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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM KİT Komisyonu saat 11.15’te açıldı.
Komisyon Başkanı Mustafa Savaş,
Komisyon üyelerinin muhalefet şerhlerini Komisyon Başkanlığına iletmelerine;
Komisyonda boş bulunan üyeliğe seçilen Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’a “Hoş
geldiniz.” dediğine;
Yazılı cevap verilmesi gereken konuların cevaplarının Komisyon tutanaklarının TBMM “web”
sayfasında yayınlanmasından itibaren on beş gün içinde Komisyon Başkanlığına iletilebileceğine;
İlişkin birer açıklama yaptı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2012 yılının gündemde kalan
bir önerisinin izlemede kalması, 2014 yılının gündemde kalan iki önerisinin gündemden çıkarılması
kabul edildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseseleri olan Amasra Taşkömürü
İşletme Müessesesinin, Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin, Karadon Taşkömürü İşletme
Müessesesinin, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinin ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinin
2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesapları ibra edildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 14.21’de toplantıya son
verildi.
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.15
BAŞKAN: Mustafa SAVAŞ (Aydın)
BAŞKAN VEKİLİ: Nevzat ŞATIROĞLU (İstanbul)
SÖZCÜ: Mevlüt KARAKAYA (Ankara)
KÂTİP: Yavuz SUBAŞI (Balıkesir)
BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayıştay Başkanlığımızın ve kurumlarımızın
değerli temsilcileri; hepiniz hoş geldiniz.
27’nci Yasama Dönemi İkinci Yasama Yılının 20’nci Birleşimini açıyorum.
Bugün, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseseleri Amasra, Armutçuk,
Karadon, Kozlu ve Üzülmez işletmelerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını
görüşeceğiz.
Toplantımıza başlamadan önce de bir duyuru yapmak istiyorum.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Komisyon Başkanı Mustafa Savaş’ın, Komisyon üyelerinin muhalefet şerhlerini Komisyon
Başkanlığına iletmelerine ilişkin açıklaması
BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, bugün itibarıyla Komisyonumuzun denetim
kapsamında bulunan 2015 ve 2016 yılı bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri tamamlanacaktır.
Bundan sonraki süreçte, 3346 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin son fıkrası uyarınca, iki yıla
ilişkin denetim sonuçlarını içeren genel rapor hazırlanacaktır.
Bu kapsamda oluşturulacak karar cetveli birazdan siz değerli Komisyon üyelerimizin imzasına
açılacaktır. Üyelerimiz karar cetvelini imzalayacağı gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün
42’nci maddesi uyarınca, muhalif olduğuna dair kayıtla imzalayabilir ve eğer varsa muhalefet şerhlerini
de sunabilirler. Söz konusu muhalefet şerhlerinin de aynı maddede belirtildiği üzere, hangi kuruluşun
hangi hesap yılına ilişkin olduğu açıkça belirtilmelidir.
Komisyon üyelerimiz muhalefet şerhlerini 15 Şubat 2019 tarihine kadar Komisyon Başkanlığımıza
iletebilirler. Bu tarihten sonra verilecek şerhler kabul edilmeyecektir.
2.- Komisyon Başkanı Mustafa Savaş’ın, Komisyonda boş bulunan üyeliğe seçilen Konya
Milletvekili Abdulkadir Karaduman’a “Hoş geldiniz.” dediğine ilişkin açıklaması
BAŞKAN – Bir diğer konu, Komisyonumuzun değerli üyeleri, Komisyonumuzda münhal
bulunan üyeliğe 3346 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca, Türkiye Büyük Millet
Meclisinde siyasi parti grubu olmayan milletvekilleri arasından Saadet Partisi Konya Milletvekili Sayın
Abdulkadir Karaduman seçilmiştir. Hoş geldiniz Sayın Karaduman.
Kendisine hayırlı olsun diyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.
ABDULKADİR KARADUMAN (Konya) – Hoş bulduk efendim.
Teşekkür ediyorum.
III.-KONU
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A)GÖRÜŞMELER
1.- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait
bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri
BAŞKAN – Evet, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızdan başlamak üzere toplantımıza katılan
temsilcilerin kendilerini Komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyorum.
Buyurun.
(Kurum temsilcileri kendilerini tanıttı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi sunumunu yapması için sözü Sayın Genel Müdürüme veriyorum.
Sunum biraz uzun herhâlde Sayın Genel Müdürüm, bunu kısaltırsanız…
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Kısaltacağım.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Sayın Başkan,
Üst Komisyonun sayın üyeleri, sayın Sayıştay Başkanlığı üyeleri, sayın Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, sayın Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri; değerli heyetinizi kurumum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.
(Sunum yapıldı)
BAŞKAN – İşletmeleri gösterdiniz herhâlde?
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Evet efendim,
görsel bir sunumla beraber başladım. Genel Müdürlüğün merkezi ve diğer 5 müessese, bunun yanında
önemli bir birimimiz olan Maden Makineleri İşletme Müdürlüğü ve yine, kurumun tasarrufunda olan
liman işletmeciliğinden bir sunum yapmış oldum.
Sizin de bahsettiğiniz gibi yaklaşık 70 slaytlık bir sunum ama ben fazla vaktinizi almadan hızlı
geçerek kurumumuzun fotoğrafını -tabiri yerindeyse- değerli heyetinize yansıtacak şekilde bazı
konuların üzerinde ağırlıklı durarak sunumumu arz etmek istiyorum.
Bilgilerin hepsini satır satır okumak istemiyorum.
2030 yılına kadar kömür tüketiminin yüzde 74, uluslararası kömür ticaretinin de yüzde 44 oranında
artacağı şeklinde bir öngörüden hareket ediyoruz.
Dünyada taşkömürü ve önemi: Toplam dünya taşkömürü üretimi 6 milyar 400 milyon ton, bunun
yaklaşık yüzde 20’si 2016 yılında 1 milyar 324 milyon ton uluslararası piyasada ticarete konu olmuş,
diğeri tüketicilerin kendi ülkelerinde üretip tükettiği hususlar, bunun yaklaşık 314 milyon tonu ise
koklaşabilir kömür olarak dünyada hareket görmüş.
Kömür, dünya genelinde yaygın ve büyük miktarlarda bulunması, güvenilir ve ekonomik fosil
yakıt olması, diğer kaynaklara göre daha uzun süreli kullanılacak olması gibi nedenlerden dolayı
bilhassa enerji sektöründe vazgeçilmez bir husus olarak düşünülüyor.
Tabii, burada, takdir edersiniz, bilhassa bu Kyoto Sözleşmesi’nden dolayı uçuculara konulan
kotalar, dünyanın bu anlamda gitmek istediği bir yol haritası var, bundan dolayı kömürün gelecekte
trendinin biraz azalacağı şeklinde bazı stratejik söylemler de var ama benim burada asıl vurgu yapmak
istediğim konu şu: Koklaşabilir kömür, demir çelik sektörünün olmazsa olmazı. 1 ton demirden çeliğe
geçişte 675 kilogram civarında koklaşabilir taş kömürünü sistemde kullanmak zorundasınız. Dünyada,
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şu anda, tabiatta mevcut minerallerin içerisinde ve mevcut materyallerin içerisinde bunu ikame
eden, bunu sağlayan başka hiçbir girdi söz konusu değil. Dolayısıyla, demir çeliğin olmazsa olmazı
koklaşabilir taşkömürü yani bunu belirtmekte fayda görüyorum sayın heyetinize.
Sayın Başkanım, hemen hemen benzer konu olduğu için bunu da hızlı geçiyorum.
Kurumumuzun mevcut tarihçesinden kısa bir şekilde bilgi arz etmek istiyorum.
1829 yılında, taş kömürü Ereğli ilçesi Kestaneci köyünde Uzun Mehmet tarafından bulunuyor.
Devam eden süreçte, 1854 yılında Kozlu Zonguldak, Üzülmez mıntıkası İngilizler, Fransızlar
denetimine giriyor, 1865’te ise havzanın denetimi Bahriye Nezaretine geçiyor.
Yine, bu anlamda belli işlem basamakları var. 1924’te Türkiye’nin ilk maden mühendisliği okulu
Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi açılıyor.
1937’de Etibank Ereğli Kömürleri İşletmesi (EKİTAŞ) kuruluyor. Ereğli Şirketinin sahip olduğu
tüm mal varlıkları Etibanka devrediliyor.
1940’da da Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşletilmesi Hakkında Kanun yayımlanıyor.
1943 Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi (EKİ) hâline dönüştürülüyor.
Yine, 1948’de Çatalağzı Termik Santralı işletmeye açılıyor.
1983’te kanun hükmünde kararnameyle Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü kuruluyor.
Devam eden yıllarda, işletemediğimiz sahalardan 22 tanesini redevans usulüyle devrediyoruz.
Yine, 2018 yılında ruhsatın bölünmesi suretiyle işletme hakkını devrettiğimiz bir işlem
basamağımız var.
Türkiye taş kömürü konusuna gelince, Zonguldak havzasında eksi 1.200 metre derinliğe kadar
tespit edilen jeolojik rezerv yaklaşık 1 milyar 520 milyon ton. Bunun yüzde 48’i görünür rezerv, bu da
734 milyona tekabül ediyor.
Karadon, Üzülmez ve Kozlu’nun kömürleri koklaşabilir özellikte, Armutçuk’un kömürü yarı
koklaşabilir özellikte, Amasra’nın kömürü koklaşma özelliği olan kömürlerle beraber harmanlandığında
koklaşma özelliğini bozmayan yapıda, kalorifik değer olarak 6.200-7.250 bandında bir değere sahip.
Sayın Başkan ve üyeler, kırmızı renkte kodladığımız yerler şu anda kurumumuzun yani kamunun
elinde olan alanlar, sarı renkte kodladığımız alanlar 2018 yılında ruhsat bölmek suretiyle ruhsat devrini
yaptığımız alanlar.
Havza imtiyaz alanımız 6.885 kilometrekare; bunun 3 bin kilometrekaresi denizde, 3.885
kilometrekaresi de karadadır. Bunun toplam 1.545 kilometrekarelik 5 ayrı ruhsat sahasına bölündü. 1
milyar 520 milyon tonun 823 milyon tonu, yaklaşık yüzde 55’i, bu ruhsat devri ve önceden redevansla
beraber verdiğimiz sahalardaki toplam kömürü baz aldığımızda yüzde 55’i özel sektör işletmeciliğine
devredilmiş durumdadır.
Faaliyetlerimiz, girişte görsel kısımda da arz ettiğim gibi, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve
Bartın sınırları içerisinde Amasra müesseselerinden ibarettir.
Mevcut rezervlerimizi müesseseler itibarıyla arz ediyorum, üstünden geçiyorum bunun da.
Taş kömürünün karakteristik özellikleri, dediğim gibi, alt değer, üst değer burada detay olarak arz
edilmiş durumda.
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Mevcut personel durumumuz, Genel Müdürlük dâhil kadrolu toplam 143, memur sözleşmeli,
bunun içerisinde güvenlik görevlileri de dâhil 1.281, toplam idari personel diye vasıflandırdığımız
1.424, yer altı işçimiz şu anda 5.645, yer üstü işçimiz 1.491, toplam işçimiz 7.136, sözleşmeli ve
kadrolularla beraber topladığınızda Genel Müdürlük toplamı 8.560.
Yevmiyeli personelin grafik olarak 2010 yılından 2018 yılına kadar olan durumunu arz ediyorum:
Üretim işçisi 2010 yılında 3.409, şu anda 2.680; yer altı işçisi 2010 yılında 8.630, şu anda 5.645; yer
üstü işçimiz 2010 yılında 2.080, şu anda 1.491; kurum geneli 2010 yılında 10.713, şu anda toplam
7.136.
Havza taş kömürü üretimimiz şu anda eksi 150-eksi 560 katları arasında değişmekte. Damar
eğimi olarak sıfır derece ile 90 derece arasında değişmekte. Damar kalınlıkları 1,1 ile 3 metre arasında.
Armutçuk’ta en fazla kalınlığa sahip damarımız var, 12 metre civarında. Toplamda 20 panoda şu anda
üretimlerimizi yapmaktayız. Pano ayak uzunluğumuz toplamda 1.900, yaklaşık 2 kilometre doğru olur.
Bunun şu anda yaklaşık 676 metresini çalışabilmekteyiz. Yıllık tüvenan üretimi, aylık ortalama 100 bin
ton dolayında gerçekleşmiştir.
İşçilik randımanlarımıza baktığımızda, tabii, burada, bizim daha çok yoğunlaştığımız ve kendimizi
-tabiri yerindeyse- “check-up” olarak yorumladığımız, başarılı ve başarısızlık konumunda kendimizi
değerlendirdiğimiz önemli bir nokta yer altı işçilik randımanı.
2010’lu yıllarda 788 kilogramken, 2017’de 684; bu sene, 2018’de, bazı olumsuzluklardan dolayı
596 kilogramda kaldık.
Sektörel satışlarımız: Son on yılda ÇATES’e 6 milyon ton, Demir Çelike koklaşabilir özellikle 3,5
milyon ton, Sosyal Hizmetlere 396 bin ton, diğer muhtelif 902 bin ton, toplamda 2010 ve 2018 yılları
arasında 10 milyon 375 bin 175 ton kömür satışımız olmuştur.
Yatırımlarımıza gelince, bilhassa 2005 yılından sonra önemli bir miktarda kurumumuz yatırım
almıştır. Bunlar 128,8 milyon tonluk rezervin kuşatılmasına ve hazırlanmasına dönük yatırımlardı. Ton
başına eskale ettiğimizde, 2002 yılında ton başına 3,43 dolar olan yatırım miktarı, 2017 yılında 20,29
dolar seviyelerine ulaşmıştır. En alt bantta mevcut gerçekleştirmelerimiz var. Bu yıl programımız 160
milyondu, gerçekleşmemiz yaklaşık bir 93 milyon civarında olacak.
Buradaki gecikme de şundan kaynaklandı: 2 tane önemli projemiz vardı. Bir tanesi 60 milyon
tonluk tam mekanize kazı ihalemiz, diğeri de 10-15 milyon bandında olan damar içi ve taş içi rotatör
hazırlıklarında mevcut piyasadaki, dolardaki ani çıkışlardan dolayı piyasanın stabil olmamasından
kaynaklanan sıkıntılar oldu, onların ihalesini yeni yapabildik. Dolayısıyla cari yılda ihalemiz
sonuçlanmadı.
Yatırımlarımızı grafik olarak arz ettiğimizde, 2010-2017 bandında toplamda 614 milyonluk
programa karşılık 304 milyonluk bir gerçekleşmemiz oldu. Bunun yaklaşık yüzde 10’u iş güvenliği
alanında yaptığımız yatırımlar.
Ticari maliyet ve ortalama satış fiyatına baktığımızda, 2010’lu yıllarda ticari maliyetimiz yaklaşık
410 TL’den ortalama satış fiyatımız 151 TL. Burada grafikte ani kırılma noktası 2013-2014 geçişinde
Soma ve Ermenek’te Türkiye’nin yaşadığı mevcut travma, ondan sonraki mevcut yasal düzenlemeler
-yasal düzenlemelerde hafta tatilinin bir günden iki güne çıkması- bir de yer altında iki asgari ücretten
az ücret verilememesi hükmünden kaynaklanan bir trend değişimi söz konusu oluyor. Tabii, palyatif
olarak değişimler. 2017’de 1.356 ticari maliyetimiz, satış fiyatımız 309 ve bu yıl 1.700 TL, satış
fiyatımız yaklaşık 400.
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Toplam maliyetler içerisinde girdilere baktığımızda -detaya girmiyorum- işçi ve memur ayırmadan
personel giderlerimiz yaklaşık yüzde 70 civarında, ticari maliyetin içerisinde personel gideri olarak
yerini almaktadır.
Gelir-gider durumumuzun tablosu.
Zarar durumumuza baktığımızda, 2010’lu yıllarda 456 milyon, 2017’de 859, bu sene beklenen 910
milyon. Bu 910 milyonda hazineye devrettiğimiz 150 milyon TL’lik bir arsa bedeli vardı, fiziki olarak
bu sene hesaplarımıza aktarılmayınca, bu sene mevcut bu değerlendirmenin içerisine onu koyamadık,
inşallah önümüzdeki seneye yansır.
Buradan iş sağlığı ve iş güvenliği alanında yaptıklarımıza geçmek istiyorum. Zonguldak Kömür
Havzası 1848 yılından bu yana madencilik yapmakta. Türkiye’nin en eski madencilik kuruluşu olup
Türkiye’de kendi iş sağlığı ve güvenliği birimini kuran ilk kurumdur. Kendi radyo yayınlarımızın
olduğu, bu radyo yayınlarında iş sağlığı, iş güvenliği eğitimlerinin olduğu kurumsal bir yapı var burada.
(Radyo yayınından bir cümle dinletildi) 1967 yılında kurulan bizim radyomuz 1983’e kadar yayınına
devam etti.
Burada iş sağlığı ve güvenliği anlamında yaptığımız palyatif bir sürü alt başlık var, bunları çok fazla
detaylandırmak istemiyorum. Yalnız iki konunun üzerinde durmak istiyorum; biri, metan birikmesinin
önlenmesindeki yaptıklarımız, diğeri de taş tozu atmak suretiyle kömürün patlama sınırlarının altında
tutulması işlemlerimizdir. En önemli işlerimizden bir tanesi de yine bu gazın deşarj edilmesinde sondaj
faaliyetlerimiz. Biliyorsunuz, bu sondaj faaliyetlerinin olmaması, ekipmanının olmaması iş yerinin
kapatılmasını gerektiren hususlardan. Son yıllarda yıllık ortalama, hemen hemen 100 kilometrelik bir
sondaj faaliyetimiz söz konusu olmaktadır.
Su enjeksiyonları, sulama, taş tozu serpme, toz analizlerimiz… Burada şimdi bir taş kömür tozu
patlaması slaytı var, onu arz etmek istiyorum. (Slayt izlendi)
Sayın Başkanım ve sayın üyeler; buradaki husus, demir yolu raylarının üstüne 1 kilogram mikron
düzeyde kömür serpiliyor, yukarıdan gelen mevcut araba, arabanın bandaj ve demir yüzeyi arasındaki
o sıkışması ve ısıl işlem; ilave bir tedbir almadığınız müddetçe bu tür felaketlere sebep olunabileceği
hususunu yani olayın büyüklüğünü size arz etmek istedim. Bunlara tedbir olarak bizim yaptıklarımız…
(Slayt izlendi) Kömür bünyesine taş tozu… Yoğun alevli olan kısım o kömüre taş tozunu katmadığımız
kısım, yoğun alevli olmayan kısım da taş tozu koyup, konsantrasyonu bozup işlem yaptığımız kısım.
Merkezî gaz izleme sistemimiz, telsiz haberleşme sistemlerimiz, konveyör haberleşme
sistemlerimiz, personel takip sistemlerimiz; yine bunların olmaması da şu anda iş yerinin kapatılmasını
gerektiren hususlar.
Ayak arkasındaki kızışmayı önleme açısından azot, acil anons, hayat hattı, işaret levhaları, maske
değişimi gibi birçok operasyonumuz olmazsa olmazlarımızdır.
İş sağlığı ve iş güvenliği anlamında sadece kendi kurumumuza değil Türkiye’ye verdiğimiz
önemli bir hizmet var, bu da Merkez Tahlisiye İstasyonu’muz; 1938’de kuruluyor ve seksen yıldır ülke
madenciliğine hizmet vermekteyiz. Kurumumuzda şu anda 5 tane tahlisiye istasyonu, 654 de tahlisiyeci
bulunmakta. Türkiye’de bu anlamda hizmet içi eğitimler vermekteyiz.
Kurumumuzun şu anki mevcut durumu ve devam eden projelerimizle beraber gelmeyi vadettiğimiz,
tabiri yerindeyse kurtuluş reçetesi olarak düşündüğümüz hususlara geçmek istiyorum.
Altyapı çalışmalarında 2000’li yıllardan bu tarafa 3 tane derin hizmet kuyusu, 2 tane havalandırma
kuyusu işlemlerimiz oldu. 1 tane daha, şu anda Karadon’da 2017 yılında ihalesini yaptığımız ve devam
eden bir projemiz var. bunlarla beraber toplamda 128 milyonluk bir kömürü kuşatmayı düşünüyoruz.
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Üretimde mekanizasyon çalışmaları bizim kurum olarak asıl evrilmeyi düşündüğümüz alan. 2013
yılında, bizden önceki idareci arkadaşlar, biraz da böyle AR-GE kapsamında olabilecek bir hususu
dik damarlarda gerçekleştirdiler, biz onu şu anda yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Amasra’dakini
Karadon’a taşıdık, Karadon da şu anda fiilî olarak çalışıyor. Kadadon’da şu anda bir tane daha ihale
ediyoruz. Üzülmez müessesesinde 300 metrelik bir yarı mekanize projeksiyonumuz var. Armutçuk
müessesesinde 100 metrelik bir yarı mekanize projeksiyonumuz var. Kozlu müessesesinde 130 metre,
Amasra’da yine bir 100 metre. Bu çalışmalarımız şu anda devam ediyor.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdür, biraz daha hızlı…
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Hızlanıyorum
Sayın Başkanım.
Bu arada bu yarı mekanize hususları yerleştirme açısından TEMSAN’la beraber bir yol haritamız
var. Yabancı veya yerli üreticilerin “know-how”ını TEMSAN üzerinden bizim kuruma hizmet verecek
şekilde yerleştirmeyi düşünüyoruz.
Şu anki mevcut ahşap tahkimatı işlemlerimizi burada görsel olarak arz ediyorum. (Slayt izlendi)
Şu anda bizim kültür olarak yıllar itibarıyla, 2013 yılına kadar yüzde 100 yerli yaptığımız iş bu. Bu
da 2013 yılında tam mekanize olarak gelen, Amasra’da denenen, başarılı olan, şu anda Gelik İşletme
Müdürlüğüne taşıdığımız, ihaleyle beraber kurumda 2’ye çıkarmayı düşündüğümüz müştemilat. Kesici
kafayla beraber kömürü kesiyor. Bu da yarı mekanize diye düşündüğümüz, daha doğrusu, adlandırılan,
komple ekipman hidrolik direk çelik tahkimat. Yalnız, kazma işlemi, delme, patlatma martopikörle
beraber yapılıyor.
Mukayesesine geldiğimizde, klasik ayakta günlük 220 ton, yarı mekanize diye 3’üncü slaytta arz
ettiğim 440 ton; tam mekanize, kesici kafanın olduğu 600 tonlara çıkıyor günlük. Kilogram yevmiye
olarak klasik ayakta 4.300 kilogram -tüvenan bu rakamlar- yarı mekanizede 8.700’e çıkıyor, tam
mekanizede 17.500’e çıkıyor. Ayak dibi maliyetleri de 92 TL, 38 TL ve 24 TL’ye kadar düşüyor.
İş sağlığı ve iş güvenliği anlamında yürütülen projeler var, bilhassa Bakanlık bünyesinde,
Bakanlığın koordinesinde yürüyen projeler var, detayına girmiyorum.
Alev sızdırmazlık test istasyonunda işlemlerimiz var. Sertifika aldığımız malzemeler var. Bu
sunumda arz ettiğim bu malzemelerde yol almak istiyoruz, hem kendi ihtiyacımızı görmek istiyoruz.
Burada biraz daha iddialıyız, belli bir portföye ulaştıktan sonra uluslararası piyasaya açılma gibi bir
düşüncemiz var.
Maden makineleri üretim fabrikasında yine faaliyetlerimiz devam etmekte. Burada yaptığımız
imalatlar var, bunlar demirbaş imalatları. Diğer tamiratlar bunun içerisinde yok rakam olarak. Yaklaşık
2 milyon 128 bin euroluk bir malzemeyi yurt dışından almadan kendi bünyemizde imal edebildik.
Toplamda şu anda 17 taş kömürü, 2 kuvars kumu, 1 adet boksit ve 1 adet montmorillonit olan 21
tane sözleşmeli redevanslı sahamız var.
Biliyorsunuz, 2014 yılından itibaren devlet desteği devam etmekte. Bu devlet desteğini alttaki sarı
sütunda sizlere arz ettim. Yani redevanstan aldığınız bedeller, bir üst kısımda, sarı sütunda bizim devlet
katkısı olarak ödediklerimiz.
Amasra B Sahasında şu anda hazırlık dönemi devam ediyor. 2019’un 6’ncı ayında üretim dönemi
başlayacak. İmtiyazlı alanı dâhilinde kurumumuzun ruhsatının devir işlemlerini yaptığımız sahalarımız
var. Bunlar Bağlık İnağzı Sahası, yıllık 2 milyon 500 bin tonluk; Alacaağzı Sahası, yıllık 200 bin tonluk;
2-A Sahası -bunlar Azdavay tarafında kalıyor- 2-B Sahası. 2-C Sahasına istekli olmadı.
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Metan gazı işlemlerimiz devam etmekte. 1 no.lu sahada Hattat firması, 2 no.lu sahada Delta
firması devam etmekte.
Bu arada, TTK, TPAO, TPIC’le ortak bir çalışmamız var; 2 tane derin kuyu. Bunlarda jeolojik,
jeofizik değerlendirmeleri yapıp yol haritamızı belirlemek istiyoruz.
Önemli projelerimizden damar içi hazırlıklarda şu anda 4 tane elimizde olan müştemilat var. Bir de
en altta, sarı renkte koyduğumuz, kesici kafalı “rotatör” dediğimiz… Bunda yol almak istiyoruz. Aralık
ayının sonunda ihalesini yaptık, istekli bir firma çıktı. Buradaki hususumuz da şu: Şu anda kendi klasik
ilerlemelerimizle beraber ayda 30 metre gittiğimiz alanları kesici kafa ve “rotatör”la beraber aylık 100
metre, 150 metre çıkmayı düşünüyoruz.
Kurum yapılanmasında kısa ve orta vadeli planlanan yarı mekanize, tam mekanize ve taş içi, damar
içi rotatör müştemilatın alınmasında toplamda 110 milyon 799 bin 161 TL’lik bir yatırım öngörümüz
var.
Yol haritamız: Kurumun stratejik planında da aynı vurguları yaptık, 2019 yılında 1 milyon ton, 2020
yılında 1 milyon 400 bin, mevcut durumda 700 kilogram/yevmiye olan yer altı işçilik randımanlarımızı
1.200-1.450 bandına çıkarmayı düşünüyoruz. Bu anlamda norm kadro çalışmalarımız var, yüzde 80
kısmı tamamlandı.
Hedefimiz: Türkiye Taş Kömürü Kurumu ülkemizin taş kömürü üreten tek kuruluşu. Ülkemizin
yıllık koklaşabilir taş kömürü ihtiyacı yaklaşık 6 milyon ton, gelecekte bunun 7-8 milyonlara ulaşması
öngörülmekte. Ülkemizin koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanmasına yönelik
kurumuzda en son, on yılda yapılan faaliyetlerin önemli bir kısmı gerçekleşti, devam etmekte. Bu
anlamda tam ve yarı mekanize uygulamalarıyla şu andaki mevcut 700 kilogram kişi başı olan
randımanları 1.250-1.400 kilogram bandına çıkarıp TTK tarafından 5 milyon ton -havzanın geleceği
açısından arz etmek istiyorum- özel sektörde de 5 milyon ton olmak üzere 10 milyon tonluk bir üretim
ve yine havza bazında ülkenin yaklaşık 4 milyon ton koklaşabilir kömürünü havzadan üretmeyi
planlamaktayız.
Şu anda işletmecilik olarak elimizde Zonguldak Limanı var. Bu liman, tabii, bizim bilhassa ahşap
malzeme ağırlıklı tedarikimizin olduğunu yıllarda çok önemli işlevler gören bir yerdi ama şu anda
sadece uluslararası Ro-Ro seferlerinin yapıldığı yer.
Sayın Başkanım ve sayın üyeler, bizim buradaki düşüncemiz şu: Zonguldak’ın mevcut paydaşlarıyla
beraber en sağlıklı kararı verip biz buradan kurum olarak çekilebiliriz gibi bir düşüncemiz var. Buna da
yine Zonguldak, karar vericiler karar verir. Bizim faaliyetlerimiz açısından buradan çekilmede herhangi
bir husus, sıkıntı söz konusu değildir.
Arz ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Önerilerin görüşülmesine başlıyoruz. Ana kuruluş ve müesseselerinin geçmiş yıllardan
gündemde kalan, 2012 yılından 1, 2014 yılından 2 önerisi ile 2015 yılından 7, 2016 yılından da 7
önerisi bulunmaktadır. 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin alt komisyon raporlarındaki 1 no.lu öneriler aynı
mahiyettedir. Bu sebeple, bu iki öneriyi birlikte görüşeceğiz.
Şimdi, 2012 yılının gündemde kalan önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri:
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1- Türkiye taş kömürü rezervinin mümkün olan en ekonomik şartlarda üretilerek ekonomiye
kazandırılması, maliyetlerin azaltılması, üretimin arttırılması ve kısa vadede kurum zararlarının kabul
edilebilir seviyelere çekilmesi amacıyla;
- Önceki yıllarda başlatılan hazırlık yatırımlarında gecikmelere sebep olan sorunların çözümlenmesi
suretiyle mevcut yatırımların mümkün olan en kısa sürede tamamlanması,
- Zonguldak havzasının jeolojik özelliklerinin zorunlu sonucu olarak uygulanan ve birim iş gücü
maliyeti yüksek olan emek yoğun ağırlıklı klasik üretim yönteminin imkânlar elverdiği ölçüde zaman
içinde azaltılması, üretim faaliyetlerinde otomasyon ve mekanizasyon uygulamalarına geçilebilmesi
için araştırma geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi,
- Yönetimde etkinlik ve iş disiplininin geliştirilmesi, iş gücü ve tesis verimliliklerinin yükseltilmesi,
ocaklardan daha temiz kömür elde edilmesine yönelik önlemler alınması,
- Yüklenici eliyle açılanlar da dâhil pek çok galeride yeterli sayı ve nitelikte üretime yardımcı,
hazırlık, tamir tarama, elektromekanik, bakım onarım ve benzeri işçisi bulunmadığı için bu galerilerde
zamanında ve yeterince bakım onarım ile tamir tarama yapılamadığından kesit daralması, taban
kabarması olduğu, yolların bozulduğu, ocak içi nakliyatın aksadığı, etkin bir havalandırmanın
yapılmadığı, bütün bu sebeplerle özellikle iş güvenliğinin çok olumsuz etkilendiği, iş gücü verimlilikleri
ve üretimin düştüğü görüldüğünden, üretime yardımcı işçiliklerde görülen belirgin açığın yeterli sayı
ve nitelikte işçi alınarak giderilmesi,
- Emekli olan yer altı üretim işçilerinin yerine zamanında yeni işçi alınması ve işçi sayısındaki
yetersizlik nedeniyle üretimde darboğaz oluşmaması hususlarında yetkili merciler nezdindeki
girişimlerin sürdürülmesi önerilir.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, burada da yanıtınız biraz uzun, özetleyerek anlatırsanız.
Buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Ben, arz ettiğim
sunumda, burada keyfiyet itibarıyla söz konusu edilen hususlar arz ettiğim sunumda önemli bir kısmı
vardı.
Yine, bunlardan en sondan gidersek Sayın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 1.500 işçinin alımı
onaylandı, Hazine Bakanlığınca da -dün aldığım bilgi- imzalandı ve kurumumuza talimat olarak bugün
de gelebilir, yarın da gelebilir, pazartesi de gelebilir. Şu anda, personel durumunda böyle bir rahatlama
söz konusu.
Kurumun mevcut genelini arz ettiğimde, şu andaki mevcut randımanlarımız, yer altını baz
aldığımızda kişi başına ortalama 700 kilogram. Biz, bunu toplamda yaklaşık yarı mekanize ve tam
mekanize yatırımlarımızla beraber, 2 kilometrelik toplam ayak boyunu 700 metresini 2019’da
bir kısmı, 2020’de bir kısmı palyatif olmak üzere, 2021’de tamamıyla kendimizi test edebilecek
olduğumuz bir pozisyona geleceğiz. Bu pozisyona geldiğimizde de kişi başına randımanları 1.250
kilogram, 1.400-1.450 kilogram bandına getirmek istiyoruz. Bugünkü mevcut ticari maliyetlerle
beraber düşündüğümüzde 1.500-1.700 TL -bazı müesseseler itibarıyla- olan, ton başına maliyeti 900950 TL’ye -yakın vadede düşündüğümüz bu- indirmeyi düşünüyoruz. Ton başına da mevcut satışımızın
400 TL olduğu durumlarda ton başına zararı 1.300-1.200 TL’lerden 400-450 TL’lere düşürmek gibi bir
hedefimiz söz konusu.

