekleşmiş, birim satış maliyeti toplamının 448 lira gerçekleşmesi sonucunda birim 
faaliyet zararı 348 lira olmuştur.  
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a)Bünye içi faktörler: 
-Verimlilik: 
Müessesenin 2015 yılında oluşan iş gücü verimlilikleri bu Raporun üretim 

kısmında incelenmiştir. 
- Maliyetler:  
Maliyetlerle ilgili açıklamalar Raporun Üretim ve Maliyetler bölümünde yer 

almaktadır. 
b)Bünye dışı faktörler : 
Kuruluşun tüm pazarlama ve satış faaliyetlerinin Genel Müdürlük tarafından 

yürütülmesi nedeniyle bünye dışı faktörleri oluşturan işletmenin piyasa payı,  piyasa 
gücü ve satış fiyatlarının oluşum ve gelişimi Ana Teşekkül Raporunda 
değerlendirilmiştir.  

2-Milli ekonomiye katkı: 
a) Gayri safi yurtiçi hasılaya katkı: 
Müessesenin 2016 yılında üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) 

katkısı 3,9 milyon lira, alıcı fiyatlarıyla gayrisafi milli hasılaya (GSMH) katkısı ise 4,4 
milyon lira olmuştur.  

Gayrisafi milli hasılaya katkının oluşumu (Ek:7) sayılı çizelgede gösterilmiştir. 
c) Hazine ile ilişkiler: 
 Müessese’nin Hazine ile ilişkileri, yükümlü ve sorumlu olarak tahakkuk ettirdiği 

ve ödediği vergilerle bağlantılı olarak (Ek:8) sayılı çizelgede gösterilmiştir.  
Müessesenin 2016 yılı faaliyetlerinden toplam 2.448 bin lira tutarında vergi 

tahakkuk ettiği, önceki yıldan devreden 292 bin lira ile birlikte 2.740 bin liraya ulaşan 
borcun 2.502 bin liralık kısmının ödendiği ve 2017 yılına 238 bin lira tutarında vergi 
borcu devrettiği görülmüştür.  

 
G - Yatırımlar:  
Kalkınma Bakanlığı’nca 11.10.2015 tarih ve 29499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

2016-2018 dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi’nde Kurum yatırım tavanı 100.000 
Bin TL olarak tespit edilmiştir. 

TTK Genel Müdürlüğü’nün de yer aldığı, 2016 Yılı Yatırım Programı, 31.03.2016 tarih 
ve 29670 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede, 17.10.2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 12.10.2015 tarih ve 2015/8190 Sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki olarak yayımlanarak 
kesinlik kazanmıştır. 

Kurum’un 2016 Yılı Yatırım Programı Bütçesi; 1 adet etüt proje, 1 adet devam eden ve 
3 adet yeni proje olmak üzere toplam 5 projeden oluşmuştur.  Bu kapsamda hazırlanan kesin 
bütçe rakamlarına göre yatırım projeleri listesi 77.810 Bin TL’si dış olmak üzere toplam 
100.000 Bin TL olarak belirlenmiştir. 2016 Yılı Yatırım Programı, ilgili Bakanlık ve Kalkınma 
Bakanlığı’nca proje detaylarının onaylanmasını müteakip Yönetim Kurulu’nun 29.04.2016 
tarih ve 143 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 

Amasra Müessesesinin 2016 yılı yatırım ödeneği, TTK Genel Müdürlüğü yatırımları 
içerisinde 7.526 Bin TL’si dış olmak üzere toplam 10.595 Bin TL olarak yer almıştır. Müessese 
Yatırım programı; Bakanlığın verdiği yetki çerçevesinde, yatırım uygulamaları esnasında 
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TTK Genel Müdürlüğü’nün de yer aldığı, 2016 Yılı Yatırım Programı, 31.03.2016 tarih 
ve 29670 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede, 17.10.2015 tarihli ve 29505 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 12.10.2015 tarih ve 2015/8190 Sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki olarak yayımlanarak 
kesinlik kazanmıştır. 

Kurum’un 2016 Yılı Yatırım Programı Bütçesi; 1 adet etüt proje, 1 adet devam eden ve 
3 adet yeni proje olmak üzere toplam 5 projeden oluşmuştur.  Bu kapsamda hazırlanan kesin 
bütçe rakamlarına göre yatırım projeleri listesi 77.810 Bin TL’si dış olmak üzere toplam 
100.000 Bin TL olarak belirlenmiştir. 2016 Yılı Yatırım Programı, ilgili Bakanlık ve Kalkınma 
Bakanlığı’nca proje detaylarının onaylanmasını müteakip Yönetim Kurulu’nun 29.04.2016 
tarih ve 143 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 

Amasra Müessesesinin 2016 yılı yatırım ödeneği, TTK Genel Müdürlüğü yatırımları 
içerisinde 7.526 Bin TL’si dış olmak üzere toplam 10.595 Bin TL olarak yer almıştır. Müessese 
Yatırım programı; Bakanlığın verdiği yetki çerçevesinde, yatırım uygulamaları esnasında 

 

 
 

ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda iki kez Genel Müdürlük Makam Oluru ile revize edilmiş 
olup bu revizeler aşağıda özetle verilmiştir. 

 
1- 01.07.2016 tarihli Makam Oluruyla; 

a) İş Makinesi Temini projesi, Muhtelif İşler Projesine alt kalem olarak programa 
dâhil edilmiştir. Revize için gereken 765.000 TL ödenek Üretimde Mekanizasyon 
Projesinden karşılanmıştır. 

b) Muhtelif İşler alt kalemlerinden Maden Makinaları Fabrika İmali Demirbaşları 
işlerinde ilave ve çıkarmalar yapılmak suretiyle revize yapılmıştır.  

c) Muhtelif İşler alt kalemlerinden İşgüvenliği İyileştirme Teçhizatı işinde ilave 
yapılmak suretiyle revize yapılmıştır. Revize için gereken 80.000 TL ödenek Üretimde 
Mekanizasyon Projesinden karşılanmıştır. 

d) Muhtelif İşler alt kalemlerinden Yurtiçi Makine Demirbaşları işinde ilave 
yapılmak suretiyle revize yapılmıştır. Revize için gereken 284.000 TL ödenek Üretimde 
Mekanizasyon Projesinden karşılanmıştır. 

e) Muhtelif İşler alt kalemlerinden Yurtdışı Makine Demirbaşları işinde ilave 
yapılmak suretiyle revize yapılmıştır. Revize için gereken 337.000 TL ödenek Üretimde 
Mekanizasyon Projesinden karşılanmıştır. 
 
2- 11.11.2016 tarihli Makam Oluru ile; 

a) Muhtelif İşler alt kalemlerinden Yurtiçi Makine Demirbaşları işinde ilave 
yapılmak suretiyle revize yapılmıştır. Revize için gereken 7.000 TL ödenek Arama-
İhzarat Projesi işinden aktarılmıştır. 

b) Muhtelif İşler alt kalemlerinden İş Güvenliği İyileştirme Teçhizatı işine 285.000 
TL, Yurtdışı Makine Demirbaşlarına 180.000 TL, Kafes Vinci Modernizasyonuna 
164.000 ödenek Arama-İhzarat Projesi işinden aktarılmıştır 
 
Tüm bu ilave ve çıkarmalardan sonra 28.12.2016 tarih ve 367 sayılı Yönetim Kurulu 

Kararı ile son şeklini alan yatırım programına göre, Amasra Müessesesinin 2016 yılı yatırım 
ödeneği; Arama-İhzarat Projesi 1.500 Bin TL (500 metre galeri), Muhtelif İşler Projesi 8.593 
Bin TL’si dış toplam 11.197 Bin TL olmak üzere,      8.593 TL’si dış toplam 12.697 Bin TL 
(500 metre galeri) olmuştur.  

Müessesenin 2016 yılında 12.697 Bin TL ödeneğine karşılık %62’lik gerçekleşme ile 
7.848 Bin TL nakdi ve %67’lik gerçekleşme ile 8.465 Bin TL fiziki yatırımı olmuştur. 

Müessesenin 2016 yılı yatırım harcamaları, projeler itibarıyla son ödenekleri ile birlikte 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Yatırım kapsamındaki projelerin uygulama durumları ana hatlarıyla aşağıda verilmiştir. 

-Arama–İhzarat Projesi ( 2016B000032 ) : 

Proje için 2016 yılında öngörülen 1.500 Bin TL revize program ödeneğine karşılık; 
1.103.196,66 TL’lik nakdi ve fiziki harcama ile %74’lük gerçekleşme sağlanmıştır. 

Projenin alt kalemleri itibariyle ödenekleri ve yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir. 

 
Tablo 33 − Arama – İhzarat Projesi Alt Kalemleri 

Arama-İhzarat Projesi Kredi 
No: 

2016 yılı 

 Revize 
Ödeneği              

Nakdi 
Harcama               Fiziki Yatırım              

(TL) (TL) (TL) 
a) -250/-350 Kat Hazırlığı 30166 1.500 1.103.196,66 1.103.196,66 

Proje Toplamı   1.500 1.103.196,66 1.103.196,66 
 

a)Amasra -250/-350 Kat Hazırlığı (Kredi No:30166); 

-250/-350 Kat Hazırlığı Projesi ilk olarak 2002 yılında yatırım programına alınmış olup; 
çeşitli kesit ve meyillerde toplam 3.475 metre uzunluğunda galeri sürülmesine karşılık 
8.725.320 TL masraf provizyonu hesaplanmıştır. Proje kapsamında 3.374.600 ton taşkömürü 
rezervinin hazır hale getirilmesi planlanmıştır.  

Uygulama sırasında yapılan yer altı sondajlarında kömür damarlarının -215 kotuna 
çıktığı anlaşılarak, tespit edilen 925.751 ton kömür rezervinin üretime alınması için –236 
kotunda, 490 metre uzunluğunda galeri ilavesiyle 2004 yılında revize edilmiştir. Toplam galeri 
uzunluğu 3.965 metre olmuş, masraf provizyonu 2004 birim fiyatlarıyla 14.502.865 TL olarak 
hesaplanmıştır.  

I. Revize sonucu projeye dahil edilen -236 Lağımının sürülmesi sırasında lağımda 
sondajlar yapılmış ve yapılan sondajlarda kömür damarlarının -175 kotuna kadar uzandığı, -
236 ile -175 kotları arasında 632.000 tonu görünür, 583.000 tonu muhtemel olmak üzere toplam 
1.215.000 ton rezerv varlığı tespit edilmiştir. Bu nedenle -175 kotunda bir kat teşkil edilmesi 
gerekliliği ortaya çıkmış olup, yapılan revize ile -175 ve -236 kotlarında ilave lağımlar projeye 
dahil edilmiştir. Yeni üretim planlaması havalandırma sisteminin de değişmesini zorunlu 
kılmıştır. Bu kapsamda proje; galeri uzunluğu 7.049 metre, masraf provizyonu 2006 yılı 
fiyatlarıyla 29.579.995 TL olarak revize edilmiş, Genel Müdürlük Makamının 06.07.2006 
tarihli Olurlarıyla uygun görülmüştür. 

Sürülen lağımlar, taban yolları ve bacalar ile yeni jeolojik verilerin yeniden 
değerlendirilmesi sonucu projenin tekrar revize edilmesi gerekli görülmüştür. 2010 yılında 
yapılan revize çalışması sonucunda proje boyu 1.087 metre azaltılarak      5.962 metre, 
29.579.995 TL olan mevcut proje masraf provizyonu ise 25.931.419 TL olarak belirlenmiş ve 
Genel Müdürlük Makamının 26/11/2010 tarihli Olurları ile uygun görülmüştür. Proje 
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kapsamında 2015 yılı sonuna kadar toplam 4.370 metre iş yapılmış ve 9.865.603,34 TL Fiziki 
harcama yapılmıştır. 

Bu iş kapsamında 2016 yılında 500 metre uzunluğunda kredili galeri sürülmesi 
programlanmış ve bunun karşılığı olarak 1.500 Bin TL tutarında ödenek ayrılmıştır. Yılsonu 
itibariyle 307 metre galeri sürülmesi karşılığında 1.103.196,66 TL fiziki ve nakit yatırım 
yapılarak % 74 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.  

Bu iş kapsamındaki çalışmalarda; -350 Ana Kat Lağımında B14 kesitte 307,00 metre 
düz galeri ilerlemesi yapılmıştır.  

-Muhtelif İşler Projesi ( 2016B000034 ) : 

Projenin alt kalemleri itibarıyla ödenekleri ve yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir. 
 

Tablo 34 − Muhtelif İşler Projesi Alt Kalemleri 

Muhtelif İşler Projesi Kredi 
No: 

2016 yılı 
 Revize 
Ödeneği              

Nakdi 
Harcama         Fiziki Yatırım              

(Bin TL) ( Bin TL) (Bin TL) 
a) İş güvenliği İyileştirme Teçhizatı 30223 2.985 1.153,57 2.023,20 
b) Yurtiçi makine demirbaşları 30224 426 328,81 328,81 
c) Yurtdışı makine demirbaşları 30225 2.330 251,97 0,00 
d) Maden Makineleri Fab. İmali D. 30226 1.008 1.014,10 1.014,10 
e) Boru İhtiyacı 30227 43 35,48 35,48 
f) Amasra Kafes Vinci Modernizasyonu 30217 3.430 3.405,87 3.405,87 
g) Amasra Lavvarı Modernizasyonu 30222 210 0,00 0,00 
h) İş Makinesi Temini 30228 765 554,58 554,58 

Proje toplamı   11.197 6.744,38 7.362,04 
 

Proje için 2016 yılında öngörülen 8.593 Bin TL’si dış olmak üzere toplam 11.197 Bin 
TL revize ödeneğine karşılık, % 60 oranında gerçekleşme ile 6.744,38 Bin TL nakdi, % 66 
oranında gerçekleşme ile 7.362,04 Bin TL fiziki yatırım yapılmıştır.  
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kapsamında 2015 yılı sonuna kadar toplam 4.370 metre iş yapılmış ve 9.865.603,34 TL Fiziki 
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Bu iş kapsamında 2016 yılında 500 metre uzunluğunda kredili galeri sürülmesi 
programlanmış ve bunun karşılığı olarak 1.500 Bin TL tutarında ödenek ayrılmıştır. Yılsonu 
itibariyle 307 metre galeri sürülmesi karşılığında 1.103.196,66 TL fiziki ve nakit yatırım 
yapılarak % 74 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.  

Bu iş kapsamındaki çalışmalarda; -350 Ana Kat Lağımında B14 kesitte 307,00 metre 
düz galeri ilerlemesi yapılmıştır.  

-Muhtelif İşler Projesi ( 2016B000034 ) : 

Projenin alt kalemleri itibarıyla ödenekleri ve yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir. 
 

