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Fatih DÖNMEZ 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

 

Ülkemizin enerji arzında dışa bağımlılığını azaltma amacı doğrultusunda, yerli kömür kaynaklarımızın 

aranması ve üretilmesine yönelik çalışmalar tabii kaynaklara ilişkin ulusal politikalarımızın önemli bir 

parçasını oluşturmaktadır.  

Bakanlığımız ilgili kuruluşu olan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü, Ülkemizin 

enerji ihtiyacını karşılamak üzere; linyit, asfaltit, bitümlü şeyl, turba gibi enerji hammaddelerini etkin 

ve verimli bir şekilde aramak, üretmek, temiz kömür teknolojilerine uygun olarak kullanımlarını 

sağlamak ve stratejik öneme sahip ikincil ürünleri elde etmek temel amacı çerçevesinde faaliyetlerini 

yürütmektedir. 

Artan enerji ihtiyacının karşılanmasında, yerli linyitlerimizin gerek elektrik enerjisi üretimi amaçlı 

gerekse ısınma ve sanayide kullanımının artırılması, enerji güvenliğinin yanında ekonomiye katkı 

sağlaması bakımından da büyük önem taşımaktadır.  

Ancak; gelişen çevre bilinci ve yaptırımlar paralelinde kömür kalitesine en uygun, maliyet etkin, daha 

temiz, verimli ve çevreye uyumlu teknolojilerin belirlenip kullanılması yolu ile çevreye zararlı 

Bakan Sunuşu 
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emisyonların azaltılması zorunluluk arz etmektedir. Dünyada temiz kömür teknolojileri alanında 

ortaya çıkan olumlu gelişmeler, kömür yakma teknolojilerindeki hızlı gelişim, kömür madenciliğindeki 

teknolojik gelişmeler, dünyada petrol ve doğalgaz rezervlerinin hızla tükenmesi,  buna karşın 

ülkemizin zengin linyit rezervlerine sahip olması ve yapılacak aramalar ile yeni kömür yataklarının 

bulunup geliştirilmesi fırsatları düşünüldüğünde; TKİ’nin bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi 

durumunda, gelecek yıllarda ülkemiz enerji güvenliği ve ekonomisine sağlayacağı katkı artarak devam 

edecektir. 

Kömürden yararlanmada, bilimsel yöntemler kullanılmak sureti ile yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile 

kömürün zenginleştirilmesinin yanında, kömürün gerek termik santrallerde gerekse ısınma ve 

sanayide verimli ve çevreye en az zararla kullanımına yönelik araştırmalarda bulunmayı stratejik birer 

husus olarak görmekteyiz.  

TKİ Genel Müdürlüğü, ülkemizde kömür üretimi ve kullanımı alanlarında, kuruluşundan itibaren 

önemli görevler üstlenmiş olup, bundan sonra da bu alanlardaki çalışmalarını geliştirerek sürdürmeyi 

hedeflemektedir. Bu çerçevede, stratejik planlama çalışması, söz konusu hedefe ulaşabilmek 

bakımından Kuruluşumuza önemli bir fırsat sağlamıştır. 

TKİ, üretim ve satışlarını artırmaya yönelik proje ve faaliyetlerini geliştirme ve gerçekleştirme 

yönündeki çabalarını dönem süresince artırarak sürdürecektir. Söz konusu çalışmaların önemli bir 

boyutunu da özel sektörle yapılacak akılcı işbirlikleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede, genel ekonomik 

yarar, sektörün genel etkinlik ve verimliliğinin artırılması yönündeki hedeflerin gerçekleştirilmesi, bu 

kapsamda Kuruluş tarafından işletilmeyen sahaların ruhsat devri yoluyla ekonomiye kazandırılması, 

özel sektörden hizmet alımı şeklindeki işbirliklerinin kurumsal yapıyı güçlendirici yönde sürdürülmesi 

stratejik önemdedir. 

TKİ Genel Müdürlüğü, 2019-2023 yıllarını kapsayan amaçlar çerçevesinde önümüzdeki beş yıla ilişkin 

hedeflerini belirlemiş ve izleyeceği stratejileri açıklığa kavuşturmuştur. Bu amaç ve hedeflerin, ulusal 

politikaların gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı ve ülkemiz kömür sektöründe, 

kuruluşundan bugüne kadar önemli görevler üstlenmiş olan TKİ’nin önümüzdeki yıllarda çok daha 

başarılı çalışmalara imza atacağı inancındayım. 

Uygulamaya konulan TKİ Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının ülkemiz 

ekonomisine en yüksek katkıyı sağlaması ve gelecek beş yıla ışık tutmasını temenni eder, planın 

hazırlanması aşamasında emeği geçen bütün yönetici ve çalışanlara teşekkür ederim. 
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GENEL MÜDÜR SUNUŞU 
 

 
                                                                                                                 

 Ömer Bayrak 
                                                                                      Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür V. 

Ülkemizin ekonomik ve sosyal açıdan daha gelişmiş bir düzeye ulaşması için yaklaşık 62 yıldır 

faaliyetlerini sürdürmekte olan Kurumumuz, gelecek yıllarda da hizmetlerini aynı kararlılıkla yerine 

getirmeye devam edecektir.  

Kömür sektöründe Türkiye’de lider ve öncü bir Kurum olarak, ülkemizin milli serveti olan kömürü 

ekonomimize kazandırıp, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ana hedefimiz olup, TKİ ailesi olarak, 

anılan hedeflere ulaşmak konusundaki çalışmalarımızı büyük bir kararlılık ve azimle sürdürmeye 

devam edeceğiz.  

2019-2023 dönemi için Kurumumuzun amaçları 4 ana eksen üzerine kurulmuştur: 

Amaç 1. Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik 

enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmak. 

Amaç 2. Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak. 

Amaç 3. Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik öneme 

sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek. 

Amaç 4. Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak. 

Bu kapsamda büyük bir özveriyle hazırlanmış olan Stratejik Plan için emeği geçen tüm personelimize 

teşekkürü borç bilir,  önümüzdeki beş yıllık süreçte “TKİ 2019-2023 Stratejik Planı”nın Kurumumuzun 

amaç ve hedefleri doğrultusunda yapacağımız çalışmalara ışık tutacak bir kaynak olmasını temenni 

ederim. 
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T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI  
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI ONAYI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2019-2023 dönemine ilişkin hazırlamış olduğu 

Stratejik Plan; Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yatırım Programı ile Kamu Sermayeli 

İşletmeler İçin Stratejik Planlama Rehberine uygunluk kapsamında değerlendirilmiş ve uygulamaya 

konulması uygun bulunmuştur. 

 

                                                                                 Naci AĞBAL 

                                            T.C. Cumhurbaşkanlığı 

           Strateji ve Bütçe Başkanı 
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MİSYON 

Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere; linyit, 
asfaltit, bitümlü şeyl, turba gibi enerji hammaddelerini 
etkin ve verimli bir şekilde aramak, üretmek, temiz kömür 
teknolojilerine uygun olarak kullanımlarını sağlamak ve 
stratejik öneme sahip ikincil ürünleri elde etmektir. 

VİZYON 

"Kömür endüstrisinde uluslararası rekabet edebilirliği olan 
bir kuruluş olmak” 

 

AMAÇLAR 

Kurumumuzun öncelikli amaçları güçlü bir kurumsal 
yapının kurulması ile birlikte bu sayede verimlilik ve 
etkinliğin arttırılması bunun yanında özellikle Ar-Ge 
faaliyetlerine ağırlık verilerek üretim ve satışların 
artırılması şeklinde özetlenebilir. 



xviii 

 

 

Amaç 1 

Milli enerji ve 
maden 
politikaları 
kapsamında yerli 
kömür üretimini 
arttırarak, 
elektrik enerjisi, 
ısınma ve sanayi 
amaçlı tüketim 
paylarını 
yükselterek, 
pazarda kalıcı ve 
etkin olmak. 

 

Hedef 1.1. Kurumun 
sahip olduğu kömür, 
asfaltit ve bitümlü 
şeyl kaynaklarının 
arttırılması için 
çalışmalar yapılacak, 
mevcut 
kaynaklara/rezervlere 
yönelik belirsizlikler 
giderilecektir. 

 

Hedef 1.2. Üretimin 
fayda-maliyet analizi 
yapılarak, en uygun 
seviyelerin 
belirlenmesi ve 
Kurumumuz 
uhdesinde bulunan 
üretimi henüz 
yapılmamış ruhsat 
sahalarının 
ekonomiye 
kazandırılması ile yerli 
kömür üretiminin 
arttırılmasına katkıda 
bulunulacaktır. 

 

Hedef 1.3. Pazar 
analizleri yapılarak 
yerli kömürün 
kalitesinin ve pazar 
payının arttırılmasına 
yönelik altyapı 
çalışmaları 
yapılacaktır. 

Amaç 2 

Kurumun tüm 
faaliyetlerinde 
verimliliği 
arttırmak. 

 

Hedef 2.1. Verimlilik 
projesi kapsamında 
verimlilik göstergeleri, 
ölçüm ve 
değerlendirme 
yöntemleri 
belirlenerek; maliyet 
kalemleri 
düşürülecek, karlılık 
arttırılacak. 

 

Hedef 2.2. Maliyet 
kalemlerinin 
düşürülmesi, dışa 
bağımlılığın 
azaltılması amacıyla 
randımanı düşük 
makineler hizmet 
dışına alınacak ve 
makine ekipman 
parçalarında 
yerlileştirme 
yapılacaktır. 

 

Hedef 2.3. Tüm 
faaliyetlere ait veri ve 
hedef izlemelerinin 
elektronik ortamda 
geliştirilerek, analiz ve 
izleme sistemlerinin 
kurulması 
sağlanacaktır. 

Amaç 3 

Yerli kömür 
teknolojilerinin 
geliştirilmesi ile 
ekonomik değeri 
yüksek ve/veya 
stratejik öneme 
sahip ürünlerin 
elde edilmesine 
yönelik Ar-Ge 
faaliyetlerine 
devam etmek.  

 

Hedef 3.1. Yerli 
teknolojilerin 
geliştirilmesi ile katma 
değeri yüksek ve/veya 
stratejik önem arz 
eden Ar-Ge 
projelerine devam 
edilecektir. 

 

Hedef 3.2. Mevcut ve 
ileri teknolojiler ile 
kömür hazırlama ve 
zenginleştirme 
çalışmaları yapılacak, 
kalitenin ve verimin 
yükseltilmesi ile 
kömürün farklı 
alanlarda kullanımı 
araştırılacaktır. 

 

Hedef 3.3. Kömür 
üretiminin 
sürdürülebilir bir 
şekilde sağlanmasına 
yönelik çevre ve 
sosyal algı ile ilgili 
bilimsel ve yenilikçi 
çalışmalar 
yapılacaktır. 

Amaç 4 

Kurumsal yapıyı 
geliştirmek, 
güçlendirmek ve 
sürekliliğini 
sağlamak. 

 

Hedef 4.1. Kurumsal 
yapının sürekli 
iyileştirme esaslı 
stratejik hedef ve 
eylemleri kapsayacak 
şekilde geliştirilmesi 
ve güçlendirilmesi 
sağlanacaktır. 

 

Hedef 4.2. Kurumun 
faaliyet alanı ile ilgili 
başta iş sağlığı ve 
güvenliği olmak üzere, 
yönetim sistem ve 
standartlarına uyum 
sağlanması ve/veya 
geliştirilmesi 
sağlanacaktır. 

 

Hedef 4.3. Kurumun 
yurtdışında kömür 
arama, üretim ve 
ülkeye 
getirilebilmesine 
ilişkin detaylı 
çalışmalar yapılarak 
yol haritası 
belirlenecektir. 
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STRATEJİK PLAN HAZIRLIK 
SÜRECİ 

 

 

 

 

Bilindiği gibi, 10 Aralık 2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda 

stratejik planlama uygulamasının yasal altyapısı oluşturulmuş ve merkezi idareye bağlı tüm kamu 

kurum ve kuruluşlarına stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. 

Bakanlar Kurulu'nun 15 Ekim 2007 tarih ve 2007/12702 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 

Ortaklıklarının 2008 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Kararı" ise, 8 

Haziran 1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 

tabi kamu iktisadi teşebbüslerine stratejik plan hazırlama yükümlülüğü getirmiştir. 

Bu çerçevede, "TKİ Kurumu 2010-2014 Stratejik Planı" hazırlık çalışmalarına Aralık 2008 tarihi itibariyle 

başlanılmış ve söz konusu plan Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı ve Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanarak 22.02.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kurumumuz 2010-2014 Stratejik Planı 5 yıl süresince yürürlükte kalmış ve bu süre boyunca planın 

izleme ve değerlendirmesi düzenli olarak Stratejik Planlama Koordinasyon Birimi tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu plan uygulaması 2014 yılı sonunda tamamlanmıştır. 

Bakanlar Kurulu'nun 30 Eylül 2013 tarih ve 2013/5503 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 

Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının” 23. Maddesinde “…stratejik 

plan dönemleri 2014 yılı içinde sona erecek olan kamu iktisadi teşebbüsleri, Mülga Kalkınma 

Bakanlığınca Müsteşarlığın görüşleri dikkate alınarak belirlenen stratejik planlara ilişkin usul ve esaslar 

çerçevesinde,  stratejik planlarını hazırlarlar.” denilmektedir. “TKİ Kurumu 2015-2019 Stratejik Planı” 

bu çerçevede hazırlanmış olup, 2015 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir. 2015-2019 Stratejik Planı 

31.12.2019 tarihinde sona erecek olup, 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

"Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 8'inci Maddesi 

ve Mülga Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu ve 

Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Stratejik Planlama Rehberi"  çerçevesinde Kurumumuzun 2020-2024 

Stratejik Planı hazırlık süreci 06.06.2018.tarihli 2018/1 sayılı genelge ile başlatılmış idi. 