12

10 . 01 . 2019

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
T: 20

O: 1

Yine, taş içi galeri ilerlemelerinde bu anlamda şu anda 17-18 olan ilerlemeleri en son yaptığımız
hamlelerle 25-30 santimetreye çıkardık fakat bunu da yeterli görmüyoruz, taş içi rotatörle beraber aylık
30-40 metre olan ilerlememizi aylık 100-150 metre bandına -eğer aldığımız bu müştemilatta bir sıkıntı
görmezsek- ulaştırmayı düşünüyoruz.
Bu anlamda, yine yaptığımız bir yapılanma: 2018 yılında Bülent Ecevit Üniversitesiyle beraber
Karadon müessesesinin 10 bin ton/gün hedefli rehabilitasyon projesi anlaşmasını imzaladık. Yaklaşık
on sekiz aylık bir sürede bu sonuçlanacak. Biz, 2021 yılında günlük 10 bin on, yıllık 3,5 milyon
ton tüvenan kömür, satılabilir olarak 2 milyon 100 bin tonluk bir satılabilir kömür öngörmekteyiz.
Zararımızı da ton başına 450-500 TL’lere indirmeyi öngörmekteyiz.
Özet olarak bu şekilde arz ediyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Öneri üzerinde söz almak isteyen Sayın Yaşar, buyurun.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Değerli Başkanım, TTK’nin değerli yöneticileri; öncelikle hepinize
hoş geldiniz diyorum.
Biz, burada 2012 yılının önerisinden bahsediyoruz, sene 2019, bu öneri gündeme geldiği zaman,
en azından bu geçen yedi yıl içerisinde ben şahsen bir iyileşme beklerim yani şu an konuştuğumuz
öneri 2012 yılına ait. 2012 yılında konuşulan meseleler -diğer ilerleyen sunumunuzda da gördüğümüz
gibi- 2019’da da aynı şekilde devam ediyor yani aynı hadiseler devam ediyor. Dolayısıyla, sizin bu
orta yere koyduğunuz sunum, orta yere koyduğunuz cevap şahsen beni tatmin etmiyor. Neden etmiyor?
Çünkü 2012’den, yedi sene içerisinde kurumda herhangi bir iyileşme olmadığı gibi hem üretimde bir
düşme var hem de zararda bir artma var. Bununla ilgili yönteminiz her neyse -sunumun sonunda da
bunu belirttiniz ama- ben bunların üzerinden bir daha geçmenizi öneriyorum size. Yoksa, burada yazılı
cevapla, sunumla verdiğiniz rakamlar… Çünkü netice itibarıyla, siz bir yola çıktınız gidiyorsunuz, 2012
yılında bir problemi orta yere koydunuz, sene 2019; geçen yedi yıllık süre bu sistemin gerçekleşmediğini
gösterdiği gibi bundan sonra da ciddi sıkıntıların olacağını gösteriyor.
Bir de benim anlayamadığım, programlanan yatırımlar ile gerçekleşen yatırımlar arasında anormal
bir farklılık var yani böyle bir bütçe var, harcayamadınız mı, yoksa biz böyle bir planlama yaptık ama
gerekli ödenek olmadığı için, sizin programımız 100’dü, devlet size bu konuyla ilgili 50 sağladığı için
hedeflediğiniz yatırımın yarısını mı yapabildiniz, bunu merak ediyorum.
İkincisi, caddeler, sokaklar, sizinki daha çok şu an uyguladığınız metot itibarıyla da işçiye dayalı
bir üretim. İkincisi, zaten satıyorsunuz. Şu an, toplantıya başlamadan önce -Zonguldak Milletvekili
Deniz Bey’in de verdiği kısa bilgide- şunu söylüyor, diyor ki: “Biz, DemirÇelik’in toplam ihtiyacının
ancak 10’unu TTK olarak karşılayabiliyoruz.” Yani sonsuz talebin olduğu yerde, sonsuz demeyelim
ama Demir-Çelik İşletmelerinin çok ciddi bir talebi var yani müşteri hazır. Bu piyasada en zor olan
şey müşteri bulmaktır. Sizde müşteri hazır ama bir türlü üretip de müşteriyle üretici arasında bir köprü
kuramıyoruz. İkincisi de ürettikçe daha fazla zarar ediyoruz. Şimdi, siz “Bu alanların yüzde 55’ini
özel sektöre devrettik.” diyorsunuz. Bilmiyorum, tabii, özel sektörde bu üretimler başladı mı yani şu
an bir üretim yapıp onlar da sizin gibi satıyorlar mı, o konuda bir bilgimiz yok. O konuyla ilgili de
bilgi verirseniz memnun oluruz. Eğer özel sektörün sizin bir şekilde zararları… Neticede devlete ait
bir müessese, devletten karşılamanız mümkün ama özel sektörün böyle bir şansı olmadığına göre,
dolayısıyla bu aradaki ilişkiyi de ben şahsen bilmek istiyorum.
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İşsiz ordusu var, Zonguldak’ta da var yani Zonguldak’ta da “iş” dediğiniz zaman kömür de olsa,
yer altı da olsa insanlar kuyrukta. Madem işçiye ihtiyacınız var, neden almıyorsunuz? Netice itibarıyla,
üretim belli, müşteri belli, her şey belli, bu arada bir çelişki yok mu?
Ben geneli üzerinde daha detaylı konuşacağım ama yeri gelmişken bu öneri üzerinde de görüşlerimi
beyan etmek istedim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yaşar.
Buyurun Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sayın Başkan, Değerli Genel Müdürüm, değerli Türkiye
Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu; Komisyonumuza hoş geldiniz.
Şimdi, bir tespiti yaparak başlamakta fayda var. Türkiye Taşkömürü Kurumundaki temel sorun
siyasi sorundur, siyasidir sorun. Geçmişten birkaç tane veriyle başlayacağım. 1974 yılında Türkiye
Taşkömürü Kurumunda çalışan işçi sayısı 39.399 yani yaklaşık 40 bin işçi çalışıyor. Bunu da çarptığınız
zaman, aileleriyle birlikte 250 bin, 300 bin kişilik Türkiye Taşkömürü Kurumuyla birlikte istihdam
edilen, geçinen bir halk demek. Bu, çok önemli bir durum, yan unsurlarıyla birlikte tabii, esnafıydı,
memuruydu, şehrin yapılanmasıydı derken bütün bir şehirden bahsediyoruz. 2002 yılında 15.761 işçi
seviyesinde, 2010 yılında 11.456, 2015’te 8.980 ve bugün geldiğimizde de yer altı işçisi yine 7.136.
Dolayısıyla, bir hayli düşmüş yani 2002 yılından itibaren, AKP iktidarında eğer 5 bin işçi alınmamış
olsaydı şu andaki işçi sayısı 2.136 olacaktı yani zaten bir kitleyi görüşüyor, bahsediyor olmayacaktık.
Bunu niye söylüyorum? 2000-2016 yılları arasında yer altından 12.263 ve yer üstünden 5.015 olmak
üzere toplam 17.278 çalışan Türkiye Taşkömürü Kurumundan ayrılmış yani kurum küçülmeye devam
ediyor. 2002 yılından itibaren de küçülmeye devam ediyor. Şimdi, biz Zonguldak milletvekilleri olarak
iktidar tarafı-muhalefet tarafı, hiç önemli değil, hepimiz elimizden geldiğince bu durumu ifade etmeye
çalıştık.
Şimdi, geçmiş yılın Komisyon tutanaklarına bakıyoruz, orada, önceki dönem Genel Müdürümüz
kendisi zaten ifade ediyor, diyor ki: “Kurumun pek çok galerisinde yeterli sayı ve nitelikte üretime
yardımcı hazırlık, tamir tarama, elektromekanik, bakım onarım ve benzeri işçisi bulunmadığı için bu
galerilerde zamanında ve yeterince bakım onarım ile tamir tarama yapılamadığından kesit daralması,
taban kabarması olduğundan, yollar bozulduğundan, ocak içi nakliyat aksamakta, üretim ve iş gücü
verimliliği etkilenmektedir.” Kim söylüyor bunu? Türkiye Taşkömürü Kurumunun Genel Müdürü
söylüyor. Nerede? 2016 yılındaki KİT Komisyonu toplantısında. Anlatıyor, diyor ki: “Üretime yardımcı
işçiliklerde görülen belirgin açığın giderilmesi için kurumumuz yukarıdaki öneriler doğrultusunda
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığına muhatap 2/12/2015
tarihli yazımızda 2.200 yer altı pano ayak üretim işçisi, 300 yer altı hazırlık işçisi, 100 yer altı tarama
ve söküm işçisi, 100 yer altı bakım onarım işçisi, 400 yer altı nakliyat işçisi, 100 yer altı mekanizasyon
ve pres işçisi olmak üzere toplam 3.200 yer altı işçisi talebinde bulunulmuş olup bu konudaki
girişimlerimiz devam etmektedir.” 3.200 yer altı işçisi istiyor, 3.200. Buna dikkat çekmek istiyorum.
Devam etmiş, detaylarını vermiş, yer altı pano/ayak üretim işçisi olarak da 2.200 talep ediyor. Kim?
Türkiye Taşkömürü Kurumunun Genel Müdürü. Yetkisi dâhilinde teknik de birisidir yani hangi
rakamda işçi isteyeceğini çok iyi bilen birisi. İlerleyen aşamada tekrar ifade etmiş, diyor ki: “Mevcut
durumda faaliyetlerinin yürütülmesi ve üretimin idamesi açısından acil olarak 2.200 pano ayak üretim
işçisi ile bin üretime destek işçisi olmak üzere toplam 3.200 işçiye ihtiyaç bulunmaktadır.” 2016 yılında
söylüyor. Peki, 2016 yılından bugüne kadar bu genel müdürün feryadına ne cevap verilmiş? Hiçbir şey,
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2019 yılına kadar yanıt sıfır. Diyor ki: Ben bir futbol maçına çıkıyorum, 11 kişiyle mücadele etmek
istiyorum, 8 kişiyle mücadele et denmiş ve 8 kişiyle mücadele ediyor, bu sektörün içinde. Dolayısıyla
ne durumda? Durum ortada.
Verilen yanıttan hareket ederek söyleyeyim, geldiğimiz nokta da şu, şu anda da Türkiye Taşkömürü
Kurumumuz diyor ki bu önerinin cevabının son paragrafında: “15/10/2018 tarih ve 128628 sayılı
Yazı’yla Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne 1.500
pano ayak üretim işçisi alımı için talepte bulunulmuştur.” Yani neden düştü sayı? İhtiyaç mı azaldı?
Hayır. Ben burada net olarak söyleyeyim: Siyasi olarak “Sen bu kadar işçiyle çalışacaksın.” deniliyor.
Kurum ısrar ediyor, talep ediyor, sayının artırılmasını istiyor. Zaten, norm kadronun yani ideal, olması
gereken kadronun 14 bin işçi seviyesinde olduğunu biliyoruz. Yani 11 kişiyle sahaya çıkmak isteyen,
futbol maçına çıkmak isteyen, kurumu ayakta tutmak isteyen kurum yöneticileri var, teknik kadro
var ve Zonguldak’taki, dediğim gibi, tüm partilerin içinde olduğu, milletvekilleri dâhil olmak üzere,
siyasi bir çaba gösteren insanlar var ama buna rağmen, bunun kararını verenler yine daha düşük bir
seviyeyi uygun görmüş. Bu şekilde olmayacak. İlerleyen aşamada, Komisyondaki arkadaşların bir
kısmı TTK’nin zararından bahsedecek. Ben bu doğrultudaki bir zararı kabul etmiyorum. Bizi, Türkiye
Taşkömürü Kurumu olarak, Zonguldak olarak tekrar ayağa kaldıracak olan şey bir kere, bilimsel analiz
ve onun gereğini yapmaktan geçiyor.
Dolayısıyla kurum yıllar içinde de özellikle bu özelleştirme, özelleşme söylemlerinin yüksek
sesle ifade edilmesi nedeniyle çeşitli tereddütlere de düşmüş vaziyette. Şimdi şimdi belki biraz ondan
kurtulmaya çalışıyor, AR-GE’sini güçlendirmeye çalışıyor. Buna da şöyle örnek vereyim: 2002 yılında
15.761 yer altı işçisi 2,2 milyon ton kömür üretimi yapmış. 2010 yılında bu işçi sayısı 11.456’ya düşüyor,
üretim de 1,7 milyon tona düşüyor. Yani işçi sayısı yüzde 27 azalıyor, üretimse yüzde 22 düşüyor. Daha
sonra bu tersine dönüyor, bu özelleştirme konusu daha fazla gündeme getirilmeye başlanınca da 2013
yılında işçi sayısı 9.839’a düşüyor, üretim de 1,3 milyon tona düşüyor. Yani işçi sayısı yüzde 14 azaldığı
hâlde üretim yüzde 23 azalıyor. Yani işçi sayısının azalmasına paralel üretim düşüşü yok. İşçi sayısı
azaldıkça o tarihten itibaren… Daha çarpıcısını söyleyeyim: 2015 yılında işçi sayısı 8.982’ye düşüyor
yani yüzde 8,7’lik bir düşüş var ama üretim yüzde 26 düşüyor. Dolayısıyla kurumu bir an önce bizim
bu özelleştirme düşüncesinden ve tehdidinden ve baskısından çıkarmamız lazım.
Her ne kadar manidar bir günde burada toplantı yapıyor da olsak… Çünkü biz burada Türkiye
Taşkömürü Kurumunu değerlendirmek için bir aradayız KİT Komisyonu olarak ama aynı saatte
başlayan bir toplantı daha var. Sanayi Komisyonunda Maden Kanunu hakkındaki değişiklik
görüşülüyor ve Türkiye Taşkömürü Kurumunu tam kalbinden bağlayan bir konu. Bir ölçüde, mutlaka
kurum görüşlerini aktarmıştır ama netice itibarıyla burada çok boyutlu ve 50 maddeyi içeren bir Maden
Kanunu değişikliği. Dolayısıyla buna aslında buradaki Komisyon üyelerimizin de katılması gerekirdi.
Böyle bir çakışma oldu. Bunu da Meclisin işleyişindeki bir kusur olarak ben değerlendiriyorum.
Dolayısıyla burada yine aynı maddenin içinde çok enteresan bir kısım var.
BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz, biz üç ay önceden takvimimizi belirlemiştik.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Evet, sonra biz de erteledik. Ben de Sanayi
Komisyonundan kaynaklandığı kanaatindeyim aynı şekilde, biraz daha hassas davranabilirlerdi.
Yine aynı önerinin yanıt kısmında deniliyor ki: “Derin kuyu çalışmalarına paralel olarak geciken
ana kat hazırlıklarının da bir an önce tamamlanmasına yönelik çalışmalara hız verilmiştir. Ana kat
hazırlıklarının bir kısmının, kurumdaki işçi sayısının yetersizliğinden dolayı, ihale yoluyla sürdürülmesi
öngörülmüştür. Bu kapsamda, bugüne kadar yaklaşık 35 kilometre galeri ihale edilmiş olup bunun
yaklaşık 30 kilometresi tamamlanmıştır. Diğer taraftan, kurum imkânlarıyla kat hazırlıklarının
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sürdürülmesine devam edilmektedir.” Çok enteresan bir durum var burada. Yine bir önceki Komisyonda,
2016 yılında bir önceki genel müdür diyor ki: “Yaklaşık 90 milyon ton taş kömürü rezervinin üretime
hazır hâle getirilmesi amacıyla toplam 33 kilometre galeri ihalesi yapılmış olup bunun 31 kilometresi
tamamlanmıştır.” O zaman KİT Komisyonundaki bizim milletvekili bir arkadaşımız konuşmasında
şöyle bir ifade kullanıyor, geldiğimiz durumu çok net anlatacak bir şey olduğu için söylüyorum. Bir
önceki genel müdür “31 kilometresi tamamlanmıştır.” diyor. Şu anki genel müdürümüz “30 kilometresi
tamamlanmıştır.” diyor. Geçtiğimiz Komisyonda da arkadaşımız demiş ki: “Ana kat hazırlıklarının
2014’te 31 kilometresi tamamlanmış. Bugünkü sunuma bakın, toplam 33 kilometre arkadaşlar. 2014’te
de 2012 raporunun sunumunu yaparken 31 kilometresi tamamlanmış. O 90 milyon ton hedefledikleri
üretim rezervini bunu tamamlarsa çıkaracaklarını iddia eden kurum 2012’den 2016’ya dört yıldır bir
türlü bu 2 kilometreyi gidemediler. 31 kilometreyi yaptılar, 33’e tamamlayamadılar, bunu ve ihale
hazırlıklarını. Şöyle de baktığım zaman, herhâlde bu hızla giderlerse doksan yıl sonra hazır olacak o 90
milyon ton kömür rezervi orada.” Buna bakınca ne kadar iyimser bir eleştiri olduğunu görüyoruz çünkü
bu çalışmalar değil ileri gitmek, geri gitmiş, 31 kilometreden 30’a düşmüş görünüyor. Bu tezatlığı da
açıkçası ifade etmek istedim.
Çok boyutlu bir konu. Zonguldak sorunu öyle bir sorun ki bizim Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü
Kurumu ve şehrin bir aradalığıyla ilgili çözülmesi gereken sıkıntıları karşılaştırabileceğimiz Türkiye’de
bir başka il yok. Dolayıyla biz burada kendine has bir çözüm üzerinde değerlendirme yapmalıyız.
Dünyada da bu bağlamda iki tane şehir var; biri İtalya’nın Sardinya Adası, yine madencilikle ilgili
çalışmaların yapıldığı, biri de Almanya’nın Duisburg kenti. Duisburg kenti, kendi ağır sanayisine
işçilerini kaydırarak şehri canlı tutmayı başarabilmiş, Sardinya başaramamış. Biz, Zonguldak’ta bunu
hâlâ başarabiliriz, TTK’yi güçlendirebilecek tedbirler alabiliriz.
Birçok konu var. 2012 yılından gelen bu öneriyle ilgili şimdilik benim söyleyeceğim bunlar
ama dediğim gibi, çok boyutlu. Siyasetçiler ve karar mekanizmaları teknik konuda gelen önerileri
ve bilimsel verileri, talepleri bu doğrultuda cevaplamalılar. Türkiye Taşkömürü Kurumunu bugün
değerlendireceğiz ama benim, siz vekillerimizden ricam, lütfen, değerlendirirken gerçek bir
değerlendirmeyi yapabilmemiz için, Türkiye Taşkömürü Kurumunun tam kadro çalışıyor olması
gerektiğinden hareketle, bir an önce değil… “Yok, bin işçi aldık, 1.500 aldık.” Yani Zonguldak halkı
açısından bunlar, inanın, çok kabul edilebilir rakamlar değil. 14 bin norm kadroya ulaşmamız gerekiyor.
14 bin norm kadrodaki işçi sayısını zaman yakalarsak o gün oturalım, kârı, zararı konuşalım ama o güne
kadar biz, dediğim gibi, verdiğim örnekteki gibi, bir futbol maçında 7 kişi, 8 kişi oynar vaziyetteyiz. O
yüzden de kimse kurumdan da 5 gol birden atmasını beklememeli ama mutlaka eksikleri var, ilerleyen
aşamalarda bunları da konuşacağız.
Ben bu bağlamda, bir hatırlama da yaparak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Özellikle, kurumun
son yıllardaki AR-GE yatırımları ve AR-GE’ye yüzünü dönüşü ve çeşitli markalar doğurabilecek
çalışmalar yapıyor olmasını da ayrıca çok takdir ediyorum. Onun detaylarını keşke hani biraz daha
zaman olsaydı, Genel Müdürümüz daha fazla verseydi. Burada, KİT’te biz birçok kurumu dinlerken
gururlandık birçok boyutu itibarıyla, çeşitli eleştirimizin de yanında. Ben o gururumuzun en tepesine
koyabileceğimiz çalışmaları yapan bir Türkiye Taşkömürü Kurumu olduğunu biliyorum AR-GE olarak.
BAŞKAN – Pozitif ayrımcılık yapıyorsunuz.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Futboldan girdi, mutlaka bir taraflılık var.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Bu konuyla ilgili mutlaka, Komisyon olarak da Genel
Müdürümüz davet ederse o AR-GE’yle ilgili kısımlara birlikte bir gezi de yapılabilir çünkü geliştirilmesi
için desteğe ihtiyaç var.
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Bir diğer boyut da şu: Ben, Sayın Genel Müdürümüzden, bizi bu işçi alımı yapılacağı gün
yapılacak kuraya davet etmesini istiyorum çünkü kuralar, özellikle Millî Piyango çekilişleri dâhil
olmak üzere, son yıllarda hep bir eleştiri konusu, üzerine bir soru işareti gelen konular. Bir yanlışlık
yapılmasa da soru işareti gelebiliyor. Dolayısıyla Zonguldak’ta da ciddi bir talep var bu bin veya 1.500
işçi alımında listeye girebilmek adına. Ben kesinlikle ve kesinlikle 1 kişinin dahi torpille ve çeşitli
farklı siyasi yönlendirmelerle bu sürecin içine dâhil olunmaması gerektiğine inanıyorum. Bizzat ben
kura günü orada olacağım zaten. Bu bağlamda, KİT Komisyonumuz da davet edilirse, buradan da
arkadaşlar gelirse hep birlikte iştirak ederiz, halkımızın da -kurada çıkan, çıkmayan- en azından kuranın
çok nizami yapıldığı konusunda kanaati olur, gönüller de kırılmamış olur diyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz Sayın Yavuzyılmaz.
Buyurun Sayın Demirtaş.
ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli Genel Müdürüm, TTK’nin değerli kadroları, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayıştayın
değerli temsilcileri; sözlerime başlamadan önce sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Tabii, bizim için, Zonguldak için çok önemli bir kurumu konuşuyoruz bugün burada, Türkiye
Taşkömürü Kurumunu konuşuyoruz. Neden biz Zonguldaklılar için çok önemli bu kurum? Çünkü
yüz yetmiş yıllık kurum tarihine baktığımızda Zonguldak taş kömürüyle var olmuş bir kent. Yani
sosyolojisi, psikoloji, geçimi, her şeyi kömür üzerine kurulu bir kentten bahsediyoruz doğal olarak.
Türkiye Taşkömürü Kurumu da yüz yetmiş yıllık birikimiyle, deneyimiyle ve kente vermiş olduğu
ekonomik katkıyla bizler için yaşamsal öneme sahip bir kurum. Dolayısıyla, son derece önemli bir
kurumun görüşmelerini yürütüyoruz.
Evet, taş kömürü de sadece Türkiye için değil, dünyada stratejik öneme sahip enerji kaynaklarından
birisi. Az önce Genel Müdürümüz sunumunu yaptı, rakamları verdi ve taş kömürünün ne kadar önemli
bir enerji kaynağı olduğunu, ağır sanayide ne kadar önemli bir girdi olduğunu bize rakamlarla gösterdi
ve sanırım, önümüzdeki dönemde yüzde 70 oranında kömür tüketiminin artacağından bahsetti. Tabii,
burada linyit de var anladığım kadarıyla, sadece taş kömüründen bahsedilmiyor. Yani dünyada kömür
tüketiminin önümüzdeki dönemde yüzde 74 oranında artacağından bahsediyoruz.
Tabii, ben geneli üzerine yapacağım konuşmada bazı şeylere değineceğim ama burada, işçi alımıyla
ilgili Sayıştay temsilcisinin bir sunumu oldu, onunla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum,
onun için söz aldım, geneli üzerine daha farklı değerlendirmelerde bulunacağım.
Burada, tabii, Türkiye Taşkömürü Kurumunun üretim rakamlarına baktığımızda ciddi bir düşüş
var. Bu ciddi düşüşün sebeplerine baktığımızda -az önce değerli milletvekili arkadaşım Sayın Deniz
Yavuzyılmaz da ifade etti- siyaset kurumunun bakış açısından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bunu,
buradaki değerli bürokrat arkadaşlarımıza bunu yansıtmıyoruz; onlar da üretimin artmasını talep
ediyorlar, onlar da işçi alınmasını talep ediyorlar ama, maalesef, siyasi kadroları -yine, kurumun içinden
gelmiş Sayın Polat Türkmen Bey’i, değerli milletvekilimizi de bu kapsamın dışında bırakıyorum
ama- AK PARTİ’nin yönetimsel kadroları yani bakanlık düzeyinde ve üst düzey kadroları, Türkiye
Taşkömürü Kurumuna pek iyi bakmıyorlar gibi geliyor bize çünkü rakamlar ortada.
Az önce Deniz Bey de ifade etti, bir önceki Genel Müdürümüz de -sanırım kendisi de burada
zaten- ifade etmiş, 2016 yılında 3.200 işçi alınması yönünde görüşlerini beyan etmiş ancak bugün
geldiğimiz nokta itibarıyla -bakın, 2016’dan 2019’a geldik- şu gün itibarıyla tek bir işçi alınmamış.
İşçi alınacağı ifade edildi. Bu neden ifade edildi? Çünkü, biz, o dönemde, seçim atmosferine girdiğimiz
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dönemde, kurumun norm kadro açığı 6.500’dü, geçen sene. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu
defalarca ifade ettik, bu 6.500 norm kadronun bir an önce alınması gerektiğini düşünüyorduk çünkü
kurum can çekişiyor, rakamlar ortada. Yani son nefesini vermek üzere olan bir kurumdan bahsediyoruz.
İşçi alınmadıkça üretim düşmüş.
Bakın, rakamlar çok kötü rakamlar. 2 milyon 727 tonmuş tüvenan üretimi, satılabilir kömür üretimi
1 milyon 708 bin tonmuş 2010 yılı itibarıyla ama şu anda, 2018 Kasım sonu itibarıyla verilen rakam
635 bin tona kadar gerilemiş yani rakam gerçekten çok kötü bir noktaya doğru gerilemiş.
2002’den aldığımızda -az önce Deniz Bey de ifade etti- rakamlar çok daha kötü bir noktaya doğru
gidiyor, beşte 1 düzeyinde bir düşüş söz konusu.
Tabii, bunu bizim ne yapmamız gerekiyor? Yerli ve millî enerji kaynaklarına yöneldiğini ifade
ediyor Hükûmet ama bakıyoruz yerli ve millî enerji kaynaklarına ulaşılmamış. Ne yapılmış? Tamamen
ithalata dayalı bir tüketime yönelinmiş 2002’den günümüze kadar.
2010’dan bugüne kadar rakamlar alındığına göre, şunu ifade edeyim: Her yıl ortalama 4 milyar
dolar bir parayı taş kömürü ithalatı için ödemişiz. Bu da son sekiz yıla baktığımızda 32 milyar dolar,
hatta bazı yıllar 5 milyar dolara yakın rakamlar olduğundan, 35 milyar dolara yakın bir parayı dışarıya
ödemişiz. Kime ödemişiz? Kolombiya’ya ödemişiz, Kanada’ya ödemişiz, Rusya’ya ödemişiz, Güney
Afrika’ya ödemişiz, Hindistan’a ödemişiz. Yani bu para, 32 milyar dolar bir para bizim cebimizden
çıkmış, yabancı kömür üreticilerinin cebine girmiş.
Onun için, ne yapmamız gerekiyor? Az önce rakamlarla da ifade edildi; 750 milyon ton civarında
görünür rezerv var, tahminî rezervin de 1,5 milyar ton civarında olduğu ifade edildi. Demek ki bizim
kömür üretimini artırmamız gerekiyor. Hedefin de bu olduğu söyleniyor ama bakıyoruz tam tersi bir
uygulama var; yerli ve millî bir üretim modeli yok, tam tersine, dışa bağımlı yabancı bir tüketim modeli
var, ithalata bağlı bir model var.
Bizim kömürümüzü, Zonguldak’ın kömürünü “kara elmas” diye ifade ediyoruz. Neden “kara
elmas” diyoruz? Çünkü o kadar değerli, çünkü kalorisi o kadar çok yüksek. 6 bin-7 bin dolayında
bir kaloriye sahip ve nerede kullanılabiliyor? Demir çelik sektöründe yani ağır sanayinin belkemiğini
oluşturan demir çelik sektöründe kullanılıyor ve koklaşabilme özelliği nedeniyle kullanılıyor. Senelik
ortalama 6-7 milyon civarında Türkiye’nin demir çelik sektöründe ve ağır sanayide taş kömürüne
ihtiyacı var, koklaşabilme özelliğine sahip olan taş kömürüne ihtiyacı var. Biz ne kadarını üretmişiz?
Bakın, 635 bin tonunu ancak üretebilmişiz yani onda 1’ini 2018 yılında üretebilmişiz. Hâlbuki
hedefimiz ne? Hedefimiz, 5 milyon ton Türkiye Taşkömürü Kurumunun üretmesi, 5 milyon ton da özel
sektörün üretmesi. Yani yıllık 10 milyon ton taş kömürünü kendimizin üretmesi gerekiyor, hedefimiz
bu ama 600 bin tonlara düşmüşüz.
Burada dikkat çekmek istediğim konu, siyaset kurumu. Yani ben TTK kadrolarının üretimi
artırmak istediğini biliyorum, bizim Zonguldak’taki diğer AK PARTİ’li milletvekili arkadaşlarımızın
ve Parlamento dışında olan bütün siyasi partilerin bu üretimin artmasından yana olduğunu biliyorum
ancak önümüze bir engel çıkıyor; yürütme kurumu yani siyaset kurumu, AK PARTİ’nin oluşturduğu
bakan kadroları, yönetici kadroları önümüze engel çıkarıyorlar. Bu sorunlu anlayış değişmediği sürece,
AK PARTİ’nin bu bakış açısı değişmediği sürece burada üretim artmaz. Benim kişisel kanaatim bu.
Bunun değiştirilmesi lazım. Yerli ve millî kömür üretimi istiyorsak…