Tablo 34 − Muhtelif İşler Projesi Alt Kalemleri 

Muhtelif İşler Projesi Kredi 
No: 

2016 yılı 
 Revize 
Ödeneği              

Nakdi 
Harcama         Fiziki Yatırım              

(Bin TL) ( Bin TL) (Bin TL) 
a) İş güvenliği İyileştirme Teçhizatı 30223 2.985 1.153,57 2.023,20 
b) Yurtiçi makine demirbaşları 30224 426 328,81 328,81 
c) Yurtdışı makine demirbaşları 30225 2.330 251,97 0,00 
d) Maden Makineleri Fab. İmali D. 30226 1.008 1.014,10 1.014,10 
e) Boru İhtiyacı 30227 43 35,48 35,48 
f) Amasra Kafes Vinci Modernizasyonu 30217 3.430 3.405,87 3.405,87 
g) Amasra Lavvarı Modernizasyonu 30222 210 0,00 0,00 
h) İş Makinesi Temini 30228 765 554,58 554,58 

Proje toplamı   11.197 6.744,38 7.362,04 
 

Proje için 2016 yılında öngörülen 8.593 Bin TL’si dış olmak üzere toplam 11.197 Bin 
TL revize ödeneğine karşılık, % 60 oranında gerçekleşme ile 6.744,38 Bin TL nakdi, % 66 
oranında gerçekleşme ile 7.362,04 Bin TL fiziki yatırım yapılmıştır.  

 
 

 
  

 

 
 

V. BİLANÇO 
Müessesenin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin bilançosu, gelir tablosu ve diğer mali 

tabloları Yönetim Komitesinin 08.03.2017 tarih ve 09/09 sayılı kararı ile kabul edilmiş 
ve TTK Yönetim Kurulunun 29.03.2017 tarih ve 108 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Müessesenin 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin muhasebe işlem ve kayıtları 
üzerindeki inceleme ve denetimler; Tek Düzen Hesap Planı ile I sıra no.lu “Muhasebe 
Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ve eki çerçevesinde düzenlenmiş bilanço üzerinden 
yapılmıştır.  

Müessesenin varlık ve kaynaklarının ayrıntısı, Müessesece hazırlanan bilanço 
üzerinden ve bakiye veren hesaplar bazında aşağıda sırasıyla incelenmiştir. 

-Aktif  (varlıklar) : 
Müessesenin 2016 yılı varlıklarının ayrıntısı önceki yıla ilişkin değerlerle 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
 

Tablo 35 - Aktif Hesaplar 

Aktif (Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

1-Dönen varlıklar :           
A- Hazır değerler 226 - 46 - (180) 
B-Menkul değerler           
C-Ticari alacaklar 575 1 957 2 382 
D-Diğer alacaklar 156   389 - 233 
E-Stoklar 10.223 18 9.496 16 (727) 
F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti           
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 368 1 397 1 29 
H-Diğer dönen varlıkları 80 - 625 1 545 

Toplam (1) 11.628 20 11.910 20 282 
2-Duran varlıklar:           

A-Ticari alacaklar 3 - 3 - - 
B-Diğer alacaklar           
C-Mali duran varlıklar           
D-Maddi duran varlıklar 36.050 60 38.490 64 2.440 
E-Maddi olmayan duran varlıklar         - 
F- Özel tükenmeye tabi varlıklar 10.210 17 9.799 16 (411) 
G-Gelecek yıllara ait gider ve gelir  tahakkukları          
H-Diğer duran varlıklar          

Toplam (2) 46.263 80 48.292 80 2.029 
Genel toplam (1+2) 57.891 100 60.202 100 2.311 

Nazım hesaplar 839 - 962 - 123 

Müessesenin aktif değerleri geçen yıla göre % 4 oranında 2.311 Bin TL artarak 
60.202 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Aktifin artışında; maddi duran varlıklardaki artış 
etkili olmuştur.  

Aktifin %20 oranında 11.910 Bin TL’sini dönen varlıklar, %80 oranında 48.292 
Bin TL’sini duran varlıklar oluşturmuştur. 
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I-Dönen varlıklar: 
Aktifin % 20’sini oluşturan 11.910 Bin TL tutarındaki dönen varlıklarının ayrıntısı 

aşağıda sırasıyla incelenmiştir. 
A-Hazır değerler: 
Yılsonu itibariyle 46 Bin TL tutarındaki Hazır değerlerin tamamı banka 

mevcutlarını ifade etmekte olup; aşağıdaki çizelgede önceki yılla karşılaştırmalı olarak 
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. Ziraat Bankası 98 17 (81)

Vakıflar Bankası 128 29 (99)

Toplam (a) 226 46 (180)

b) Özel Bankalar:

Toplam (b)

Toplam (1) 226 46 (180)

Genel toplam 226 46 (180)  

Mevduatın tamamı kamu bankalarında bulunmakta ve önceki yıla göre 180 Bin 
TL azalarak 46 Bin TL olmuştur. 

 B- Menkul kıymetler: 

Bu hesap cari yılda bakiye vermemiştir. 
C- Ticari alacaklar: 
Toplam brüt tutarı 2.355 bin TL, net tutarı ise 957 Bin TL olan ticari alacakların;  
218 Bin TL’si de malzeme girişleri 2017 yılına devreden muhtelif satıcılardan 

olan alacak tutarlarına, 
 739 Bin TL’lik Rödövans şirketlerinden olan alacağına, 
 1.398 Bin TL şüpheli alacak ise Kartalkaya ve Emsa şirketine ait olup, alacak 
hakkında hukuki süreç devam etmektedir ve alacağın tamamı için karşılık ayrılmıştır. 

Üçeller İnş. Tur. Gıd. Madencilik Ltd. Şti. kesin teminat tutarı 62.598 TL, üretim 
teminat tutarı ise 73.032 TL olup denetim tarihi itibarıyla toplam borcu 362.932 TL'dir. 

Yine Emsa Enerji Mad. San. Tic. A.Ş. kesin teminat tutarı 62.161 TL, üretim 
teminat tutarı ise 72.521 TL olup denetim tarihi itibarıyla toplam borcu 381.378 TL'dir. 

Sözleşmesi uzatılmayan Kartalkaya Kömür İşlt. Madenciliğin, denetim dönemi 
(Haziran 2017) itibarıyla toplam borcu 1.151.995 TL olup teminatı bulunmamaktadır. 

Rödövans usulü ile işletilen sahalarla ilgili olarak Kurum ve firmalar arasında 
imzalanan Sözleşmelerin ortak 7-b Maddesinde; 
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“İşletmeci, ilk üretim yılının başlangıç ayından başlamak üzere her üç ayda bir 
(Ocak-Şubat-Mart, Nisan-Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos-Eylül, Ekim-Kasım-
Aralık) üretip sevk ettiği kömür ve varsa mahlutların rödövans payı tutarlarını izleyen 
ayın içinde ödeyecektir. 

İşletmeci her üretim yılı sonunda o yıl için Sözleşmeye göre tahakkuk etmiş 
ödenmeyen taahhüt rödövans tutarlarını, varsa bu işle ilgili diğer borçlarını, yeni üretim 
yılının ilk ayı içerisinde ödemek zorundadır.  

İşletmecinin oluşacak rödövans, ceza tahakkuku, kira ve benzeri tüm borçları 
hiçbir şekilde toplam teminatını aşmayacaktır. Aşması durumunda sahadan maden 
sevkiyatı durdurulacaktır. 

 İşletmecinin borçları, izleyen üretim yılına ertelenemez. İşletmeci, yukarda 
belirtilen üç aylık dönemlerde ve üretim yılı sonunda oluşan her türlü borçlarını 
zamanında ödemediği takdirde, Sözleşmenin 27. Maddesi hükümleri saklı kaymak 
kaydıyla TC Merkez Bankası’nca kısa vadeli kredilere uygulanan reeskont faizi 
üzerinden hesaplanacak faiz tutarını ve varsa bun ilişkin fon giderlerini de TTK’ya 
ödemek zorundadır. İşletmeci bu borçları ödeyinceye kadar sahadan maden sevkiyatına 
izin verilmeyecektir.” 

Hükümleri bulunmaktadır. 
Kurum ile firmalar arasında imzalanan 5 yıllık süre uzatım protokolü TTK’ya 

ödenecek rödövans payı ve ödemeler başlıklı Madde 7’ de özetle;  
................ 
c) Tahakkuk ve ödemeler 
........ 
3-…..Üretim dönemleri veya üretim yılları sonunda; işletmecinin oluşacak 

rödövans, ceza tahakkuku, kira ve benzeri tüm borçları, hiçbir şekilde toplam teminatını 
aşmayacaktır. Borçların toplam teminatı aşması durumunda sahadan maden sevkiyatı 
durdurulur. Firmanın borçları karşılayacak şekilde ek teminat vermesi durumunda 
sahanın sevkiyatı açılabilecektir. Bu teminat, borçların ödenmesi durumunda başka 
hiçbir işleme gerek kalmaksızın işletmeciye iade edilir. 

İşletmecinin borçları, izleyen üretim yılına ertelenemez. İşletmeci yukarda 
belirtilen üç aylık dönemlerde ve üretim yılının sonunda oluşan her türlü borçlarını 
zamanında ödemediği takdirde, protokolün 27. Maddesi hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, TC Merkez Bankası nca kısa vadeli kredilere uygulanan reeskont faizi 
üzerinden hesaplanacak faiz tutarını ve varsa buna ilişkin fon giderlerini de TTK’ ya 
ödemek zorundadır. İşletmeci bu borçlarını ödeyinceye kadar sahadan maden 
sevkiyatına izin verilmeyecektir."   Hükümleri bulunmaktadır. 

Öte yandan Sözleşmenin 27. Maddesinde Sözleşmenin TTK tarafından tek taraflı 
fesih edilmesi tanımlanmış olup,  27.inci Maddenin “a” bendinde tek taraflı feshi 
oluşturan nedenler; 

“İşletmeci bu sözleşme ile tayin ve tespit olunan yükümlülüklerini kısmen veya 
tamamen yerine getirmediği veyahut sözleşmenin yürütümünde, sözleşme hükümlerine 
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herhangi bir suretle riayet etmediği veya işi tatil ettiği yahut TTK’ca verilecek talimatı 
belirlenecek süre zarfında ifa etmediği veya TTK’ ca işletmecinin işi yürütüp zamanında 
ikmal edemeyeceğine kanaat getirildiği takdirde TTK protesto çekmeye, hüküm almaya 
başvurmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmeye ve teminatı gelir kaydetmeye 
yetkilidir. Gelir kaydedilen teminat işletmecinin borçlarına mahsup edilemez. 

Bu takdirde keyfiyet işletmeciye bildirilir ve TTK’nın fesih tebliğ tarihine 
kadarki işlemler nedeni ile doğmuş ve doğacak her türlü borçları ile doğacak her türlü 
zararı ile alacakları işletmeciden tahsil edilir.”  Şeklindedir. 

Gerek sözleşmenin 7-b maddesi gerekse 5 yıllık süre uzatım protokolünün 7 
maddesinde açıkça; “Üretim dönemleri veya üretim yılları sonunda, işletmecinin 
oluşacak rödövans, ceza tahakkuku, kira ve benzeri tüm borçları, hiçbir şekilde toplam 
teminatını aşmayacaktır” denmesine karşılık iki firmada aştığı, bir firmada borcun 
tamamının teminatsız kaldığı görülmektedir. Bu nedenle; 

İdare tarafından sözleşme hükümlerine aykırı uygulamalardan kaçınılarak 
alacakların teminatsız kalmaması için, firmaların borç ve teminatların eş zamanlı takip 
edilerek sözleşme hükümleri doğrultusunda gereken önlemlerin alınması önerilir. 

D-Diğer alacaklar :    
Brüt tutarı 470 Bin TL olan ve 81 Bin TL değerindeki şüpheli alacakların 

tenzilinden sonra 389 Bin TL kalan diğer alacakların ayrıntısı aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

Tablo 37 - Diğer Alacaklar 

Diğer alacaklar Önceki dönem 
Bin TL 

Cari dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

Da) Bağlı ortaklıklardan (Ana teşekkülden) 
alacaklar - -   

Db) Personelden alacaklar 63 56 (7) 
Dc) Diğer çeşitli alacaklar 93 333 241 
Dd) Şüpheli alacaklar 77 81 4 

Toplam 233 471 238 
De) Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (77) (81) (4) 

Diğer alacaklar toplamı 156 390 234 
 Da) Bağlı ortaklıklardan alacaklar: 

Normal şartlarda müessesenin Genel Müdürlükle olan cari işlemlerine ait alacak 
ve borç ilişkilerinin izlendiği bu hesapta yıl sonu itibariyle kayıtlı bir değer yoktur.  

Db) Personelden alacaklar: 
Yılsonu kalıntısı 56 Bin TL olan personelden alacaklarının tamamı personelin 

yemek bedeli alacağına ait bulunmaktadır.  
Dc) Diğer çeşitli alacaklar: 
Tümü 333 Bin TL olan diğer çeşitli alacakların; 329 Bin TL’si usulsüzlük 

cezalarından alacakları  ve 4 Bin TL'si de diğer alacakları göstermektedir.   
Dd) Şüpheli alacaklar: 
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Müessesenin diğer alacaklarından 81 Bin TL’lik kısmı iş akitleri feshedilen 
işçilerin ihbar tazminat yükümlülüklerine, personelin kömür, elektrik ve lojman kirasına 
ait olup tamamı için karşılık ayrılmıştır.  

E- Stoklar: 
Yılsonu tutarı 9.496 Bin TL olan stokların; 7.972 Bin TL’si ilk madde ve 

malzeme stokları, 1.524 Bin TL’si de mamul stoklarına ilişkindir. 
7.972 Bin TL tutarındaki ilk madde ve malzeme stoklarının % 11 oranında 973 

Bin TL'si sahalarda mevcut direk stokları, % 19 oranında 1.787 Bin TL'si sair malzeme, 
% 25 oranında 2.390 Bin TL'si Yedekler ve kalan % 45 oranında 2.822 Bin TL'si de 
demir tahkimat malzemesi, patlayıcı madde, akaryakıt ve yağlar gibi çeşitli stok 
kalemlerinden oluşmaktadır. 

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri: 
Bu hesap bakiye vermemiştir.  
G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
Toplam tutarı 397 Bin TL olan bu hesabın tamamı; 2016 Aralık ayında ödenen 

memur ve sözleşmeli personel aylıklarının 1-14 Ocak 2017 dönemine isabet eden 
kısmını ifade etmektedir. 

H- Diğer dönen varlıklar: 
Brüt tutarı 625 Bin TL olan diğer dönen varlıklar hesabının; 621 Bin TL’si 

devreden KDV'sine ve 4 Bin TL'si de personel avanslarına ait bulunmaktadır. 

II- Duran varlıklar: 
 Müessesenin 2016 yılı bilançosu aktif değerlerinin % 80'ini teşkil eden 48.292 

Bin TL değerindeki duran varlıklar aşağıda sırasıyla incelenmiştir. 