Ancak; Cumhurbaşkanlığımız tarafından 03.08.2018 tarihinde kamuoyuna açıklanan "Cumhurbaşkanlığı 

100 Günlük İcraat Programı" nda “2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı 

sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması" hedefine yer verilmiş ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığından gelen ilgide kayıtlı yazıda, Bakanlıklar ile Bağlı, İlgili ve İlişkili kuruluşlarının 

Stratejik Planlarını, 2019-2023 dönemini kapsayacak ve Kalkınma Planı ile Orta Vadeli Programda 

belirlenen hedef ve politikaları içerecek şekilde ilgili mevzuata uygun bir biçimde hazırlayarak 
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15.11.2018 tarihine kadar değerlendirilmek üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermesi gerektiği 

belirtilmiştir. Bu çerçevede, hazırlanacak olan Kurumumuz Stratejik Planı uygulama dönemi "2020-

2024" yerine "2019-2023" olarak belirlenmiş olup, Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları bu doğrultuda 

yürütülmüştür.  

Cumhurbaşkanlığı’nın 16 Ekim 2018 tarih ve 2018/186 sayılı "Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 

Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının” 23. Maddesinde “…stratejik 

plan dönemleri 2019 yılı sonunda bitecek olan kamu iktisadi teşebbüsleri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

tarafından Bakanlığın görüşleri dikkate alınarak belirlenen stratejik planlara ilişkin usul ve esaslar 

çerçevesinde, stratejik planlarını hazırlar.” denilmektedir. 

Kurumumuz, 2010-2014 Stratejik Planı’nda Stratejik Plan çalışmalarında TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk 

ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)’den yöntem, süreç danışmanlığı ve eğitim konularında sınırlı bir hizmet 

almış; 2015-2019 Stratejik Planı’nda ise sadece stratejik planlama eğitimi alarak çalışmalarını yapmıştır. 

Bu planın hazırlanmasında ise dışarıdan herhangi bir hizmet ya da eğitim alınmamıştır. 2019-2023 

Stratejik Planı, Genel Müdürlük Makamının yönlendirmesi, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığı’nın koordinatörlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından tamamen Kurumun kendi 

imkânlarıyla hazırlanmıştır. 

Hazırlanan Stratejik Plan; 2019-2023 yılları ve sonrasında TKİ Kurumu’nun geleceğini belirleyecek 

çalışmaların yapılmasını, kurumun güçlü yönlerinin öne çıkarılarak geliştirilmesini ve faaliyetlerin 

giderek daha nitelikli gerçekleştirilmesini sağlama ve Kurumu daha da ileriye götürme çabalarında yol 

gösterici olma amaçlarını taşımaktadır. 

Bu çerçevede, “TKİ Kurumu 2019-2023 Stratejik Planı”dört ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm 

olan “Durum Analizi” bölümünde, kuruluşun mevcut durumu ortaya konulmaktadır. Bu bölümde 11 alt 

başlıktan oluşmaktadır.  

İlk alt başlık olan Kurumsal tarihçe bölümünde; Kurumun tarihsel gelişimi kısaca özetlenmiş, ardından 

ikinci bölümde bir önceki Stratejik Plan’ın uygulamasına ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Üçüncü alt başlıkta; kuruluşun bağlı olduğu ilgili yasal mevzuatlar özetlenmiş ve mevzuat analizi 

yapılmıştır. Dördüncü alt başlık olan üst politika analizi bölümünde; kuruluşun faaliyet ve hedeflerini 

belirlerken göz önünde bulundurulması gereken üst politika belgeleriniz analizi yapılmıştır. Beşinci alt 

başlıkta yer alan “faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin analizi” bölümünde; Kurumun faaliyet alanları 

ürün yelpazesi, satışları ve diğer faaliyetlerine yer verilmiştir. Altıncı alt başlık olan “paydaş analizi” alt 

başlığında ise; kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu veya olumsuz yönde 

etkilenenlere yer verilmiş, dış paydaş anketi yapılarak bunların sonuçlarına değinilmiştir. Yedinci ve bir 

sonraki alt başlık olan “kuruluş içi analiz” alt başlığında; insan kaynakları ve yetkinlik analizine, 
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kurumsal kültür analizine, fiziksel kaynak, teknoloji ve bilişim alt yapısı analizine ve mali durum analizi 

bölümlerine yer verilmiştir. Bir sonraki alt başlık olan “Finansal Analiz” bölümünde ise; finansal 

tablolara, finansal analiz değerlendirme ve sonuçlarına yer verilmiştir. “Sektörel Analiz” alt başlığında 

ise; kuruluşun dış çevresine ilişkin bir analiz yapılmış, bu kapsamda kuruluşun faaliyet gösterdiği kömür 

endüstrisi alanında Dünya ve Türkiye’deki gelişmeler incelenmiş ve genel bir rekabet analizi yapılmıştır. 

Onuncu alt başlık olan “GZFT Analizi” bölümünde; kurumun güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiş, kurumun 

karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditlere yer verilmiş GZTF matrisi oluşturularak tespit ve ihtiyaçların 

belirlenmesi bölümlerine yer verilmiştir. Durum analizi bölümünün son alt başlığın da ise diğer analiz 

sonuçlarının değerlendirilmesi ile stratejileri belirlemekte önem arz eden tespitler ve ihtiyaçlar tablosu 

oluşturulmuştur. 

İkinci bölümde ise; kuruluşun var oluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon, 

ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon ve kuruluşun 

faaliyetlerine yön verecek temel değerler belirlenmektedir. Bu bölümde; Kurumun belirlediği hedeflere 

ulaşabilmesi bakımından gereken çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak 

tanımlanabilecek amaçlar, söz konusu amaçlara yönelik hedef, proje ve faaliyetler ile proje ve 

faaliyetlere ilişkin performans göstergeleri tanımlanmaktadır. 

Üçüncü bölümde; proje ve faaliyetler bütçelendirilmekte, dördüncü ve son bölümde ise TKİ 2019-2023 

Stratejik Planı için uygulama, izleme ve değerlendirme çerçevesi çizilmektedir. 
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1. DURUM ANALİZİ 
 

 

 

Zonguldak Havzası’ndaki geçmişi de dikkate alındığında neredeyse 165 yıllık bir deneyime sahip olan 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun günümüzdeki mevcut durumu değerlendirilmekte ve geleceğe 

ışık tutması bakımından genel bir kuruluş içi analiz yapılmaktadır.  

1.1 Kurumsal Tarihçe 
TKİ Kurumu 22 Mayıs 1957 tarih ve 6974 sayılı TKİ Kurumu Teşkilat Kanunu’nun 31 Mayıs 1957 tarih ve 

9621 sayılı Resmi Gazete’de ilanı ile kurulmuş 1982 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) 

kurulmasıyla, Zonguldak Kömür Havzası’ndaki işletmeler TKİ bünyesinden ayrılarak TTK bünyesine 

geçmiştir. 

1978 yılına kadar Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi’ne (GLİ) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Soma 

havzasındaki maden kömür sahalarının işletilmeye başlanması 1913 yıllarına kadar uzanmaktadır.  1939 

yılına kadar özel sektör tarafından işletilen sahalar, 1939 yılında Etibank’a, 1957 yılında da TKİ’ye 

devredilmiş ve 1978 yılına kadar GLİ tarafından işletilmiştir. 27.07.1978 yılında Ege Linyitleri İşletmesi 

(ELİ) kurulmuş ve bu tarihten itibaren ocaklar ELİ tarafından işletilmeye başlanmıştır. 

TKİ’nin faaliyetleri, özellikle 1970’li yılların sonlarından itibaren hız kazanmıştır. 04.10.1978 tarih ve 

2172 sayılı “Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun” ile Termik santrallerin ihtiyacının teminat 

altına alınması ve zamanında sağlanması, belirli bir plana göre üretim yapılarak, enerji konusunda 

sıkıntıya meydan vermemek için santral bölgelerine yakın ve bu amaca uygun bulunan kömür 

sahalarının ilgili devlet kuruluşu eliyle işletilmesi kabul edilmiştir. Bu düzenleme sonrasında, TKİ; 

Orhaneli, Keles, Tunçbilek, Ömerler, Seyitömer, Işıklar, Eynez, Darkale, Tınaz-Bağyaka, Sivas-Kangal, 

Beypazarı-Çayırhan, Afşin-Elbistan ve Bingöl-Karlıova gibi önemli yatırım projelerini hızla devreye 

sokmuştur. 

Bu gelişmeler sonucunda TKİ, 1990’lı yılların başında yıllık 60 milyon ton üretim yapabilecek kapasiteye 

ulaşmıştır. Ancak, TKİ’nin gerçekleştirmiş olduğu projelerden 4,2 milyon ton/yıl kapasiteli Sivas-Kangal 

1989 yılında, 20 milyon ton/yıl kapasiteli Afşin-Elbistan 1995 yılında ve 4,3 milyon ton/yıl kapasiteli 

Beypazarı-Çayırhan ise 2000 yılında Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (E.Ü.A.Ş) devredilmiştir. Ülke 

genelinde ısınma ve sanayinin kömür talebini karşılamak amacıyla kurulmuş olan, merkezi Ankara’daki 

Kömür Satış ve Tevzii Müessesesi ve buna bağlı 18 il ve 4 ilçedeki Kömür Satış Şubeleri ise 1991 yılında 

kapatılmıştır. 
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Son olarak; 2012 Ekim ayında Kütahya Seyitömer’deki, 2013 Ağustos ayında Muğla Yatağan ve 

Milas’daki, 2014 yılı Aralık ayında ise Bursa Orhaneli’ndeki kömür işletmeleri özelleştirilerek TKİ 

bünyesinden ayrılmıştır. 

Kurulduğu tarih olan 1957’den günümüze TKİ’nin önemli geçiş dönemleri alttaki grafiklerde verilmiştir: 

 

 

 

 

1957 

● TKİ’nin kuruluşu 1957-1980 

 

● Taşkömürü ve asfaltit dahil 
kömür üretimi yapılıyor. 

● Büyük ölçekli kömür 
sahalarının devletleştirilmesi.  

1980-1990 

 

● 12 Müessese  ile Bölge 
kalkınmalarına katkı; 

● TTK’nın kurulması (1982);  

● Taşkömürünün ayrılması ve 
linyite odaklanma; 

● Teshin, sanayi ve termik 
santral için kömür üretimi; 

● TKİ’nin büyük yatırımları;  

● Mekanize Madenciliğe 
geçiş. 

1990-2000 
● Çevre mevzuatı baskısı;  

● İthal kömür ve doğalgazın 
yaygınlaşması teshin 
pazarında daralma;   

● Yatırımların azalması; 

● Ağırlıklı olarak açık 
işletmelerden kömür üretimi 
ve dekapajda yüklenici payı 
artışı; 

● Artan maliyetler ve yardımcı 
işlerde hizmet alımı; 

● Sahaların EÜAŞ’a devri 
sonrası rezerv kaybı ve 
üretimdeki düşüş (45 milyon 
tondan 35 milyon tona). 

2000-2010 
● Açık işletmelerden kömür üretimi ve müteahhitlerle 
dekapaj; 

● Teshin talebinin azalmaya devam etmesi ve yerini ithal 
kömüre bırakması, termik santral beslemeye odaklanma; 

● Artan maliyetler ve küçük işletmelerin özelleştirilmesi; 

● Orta ölçekli rezervlerin elektrik üretim amaçlı rödovans 
yöntemiyle ihale edilmesi; 

● Dekapaj oranının artması, yeraltı kömür madenciliğine geçiş, 
yüksek maliyetler; 

● Sahaların sektörel bazda projelendirilmesi, hizmet alımı ve 
rödovans sözleşmeleriyle yeraltı madenciliğine geçiş; 

● Sahaların santrallerle birlikte özel sektöre devri; 

● Temiz kömür teknolojileri çalışmalarının başlaması, 
lavvarların kurulması, vb…;  

2010-2018 

● Özelleştirme ve EÜAŞ’ a devirler nedeniyle TKİ uhdesinde bulunan 
rezervin azalması; 

●Alternatif sektörlere yönelme (Hümik Asit, Bitümlü Şeyl, 
Gazlaştırma, kozmetik) ; 

●Rödovans yöntemiyle kurulan santrallerin enerji üretimi, 

● Büyük maden kazaları (Soma, Ermenek) sonrasında sektörün 
olumsuz etkilenmesi; 

● Ruhsat devri ihaleleri ile atıl bulunan sahaların ekonomiye 
kazandırılması. 
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1.2. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın 

Değerlendirilmesi  
TKİ 2015-2019 Stratejik Planı için 2014 yılında Yönetim Kurulu tarafından onay verilerek Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Mülga Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlıklarına gönderilmiş ve söz konusu 

kurumlar tarafından da onaylanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 23.07.2015 tarihli Olur’uyla 

yürürlüğe girmiştir. 

Bu tarihten itibaren, stratejik plana ilişkin yıllık performans programları da hazırlanmış ve gerek 

stratejik plan gerekse ilgili performans programlarının takibi sürekli yapılarak bunlara ilişkin yıllık izleme 

ve değerlendirme raporları hazırlanarak yönetim kademelerine iletilmiştir. 

Bununla beraber, dönem içerisinde stratejik planın uygulanmasına ilişkin önemli dar boğazlar söz 

konusudur. Öncelikle, kurum faaliyetleri, gerek makro enerji planlamalarındaki gerekse faaliyetleri TKİ 

faaliyetleriyle entegre özellik gösteren EÜAŞ gibi kuruluşların planlamalarındaki kısa vadeli 

değişimlerden büyük oranda etkilenmektedir. Kurumun, üretimlerini büyük ölçüde elektrik sektörüne 

yönelik gerçekleştiriyor olması nedeniyle elektrik üretim planlamalarındaki her sapma, Kurum 

orta/uzun vadeli planlarında da benzer şekilde sapmalara neden olmaktadır.  