18

10 . 01 . 2019

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
T: 20

O: 1

Bakın, bunun faturasını ödemeye başladık. Şu anda döviz kurlarındaki artışın en önemli sebebi,
ithalattaki bu artıştan kaynaklanıyor. Yani biz kendi kömürümüz dururken gidiyoruz Kolombiya’dan
kömür alıyoruz ucuz diye. Kurum zarar ediyor. Neden zarar ediyor? Çünkü kuruma yeterli kaynak
ayrılmıyor.
İşte, bunun için en önemli adımlardan birisi, TTK’ye yönelik bir zihniyet devriminin mutlaka
yapılması gerekiyor ve işçi alımlarında da mutlaka norm kadronun tamamının alınması gerekiyor.
6.500 norm kadro açığı olduğu ifade ediliyor, hatta 7 bin civarında da olabilir -şu an son rakamları
bilemiyorum- bu açığın giderilmesi gerekiyor. İşte, 1.500 işçi alımıyla bunun giderileceği ifade ediliyor
ancak bunun giderilmesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Bu sene yani 2019 yılı itibarıyla
emekli olacak işçi sayısını ben bilemiyorum ama Sayın Genel Müdürümüz bize o konuda bilgi verirse
-tahminî- emekliliği dolmuş üretim işçisi sayısını bize tahminî olarak verebilirse, bu 1.500 işçinin de
son derece yetersiz olduğu açıkça ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.
Bu sebeple, geri kalan sözlerimin geneli üzerinde saklı kalması kaydıyla sözlerime son veriyorum.
Bu işçi açıklarının bir an evvel giderilmesi gerektiğini düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Demirtaş.
ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) – Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, yanıtlar için buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Sayın Vekilim
Bedri Yaşar Bey’in sorusundan başlayayım.
Şimdi, efendim, mevcut sunumda üçlü bir görselden başladık. Birincisi klasik üretim yöntemiydi,
ikincisi “tam mekanize” dediğimiz, 2013 yılında kurumda tek bir panoda uygulamaya başlanan,
üçüncüsü de 2017 yılından itibaren kurumda uygulamaya başladığımız yarı mekanize sistemi.
Bizim, mevcut, birinci sunumdaki klasik ahşap tahkimatlı sistemde gelebildiğimiz en iyi nokta,
2008 ve 2009’da, kişi başına 800, 900, 950 kilogramlık bir randıman. İçeri randımanından gidiyorum
yani mevcut yer altında çalışan fiilî iş gücünü baz alıyorum burada, umumi çalışanları baz almıyorum.
Yaptığımız analizlerde ve bu tam mekanize kazıdan aldığımız iyi geri dönüşler, Üzülmez
müessesesinde yaklaşık 200 metrelik bir alanda yaptığımız yarı mekanize ve oradan geriye aldığımız
iyi dönüşlerden sonra kendimize çizdiğimiz yol haritası. Tabii, burada, yarı mekanizede mümkün
olduğu kadar damar kalınlığı, damar yapısı ve damar meyli belirleyici faktör, burada mümkün olduğu
kadar yol alabilmek.
Üzülmez’in 200 metrelik performansında biz şunu gördük: Diğer müesseselerin ton başına 800900 TL zarar ettiği bir pozisyonda, biz Üzülmez müessesesinde ton başına 400-450 TL zarara indiğimizi
gördük ve kendimizi test ettik.
Dolayısıyla, burada özetle şuna gelmek istiyorum: Tabii, takdir edersiniz, 2012’de, bu tespitin
yapıldığı, problemin ortaya konduğu, çözüm önerilerinin de kurum tarafından deklare edildiği, yazıya
geçildiği pozisyonda, kurumun tam mekanize ve yarı mekanizede herhangi bir gözlenen fiilî durumu
yoktu. Biz, şu andaki mevcut gözlenen bu fiilî durumun üstüne kendimizi bina etmek istiyoruz. Yarı
mekanizedeki pozisyon, 100 kişilik bir ayakta maksimum 60 kişiye; 40 kişilik bir tasarrufa iniyorsunuz,
iş gücünde düşme ve kişi başına randımanlar artıyor. Tam mekanizede bu rakam 40 kişiye düşüyor. 100
metre ayak boyu, 200 metre taban boyu dediğimiz dikdörtgen bir prizmayı düşünün ayak olarak, bizim,
burada yıllık ahşap tahkimat giderimiz şu andaki mevcut rakamlarla yaklaşık 1,5 trilyon; bunun gibi
belli hususları alt alta koyduğumuzda…
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Yani kendimizi konumlandırdığımız, mevcut stratejik planımızda da deklare ettiğimiz husus şu:
Biz ne yapıp edip yarı mekanize, tam mekanize, iddia ettiğimiz yolumuzu alıp kişi başına randımanları
700 kilogramdan 1.250 ve maksimum 1.450 kilograma çıkarmak zorundayız.
Eğer buralara çıkarmazsak durum ne olur? Buralara çıkarmazsak durum şu olur: Ton başına 1.3001.400, gelen en son zamları eskale ettiğimiz zaman yıllara sari, 2021’li yıllarda 2 bin TL’ye üretiriz,
belki 400-500 TL’ye satarız, ton başına mevcut zararımız da 1.500 TL olur. Yani bu yarı mekanize ve
tam mekanizede istediğimiz performansı alamazsak ve yol haritamızı bunun üzerine kuramazsak böyle
bir handikap söz konusu.
Dolayısıyla, bizim durduğumuz şu andaki nokta yani sorunuzdan hareketle niye iyileşme
olmadığının cevabını, aslında, ben, burada size arz etmek istedim. Mevcut ortaya konulan problem,
iyileşmeler olacak diye vadedilenler ama bunun karşısında mevcut sapma bundan kaynaklanıyor.
Üretimler, özel sektör ve kurum sorunuz oldu. 2005’li yıllarda bizim kurum olarak redevanslı
sahalarla beraber yürümemizde kurumun temel felsefesi şuydu: Birincisi, sürfazda olan, kurumun
zamanında girip çıktığı, “topuk” diye tabir ettiğimiz yani atıyorum, şu sınırdan ötesinin alındığı, bu
sınırdan ötesinin alındığı, arada bir koridorun alınmadığı, topuk olarak bırakıldığı, kurum açısından
işletmeciliğin çok fazla ekonomik olmadığı alanlarla birlikte tabii büyük alanların da verildiği kısımlar
oldu.
Bunlardan en önemlisi, şu anda Hattat firmasında olan Amasra B. Orada, TL olarak yaklaşık 1,5
milyar TL’lik bir yatırım oldu bizim ihale ettiğimiz günden bu tarafa. Tabii, belli sebeplerden, kurumun
mevcut iddiası, onların mevcut iddiası, yargıya taşınan hususlar, onların hepsi netleşti. 2019’un 6’ncı
ayında mevcut üretim performanslarının başlayacak olduğu hususu var.
Redevansla verdiğimiz sahalarda yaklaşık 5 bin kişi istihdam oluyordu, bunun karşılığında yıllık 1
milyon tonluk bir kömür üretimi oluyordu piyasaya arz olarak ama bu Soma ve Ermenek travmasından
sonra fiyatlardaki artışlardan, maliyetlerdeki artışlardan dolayı şu anda çalışan kişi sayısı 2 binlere
düştü. Onların da toplam ürettiği rakam 350-360 bin yıllık/ton rakamlara düşmüş durumda. En yakın
zamanda start alabilecek olan, en son yaptığımız ihalelerden Erdemir’in aldığı Armutçuk müessesesi
sınırları içerisindeki Alacaağzı kısmı var; şu andaki yıllık taahhütleri 200 bin ton. Önlerinde iki buçuk
yıllık bir hazırlık dönemi var, iki buçuk yıllık hazırlık döneminden sonra orada start alacaklarını
düşünüyorum.
Diğer, 136 milyon tonluk büyük çapta verdiğimiz Bağlık İnağzı projesi var. Onlar tabii sıfırdan
başlayacaklar. Onun sistemin içerisinde yani Türkiye’deki mevcut sektöre kömür arzı zannediyorum
en az bir beş yıl olur.
Sizin sorularınıza zannediyorum…
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, yazılı da verebilirsiniz ilave yapacağınız bir şeyler varsa.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Tamam.
Zaten şöyle bir husus var: Sayın Deniz Bey’in bahsettiği hususlardan tezat olan bilgilerin nereden
kaynaklandığı konusunda, bir tapaj hatası da olabilir, onu düzeltmeye çalışacağız.
Kuraya cevap vermek istiyorum. Kura konusunda ben mutlaka sizleri bilgilendireceğim. Kurada
yönetmelik gereği, bizim herhangi bir… Yani bu anlamda, tırnak içesinde “torpil” diye addedilecek bir
hususun olması mümkün değil. Bütün müracaatların hepsi mevcut, 2009 yılında yayımlanan yönetmelik
gereği torbada toplanacak ve oradan çekilecek. Ben sizi inşallah davet edeceğim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Sayın Vekilimin
bir emeklilikler konusu vardı, onu arz edeyim de…
BAŞKAN – Hemen kısaca özetlerseniz…
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Kısa geçiyorum.
2018’de 450 emeklimiz oldu.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Hızlandırmayalım Sayın Başkan. Zaten Sanayi
Komisyonuyla da denk geldi. Dolayısıyla hızlandırmaya gerek yok.
BAŞKAN – Yok, hızlandırma şeyi yok, son derece rahat gidiyor. Yok yok Deniz Bey, rahat olun.
Benim de değerlendirmem olacak zaten.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Bilançoyu değerlendirirken, hani…
BAŞKAN – Ben işletmeciliği de değerlendireceğim.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Sayın Vekilim, o
hususu ben size yazılı olarak arz ederim. Toplam, yekûn vardı, burada bir hata var.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, bakın, ben orada 4-5 dönem hesap verdim. Orada geçmişte
yaptığım en büyük hata şuydu: Bu durumlarda sağdan soldan gelen rakamı komisyona vermek oldu, bir
tane. Onun için, bu tür şeyleri yazılı verin.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Tamam efendim.
BAŞKAN – Yani bu hatayı düzelteyim derken başka hata yaparsınız. Yaşadığım olay da şu: Daha
sonra “Komisyona yanlış bilgi mi verdiniz?” sorusuyla karşılaşmak durumunda kaldım, onun için hem
tecrübeme güvenin hem de doğru bilgi verelim yazılı olarak. Söz de kayıtlara geçiyor ama yazılı olarak
teyidini yapar, o çelişkiyi giderirsiniz.
Çok teşekkür ediyorum.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Çok özür diliyorum ama o bilgilendirmeleri yapanlar
genel müdür yardımcıları. Onlar zaten konularına hâkimler. Şu ana kadar KİT komisyonlarındaki
kurumlarımız da…
MUSTAFA TUNCER (Amasya) – Mevlüt Vekilim, genel müdür yardımcıları konuya hâkim değil
miymiş?
BAŞKAN – Hâkimlerdi, çok hâkimlerdi.
Bunu bırakalım ama şunu da…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Dolayısıyla bütün kurumlarda aynı durum olsa… Yani
bir zafiyet varmış gibi de algıya girmeyelim.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Sayın Başkan, kendi başınıza geleni burada örnek verip uzmanların
konuşmasını önleyebilir misiniz? Böyle şey olur mu?
BAŞKAN – Bakın, şimdi, Sayın Genel Müdür çevreden rakamları almaya çalıştı, ben bir şey
söyledim. Şunu da bu vesileyle söyleyeyim…
ATİLA SERTEL (İzmir) – Yazışalım o zaman.
BAŞKAN – Yazışalım.
Şunu da hemen söyleyeyim: Benim yönettiğim Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü -Bedri
Yaşar Bey de çok iyi bilirler- hazine tarihinde yönetimine başta genel müdürü olmak üzere ödül önerilen
tek genel müdürlüktür, onu da bu vesileyle söylemiş olayım çünkü bir şeyler söylemeye çalıştınız.
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Çok teşekkür ediyorum.
Şimdi, Sayıştayın bu öneriyle ilgili görüşlerini alalım.
Buyurun efendim.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Başkanım, kurum bazında kuyu derinleştirme, yeni kuyu açma, ana
kat hazırlıklarının tamamlanma süreci ile yarı mekanize tahkimat sistemi temin çalışmalarına devam
edildiği, gerek pano ayak üretim gerekse üretime yardımcı işçiliklerde gözlenen işçi eksikliğinin
giderilmesine yönelik iş ve işlemlerin henüz sonuçlanmadığı görüldüğünden önerinin izlenmesini arz
ederim.
Takdir Komisyonumuzun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önerinin izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Öneri, izlenmek
üzere kabul edilmiştir.
Şimdi, 2014 yılının gündemde kalan 1 numaralı önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1:
Karadon Lavuarı ve TCDD Çatalağzı gar sahası arasında kullanılan kömür vagonları ile TCDD
Çatalağzı gar sahası ve Karadon Lavuarı sahasında bulunan demir bağı ve bükme atölyesinde kullanılan
demir bağı vagonlarının nakil işlemleriyle ilgili olarak;
Komisyon raporunda bakım onarım bedeli yaklaşık 600 bin TL olarak tespit edilen lokomotifi
onarmak suretiyle kurum hizmetlerinde uzun yıllar kullanmak daha ekonomik ve rasyonel olmasına
rağmen, kuruma ait 7252 kapı no.lu lokomotifin bakım ve onarım seçeneği düşünülmeden ıskat
edilmesi ve 70 bin lira bedelle Ray Lojistik Demiryolu Hizmetleri Depolama Taahhüt Sanayi ve Ticaret
Limitet Şirketine satılması,
Kurumun sahip olduğu 3 adet lokomotifi bu hizmetlerde kullanma imkânı bulunmasına rağmen
piyasadan lokomotif kiralama yoluna gidilmesi, alınan hizmet için 2012 yılından beri yükleniciye
yapılan yıllık toplam ödemelerin kuruma maliyetinin yüksekliği analiz edilmeden ve diğer seçenekler
hiç değerlendirilmeden 25/05/2015 tarihinde yeni bir ihaleye çıkılması ve ihaleye tek katılımcı olan
aynı firmadan üç yıl için lokomotif kiralanması, ilgili firmaya üç yılda toplam 2 milyon lira (KDV
dahil) kira bedeli ödenmesi ve 02/06/2015 tarihinde onaylanan yeni sözleşme ile de gelecek üç yılda
asgari 1,8 milyon TL + KDV ödenmesinin taahhüt edilmesi,
TCDD fiyat tarifeleri üzerinden daha düşük bedellerle ve günlük fiilî çalışma süreleri üzerinden
daha uygun koşullarda lokomotif kiralanması mümkün olmasına rağmen daha önce kuruma ait
lokomotifin satıldığı aynı Şirketten yüksek maliyetlerle lokomotif kiralanması,
Karadon Lavuar sahasındaki demir bağı ve bükme atölyesi hizmetlerinin 25/05/2015 tarihinde
yapılan yeni ihalede olmaması, başka bir ifadeyle yeni ihalede iş azalışı meydana gelmesine rağmen
imzalanan sözleşmede lokomotifin çalışma süresinin yine 2,5 saat olarak garanti edilmesi ve bu suretle
ilgili firmaya çalışmadığı süreler için de kira bedeli ödenmesine yol açılması,
Konularının ilgili Bakanlıkça incelenmesi önerilir.
BAŞKAN – Cevap vermek üzere Sayın Genel Müdür, buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 1:
Konu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 30/11/2015 tarih ve 15844201-663/775 sayılı yazımız
ile arz edilmiştir.
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Bakanlığın inceleme raporu tamamlanmış ve raporda
“1- 2015 yılında yapılan lokomotif kiralama sözleşmesinin süresi dolduğunda kamu kurumu
olması hasebiyle TCDD’den manevra lokomotifi temini konusunda TTK’nin girişimde bulunması,
2- Gelecek yıllarda da lokomotif kiralama hizmeti alınması ihtiyacı olması hâlinde ihale
dokümanındaki asgari çalışma süresi taahhüdünün geçmiş sözleşme uygulama dönemine ilişkin fiilî
çalışma süreleri dikkate alınarak belirlenmesi,
hususlarında TTK Genel Müdürlüğüne talimat verilmesinin uygun olacağı” sonucuna varılmıştır.
Ayrıca “Konu ile ilgili cezai, mali ve disiplin yönlerinden yapılacak bir işlemin olmadığı, sonuç ve
kanaatine varılmıştır.” ifadesiyle rapor sonuçlandırılmıştır.
Rapordaki söz konusu öneriler doğrultusunda ilgili birimler talimatlandırılmış olup öneri
doğrultusunda daha önceki sözleşme döneminde yapılan talebi olumsuz yanıtlayan TCDD, 2018 yılında
yapılan lokomotif kiralama talebine olumlu cevap vermiş ve yeni sözleşme TCDD ile imzalanmıştır.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Öneri üzerinde söz almak isteyen sayın üyemiz var mı? Yok.
Sayıştayın öneriyle ilgili görüşünü alalım.
Buyurun efendim.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Başkanım, Bakanlığın inceleme raporu ve öneri doğrultusunda
gereğinin kurum tarafından yapıldığı görüldüğünden, önerinin gündemden çıkarılmasını arz ederim.
Takdir Komisyonumuzun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önerinin gündemden çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Öneri
gündemden çıkarılmıştır.
Şimdi, 2014 yılının gündemde kalan 2 numaralı önerisini okutuyorum.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 2:
Karadon Müessesesi taşkömürlerinin yıkattırılması ve katı atıklarının yayılması işi ile ilgili olarak;
2008 yılından itibaren tesis firmaya ait olacak şekilde çıkılan ihalelerin olumsuz sonuçlanması, son
olarak 16/06/2014 tarihli ihalenin, ÇED raporu ile ilgili yükümlülüğün ihale öncesi TTK tarafından
gerçekleştirilmesi gerekirken, ihale ve çevre mevzuatı hükümlerine açıkça aykırı şekilde yükleniciye
bırakılmış olması nedeniyle ihalenin KİK tarafından iptal edilmesi sonucunda, kuruma ait alternatif bir
tesisin olmaması ve mevcut yükleniciden rekabetçi koşullar oluşmadan daha yüksek fiyatlı doğrudan
temin yöntemiyle hizmet alınmak zorunda kalınması nedeniyle, mevzuata aykırı şartname düzenleyip
yüzde 62,8 oranında daha yüksek birim fiyattan hizmet alınması konusunun Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmesi.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Cevabı alalım, Sayın Genel Müdür, buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 2:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan inceleme
sonucunda hazırlanan 27/12/2016 tarihli değerIendirme ve inceleme raporu Bakanlık makamı
oluru alınarak kurumumuza gönderilmiştir. İnceleme raporunun sonuç bölümünde, tüm bu tespit ve
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değerlendirmelerden hareketle, sübuta ermeyen mezkûr iddialar ile iddia konularına ilişkin mali, cezai
ve disiplin yönlerinden yapılacak bir işlem bulunmadığı belirtilmiş, ayrıca, raporda kuruma idari
yönden önerilerde bulunulmuştur.
BAŞKAN – Öneri üzerinde söz almak isteyen sayın üyemiz var mı?
Sayın Yavuzyılmaz, buyurun efendim.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Burada cevap kısmında tabii, hiçbir şey yok. Yani cevap
kısmı sorunun yanıtını vermiyor. Burada bir problem var, problem de şu: TTK diyor ki: “Bu kömür
yıkattırma işini yapacak firma ÇED’i almalı.” İhale katılan firmalardan bir tanesi de -öyle söyleyeyimbir itirazda bulunmuş ve “Hayır, ÇED’i kurum almalıdır.” diyor ve bu konuda bir anlaşmazlık var.
Bu anlaşmazlık, TTK diğer devlet kurumlarından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alınca
iyice sıkıntıya giriyor çünkü “ÇED’i sen alacaksın.” diyor ve böyle bir durum. Dolayısıyla buna hiçbir
yanıt yok cevapta. O nedenle, bu raporu KİT Komisyonuna, bize de yazılı olarak aktarmasını Genel
Müdürümüzün kendisinden istiyorum.
Buradaki temel konu da bunun bir lavuar tesisi ihalesi mi yoksa kömür yıkattırma ihalesi mi
olduğuyla ilgili soru işareti ve lavuar tesisinin de kömür yıkattırma işinin bir parçası olmasına ilişkin.
Aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda da bunun bir değerlendirmesi yapılmış ama yine, buradaki konunun
detaylı bir şekilde raporda “öneriler” bölümünde yer aldığını düşünüyorum. Genel Müdürümüz bizimle
paylaşırsa bu konu da açıklığa kavuşur diyorum. Şu hâliyle soruşturulması yönünde Sayıştayın talebi
gerçekleşmiş gözükse bile sorun ortadan kalkmış değil, sorun ortada.
BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz, raporun size de gelmiş olması lazım, dağıtıldı, benim dosyamda
da vardı. Rapor sayın üyelerimize dağıtıldı. Raporun sonuç kısmında “konuyla ilgili cezai, mali ve
disiplin yönlerinden yapılacak bir işlemin olmadığı” şeklinde…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Konu disiplin yönünden değil zaten. Sorun, bu ÇED
raporunu kimin alacağı yani o soruna bir çözüm yok, onu demek istiyorum.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Kurum alıyor şu
anda Sayın Vekilim.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Kurumun zaten düşüncesi bu yönde ve bu noktadan
hareket ediyor.
BAŞKAN – Kurum almaya devam ediyor, orada bir sorun yok herhâlde anladığım kadarıyla,
çözülmüş.
Öneriniz teşekkür ediyorum.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Hayır, sorun çözülmüş görünmüyor. Kurumun zaten
izlediği yol bu, daha önce de bunu almış ama ihale iptal edilmiş. Şimdi tekrar ihale üzerinden…
BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz Bakanlığın da bir söz talebi var, isterseniz bir de onlara söz
verelim.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – İtiraz üzerine tekrar ihale iptal edilebilir de o yüzden
açıklık getirmeyi…
BAŞKAN – Peki.
O zaman, önce Bedri Bey’e bir söz verelim, daha sonra da Bakanlık yetkilisi arkadaşımızdan
konuyla ilgili bir bilgi alalım.
BEDRİ YAŞAR (Samsun) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
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Benim de rapordan gördüğüm kadarıyla, temayüller olarak bu yıkama ihalelerinde ÇED raporları
bundan önceki ihalelerde yapan firmanın uhdesindeydi, sanki bu yapılan ikinci ihalede bu atlanılmış
ama kurum temayüller doğrultusunda bunun da yüklenici tarafından yerine getirilmesi gibi bir görüş
orta yere koymuş. Bundan kaynaklanan bir şey var yani kurum temayülleri konuşturmuş, yüklenici
firmanın da “Şartnamede yazıyı değil, dolayısıyla bu benim yükümlülüğümde değil.” dediği gibi bir
sonuç var. Ben öyle anladım bu rapordan da. Bu aydınlatılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz.
Bakanlık yetkilisi, buyurun.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ
BAŞKANI NEVİN KÜRÜM- Sayın Başkan, Deniz Bey’in söylediği üzere söz istemiştim ben rapor
elimize gelmedi diye. Biz, o nedenle, 9 Ocak 2018’de…
BAŞKAN – Orada bir sorun kalmadı.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ
BAŞKANI NEVİN KÜRÜM – Evet, onun için söz istemiştim.
Çok teşekkür ediyorum efendim.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz.
mı?

DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – ÇED raporunu kurumun mu alması gerekiyor, firmanın
BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz, lütfen…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Çok net bir cevap yok efendim. Siz biliyor musunuz?

BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz, buyurun Komisyon Başkanlığına sorun, mikrofonunuzu açalım.
Sesinizi duyuralım istiyoruz.
Buyurun.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Devlet kurumlarımız arasında ihtilaflı bir görüş var. O
nedenle, Genel Müdürümüz yanıt verdiğinde, örnek veriyorum, diyor ki: “Benim almama gerek yok,
firma alsın.” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyor ki: “Hayır, kurum alsın.” Dolayısıyla, bu konuya
açıklık getirilmemiş. Bu doğrultuda, o yüzden Genel Müdürümüz netleştirebiliyorsa bunu bilgi
olarak alalım, sadece kurumun görüşü buysa ve bu doğrultuda hareket ediyor, daha sonra tekrar ihale
edildiğinde şikâyete bağlı olarak iptal edilme durumu varsa bunu ortaya koyalım diyorum.
BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz, maksat hasıl oldu, tutanaklara geçmiş oldu. Kurum zaten bu
tutanakları da sonradan alıyor, buradaki önerileri de dikkate alarak çalışmalarını yürütüyor.
Çok teşekkür ediyorum.
Sayıştay görüşünün alınması için Sayıştaya söz veriyorum.
Buyurun.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Başkanım, Karadon müessesesi taş kömürlerinin yıkatılması ve katı
atıkların yayılması işiyle ilgili olarak 27/7/2015 tarihinde yapılan ihale neticesinde kazanan firmayla
13/11/2015 tarihinde on beş yıllık sözleşme imzalandığı, tesisin montajı ve deneme çalışmaları
neticesinde 10/5/2018 tarihle TTK Yönetim Kurulu kararıyla test çalışmalarının kabul edildiği
görülmüş olup Bakanlık inceleme raporunda mali, cezai ve disiplin yönlerinden yapılacak bir işlem
bulunmadığından dolayı, önerinin gündemden çıkarılmasını arz ederim.
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Takdir Komisyonumuzun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Önerinin gündemden çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Öneri
gündemden çıkarılmıştır.
Şimdi, ana kuruluşun 2015 yılının 1 numaralı önerisi ile aynı mahiyette olan 2016 yılının 1
numaralı önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 1 :
Kuruma ait Müessese yer altı işyerlerinde yeterli sayıda işçi tertip edilememesi nedeniyle;
- Üretim yapılan ayaklarda ayak çalışma boyu oranının kurum bazında yüzde 31’ e düştüğü, bu
durumun büyük oranda üretim kayıplarına yol açtığı gibi uzun süre yük altında kalan ayak tahkimatında
deformasyonlara, kırılmalara, tavan basmasına, tavan ve arın akmalarına, arın kaymaları gibi göçüklere
neden olduğu, yine uzun süre açıkta kalma ve hava ile temas etme nedeniyle ayak arkasında ve arında
oksidasyona, ocak yangınlarına yol açabileceği, açtığı,
- Kurumun yeniden yapılanması kapsamında yüklenici eliyle açılanlar da dahil pek çok galeride
zamanında ve yeterince bakım onarım ile tamir tarama yapılamadığından kesit daralması, taban
kabarması olduğu, yolların bozulduğu, ocak içi nakliyatın aksadığı, etkin bir havalandırmanın
yapılamadığı, bütün bunların öncelikle iş güvenliği olmak üzere üretim ve iş gücü verimliliğini
etkilediği görüldüğünden, başta üretim olmak üzere üretime yardımcı işçiliklerde yaşanan belirgin
açığın en kısa sürede giderilmesi hususunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulması önerilir.
BAŞKAN - Cevap vermek üzere Sayın Genel Müdür, buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Sayın Başkanım,
mevcut sunumda altını çizdiğim hususlar ve yine benzer konu, 2012’deki hususlar aynı keyfiyeti
içerdiğinden yapılan izahatların yeterli olduğu düşüncesindeyim.
Ekleyecek olduğum herhangi bir şey yok şu anda Sayın Başkanım.
Takdir sizin.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Öneri üzerinde söz almak isteyen sayın Komisyon üyemiz var mı?
Deniz Bey, buyurun efendim.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Teşekkür ederim.
Evet, 2012’deki öneri de biraz geneli üzerine dönük bir öneriydi. Türkiye Taşkömürü Kurumunun
aslında ana problemini ortaya çıkaran bir konuydu, bu öneri de aynı şekilde. O yüzden, birkaç noktasına
daha işaret edeceğim özellikle işçi yetersizliği, azlığıyla ilgili.
TTK’nin işçilerle ilgili sıkıntısı, hem sayı bazında hem de nitelik ve aldıkları ücretlere ilişkin
problemler var. Bu noktada, bunlar da işçi sayısının artırılması noktasında bazı engellere dönüşüyorlar,
o boyutuna işaret ederek söyleyeceğim.
Türkiye Taşkömürü Kurumunda çalışan, yer üstünde aynı işi yapan, aynı tezgâhın üzerinde çalışan,
yalnız tek farkı farklı tarihlerde işe girmiş olan ve toplu iş sözleşmesine bağlı olarak da bir dönem
Anayasa’ya aykırılığı üzerinde de ciddi değerlendirmeler yapıldığı üzere, aynı işi yaptıkları hâlde farklı
ücretler alan işçilerin sorunları. Bu sorun, bu problem şu anda, Türkiye Taşkömürü Kurumunun tam
olarak kucağında duruyor. Bunun toplu iş sözleşmesinde çözülmesi gerekiyor. İşe alım şartı olarak
konulan şeyler şöyle: “Sizi işe alırız ama sizinle aynı işi yapan, o mahiyetteki işleri yapan kişilerin aldığı
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maaşın yüzde 80’ini veririz, yüzde 70’ini veririz, yüzde 50’sini veririz.” gibi bir dayatma söz konusu.
Hele böyle eşit koşullarda yapılmayan işçi-işveren arasındaki sözleşmelerde işçilere sırf geçinmek için
bir toplu iş sözleşmesindeki o sözleşme maddelerine dayalı işe alım sözleşmelerinin imzalatılması da
gerçekten çok düşündürücü, vahim ve insan haklarına da aykırı. Böyle bir problem var.
Aynı zamanda, Zonguldak’ta -ilgili öneride de geçtiği üzere- işe alınması planlanan, bu açığı
kapatmakla ilgili belirli bir işçi sayısı var. Yalnız, burada da bazı talepler var, yıllar içinde de böyle
talepler vardı. Şimdi, bunlardan bir tanesini Değerli Komisyonumuzla paylaşmak istiyorum, bana da
gelen. Bunu Genel Kurulda da ifade etmiştim ama burada bir madencinin bana aktardığı şekliyle size
aktaracağım, Çetin Yiğit isimli bir madencimiz diyor ki:
“Sayın Vekilim, 10/6/2003-31/5/2014 arasında iş kazası sonucu maden şehidi olanların yakınlarına
kamuda iş hakkı tanınmıştı. Tarih sınırlamasından dolayı 2003 öncesi ve 2014 sonrasında şehit yakınları
bu haktan mahrum oldular. O zaman, maden şehit yakınları olarak tepki gösterdik. Haziran ayında
eski Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu bizi dernek olarak toplantıya çağırdı. AKP milletvekilleri Özcan
Ulupınar, Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, İl Başkanı Zeki Tosun, Merkez İlçe Başkanı Mustafa
Çağlayan toplantıdaydı.
Çözüm olarak ‘TTK işçi alımı olursa yaş şartı aranmaksızın mağdur olanları TTK’ye alacağız.’
dediler. Bu fikir onlardan çıktı, şimdi işçi alımı gerçekleşiyor ama verdikleri sözün arkasında durmadılar.
Bu konuda yardımcı olursanız iyi olur.”
Bunu söyleyen bir maden işçisi. Zonguldak toplam 5 bin maden şehidi barındıran, Türkiye’nin
kalkınmasında çok büyük katkıları olan, demir-çelik fabrikaları olsun, Devlet Demiryolları olsun, ağır
sanayisinin yükünü taşımış olan bir kent.
Geçtiğimiz süreçte de yine AK PARTİ Milletvekili Sayın Özcan Ulupınar KİT Komisyonunda
yaptığı açıklamada şöyle diyor: “Dolayısıyla, Ermenek ve Soma’da kaybettiğimiz şehitlerimizin
yakınlarına verilen haklardan Zonguldak maden şehitlerinin yakınlarının da istifade etmesi noktasında
bir çalışmamız var. Bunu ben Başbakanımızla görüştüm, Bakanımızla görüştüm. Tahmin ediyorum,
bence 780 civarında bu şekilde iş hakkı alması gereken kardeşimiz de var.”
Benim anlayamadığım, 2003 sonrasındaki maden şehitlerinin yakınlarına bir hak tanınıyor, 2003
öncesinde… Ben Kozlu ilçesinde büyümüş bir milletvekiliyim, 263 maden şehidimiz var, bir sabah
uyandığımızda, Kozlu’da benim 263 arkadaşım babasını kaybetti ve onların babaları hâlâ yok ve öyle
de büyüdüler geriye giden bir kentin kömür çocukları olarak. O nedenle, bu ailelere de bu imkânın
tanınması gerekli. AK PARTİ’li milletvekilleri bu doğrultuda talep ediyor, biz Cumhuriyet Halk Partisi
olarak talep ediyoruz, eminim ki İYİ PARTİ, Milliyetçi Hareket Partisi, HDP de bu doğrultuda destek
vereceklerdir. Bunun önündeki engel nedir? Neden biz şehitlerimizi onurlandırmıyoruz, ailelerine bu
desteği sağlamıyoruz? Yani lütfen, bunun yanıtı hep birlikte arayalım. Yeri geldi mi söylüyoruz, diyoruz
ki: “Vatanımızı savunalım, şehitlerimiz kutsaldır.” Ya, biz, şehitlerimiz ailelerine sahip çıkamadıktan
sonra bu vatanımıza nasıl sahip çıkacağız? Yani bunu göstermek için -tabii ki hepimiz bu konuyla ilgili
elimizden geleni yapıyoruz, ülkemizi de seviyoruz ama- elimizden geleni yapmamız gerekli.
Dolayısıyla, bu noktadan hareketle de ben, burada Sayın Genel Müdürümüze soruyorum: Yapılacak
olan kura çekiminde usülü detaylı bir şekilde bize KİT Komisyonunda anlatabilir mi? Bir yaş sınırı
netleştirildi mi? Artık insan ömrü de uzuyor, dolayısıyla, bu noktada yaş sınırını 30’la sınırlandırmak,
bu kadar işsizliğin olduğu ve istihdam ihtiyacı olan bir şehirde gerçekten işçi alımını çok sınırlı bir yaş
grubunun içine sıkıştırmak demek. Bunun, mümkünse 35, mümkünse 40’a çıkarılmasını biz talep ettik,
bu doğrultuda Zonguldak halkının çok büyük beklentisi var. Redevans sahalarında hâlihazırda çalışan
tecrübeli madencilerimiz var ve kaçak ocaklarda çalışan. Şöyle ifade edeyim: 2.000- 2.500’e yakın
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işçimiz şu anda Zonguldak’ta redevans sahasında çalışıyor, kaçak ocaklarda da 700 ila bin arasında
diyebiliriz. Genel Müdürümüz videolarda gösterdi ağaç tahkimatının olduğu kısımları, hepimiz burada
gördük. Onların 1,5 metreye 1,5 metre olduğunu hayal edin yani bir tabut gibi -bu tabiri kullanmaktan
üzüntü duyuyorum ama- o 1,5 metreye 1,5 metreye yerin altına giriyorlar kaçak ocaklarda ve kaçak
ocakları, doğru da bir şekilde, valiliğimizle birlikte şu anda, geçtiğimiz ay yaşanan elim bir kaza
neticesinde kaybettiğimiz işçilerimizden sonra da acil bir şekilde kaçak ocakları kapatmak için daha
da fazla çalışma başlatıldı. Ama buradaki insanlar da kaçak ocaklarda zaten ”Aman, sosyal bir faaliyet
yapayım.” diye çalışmıyordu, bu insanlar o kadarcık paraya muhtaç olduğu için çalışıyordu. Dolayısıyla
bu insanlar o kadarcık paraya yine muhtaç, hâlâ muhtaç. Bu sorunun çözülmesi açısından da bu konuda
tecrübeli olan, kaçak ocaklarda çalışmak mecburiyetinde olan, bu şartları haiz yaş grubundaki özellikle
vatandaşlarımızın da kuraya dâhil edilmesini ben hakkaniyet açısından talep ediyorum. Aksi takdirde
“Belirli sayıda işçi alacağız.” derken Zonguldak halkının beklentilerini büyük ölçüde, ciddi anlamda bir
hayal kırıklığına dönüştürme riskimiz var.
Şimdi, bana telefonlar geliyor: “TTK’ye girmek istiyorum vekilim, yardımcı olur musun?” Burada
AK PARTİ milletvekilimiz var, ona da telefonlar geliyor, size de geliyordur eminim. Ya, ben burada net
olarak söylüyorum: Hiçbirimizin ama hiçbirimizin bu konuda bir torpil, “İşte ya şunu da şöyle yapsak
iyi olur, bunu da böyle yapsak.” gibi bir düşünceye girmemesi lazım. Eğer bunu duyarsam da ben
Komisyonla da paylaşırım. Bir kişinin bile hakkı bir kişiye geçmemeli. Bu kul hakkını da yememeliyiz
diyorum. Sizden kuranın ve bu kuraya katılacak olanların şartlarının ne olduğunu talep ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – “İŞKUR bu kurayı yapacak.” diyerek lütfen işin içinden
çıkmayalım. Siz teknik olduğunuz için çalışmayı haiz kişileri de biliyorsunuz. İlave bir mülakat olacak
mı, olmayacak mı? KPSS bunun neresinde, neresinde değil? Bunlara bir şeffaflık getirirseniz bu toplantı
vesilesiyle de Zonguldak da bilgilenir.
BAŞKAN – Toplantı ekonomisi açısından yani hızlandırma diye… Üçüncü tekrar oldu.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Çok önemli.
BAŞKAN – Biraz önce sayın Genel Müdür de…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Ya on yıldır aldırmaya çalışıyoruz ve bu soruların
yanıtları bilinmiyor.
BAŞKAN – Doğru, on yıldır orada… Ya, bugüne kadar bu KİT Komisyonlarında hep, genellikle
çok aşırı eleman alındığı, personel alındığı, iktidar bu yönüyle hep eleştirilir.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Neresi için?
BAŞKAN – Her yer, KİT’lerde.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Bu, Zonguldak için geçerli değil.
BAŞKAN – Ama Zonguldak için bunun geçerli olmadığını bugün gördük, ben de onu vurgulamak
için söylüyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
Sayın Genel Müdüre kısa bir söz verelim isterseniz.
TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Şimdi, efendim,
Sayın Vekilim, Sayın Başkan; farklı tarihlerde işe girmiş olanlarla ilgili problem takdir edersiniz
devam ediyor ama bunu ben gelen sendika yöneticilerine de, kendilerine de söylüyorum: “Bunu toplu
sözleşmede bir şekilde çözün.” En son geldiklerinde şunu söyledim, bir önceki toplu sözleşmede bir
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noktaya gelmişlerdi: “Yaptığınız görüşmelerde bir dip yekûn alın, atıyorum, toplamda işçilik giderleri
için 2 milyar. Bu 2 milyarın içerisinde kendiniz oynayın. Kazmacıya şu kadar, mağdur olmuş olan harici
işçiye şu kadar gibi bir yol izleyin.” Fakat tabii bunlar bunu göğüsleyemediler. Bunun ötesinde bizim
şu anda yol alabilecek olduğumuz bir husus yok. Dediğim gibi, mevcut Kamu İşverenleri Sendikası
görüşmelerde bu şekilde bir dip yekûnda antant kalır, bize de “Hariciler şu olsun -dip yekûnla bağlı
kalmak üzere- diğer gruplara da bu şekilde.” biz ona prensipte katılıyoruz Sayın Vekilim, birinci husus
bu.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Yani kurum olarak iş barışımızı bu engelliyor diyerek siz
de gerekeni yapıyorsunuz.
TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – İş barışından
yana da sıkıntı var Sayın Vekilim, mevcut kalifiye elemanları tutamıyoruz, KPSS’ye giriyorlar ve
gidiyorlar düşük ücretten dolayı, öyle bir handikabımız var.
Maden şehitleri yakınları hususu tamamıyla kanunla düzenlenmiş bir husus olduğu için kanunla
düzenlenmesi gereken bir husus, bizim orada yapabilecek olduğumuz bir husus yok. İkincisi: Bunların
yaş sınırı olmadan farklı bir şekilde almamız yine yönetmelik hükümleri doğrultusunda mümkün değil.
Redevansçılarla beraber bahsettiğiniz husus da aynı şeye giriyor.
Kura şartlarındaki husus şu sayın vekilim: Yine yönetmelik gereği herhangi bir ön eleme
yapamıyorsunuz, bütün taleplerin hepsi bir torbada toplanacak, İŞKUR’la beraber yaptığımız
görüşmeye göre harf sırasına göre hepsi sıralanacak, harf sırasına göre mevcut 5 tane -30 binli, 40 binli
rakamlardan maksimum bahsediliyor- o küreler oradan noter huzurunda, herkesin huzurunda çekilerek
şey yapılacak.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Yaş sınırı?
TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Yaş sınırında
geldiğimiz husus şu: 1/1/1988 (dâhil) sonra doğmuş olanlar.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdür.
Şimdi Sayın Dikbayır’a söz veriyorum.
Buyurun efendim.
ÜMİT DİKBAYIR (Sakarya) – Başkanım teşekkür ederim.
Şimdi, ben ve arkadaşım bugün çok fazla söz almayacaktık ama yani onu da söylemeden
geçemeyeceğim. Şimdi, burada Zonguldak milletvekillerimiz var yani onlar tabii sorunları şeyleri
daha iyi biliyor. Ama ben destek olsun anlamında, tutanaklara geçsin anlamında maden şehitlerinin
yakınlarının işe alınmasını biz de çok istiyoruz. Yani bununla ilgili ne yapmamız gerekiyorsa altına
imza atacağımızı taahhüt diyoruz.
Çok teşekkür ediyorum Başkanım, sağ olun.
BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle tüm maden şehitlerimizi de rahmetle, minnetle bir kez daha anıyoruz. Tabii ki tüm
şehitlerimizin yakınlarının pozitif ayrımcılığa tabi tutulması burada tüm partilerin ortak talebi ve isteği.
Bu konuda da gerekli çalışmalar yapılıyor, inşallah daha da artırılarak devam eder diye düşünüyorum.
Atila Bey, söz talebiniz mi var?
ATİLA SERTEL (İzmir) – Evet.
BAŞKAN – Buyurun efendim.
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ATİLA SERTEL (İzmir) – Sayın Başkanım, ortaya çıkan gerçek gösteriyor ki maden şehitlerinin
yakınlarının belli bir tarih arasına sıkıştırılması, bu insanların haklarının alınması noktasında bir
eksiklik var. Bir kanun gerektiğini söylüyor Genel Müdür, doğrudur. O zaman iş bize düşüyor. Benim
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına önerim şudur: Buradaki KİT Komisyonu üyeleri bu işi diğer
milletvekillerine oranla bizzat burada yaşayarak ve konuşarak öğrenmiş ve bu konuda bir ortak fikirde
buluşmuş oldular sanıyorum. KİT Komisyonu Başkanı dâhilinde biz… Cumhuriyet Halk Partisi ya
da İYİ PARTİ ya da MHP bir kanun önerisi getirdiğinde bu otomatik olarak reddediliyor. Benim
önerim şudur: AK PARTİ bu konuda bir çalışma yürütsün ve en kısa sürede şehit yakınlarının, madenci
yakınlarının işe kurasız girebilmesi noktasında bir yasa teklifi hazırlasın ve bunu süre tanımaksızın,
bundan sonra da madenlerde şehit olacakların yakınları için de açık tutarak… Böyle bir kanun teklifine
biz olumlu, pozitif baktığımızı ve oy vereceğimizi beyan ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Sayın Polat, buyurun efendim.
POLAT TÜRKMEN (Zonguldak) – Değerli Başkanım, önce şahsınızı ve değerli Komisyon üyelerini
ve TTK’mizin Genel Müdürünü ve onun şahsında bütün çalışma arkadaşlarını, diğer kurumlarımızdan