A- Ticari alacaklar: 
Toplam tutarı 3 Bin TL olan ticari alacakların tamamı, Orman İş İşletme 

Müdürlüğü’ne verilen depozito ve teminatları ifade etmektedir. 
 
B-Diğer alacaklar: 
C-Mali duran varlıklar:  
Bu hesaplar cari yılda bakiye vermemiştir.  
D- Maddi duran varlıklar: 
Müessesenin maddi duran varlıklarının geçen yıldan devreden yıl içindeki 

hareketleri ve devreden değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 38 - 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 96     96 
-Yeraltı ve yerüstü düzenleri 46.080     46.080 
-Binalar 2.440     2.440 
-Tesis, makine ve cihazlar 23.800 7.486 456 30.830 
-Taşıtlar 429     429 
-Döşeme ve demirbaşlar 19     19 
-Diğer maddi duran varlıklar 398     398 

Toplam (Brüt) 73.262 7.486 456 80.292 
-Birikmiş amortismanlar (-) (39.396) (5.395) (319) (44.472) 

Toplam (net) 33.866 2.091 137 35.820 
-Yapılmakta olan yatırımlar   4.279 3.176 1.103 
-Yatırım avansları 2.184 3.568 4.185 1.567 

Yatırımlar toplamı 2.184 7.847 7.361 2.670 
Genel toplam 36.050 9.938 7.498 38.490 

Tablodan da görüldüğü üzere müessesenin maddi duran varlıklarına bir önceki 
yıldan 73.262 Bin TL tutarında devir olmuş, yıl içinde girişler tutarı 7.486 Bin TL’nin 
ilavesi ve çıkışlar tutarı 456 Bin TL’nin tenzili sonucu 2017 yılına 80.292 Bin TL’lik duran 
varlık devretmiştir. Girişler tutarı 7.486 Bin TL’nin 7.361 Bin TL’si yıl içinde 
tamamlanarak ilgili oldukları maddi duran varlık hesaplarına aktarılan tutarlardan, 125 Bin 
TL’si müesseseler arası yapılan aktarmalardan ibarettir. Yıl içinde tefrik edilen 5.311 Bin 
TL ve diğer müesseselerden gelen sabit kıymetlerin birikmiş amortisman tutarı 84 Bin 
TL'nin girişi ile satılan ya da ıskat edilen duran varlılara ait olan 319 Bin TL amortismanın 
mahsubundan sonra kalan 44.272 Bin TL birikmiş amortismanın tenzilinden sonra net 
35.820 Bin TL maddi duran varlık kalmaktadır. 

Yapılmakta olan yatırımlara ise geçen dönemden yatırım malı bedeli devretmemiş 
olup, yatırım avanslarının önceki yıldan devreden tutarı 2.184 Bin TL, yıl içinde yatırım 
toplamı 7.847 Bin TL’nin ilavesi ve 7.361 Bin TL’si ilgili sabit kıymetlere aktarılması 
nedeniyle çıkması sonucu 2017 yılına 2.670 Bin TL yatırım tutarı devretmiştir. 

Birikmiş amortismanların 2016 yılındaki hareketleri aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

Tablo 39 - Birikmiş Amortismanlar 

Birikmiş Amortismanlar 
2015'den 

Devir  
Bin TL 

2016 
Giriş 

Bin TL 

2016  
Çıkış 

Bin TL 

2017'e Yılına 
Devir 

Bin TL 
-Arazi ve arsalar         
-Yer altı ve yerüstü düzenleri 23.874 2.703   26.577 
-Binalar 703 5   708 
-Tesisler, makine ve cihazlar 14.177 2.647 319 16.505 
-Taşıt araç ve gereçleri 338 29   367 
-Demirbaşlar 14     14 
-Diğer maddi duran varlıklar                  290 11   301 

TOPLAM 39.396 5.395 319 44.472 
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yıldan 73.262 Bin TL tutarında devir olmuş, yıl içinde girişler tutarı 7.486 Bin TL’nin 
ilavesi ve çıkışlar tutarı 456 Bin TL’nin tenzili sonucu 2017 yılına 80.292 Bin TL’lik duran 
varlık devretmiştir. Girişler tutarı 7.486 Bin TL’nin 7.361 Bin TL’si yıl içinde 
tamamlanarak ilgili oldukları maddi duran varlık hesaplarına aktarılan tutarlardan, 125 Bin 
TL’si müesseseler arası yapılan aktarmalardan ibarettir. Yıl içinde tefrik edilen 5.311 Bin 
TL ve diğer müesseselerden gelen sabit kıymetlerin birikmiş amortisman tutarı 84 Bin 
TL'nin girişi ile satılan ya da ıskat edilen duran varlılara ait olan 319 Bin TL amortismanın 
mahsubundan sonra kalan 44.272 Bin TL birikmiş amortismanın tenzilinden sonra net 
35.820 Bin TL maddi duran varlık kalmaktadır. 

Yapılmakta olan yatırımlara ise geçen dönemden yatırım malı bedeli devretmemiş 
olup, yatırım avanslarının önceki yıldan devreden tutarı 2.184 Bin TL, yıl içinde yatırım 
toplamı 7.847 Bin TL’nin ilavesi ve 7.361 Bin TL’si ilgili sabit kıymetlere aktarılması 
nedeniyle çıkması sonucu 2017 yılına 2.670 Bin TL yatırım tutarı devretmiştir. 

Birikmiş amortismanların 2016 yılındaki hareketleri aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

Tablo 39 - Birikmiş Amortismanlar 

Birikmiş Amortismanlar 
2015'den 

Devir  
Bin TL 

2016 
Giriş 

Bin TL 

2016  
Çıkış 

Bin TL 

2017'e Yılına 
Devir 

Bin TL 
-Arazi ve arsalar         
-Yer altı ve yerüstü düzenleri 23.874 2.703   26.577 
-Binalar 703 5   708 
-Tesisler, makine ve cihazlar 14.177 2.647 319 16.505 
-Taşıt araç ve gereçleri 338 29   367 
-Demirbaşlar 14     14 
-Diğer maddi duran varlıklar                  290 11   301 

TOPLAM 39.396 5.395 319 44.472 

 

 
 

Müessesece 2016 yılı başı itibariyle 39.396 Bin TL olan birikmiş amortismanlara 
yıl içinde 5.395 Bin TL’lik giriş, 319Bin TL’lik çıkış olmuştur. Bu giriş ve çıkışlardan 
sonra önceki yıldan devreden 39.396 Bin TL tutarındaki amortismanlarla birlikte takip 
eden yıla 44.472 Bin TL amortisman devretmiştir. 

Yıl içindeki girişlerin 5.311 Bin TL’si yıl içinde maddi duran varlıklar için tefrik 
edilerek gider ve zarar kaydedilen amortismanlara, 84 Bin TL’si diğer müesseselerden 
devir suretiyle gelen maddi duran varlıklara ait birikmiş amortismanlara aittir. Yıl 
içindeki 319 Bin TL tutarındaki çıkışlardan, 41 Bin TL’si satılan, 278 Bin TL si ise ıskat 
edilen taşıt, araç ve gereçlere ilişkin birikmiş amortismanlara ait tutarlardır. 

Müessesenin maddi duran varlıklarının edinme bedelleri, birikmiş 
amortismanları ve itfa oranları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 40 - Maddi Duran Varlıklar (Ayrıntılar) 

Maddi duran varlıklar 
Edinme 
değeri  
Bin TL 

Birikmiş amortismanlar Net 
değer 

Bin TL Bin TL 
Edinme 

değerine göre  
% 

Arazi ve arsalar 96   100  96 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 46.080 26.577 58  19.503 
Binalar 2.440 708 29  1.732 
Tesis makine ve cihazlar 30.830 16.505 54  14.325 
Taşıtlar 429 367 86  62 
Demirbaşlar 19 14 74  5 
Diğer maddi duran varlıklar 398 301 76  97 

Ara toplam 80.292 44.472 55  35.820 
Yapılmakta olan yatırım 2.670 - - 2.670 (yatırım avansları dahil) 

Toplam 2016 82.962 44.472 54  38.490 
Toplam 2015 75.446 39.396 52  36.050 

Fark 7.516 5.076   2.440 

 
2016 yılsonu itibariyle maddi duran varlıkların % 54’u amorti edilmiş 

bulunmaktadır. Edinme değerleri toplamı 82.962 Bin TL’den, birikmiş amortismanlar 
tutarı 44.472 Bin TL’nin çıkarılmasından sonra maddi duran varlıkların net değeri 
38.490 Bin TL'dir. 

E-Maddi olmayan duran varlıklar: 

Bu hesap cari yılda bakiye vermemiştir.  

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar: 

Aktifin % 16’sını teşkil eden ve tamamı hazırlık ve geliştirme giderlerinden 
oluşan özel tükenmeye tabi varlıkların brüt tutarı 29.766 Bin TL olup, 19.967 Bin TL 
tutarındaki tükenme paylarının tenzili sonucu 9.799 Bin TL net değer kalmaktadır. 
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G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
H- Diğer duran varlıklar: 
Bu hesaplar cari yılda bakiye vermemiştir. 
-Nazım hesaplar: 
Pasif nazım hesaplarda açıklanmıştır. 

 

- Pasif  (kaynaklar): 
Müessesenin kaynakları önceki döneme göre % 4 oranında 2.311 Bin TL artışla, 

60.202 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kaynakların içinde  kısa vadeli yabancı kaynaklar 

%3 oranında azalırken, öz kaynaklar % 15 oranında artmıştır. 

Müessese kaynaklarının ayrıntısı bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 41 - Pasif Hesaplar 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           
A-Mali borçlar           
B-Ticari borçlar 113   22   (91) 
C-Diğer borçlar 6.750 12 5.109 8 (1.641) 
D-Alınan avanslar           
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım  hakedişleri           
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 1.152 2 1.116 2 (36) 
G-Borç ve gider karşılıkları           
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 7.293 13 5.241 9 (2.052) 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 80       (80) 

Toplam (I) 15.388 27 11.488 19 (3.900) 
II.Uzun vadeli yabancı kaynaklar :           A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar           
C-Diğer borçlar           
D-Alınan avanslar           
E-Borç ve gider karşılıları 134 - 140 - 6 
F-Gelecek yıllara ait gel.ve gider tahakkukları           
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (II) 134           
-      140           -      6 

Toplam (I+II) 15.522 27 11.628 19 (3.894) 
III. Öz kaynaklar:           

A-Ödenmiş sermaye 687.000 1.187 768.000 1.276 50.070 
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+)           
Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)           

B-Sermaye yedekleri           
C-Kar yedekleri           
D-Geçmiş yıllar karları           
E-Geçmiş yıllar zararları (-) (576.732) (996) (644.631) (1.071) (67.899) 
F-Dönem net zararı (-) (67.899) (117) (74.795) (124) 7 

Toplam (III) 42.369 73 48.574 81 6.205 
Genel toplam (I+II+III) 57.891 100 60.202 100 2.311 

Nazım hesaplar 839 - 962 - 123 
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G- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
H- Diğer duran varlıklar: 
Bu hesaplar cari yılda bakiye vermemiştir. 
-Nazım hesaplar: 
Pasif nazım hesaplarda açıklanmıştır. 

 

- Pasif  (kaynaklar): 
Müessesenin kaynakları önceki döneme göre % 4 oranında 2.311 Bin TL artışla, 

60.202 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Kaynakların içinde  kısa vadeli yabancı kaynaklar 

%3 oranında azalırken, öz kaynaklar % 15 oranında artmıştır. 

Müessese kaynaklarının ayrıntısı bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 41 - Pasif Hesaplar 

Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar:           
A-Mali borçlar           
B-Ticari borçlar 113   22   (91) 
C-Diğer borçlar 6.750 12 5.109 8 (1.641) 
D-Alınan avanslar           
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım  hakedişleri           
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler 1.152 2 1.116 2 (36) 
G-Borç ve gider karşılıkları           
H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları 7.293 13 5.241 9 (2.052) 
I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar 80       (80) 

Toplam (I) 15.388 27 11.488 19 (3.900) 
II.Uzun vadeli yabancı kaynaklar :           A-Mali borçlar 

B-Ticari borçlar           
C-Diğer borçlar           
D-Alınan avanslar           
E-Borç ve gider karşılıları 134 - 140 - 6 
F-Gelecek yıllara ait gel.ve gider tahakkukları           
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar           

Toplam (II) 134           
-      140           -      6 

Toplam (I+II) 15.522 27 11.628 19 (3.894) 
III. Öz kaynaklar:           

A-Ödenmiş sermaye 687.000 1.187 768.000 1.276 50.070 
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+)           
Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)           

B-Sermaye yedekleri           
C-Kar yedekleri           
D-Geçmiş yıllar karları           
E-Geçmiş yıllar zararları (-) (576.732) (996) (644.631) (1.071) (67.899) 
F-Dönem net zararı (-) (67.899) (117) (74.795) (124) 7 

Toplam (III) 42.369 73 48.574 81 6.205 
Genel toplam (I+II+III) 57.891 100 60.202 100 2.311 

Nazım hesaplar 839 - 962 - 123 

 

 
 

 
Kaynakların; % 19'u oranında 11.488 Bin TL’si kısa vadeli yabancı kaynaklar, 

% 0,2 oranında 140 Bin TL’si uzun vadeli yabancı kaynaklar, % 81 ‘i oranında 48.574 
Bin TL’si öz kaynaklardan oluşmuştur. Müessesenin 2016 yılı bilançosunda yer alan 
kaynaklar, sırasıyla aşağıda incelenmiştir. 

I- Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Pasifin % 19'unu oluşturan 11.488 Bin TL tutarındaki kısa vadeli yabancı 

kaynakların ayrıntısı aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 
A-Mali borçlar: 

Bu hesap cari yılda bakiye vermemiştir.  

B-Ticari borçlar: 

Toplam tutarı 22 Bin TL olan bu hesabın; 10 Bin TL'si gerçek ve tüzel kişilere 
borçlara ve 12 Bin TL'si de rödevanscı ve diğer firmalardan alınan nakit teminatlara ait 
bulunmaktadır. 

C-Diğer borçlar: 
Diğer borçlar hesabında görülen 5.109 Bin TL’nin; 5.093 Bin TL’si müessesenin 

cari hesap ilişkilerinden Genel Müdürlüğe borçlarına, kalan 16 Bin TL’si de personel 
istihkakları ve diğer çeşitli borçlara ilişkin bulunmaktadır. 

D- Alınan avanslar: 
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri: 
Bu hesaplar cari yılda bakiye vermemiştir.  
F- Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
Yılsonu tutarı 1.116 Bin TL olan hesabın; 238 Bin TL’si ödenecek vergi ve 

fonları, 876 Bin TL’si sosyal güvenlik kurumuna ödenecek çeşitli işçi ve işveren 
primlerini ve 2 Bin TL'si ödenecek diğer yükümlülükleri göstermektedir. 