2014 yılında Soma ve Ermenek’te meydana gelen elim yeraltı kömür madenciliği kazaları sonrasında 

yapılan kanuni düzenlemelerle yeraltı üretim maliyetleri bir anda artmış ve sektör açısından durgun bir 

sürecin başlamasına neden olmuştur. Akabinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının attığı adımlarla 

sektör yeniden toparlanma sürecine girmiştir. Bu kapsamda çalışanların daha güvenli bir şekilde işlerini 

yapabilmelerine ilişkin önemli adımlar atılırken; diğer taraftan sosyal ve mali haklarında önemli 

iyileştirmeler sağlanmıştır. İşyerlerinin oluşan mali yükten etkilenmemeleri için işverenlere de 

çalıştırdıkları personeli için destek ödemeleri yapılmaktadır. 

Yerli ve milli enerji stratejisi çerçevesinde yerli kömür termik santrallerine teşvik mekanizmaları 

devreye alınmış, yerli kömür kullanan ithal kömüre dayalı santrallere de destekler uygulanmıştır. 

Özellikle Çayırhan’da 2017 yılında uygulanan yeni ihale modeli ile enerji ve maden yatırımcısının önü 

açılmış; alım garantisi verilerek ucuz enerji temini yolunda önemli bir adım atılmıştır. 

TKİ’nin santral kurma şartıyla ihale etmiş olduğu sekiz adet sahadan, Göynük, Koyunağılı ve Silopi’den 

sonra Soma’da da 2019 yılı başında Kolin Termik Santrali faaliyete geçmiştir. İhalesi 2013 öncesinde 

gerçekleştirilmiş olan diğer dört sahadaki yatırımlarla ilgili yeniden değerlendirme çalışmaları ise halen 

devam etmektedir. 

Ayrıca, ilgili dönem içerisinde, Kuruma ait Eskişehir Alpu gibi önemli kömür kaynaklarına sahip bazı 

sahalarımız özel sektör tarafından termik santral kurma şartlı olarak işletilmek üzere 2017 yılında 
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EÜAŞ’a devredilmiş; Soma’da 3, Tunçbilek’te 1 olmak üzere toplam 4 sahada yaklaşık 376 milyon ton 

rezervi barındıran ruhsatlar ise 2018 yılında işletme hakkının devri suretiyle ihale edilmiştir.  Başarı ile 

gerçekleştirilen ihalelerin hayata geçmesiyle, 2023 yılı ve sonrasında yılda en az 16 milyon tonluk ilave 

bir kömür üretimi sağlanacaktır. Bu yatırımlarla 10-11 bin kişilik önemli bir istihdam öngörülmektedir. 

Yukarıda bahsedilen gelişmelerden dolayı ilgili dönem içerisinde önemli işler yapılmış olmasına rağmen, 

öngörülemeyen kazalar ve buna bağlı olarak yapılan kanuni değişikliklerden dolayı, plan hedeflerinde 

önemli sapmalar meydana gelmiştir.  

Altta sunulan detaylı tablolarda, 2015-2019 Stratejik Planı’na ilişkin gerçekleşme oranları ve 

açıklamalar verilmektedir. 

Çizelge 1. TKİ 2015-2019 Stratejik Plan Hedefleri 
STRATEJİK AMAÇ 1: Yerli kömür üretimi ve pazar payını artırmak, bu pazarda kalıcı ve etkin olmak. 

Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar kurumun sahip olduğu rezervler artırılacak, mevcut kömür 

rezervleri yeni kömür üretim projelerinde kullanılmak üzere geliştirilecek, rezervlere ilişkin risk ve 

belirsizlik en aza indirilecektir. 

Hedef 1.2. Plan dönemi sonuna kadar kömür üretimi arttırılacaktır. 

Hedef 1.3. Satışların arttırılmasına yönelik faaliyetler geliştirilecektir. 

STRATEJİK AMAÇ 2: Rekabet gücünü ve karlılığını yükseltmek için maliyetleri düşürmek, verimliliği 

artırmak. 

Hedef 2.1. Plan döneminde her işletme ve müessesede üretim maliyetleri düşürülecek, verimlilik 

artırılacaktır. 

Hedef 2.2. Kurum bünyesinde maliyet ve verimlilik analiz ve izleme sistemlerinin kurulması 

sağlanacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 3: Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine ağırlık vererek yeni teknolojiler geliştirmek 

ve kömürün farklı alanlarda kullanımı için ürün çeşitliliğini artırmak. 

Hedef 3.1. Plan döneminde Araştırma-Geliştirme harcamalarının toplam yatırım harcamalarına oranı 

yükseltilecektir. 

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurumsal yapının geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması. 

Hedef 4.1. Kurum iş süreçleri iyileştirilecek ve güçlendirilecektir. 

Hedef 4.2. Kurum bünyesinde bir Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile bir İç Denetim Dairesi 

Başkanlığı’nın kurularak Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi, performans programlarının 

takibi, iç kontol sisteminin oluşturulması ve kurumsal performans ve verimliliğin izlenerek arttırılması 

sağlanacaktır. 

Hedef 4.3. Kurumda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin standartlar yükseltilecektir. 

Hedef 4.4. Kurumun muhasebe sistem ve standartları geliştirilecektir. 

Hedef 4.5. Kurum bünyesinde etkin bir mühendislik/proje yapım ve değerlendirme 

yapılanmasıoluşturulacaktır. 

Hedef 4.6. Kurumun yurtdışında kömür arama, üretim ve ithalat yapabilmesine ilişkin yapı 

oluşturulacaktır. 
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Çizelge 2. TKİ 2015-2019 Stratejik Plan Hedefleri Gerçekleşme Durumu 

HEDEF/PROJE/FAALİYET 
GERÇEKLEŞME 

DURUMU 
AÇIKLAMA 

STRATEJİK AMAÇ 1: Yerli kömür üretimi ve 
pazar payını arttırmak, bu pazarda kalıcı ve 
etkin olmak. 

%83  

Hedef 1.1. Plan dönemi sonuna kadar 
kurumun sahip olduğu rezervler artırılacak, 
mevcut kömür rezervleri yeni kömür üretim 
projelerinde kullanılmak üzere geliştirilecek, 
rezervlere ilişkin risk ve belirsizlik en aza 
indirilecektir. 

%73  

A1/H1.1/PF1: TKİ-TPAO Ortak Yatırıma 
Yönelik Etüt ve Araştırma Projesi: 
Kurumumuz uhdesinde bulunan Bolu-
Göynük ve Mengen ile Ankara-Nallıhan-
Beydili civarındaki ruhsatlarımızda bitümlü 
şeyl kaynaklarımızdan sentetik petrol / 
sentetik gaz eldesi ve/veya elektrik enerjisi 
üretimi için bitümlü şeyl yakıtlı termik 
santral kurma imkanlarının araştırılması 
amacı ile, TPAO ile birlikte  %50 ortaklıkla 
yürütülecek proje kapsamında 
sahalarımızda jeolojik etüt, sondajlar ve 
çeşitli analiz ile pilot çapta araştırmaların ve 
değerlendirmelerin yapılması. 

%100 

Bolu-Göynük ve Mengen ile Ankara-Nallıhan-
Beydili civarındaki mevcut ruhsatlarımızda söz 
konusu çalışmalar tamamlanmıştır. Analiz değerleri 
yüksek olmasına ragmen, rezerv anlamında 
ekonomiklik sağlanamamıştır. Projenin işletilebilir 
ekonomik rezerv anlamında genişletilmesi için 
mücavir sahaların alınarak yeni jeolojik etüt, 
sondajlar ve çeşitli analiz ile pilot çapta 
araştırmaların ve değerlendirmelerin yapılması 
hedeflenmektedir. 

A1/H1.1/PF2: Batı ve Orta Anadolu Linyit 
Arama Projesi: 2013 yılında başlatılan ve 
devam eden TKİ Linyit Arama Projesi 
kapsamında Batı ve Orta Anadolu’da yeni 
ruhsat alınan 25 sahada toplam 15.800 m. ± 
%20 linyit arama sondajı ile 2014 yılında 
alınan 35 adet sahada ve ileriki yıllarda 
alınabilecek yeni sahalarda jeolojik, jeofizik, 
sondajlı etüt yapılması. 

%100 Çalışmalar tamamlanmıştır.   

A1/H1.1/PF3: Plan dönemi sonuna kadar 
yurtdışında ortak olunan/satın alınan 
kömür/ üretim sahası sayısı  

%20 

Yurtdışı açılımı için mevcut mevzuat hükümleri 
çerçevesinde, Bakanlığımız ve Bakanlar Kurulu 
Kararı gerekmekte olduğundan, gerekli çalışmalar 
yapılmasına rağmen, herhangi bir saha alınamaıştır. 

Hedef 1.2. Plan dönemi sonuna kadar 
tüvenan kömür üretimi artırılacaktır. 

%79  

A1/H1.2/PF1: Bolu-Göynük Kömür-Elektrik 
Üretim Projesi 

%100 

Termik santralin her iki ünitesi de bitirilerek, ticari 
elektrik üretimine başlanmıştır. TKİ ve ilgili 
yüklenici firma arasında rodövans hukuku 
işletilmektedir. 
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HEDEF/PROJE/FAALİYET 
GERÇEKLEŞME 

DURUMU 
AÇIKLAMA 

A1/H1.2/PF2: Adana-Tufanbeyli Kömür-
Elektrik Üretim Projesi 

% 60 

Sahada yaklaşık olarak 323 milyon tonluk, ortalama 
ısıl değeri 1290 kalori olan kömür mevcut olup; 
rezervin tamamı açık işletme yöntemiyle 
üretilmeye uygundur. 20.06.2012 tarihinde ihaleyi 
kazanan firma ile rödövans sözleşmesi imzalanmış, 
lisans ve ÇED işlemleri başlatılmış ve maden 
sahasına ait ÇED Olumlu raporu 24.04.2014 
tarihinde, termik santrale ait ÇED Olumlu raporu 
ise 11.04.2014 alınmıştır. Termik santrale ait Lisans 
belgesi için firma tarafından EPDK’ya başvurulmuş 
fakat; Elektrik Piyasası Lisans yönetmeliğinde 
yapılan değişiklikle bu başvuru Ön Lisans başvurusu 
olarak kabul edilmiş ancak; firma Ön Lisans Belgesi 
temininin ardından teminat bedelini 
yatırmamasından dolayı Ön Lisans iptal edilmiştir. 
Plan dönemi içerisinde, izinlerle ilgili yeniden 
başlatılan süreç tamamlanamadığından, proje ile 
ilgili yeniden değerlendirme çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

A1/H1.2/PF3: Eskişehir-Mihalıççık Kömür-
Elektrik Üretim Projesi 

%100 

Termik santralin ilk ünitesi 2016 yılında 
tamamlanmış, ikinci ünitesi de tamamlanmak üzere 
iken, yüklenici firmanın TMSF’ye devredilmesi 
nedeniyle, üretim çalışmalarına ara verilmiştir. 
Süreçle ilgili yeniden değerlendirme çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

A1/H1.2/PF4: Manisa-Soma-Deniş Kömür-
Elektrik Üretim Projesi 

%100 

Yaklaşık olarak 152 milyon ton rezerve sahip alanda 
yıllık 2.700.000.000 kwh elektrik üretilmesi ile ilgili 
olan rödövans sözleşmesi 03.10.2012 tarihinde 
imzalanmıştır. İnşa süreci tamamlanan santralin, 
19.01.2019 tarihinde ilk ünitesi devreye alınarak 
ticari elektrik üretimine başlanmıştır.   

A1/H1.2/PF5: Bursa-Keles Kömür-Elektrik 
Üretim Projesi 

%50 

Yaklaşık olarak 69 milyon ton rezerve sahip saha 
için 270 MW’lık termik santral kurulum şartlı olarak 
çıkılan ihale sonucunda yüklenici firma ile 
21.11.2012 tarihinde rödövans sözleşmesi 
imzalanmıştır. Firma tarafından Kurumumuza 
gönderilen yazılarında Davutlar sahasında mevcut 
olan çevresel ve sosyal sorunlar nedeniyle ve 
elektrik piyasasındaki enerji birim fiyatlarının 
azalması nedeniyle sözleşmenin 27. Maddesine 
göre tasfiye talep edilmiştir. Proje ile ilgili yeniden 
değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

A1/H1.2/PF6: Kütahya-Domaniç Kömür-
Elektrik Üretim Projesi 

%50 

Yaklaşık 128 milyon tonluk, ortalama ısıl değeri 
2135 kalori olan saha, yeraltı yöntemiyle 
üretilmeye uygundur. 300MW gücünde termik 
santral kurulması şartı ile rödövans karşılığı 
işletilmesine dair sözleşme ilgili firma ile 
09.03.2013 tarihinde imzalanmıştır. Firma, ÇED 
sürecinde olumlu karar elde edemedikleri ve yeraltı 
madenciliği kapsamında Maden Kanununda yapılan 
değişikliklerle ortaya çıkan maliyet artışlarından 
ötürü projenin uygun olmayacağının öngörüldüğü 
belirtilerek sözleşmenin 27. Maddesine göre 
tasfiyesi talep edilmiştir. Proje ile ilgili yeniden 
değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir. 
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HEDEF/PROJE/FAALİYET 
GERÇEKLEŞME 

DURUMU 
AÇIKLAMA 

A1/H1.2/PF7: Bingöl-Karlıova Kömür-
Elektrik Üretim Projesi 

%50 

Yaklaşık 91 milyon tonluk, ortalama ısıl değeri 1450 
kalori olan saha, açık işletme yöntemiyle 
üretilmeye uygundur. 150 MW gücünde termik 
santral kurulması şartı ile rödövans karşılığı 
işletilmesine dair sözleşme ilgili firma ile 
15.08.2013 tarihinde imzalanmıştır. Sahada rezerv 
alanı üstünde birisi bitmiş iki adet HES projesi 
bulunduğundan öncelikle bu sorunun çözümü 
yönünde gayret gösterilmiştir. Bu aşamada bölgede 
başlayan terör eylemleri nedeni ile sahada çalışma 
yapılamadığından Ön Lisans, Lisans ve ÇED süreci 
başlatılmamıştır. Proje ile ilgili yeniden 
değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

A1/H1.2/PF8: Ömerler Yeraltı 
Mekanizasyon Tevsii Projesi 

%100 
Proje tamamlanmış olup, kömür üretimine yönelik 
çalışmalara başlanmıştır. 