devlet erkânında olan bütün arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum.
Aslına bakarsanız geneli üzerinde ben konuşacaktım, bir dinleyeyim, bakalım, ne oluyor, gidiyor
diye çünkü o orada yaşayan, maden mühendisi olan -bunu bir meziyet olarak söylemiyorum- dokuz yıldır
bu KİT Komisyonunda TTK’yle ve onunla, kömür işletmeleriyle uğraşan, bilfiil yerinde gören, Maden
Araştırma Komisyonunda üç ay görev yapan, Başkan Yardımcılığı yapan bir kardeşinizim. Bunları
söylerken niye bunu söylüyorsunuz? Sadece bir şeye cevap vermek için değil. Söyleyen arkadaşlarımıza,
Komisyonda olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum, başta Zonguldak milletvekillerimiz olmak üzere.
Tabii, yöremizin bir eksiğini, bir noksanını, bir sıkıntısını, bir derdini dile getiriyorlar. Bunlar bugün
değil, dün de vardı, bugün de var; bunun iyileştirilmesi için bütün arkadaşlarımız, geçmiş dönemdeki
bütün Zonguldak milletvekilleri ve Komisyonda olan arkadaşlarımızın tümü hep bu konuda yardımcı
olmuşlardır. Zaman zaman şunlar söylenirdi: Zonguldak’ın hikâyesi bilinmediği için, tarihî bilinmediği
için “Efendim, bizim vergilerimiz Zonguldak’a aktarılıyor. Dolayısıyla siz bedavadan orada bizim
vergilerimizden istifade ediyorsunuz.” denirdi.
Zonguldak’ın geçmişi çok önemli. Genel Müdürüm bir tarihçesini de anlattı, ta padişahlık
döneminden kalan kanunlarla idare edilir, Havza-i Fahmiye kanunları ile ve ona benzer; kurumları
cumhuriyet tarihinde ilk kurulan kurumlar Amele Birliği gibi, ona benzer kurumlar gibi, ta cumhuriyet
tarihinin ilk kurumlarıdır. Cumhuriyet tarihinde ilan edilen ilk illerden bir tanesi de Zonguldak ilidir.
Yapı itibarıyla bu işletmelerin orada olmasından dolayı da zorunlu iskâna tabi olan bir yerdir, tabiatı o
kadar güzel olmasına rağmen zorunlu iskân yapıldığı için, gelen insanların barınma ihtiyacı olduğu için
gecekondulaşmanın çok fazla olduğu bir ildir. Türkiye’nin hemen hemen geçmişte bugün özeti gibi olan
da bir ildir. Bütün illerimizden hemen hemen -İzmir ve ona benzer bazı iller hariç- tüm insanlarımızın
iş bulma amacıyla geldiği bir ilimizdir Zonguldak. Bunun için tabii özel sıkıntıları saydılar arkadaşlar,
Genel Müdürümüz bir kısmına cevap verdi.
Yer altı işletmelerine -hep söyledim, dün de söyledim, TKİ’nin görüşmelerinde de- gitmek lazım.
Her gelen insanı, KİT Komisyonunun tümünü biz Zonguldak’a davet ediyoruz. Oraya gelsinler,
bakanlarla biz girdik, geçmiş bakanlarla girdik, bundan önceki hükûmetlerle, ilgili bakanlarıyla ocaklara
girdik, oralarda gördük, gördüğümüz zaman bugün burada söylediklerimizin büyük bir kısmının hayata
nasıl geçirildiğini göreceksiniz. Yani bir bakarsınız, bu zarar meselesiyle ilgili, niye yapılamadığıyla
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ilgili, 2 kilometrenin niye on yılda, dokuz yılda tamamlanmadığına bakarsınız. 2010 yılında bir tane
uçak havaalanından kalktı, biz buradan Trabzon’a gittik işte “Havaalanı oldu.” adı altında. Hemen iner
inmez, on dakika sonra Gelik dediğimiz Karadon muhitinde grizu patlaması olduğunu duyduk ve on
dakika sonra geriye döndük geldik. Orada 30 kardeşimiz şehit olmuştu. Yani ocağın altındaki olan bir
hazineyi arama gibidir, çok önemlidir, tabii ki bilimsel çalışmaları vardır, sondajları vardır, “Bilinen,
görünen rezervlerle ilgili niye çalışılmadı?” denilebilir. Bunu yaşamak lazım. Onun için hepinizi
-özellikle rica ediyorum- kurum adına olsun, kendi adıma olsun, Zonguldak’a davet etmek istiyorum.
Diğer kısımlara gelince, çok haklıdırlar, şehit aileleri bizim için çok anlam taşıyan şeydir.
Zonguldak gerçekten büyük bedeller ödeyerek ocaklardan kömürü çıkarmıştır. Bugün, evet, ihtiyaçlarda
sıkıntı vardır, işte onda 1’i karşılanıyor, doğru ama o dönemlerde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu
dönemlerde, 1960 yılında 250 bin ton diye Ereğli Demir Çelik kurulmuştu, ona göre planlanmıştı
ocaklardaki üretimler. Sonra tabii büyüdü, Türkiye büyüdü; 3,5 milyon ton, 4 milyon ton sadece
Erdemir’in ihtiyacı oluşmaya başladı taş kömürüne. Karabük Demir Çelikler aynen öyle. İhtiyaç
doğdu. Buna göre de taş kömürü büyümeye başladı o dönemden sonra. Ama önceleri bizler inanın
-özür diliyorum- katırlarla, eşeklerle ve insanların arkasındaki küfelerle kömür çıkarırdık çünkü 100
metreden, 150 metreden kömürü çıkarırdık. Bugün 1.100 metre dediğimiz derin havzalara iniyoruz,
onların çok büyük masrafları var, havalandırması var, güvenliği var, işte kuyular var. Bir kuyunun
açılması normalde dediğimiz… 3 tane kuyu açtık biz o dönemden sonra. Bunlar kendi imkânlarımızla
da olmadı. Önceleri bunu Polonya çok iyi yapardı, sonra Çin devreye girdi, Çinlilerle yapmaya başladık
o kuyuları ve dolayısıyla üç yıl, beş yıl gibi bir süre geçiyor. Değerli Milletvekilim Yaşar Bey şöyle
söyledi: “İşte bu 2012’den bu zamana kadar bir şey olmadı.” Çok haklı ama işte o saydığımız sebeplerle
bu iş kolu günübirlik, senelere sarih olacak şeyler değil. Bugün verdiğimiz havzalar var, ruhsatlarını
verdiğimiz havzalar. Genel Müdürüm söylüyor, diyor ki: “Beş yılda ancak üretime geçebilir.” Amasra’da
Hattat Holding yedi yılın üzerinde, daha yeni yeni, üretime bu sene, 2019 senesinde geçecektir. Ben
hepsini gittim, gezdim ve galerilere indim.
Yani şunu anlatmak istiyorum: Burası çok özel bir kurumdur. İhtiyaç var mıdır? Vardır. Sübvanse
edilmeli midir devlet tarafından? Edilmelidir çünkü çok önemli bir kuruluşumuzdur. Neticede kömür
bizim, insan bizim, onun zararının hesabı yapılmaz. Yani bir şey vardır: “Kavgada yumruk hesabı
yapılmaz.” diye, özür diliyorum, bu da böyledir. Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlara
baktığınız zaman oranın desteklenmesi lazım ki sizler bunu zaten destekliyorsunuz, görmeden bile
destekliyorsunuz. Biz -hassaten rica ediyorum- oraya herkesi davet ediyoruz, arkadaşlarımız gelirse
bizi sevindirir ve dolayısıyla da buna bu gözle bakılmasını arzu ediyorum.
Şehitler meselesiyle biz uğraşıyoruz. Bakan Bey’le de, mevcut Bakan Bey’le de Zonguldak’a
geldik, şehit aileleriyle toplantılar yaptık. Evet orada çıkan kanun belki Soma’yla ilgili ve Soma’da ilk
defa olduğu için, 2013 ve sonrası diye adlandırıldığı için bir sıkıntı doğurmuştur. Onun tarihinin değil
de bir hesaplama usulünün hem Genel Müdürümüz hem Bakanlık bunun üzerinde bir çalışın. Bunun
şöyle bir şeyi var: İşçi alımında bu şehit aileleri alınacak diye bir şey yok, o kanunu çıkarabilirsek
onunla çalışma devam ediyor. Şehit ailesinin süresi yok. O kurumda yine şehit aileleri bu alım bittikten
sonra da olacaktır. Şunu Deniz Bey çok iyi bilir, bu geçmişte de böyle olmuştur, aldığımız işçilerde,
5 binin üzerinde, biz iktidar olduğumuz dönemden bu yana: İşçi almışızdır ihtiyaç olduğu için, şimdi
de yine Cumhurbaşkanımız –Allah razı olsun, sağ olsun- bu eksiği gördüğü için, yine bu ekonomik
krizin olduğu bir dönemde, sıkıntıların olduğu bir dönemde 1.500 işçinin alınmasının ihtiyaç olduğunu,
hiçbir kuruma alınmazken –böyle işletme anlamında söylüyorum- Zonguldak’a bunu söylemiştir, bizi
rahatlatmıştır. Bunlar bu şekilde çözülecek ve onun uğraşısı içerisindeyiz. Doğrudur, bir kanuna gerek
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duyuluyor. Alelacele çıkarılmış o dönemde, Soma’yla ilgili bir kanundu, insanlarımızın yaralarını
sarmak içindi. Geçmişten de çok fazla da bizim orada birikmiş olan, böyle, şehit ailesinin çalışabileceği
anlamına gelebilecek çocukları da büyük sayıda yoktur. Bunu çalışıyoruz, inşallah onu da çözeceğiz.
Diğer konularla ilgili söyleyecek çok da bir şey yoktur. Ben katkı verdiğiniz için sizlere tekrar
tekrar teşekkür ediyorum. Bunu bu maddede söylememin tek nedeni bir cenazemiz vardır bizim, acil
olarak saat ikide gitmek zorunda kaldığımız için yoksa geneli üzerinde konuşacaktım. Allah razı olsun,
şimdi konuşma fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Hepinizin desteğinden dolayı da ayrıyeten teşekkür ediyorum hepinize.
Ben TTK’ye, yönetimine tekrar başarılar diliyorum. İnşallah yeni gelecek yıllarda daha iyi
stratejilerini belirlemişler, daha çalışma sistemlerini değiştirmişler. Biz indik ocaklara. Mekanizasyon
ve yarı mekanizasyon dediğimiz, bu çok önemli olaydır. İşçi sayısını da bugünkü norm kadronun
dışında daha azaltarak da çözülebilecek bir olaydı çünkü o mekanizelerde çalışanlar yaklaşık olarak
dörtte 1 miktarda azalmış olacaktır, daha doğrusu dörtte 3’ü azalmış olacaktır o mekanize olan
ocaklarda. Tabii, bizim jeolojik yapımız da çok müsait değildir, dünyayla da çok kıyas edilebilecek
bir konumda da değildir. Çok fay atımları vardır, kırımlar vardır. Yani bu literatürde, kömür dilinde
söylediğimiz; ocaklarda çalışırsınız, bir ayak dersiniz 100 metre, 200 metre, bir bakarsınız orada
bir fay kırığına gelirsiniz, onun devamını bulabilmek için yani körün bir yerde araması gibi bir şeye
benzer bu. Ya böyle de ocak, yerin altı yerin üstüne hiç benzemez, orada karanlıkta gidersiniz. Onun
için de kömür bize lazım, taş kömürü çok lazım. Üretebildiğimiz kadar fazlasını çıkarmalıyız hem
özel sektör hem kamu dediğimiz anlamda. Bu bir okuldur, TTK; onun için söylüyorum, onun şeysi
olmaz. Özel sektöre de bir okulluk vazifesi görüyor. Aynı zamanda 99 depreminde de çok faydalarını
gördük bu tahlisiye ekiplerinin. Adapazarı’nda, diğer yerlerde Zonguldak ekibi gelerek bu işleri orada
organize etti. Benim de Adapazarı’nda kardeşimin beyi vardı o dönemlerde, ben de oradaydım. Yani
şunu anlatmaya çalışıyorum: Bu kurumun bir hafızası ve bir mektep oluşu var, onu öyle muhafaza
edeceğinizi, edeceğimizi düşünüyorum.
Ben, bu fırsatı verdiğiniz için de ayrıyeten Başkanım, teşekkür ediyorum, sağ olasınız, çok
teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz Sayın Türkmen, ağzınıza sağlık.
Evet, Sayıştayın görüşünü alalım.
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Sayın Başkanım, kurumun, öneri doğrultusunda ocaklarda
konsantrasyona gittiği, çalışılan pano sayısını azalttığı, yarı mekanize tahkimat sistemi teminiyle toplu
işçi alımı çalışmalarına devam ettiği, 2019-2023 yılları stratejik planı ve norm kadro çalışmalarının
henüz sonuçlanmadığı görüldüğünden önerinin izlenmesini arz ediyorum. Takdir Komisyonumuzun.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi ana kuruluşun 2015 yılına ait 2 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 2:
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2015 yılı raporunun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve
tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 2:
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Türkiye Taşkömürü Kurumu 2015 yılı raporunun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve
tavsiyeler de yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, Türkiye Taşkömürü Kurumunun 2015 yılına ait diğer öneri ve tavsiyelerden
görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılına ait 3 no.lu genel önerisini
okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 3:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2015 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 3:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2015 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyeler de yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılına ait diğer öneri ve tavsiyelerden
görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi, Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılına ait 4 no.lu genel önerisini
okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 4:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 2015 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 4:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 2015 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyeler de yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılına ait diğer öneri ve
tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi, Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılına ait 5 no.lu genel önerisini
okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 5:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 2015 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm...
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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 5:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 2015 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyeler de yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılına ait diğer öneri ve tavsiyelerden
görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılına ait 6 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 6:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 2015 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 6:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 2015 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyeler de yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılına ait diğer öneri ve tavsiyelerden
görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi, Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılına ait 7 no.lu genel önerisini
okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 6:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 2015 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 7:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 2015 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyeler de yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılına ait diğer öneri ve
tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
2015 yılına ait önerilerinin görüşmeleri tamamlanmıştır.
Şimdi 2016 yılına ait önerilerin görüşmelerine başlıyoruz.
Ana kuruluşun 2016 yılına ait 1 no.lu önerisini görüşmüştük.
Şimdi ana kuruluşun 2016 yılına ait 2 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 2:
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2016 yılı raporunun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve
tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
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BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 2:
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2016 yılı raporunun ilgili bölümlerinde bulunan diğer öneri ve
tavsiyeler de yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, Türkiye Taşkömürü Kurumunun 2016 yılına ait diğer öneri ve tavsiyelerden
görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılına ait 3 no.lu genel önerisini
okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 3:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 3:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyeler de yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılına ait diğer öneri ve tavsiyelerden
görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi, Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılına ait 4 no.lu genel önerisini
okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 4:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 4:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyeler de yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılına ait diğer öneri ve
tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi, Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılına ait 5 no.lu genel önerisini
okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 5:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm...
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TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 5:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyeler de yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılına ait diğer öneri ve tavsiyelerden
görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılına ait 6 no.lu genel önerisini okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 6:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 6:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyeler de yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılına ait diğer öneri ve tavsiyelerden
görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Şimdi, Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılına ait 7 no.lu genel önerisini
okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Öneri 6:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Cevap 7:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 2016 yılı raporunun ilgili
bölümlerinde bulunan diğer öneri ve tavsiyeler de yerine getirilecektir.
BAŞKAN – Önerinin Sayıştay tarafından izlenmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılına ait diğer öneri ve
tavsiyelerden görüşülmesini talep ettiğiniz öneri var mı? Yok.
Evet, şimdi önerilerin görüşmeleri tamamlanmıştır.
Geneli üzerindeki görüşmelere geçiyoruz.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)
3.- Komisyon Başkanı Mustafa Savaş’ın, yazılı cevap verilmesi gereken konuların cevaplarının
Komisyon tutanaklarının TBMM “web” sayfasında yayınlanmasından itibaren on beş gün içinde
Komisyon Başkanlığına iletilebileceğine ilişkin açıklaması