G- Borç ve gider karşılıkları: 
Bu hesap cari yılda bakiye vermemiştir.  
H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Hesabın yılsonu bakiyesi 5.241 Bin TL olup 15 Ocak 2017 tarihinde ödenecek 

işçi ücretleri ile ikramiyelerinin 15-31 Aralık 2016 dönemine ait bölümünü ifade 
etmektedir.   

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Bu hesap cari yılda bakiye vermemiştir.  
II- Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Müessesenin uzun vadeli yabancı kaynaklarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir. 
A-Mali borçlar:  
B-Ticari borçlar: 
C-Diğer borçlar: 
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D-Alınan avanslar: 
Bu hesaplar cari yılda bakiye vermemiştir.  
E- Borç ve gider karşılıkları: 
2016 yılı sonunda 140 Bin TL olan uzun vadeli borç ve gider karşılıklarının tümü 

birikmiş iç sigorta fonlarından oluşmaktadır. 
F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları: 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Bu hesaplar cari yılda bakiye vermemiştir.  
III- Öz kaynaklar: 
Müessesenin 2016 yılı bilançosunda yer alan öz kaynaklar toplamı 48.574 bin 

lira olarak gerçekleşmiştir. Ayrıntısı hesap grupları itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

Nominal sermaye:             885.000 bin TL 
Ödenmiş sermaye:             768.000 bin TL 
Geçmiş yıl zararları :       ( 644.631 bin TL) 
Dönem zararı :                   ( 74.795 bin TL) 
Öz kaynak :                          48.574 bin TL 
A- Ödenmiş sermaye: 
Müessese sürekli olarak zarar etmekte olduğundan, meydana gelen finansman 

açığı sermaye artışı ile karşılanmaktadır. İlgili mevzuat gereğince sermaye artışı YPK 
kararları ile gerçekleştirilmekte, Hazine tarafından artırılan sermaye payları daha sonra 
Genel Müdürlük Yönetim Kurulu kararlarıyla, ihtiyaçlarına göre müesseselere 
dağıtılmaktadır. 

Müessesenin 2014 yılı sonunda 760.000 bin lira olan nominal sermayesi, Yüksek 
Planlama Kurulunun 21.11.2016 tarih, 2016/T-25 sayılı, kararı çerçevesinde Yönetim 
Kurulunun 28.12.2016 tarih ve 26/337 sayılı kararıyla 125.000 bin TL arttırılarak 
885.000 bin TL’ye yükseltilmiş olup, bunun 768.000 bin TL’si ödenmiştir 

B-Sermaye yedekleri: 
C-Kar yedekleri: 
D-Geçmiş yıllar karları: 
Bu hesaplar cari yılda bakiye vermemiştir.  
E- Geçmiş yıllar zararları (-)  : 
Müessesenin faaliyet dönemlerini zararla kapatması nedeniyle geçmiş yıllar 

zararları, her yıl dönem zararı kadar artmaktadır. Faaliyet dönemi sonu itibariyle de 
geçmiş yıllar zararı 2015 yılı dönem zararı tutarı olan 67.899 Bin TL tutarında artarak 
644.631 Bin TL olmuştur.   
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D-Alınan avanslar: 
Bu hesaplar cari yılda bakiye vermemiştir.  
E- Borç ve gider karşılıkları: 
2016 yılı sonunda 140 Bin TL olan uzun vadeli borç ve gider karşılıklarının tümü 

birikmiş iç sigorta fonlarından oluşmaktadır. 
F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tahakkukları: 
G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Bu hesaplar cari yılda bakiye vermemiştir.  
III- Öz kaynaklar: 
Müessesenin 2016 yılı bilançosunda yer alan öz kaynaklar toplamı 48.574 bin 

lira olarak gerçekleşmiştir. Ayrıntısı hesap grupları itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

Nominal sermaye:             885.000 bin TL 
Ödenmiş sermaye:             768.000 bin TL 
Geçmiş yıl zararları :       ( 644.631 bin TL) 
Dönem zararı :                   ( 74.795 bin TL) 
Öz kaynak :                          48.574 bin TL 
A- Ödenmiş sermaye: 
Müessese sürekli olarak zarar etmekte olduğundan, meydana gelen finansman 

açığı sermaye artışı ile karşılanmaktadır. İlgili mevzuat gereğince sermaye artışı YPK 
kararları ile gerçekleştirilmekte, Hazine tarafından artırılan sermaye payları daha sonra 
Genel Müdürlük Yönetim Kurulu kararlarıyla, ihtiyaçlarına göre müesseselere 
dağıtılmaktadır. 

Müessesenin 2014 yılı sonunda 760.000 bin lira olan nominal sermayesi, Yüksek 
Planlama Kurulunun 21.11.2016 tarih, 2016/T-25 sayılı, kararı çerçevesinde Yönetim 
Kurulunun 28.12.2016 tarih ve 26/337 sayılı kararıyla 125.000 bin TL arttırılarak 
885.000 bin TL’ye yükseltilmiş olup, bunun 768.000 bin TL’si ödenmiştir 

B-Sermaye yedekleri: 
C-Kar yedekleri: 
D-Geçmiş yıllar karları: 
Bu hesaplar cari yılda bakiye vermemiştir.  
E- Geçmiş yıllar zararları (-)  : 
Müessesenin faaliyet dönemlerini zararla kapatması nedeniyle geçmiş yıllar 

zararları, her yıl dönem zararı kadar artmaktadır. Faaliyet dönemi sonu itibariyle de 
geçmiş yıllar zararı 2015 yılı dönem zararı tutarı olan 67.899 Bin TL tutarında artarak 
644.631 Bin TL olmuştur.   

 
 

 

 
 

F- Dönem net zararı (-)  : 

Müessesenin 2016 yılı faaliyet dönemini, 74.795 Bin TL tutarında zararla 

kapatmıştır. Müessesenin dönem net zararı da aynı tutarda gerçekleşmiştir. 

- Nazım hesaplar : 

Tamamı 962 Bin TL tutarındaki nazım hesapların; 

956 Bin TL’si alınan teminat mektuplarına ve 6 Bin TL'si de kayda tabi 

malzemelere ait bulunmaktadır. 

  

VI. GELİR TABLOSU 

Müessesenin 2016 yılına ilişkin bilançosu, gelir tablosu ve diğer mali tabloları 

Yönetim Komitesinin 08.03.2017 tarih ve 09/09 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve TTK 

Yönetim Kurulunun 29.03.2017 tarih ve 108 sayılı kararı ile onaylannmıştır. 

 Müessesenin 2016 yılı faaliyetleri sonucu 80.937 ton kömür satışı karşılığında 

18.523 Bin TL hasılat sağlanmış, buna 1.555 Bin TL tutarında diğer gelirler, 117 Bin 

TL olağan dışı gelirlerin ilavesi ile 20.195 Bin TL'ye ulaşan toplam gelire karşılık, 

61.575 Bin TL satış maliyeti, 21.443 Bin TL dönem gideri, 1.764 Bin TL diğer giderler 

ile 10.208 Bin TL'lik olağan dışı gider ve zararların ilavesi ile 94.990 Bin TL'lik gider 

ve zarar yapılması sonucu 2016 faaliyet dönemi 74.795 Bin TL zararla kapanmıştır. 

Müessese’nin 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin gelir ve gider hesaplarının 

ayrıntısı, önceki dönem verileriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 

gösterilmiştir. 
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Tablo 42 - Gelir ve Giderler  

Gelir ve giderler Önceki dönem 
Bin TL 

Cari Dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

A- Brüt satışlar :   20.302   18.523 (1.779) 
1-Yurt içi satışlar 13.535   10.108     
2-Yurt dışı satışlar           
3-Diğer gelirler 6.767   8.415     

B- Satış indirimleri: (-)           
1- Satıştan iadeler (-)           
2-Satış iskontoları (-)           
3-Diğer indirimler (-)           

C- Net satışlar   20.302   18.523 (1.779) 
D- Satışların maliyeti: (-)   (62.445)   (61.575) 870 

1-Satılan mamuller maliyeti (-) (62.445)   (61.575)     
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)           
3-Satılan hizmet maliyeti (-)           
4-Diğer satışların maliyeti (-)           

Brüt satış zararı   (42.143)   (43.052) (909) 
E- Faaliyet giderleri: (-)   (20.795)   (21.443) (648) 

1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)           
2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) (1.241)   (1.127)     
3-Genel yönetim giderleri (-) (19.554)   (20.316)     

Faaliyet  zararı   (62.938)   (64.495) (1.557) 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar:   1.457   1.555 98 

1-İştiraklerden temettü gelirleri           
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri           
3-Faiz gelirleri 195   130     
4-Komisyon gelirleri           
5-Konusu kalmayan karşılıklar     100      
10-Diğer olağan gelir ve kârları 1.262   1.325     

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: (-)   (3.245)   (1.764) 1.481 
1-Komisyon giderleri (-)           
2-Karşılık giderleri (-) (1.304)   (256)     
6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-) -          
7-Diğer olağan gider ve zararları (-) (1.941)   (1.508)     

H-Finasman giderleri :(-)           
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)           
2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)           

Olağan kâr veya zarar   (64.726)   (64.704) 22 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar :   76   117 41 

1-Önceki dönem gelir ve kârları 53   70     
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârları 23   47     

J-Olağan dışı gider ve zararları: (-)   (3.249)   (10.208) (6.959) 
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)           
2-Önceki dönem gider ve zararları (-) (3.249)   (10.208)     
3-Diğer olağan dışı gider ve zararları (-)           

Dönem zararı (-) 59.987 (67.899)   (74.795) (6.896) 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlü. karş. (-)           

Dönem net zararı (-) 59.987 (67.899)   (74.795) (6.896) 

 
A-Brüt satışlar: 
Faaliyet yılında satışı gerçekleştirilen 80.937 ton kömür karşılığında 18.523 Bin 

TL hasılat sağlanmıştır. 
 

128 Sayıştay   



 

 
 

 
Tablo 42 - Gelir ve Giderler  

Gelir ve giderler Önceki dönem 
Bin TL 

Cari Dönem 
Bin TL 

Fark 
Bin TL 

A- Brüt satışlar :   20.302   18.523 (1.779) 
1-Yurt içi satışlar 13.535   10.108     
2-Yurt dışı satışlar           
3-Diğer gelirler 6.767   8.415     

B- Satış indirimleri: (-)           
1- Satıştan iadeler (-)           
2-Satış iskontoları (-)           
3-Diğer indirimler (-)           

C- Net satışlar   20.302   18.523 (1.779) 
D- Satışların maliyeti: (-)   (62.445)   (61.575) 870 

1-Satılan mamuller maliyeti (-) (62.445)   (61.575)     
2-Satılan ticari mallar maliyeti (-)           
3-Satılan hizmet maliyeti (-)           
4-Diğer satışların maliyeti (-)           

Brüt satış zararı   (42.143)   (43.052) (909) 
E- Faaliyet giderleri: (-)   (20.795)   (21.443) (648) 

1-Araştırma ve geliştirme giderleri (-)           
2-Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) (1.241)   (1.127)     
3-Genel yönetim giderleri (-) (19.554)   (20.316)     

Faaliyet  zararı   (62.938)   (64.495) (1.557) 
F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar:   1.457   1.555 98 

1-İştiraklerden temettü gelirleri           
2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri           
3-Faiz gelirleri 195   130     
4-Komisyon gelirleri           
5-Konusu kalmayan karşılıklar     100      
10-Diğer olağan gelir ve kârları 1.262   1.325     

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar: (-)   (3.245)   (1.764) 1.481 
1-Komisyon giderleri (-)           
2-Karşılık giderleri (-) (1.304)   (256)     
6-Enflasyon düzeltmesi zararları (-) -          
7-Diğer olağan gider ve zararları (-) (1.941)   (1.508)     

H-Finasman giderleri :(-)           
1-Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)           
2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-)           

Olağan kâr veya zarar   (64.726)   (64.704) 22 
I-Olağan dışı gelir ve kârlar :   76   117 41 

1-Önceki dönem gelir ve kârları 53   70     
2-Diğer olağan dışı gelir ve kârları 23   47     

J-Olağan dışı gider ve zararları: (-)   (3.249)   (10.208) (6.959) 
1-Çalışmayan kısım gider ve zararları (-)           
2-Önceki dönem gider ve zararları (-) (3.249)   (10.208)     
3-Diğer olağan dışı gider ve zararları (-)           

Dönem zararı (-) 59.987 (67.899)   (74.795) (6.896) 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlü. karş. (-)           

Dönem net zararı (-) 59.987 (67.899)   (74.795) (6.896) 

 
A-Brüt satışlar: 
Faaliyet yılında satışı gerçekleştirilen 80.937 ton kömür karşılığında 18.523 Bin 

TL hasılat sağlanmıştır. 
 

 

 
 

B-Satış indirimleri: 
Cari yılda satış indirimi yapılmamıştır. 
C- Net satışlar: 
Brüt satışlardan indirilecek bir değer bulunmadığından net satış hasılatı da aynı 

değerde 18.523 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
D- Satışların maliyeti: 
Müessesece 2016 yılında satışa sunulan 80.937 ton mamul karşılığında 61.575 

Bin TL satış maliyeti tahakkuk etmiştir. 
 - Brüt satış zararı (-)  : 
Cari yılda gerçekleşen 61.575 Bin TL satış maliyet tutarı ile satışlardan sağlanan 

hasılat 18.523 Bin TL'nin arasındaki olumsuz fark 43.052 Bin TL 2016 yılındaki brüt 
satış zararını oluşturmaktadır. 

E- Faaliyet giderleri (-)  : 
Müessesenin bir önceki yıla göre % 3 oranında 648 Bin TL artarak 21.443 Bin 

TL olan faaliyet giderlerinin; 
   1.127 Bin TL’si Pazarlama satış gideri olarak kaydolunan tutar olup, 

tamamı torbalanmış halde satışa sunulan parça kömürün 
torbalanması için yapılan harcamaya aittir. 

20.316 Bin TL’si ise genel yönetim giderleridir. 
Tamamı 20.316 Bin TL olan genel yönetim giderlerinin 6.964 Bin TL’sinin TTK 

Genel Müdürlüğü tarafından Müessese hissesi olarak dekont edilen genel yönetim 
giderleri payı, kalan 13.152 Bin TL’sinin müessesenin yönetim giderleri harcamalarına 
ilişkin bulunmaktadır. 