A1/H1.2/PF9: Eskişehir-Alpu, Trakya-Vize ve 
Konya-Ilgın rezervlerinin ekonomiye 
kazandırılması 

%100  

Alpu sahasındaki etüt çalışmaları tamamlanmış 
olup, E sektörü hariç diğer sektörler ekonomiye 
kazandırılmak üzere EÜAŞ’a devredilmiştir.  
Trakya-Vize sahasındaki çalışmalar tamamlanmış 
olmasına rağmen, bölgedeki çevre hassasiyetleri 
nedeniyle, ihale süreçleri başlatılamamıştır. 
Konya-Ilgın sahasındaki çalışmalar da tamamlanmış 
olup, ekonomiye kazandırılmıştır. 

Hedef 1.3. Satışların arttırılmasına yönelik 
faaliyetler geliştirilecektir. 

%96  

A1/H1.3/PF1: Pazar Analizi Projesi %100 
Ülkemiz kömür sektörü, TKİ pazar payı ve 
potansiyel müşterilerle ilgili çalışmalar 
tamamlanmıştır. 

A1/H1.3/PF2: Kömür Stok Sistemi Araştırma 
Projesi: ELİ ve GLİ Müesseselerince üretilen 
kömürlerin stoklanabilme imkanlarının 
belirlenmesine yönelik araştırma projesi 
yapılacaktır. 

%70 

Muhtaç ailelere yapılan kömür yardımları için  
çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarına, 2018 yılı 
itibariyle mülga Hazine Müsteşarlığı tarafından bir 
termin planı eklenerek sevkiyatlar tüm yıla yayılmış 
olup kömür stoğu yapılmasına gerek kalmadığından 
proje sonlandırılmıştır. 

A1/H1.3/PF3: GLİ Kömür Torbalama 
Faaliyetleri: GLİ’de üretilen kömürlerin 
torbalanma miktarı arttırılacaktır. 

%100 Belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 

A1/H1.3/PF4: GLİ ve ELİ’den üretilen toz ve 
parça kömürlerin demiryolu taşıma 
kapasitelerin artırılmasına ilişkin çalışmalar. 
GLİ vagon yükleme sahasında TCDD yeni 
hatlar eklemek ve mevcut hatları revize 
ederek GLİ vagon yükleme kapasitesinin 
artırılması sağlanacaktır. 

%100 
2018 yılında tamamlanan çalışmalar neticesinde 
TCDD ile ilgili hedeflere ulaşılmış olup, vagon 
yükleme kapasitesi arttırılmıştır. 

A1/H1.3/PF5: Laboratuvar Yeterlilik 
Belgelerinin Yenilenmesi 

%100 
Yeterlilik belgeleri yenilenmiş, mevcutta bütün 
belgeler aktif durumdadır. 

A1/H1.3/PF6: Laboratuvar Akreditasyon 
Belgelerinin Yenilenmesi 

%100 
Laboratuvar akreditasyon belgeleri yenilenmiş 
olup, mevcutta bütün belgeler aktif durumdadır. 

A1/H1.3/PF7: Uluslararası düzeyde 
laboratuvarlar arası karşılaştırma testlerine 
katılım sağlanacaktır. 

%100 
Hedeflenen karşılaştırma testlerinin tamamına 
katılım sağlanmıştır. 
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HEDEF/PROJE/FAALİYET 
GERÇEKLEŞME 

DURUMU 
AÇIKLAMA 

STRATEJİK AMAÇ 2: Rekabet gücünü ve 
karlılığını yükseltmek için maliyetleri 
düşürmek, verimliliği artırmak. 

%50  

Hedef 2.1: Plan döneminde her işletme ve 
müessesede üretim maliyetleri düşürülecek 
verimlilik artırılacaktır. 

%55  

A2/H2.1/PF1: Kömür Üretim Maliyetlerinin 
Düşürülmesi Projesi 

%60 

Optimum projelendirme anlamında en düşük 
maliyetler hedeflenmesine rağmen, akaryakıt 
fiyatlarının artması, dövizdeki dalgalanmalar, 
kanuni düzenlemelerden gelen ek maliyetler ve 
madencilik birim üretim maliyetlerinin artması 
nedeniyle belirlenen hedeflere ulaşılamamıştır. 

A2/H2.1/PF2: Dekapaj Maliyetlerinin 
Düşürülmesi Projesi 

%75 

Dekapaj faaliyetlerinin daha çok yükleniciler 
kanalıyla yaptırılması rekabet ortamını arttırmış 
böylece dekapaj maliyetlerinde bir miktar azalma 
sağlanmıştır. 

A2/H2.1/PF3: Kömür Zenginleştirme Tesis 
Maliyetlerinin Düşürülmesi Projesi 

%10 
Plan dönemi içerisinde başlatılan çalışmalar halen 
devam etmektedir. 

A2/H2.1/PF4: İşgücü Verimliliğinin 
Arttırılması Projesi 

%75 
İşgücü verimliliğinin artırılmasında başarılı sonuçlar 
alınmış olup, çalışmalar halen sürdürülmektedir. 

A2/H2.1/PF5: Enerji Giderlerinin Azaltılması 
Projesi 

%10 
Plan dönemi içerisinde başlatılan çalışmalar halen 
devam etmektedir. 

A2/H2.1/PF6: Makine Parkı İhtiyaç Analizi 
Araştırması 

%70 
Plan dönemi içerisinde başlatılan çalışmalar halen 
devam etmektedir. 

A2/H2.1/PF7: Birincil enerji yoğunluğunda 
iyileşme sağlanması 

%50 
Plan dönemi içerisinde başlatılan çalışmalar halen 
devam etmektedir. 

A2/H2.1/PF8: Yerli imalat kullanım 
oranlarının arttırılmasının sağlanması 

%5 

Kullanılan makine ve ekipmanların ithal kökenli 
olması nedeni ile yerli imalat imkanlarının 
araştırılmasına rağmen, yerli üretici 
bulunamadığından belirtilen hedefe 
ulaşılamamıştır. 

Hedef 2.2: Kurum bünyesinde maliyet ve 
verimlilik analiz ve izleme sistemlerinin 
kurulması sağlanacaktır. 

%10  

A2/H2.2/PF1: TKİ Maliyet ve Verimlilik 
İzleme ve Analiz Sistemi Projesi 

%10 
Plan dönemi içerisinde başlatılan çalışmalar halen 
devam etmektedir. 
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HEDEF/PROJE/FAALİYET 
GERÇEKLEŞME 

DURUMU 
AÇIKLAMA 

STRATEJİK AMAÇ 3: Araştırma-Geliştirme 
faaliyetlerine ağırlık vererek yeni 
teknolojiler geliştirmek ve kömürün farklı 
alanlarda kullanımı için ürün çeşitliliğini 
artırmak. 

%80  

Hedef 3.1. Plan döneminde Araştırma-
Geliştirme harcamalarının toplam yatırım 
harcamalarına oranı yükseltilecektir. 

%80  

A3/H3.1/PF1: Soma Gazlaştırma Projesi: 
Kömürün gazlaştırılması ve elde edilen 
sentez (syngas) gazından üre/amonyak, 
sentetik doğal gaz (SNG), metanol ve 
türevlerinin üretilmesi projesi 

%60 

Proje fizibilitesi, ortaklık modeli, Pazar analizi ve 
şirket modeli çalışmaları tamamlanmış olmasına 
rağmen, YPK Kararı alınmasına yönelik Mülga 
Kalkınma Bakanlığından onay alınamadığından 
süreç tıkanmıştır. Projenin uygulanacağı sahalar, 
ruhsat devri yöntemi ile ihale edildiğinden, proje 
sonlandırılmıştır. 

A3/H3.1/PF2: MicGas Kömür Biyoteknoloji 
Projesi:  Düşük kalorili ve hümik asit içeriği 
yüksek olan kömürlerin MicGas Kömür 
Biyoteknolojisi kullanılarak; gaz hümik asit, 
adsorban madde, A- hax ve diğer hümik 
maddelerin üretilmesi projesi 

%100 
Pilot ölçekte başarı elde edilmesine rağmen, ticari 
anlamda ekonomiklik sağlanamadığından proje 
sonlandırılmıştır. 

A3/H3.1/PF3: Kömürün Gazlaştırılması 
Sonucu Kimyasal Maddeler Elde Edilmesi: 
Tunçbilek 250 kg/saat kapasiteli sürüklemeli 
yatak gazlaştırma tesislerinden elde edilen 
gazın temizlenmesi ve metanol üretimi ile 
ilgili pilot ölçekte Ar-Ge çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. 

%70 

Gaz temizleme ünitesi devreye alınarak pilot tesiste 
muhtelif sahalara ait kömürlerin gazlaştırılması ve 
bu gazın temizlenmesi yönünde çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Metanol üretimi ile ilgili olarak 
tasarım, detay projelendirme ve teknik şartname 
çalışmaları sonucu yapılan araştırma ve 
hesaplamalarda yaklaşık maliyetin yüksek çıkması 
metanol bölümü beklemeye alınmıştır. Bunun 
yerine temiz gazın elektrik üretiminde 
değerlendirilmesi ve açığa çıkan atık ısıdan da 
yararlanılması amacıyla TÜBİTAK MAM Enerji 
Enstitüsü ile sözleşme imzalanmıştır.  Sentez 
gazından elektrik ve ısı üreten bir sistemin temini 
sağlanarak montajı yapılmış ve devreye alma 
çalışmaları devam etmektedir. 

A3/H3.1/PF4: Demonstrasyon Ölçekte 
Kömürün Gazlaştırılması Sonucu Kimyasal 
Maddeler Elde Edilmesi: Metanol üretimi ile 
ilgili demonstrasyon ölçekte Ar-Ge 
çalışmaları gerçekleştirilecektir.     

- Demonstrasyon projesi askıya alınmıştır. 

A3/H3.1/PF5: Kömürün Gazlaştırılması 
Sonucu Sıvı Yakıt ve Elektrik Üretimi ve 
Sentez Gazı (SNG) Elde Edilmesi: Temiz ve 
çevre dostu teknolojiler ile sıvı yakıt üretimi 
ve yüksek verimlilikte ayrıklaştırılmış ve 
merkezi santraller için uygulanabilir 
teknolojilerin geliştirilmesi ile ilgili Ar-Ge 
çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

%100 

TRİJEN Pilot tesisinde gazlaştırma, gaz temizleme 
ve sıvı yakıt üretim üniteleri devreye alınarak 
entegre test çalışmaları ile gazlaştırma sistemi 
parametrik test çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
Entegre test çalışmaları esnasında 1200 lt ham sıvı 
yakıt üretilmiştir. Öngörülen öncü tesis ile ilgili ön 
tasarım ve fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. 
KAMAG 1007 kapsamında pilot ölçekteki çalışmalar 
başarı ile tamamlanmıştır 
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HEDEF/PROJE/FAALİYET 
GERÇEKLEŞME 

DURUMU 
AÇIKLAMA 

A3/H3.1/PF6: Demonstrasyon Ölçekte 
Kömürün Gazlaştırılması Sonucu Sıvı Yakıt ve 
Elektrik Üretimi ve Sentez Gazı (SNG) Elde 
Edilmesi: Demonstrasyon Ölçekte Ar-Ge 
çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

%50 

KAMAG 1007 kapsamındaki çalışmalar 
tamamlandıktan sonra PSUP (Proje Sonuçları 
Uygulama Planı) amacıyla ön fizibilite yapılabilmesi 
için uzun süreli ve farklı kömürlerle de Ar-Ge 
çalışmaları yürütülmüş ve bunlara göre öngörülen 
demostrasyon ölçekli tesisle (öncü tesis) ilgili ön 
tasarım ve fizibilite çalışmaları tamamlanarak proje 
sonuç raporu Kurumumuza gönderilmiştir.  Sonuç 
raporu Kurumumuzca değerlendirilmiş ve PSUP ile 
ilgili olarak Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar nezdinde 
yapılan toplantılar sonucunda öncü demostrasyon 
tesisin kurulumu için, Elbistan vb. düşük kalorili 
linyitlerle uzun süreli test ve analizler yapıldıktan 
sonra nihai kararın verilmesi şekilinde karar 
alınmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.  

A3/H3.1/PF7: Türkiye Bitümlü Şeyl 
Yataklarında Solvent Ekstraksiyon Yöntemi 
ile Sıvı Yakıt Üretim Potansiyelinin 
Araştırılması (TKİ-TÜBİTAK MAM Projesi) 

- 
Bitümlü şeyl projesi kapsamında çalışmaların 
birleştirilmesi kararı alındığından, söz konusu proje 
askıya alınmıştır. 

A3/H3.1/PF8: Organik toprak düzenleyiciler 
için tarla ve sera denemeleri 

%100 

TKİ tarafından üretilen organik toprak düzenleyici 
gübreler ile ilgili kullanıcılar için gerekli bilgi 
birikimini sağlamak amacıyla sera ve tarla 
denemeleri yapılmıştır. Olumlu sonuçlar elde 
edilmiştir. TKİ Hümas ürününün pazarlama ve 
satışında alınan bu sonuçlar kullanılmıştır. 
Başarı ile tamamlanan çalışmalar, ticari ölçekte 
sürdürülmektedir. 