36

10 . 01 . 2019

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
T: 20

O: 1

BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, sayın üyelerimizce sorulan sorulardan yazılı olarak cevap
verilmesini gerektiren konularla ilgili cevaplarınızı, tutanakların Türkiye Büyük Millet Meclisi “web”
sayfasında yayınlanmasından itibaren on beş gün içerisinde bütün üyelerimize Komisyon Başkanlığımız
aracılığıyla iletebilirsiniz.
III.-KONU (Devam)
A)GÖRÜŞMELER (Devam)
1.- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait
bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri (Devam)
BAŞKAN – Şimdi, geneli üzerinde söz almak isteyen üyelerimize söz vereceğim.
Buyurun Sayın Sertel.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Ben Zonguldak milletvekillerine teşekkür ediyorum; ayrıntılı bilgilerle
bize, kurumun sorunlarına ilişkin ve çözüm yollarına ilişkin görüşlerini belirttiler.
1991 yılıydı, karlı bir kış günü. Maden işçilerinin, Zonguldak’ta 100 bine yakın insanın
aileleriyle beraber katıldığı büyük yürüyüşte birkaç otobüsle ve birkaç yardım kamyonuyla İzmir’den
Zonguldak’a gitmiş ve o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur’un öncülüğünde,
orada bulunan maden işçilerinin ailelerine ve direnişlerine katkıda bulunmak üzere, gıda kamyonlarıyla
beraber Zonguldak’a girmiştik. Madencilerle ilk haşır neşir olmam ve ilk tanışmam, o maden ailelerinin
Zonguldak açısından ve Türkiye Taşkömürünün Zonguldak açısından önemini, maden işçilerinin de o
maden ocaklarına inmesinin ve Türkiye’nin geleceğine yönelik enerji kaynağını ortaya çıkarmak için
cansiparane çalışmalarını orada öğrenmiş, görmüştüm.
Orada, daha sonra gittiğim dönemlerde, yine, Karadeniz Ereğli’nin Kandilli’sinde maden
işçilerinin lojmanlarını, maden işçilerinin sinemalarını, maden işçilerinin çocuklarının okuduğu
okulları görmüştüm. Şimdi metruk bir hâle gelmişti son gittiğim dönemlerde ve gerçekten orada
yaşanan ve orada hayata kazanım sağlamak için yerin altında mücadele eden insanların yaşadıkları
ortamların ve birlikteliklerinin de anılarımda taze bir iz olarak durduğunu bilmenizi isterim. Yani o
tarihlerde sineması, okulu, lojmanları olan ve birlikte maden işçilerinin yaşadığı bir kent Zonguldak
ve çok önemli bir kentimiz, Türkiye’nin ekonomisine de katkı koyan bir kent. Ve o nedenle de Türkiye
Taşkömürünün de Türkiye’deki her anlamda hem stratejik anlamda hem enerji anlamında her açıdan
çok önemli olduğunu bildiğimiz için, burada arkadaşlarımızın bu kuruma yönelik eleştirilerinin ve
önerilerinin doğru anlaşıldığını ve umarım bu toplantıların bu kuruma daha yarar sağlar hâle gelmesi
için bizim de üstümüze düşeni, Mecliste üzerimize düşeni yapma gayreti içerisinde olduğumuzu
bilmenizi isterim.
Buna ilişkin bazı sorularım var ve bu soruların da yazılı olarak yanıtlanmasını talep edeceğim.
2016 yılında kurumun 887,2 milyon lira zarar ettiği belirtiliyor. Kurumun sürekli zarar ettiği ve zarar
nedeniyle yitirilen kaynakların her yıl Hazinece aktarılan sermayeyle karşılandığı vurgulanıyor. Ben
2002 yılından 2018 yılı dâhil olmak üzere ve kurumun ve müesseselerinin dönem zararı veya kârı ne
olmuştur; onu istiyorum sizden. Çünkü bu sürekli bir zarar hanesine yazılarak Türkiye Taşkömürünün
acaba önümüzdeki süreçte elden ve gözden çıkarılması noktasında bir gerekçe olarak da mı gösteriliyor,
onu da merak ediyorum. Ya da kurumun sürekli zarar etmesinin altında yatan temel neden nedir? Yani
zararı eleştirmek anlamında söylemiyorum bunu, mutlaka bir önemi var. 2018-2022 Stratejik Planı’nın
hazırlanması tamamlandı mı, hangi aşamaya geldi, bu planlandıysa buna ilişkin de bir bilgi rica
edeceğim.
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Sayıştayın 2016 yılı raporunda, sayfa 5’te kuruma ait taşınmazların satışı, kurumun arsalar üzerinde
kat karşılığı inşaat yapılmasına yönelik hukuki açıdan ciddi uyarılar var. Burada özetle “Kurum
kendisine ait taşınmazları direkt olarak satamaz.” deniliyor, satışın Bakanlar Kurulu ve Özelleştirme
uhdesinde olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle eğer olduysa son beş yılda kurum tarafından satışı yapılan
taşınmazlar varsa bunlar nelerdir? Son beş yılda kat karşılığında satışı yapılan arsalar hangileridir?
Yine, 2016 yılı raporunun 8’inci sayfasında TTK taşınmazlarının satışına yönelik ihale yönetmeliği
henüz yürürlüğe girmeden 23 adet taşınmazın ihale yoluyla satıldığı belirtiliyor. Bu gayrimenkulleri
veya arsaları kurum kanuna aykırı olarak mı, direkt mi satmıştır yoksa başka bir yöntem mi, yol mu
izlenmiştir; bunu öğrenmek istiyorum. Bu satışlar yasal mıdır? Karadon ve Üzülmez müesseselerine
ait 23 adet taşınmaz nelerdir? Bu satış ihalesi kimlere verilmiştir? Hangi taşınmaz kaç lira bedelle
satılmıştır? Kurumun toplam geliri ne olmuştur? Yine, ihale yönetmeliği yürürlüğe girmeden Armutçuk
müessesesine ait 17 taşınmazdan 7’sinin ihale yoluyla satıldığı ifade ediliyor. Bu acele satışların
gerçekleşme nedeni nedir? Armutçuk’ta o tarihlerde satışı yapılmayan 10 taşınmaz da satılmış mıdır?
Son beş yılda kuruma ait hangi müesseselerin taşınmaz varlıkları ne kadar bedelle satılmıştır? Mevzuata
uygun olarak hazırlanmadığı belirtilen TTK taşınmazlarına ait satış, kiralama ve ihaleme yöntemiyle
değişiklik yapılmış mıdır?
2016 yılının denetim raporunun 119’uncu sayfasını açtığımızda kaçak kömür ve üretim satışı
diye bir bölüm var, burada diyor ki, kurum genelinde her yıl yüzlerce kaçak ocak tespiti yapıldığı,
bu ocakların girişlerinin bir kısmının mühürlendiği, bir kısmının patlatıldığı, bunlardan 2014 yılında
76 tanesi, 2015 yılında 85’i, 2016’da 68’i hakkında dava açıldığı görülmüştür. Redevanssız saha
ocaklarının yanı sıra kaçak ocak işletme faaliyetlerinin de yaygın bir şekilde sürdürülmekte olduğu
ve önlemediği anlaşılmaktadır. 2015 yılında TTK genelinde redevansla işletilen sahalar ise bu sahalar
içinde yer alan kaçak ocaklarda 12 ölümlü iş kazası olduğu, bunların 9’unun redevanslı sahalarda,
3’ünün kaçak ocaklarda meydana geldiği, 2016 yılında kaçak ocaklarda 2, redevanslı sahalarda 1
ölümlü iş kazası olduğu, 1992-2016 yılları arasında redevansız sahalarda meydana gelen kazalarda
137 işçinin, kaçak ocaklarda meydana gelen kazalarda 119 işçinin öldüğü, yaralanmayla sonuçlanan
kazalara ilişkin olarak kaza ve yaralı sayısının da tam olarak tespit edilemediğini Sayıştay söylüyor.
Şimdi, burada iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle kurum aleyhine açılan çok sayıda dava
olduğu ve bunların kuruma ciddi mali bir külfet getirdiği görülüyor. İş kazaları ve meslek hastalıkları
sebebiyle kurum aleyhine açılan dava sayısı kaçtır? Bu davaların kaçı sonuçlanmış, kaçı devam
etmektedir? Bu davalardan dolayı kurumun ödediği veya ödeyeceği miktar nedir? Son beş yılda
TTK ve bağlı müesseselerinde meydana gelen iş kazası sayısı kaçtır? Bu kazaların kaçı yaralanma,
kaçı sakatlanma, kaçı ölümle sonuçlanmıştır? İş kazalarına ve meslek hastalıklarına yönelik kurum
tarafından alınan tedbirler ve verilen eğitimler nelerdir? Kurumda ve bağlı müesseselerde çalışan iş
güvenliği uzmanı sayısı kaçtır?
Yine, kurumun denetim raporunda, sayfa 22’de iş yeri hekimliğiyle ilgili ciddi bir uyarı var
size, bir tablo yayınlanmış iş yeri hekimliği 2016 yılı ödemeleri diye. Onun altında da şöyle size bir
uyarı gelmiş: “Yukarıdaki çizelgelerden görüleceği üzere, 2016 yılında TTK Genel Müdürlüğü ile 5
müessesede iş yeri hekimi olarak hizmet alınan 14 doktor için ilgili firmaya 296.700 lira tutarında
ödeme yapılmaktadır. 2014 yılı Nisan ayı başından itibaren hizmet alınan firmaya 2014 yılında yapılan
dokuz aylık ödeme toplamı 2 milyon liradır. 2015 yılında bu tutar 2,7 milyon liraya, 2016 yılında ise
3,5 milyon liraya ulaşmıştır. Bu durumda iş yeri hekimi olarak hizmet alınan her doktorun kuruma
aylık maliyeti 20.905 lira olmaktadır. Bu ödemelerin yüksekliği dikkate alınarak iş yeri hekimliği
hizmeti alınan firmayla yapılan görüşmeler sonucunda 2017 yılında firmaya yapılan ödemeler aylık
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292 bin liradan 266 bin lira tutarına indirilmiştir. Kurumda baştabip ve tabip pozisyonunda sözleşmeli
personel olarak istihdam edilen doktorların ortalama aylıkları ise 5.500 lira civarındadır. Yani kurumun
kendi doktorlarına aylık 5.500 lira ödenirken özel firmaya her doktor için aylık kurum tarafından, sizin
tarafınızdan 19 bin lira ödenmektedir. Başka bir ifadeyle özel firmadan temin edilen iş yeri hekimliği
hizmeti için katlanılan aylık maliyet kurum doktorları aylıklarından 3,5 kat daha yüksek oranda
gerçekleşmektedir.”
Şimdi, bu detayları öğrendikten sonra şunu sormak istiyorum: Yani burada niye müessese olarak
siz iş yeri hekimi çalıştırmayı tercih etmiyorsunuz? Yani kurum olarak bu noktada özel bir firmayla
anlaşıp 5.500 lira maaşlı bir doktor için niye 19 bin lira ödüyorsunuz? Yani gerekçeniz nedir bu konuda,
onu önemle merak ediyorum. Çünkü burada ciddi bir rakam, 3,5 trilyon liraya varan, eski parayla 3,5
milyon liraya varan yıllık bir harcama kaleminiz var, bu çok önemli. Ve sorularıma devam edeyim:
Kaçak ocakları önlemek için aldığınız önlemlerin yeterli ve caydırıcı olmadığı görülüyor. Bunun için
yeni çalışmalarınız var mı? Bu sorumu sözlü olarak da cevaplayabilirsiniz, yazılı olarak da. 2017-2018
yılında tespit ettiğiniz kaçak ocak sayısı kaçtır? Ayrı ayrı verilmek kaydıyla 1996-2018 yılları arasında
redevanslı ocaklarda, kaçak ocaklarda, kurumun kendi ocaklarında meydana gelen kazaların sonucunda
yaşamını yitiren işçi sayısı kaçtır? Yine, bu ocaklarda meydana gelen kazalarda kaç işçi yaralanmış,
kaçı sakatlık yaşamıştır; bunlarla ilgili istatistiki bilgi rica ediyorum.
Son sorum şu: Kozlu ve Üzülmez müesseseleri için kömür yıkama ve zenginleştirme faaliyetleri
üzerine ihaleye çıkıldığı ve ihaleyi kazanan firmayla yıkama, torbalama birim fiyatı olarak dolar
üzerinden anlaşıldığını gördüm, zaten bu konu da gündeme getirildi Deniz Yavuzyılmaz tarafından.
Dövizin son dönemdeki yükselişini göz önüne alırsak kurumun yıkama ve torbalama hizmetleri için
ödediği paraların ciddi bir şekilde artışı söz konusu. Bu anlaşmaları Türk lirasına çevirip çevirmediğinizi
de merak ediyorum. Kömür yıkama ve zenginleştirme işlemeleri için tüm müesseseler dâhil olmak
üzere ödenen yıllık toplam tutar nedir? Bu işlemleri kendi bünyenizde yapmanız mümkün değil mi?
Sözlerimi şöyle noktalayayım: Zonguldak Milletvekili arkadaşımız Polat Türkmen’in, Deniz
Yavuzyılmaz’ın ve Ünal Demirtaş’ın burada çok ayrıntılarıyla bildiği ve yaşadıkları kent içerisinde
sorunları çok iyi gündeme getirdiklerini memnuniyetle, teşekkürle ve Komisyon adına da bilgi sahibi
olmakla tekrar burada dile getiriyorum ve onların Zonguldak davetinin altının maden ocaklarının
görülmesi ve orada çalışan insanların koşullarının da Komisyon üyeleri tarafından bizzat yerinde
tespiti açısından da böyle bir talebin sizden gelmesi hâlinde bu davete katılacağımı -pek davetlere
katılmamakla birlikte- işçiler adına ve kurum adına empati geliştirmek adına katılacağımı belirtmek
istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sertel.
Buyurun Sayın Karakaya.
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Tabii, Türkiye Taşkömürü Kurumuyla ilgili olarak çok uzun değerlendirmeler yapıldı. Türkiye
Taşkömürü Kurumunun aslında işletmecilik anlamında son yıllarda değil, çok önceden de bir hantal
yapısı vardı. 80’li yılların sonlarına doğru bir yeniden yapılanma çalışması vardı, o yeniden yapılanma
çalışmasında hasbelkader işin bir tarafından tutma nasip mi oldu diyeyim artık, o çalışmalarda
bulunduk. O zamanda işletmecilik anlamında hakikaten ciddi revizyonların yapılması gerekiyordu,
çok da ciddi yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalar da yapıldı. O dönemlerde belki birçok şey,
“assorting” yöntemi falan da ilk buralarda uygulanmaya başlandı birçok açıdan. Tabii, burada ağırlıklı
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olarak kurumla ilgili kısımda üretim miktarının artırılması, üretim miktarının artırılmasıyla birlikte kâra
geçileceği konusunda sürekli bir vurgulama söz konusu oldu. Üretim miktarının artırılmasının temel
itici faktörünün de personel sayısını, işçi sayısını artırma olduğu söylendi.
Tabii ki burada bu böyle midir, değil midir onu bilemiyorum. Ama ben şunu sormak istiyorum.
Benim buradan aldığım hem sizlerin sunumlarından hem de raporlardan aldığım veri ve bilgilerden şunu
görüyorum ki: Bir eksik katkı payı durumu söz konusu yani ticari maliyetinin, satış maliyetinin, satış
hasılatının, satış fiyatlarının oldukça üzerinde bir durum söz konusu. Ama bize verdiğiniz verilerden
ben burada değişken maliyetlerle ilgili bir veri bulamadım işin doğrusu. Buralarda en doğru karar
verme değişken maliyetlerle satış hasılatının mukayesesiyle ortaya çıkabilecek katkı payı durumuyla
alakalıdır. Ama benim izlenimim katkı payının eksi olduğu yönünde yani bu şu anlama geliyor: Mevcut
maliyet “pattern”iyle, mevcut yapıyla üretimi ne kadar artırırsanız zararınız o kadar artar. Eğer bu
böyleyse bunun anlamı eksi katkı payı var demektir, o zaman bu “pattern”i, bu yapıyı değiştirmek
gerektiği ortada işin eğer ekonomik ve mali tarafından bakıp bir karar vermemiz gerekiyorsa. Tabii ki
Türkiye Taşkömürü Kurumu, maden, kömür stratejik bir konudur, stratejik bir alandır, buradan zarar
edersiniz, başka yerden bunu telafi edersiniz bu, ayrı bir konu ama ekonomik anlamda, mali anlamda
değerlendireceksek şu anki maliyet yapısıyla üretimi ne kadar artırırsanız artırın kâra geçme değil,
bilakis zarar artmaya devam eder. Yani kontağı kapattığınızda, üretimi durdurduğunuzda sabit maliyet
kadar zararla fikslersiniz zararınızı. Ben bu konuyla ilgili bir çalışmanız var mı, işin doğrusu onu
sormak istiyorum, yani geleceğe yönelik bir maliyet projeksiyonu yapıldı mı? Bu maliyet projeksiyonu
içerisinde maliyet yapısını değiştirmeyle -ki bu işletmecilikle doğrudan alakalı, teknolojiyi işin içine
sokmayla belki doğrudan alakalı- bu konularla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Ne kadar üretimde
başa baş noktasına gelebiliyor, yani sıfır kâr, sıfır zarar olabiliyor ya da zararı en fazla ne kadar
indirebiliyoruz, minimize edebiliyoruz, bununla ilgili bir maliyet paternini, maliyet yapısını, buna bağlı
olarak işletmecilikle ilgili öyle bir projeksiyonunuz varsa doğrusu onu yazılı olarak özet bir şekilde de
olsa almak isterim.
Çok teşekkür ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Karakaya.
Buyurun Sayın Çelik.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Sayın Başkanım, çok teşekkürler.
Sayın Genel Müdürüm, hepiniz hoş geldiniz.
Öncelikle, çok verimli bir toplantı oldu. Ben özellikle Zonguldak milletvekillerimize ayrı ayrı
teşekkür ediyorum, çok faydalandık gerçekten, çok iyi bilgiye sahip oldukları, illerine hâkim oldukları
da bu arada ortaya çıktı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Ayrıca, tabii, bu kurumun önemini de aynı zamanda anlamış olduk. Benim çok ilgi saham olan bir
yer değildi ve teşekkür ediyorum.
Şimdi, tabii ki şöyle bir şey var: Burada gördüğümüz manzara, yani Mevlüt Bey aslında fikrini
önce söyleyecektim, sonra Sayın Karakaya “Maliyet yapısı ve maliyet analizi yapılıyor mu?” dedi,
bu benim şeyi değiştirdi tabii, çok güzel bir şey söyledi. Ama şu gerçek ki, yani, işçi sayısı ile üretim
arasında bir ilişki var. Ama bu ilişkinin kârlı hâle nasıl geçmesi konusunu da Sayın Mevlüt Karakaya
gayet güzel izah etti. Ama şurada ben şunu söylemek istiyorum: Tabii, siyasiler ile bürokrasi, daha
doğrusu kurumlar arasında sıkı bir ilişki her zaman vardır ama siyasileri yönlendirecek olanlar da