- Faaliyet zararı (-) : 
Müessesenin faaliyet zararı; 43.052 Bin TL tutarındaki satış zararına dönem 

giderleri tutarı 21.443 Bin TL'nin ilavesi ile 64.495 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
Faaliyet zararı bir önceki yıla göre %2 oranında 1.557 bin TL artmıştır. 
F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar:  
Tamamı 1.555 Bin TL olan bu hesabın; 130 Bin TL’si alınan faizlerden, 1.425 

Bin TL’si diğer olağan gelir ve kârlardan oluşmaktadır. 
Hesabın ayrıntısı aşağıdadır. 
3- Faiz gelirleri: 
Tamamı 130 Bin TL olan faiz gelirlerinin; 89 Bin TL’si Çates’ten alınan faizlere 

ve 41 Bin TL’si de Üçeller firmasından alınan faizlere ait bulunmaktadır. 
5-Konusu kalmayan karşılıklar: 
Şüpheli alacak karşılığı 100 Bin TL'nin tahsil edilmesi sonucu gelir yazılmasına 

ait bulunmaktadır. 
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10-Diğer olağan gelir ve kârlar: 
1.325 Bin TL olan diğer olağan gelir ve kârların; 
 

787 Bin TL’si Müessese sahasında faaliyet gösteren rödövans işletmecisi 
firmalardan alınan rödövans bedeline,  

       3  ''   '' 
    209   ''   '' 

Ambara alınan hurda bedeline, 
Kiraya verilen MDV bedeline, 

    35  ''   '' Elektrik bedeli tahsilatına, 
      1  "   "             
      9  ''  ''  
    39  ''   ''         
    34   ''  ''              
    11   "  " 
      6  ''  ''             
      5   ''  ''     
    28   ''  ''   
  146   ''  ''  
     12  '' ''    

 Zaman aşımına uğrayan işçi istihkaklarına, 
Misafirhane gelirlerine, 
Emekli işçilerden alınan kömür bedeline, 
Satılan malzeme bedellerine, 
Yemek ve yatak bedeline, 
Kantar tartı gelirlerine, 
Çay ocağı su gelirine,  
Hurda satışına,  
Dava konusu alacakların tahsiline, 
Analiz ücretlerine, 
ait bulunmaktadır. 
  

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) :  

Tamamı 1.764 Bin TL olan bu hesabın; 256 Bin TL’si Şüpheli alacaklar karşılık 
giderleri, 681 Bin TL’si Meslek hastalığı tazminatı giderleri, 623 Bin TL’si Kaza 
tazminat giderleri, 1 Bin TL’si Ödenen ceza giderleri, 137 Bin TL’si Iskat edilen MDV 
bedeli, 66 Bin TL’si işten ayrılan işçilere ilişkin tahakkuk ettirilen ihbar tazminatı 
yükümlülüklerine aittir. 

- Olağan Zarar (-) : 

Müessesenin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 64.495 Bin TL faaliyet zararına 
diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar tutarı 1.555 Bin TL'nin ilavesi ve diğer 
olağan gelir ve karlar tutarı 1.764 Bin TL'nin tenzili sonucu 2016 yılındaki olağan zararı 
64.704  Bin TL olmuştur. 

I- Olağan dışı gelir ve kârlar:  

Toplam tutarı 117 Bin TL olan bu hesabın; 10 Bin TL’si hibe edilen demirbaşlar 
gelirine, 70 Bin TL'si vekalet ücreti müessese hisse payına, 8 Bin TL’si Arızi hurda ve 
atık malzeme satış gelirine, 29 Bin TL’si Tahsil olunan gecikme cezalarına aittir. 
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10-Diğer olağan gelir ve kârlar: 
1.325 Bin TL olan diğer olağan gelir ve kârların; 
 

787 Bin TL’si Müessese sahasında faaliyet gösteren rödövans işletmecisi 
firmalardan alınan rödövans bedeline,  

       3  ''   '' 
    209   ''   '' 

Ambara alınan hurda bedeline, 
Kiraya verilen MDV bedeline, 

    35  ''   '' Elektrik bedeli tahsilatına, 
      1  "   "             
      9  ''  ''  
    39  ''   ''         
    34   ''  ''              
    11   "  " 
      6  ''  ''             
      5   ''  ''     
    28   ''  ''   
  146   ''  ''  
     12  '' ''    

 Zaman aşımına uğrayan işçi istihkaklarına, 
Misafirhane gelirlerine, 
Emekli işçilerden alınan kömür bedeline, 
Satılan malzeme bedellerine, 
Yemek ve yatak bedeline, 
Kantar tartı gelirlerine, 
Çay ocağı su gelirine,  
Hurda satışına,  
Dava konusu alacakların tahsiline, 
Analiz ücretlerine, 
ait bulunmaktadır. 
  

G- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) :  

Tamamı 1.764 Bin TL olan bu hesabın; 256 Bin TL’si Şüpheli alacaklar karşılık 
giderleri, 681 Bin TL’si Meslek hastalığı tazminatı giderleri, 623 Bin TL’si Kaza 
tazminat giderleri, 1 Bin TL’si Ödenen ceza giderleri, 137 Bin TL’si Iskat edilen MDV 
bedeli, 66 Bin TL’si işten ayrılan işçilere ilişkin tahakkuk ettirilen ihbar tazminatı 
yükümlülüklerine aittir. 

- Olağan Zarar (-) : 

Müessesenin 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 64.495 Bin TL faaliyet zararına 
diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar tutarı 1.555 Bin TL'nin ilavesi ve diğer 
olağan gelir ve karlar tutarı 1.764 Bin TL'nin tenzili sonucu 2016 yılındaki olağan zararı 
64.704  Bin TL olmuştur. 

I- Olağan dışı gelir ve kârlar:  

Toplam tutarı 117 Bin TL olan bu hesabın; 10 Bin TL’si hibe edilen demirbaşlar 
gelirine, 70 Bin TL'si vekalet ücreti müessese hisse payına, 8 Bin TL’si Arızi hurda ve 
atık malzeme satış gelirine, 29 Bin TL’si Tahsil olunan gecikme cezalarına aittir. 

 
 

 

 
 

J- Olağan dışı gider ve zararlar (-) : 
Hesaptaki 10.208 Bin TL’nin; 530 Önceki dönemlere ilişkin memur 

ikramiyelerine, 5.846 Bin TL’si İşçi işten ayrılma tazminatlarının önceki dönemlere 
isabet eden tutarına, 902 Bin TL'si 2015 yılı için işçilere iki asgari ücret farkına, 2.633 
Bin TL'si mamul sayım noksanlarına ve 297 Bin TL’si de diğer olağan dışı gider ve 
zararlara aittir. 

- Dönem zararı (-) : 
2016 yılı faaliyetleri sonunda teşekkül eden 64.704 Bin TL olan olağan zarara, 

olağan dışı gider ve zararlar tutarı 10.208 Bin TL'nin ilavesi ve olağan dışı gelir ve karlar 
tutarı 117 Bin TL'nin tenzili ile 74.795 Bin TL dönem zararı oluşmuştur. 

K- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-)  : 
2016 yılı faaliyet döneminin zararla kapanması nedeniyle vergi ve yasal 

yükümlülük oluşmamıştır. 
- Dönem net zararı (-) : 
Kanuni yükümlülükler oluşmadığından dönem zararı, dönem net zararı ile aynı 

tutarda 74.795 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
Sonuç: 
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılı bilançosu ve 

74.795.318,13 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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VII. EKLER 
 

1- Personelin servislere dağılımı 
2- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler 
3- İşçi hareketini gösterir çizelgeler 
4- İşçilerin işyerlerine dağılımı 
5- Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 
6- Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 
7- Kuruluşun gayrisafi milli hasıla (GSMH)’ ya katkısı 
8- Vergiler 
9- Bilanço ve dip notları 
10- Gelir tablosu ve dip notları 
11- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin listesi 
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VII. EKLER 
 

1- Personelin servislere dağılımı 
2- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler 
3- İşçi hareketini gösterir çizelgeler 
4- İşçilerin işyerlerine dağılımı 
5- Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 
6- Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı 
7- Kuruluşun gayrisafi milli hasıla (GSMH)’ ya katkısı 
8- Vergiler 
9- Bilanço ve dip notları 
10- Gelir tablosu ve dip notları 
11- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyelerin listesi 

 
 

 

 
 

 
Personelin Servislere Dağılımı                                                              (Ek:1)      

Ü n i t e l e r 
2015 2016 

Kadrolu Sözleşmeli İşçi Toplam Kadrolu Sözleşmeli İşçi Toplam 

1- Müessese Müdürlüğü 2 2   4 2 2   4 

2- Hukuk Müşavirliği       0       0 

3- Özel Büro ve yönetim komitesi   2   2   2   2 

4- Personel Şube Müdürlüğü 1 11 3 15 1 10 2 13 

5- Muhasebe Şube Müdürlüğü 1 10   11 1 9   10 

6- İdari ve Sosyal İşler Şefliği   2 16 18   2 16 18 

7- İşçi Sağlığı Koruma ve İlkyardım 
Başhekimliği   5   5   6   6 

8- İşletme Müdürlüğü (Elektro-
Mekanik+Mat.Müh.)   20 54 74   16 48 64 

9- Güvenlik Amirliği   31   31   31   31 

10-Etüd - Tesis Başmühendisliği   4   4   4   4 

11-Sözleşmeli Sahalar 
Başmühendisliği   1   1   1   1 

12-Harici İşler Başmühendisliği   6 10 16   6 10 16 

13-Sivil Savunma Uzmanlığı 1     1 1     1 

14-İşletme Müdürlüğü ( Yer altı) 1 21 498 520   25 424 449 

15- İşletme Müdürlüğü ( Yer üstü)   5 14 19     9 9 

16-İşgüvenliği ve Eğitim 
Başmühendisliği   21 4 25 1 22 5 28 

17-Lavvar Şube Müdürlüğü   6 36 42 1 5 35 41 

18-Bilgi İşlem Şefliği   3   3   2   2 

Genel Toplam 6 150 635 791 7 143 549 699 
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Memur ve Sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler         (Ek:2) 

  Memurlar Sözleşmeli 
personel 

Giriş ve çıkış 2015 2016 2015 2016 
  Kişi Kişi Kişi Kişi 
Yılbaşı mevcudu 8 6 147 150 
Yıl içinde giren   2 12 8 
Yıl içinde çıkan (-) 2 1 9 15 
Yıl sonu mevcudu 6 7 150 143 

     
  Memurlar Sözleşmeli 

personel 
Giriş şekli 2015 2016 2015 2016 

  Kişi Kişi Kişi Kişi 
Açıktan tayin   - 9 8 
Naklen tayin   - -   
Göreve iade   - -   
Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş   - -   
Askerlik dönüşü   -     
Sözleşmeden memuriyete geçiş   2 -   
Kurum İçi Nakil     3   
İşçilikten nakil   - -   
Başkaca nedenler   - -   

Toplam 0 2 12 8 

     
  Memurlar Sözleşmeli 

personel 
Ayrılış nedenleri 2015 2016 2015 2016 

  Kişi Kişi Kişi Kişi 
Emeklilik 1 1 6 4 
Başka kuruluşa nakil -   - 3 
Kurum İçi Nakil -   2   
Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş -   - 2 
Sözleşmeden memuriyete geçiş -   -   
Askerlik durumu -       
İşten çıkarma -   -   
Sözleşmenin yenilenmemesi -   - 6 
İstifa -   1   
Ölüm 1   -   
Başkaca nedenler -   -   

Toplam 2 1 9 15 
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Memur ve Sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler         (Ek:2) 

  Memurlar Sözleşmeli 
personel 

Giriş ve çıkış 2015 2016 2015 2016 
  Kişi Kişi Kişi Kişi 
Yılbaşı mevcudu 8 6 147 150 
Yıl içinde giren   2 12 8 
Yıl içinde çıkan (-) 2 1 9 15 
Yıl sonu mevcudu 6 7 150 143 

     
  Memurlar Sözleşmeli 

personel 
Giriş şekli 2015 2016 2015 2016 

  Kişi Kişi Kişi Kişi 
Açıktan tayin   - 9 8 
Naklen tayin   - -   
Göreve iade   - -   
Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş   - -   
Askerlik dönüşü   -     
Sözleşmeden memuriyete geçiş   2 -   
Kurum İçi Nakil     3   
İşçilikten nakil   - -   
Başkaca nedenler   - -   

Toplam 0 2 12 8 

     
  Memurlar Sözleşmeli 

personel 
Ayrılış nedenleri 2015 2016 2015 2016 

  Kişi Kişi Kişi Kişi 
Emeklilik 1 1 6 4 
Başka kuruluşa nakil -   - 3 
Kurum İçi Nakil -   2   
Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş -   - 2 
Sözleşmeden memuriyete geçiş -   -   
Askerlik durumu -       
İşten çıkarma -   -   
Sözleşmenin yenilenmemesi -   - 6 
İstifa -   1   
Ölüm 1   -   
Başkaca nedenler -   -   

Toplam 2 1 9 15 
  

 

 

 
  

                  İşçi hareketini gösterir çizelgeler         (Ek:3) 

Giriş ve çıkış 2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

Yılbaşı mevcudu 667 635 
Yıl içinde giren 31 2 
Yıl içinde çıkan (-) 63 88 
Yıl sonu mevcudu 635 549 

      

Giriş şekli 2015 
Kişi 

2016 
Kişi 

Açıktan tayin 25   
Geçici mevsimlik işçilerin başlatılması -   
Naklen tayin 6 1 
Askerlik dönüşü -   
Göreve iade - 1 
Başkaca nedenler -   

Toplam 31 2 

   
Ayrılış nedenleri 2015 

Kişi 
2016 
Kişi 

Emeklilik 43 77 
Başka kuruluşa nakil -   
Kurum İçi Nakil 2 1 
1475 Say. İş Kan.14. Mad-İstekli terk 16 7 
25.Mad.(Sağlık nedeniyle)   2 
Askerlik durumu -   
İşten çıkarma (Disiplin kurulu kararı- tutuklu)     
İstifa     
Ölüm 1   
Başkaca nedenler 1 1 

Toplam 63 88 
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                             İşçilerin işyerlerine dağılımı                                              (Ek:4) 

İ ş y e r l e r i 

 
Norm 
Kadro 
sayısı 

2015 2016 

Program 
Sayı 

Yıl 
sonu 
Kişi 

Program 
Sayı 

Yıl 
sonu 
Kişi 

A- İşletme Müdürlüğü     498   424 
B- Yardımcı İşletmeler  :         - 

- Elektro Mekanik Başmühendisliği     54   48 
- Eğitim Mühendisliği         - 
- Kuyular Mühendisliği         - 
- Etüd Başmühendisliği         - 
- İşletme Müdürlüğü (Dışarı)     14   9 
- İşgüvenliği Başmühendisliği     4   5 
- Harici İşler Mühendisliği     10   10 
- Materyal Mühendisliği     -     
- Lavvar Başmühendisliği     36   35 

Toplam ( B )     118   107 
C- İdari servisler  :           

- Muhasebe Şube Müdürlüğü           
- Personel Şube Müdürlüğü     3   2 
- Sivil Savunma Amirliği     -   - 
- İdari ve Sosyal İşler Şefliği     16   16 
- Özel Büro ve Yönetim Komite Şefliği           
- İşçi Sağlığı Koruma ve İlkyardım           
- Başhekimliği           
- Güvenlik Amirliği           