A3/H3.1/PF9: Kömürden Organomineral 
Gübre Üretim Çalışmaları: Ilgın’daki mevcut 
hümik asit tesisine ilave üniteler 
yapılacaktır. 

%100 

TÜBİTAK MAM ile pilot ölçekte yürütülen 
kömürden organomineral gübre üretim çalışmaları 
başarı ile tamamlanmıştır. Ancak   Ilgın Hümik asit 
tesisinin GLİ Tunçbilek İşletmesine taşınmasına 
karar verilmiştir. Bu nedenle taşıma tamamlanıp 
yeni ürünün pazarlama-satış çalışmaları 
sonuçlanıncaya kadar organomineral ünitesinden, 
bu aşamada vazgeçilmiştir.  

A3/H3.1/PF10: Çeşitli Alanlarda (Boya, 
Kauçuk, Su Arıtımı) Kullanılmak Üzere Hümik 
Asit Esaslı Maddelerin Üretimi: Ilgın’daki 
mevcut hümik asit tesisine ilave üniteler 
yapılacaktır. 

%50 

TÜBTAK MAM ile yürütülen sözleşme kapsamında 
Pilot ölçekte uygun hümatlar üretilerek, boya, 
seramik, kauçuk ve sanayi/evsel atıksu ve/veya 
içme suyu arıtım tesislerinde kullanılması 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
sonuçlara göre özellikle sodyum humatın seramik 
sanayinde kullanılabileceği, Türkiye Çimento 
Müstahsilleri Birliği Ar-Ge Enstitüsünde yapılan 
çalışma sonucunda priz geciktirici bir katkı olarak 
değerlendirilebileceği belirlenmiştir. Ancak mevcut 
hümik asit tesisinin GLİ Tunçbilek İşletmesine 
taşınmasına karar verilmiştir. Bu nedenle taşıma 
tamamlanıp yeni ürünün pazarlama-satış 
çalışmaları sonuçlanıncaya kadar adı geçen 
ünitelerden, bu aşamada vazgeçilmiştir. 
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HEDEF/PROJE/FAALİYET 
GERÇEKLEŞME 

DURUMU 
AÇIKLAMA 

A3/H3.1/PF11: Biyolojik Yöntemle Kömürün 
Gazlaştırılması ve Hümik Asit: Kömürün 
biyolojik gazlaştırılması ve hümik asit ile ilgili 
fizibilite çalışması. 

%100 

TÜBİTAK MAM ile yürütülen çalışmalar 
tamamlanmıştır. Laboratuvar ve fizibilite 
çalışmaları sonucunda ekonomiklik 
sağlanamadığından proje sonlandırılmıştır. 

A3/H3.1/PF12: Hümik Asit Ürün 
Çeşitlendirme Çalışmaları ve Tesis Yenileme: 
Tesiste revizyon. 

%25 

Mevcut hümik asit üretimine ilaveten 
leonarditlerin satışı ile ilgili gerekli izinler alınmıştır. 
Ancak mevcut hümik asit tesisinin GLİ Tunçbilek 
İşletmesine taşınmasına karar verilmiştir. Bu 
nedenle taşıma tamamlanıp yeni ürünlerin 
pazarlama-satış çalışmaları sonuçlanıncaya kadar 
tesiste yenileme ve revizyon işlerinden bu aşamada 
vazgeçilmiştir. 

A3/H3.1/PF13: Hümik Asit Üretimi: Hümik 
asit üretimine devam edilecektir. 

%100 

Hümik asitin tarımda kullanımına yönelik olarak 
2015-2018 yılları arasında 705.922 lt TKİ HUMAS 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Hümik asit üretimine 
devam edilmektedir. 2019 yılı Nisan sonuna kadar 
da yaklaşık olarak 160.000 lt hümik asit üretilmiş 
olup stoklarda 180.000 lt ürün vardır. 

A3/H3.1/PF14: Lavvar verimliliklerinin 
artırılmasına yönelik çalışmalar: Lavvarlarda 
toz, fındık parça vb. muhtelif ebatlarda 
kömürlerin kalite ve verimlilik yönünden 
iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

%50 

Hacettepe Üniversitesi ile işbirliği yapılarak lavvar 
verimliliklerinin artırılmasına yönelik olarak 
planlanan çalışmalar tamamlanmış ve alınan sonuç 
raporlarına göre gerekli ve uygun bulunan 
iyileştirmeler yapılmıştır. (özellikle elek aralıkları, 
yoğunluklar ve yoğunluk izleyicilerle takip vb) Diğer 
yandan yıkanmasında problem yaşanan GELİ 
Müessesesi ve YLİ işletmesinin özelleştirilmesi 
dolayısıyla bahsi geçen bu müessese ve 
işletmelerde yapılması gereken çalışmalara gerek 
kalmamıştır. 

A3/H3.1/PF15: Lavvar şlam atıklarının geri 
kazanımı: Şlam havuzlarındaki atık 
malzemelerdeki ince ebatlı kömürlerin geri 
kazanımı, yüksek killi malzemelerin 
değerlendirmesi ile ilgili Ar-Ge çalışması. 

%100 

2010 yılında GLİ Ömerler lavvarına, 2012 yılında 
Tunçbilek lavvarına multisiklon grubu (MSG), 
susuzlandırma eleği ve 2012 yılında ise ELİ Dereköy 
lavvarına   HI-G Dryer ünitelerinden oluşan ince 
kömür geri kazanımı sistemleri kurulmuştur.  Bu 

sistemlerden 2015-2018 yılları arasında yaklaşık 

800.000 ton ince taneli kömür geri kazanılarak 
yaklaşık 74 milyon TL kar sağlanmıştır. Ayrıca 
yüksek killi malzemelerin değerlendirilmesi 
kapsamında TÜBİTAK MAM birlikte Tunçbilek 
lavvar tesisinde bulunan şlam atıklarının (lavvar 
çıkışı) tuğla, çimento vb. yapı malzemelerinin 
üretiminde hammadde olarak değerlendirilmesi 
imkanlarının araştırılması projesi tamamlanmıştır. 
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HEDEF/PROJE/FAALİYET 
GERÇEKLEŞME 

DURUMU 
AÇIKLAMA 

A3/H3.1/PF16: Pilot ölçekte lavvar şlam 
atıklarının geri kazanımı 

%100 

Tamamlanan killi şlam malzemeleriyle ilgili sonuç 
raporları doğrultusunda pilot ölçekli çalışmalar 
yerine Kütahya tuğla fabrikası ve Eskişehir çimento 
fabrikasıyla görüşülerek uygun formülasyon ile 
doğrudan kısa süreli endüstriyel çaplı üretim 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  Projede şlam 
atıkları muhtelif oranlarda tuğla ve çimento 
harçlarına karıştırılarak özel bir üretim yapılmıştır. 
Üretilen bu tuğla ve çimentolara ait test ve kalite 
kontrol çalışmaları gerçekleştirilmiş olup başarılı 
sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar yaygınlaşma ve 
duyuru amacıyla muhtelif kongre, çalıştay vb 
etkinliklerde paylaşılmış ayrıca bölgesel toplantı 
yapılarak sonuçlar izah edilmiştir. 

A3/H3.1/PF17: Isıl değeri düşük kömürlerin 
ekstraksiyon yöntemiyle külsüzleştirilmesi 
ve alternatif ürünlerin geliştirilmesi: 
Laboratuvar koşullarında ve pilot ölçekte 
külsüz kömür üretimi ile ilgili proje. 

%100 

TÜBİTAK MAM ile imzalanan sözleşme kapsamında 
laboratuvar ve pilot ölçekte üretim çalışmaları ve 
elde edilen külsüz  ürünlerin karakterizasyon 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Alınan sonuçlar 
doğrultusunda 25 ton/saat kapasiteli bir tesis için 
ön fizibilite çalışması yapılmış ve üretim bilgi paketi 
hazırlanarak sonuç raporu tamamlanmıştır. Sonuç 
raporunun incelenmesi sonucunda bu aşamada  
üretim tesisi kurulması fizibl bulunmamış ve  proje 
sonlandırılmıştır. 

A3/H3.1/PF18: Kömürün briketlenmesi ve 
kurutulmasına ilişkin proje 

%100 

Proje kapsamında laboratuvar çalışmaları 
tamamlanarak pilot sistemin temini 
gerçekleştirilmiş ve muhtelif bağlayıcılar ile kömür-
kömür ve biyokütle-kömür karışımlarının 
briketlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca proje 
kapsamında parça ve briket kömürlerinin 
ambalajlanmasına yönelik çalışmalar da yapılarak 
sonuç raporu Kurumumuza gönderilmiştir. Sonuç 
raporunun incelenmesi sonucunda bu aşamada 
pazarlama satış çalışmalarının tamamlanması ve 
piyasa talebi oluşuncaya kadar üretime 
geçilmemesi kararı alınmıştır. 

A3/H3.1/PF19: Kuru zenginleştirme 
teknikleri optik zenginleştirme ve x-ray ile 
ilgili Ar-Ge çalışması 

- 

Güney Ege Linyitleri Müessesesi (GELİ) Yeniköy ve 
YLİ işletmesi sahalarında ve BLİ sahalarında 
yapılması planlanan bu çalışmalara bahsi geçen 
sahaların özelleştirilmesi nedeni ile ihtiyaç 
kalmamıştır.   

A3/H3.1/PF20: Kömür hazırlama ve kırma 
ile ilgili Ar-Ge çalışması 

- 
BLİ sahalarında yapılması planlanan bu çalışmalar 
adı geçen sahaların özelleştirilmesi nedeni ile 
ihtiyaç kalmamıştır 

A3/H3.1/PF21: Üretimde izleme ve kontrol 
sistemleri: Kömür madenciliğinde 
jeomekaniğin, maden mekaniğinin, çevre 
koşullarının, personelin, oluşabilecek 
tehlikelerin ve maden makinalarının, üretim 
miktarının izlenmesi amacıyla izleme ve 
kontrol sistemlerinin kurulmasına ilişkin AR-
Ge çalışması 

- 

Yasal Mevzuatın belirlenen tarihe kadar temin 
zorunluluğu getirmesi nedeniyle kömür üretimiyle 
ilgili kamu ve özel sektörün üretimde izleme ve 
kontrol sistemi ile ilgili ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde 
gidermesi nedeniyle bu kapsamda Ar-Ge 
faaliyetleri yapılmasına gerek kalmamıştır. 
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HEDEF/PROJE/FAALİYET 
GERÇEKLEŞME 

DURUMU 
AÇIKLAMA 

A3/H3.1/PF22: Üretim yapılan sahaların 
rehabilitasyonu 

%50 

Güney Ege Linyitleri Müessesesi (GELİ) Yeniköy ve 
YLİ işletmesi sahalarında yapılması planlanan bu 
çalışmalar bahsi geçen sahaların özelleştirilmesi 
nedeni ile gerçekleşememiştir. Kurumumuz ve MTA 
arasında 04.07.2018 tarihinde imzalanan  "Üretimi 
Tamamlanmış Maden Sahalarının Rehabilitasyonu" 
projesi kapsamında 2018 yılında Ege Linyitlerinde 
seçilen sahada arazi çalışmaları yapılmış olup yerli 
bitki üretimine yönelik fidan getirme, tesfiye ve 
sera kurma çalışmalarına 2019 yılı içinde devam 
edilecektir. 

A3/H3.1/PF23: Şlam havuzlarının 
susuzlandırılması, çevre mevzuatına uygun 
olarak depolanması: Üretilen ve stoklardaki 
şlamların geri kazanımı, şlamlardan kalan 
atıkların mevzuata uygun bir biçimde 
değerlendirilmesi ve depolanması 

%60 

Mevcut (eski) şlam havuzlarındaki mazlemelerin 
Etüt Proje Tesis ve İşletme Dairesi Başkanlıkları 
koordinatörlüğünde ihale yoluyla satışa 
sunulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.                                                                              
Mevcut lavvar tesislerinde oluşan şlam 
malzemesinin atık sınıfından çıkarılarak yakıt 
kategorisine dahil edilmesi ve ekonomiye 
kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar 
devam etmektedir. Son olarak; Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından şlam malzemesi üzerinde 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği kapsamında 2019 yılı Haziran ayı içinde 
yürürlüğe konulacak büyük yakma tesisleri yeni 
emisyon sınır değerleri baz alınarak daha önce 
Kurumumuzca yaptırılan yakma deneylerinin tekrar 
yaptırılması talep edilmiş olup, ilerleyen günlerde 
bahse konu yakma deneylerinin TÜBİTAK-MAM 
laboratuvarlarında yaptırılması planlanmaktadır. 

A3/H3.1/PF24: Kömürün iyileştirilmesi ve 
farklı alanlarda kullanımı için ürün 
çeşitliliğinin artırılmasına ilişkin temiz kömür 
teknolojileri, gazlaştırma, sıvılaştırma ve 
benzeri alanlarda Türkiye'de yapılacak ArGe 
çalışmalarının TKİ tarafından koordinasyon, 
izleme ve denetim sisteminin oluşturulması 

%100 

Söz konusu eylem planının etkin ve sağlıklı bir 
biçimde yürütülebilmesi için ilgili kuruluş ve 
paydaşların katıldığı istişari toplantı 8 Mart 2016 
tarihinde TKİ Konferans salonunda 
gerçekleştirilmiştir. Kamu özel sektör, üniversiteler 
ve araştırmacı kuruluşlardan oluşan geniş katılımın 
sağlandığı bu toplantıda ülkemizde kömür 
teknolojileri ile ilgili Ar-Ge ihtiyacının 
belirlenmesine ve gerçekleştirilmesine yönelik 
görüş ve öneriler ile Kurumumuzca yürütülecek 
olan izleme ve değerlendirme çalışması için yol 
haritasının belirlenmesi amaçlanmıştır. Eylemle 
ilgili kuruluşlardan eylem maddesi kapsamında 
güncellemeler 3’er aylık aralıklarla talep edilmekte 
olup bu kapsamdaki çalışmalar gerek yazışma ve 
gerekse yerinde incelemelerle takip edilmektedir. 
Ayrıca kömürle ilgili Ar-Ge faaliyetleri kapsamındaki 
muhtelif kongre, sempozyum, seminer vb. 
aktivitelere katılım sağlanarak, yayınlanan 
makaleler takip edilerek eylem maddesi 
kapsamındaki faaliyetlerin tespiti ve takibi 
yapılmaktadır. Yürütülen çalışmalar ayrıca yerinde 
incelenerek izleme ve denetleme faaliyetlerine 
devam edilmektedir. 
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HEDEF/PROJE/FAALİYET 
GERÇEKLEŞME 

DURUMU 
AÇIKLAMA 

STRATEJİK AMAÇ 4: Kurumsal yapının 
geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve 
sürekliliğinin sağlanması. 