40

10 . 01 . 2019

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
T: 20

O: 1

ilgili kurumlardır. Sayın Karakaya, ben de biliyorum, çok başarılı bir Toprak Mahsulleri Ofisi Genel
Müdürlüğü yaptı, siyasilerin hiç talimat verdiğini zannetmiyorum ama tam tersine Sayın Karakaya’nın
siyasileri yönlendirdiğini düşünüyorum ve siyasiler de oradan gelen…
MEVLÜT KARAKAYA (Ankara) – 17 milletvekiliyle gelmiştiniz Sayın Çelik.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Evet geldik, o zaman da geldik ve işimiz de hemen çözüldü. Yani
siyasileri yönlendirecek olanlar ilgili kurumların genel müdürleridir, yönetimleridir, bunu bir kere
belirtmemiz lazım. Yani oradan gelecek doğru bir şey hiçbir zaman reddedilmez. Yani siyasileri
kolayca suçlamayalım. Ama şöyle bir fırsat var bu kurum açısından: Sayın Fatih Dönmez 7 Eylül
2018’de bir konuşma yapıyor, “Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltalım ve kendi yerel kaynaklarımızın
üretimine daha fazla ağırlık verelim, bu kapsamda Zonguldak’ta 1,5 milyar tonluk bir rezerv var.” diyor
Sayın Bakanımız. Şu anda yüzde 72 oranında dışa bağımlılığımız, bunu azaltmamız lazım. Diyor ki
Sayın Bakan: “Zonguldak’ta 1,5 milyar tonluk bir rezerv var, biz bunun ancak yılda 1 milyon tonunu
çıkarabiliyoruz, bu gidişle de 1.500 yılda bitirebileceğiz.” diyor. Buna hem sevindim hem üzüldüm.
Sevindim, böyle bir kapasitemiz var. Şimdi, yine diyor ki Sayın Bakanım: “Hızımızı artırmamız
gerekiyor. Türkiye Taş Kömürü Kurumunun işçi sayısını artırarak üretimimizi artırmayı hedeflemeliyiz,
hedefimiz de yılda 10 milyon tona ulaşmamız lazım.” diyor. Yine ilave ediyor, “İş güvenliğinden taviz
vermeden, gelişmiş ülkeler nasıl yapıyorsa öyle yapacağız.” diyor. Bu güzel bir şey. Bunu şu açıdan
söylüyorum: Yani şu anda böyle bir Bakanımız var ve bu Bakanımız Türkiye Taş Kömürü hakkında
çok olumlu düşünüyor, belirli hedefler koymuş, bunu iyi değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum bir
kere.
Yalnız anlayamadığım bir olay var, ben galiba bu kurumu hiç bilmiyormuşum, kaçak ocak olayını
ben anlayamadım. Yani kaçak ocak olayının olmaması gerekiyor. Bunu anlayamadım, bunun olmaması
gerekiyor, bizim çağımızda bunun olmaması gerekiyor.
İkincisi: Bu maden şehitlerimizle ilgili, Sayın Başkanım siz yoktunuz, önemli şeyler söylediler.
Maden şehitlerimizin yakınlarını işe alma konusuna aynen katılıyorum, ne gerekiyorsa da yapmamız
gerektiğini, hepimizin ciddi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum ben.
Bir de şöyle bir şey yapılıyor mu acaba istihdam açısından, yani kalifiye ve nitelikli eleman
açısından acaba bir kurs açılıyor mu veya bu okul var mı? Bu elemanı kendimiz yetiştirelim, yani
kalifiye elemanımız olursa üretimi artırırız ve maliyeti de zannediyorum Sayın Karakaya’nın söylediği
maliyeti de düşürebiliriz, böyle bir şeyimiz var mı? Bunu da öğrenmek istedim.
Kısaca, sonuç olarak şunu söylüyorum: Sizin yapacağınız gelecek vizyonunuz bu kurumun,
tabii ki siyasiler neye bakıyor; kâr-zarar dengesine bakıyor. Yani gelecekte kâr zarar dengesini pozitif
yönde sunabilmek açısından çalışmalarınız nelerdir? Nitelikli elemanla ilgili bir projeniz var mı? Daha
doğrusu, gelecek vizyonunuz hazır mı? Buna da yazılı olarak cevap verirseniz…
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çelik.
Sayın Yavuzyılmaz, buyurun.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Geneli üzerinde konuşacağız. Biraz önce Sanayi
Komisyonunda yine Türkiye Taş Kömürü Kurumunu ilgilendiren Maden Kanunu değişikliğiyle ilgili
teklife katılmak üzere ayrılmıştım.
Şimdi, önemli konulardan bir tanesi, Taş Kömürü Kurumu yaklaşık 50 bin işçisiyle çalıştığı
dönemde Zonguldak’ta bir gayrimenkule sahip. Yani bu gayrimenkul de Zonguldak’ın yarısı. Böyle bir
gayrimenkul var. Kurum şu ana kadar 4 kez kapatılmış zaten. Bu 50 binlik işçiyi 5 dilimde 10’ar bin
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işçi olarak düşünürsek şu anda da 10 binin altında işçi sayısının olduğunu, 7.136 olarak ifade edildi yer
altı işçileri, böyle bakarsak 4 kere zaten kurum kapatılmış ama gayrimenkul aynı kalmış. Dolayısıyla
özellikle içinde bulunduğumuz koşullar dünya gerçeklikleri kapsamında da göz kamaştırıcı bir şekilde
TTK’ye ait olan gayrimenkuller şu anda Zonguldak’ta herkesin gözünün önünde duruyor. Şimdi, bu
noktada, Komisyonda ara verip Sanayi Komisyonuna gittiğim süreçte konuşuldu mu, bilmiyorum ama
şöyle bir…
BAŞKAN – Siz zaten her şeyi konuştunuz Sayın Yavuzyılmaz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Yok, şöyle: Sayıştayı ilgilendiren bir kısmı var, o noktada.
BAŞKAN – Anladım.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – O da STK’nin gayrimenkulleri satmaya yetkisi var mı,
yok mu? Konu bu. Bu çok kritik bir konu.
BAŞKAN – Tutanaklara geçti.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Ben bir milletvekili olarak söylüyorum, Sayıştay da
söylüyor zaten, Özelleştirme İdaresi de söylüyor, burada yüksek sesle tekrar söylüyorum: Satamazsınız,
satamazsınız, satamazsınız! Yönetim Kurulu kararı alarak -Zonguldak’ın yüz yetmiş yıllık madencilik
kültürü ve geçmişi var dedik, yüz yetmiş yıldan bahsediyoruz ve bu maden şehri, madenlerin üzerine
kurulmuş bir şehir- bunu doğrudan veya dolaylı yöntemle satamazsınız.
Şimdi, bu noktada, tabii, birçok güzel şey ifade ettik ama eleştirileri de söylemek durumundayım
çünkü bireysel olmanın ötesinde, bu, Zonguldak halkının da aynı zamanda görüşü ve eleştirileri. Şimdi,
Zonguldak’ta Fener Mahallesi var, Fener Mahallesi’nde de lojmanlar var. Bu lojmanların geçtiğimiz
yıllar içinde belirli bir bölümü satıldı. Kime? Yani, böyle dolaylı yollarla satışı gerçekleşti. Kime?
Zenginlere. Yani bunu itham etmek için söylemiyorum, kutsamıyorum da zenginliği ama netice itibarıyla
alım gücü yüksek kişilere satıldı, çok da cazip rakamlarla satıldı. Şu anda aynı bazda bir değerlendirme
yapıp almaya kalksanız, evin bir tane odasını alırsınız belki, böyle bir durum, dubleks evler. Şimdi,
bu zamanında yapılmış olan lojmanların satışıyla ilgili bir arayış, bir çaba, bir arkadan dolanma, bir
değişik, lojmandaki insanlardan imza toplanıyor, “Biz burayı satsak siz alır mısınız?” Sanki onların
alacak gücü varmış gibi satılacak rakamdan. Onlar neye imza attığını bilmiyor, ne olduğu bilinmiyor.
Yani, Zonguldak’ın yarısından fazlası ama özellikle bahsettiğim bu bölgede böyle bir çalışma var. Ben
kurumumuzun Genel Müdürüne, Yönetim Kurulu da burada: Lütfen bu işlere dâhil olmayın, bu tip
Yönetim Kurulu kararlarını ben siyasi baskıyla aldığınızı düşünüyorum. Denebilir ki, neden siyasi
baskı olduğu, toplantının başında da ifade ettim, bunu, belirli şeylere dayandığı için söylüyorum,
Zonguldak’ta Fener Mahallesi’nde, Fener’in üstünde turistik de bir gezi alanı aynı zamanda, bir bölge
var, bu bölgede 440 metrekarelik, atıl olan, geçmişte benim de çocukluğumda büyürken bebek arabasıyla
bile götürüldüğüm, böyle, gezdiğimiz bir alan, Zonguldak’ın dışından gelenlerin de geldiği…
BAŞKAN – Şanslıymışsınız, bebek arabasına binmişsiniz yani.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Başkanım, bakın, biz nasıl şanslıydık; okuduğum
ilkokulun sineması vardı, TTK’nin sineması, hem Zonguldak merkez ve diğer pek çok ilçesinde, kendi
parasını bastıran, kendi radyosu olan, ifade edildi, Türkiye’deki ilk tenis kortlarının olduğu, çok ciddi
sanayi üreten bir şehirdi.
BAŞKAN – Biliyorum, evet, sizin o aileden geldiğinizi biliyorum.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Bu noktadan hareketle…
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Öyle bir yerde girdiniz ki, tebrik ediyorum yani. (Gülüşmeler) Son KİT toplantısında son hamleler
yani.
BAŞKAN – Estağfurullah. Daha hamleler bitmedi, daha devam edeceğiz.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Şimdi, burada, 440 metrekarelik, böyle, dünya güzeli bir
yeri kamu yararı adına bir derneğe tahsis etti Türkiye Taş Kömürü Kurumu. Kendi mi etti? Bence hayır,
bence baskıyla etti. Kime? TÜGVA diye bir kuruluşa. Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulunda
olduğu bir STK, öyle ifade edeyim, bir vakıf. Şimdi elimde kamu yararına hizmet yapan vakıfların
listesi var, yani 402 tane bu şekilde çalışan vakıf var, 402 tane. Yani gittiler, gittiler, gittiler ve o oldu,
hem de Zonguldak’la hiçbir ilgisi yoktu, şimdi şimdi bazı adımlar atılıyor. Denebilir ki “Diğerlerinden
başvuru gelmedi, işte, şu şöyle olmadı, biz başka derneklere de şu bedelle ihale veriyoruz, ediyoruz,
falan…” Ama biz biliyoruz, ki, sorgulayan insanlar olarak biliyoruz ki, bu işin siyasi bir tarafı var.
Dolayısıyla, bunu Zonguldak halkı kabul etmedi, etmiyor, etmemeye de devam edecek. Bu, Zonguldak
halkına rağmen yapılırsa o gün benim de içinde bulunduğum halkla birlikte buna tepki gösteririz. Ha, ne
olur, ne olmaz… Ama bir arada olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu nasıl bugün KİT Komisyonu
toplantısında gördüysek… Ben Sayın Genel Müdürden rica etmiştim telefonla, lütfen, böyle bir
hassasiyet var, böyle bir Yönetim Kurulu kararı almayın diye ama böyle bir Yönetim Kurulu kararı
alındı. Halbuki bu, Şehit Madenci Aileleri Derneği noktasında da değerlendirilebilirdi. 402 tane dernek
var, siyasi arka planının olmadığı noktasında çok dernek var, Verem Savaş Derneği var, yani birçok şey
olabilirdi ama bu noktaya gelindi. Buna devam edilmemesini hassasiyetle vurguluyorum, aynı zamanda
da Sayıştayın burada görüş bildirilmesini istiyorum. Gayrimenkul satışını TTK, aldığı Yönetim Kurulu
kararıyla yapabilir mi? Şahsınızda değil, bugün Yönetim Kurulundasınız, yarın olmayabilirsiniz, sizin
kullandığınız, oturduğunuz lojmanın bile bir anda satışa çıkarılıp çıkarılmaması diye bir şey söz konusu,
bunlar önemli. Çünkü lojmanların satılmasıyla da elde edilecek gelirin TTK’nin buradaki zararını
karşılamaz noktasında bir katkısı da yok. Dolayısıyla iyileştirmek varken, güzelleştirmek varken, TTK,
topluma ait bir kurum. Bunu özel bireye indirgemekten kaçınabilmek varken -ortak kullanım alanları
bakımından söylüyorum- başka bir yola girilmesini sıkıntılı görüyorum.
Diğer taraftan, Türkiye Taşkömürü Kurumu... Yani bunu özellikle vurguluyorum, Genel
Müdürümüz neticede bürokrat ama işin siyasi kısmı yürütmede. Dolayısıyla yürütmenin bu noktadaki
etkisinden, baskısından kendisini bir bürokrat olarak kurtarmasını beklemek, bence ciddi anlamda
hayalperestlik olur. O yüzden konu sadece ona terk edilmiş bir konu değil. Cevabı da tek başına ne
kadar verebileceğini ben takdirlerinize bırakıyorum.
Diğer taraftan, Türkiye Taşkömürü Kurumuyla ilgili davalar var, yürüyen davalar var. İstatistiklere
baktığımız zaman, 2016 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu günde 93 bin TL tazminat ödemiş; bir
günde, her gün, 365 gün boyunca her gün 93 bin TL ödemiş. Daha sonraki verilerde de yaklaşık olarak
devreden dava sayısı da 2 katı olarak devrettiği için bu tutarın şu anda tahminî olarak yaklaşık 155 bin
TL’ye yakın olması gerekir ama bence, Sayıştay raporuna dayanarak söylüyorum, 2016 yılı verilerine
göre 1.236 dava kaybetmiş ve günde de 93 bin TL tazminat ödemiş.
Ve şöyle bir sıkıntı da var, bu konuyla ilgili belki girişimlerde bulundunuz: “Önceki yıllarda
çalışan yer altı maden işçileri tarafından, yer altında çalıştıkları süre içinde -kömür tozu- pnömokonyoz
hastalığına maruz kaldıkları iddiasıyla kurum aleyhine davalar açılmaktadır. Bu hastalık uzun süre
kömür tozu solunması sonucu akciğerlerde meydana gelen kalıcı hasar, nefes darlığı ve kronik bronşit
biçiminde ortaya çıkmaktadır.” diyor. Bu doğrultuda alınan sağlık raporlarıyla ilgili biraz daha detaylı
bir tetkik yapılması yönünde kurumun bir çabası var. Bu kısmı özellikle ifade etmemin nedeni, yer altı
işçilerinin belirli bir yaştan sonra emekli olmalarının nedenini bir ölçüde size de gösterebilmek.
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Zonguldak 2017 yılında vergi tahsilatında 3 milyar 173 milyon TL’yle 17’nci sırada, vergisini
ödemiş bir şehir. Resmî kayıt olarak söylüyorum; muhtelif yatırım kısmından ne pay aldığı belli değil,
o yarı yarıya illerle dağıtılmış vaziyette: Kamu yatırımlarından da 619 milyon TL, vergi 3 milyar. O
nedenle Zonguldak biraz maalesef yalnız bir şehir, hakkını da alamıyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumuyla ilgili… Kurumda çalışan özel güvenlik görevlileri var, taşeronda
ve bunlar kadro hakkını alamadılar, 188 kişi. Gerçekten eşit işe eşit ücret konusunda da Türkiye
Taşkömürü Kurumunda bunu talep eden işçiler, ciddi anlamda bu sıkıntıyı yaşayan Türkiye’deki diğer
işçilere göre en alt tabakada yani sosyal yardım, çeşitli giderlerine katkı payı falan bakımından da en
aşağıda. Bu doğrultuda 60 bin işçinin beklentisi var eşit işe eşit ücret diye Türkiye’de. Bizde olanlar
yani yaklaşık 700 ile bin arasında bu talebi olan kişiler, bu 60 binin en alt seviyesinde. Gerçekten aynı,
buna benzer durumda özel güvenlik görevlilerimiz de var. Yani herkes, daha doğrusu birçok sektör
kadroya geçerken bu arkadaşlarımız geçemedi. Siz her gün selam vererek kuruma giriyorsunuz, selam
vererek çıkıyorsunuz. Tamamen bir demoralize olma durumu hepimiz açısından. Bu konuda sizin de
gerekli girişimlerinizi, görüş beyanlarınızı ilgili kurumlara aktarmanızı çok zaruri buluyorum. Çünkü
yaptıkları işleri önemsemeliyiz diye düşünüyorum yani özel güvenlik görevlisi deyip geçmemek
gerekli. Adı üzerinde, gerçekten görevini iyi ifa eden herkes vatanına, milletine bir hizmette bulunmuş
olur; bunun küçüğü, büyüğü yok. İşini en iyi yapan kişi, bu doğrultuda hakkını da almalıdır.
BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz, toparlayalım mı? Otuz dakikayı geçtiniz toplamda. Size, ilinizle
ilgili olduğu için özel bir pozitif ayrımcılık yaptık biz de.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Biraz daha hızlı toparlayalım lütfen.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Şimdi Başkanım, sıkıntı şurada: Niye bunu konuşuyorum
ve bu konu niye uzuyor? Şimdi, şehit madenci aileleriyle ilgili konuştuk. Herkes hemfikir mi? Hemfikir.
Niye olmuyor?
BAŞKAN – Olur.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Ya, şunun için söylüyorum.
ZİVER ÖZDEMİR (Batman) – Diğer kurumlarda da var Deniz Bey, bu sadece… O şehitlere
eyvallah yani şehit yakınlarına saygı duyuyoruz da Türkiye’de sadece Türkiye Taşkömürü Kurumu