Toplam ( C )     19   18 
Genel Toplam     635   549 
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                             İşçilerin işyerlerine dağılımı                                              (Ek:4) 

İ ş y e r l e r i 

 
Norm 
Kadro 
sayısı 

2015 2016 

Program 
Sayı 

Yıl 
sonu 
Kişi 

Program 
Sayı 

Yıl 
sonu 
Kişi 

A- İşletme Müdürlüğü     498   424 
B- Yardımcı İşletmeler  :         - 

- Elektro Mekanik Başmühendisliği     54   48 
- Eğitim Mühendisliği         - 
- Kuyular Mühendisliği         - 
- Etüd Başmühendisliği         - 
- İşletme Müdürlüğü (Dışarı)     14   9 
- İşgüvenliği Başmühendisliği     4   5 
- Harici İşler Mühendisliği     10   10 
- Materyal Mühendisliği     -     
- Lavvar Başmühendisliği     36   35 

Toplam ( B )     118   107 
C- İdari servisler  :           

- Muhasebe Şube Müdürlüğü           
- Personel Şube Müdürlüğü     3   2 
- Sivil Savunma Amirliği     -   - 
- İdari ve Sosyal İşler Şefliği     16   16 
- Özel Büro ve Yönetim Komite Şefliği           
- İşçi Sağlığı Koruma ve İlkyardım           
- Başhekimliği           
- Güvenlik Amirliği           

Toplam ( C )     19   18 
Genel Toplam     635   549 

 

 

Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı                            ( Ek: 5) 

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 46 - 46 
Diğer 4       

Hazır değerler toplamı 5 46   46 
Kasa ve bankalar toplamı 6 46   46 

Menkul kıymetler:         
Hisse senetleri 7       
Tahvil, senet ve bonolar 8       
Diğer 9       

               Menkul kıymetler toplamı 10       
Alacaklar:         

Ticari alacaklar: 11 957 - 957 
Kamu iktisadi teşebbüslerinden 12       
Resmi dairelerden 13       
Yurt dışından 16       
Diğer 17   3 3 

               Ticari alacaklar toplamı 18 957 3 960 
Diğer alacaklar:         

Hazineden 19       
Kamu iktisadi teşebbüslerinden/Ana ortaklık 20       
Resmi dairelerden 21       
Yurt dışından 24       
Diğer 25 389 - 389 

Diğer alacaklar toplamı 26 389   389 
Alacaklar toplamı 27 1.346 3 1.349 

Stoklar:         
İlk madde ve malzeme 28 7.971 - 7.971 
Yarı mamuller 29      
Mamuller 30 1.524 - 1.524 
Ticari mallar 31       
Diğer 32 1 - 1 

Stoklar toplamı 33 9.496   9.496 
Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 1.022   1.022 

Kısa sürede paraya çevrilebilir değerler toplamı 35 11.864 3 11.867 
Hazır ve paraya çevrilebilir değerler toplamı (1) 36 11.910 3 11.913 

2-Bağlı değerler:         
Maddi duran varlıklar:         
Maddi duran varlıklar edinme değeri 39   82.962 82.962 
Birikmiş amortismanlar (-) 40   (44.472) (44.472) 
Maddi duran varlıklar (net) 41   38.490 38.490 
Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42       
Özel tükenmeye tabi varlıklar (net) 43   9.799 9.799 
Diğer bağlı değerler 44       

Bağlı değerler toplamı (2) 45   9.799 9.799 
Varlıklar toplamı (1+2) 46 11.910 48.292 60.202 

 

  

Sayıştay   



 

 

Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                                 (Ek: 6) 

Kaynak türleri Kod Kısa süreli 
Bin TL 

Uzun süreli 
Bin TL 

Toplam 
Bin TL 

1-Yabancı kaynaklar:         
Mali borçlar:         

Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4       
Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5       
Banka kredileri 6       
Diğer krediler 7       
Çıkarılmış menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8       
Diğer 9       

                            Mali borçlar toplamı 10       
Ticari borçlar:         

Kamu iktisadi teşebbüslerine 11       
Resmi dairelere 12       
Diğer 16 22 - 22 

                            Ticari borçlar toplamı 17 22 - 22 
Diğer borçlar:         

Kamu iktisadi teşebbüslerine 18 5.093 - 5.093 
Resmi dairelere 19 7 - 7 
Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20       
Yurt dışına 23       
Diğer 24 9 - 9 

Diğer borçlar toplamı 25 5.109 - 5.109 
Diğer yabancı kaynaklar:   - 140 140 

İç sigorta fonları 26       
Kıdem tazminatı karşılıkları 27       
Dönem kârından Hazineye ödenecek kar payı 28       
Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr 

payı 29       

Dönem kârından ödenecek vergi  ve yasal 
yükümlülük 30       

Ödenecek diğer vergiler 31 1.116   1.116 
Diğer 32 5.241   5.241 

Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 6.357 140 6.497 
Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 11.488 140 11.628 

2-Öz kaynaklar:         
Sermaye 36 - 885.000 885.000 
Ödenmemiş sermaye (-) 37 - (117.000) (117.000) 
Ödenmiş sermaye 38 - 768.000 768.000 
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39       
Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40       
Sermaye yedekleri: 42       
Kâr yedekleri 43       
Geçmiş yıllar kârları 44       
Geçmiş yıllar zararları (-) 45 - (644.631) (644.631) 
Dönem kârının öz kaynaklarda kalacak kısmı(+), 46       
Dönem net zararı(-) 47 - (74.795) (74.795) 

                    Öz kaynaklar toplamı (2) 48 - 48.574 48.574 
3-Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 49       
                    Kaynaklar toplamı (1+2+4) - (3+5) 52 11.488 - 60.202 

  

Sayıştay   



 

 

Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                                 (Ek: 6) 

Kaynak türleri Kod Kısa süreli 
Bin TL 

Uzun süreli 
Bin TL 

Toplam 
Bin TL 

1-Yabancı kaynaklar:         
Mali borçlar:         

Hazineye kredi ve kredi niteliğinde borçlar 4       
Hazine aracılığıyla sağlanan dış krediler 5       
Banka kredileri 6       
Diğer krediler 7       
Çıkarılmış menkul kıymetler, taksit ve faizleri 8       
Diğer 9       

                            Mali borçlar toplamı 10       
Ticari borçlar:         

Kamu iktisadi teşebbüslerine 11       
Resmi dairelere 12       
Diğer 16 22 - 22 

                            Ticari borçlar toplamı 17 22 - 22 
Diğer borçlar:         

Kamu iktisadi teşebbüslerine 18 5.093 - 5.093 
Resmi dairelere 19 7 - 7 
Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20       
Yurt dışına 23       
Diğer 24 9 - 9 

Diğer borçlar toplamı 25 5.109 - 5.109 
Diğer yabancı kaynaklar:   - 140 140 

İç sigorta fonları 26       
Kıdem tazminatı karşılıkları 27       
Dönem kârından Hazineye ödenecek kar payı 28       
Dönem kârından diğer ortaklara ödenecek kâr 

payı 29       

Dönem kârından ödenecek vergi  ve yasal 
yükümlülük 30       

Ödenecek diğer vergiler 31 1.116   1.116 
Diğer 32 5.241   5.241 

Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 6.357 140 6.497 
Yabancı kaynaklar toplamı (1) 35 11.488 140 11.628 

2-Öz kaynaklar:         
Sermaye 36 - 885.000 885.000 
Ödenmemiş sermaye (-) 37 - (117.000) (117.000) 
Ödenmiş sermaye 38 - 768.000 768.000 
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39       
Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-) 40       
Sermaye yedekleri: 42       
Kâr yedekleri 43       
Geçmiş yıllar kârları 44       
Geçmiş yıllar zararları (-) 45 - (644.631) (644.631) 
Dönem kârının öz kaynaklarda kalacak kısmı(+), 46       
Dönem net zararı(-) 47 - (74.795) (74.795) 

                    Öz kaynaklar toplamı (2) 48 - 48.574 48.574 
3-Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) 49       
                    Kaynaklar toplamı (1+2+4) - (3+5) 52 11.488 - 60.202 

  

 

 

Kuruluşun gayrisafi milli hâsılaya (GSMH) katkısı (Gelir yoluyla)                 (Ek:7) 

Firma ölçeğinde, katma değerin oluşumu Sıra 
no 

Bin TL 

A-Pozitif etkiler :     
Personel giderleri (yevmiyeliler dahil) 1 57.162 
Verilen faizler (yurt içi ) 2 - 
Verilen bina ve arazi kiraları 3 258 
Karşılık giderleri 4 256  
Mevzuat gereğince katılma payları 5 - 
Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6 - 
Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 10.208 
İç sigorta fonu gideri 8 6 
Amortisman ve tükenme payları 9 10.366 
Dış aleme ödenen giderler 10 - 
Diğer pozitif etkiler 11 1.765 
Dönem kârı 12 - 

Toplam (A) 13 80.021 
B-Negatif etkiler (-):   - 

Alınan faizler (yurt içi) 14 130 
Alınan bina ve arazi kiraları 15 1.045 
Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 - 
Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 17 70 
Bağlı ort.ve işt.den alınan kâr payları 18 - 
İç sigorta fondan yapılan tahsilât 19 - 
Dış âlemden sağlanan gelirler 20 - 
Diğer negatif etkiler 21 47 
Dönem zararı 22 74.795 

Toplam (B) 23 76.087 
Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi Hâsıla (GSYİH)’ya katkı  (A-B) 24 3.934 

Sübvansiyonlar (-) 25 - 
Hazine yardımları (-) 26 - 
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27 - 
Vergi iadeleri (-) 28 - 
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 473 

Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH)’ya katkı 30 4.407 
Dış âleme ödenen giderler (-) 31 - 
Dış âlemden sağlanan gelirler 32 - 

Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)’ya katkı 33 4.407 
*Ayrılamadığından harcırah ve yollukların tamamı ilave edilmiştir. 

Sayıştay   



 

 

Vergiler                                                                     ( Ek:8) 

Vergi türleri Sıra 
no 

Geçen 
yıldan 
Devir 

Bin TL 
Tahakkuk 

Bin TL 

Ödenen 
veya 

Mahsup 
edilen 

Bin TL 

Yılsonu 
Kalıntısı  
Bin TL 

A-Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim,  harç ve 
fonlar :           

1-Gelirden alınan:           

-Kurumlar vergisi 1         

-Diğer 2         

                               Toplam (1) 3         

2-Servetten alınan:           

-Motorlu taşıt vergisi 4 - 11 11 - 

-Emlak vergisi (belediyelere verilen) 5 - 67 67 - 

-Diğer 6         

                              Toplam (2) 7   78 78   

3-Mal ve hizmetten alınan:  (Dolaylı vergiler) :           

-KDV 8 67 242 301 8 

-Özel tüketim vergisi 9         

-Banka ve sigorta muameleleri vergisi 10         

-Damga vergisi 11 - 5 5 - 

-Dış ticarette ödenen vergiler 12         

-Harçlar 13         
-Belediyelere ödenen  vergi, resim  ve 

harçlar 14         

(Emlak vergisi dışında)           

-Özel iletişim vergisi 15         

-Şans oyunları vergisi 16         

-Belediye ve Özel idare payı 17 - 112 112 - 

-Diğer Vergi, Resim ve Harçlar 18 - 36 36 - 

Toplam (3) 19 67 395 454 8 

Toplam (A) 20 67 473 532 8 
B-Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim, harç ve 
fonlar:           

-Personelden kesilen gelir ve damga vergisi 21 225 1.975 1.970 230 

-Yüklenici ve üreticilerden kesilen vergiler 22         

-Tevkif edilen KDV 23         

-Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 24         

-Diğerleri 25         

Toplam (B) 26 225 1.975 1.970 230 

Genel toplam (A+B) 27 292 2.448 2.502 238 

 

Sayıştay   



 

 

Vergiler                                                                     ( Ek:8) 

Vergi türleri Sıra 
no 

Geçen 
yıldan 
Devir 

Bin TL 
Tahakkuk 

Bin TL 

Ödenen 
veya 

Mahsup 
edilen 

Bin TL 

Yılsonu 
Kalıntısı  
Bin TL 

A-Kuruluşun yükümlü olduğu vergi, resim,  harç ve 
fonlar :           

1-Gelirden alınan:           

-Kurumlar vergisi 1         

-Diğer 2         

                               Toplam (1) 3         

2-Servetten alınan:           

-Motorlu taşıt vergisi 4 - 11 11 - 

-Emlak vergisi (belediyelere verilen) 5 - 67 67 - 

-Diğer 6         

                              Toplam (2) 7   78 78   

3-Mal ve hizmetten alınan:  (Dolaylı vergiler) :           

-KDV 8 67 242 301 8 

-Özel tüketim vergisi 9         

-Banka ve sigorta muameleleri vergisi 10         

-Damga vergisi 11 - 5 5 - 

-Dış ticarette ödenen vergiler 12         

-Harçlar 13         
-Belediyelere ödenen  vergi, resim  ve 

harçlar 14         

(Emlak vergisi dışında)           

-Özel iletişim vergisi 15         

-Şans oyunları vergisi 16         

-Belediye ve Özel idare payı 17 - 112 112 - 

-Diğer Vergi, Resim ve Harçlar 18 - 36 36 - 

Toplam (3) 19 67 395 454 8 

Toplam (A) 20 67 473 532 8 
B-Kuruluşun sorumlu olduğu vergi, resim, harç ve 
fonlar:           

-Personelden kesilen gelir ve damga vergisi 21 225 1.975 1.970 230 

-Yüklenici ve üreticilerden kesilen vergiler 22         

-Tevkif edilen KDV 23         

-Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 24         

-Diğerleri 25         

Toplam (B) 26 225 1.975 1.970 230 

Genel toplam (A+B) 27 292 2.448 2.502 238 

 

 

 

 

TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 Yılı Bilançosu ( Dönen Varlıklar)                     (Ek:9/a)   

Aktif ( Varlıklar ) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar         
A-Hazır değerler   225.864,79   46.283,68 

1-Kasa         
2-Alınan çekler         
3-Bankalar 225.864,79   46.283,68   
4-Verilen çekler ve ödeme emirleri(-)         
5-Diğer hazır değerler         

B-Menkul kıymetler         
1-Hisse senetleri         
2-Özel kesim tahvil, senet ve bonoları         
3-Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları         

C-Ticari alacaklar   574.704,34   957.106,22 
1-Alıcılar 111.724,33   217.763,29   
2-Alacak senetleri         
3-Alacak senetleri reeskontu (-)         
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)         
5-Verilen depozito ve teminatlar         
6-Diğer ticari alacaklar 462.980,01   739.342,93   
7-Şüpheli diğer alacaklar 1.152.194,53   1.398.417,11   
8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (1.152.194,53)   (1.398.417,11)   