%84  

Hedef 4.1. Kurum iş süreçleri iyileştirilecek 
ve güçlendirilecektir. 

%94  

A4/H4.1/PF1: Elektronik İhale Sistemi %100 Belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 

A4/H4.1/PF2: Satın Alma Sürecinin 
İyileştirilmesi 

%100 Belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 

A4/H4.1/PF3: Kurum Hukuksal Altyapısının 
Elektronik Ortama Aktarılması 

%100 Belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 

A4/H4.1/PF4: Kurum Mevzuatının 
İyileştirilmesi 

%100 Belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 

A4/H4.1/PF5: Kurum Organizasyon Analizi %100 Kurum Organizasyon Analizi yapılmıştır. 

A4/H4.1/PF6: Toplam personel eğitim 
harcamalarının yıllık brüt satış hasılatına 
oranı arttırılacaktır. 

%100 

Her yıl hazırlanan Kurumumuz Eğitim Plan ve 
Programına, personelimizin tesbit edilen eğitim 
ihtiyaçları için gerekli eğitim ödeneği ayrılmış ve 
yıllık brüt satış hasılatına oranı arttırılmıştır. 

A4/H4.1/PF7: Personelin Mesleki ve Teknik 
Gelişiminin Sağlanması 

%100 Belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 

A4/H4.1/PF8: Sivil Savunma Yapısının 
İyileştirilmesi 

%50 
Plan dönemi içerisinde başlatılan çalışmalar halen 
devam etmektedir. 

Hedef 4.2. Kurum bünyesinde bir Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile bir İç 
Denetim Dairesi Başkanlığı’nın kurularak 
Stratejik Planın izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, performans 
programlarının takibi, iç kontol sisteminin 
oluşturulması ve kurumsal performans ve 
verimliliğin izlenerek arttırılması 
sağlanacaktır. 

%70  

A4/H4.2/PF1: Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı’nın kurulması 

%50 
APK Dairesi Başkanlığı altında, Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü oluşturulmuştur. 

A4/H4.2/PF2: İç Denetim Dairesi 
Başkanlığı’nın kurulması 

%90 
İç Denetim Dairesi Başkanlığı kurulmasına rağmen, 
personel özlük hakları belli olmadığından kadro 
atamaları yapılamamıştır.  

Hedef 4.3. Kurumda iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin standartlar yükseltilecektir. 

%67  

A4/H4.3/PF1: İş sağlığı ve güvenliği 
faaliyetlerinin iyileştirilmesi 

%100 Belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 

A4/H4.3/PF2: Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Labratuvarının geliştirilmesi için yeni 
cihazların alınması 

%100 Belirlenen hedefe ulaşılmıştır. 

A4/H4.3/PF3: Madencilik Eğitim Merkezi 
kurulması 

%0 
İlgili çalışmaların Bakanlığımız talimatlarıyla MAPEG 
tarafından yapılmasına karar verilmiştir.  
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HEDEF/PROJE/FAALİYET 
GERÇEKLEŞME 

DURUMU 
AÇIKLAMA 

A4/H4.3/PF4:Uluslararası standartlarda 
etkin, verimli ve güvenli madencilik 
yapılmasına imkan sağlayacak işletme ve 
denetim yapısının hayata geçirilmesi 

%50 
Plan dönemi içerisinde başlatılan çalışmalar halen 
devam etmektedir. 

Hedef 4.4. Kurumun muhasebe sistem ve 
standartları geliştirilecektir. 

%55  

A4/H4.4/PF1: Türkiye muhasebe 
standartlarıyla uyumlu finansal raporlama 
yapılabilmesi bakımından gerekli kurumsal 
altyapı oluşturulacaktır. 

%0 
Yeni Plan dönemi içerisinde Uluslararsı Muhasebe 
Standartlarına uyumun sağlanması hedefi 
içerisinde çalışmalar halen devam etmektedir. 

A4/H4.4/PF2: Performans Esaslı Bütçeleme 
Sistemi 

%0 

Performans Esaslı Bütçeleme sistemi; kaynakların, 
kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda 
tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans 
ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak 
istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit 
eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme 
sistemidir. Performans esaslı bütçeleme; önceden 
planlanan stratejik amaç ve hedefler 
doğrultusunda belirlenen faaliyetlerin uygulama 
sonuçlarını izlemekte ve hedeflere yönelik 
çalışmaları analiz ederek raporlaması olduğundan 
Kurumun genel yapısı ile ilgili olup, Kurumsal olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

A4/H4.4/PF3: Uluslararası Muhasebe 
Standartlarına Uyumun Sağlanması 

%10 
Plan dönemi içerisinde başlatılan çalışmalar halen 
devam etmektedir. 

Hedef 4.5. Kurum bünyesinde etkin bir 
mühendislik/proje yapım ve değerlendirme 
yapılanması oluşturulacaktır. 

%20  

A4/H4.5/PF1: Proje Değerlendirme Karar 
Destek Sistemi 

%20 
Plan dönemi içerisinde başlatılan çalışmalar halen 
devam etmektedir. 

A4/H4.5/PF2: Mühendislik/ Danışmanlık 
Hizmetleri Projesi:  Ulusal/ Uluslararası 
Mühendislik/proje hizmeti verecek bir proje 
biriminin oluşturulması 

%20 

Söz konusu projenin gerçekleştirilmesi için gereken 
çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen, Kurumsal 
yapıda dönüşüm / şirketleşme gerektiğinden, 
belirlenen hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedef 4.6. Kurumun yurtdışında kömür 
arama, üretim ve ithalat yapabilmesine 
ilişkin yapı oluşturulacaktır. 

%80  

A4/H4.6/PF1: Uluslararası Kömür 
Piyasalarında Kurum İçin Fırsatlar Araştırma 
Projesi: 2015 yılında diğer ülkelerde ve 
uluslararası piyasalarda kömür ticaretine 
ilişkin fırsatların ortaya konulmasına yönelik 
bir araştırma projesi yapılacaktır. 

%90 
Araştırma projesi gerçekleştirilmiş olmasına 
rağmen, yurt dışı açılımı için izin alınamadığından 
projede ilerleme sağlanamamıştır.  

A4/H4.6/PF2: Uluslararası İşbirliği İmkanları 
Projesi: Kömürde uluslararası işbirliği 
imkanları araştırılacaktır. 

%70 
Uluslararası işbirliği imkanları araştırılmasına 
rağmen, yurt dışı açılımı için izin alınamadığından 
projede ilerleme sağlanamamıştır. 
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1.3. Mevzuat Analizi 
TKİ, madencilik faaliyetlerini halen 15.06.1985 tarihli ve 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3213 

sayılı Maden Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında yürütmektedir. Bu Kanun dayanağını 

Anayasa’dan almaktadır. Anayasa’nın 168. maddesi; “Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet, bu hakkını belli bir 

süre için gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, 

Devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması, 

kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe 

yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.” şeklinde 

düzenlenmiştir. 3213 Sayılı Maden Kanunu da, Anayasa’nın yukarıda değinilen maddesine istinaden, 

madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri 

düzenlemeyi amaçlamıştır. 3213 sayılı Maden Kanunu’nda, 05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 5177 sayılı Kanun ile köklü değişiklikler yapılmıştır. 

TKİ Kurumu, faaliyetlerini, Maden Kanunu dışında; yapı ve kuruluma, personele, kurumsal faaliyete, 

mali yapıya ve denetime ilişkin çok sayıda mevzuata tabii olarak sürdürmektedir. 

 

Faaliyet alanlarına ilişkin yürürlükte olan mevzuat 

A. Yapı ve Kuruluma ilişkin 

1. 2709 s. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (09.11.1982, 17863) 

2. 233  s. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (18.06.1984, 18435) 

                 a.Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü 

3. 3154 s. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

4. 4046 s. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun (27.11.1994, 22124) 

B. Personele ilişkin 

1. 399 s. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde 

Kararname (29.01.1990, 20417) 

2. 657 s. Devlet Memurları Kanunu (23.07.1965, 12056) 

3. 2577 s. İdari Yargılama Usulü Kanunu (20.01.1982, 17580) 

4. 2531 s. Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun (06.10.1985, 

17480) 

5. 5237 s. Türk Ceza Kanunu (12.10.2004, 25611) 

6. 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanunu (17.12.2004, 25673) 

7. 4857 s. İş Kanunu (10.06.2003, 25134) 

8. 5188 s. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (26.06.2004, 25504) 
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9. 6356 s. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (07.11.2012, 28460) 

10. 4688 s. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu (12.07.2001, 24460) 

11. 5434 s. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu (17.06.1949, 7235) 

12. 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (16.06.2006, 26200) 

13. 6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (04.02.2011, 27836) 

14. 6325 s. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (22.06.2012, 28331) 

C. Kurumsal faaliyete ilişkin 

1. 3213 s. Maden Kanunu (15.06.1985, 18785) 

2. Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri 

3. 2872 s. Çevre Kanunu (11.08.1983, 18132) 

4. 5393 s. Belediye Kanunu (13.07.2005, 25874) 

5. 2464 s. Belediye Gelirleri Kanunu (29.05.1981, 17354) 

6. 5442 s. İl İdaresi Kanunu (18.06.1949, 7236) 

7. 5302 s. İl Özel İdaresi Kanunu (04.03.2005, 25745) 

8. 442 s.  Köy Kanunu (07.04.1924, 69) 

9. 6831 s. Orman Kanunu (08.19.1956, 9402) 

10. 237 s.  Taşıt Kanunu (12.01.1961, 10705) 

11. 5326 s. Kabahatler Kanunu (31.03.2005, 25702) 

12. 4628 s. Elektrik Piyasası Kanunu (30.03.2013, 28603) 

13. 5627 s. Enerji Verimliliği Kanunu (02.05.2007, 26510) 

14. 2863 s. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (23.07.1983, 18113) 

15. 4734 s. Kamu İhale Kanunu (22.01.2002, 24648) 

16. 4735 s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (22.01.2002, 24648) 

17. 3996 s. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 

Kanun (13.06.1994, 21959) 

18. 1593 s. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (06.05.1930, 1489) 

19. 6102 s. Türk Ticaret Kanunu (14.02.2011, 27846) 

20. 6098 s. Türk Borçlar Kanunun (04.02.2011, 27836) 

21. 3194 s. İmar Kanunu (09.05.1985, 18749) 

22. 6203 s. Kamulaştırma Kanunu (08.11.1983, 18215) 
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D. Mali yapıya ilişkin 

1. 5520 s. Kurumlar Vergisi Kanunu (21.06.2006, 26205) 

2. 213 s. Vergi Usul Kanunu (10.01.1961, 10705) 

3. 193 s. Gelir Vergisi Kanunu (06.01.1961, 10700) 

4. 488 s. Damga Vergisi Kanunu (11.07.1964, 11751) 

5. 492 s. Harçlar Kanunu (17.07.1964, 11756) 

6. 1319 s. Emlak Vergisi Kanunu (11.08.1970, 13576) 

7. 6183 s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (28.07.1953, 8469) 

8. 3065 s. Katma Değer Vergisi Kanunu (02.11.1984, 18563) 

9. 4749 s. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (27.02.2014, 

28926) 

10. 2983 s. Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname (17.03.1984, 18344) 

11. 5411 s. Bankacılık Kanunu (01.11.2005, 25983) 

12. 4059 s. Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

(20.12.1994, 22147) 

13. Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri 

E. Denetime ilişkin 

1. 233 s. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (18.06.1984, 18435) 

2. 3346 s. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun (09.04.1987, 19426) 

3. 3154 s. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

4. 2443 s. Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun 

5. 6085 s. Sayıştay Kanunu (19.12.2010, 27790) 

6. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği (03.07.2005, 

25864) 

7. Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri 
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Çizelge 3. Mevzuat Analizi 

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar 

Devletin Genel Enerji ve Yakıt 
Politikasına uygun olarak linyit, 
turb, bitümlü şist, asfaltit gibi 
enerji hammaddelerini işletmek 
veya işlettirmek ve bu amaçla 
aramak 

- 233  sayılı  Kamu 
İktisadi 
Teşebbüsleri 
Hakkında KHK 
(18.06.1984, 
18435) 
 
-Türkiye Kömür 
İşletmeleri 
Kurumu Ana 
Statüsü Madde 4 
 
- Maden Kanunu 
Madde 2 
 

Kurumumuz faaliyetleri 
çerçevesinde linyit, turb, 
bitümlü şist, asfaltit gibi 
enerji hammaddelerinin 
üretimini 
gerçekleştirmektedir. 
 
 

Kuruluşun yerine getirdiği ancak 
mevzuatta yer almayan hizmet 
bulunmamaktadır, yapılan 
tespitlere ilişkin yasal 
yükümlülüklere yönelik 
herhangi bir ihtiyaç yoktur. 