yok, diğer kurumlar da buna benzer. Aynı iş kollarında…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Zonguldak kadar yok Vekilim, yok.
ZİVER ÖZDEMİR (Batman) – Mutlaka yok.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Yani 300 kişi birden vefat ediyor.
BAŞKAN – İnşallah aşağıda o maddeler görüşülürken de yapılır.
ZİVER ÖZDEMİR (Batman) – Genel kapsamlı bir şey olması gerekiyor.
BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz, lütfen konuya devam edin.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Dağıtmıyorum da şunun için söylüyorum, bakın: Bu
karşılıklı konuşmanın işte böyle bir katkısı var. Olay tam olarak böyle düşünüldüğü için ben de zaten
ısrarla dile getiriyorum.
BAŞKAN – Evet, tamam.
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DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Sizin düşünceniz zaten gerçeği yansıtmıyor, onu
anlatmaya çalışıyorum. Sorun şu, bakın: Siz maden şehitleri ailelerine 2003 yılından sonra o hakkı
vermişsiniz, 2003 yılından önce vermiyorsunuz. 700 tane maden şehidi ailesi var. Ya, buna da verin,
verin buna, ona verilmiş yani. İkisinin arasında bir ayrım var. Tıpkı biz iki milletvekili olarak…
BAŞKAN – Sayın Vekilimiz Polat Bey bu yönde bir çalışma olduğunu söylemişti.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Ya yok, geçiyor, süreç geçiyor.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – Destek verdik.
BAŞKAN – Evet, bizim arkadaşlar da -ben dışarıdaydım- destek vermiş.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Destekliyor ama yetmiyor işte, onu anlatmaya
çalışıyorum.
BAŞKAN – Sayın Yavuzyılmaz, kaldığınız yerden devam edin, lütfen.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Yani biz iktidarda olsak ben genel başkanın kapısında
yatarım, her gün kapısının önüne giderim, kapıyı tıklarım, girerim, zorlarım, ederim, yaparım, onu bir
şekilde yaparım. Benim gücüm olsa ben yapacağım.
KEMAL ÇELİK (Antalya) – O da “Atın şunu!” derse…
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Vekilim yapın, yapın ya, gidin, ziyaret edin.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Bizde öyle, bizde demokrasi var. Biz yaparız, söyleriz.
BAŞKAN – Peki, karşılıklı konuşmayalım.
Lütfen Yavuzyılmaz, buyurun.
DENİZ YAVUZYILMAZ (Zonguldak) – Tamam. Şimdi, birkaç nokta daha var, oradan itibaren
tamamlıyorum.
Şimdi, Maden Kanunu’nda bir değişiklik var; yapılması planlanıyor, şu anda da görüşülüyor.
Bunda redevans usulüyle ihale edilen yerlere ruhsat verilecek. Bu ruhsat verildikten sonra da Türkiye
Taşkömürü Kurumunun mühendisi artık orası ruhsat sahibi olduğu için bir denetlemeye gitmeyecek
ama redevansta çalışanların da… TTK’nin ciddi anlamda iyi bir eğitimi var, iş öncesi eğitimi, iş
güvenliği eğitimi var. Bu eğitimden geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Zonguldak’ı bir bütün olarak
değerlendirerek söylüyorum. O nedenle hem özel, kendi firmasında eğitim alsın hem de -ücreti
mukabilinde bile olabilir- TTK’ye gelir kaydetme şeklinde ilgili firmadan. Bu eğitimi mutlaka Türkiye
Taşkömürü Kurumunda da almalı diye düşünüyorum, bir sertifika olarak, çalışan açısından.
Zonguldak’taki TOKİ’de TTK’nin bir payı var. Bu payla ilgili olarak sizden TTK’ye daireler teslim
edildiğinde kaç daire teslim edilecek ve bunu hangi usulle satacaksınız veya dağıtacaksınız? Gerçekten
ihtiyaç sahiplerini TTK’nin içinde mi belirleyeceksiniz, nasıl yapacaksınız, o noktada talep ediyorum.
Barbaros Sondaj Gemisi, Zonguldak’a gelmişti, Enerji Bakanımızla birlikte geldiler, hatta birlikte
de katılmıştık gezisine. Zonguldak deniz havzası üzerinde bir kömür araştırması yaptılar, rezerv.
Bununla ilgili bizi bilgilendirmenizi sizden rica ediyorum.
Aynı zamanda, galeri açma işini yapan işçiler kendi yaptıkları işi asli bir iş olarak değerlendiriyorlar
tabii, çok önemli. Şu anda bu işi yapan firmaların madencilik yetkisinin olmasına bakılmaksızın sadece
inşai bir firma olsa dahi bu işin verilmesi noktasında bir kanun değişikliği var, Sanayi Komisyonunda
görüşülüyor. Bu konuyla ilgili siz ne görüş aktardınız? Çünkü orada haksız yere işten çıkarılan işçiler
de aynı zamanda tecrübeli işçiler. Kendilerinin bu tecrübelerine istinaden de devlete de bir yük teşkil
etmemek bakımından TTK’de yine çalışmak isteme gibi bir talepleri var.

45

10 . 01 . 2019

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
T: 20

O: 1

Tabii, söylenecek, değerlendirilecek çok konu var ama ben ne kadar meşakkatli bir şekilde
çalıştığınızı biliyorum. Özellikle taş kömüründen üretilebilecek pek çok yan mamul var. Geçmişte
Zonguldak’ta bunlar da üretildi. Dolayısıyla bu noktada da sizlerin de bu çalışmaları canlandırmanızı
sizlerden talep ediyorum.
Tekrar, Komisyonumuza gelerek çok değerli bilgiler verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz Sayın Yavuzyılmaz.
Sayın Genel Müdürüm, sayın milletvekillerimizin görüşlerini, sorularını dinlediniz. Şimdi soruları
yanıtlamak üzere sözü size veriyorum. Birçok vekilimiz de zaten yazılı olarak da yanıtları istedi. Siz
de hızlı bir şekilde burada sözlü olarak kısa, özet hâlinde yanıtlarsanız, diğerlerini de yazılı olarak
verirseniz memnun oluruz.
Buyurun.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Sayın Vekilimiz
Atila Sertel Beyin soruları mahiyeti itibarıyla ağırlıklı olarak yazılı hususlar içerdiğinden bütününe
yazılı olarak dönmeyi, cevap vermeyi düşünüyorum.
Bu arada, tabii, şu anda bilgilenmeniz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İş yeri hekimi
konusunda biz maalesef kurumumuzda iş yeri hekimlerini şu andaki ücret politikasından dolayı
tutamıyoruz. Tutamadığımız için böyle bir yola başvurduk. Mevcut verilen cevaplarda da aynı
hususun zaten altı çizilmiştir. O konuda şu andaki aldıkları ücretin iyileştirilmesi ve bunların kamuda
tutulabilirliğinin önünün açılması şeklinde girişimlerimiz oldu ama tabii orada da bir yol alamadık.
Çünkü farklı, istisnai durum getiriyor kamuda, orada yol alamadık Sayın Vekilim.
Sayın Mevlüt Karakaya, kapsamlı bir şekilde çalışmalarımızı yaptık.
Strateji planımızı bu arada arz edeyim. Strateji planımız bitti, Yönetim Kurulundan çıkardık,
Bakanlığa gönderdik. Bakanlıkla beraber zaten, mütemmim olarak birbirine paralel ortaya konan bir
stratejik plan. Soruların cevabı, mahiyeti itibarıyla stratejik plan da zaten kodladığımız, 2019-2023
arasını kapsayan bir stratejik plan. Onu yazılı olarak size hızlı şekilde arz edeceğiz.
Sayın Vekilimiz Kemal Çelik Bey’in… Kaçak ocaklarla ilgili husus, diğer vekillerimiz tarafından
da gündeme getirilen bir husus. Orada yine yazılı olarak size cevap vermeyi düşünüyoruz.
Maden şehitlerinin işe alınması hususu toplu olarak gündeme getirildi. Bizim şu anda kalifiye
eleman yetiştirme kursumuz… Önceden çırak kursumuz vardı fakat tabii bu çırak kursu sonradan
-maalesef diyorum ben yani bir kurumda 1986’dan bu tarafa çalışan biri olarak söylüyorum- maalesef
iptal oldu. Keşke iptal olmasaydı. Dünya madencilik kültüründe, Almanya’daki Bochum Havzası’ndaki
madencilik kültürüyle beraber, eş değer, aynı kapsamda okul olarak açılmıştı. Ama tabii, 1980 küsurlu
yıllar, 1985, 1986, 1990 yılları arasında kurumdaki mevcut yöneticilerimizin kararı çerçevesinde iptal
olan bir yer. Keşke iptal olmasaydı, bunu da üzülerek söylüyorum.
Onun ötesinde, bizim şu anda kanundan kaynaklanan iş güvenliği uzmanlarının eğitim portföyünün
haricinde başka bir kalifiye eleman yetiştirme kursumuz yok. Yalnız, Millî Eğitim Bakanlığıyla beraber
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yaptığı protokol çerçevesinde Zonguldak’ta maden lisesi
eğitimi konusunda bir protokol yapıldı. Şu anda çok fazla belki işlevselliği yok ama bu konuda bir adım
atılacak. Bu bahsedilen anlamdaki kalifiye eleman açığı oradan tamamlatılacak diye düşünüyorum.
Sayın Deniz Yavuzyılmaz Vekilimizin… TTK’nin gayrimenkulleriyle ilgili zaten vekilimiz aynı
kapsamı gündeme getirdi. Onu yazılı olarak cevaplamayı düşünüyorum.
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Özel güvenlik görevlileriyle ilgili, burada bir uygulama yönetmeliği çıkması gerekiyor. Yani
istisnayı… Bizim kamudaki mevcut güvenlik görevlilerinin, en son yapılan görüşmelerde, kapsam
içerisinde olduğu şeklinde bir bilgi transferi oldu. Yalnız, uygulama yönetmeliğinde netleşme şu anda
söz konusu olmadı Sayın Vekilim.
Sayın Vekilim, madencilerin TTK’den eğitimi hususunda Mesleki Yeterlilik Kurumuyla beraber
şu anda beraber yol alıyoruz. Bizim üzerimizden sertifikalandırma söz konusu olacak. Orada iyi bir yol
aldığımızı düşünüyorum.
TOKİ’yle ilgili bilgiyi ben size yazılı olarak arz etmeyi düşünüyorum.
BAŞKAN – Toparlayalım Sayın Genel Müdürüm.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Tamam Efendim.
Deniz tabanıyla ilgili de yine en son bilgiyi yazılı vereceğim.
Madencilik hazırlık hususuna gelince, bizim, 2013 en son Kozlu’daki kaza ve ondan önceki
Karadon’daki kazadan sonra hazırlık işlerimiz muvazaalı iş ilişkisi olarak hukuken bağıtlandığı için
bizim şu anda bu anlamda herhangi bir yol alma pozisyonumuz yok.
Diğer konuları yazılı olarak arz etmeyi düşünüyorum.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseseleri Amasra, Armutçuk, Karadon,
Kozlu ve Üzülmez işletmelerinin 2015 ve 2016 yılı hesap dönemine ilişkin sonuç bölümünü ayrı ayrı
okutup ibraya sunacağım.
Şimdi, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 2015 yılı sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Türkiye Taşkömürü Kurumunun 2015 yılı bilançosu ve 4 milyon 168
bin 465,21 Türk lirası dönem zararıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
İbra edenler… Etmeyenler… İbra edilmiştir.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün 2016 yılı sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Türkiye Taşkömürü Kurumunun 2016 yılı bilançosu ve 9 milyon 478
bin 196,33 Türk lirası dönem zararıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
İbra edenler… Etmeyenler… İbra edilmiştir.
Türkiye Taşkömürü Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılı sonuç bölümünü
okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılı bilançosu ve 67
milyon 898 bin 981,38 Türk lirası dönem zararıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
BAŞKAN – İbra edenler… Etmeyenler… İbra edilmiştir.
Türkiye Taşkömürü Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılı sonuç bölümünü
okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılı bilançosu ve 74
milyon 795 bin 318,13 Türk lirası dönem zararıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
BAŞKAN – İbra edenler… Etmeyenler… İbra edilmiştir.
TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılı sonuç bölümünü okutuyorum:
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SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılı bilançosu ve
94 milyon 809 bin 858,9 Türk lirası dönem zararıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
BAŞKAN – İbra edenler… Etmeyenler… İbra edilmiştir.
TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılı sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılı bilançosu ve
97 milyon 957 bin 776,31 Türk lirası dönem zararıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
BAŞKAN – İbra edenler… Etmeyenler… İbra edilmiştir.
TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılı sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılı bilançosu ve
274 milyon 923 bin 923,12 Türk lirası dönem zararıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
BAŞKAN – İbra edenler… Etmeyenler… İbra edilmiştir.
TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılı sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılı bilançosu ve
336 milyon 726 bin 292,08 Türk lirası dönem zararıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
BAŞKAN – İbra edenler… Etmeyenler… İbra edilmiştir.
TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılı sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılı bilançosu ve 177
milyon 687 bin 038,77 Türk lirası dönem zararıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
BAŞKAN – İbra edenler… Etmeyenler… İbra edilmiştir.
TTK Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılı sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılı bilançosu ve 197
milyon 798 bin 856,77 Türk lirası dönem zararıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
BAŞKAN – İbra edenler… Etmeyenler… İbra edilmiştir.
TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılı sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2015 yılı bilançosu ve
136 milyon 163 bin 353,31 Türk lirası dönem zararıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
BAŞKAN – İbra edenler… Etmeyenler… İbra edilmiştir.
TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılı sonuç bölümünü okutuyorum:
SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ – Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesinin 2016 yılı bilançosu ve
170 milyon 461 bin 538,94 Türk lirası dönem zararıyla kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.
BAŞKAN – İbra edenler… Etmeyenler… İbra edilmiştir.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseseleri Amasra, Armutçuk, Karadon,
Kozlu ve Üzülmez işletmelerinin 2015 ve 2016 yıllarına ait üst komisyon toplantısı tamamlanmıştır.
Tüm katılımcılara teşekkür ederim.
Sayın Genel Müdürüm teşekkür konuşması için son sözü size veriyorum.
Buyurun.
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
T: 20

O: 1

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ KAZIM EROĞLU – Sayın Başkan,
sayın üyeler, kamunun değerli katılımcıları; ben bu Komisyon öncesinde başlayan süreçte ve bu
Komisyondaki görüşmeler esnasında, kamunun kaynaklarıyla kamu adına -kanunlar ve yönetmelikler
çerçevesinde yapmamız hususunda- yaptığımız tetkikler, yaptığımız çalışmalar, bize önerileriniz için
son derece gönülden teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Biz de teşekkür ediyoruz, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz, işlerinizde kolaylıklar
diliyoruz Sayın Genel Müdürüm.
Değerli Komisyon üyeleri, böylelikle denetim kapsamındaki kuruluşların 2015-2016 hesap
dönemlerine ilişkin toplantılar tamamlanmıştır.
Sizlere, Komisyon personelimize, Sayıştay mensuplarına, katkı veren kamu kurum ve
kuruluşlarımızın temsilcilerine ben de teşekkür ediyorum.
Toplantıyı kapatıyorum.
Kapanma Saati: 14.21
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