D-Diğer alacaklar - 155.893,57   389.242,05 
1-Ortaklardan alacaklar         
2-İştiraklerden alacaklar         
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
4-Personelden alacaklar 63.029,57   55.633,09   
5-Diğer çeşitli alacaklar 92.864,00   333.608,96   
6-Diğer alacak senetleri reeskontu         
7-Şüpheli diğer alacaklar 76.912,22   80.761,54   
8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (76.912,22)   (80.761,54)   

E-Stoklar   10.222.821,01   9.496.201,72 
1-İlk madde ve malzeme 6.479.835,42   7.971.873,63   
2-Yarı mamuller         
3-Mamuller 3.742.246,05   1.524.080,10   
4-Ticari mallar         
5-Diğer stoklar 739,54   247,99   
6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)         
7-Verilen şipariş avansları         

F-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyeti         
1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri         
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         
3-Taşeronlara verilen avanslar         

G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları   368.446,58   396.796,47 
1-Gelecek aylara ait giderler 368.446,58 - 396.796,47 - 
2-Gelir tahakkukları         

H-Diğer dönen varlıklar   80.396,25   624.751,34 
1-Devreden KDV     620.951,34   
2-İndirilecek KDV         
3-Diğer KDV         
4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar         
5-İş avansları         
6-Personel avansları 100,00   3.800,00   
7-Sayım ve tesellüm noksanları 173.569,62       
8-Diğer çeşitli dönen varlıklar         
9-Diğer çeşitli dönen varlıklar karşılığı (-) (93.273,37)       

Dönen varlıklar toplamı   11.628.126,54   11.910.381,48 
 

 

Sayıştay   



 

 

TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 Yılı Bilançosu ( Duran Varlıklar)                    (Ek: 9/b) 

Aktif ( Varlıklar ) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar         
A-Ticari alacaklar - 2.907,25   2.907,25 

1-Alıcılar         
2-Alacak senetleri         
3-Alacak senetleri reeskontu (-)         
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)         
5-Verilen depozito ve teminatlar 2.907,25 - 2.907,25 - 
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)         

B-Diğer alacaklar         
1-Ortaklardan alacaklar         
2-İştiraklerden alacaklar         
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
4-Personelden alacaklar         
5-Diğer çeşitli alacaklar         
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)         
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)         

C-Mali duran varlıklar         
1-Bağlı menkul kıymetler         
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)         
3-İştirakler         
4-İştirakler sermaye taahhütleri (-)         
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-

)         

6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)         
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)         
8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü 

karş.(-)         

D-Maddi duran varlıklar   36.050.490,50   38.489.924,62 
1-Arazi ve arsalar 95.917,35   95.917,35   
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 46.079.608,53   46.079.608,53   
3-Binalar 2.439.622,07   2.439.622,07   
4-Tesis, makine ve cihazlar 23.799.431,65   30.830.032,50   
5-Taşıtlar 429.421,37   429.421,37   
6-Demirbaşlar 19.153,15   19.153,15   
7-Diğer maddi duran varlıklar 398.489,81   398.489,81   
8-Birikmiş amortismanlar (-) (39.395.676,82)   (44.472.381,57)   
9-Yapılmakta olan yatırımlar     1.103.196,66   
10-Verilen avanslar 2.184.523,39   1.566.864,75   

E-Maddi olmayan duran varlıklar         
1-Haklar         
2-Şerefiye         
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri         
4-Araştırma ve geliştirme giderleri         
5-Özel maliyetler         
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar         
7-Birikmiş amortismanlar (-)         
8-Verilen avanslar         

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar   10.209.554,99   9.798.804,00 
1-Arama giderleri         
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri 29.306.073,75   29.766.449,03   
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar         
4-Birikmiş tükenme payları (-) (19.096.518,76)   (19.967.645,03)   
5-Verilen avanslar         

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları         
1-Gelecek yıllara ait giderler         
2-Gelir tahakkukları         

H-Diğer duran varlıklar         
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV         
2-Diğer KDV         
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar         
4-Diğer çeşitli duran varlıklar         

Duran varlıklar toplamı   46.262.952,74   48.291.635,87 
Aktif (varlıklar) toplamı   57.891.079,28   60.202.017,35 

 

 

  

Sayıştay   



 

 

TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 Yılı Bilançosu ( Duran Varlıklar)                    (Ek: 9/b) 

Aktif ( Varlıklar ) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar         
A-Ticari alacaklar - 2.907,25   2.907,25 

1-Alıcılar         
2-Alacak senetleri         
3-Alacak senetleri reeskontu (-)         
4-Kazanılmamış finansal kiralama faiz gelirleri (-)         
5-Verilen depozito ve teminatlar 2.907,25 - 2.907,25 - 
6-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)         

B-Diğer alacaklar         
1-Ortaklardan alacaklar         
2-İştiraklerden alacaklar         
3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar         
4-Personelden alacaklar         
5-Diğer çeşitli alacaklar         
6-Diğer alacak senetleri reeskontu (-)         
7-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)         

C-Mali duran varlıklar         
1-Bağlı menkul kıymetler         
2-Bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)         
3-İştirakler         
4-İştirakler sermaye taahhütleri (-)         
5-İştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-

)         

6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)         
7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri (-)         
8-Bağlı ortaklık sermaye payları değer düşüklüğü 

karş.(-)         

D-Maddi duran varlıklar   36.050.490,50   38.489.924,62 
1-Arazi ve arsalar 95.917,35   95.917,35   
2-Yer altı ve yer üstü düzenleri 46.079.608,53   46.079.608,53   
3-Binalar 2.439.622,07   2.439.622,07   
4-Tesis, makine ve cihazlar 23.799.431,65   30.830.032,50   
5-Taşıtlar 429.421,37   429.421,37   
6-Demirbaşlar 19.153,15   19.153,15   
7-Diğer maddi duran varlıklar 398.489,81   398.489,81   
8-Birikmiş amortismanlar (-) (39.395.676,82)   (44.472.381,57)   
9-Yapılmakta olan yatırımlar     1.103.196,66   
10-Verilen avanslar 2.184.523,39   1.566.864,75   

E-Maddi olmayan duran varlıklar         
1-Haklar         
2-Şerefiye         
3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri         
4-Araştırma ve geliştirme giderleri         
5-Özel maliyetler         
6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar         
7-Birikmiş amortismanlar (-)         
8-Verilen avanslar         

F-Özel tükenmeye tabi varlıklar   10.209.554,99   9.798.804,00 
1-Arama giderleri         
2-Hazırlık ve geliştirme giderleri 29.306.073,75   29.766.449,03   
3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar         
4-Birikmiş tükenme payları (-) (19.096.518,76)   (19.967.645,03)   
5-Verilen avanslar         

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları         
1-Gelecek yıllara ait giderler         
2-Gelir tahakkukları         

H-Diğer duran varlıklar         
1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV         
2-Diğer KDV         
3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar         
4-Diğer çeşitli duran varlıklar         

Duran varlıklar toplamı   46.262.952,74   48.291.635,87 
Aktif (varlıklar) toplamı   57.891.079,28   60.202.017,35 

 

 

  

 

 

TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 Yılı Bilançosu ( Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar)      (Ek:9/c) 

Pasif (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar         
A-Mali borçlar         

1-Banka kredileri         
2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-)         
6-Çıkarılmış bonolar ve senetler         
7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         
8-Menkul kıymetler ihraç farkı         

B-Ticari borçlar   113.443,85   21.664,97 
1-Satıcılar         
2-Borç senetleri         
3-Borç senetleri reeskontu (-)         
4-Alınan depozito ve teminatlar 113.443,85 - 21.664,97 - 
5-Diğer ticari borçlar         

C-Diğer borçlar   6.749.602,47   5.109.545,98 
1-Ortaklara borçlar         
2-İştiraklere borçlar         
3-Bağlı ortaklıklara borçlar 6.738.130,01   5.092.680,52   
4-Personele borçlar 11.472,46   7.384,44   
5-Diğer çeşitli borçlar     9.481,02   
6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)         

D-Alınan avanslar         
E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri         

1-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak ediş bedelleri         
2-Yıllara yaygın inşaat enflasyon düzeltme hesabı         

F-Ödenecek vergi ve yükümlülükler   1.152.196,80   1.116.017,45 
1-Ödenecek vergi ve fonlar 292.273,48   237.936,14   
2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 859.923,32   875.978,07   
3-Vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş         
vergi ve diğer yükümlülükler         
4-Diğer yükümlülükler     2.103,24   

G-Borç ve gider karşılıkları         
1-Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karş.         
2-Dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer yüküml.(-)         
3-Kıdem tazminatı karşılıkları         
4-Diğer borç ve gider karşılıkları         

H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları   7.292.987,86   5.241.057,01 
1-Gelecek aylara ait giderler         
2-Gider tahakkukları 7.292.987,86   5.241.057,01   

I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar   80.296,25   ,00 
1-Hesaplanan KDV         
2-Diğer KDV         
3-Sayım ve tesellüm fazlaları 80.296,25       
4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar         

Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı - 15.388.527,23 - 11.488.285,41 
 

 

Sayıştay   



 

 

       

TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 Yılı Bilançosu (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)               (Ek:9/d) 

Pasif  (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         
A-Mali borçlar         
1-Banka kredileri         

2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma 

maliyetleri (-)         

4-Çıkarılmış tahviller         
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         
6-Menkul kıymetler ihraç farkı         
7-Diğer mali borçlar         

B-Ticari borçlar         
1-Satıcılar         
2-Borç senetleri         
3-Borç senetleri reeskontu (-)         
4-Alınan depozito ve teminatlar         
5-Diğer ticari borçlar         

C-Diğer borçlar         
1-Ortaklara borçlar         
2-İştiraklere borçlar         
3-Bağlı ortaklıklara borçlar         
4-Diğer çeşitli borçlar         
5-Diğer borç senetleri reeskontu (_)         
6-Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş 

borçlar         

D-Alınan avanslar         
E-Borç ve gider karşılıkları   133.540,94   140.038,96 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları         
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 133.540,94 - 140.038,96 - 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları         
1-Gelecek yıllara ait gelirler         
2-Gider tahakkukları         
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi         

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         
1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek 

KDV         

2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı - 133.540,94 - 140.038,96 

Yabancı kaynaklar toplamı   15.522.068,17   11.628.324,37 
III-Öz kaynaklar         
A-Ödenmiş sermaye - 687.000.000,00 - 768.000.000,00 

1-Sermaye 760.000.000,00 - 885.000.000,00 - 
2-Ödenmemiş sermaye (-) (73.000.000,00) - (117.000.000,00) - 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları         
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)         

B-Sermaye yedekleri         
1-Hisse senedi ihraç primleri         
2-Hisse senedi iptal karları         
3-Diğer sermaye yedekleri         

C-Kar yedekleri         
1-Yasal yedekler         
2-Statü yedekleri         
3-Olağanüstü yedekler         
4-Diğer kar yedekleri         
5-Özel fonlar         

D-Geçmiş yıllar karları         
E-Geçmiş yıllar zararları (-) - (576.732.007,51) - (644.630.988,89) 
F-Dönem net zararı - (67.898.981,38) - (74.795.318,13) 

1-Teşebbüsün net karı zararı (67.898.981,38) - (74.795.318,13) - 
2-Azınlık payları net karı (zararı)         

Öz kaynaklar toplamı - 42.369.011,11 - 48.573.692,98 
IV-Azınlık payları         
Pasif (kaynaklar) toplamı - 57.891.079,28 - 60.202.017,35 

  

Sayıştay   



 

 

       

TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 Yılı Bilançosu (Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar)               (Ek:9/d) 

Pasif  (Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar         
A-Mali borçlar         
1-Banka kredileri         

2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar         
3-Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma 

maliyetleri (-)         

4-Çıkarılmış tahviller         
5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler         
6-Menkul kıymetler ihraç farkı         
7-Diğer mali borçlar         

B-Ticari borçlar         
1-Satıcılar         
2-Borç senetleri         
3-Borç senetleri reeskontu (-)         
4-Alınan depozito ve teminatlar         
5-Diğer ticari borçlar         

C-Diğer borçlar         
1-Ortaklara borçlar         
2-İştiraklere borçlar         
3-Bağlı ortaklıklara borçlar         
4-Diğer çeşitli borçlar         
5-Diğer borç senetleri reeskontu (_)         
6-Kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş 

borçlar         

D-Alınan avanslar         
E-Borç ve gider karşılıkları   133.540,94   140.038,96 

1-Kıdem tazminatı karşılıkları         
2-Diğer borç ve gider karşılıkları 133.540,94 - 140.038,96 - 

F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları         
1-Gelecek yıllara ait gelirler         
2-Gider tahakkukları         
3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi         

G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         
1-Gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek 

KDV         

2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar         
Uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı - 133.540,94 - 140.038,96 

Yabancı kaynaklar toplamı   15.522.068,17   11.628.324,37 
III-Öz kaynaklar         
A-Ödenmiş sermaye - 687.000.000,00 - 768.000.000,00 

1-Sermaye 760.000.000,00 - 885.000.000,00 - 
2-Ödenmemiş sermaye (-) (73.000.000,00) - (117.000.000,00) - 
3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları         
4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)         

B-Sermaye yedekleri         
1-Hisse senedi ihraç primleri         
2-Hisse senedi iptal karları         
3-Diğer sermaye yedekleri         

C-Kar yedekleri         
1-Yasal yedekler         
2-Statü yedekleri         
3-Olağanüstü yedekler         
4-Diğer kar yedekleri         
5-Özel fonlar         

D-Geçmiş yıllar karları         
E-Geçmiş yıllar zararları (-) - (576.732.007,51) - (644.630.988,89) 
F-Dönem net zararı - (67.898.981,38) - (74.795.318,13) 

1-Teşebbüsün net karı zararı (67.898.981,38) - (74.795.318,13) - 
2-Azınlık payları net karı (zararı)         

Öz kaynaklar toplamı - 42.369.011,11 - 48.573.692,98 
IV-Azınlık payları         
Pasif (kaynaklar) toplamı - 57.891.079,28 - 60.202.017,35 

  

 

 

 

BİLANÇO DİPNOTLARI                                                                 ( Ek:9/e) 

Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : 32.147.103,96 
Stok değerleme yöntemi : Hareketli Ortalama Maliyet 
  a)-Cari yılda uygulanan yöntem ;hareketli ortalama maliyet : Hareketli Ortalama Maliyet 
  b)-Önceki dönemde uygulanan yöntem;hareketli ortalama : 
Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri : 
  a)-Satın alınan.imal ve inşaa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : 8.589.677,81 
                       -Yatırımlar : 8.465.231,98 
                        -Nakiller : 124.445,83 
                        -Hibe : 
                         -Diğer : 
  b)-Elden çıkarılanve hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : 455.880,30 
                        -Satış ve ıskatlar : 404.365,99 
                        -Nakiller : 51.514,31 
                         -Diğer : - 
  c)Cari dönemde ortaya çıkan enflasyon düzeltme hesabı : 
                          -Varlık maliyeti : 
                           -Birikmiş amortismanlar : 
Cari dönemdeki özel tükenmeye tabi varlıklar : 
                       -Girişler : 
                        -Nakiller : 
                         -Diğer : 
                  -Çıkışlar : 
Ana kuruluş, müessese ve iştiraklerin ticari alacak ve borç  : 
içindeki payları : 
 1- Ana Kuruluş  (Ticari Borç) : 74.795.318,13 
2- Müessselerden Borç : 
  : 
Cari dönemdeki ortalama  personel sayısı : 750 
Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: : 
Müessese Yönetim Komitesi Kararı :           : 
Teşekkül Yönetim Kurulu                 :          : 

 

Sayıştay   



 

 

                            

 
 

TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 Yılı Gelir Tablosu                      (Ek: 10/a) 

Gelir ve giderler Önceki dönem                                             
TL  

Cari dönem                                                         
TL 

A-Brüt satışlar 20.302.483,39   18.523.859,54   

B-Satış indirimleri (-)         

C-Net satışlar 20.302.483,39   18.523.859,54   

D-Satışların maliyeti (-) (62.445.866,96)   (61.575.547,42)   

          Brüt satış kârı veya zararı   (42.143.383,57)   (43.051.687,88) 

E-Faaliyet giderleri (-) (20.795.336,93)   (21.443.180,00)   

          Faaliyet kârı veya zararı   (62.938.720,50)   (64.494.867,88) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  1.457.461,64   1.555.218,98   

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) (3.244.941,16)   (1.764.742,76)   

H-Finansman giderleri (-)         

        Olağan kâr veya zarar   (64.726.200,02)   (64.704.391,66) 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 75.929,91   117.172,26   

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) (3.248.711,27)   (10.208.098,73)   

        Dönem kârı veya zararı   (67.898.981,38)   (74.795.318,13) 

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

Dönem net kârı veya zararı   (67.898.981,38)   (74.795.318,13) 

GELİR TABLOSU DİP NOTLARI                   (Ek:10/b) 
    TL 

1- Dönemin tüm amortisman giderleri   10.366.235,13 
      a)-Normal amortisman giderleri 5.311.320,89   
      b)-Nakiller     
      c)-Diğer girişler     
      d)-Satışlar ve ıskatlar     
      e)-Nakiller     
      f)- Diğer 5.054.914,24   
2- Dönemin karşılık giderleri   0,00 
      a)-Mamul sayım farkları     
3-Dönemin tüm finansman giderleri     

      a)Doğrudan gider yazılanlar     

      

4-Maliyet hesaplama sistemleri Safha maliyet sistemi   

    Stok değerleme yöntemleri Hareketli ortalama maliyet   

      

Sayıştay   



 

 

                            

 
 

TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 Yılı Gelir Tablosu                      (Ek: 10/a) 

Gelir ve giderler Önceki dönem                                             
TL  

Cari dönem                                                         
TL 

A-Brüt satışlar 20.302.483,39   18.523.859,54   

B-Satış indirimleri (-)         

C-Net satışlar 20.302.483,39   18.523.859,54   

D-Satışların maliyeti (-) (62.445.866,96)   (61.575.547,42)   

          Brüt satış kârı veya zararı   (42.143.383,57)   (43.051.687,88) 

E-Faaliyet giderleri (-) (20.795.336,93)   (21.443.180,00)   

          Faaliyet kârı veya zararı   (62.938.720,50)   (64.494.867,88) 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar  1.457.461,64   1.555.218,98   

G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar (-) (3.244.941,16)   (1.764.742,76)   

H-Finansman giderleri (-)         

        Olağan kâr veya zarar   (64.726.200,02)   (64.704.391,66) 

İ-Olağan dışı gelir ve kârlar 75.929,91   117.172,26   

J-Olağan dışı gider ve zararlar (-) (3.248.711,27)   (10.208.098,73)   

        Dönem kârı veya zararı   (67.898.981,38)   (74.795.318,13) 

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

Dönem net kârı veya zararı   (67.898.981,38)   (74.795.318,13) 

GELİR TABLOSU DİP NOTLARI                   (Ek:10/b) 
    TL 

1- Dönemin tüm amortisman giderleri   10.366.235,13 
      a)-Normal amortisman giderleri 5.311.320,89   
      b)-Nakiller     
      c)-Diğer girişler     
      d)-Satışlar ve ıskatlar     
      e)-Nakiller     
      f)- Diğer 5.054.914,24   
2- Dönemin karşılık giderleri   0,00 
      a)-Mamul sayım farkları     
3-Dönemin tüm finansman giderleri     

      a)Doğrudan gider yazılanlar     

      

4-Maliyet hesaplama sistemleri Safha maliyet sistemi   

    Stok değerleme yöntemleri Hareketli ortalama maliyet   

      

 

 

 

TTK Amasra TİM Raporunun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler listesi             ( Ek: 11) 

Öneri 
no Bölüm Konu Sayfa 

1 

İşletme 
Çalışmaları 
(Üretim ve 
Maliyetler) 

Ayak içindeki tavan basınçlarının kazılamayan 
bölümler üzerinde yoğunlaşmasına, ayak arkasının düzgün 
bir hat halinde kırılmaması ve tavan tahkimatına gelen yük 
dengesinin bozulması ile oksidasyon ve ocak yangınları gibi 
yeraltı kömür madenciliğinde istenmeyen durumlara neden 
olan, iş güvenliği sorunlarına ve iş gücü verimliliğinin 
düşmesine yol açabilen, oldukça düşük olduğu görülen ayak 
çalışma boylarının ve dolayısıyla günlük üretimin 
artırılabilmesi için, ayaklarda yeterli sayı ve nitelikte işçi 
tertip edilebilmesi ve bir takım kazı işçisine verilen iş 
miktarının artırılmasına yönelik olarak gerekli tüm 
tedbirlerin alınması, 

24-25 

2 

İşletme 
Çalışmaları 
(Üretim ve 
Maliyetler) 

Tanesi yaklaşık 630 €’ ya mal olan ayaklarda 
domuzdamları ile birlikte kullanılan ve kısa sürede 
hasarlanma veya göçük altında kalma nedeniyle ıskat 
edildikleri görülen pnömatik sıkılama yastıkları ve bağlantı 
aparatlarını fiziki darbelerden koruyarak kullanım sürelerini 
artırmak amacıyla, ayak içinde patlatma öncesi önlerine 
bant vb. koruyucu perde takılarak önlem alınması, 
domuzdamlarının sökümü esnasında göçük altında 
kalmalarının önlenebilmesi için de domuzdamlarının 
montaj ve demontaj kurallarına titizlikle uyulması 
hususunda eğitim, nezaret ve kontrol dahil gereken her türlü 
tedbirin alınması, 

25-26 

3 

İşletme 
Çalışmaları 
(Üretim ve 
Maliyetler) 

Müessesede son yıllarda emeklilikler nedeniyle 
giderek azalan, kritik sayılara düşen, işlerin sürekliliği ve 
devamlılığını etkileyerek işçi sağlığı ve iş güvenliğini tehdit 
edecek boyutlara gelen,  üretimde ciddi anlamda aksamalara 
yol açan, kazı, hazırlık, elektro-mekanik, v.b. ana üretim ve 
üretime yardımcı işçi sayılarında yaşanan sıkıntıların 
giderilmesini teminen bu sanatlara ihtiyaç duyulan sayı ve 
nitelikte işçi temin edilmesi hususunda Genel Müdürlük 
nezdinde girişimde bulunulması, 

39-40 

4 İşletme 
Çalışmaları 

Müessese’de işgücü verimliliklerinin artırılması ve 
işyeri disiplininin sağlanması amacıyla; 

44-47 

Sayıştay   



 

 

(Üretim ve 
Maliyetler) 

- İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmemeyi, olağan 
olamayacak şekilde hastane izni kullanmayı alışkanlık 
haline getiren, disiplinsiz hareket eden, iş amirlerine ve 
arkadaşlarına karşı uygunsuz ve fiili davranışlarda 
bulunan, işyeri moralini ve disiplinini bozarak üretimi 
aksatan işçilere 4857 Sayılı İş Kanununun ilgili 
hükümlerinin tavizsiz uygulanması konusunda Kurum 
yöneticileri tarafından gerekli kararlılığın gösterilmesi, 

- PDKS uygulamalarına ilişkin olarak TTK Genel 
Müdürlüğünce çıkarılan Genelge ve Talimatların 
uygulanması hususunun Kurum Teftiş Kurulu’nca yapılan 
denetimler sırasında izlenmesi ve sonucuna göre işlem 
yapılması, 

-  PDKS kayıtları, çipli ocak baş lambası kayıtları ile 
kamera görüntülerinin ilgili birim amirleri ve Müessesese 
Müdürlüğünce zaman zaman kontrol edilerek vergi 
kayıplarına ve kamu zararına yol açan haksız ödemelerin 
önüne geçilmesi, Çipli lamba izleme cihazlarının tüm ocak 
giriş-çıkışları ile  yeraltı işyerlerini temsil edecek 
noktalara yerleştirilerek çalışanların yeraltı puantajlarının 
çipli lamba kayıtları esas alınarak yapılmasının 
sağlanması, 

5 

İşletme 
Çalışmaları 
(Üretim ve 
Maliyetler) 

Kurum ile Kartalkaya Kömür İşletmeciliği Mad. Ürt. 
Paz. Nak. Tic. ve San. A.Ş. Firması arasında imzalanan 
Kastamonu Azdavay Maksut Taşkömürü sahasının 
rödövans usulü ile işletilmesine ilişkin Sözleşmenin tasfiye 
edilmesi sürecinin 28.11.2016 tarihinde tamamlandığı 
görüldüğünden bu sahaya ilişkin icra takibinde bulunan 
firma borçlarının tahsil edilebilmesi için Kurum Hukuk 
Müşavirliği tarafından   gereğinin titizlilikle yapılması, 

52-53 

6 

İşletme 
Çalışmaları 
(Üretim ve 
Maliyetler) 

Galeri ve taban ilerleme hızlarının artırılabilmesi 
için, kazı-yükleme işleri, nakliyat sistemi ve hazırlığa 
yardımcı diğer işlerde kullanılan makine ve teçhizatın 
bakım ve onarımlarının zamanında yapılması, ekonomik 
ömrünü dolduran makinelerin teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda yenilenmesi, en uygun çalışma ve çalıştırma 
düzeninin sağlanarak hazırlık işçilerinin işgücü 
verimliliklerini artıracak her türlü tedbirin alınması, 

79-80 

7 

İşletme 
Çalışmaları 
(Üretim ve 
Maliyetler) 

Amasra’ya 17 km. mesafedeki Bartın-Embiye 
mevkiinden 2 kademede basılan suya ilişkin olarak, su 
hattının kontrollerinin daha sık yapılarak kaçakların ve/veya 
kaçak kullanımların tespit edilerek önlenmesi, pompa 

88-89 

Sayıştay   



 

 

(Üretim ve 
Maliyetler) 

- İzinsiz ve mazeretsiz işe gelmemeyi, olağan 
olamayacak şekilde hastane izni kullanmayı alışkanlık 
haline getiren, disiplinsiz hareket eden, iş amirlerine ve 
arkadaşlarına karşı uygunsuz ve fiili davranışlarda 
bulunan, işyeri moralini ve disiplinini bozarak üretimi 
aksatan işçilere 4857 Sayılı İş Kanununun ilgili 
hükümlerinin tavizsiz uygulanması konusunda Kurum 
yöneticileri tarafından gerekli kararlılığın gösterilmesi, 

- PDKS uygulamalarına ilişkin olarak TTK Genel 
Müdürlüğünce çıkarılan Genelge ve Talimatların 
uygulanması hususunun Kurum Teftiş Kurulu’nca yapılan 
denetimler sırasında izlenmesi ve sonucuna göre işlem 
yapılması, 

-  PDKS kayıtları, çipli ocak baş lambası kayıtları ile 
kamera görüntülerinin ilgili birim amirleri ve Müessesese 
Müdürlüğünce zaman zaman kontrol edilerek vergi 
kayıplarına ve kamu zararına yol açan haksız ödemelerin 
önüne geçilmesi, Çipli lamba izleme cihazlarının tüm ocak 
giriş-çıkışları ile  yeraltı işyerlerini temsil edecek 
noktalara yerleştirilerek çalışanların yeraltı puantajlarının 
çipli lamba kayıtları esas alınarak yapılmasının 
sağlanması, 

5 

İşletme 
Çalışmaları 
(Üretim ve 
Maliyetler) 

Kurum ile Kartalkaya Kömür İşletmeciliği Mad. Ürt. 
Paz. Nak. Tic. ve San. A.Ş. Firması arasında imzalanan 
Kastamonu Azdavay Maksut Taşkömürü sahasının 
rödövans usulü ile işletilmesine ilişkin Sözleşmenin tasfiye 
edilmesi sürecinin 28.11.2016 tarihinde tamamlandığı 
görüldüğünden bu sahaya ilişkin icra takibinde bulunan 
firma borçlarının tahsil edilebilmesi için Kurum Hukuk 
Müşavirliği tarafından   gereğinin titizlilikle yapılması, 

52-53 

6 

İşletme 
Çalışmaları 
(Üretim ve 
Maliyetler) 

Galeri ve taban ilerleme hızlarının artırılabilmesi 
için, kazı-yükleme işleri, nakliyat sistemi ve hazırlığa 
yardımcı diğer işlerde kullanılan makine ve teçhizatın 
bakım ve onarımlarının zamanında yapılması, ekonomik 
ömrünü dolduran makinelerin teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda yenilenmesi, en uygun çalışma ve çalıştırma 
düzeninin sağlanarak hazırlık işçilerinin işgücü 
verimliliklerini artıracak her türlü tedbirin alınması, 

79-80 

7 

İşletme 
Çalışmaları 
(Üretim ve 
Maliyetler) 

Amasra’ya 17 km. mesafedeki Bartın-Embiye 
mevkiinden 2 kademede basılan suya ilişkin olarak, su 
hattının kontrollerinin daha sık yapılarak kaçakların ve/veya 
kaçak kullanımların tespit edilerek önlenmesi, pompa 

88-89 

 

 

verimlilikleri izlenerek birim enerji tüketiminin 
düşürülmesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması, 

8 

İşletme 
Çalışmaları 
(Üretim ve 
Maliyetler) 

Üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi için üretimin 
ve işgücü verimliliğinin arttırılması, enerji verimliliğine 
uygun ekipmanlar kullanılması ile birim malzeme 
tüketimlerinin etkin bir şekilde kontrolünün sağlanarak iş 
güvenliği ve insan sağlığını etkilemeyecek şekilde tasarrufa 
yönelik tedbirlerin alınması, 

96-97 

 

Sayıştay   