İştigal konusuna giren hususlarda 
sanayi tesisleri kurmak ve 
işletmek 

- 233 sayılı Kamu 
İktisadi 
Teşebbüsleri 
Hakkında KHK 
(18.06.1984, 
18435) 
 
- Türkiye Kömür 
İşletmeleri 
Kurumu Ana 
Statüsü Madde 4 
 
 

Kurumumuz faaliyetlerini 
yürütürken ihtiyaç duyduğu 
sanayi tesislerini kurmakta 
ve işletmektedir. 

Bu hususta mevzuat kaynaklı 
herhangi bir ihtiyaç yoktur. 

Enerji hammaddelerini 
değerlendirirken ortaya çıkan yan 
ürün ve artıkları değerlendirmek 

-233 sayılı Kamu 
İktisadi 
Teşebbüsleri 
Hakkında KHK 
(18.06.1984, 
18435) 
 
-Türkiye Kömür 
İşletmeleri 
Kurumu Ana 
Statüsü Madde 4 
 
 

Kurumumuzun yapmakta 
olduğu üretim ve 
zenginleştirme faaliyetleri 
neticesinde ortaya çıkan yan 
ürün ve atıklar yeniden 
kömür yıkama ve 
zenginleştirme işlemlerine 
tabi tutularak 
değerlendirilmektedir. 

Kömürün lavvar tesislerinde 
zenginleştirilmesi sonucu ortaya 
çıkan şlam atıkları tam anlamıyla 
atık olmamasına ve içinde belli 
oranda kalori değerinde ince 
kömür barındırmasına rağmen 
mevzuata göre atık 
statüsündedir. Şlamların çevre 
mevzuatında atık statüsünde 
olması, Kurumumuza bir takım 
yasal yükümlülükler 
getirmektedir. Şlamların 
depolanma problemlerini 
bertaraf etmek ve yeniden 
kazanmak için çalışmalar 
yapılmalıdır. 

İştigal faaliyetleri için gerekli etüt, 
arama ve araştırma yapmak veya 
yaptırmak, 

-233 sayılı Kamu 
İktisadi 
Teşebbüsleri 
Hakkında KHK 
(18.06.1984, 
18435) 
 
-Türkiye Kömür 
İşletmeleri 
Kurumu Ana 
Statüsü Madde 4 
 
 

Kurumumuz iştigal alanıyla 
ilgili ruhsatı alınan sahalarda 
ön jeolojik etütler ve jeofizik 
etütler yapılmakta, 
sonuçların 
değerlendirilmesinden sonra 
sondaj faaliyetleri 
gerçekleştirmektedir. 
 

Bu hususta mevzuat kaynaklı 
herhangi bir ihtiyaç yoktur. 
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Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar 

İthalat, ihracat ve sigorta 
acenteliği dâhil her türlü ticari 
faaliyette bulunmak, ayni ve fikri 
haklar almak veya satmak, 

-233 sayılı Kamu 
İktisadi 
Teşebbüsleri 
Hakkında KHK 
(18.06.1984, 
18435) 
 
-Türkiye Kömür 
İşletmeleri 
Kurumu Ana 
Statüsü Madde 4 
 
-  6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu 
ilgili hükümleri 

TKİ Kurumu, yurt içi kömür 
piyasasına ve elektrik 
üretimi amaçlı çalışan 
termik santrallere kömür 
tedarik etmektedir. 
 
Bahse konu olan diğer 
çalışmalarla ilgili herhangi 
bir faaliyet 
gerçekleştirilmemiştir.  
 
TKİ, faaliyetlerini 
gerçekleştirirken iştirak 
şirketleri ile de ortak 
çalışmalar yapmaktadır. 
 
 

Bu hususta mevzuat kaynaklı 
herhangi bir ihtiyaç yoktur. 

Faaliyetlerini yürütmek için 
gerektiğinde istimlak işlemlerini 
yapmak 

- 233 sayılı Kamu 
İktisadi 
Teşebbüsleri 
Hakkında KHK 
(18.06.1984, 
18435) 
 
-Türkiye Kömür 
İşletmeleri 
Kurumu Ana 
Statüsü Madde 4 
 
- 6203 sayılı 
Kamulaştırma 
Kanunu ilgili 
hükümleri 
 
 

Kıymet Takdir Komisyonu 
çalışmalarının tamamlanıp 
kamulaştırma kararı 
alınmasına kadar geçen 
sürenin uzaması, hatta bazı 
hallerde kamulaştırma kararı 
alınmadan eyleme geçilmesi 
sebebiyle kamulaştırmasız el 
atma durumunun ortaya 
çıkması  

Kıymet Takdir Komisyonu 
tarafından yapılan işlemlerin 
kısa sürede sonuçlandırılarak 
dosyanın Hukuk Müşavirliğine 
gönderilmesi 
-Kamulaştırma kararı alınmadan 
sahada faaliyet 
gerçekleştirilmemesi veya böyle 
durumlarda acele kamulaştırma 
usulünün uygulanması. 

Gerçek ve tüzel kişilerin istihsal 
ettiği linyit, turb, bitümlü şist gibi 
enerji hammaddelerini ve Türkiye 
Taşkömürü Kurumu'nun FOB ve 
FOW olarak sattığı kömürler 
dışındaki taşkömürü ile özel 
idareler ve belediyelerin ve 
bunlara bağlı işletmelerin, iktisadi 
devlet teşekkülleri ve 
müesseselerinin gerçek ve tüzel 
kişilerin ürettiği kok, briket 
kömürleri ile koklaşma esnasında 
elde edilen tali maddeleri Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 
onaylanacak teknik şartname ve 
yönetmelik esasları dâhilinde alıp 
satmak 

-233 sayılı KİT 
Hakkında KHK 
(18.06.1984, 
18435) 
- Türkiye Kömür 
İşletmeleri 
Kurumu Ana 
Statüsü Madde 4 
 
- 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu 
ilgili hükümleri 
 
-  6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu 
ilgili hükümleri  
 
-4734 Sayılı Kamu 
İhale Kanununun 
3’üncü 
maddesinin (r) 
bendi 
 
 

TKİ Kurumu, ihtiyaç sahibi 
ailelere kömür dağıtımı 
kapsamında, gerektiğinde 
kendisine veya bağlı ortaklık 
veya iştiraklerine ait olan 
kömür sahalarından mal ve 
hizmet alımları 
yapabilmektedir.   
 
 

Bu hususta mevzuat kaynaklı 
herhangi bir ihtiyaç yoktur. 
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Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar 

Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili 
olarak, gayrimenkul almak, 
satmak, kiralamak, kiraya vermek 
leh ve aleyhte rehin, ipotek, 
intifa, irtifak hakları, gayrimenkul 
mükellefiyeti vesaire hakları tesis 
etmek 

- 233 sayılı KİT 
Hakkında KHK 
(18.06.1984, 
18435) 
 
- Türkiye Kömür 
İşletmeleri 
Kurumu Ana 
Statüsü Madde 4 
 
- 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu 
ilgili hükümleri 
 
-2018/8 
Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi 
 

Yönetim Kurulu Kararı 
sonrasında, 2018/8 sayılı 
Genelge hükümleri 
doğrultusunda oluşturulan 
Komisyon vasıtasıyla, bahse 
konu olan iş ve işlemler tesis 
edilmektedir.  

Bu hususta mevzuat kaynaklı 
herhangi bir ihtiyaç yoktur. 

TKİ Hümas (Organik toprak 
düzenleyicisi) ve TKİ Hümas’ın 
katkılı/katkısız türevlerinin üretim 
ve ticareti ile Kozmetik Ürünlerin 
(Cilt maskesi, şampuan, krem vb.) 
üretimini ve ticaretini yapmak. 

- 233 sayılı KİT 
Hakkında KHK 
(18.06.1984, 
18435) 
 
-Türkiye Kömür 
İşletmeleri 
Kurumu Ana 
Statüsü Madde 4 
 
-26/4/2014 tarihli 
ve 28983 sayılı 
Katma Değer 
Vergisi Genel 
Uygulama 
Tebliğinin (II/B) 
kısmının 10 uncu 
bölümü 

Düşük kalorili kömürlerden 
(Leonardit) üretilen TKİ-
Hümas markalı sıvı hümik 
asit ürünü,  tarım 
sektöründe toprak 
düzenleyici olarak 
kullanılmaktadır. 
 
Toprak düzenleyiciler, gübre 
tescili olan ürünlerin 
faydalanmış olduğu %18 
KDV istisnası kapsamında 
değerlendirilmemektedir. 

Hümik asit kökenli toprak 
düzenleyicilere KDV istisnası 
getirilmesine yönelik kanuni 
düzenleme önerilmektedir.  
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1.4. Üst Politika Belgeleri Analizi 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu hedef, strateji ve faaliyetlerini aşağıda tablo halinde verilmiş olan 

üst politika belgelerine uygun olarak oluşturmakta ve yürütmektedir. 

Çizelge 4. Üst Politika Belgeleri Analizi 
Üst Politika 

Belgesi 
İlgili Bölüm/Referans Verilen Görev/İhtiyaçlar 

Onuncu 

Kalkınma 

Planı 

(2014-2018) 

 

Kamuda Stratejik Yönetim / 370. 
Madde 

Tüm kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim 
uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir 
biçimde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 

Kamuda Stratejik Yönetim / 373. 
Madde 

Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek 
amacıyla daha sistematik ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi 
üretimi sağlanacaktır. 

Kamuda Stratejik Yönetim / 375. 
Madde 

Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik 
yönünden güçlendirilecektir. 

Kamu Hizmetlerinde e-Devlet 
Uygulamaları / 404. Madde 

e-Devlet uygulama ve hizmetlerinin geliştirilmesine ve e-Devlet 
Kapısına taşınmasına devam edilecektir. 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek 
Büyüme / 429. Madde 

 

Enerji sektöründe yüksek büyüme ortamının yaratacağı enerji 
talebinin zamanında, yeterli düzeyde, güvenli ve düşük maliyetle 
karşılanabilmesine odaklanılacaktır. Ayrıca, ithalata bağımlılığın 
yüksek olduğu bu sektörde, cari açık sorunu ve arz güvenliği 
gözetilerek yerli ve yenilenebilir kaynaklardan azami derecede 
faydalanma yoluna gidilecektir. 

Kamu İşletmeciliği / 571. Madde 
 

KİT’lerde verimliliğin, hesap verebilirliğin, karar süreçlerinde 
esnekliğin artırılmasını sağlayacak uluslararası kabul görmüş 
kurumsal yönetim ilkeleriyle ve yeni Türk Ticaret Kanunuyla 
uyumlu bir mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.  

Kamu İşletmeciliği / 572. Madde 
 

Stratejik yönetim anlayışı yaygınlaştırılacak, KİT faaliyetlerinin 
stratejik planlar ve performans programlarına uyumunun 
artırılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir. KİT’lerde 
etkili iç denetim ve iç kontrol mekanizması kurulacak ve iç 
denetim birimleri etkin hale getirilecektir. Dış denetim süreçleri, 
hesap verebilirlik anlayışı çerçevesinde etkinleştirilecektir. 

Kamu İşletmeciliği / 573. Madde 
 

KİT’ler, istikrarlı yüksek büyümeye katkı sağlamak amacıyla 
teknolojik altyapılarını ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek katma 
değeri yüksek ürünlere yoğunlaşacak, yerli enerji kaynaklarından 
faydalanacak ve ihracata yönelik yeni fırsatları değerlendirecektir.  

Kamu İşletmeciliği / 574. Madde 
KİT’lerde hizmet alım süreçleri etkinleştirilerek mal ve hizmet 
üretiminde kalite-maliyet dengesi sağlanacaktır. 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik/ 629. 
Madde 

Başta enerji ve imalat sanayi olmak üzere tüm sektörlerde, doğal 
kaynakların etkin kullanımını ve çevresel bozulmaların 
önlenmesini sağlayacak temiz teknolojiler ile katma değeri yüksek 
yeşil ürünler geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 
desteklenecektir. 

Enerji / 793. Madde 
 

Yerli kömür kaynakları özel sektör eliyle yüksek verimli ve çevre 
dostu teknolojiler kullanılarak elektrik enerjisine 
dönüştürülecektir. Afşin-Elbistan havzası linyit rezervleri elektrik 
üretimi için değerlendirilecektir. Küçük rezervli kömür yataklarının 
bölgesel enerji üretim tesislerinde değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

Madencilik 
/ 805. Madde 

 

Enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle uyumlu 
olarak; yurtiçi ve yurtdışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri 
hızlandırılacak, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların 
potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye 
çıkarılacaktır. Kaya gazı konusunda ise kapsamlı araştırma 
faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. 

Madencilik 
/ 809. Madde 

Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyumu 
geliştirilecektir. 
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Üst Politika 
Belgesi 

İlgili Bölüm/Referans Verilen Görev/İhtiyaçlar 

Öncelikli 
Dönüşüm 
Programı 

/Yerli 
Kaynaklara 

Dayalı Enerji 
Üretim 

Programı 
Eylem Planı 

 

Yerli kömürün Elektrik Üretim Amaçlı 
Değerlendirilmesi / Politika 1.1: Afşin-
Elbistan gibi büyük linyit havzaları ile 

daha düşük kapasiteli diğer 
rezervlerin değerlendirilmesi için özel 
bir finansman yöntemi geliştirilmesi 

ve uygulanması /Eylem No: 1 

Kamu özel ortaklığına dayalı bir finansman modeli ile linyit 
sahalarında termik santrallerin kurulmasına yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

Yerli kömürün Elektrik Üretim Amaçlı 
Değerlendirilmesi / Politika 1.1: Afşin-
Elbistan gibi büyük linyit havzaları ile 

daha düşük kapasiteli diğer 
rezervlerin değerlendirilmesi için özel 
bir finansman yöntemi geliştirilmesi 

ve uygulanması / Eylem No: 2 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yatırımların izin 
süreçlerinin takip ve denetimden sorumlu, yatırım sürecinde izni 
gereken kurum ve kuruluşların üye vermek suretiyle etkin olduğu, 
kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak bir birim 
oluşturulacaktır 

Yerli kömürün Elektrik Üretim Amaçlı 
Değerlendirilmesi /  

Politika 1.2: Kamu elinde olup 
rödovans usulüyle yeni ihale edilecek 

sahaların özel sektöre devrinin 
sağlanması / Eylem No:  3 

Rödovans usulüyle yeni ihale edilecek sahalara ilişkin olarak 
teminat miktarları ve işletme süresi daha uygulanabilir seviyelere 
getirilecektir. 

Yerli kömürün Elektrik Üretim Amaçlı 
Değerlendirilmesi / Politika 1.3: 
Kömür aramalarına hız verilerek 

rezervlerin artırılması / Eylem no: 6 

Kömür ve enerji kaynağı olarak kullanılabilecek diğer madenlerin 
aramalarına hız verilecek ve uluslararası kömür arama faaliyetleri 
için bir model oluşturulacaktır. 

Yerli kömürün Elektrik Üretim Amaçlı 
Değerlendirilmesi / Politika 1.4:Yerli 
kömürün temiz kömür teknolojileri 

ile üretilmesi, gazlaştırılması, 
sıvılaştırılması gibi alanlarda Ar-Ge 

çalışmalarına ağırlık verilmesi / Eylem 
No: 7 

Kömürün iyileştirilmesi ve farklı alanlarda kullanımı için ürün 
çeşitliliğinin artırılmasına ilişkin temiz kömür teknolojileri, 
gazlaştırma, sıvılaştırma ve benzeri alanlarda Türkiye’de yapılacak 
Ar-Ge çalışmaları TKİ tarafından koordine edilecek, izlenecek ve 
denetlenecektir. 

Yurt içi ve Yurt dışı Petrol ve Doğal 
Gaz Aramalarının ve Üretimin 

Artırılması/ 
Politika 2.3: Geleneksel olmayan 
yöntemlerle Türkiye’nin petrol ve 
doğal gaz üretim potansiyelinin 

ortaya çıkarılması / Eylem No: 15 

Bitümlü şeyllerden üretim potansiyeli ortaya çıkarılacaktır. 

Orta Vadeli 
Program 

2019-2021 
(YEP) 

YEP Eylem Planı  / 30. Eylem  
Güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür 
kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak, YEKA modeli 
ile bu enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi desteklenecektir. 

YEP Eylem Planı  / 33. Eylem  
Maden arama ve sondaj çalışmaları hızla devam ettirilerek, 
bulunan rezervler kamu/özel iş birliğinde yeni iş modelleri ve 
finansman mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacaktır. 
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Üst Politika 
Belgesi 

İlgili Bölüm/Referans 
Verilen Görev/İhtiyaçlar 

2019 Yılı 
C.Başkanlığı 

Yıllık 
Programı 

Tedbir 325/ Elektrik arz güvenliği 

izlenecek ve gerekli önlemler 

alınacaktır. 

Kamu santrallerindeki rehabilitasyon yatırımları devam edecektir. 
Kritik elektrik ve doğal gaz iletim yatırımları takip edilecektir. Acil 
durumlarda arz güvenliğine katkı sağlayacak olan santrallerin 
kurulması sağlanacaktır. 

Tedbir 330/Yerli kömür kaynaklarının 

elektrik enerjisi üretimi içindeki payı 

artırılacaktır. 

Çevresel hususlar dikkate alınarak; KonyaKarapınar/Ayrancı, 
Eskişehir-Alpu, Kahramanmaraş-Afşin/Elbistan C/D, 
Afyonkarahisar-Dinar ve Ankara-Çayırhan’da birer adet termik 
santral kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Tedbir 334/Kaya gazı ve kömür 

yataklarındaki metan gazı envanteri 

hazırlanacaktır. 

Ülkemiz maden potansiyelinin ortaya konulması amacıyla 
sürdürülen arama faaliyetlerine devam edilecek ve bilinen, 
ekonomik olarak işletilebilir rezervlerin ekonomiye kazandırılması 
amacıyla yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarının 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Tedbir 337/Maden arama ve sondaj 

çalışmaları hızla devam ettirilerek 

bulunan rezervler ekonomiye 

kazandırılacaktır. 

2018-2020 yıllarında yapılması planlanan sondajlardan üçünün 
yapımına devam edilecek ve yapılan sondajların değerlendirme 
çalışmaları sürdürülecektir. 

ETKB 
Stratejik 

Planı  
(2015-2019) 

Amaç 2 /Hedef 1 
Yerli kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarının dönem 
sonunda yıllık 60 milyar kWh düzeyine çıkarılması sağlanacaktır. 

Amaç 2 /Hedef 2 
Var olan yerli kömür kaynaklarının elektrik enerjisi üretim 
yatırımlarına dönüştürülmesi ve yeni kaynakların araştırılması 
sağlanacaktır. 

Amaç 2 /Hedef 6 
Konvansiyonel olmayan yöntemlerle elde edilebilecek 
hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılması sağlanacaktır. 

Amaç 4 /Hedef 7 
Bakanlığımız sorumluluğundaki KİT’lerin işletme ve 
müesseselerinde 2013 yılı değerlerine göre birincil enerji 
yoğunluğunda iyileşme sağlanması desteklenecektir. 

Amaç 10 /Hedef 1 

Arama sahalarında yurt dışı yatırımları olan ve uluslararası 
tecrübeye sahip şirketlerle ortaklık kurularak uluslararası alanda 
enerji ham maddeleri ile enerji dışı ham maddeler için yeni 
kaynaklar oluşturulması sağlanacaktır. 

Amaç 16 /Hedef 3 
Uluslararası standartlarda etkin, verimli ve güvenli madencilik 
yapılmasına imkân sağlayacak işletme ve denetim yapısı 
oluşturulacaktır. 

 

Üst politika belgeleri, Kurumumuzun yıllık iş programlarının belirlenmesinde, amaç ve hedeflerinin 

oluşturulmasında yol gösterici olup; Kurumumuzun yürüttüğü tüm faaliyetler üst politika belgeleriyle 

uyumlu ve üst politikaları destekleyici niteliktedir. 
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1.5. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Analizi 

1.5.1.  Faaliyet Alanları 

Çizelge 5. Faaliyet Alanı - Ürün/Hizmet Listesi 

Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

A- Isınma  
 

1. 0,5-10 mm linyit 
2. 10-18 mm linyit 
3. 10-18 mm linyit Torba 
4. +18 mm linyit  
5. +18 mm linyit Torba 
6. 5-18 mm linyit 
7. Parça +30 mm T. 
8. Parça +30 mm Z. 
9. Pudra Toz 0-10 mm 

B- Sanayi 

1. Lavvar atığı 
2. Şist 
3. 0-100 Toz (Lave)  
4. 0,5-10 mm linyit  
5. 10-18 mm linyit  
6. 5-18 mm linyit 
7. +18 mm linyit 
8. Fındık +10-30 mm 
9. Pudra Toz 0-10 mm 
10. Toz 0-30 mm 
11. 0-1000 Tüvenan  

C- SYDV* 1. +18 Torba  

D- Termik 

1. 0-200 
2. 0-100 Toz (Lave) 
3. 0-1000 Tüvenan 
4. 0,5-18 mm 
5. Parça +30 mm Z. 

* Sosyal Yardımlaşma va Dayanışma Vakfı (Muhtaç ailelere kömür yardımı) 

Devletin Genel Enerji ve Yakıt Politikasına uygun olarak linyit, turb, bitümlü şist, asfaltit gibi enerji 

hammaddelerini değerlendirmek, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt ekonomisine azami katkıda 

bulunmak plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve 

gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile teşkil olunan TKİ'nin faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir: 

1. Faaliyetlerle ilgili yukarıdaki her türlü madeni işletmek veya işlettirmek ve bu amaçla aramak, 

2. 10.06.1983 tarih, 2840 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince asfaltit madeni işletmek ve bu 

amaçla da aramak, 

3. İştigal konusuna giren hususlarda gerekli sanayi tesisleri kurmak ve işletmek, 

4. İşletme çalışmalarına yan ürün ve artıkları değerlendirmek, 
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5. İştigal faaliyetleri için gerekli etüt, arama ve araştırma yapmak veya yaptırmak, 

6. Konu ile ilgili her türlü nakliye tahmil ve tahliye işleri yapmak veya yaptırmak, 

7. İthalat, ihracat ve sigorta acenteliği dâhil her türlü ticari faaliyette bulunmak, ayni ve fikri 

haklar almak veya satmak, 

8. Faaliyetlerini yürütmek için gerektiğinde istimlak işlemlerini yapmak, 

9. Bu hizmetlerin görülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve arttırmak, 

10. Gerektiğinde yurt içinde veya yurt dışında ortaklıklar kurmak veya tasfiye etmek, kurulmuş 

veya kurulacak ortaklıklara iştirak etmek veya ayrılmak, 

11. İşletmeler ve bağlı ortaklıklar arasında koordinasyonu sağlamak, 

12. İşletmeler ve bağlı ortaklıkların bütçeleri ile fiyat tarife ve yatırımlarının genel ekonomi ve 

madencilik, enerji ve yakıt politikalarına uyumunu sağlamak, 

13. Gerçek ve tüzel kişilerin istihsal ettiği linyit, turb, bitümlü şist gibi enerji hammaddelerini ve 

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun FOB ve FOW olarak sattığı kömürler dışındaki taşkömürü ile 

özel idareler ve belediyelerin ve bunlara bağlı işletmelerin, iktisadi devlet teşekkülleri ve 

müesseselerinin gerçek ve tüzel kişilerin ürettiği kok, briket kömürleri ile koklaşma esnasında 

elde edilen tali maddeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylanacak teknik şartname 

ve yönetmelik esasları dâhilinde alıp satmak, 

14. Üretilen kömürlerden hangi cinslerin hangi bölgelerde kullanılacağının tespiti ile programını 

hazırlamak ve Bakanlığın onayını müteakip uygulamak, 

15. Üretilen kömürlerin kullanım, stoklama ve yakılması konularında halka öğretici bilgiler vermek 

ve yardımcı olmak, 

16. Bu amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak, gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya 

vermek leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti vesaire 

hakları tesis etmek, 

17. İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının 

uygulanmasını sağlamak, 

18. Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda 

rehberlik yapmak (Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu 06.12.1985 tarih 85/30 sayılı 

kararı), 

19. TKİ Hümas (Organik toprak düzenleyicisi) ve TKİ Hümas’ın katkılı/katkısız türevlerinin üretim ve 

ticareti ile Kozmetik Ürünlerin (Cilt maskesi, şampuan, krem vb.) üretimini ve ticaretini yapmak 

(TKİ Yönetim Kurulunun 22/02/2017 tarihli ve 7/21 sayılı kararı), 

TKİ bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve İşletme, bağlı ortaklık iştirak, banka şubeleri ve diğer 

birimleri eliyle yerine getirir. 
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1.5.2. Ürün ve Hizmetler 

Çizelge 6. Ürün/Hizmetlere İlişkin Satış ve Gelirler 

 Ürün/Hizmet 

  Gerçekleştirilen Satış Miktari (x1000 ton) Satışlardan Sağlanan Gelir (x1000 TL) 

2013 2014 2015 2016 2017 2017 2016 2015 2014 2013 

Isınma 1.228 945 938 817 856 324.947 281.007 290.183 259.547 336.430 

Sanayi 3.414 3.026 2.374 2.357 3.715 622.940 458.490 442.527 511.472 534.106 

SYDV 2.046 1.962 1.969 2.392 2.068 827.163 857.654 664.938 621.993 619.958 

Termik 14.433 11.298 9.224 8.977 10.494 902.677 809.245 720.904 949.518 990.574 

Hümik Asit      861 585 351 265  

TOPLAM 21.121 17.231 14.505 14.543 17.133 2.678.588 2.406.981 2.118.903 2.342.795 2.481.068 

 

1.5.2.1. Ürün Yelpazesi 

Kurum tarafından üretilen düşük ısıl değere sahip kömür, işletmelerde mevcut lavvar tesislerinden 

geçirilmek suretiyle kalitesi yükseltilerek çevreyle daha uyumlu hale getirildikten sonra termik 

santraller ile ısınma ve sanayi sektörlerine satılmaktadır. Kurum tarafından üretilip satılan, dolayısıyla 

Kurumun ürün yelpazesini oluşturan kömürler Çizelge 7'de yer almaktadır. 

Çizelge 7. TKİ ürün yelpazesi 

KÖMÜR CİNSLERİ 

G
Lİ

 

Tunçbilek yıkanmış +18 mm (torbalı ve torbasız)                                

Tunçbilek yıkanmış 10-18 mm (torbalı ve torbasız)                                

Tunçbilek yıkanmış 0,5-18 mm arası 

Tunçbilek Termik A 

Tunçbilek Termik B 
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EL
İ 

S.Kısrakdere yıkanmış +18 mm  (torbalı ve torbasız) 

S.Kısrakdere yıkanmış 10-18 mm (torbalı ve torbasız)  

S.Kısrakdere yıkanmış 0,5-18 mm arası 

Briket (torbalı)  

Kısrakdere krible +20 mm (torbalı ve torbasız)  

Kısrakdere krible 0-20 mm 

Soma Deniş yıkanmış +18 mm (torbalı ve torbasız)  

Soma Deniş krible 0-18 mm  

Soma Deniş yıkanmış 0,5-10 mm  

Soma Termik B (1-4) 

Soma Termik B (5-6) 

Ç
Lİ

 

Çan krible  +30 mm (torbalı ve torbasız) 

Çan krible 10-30 mm (torbalı ve torbasız) 

Çan krible 0-10 mm toz                      

Çan krible 0-30 mm arası 

Çan Termik1 

 

1.5.2.3. Kömür Rezervleri, Üretim ve Dekapaj Faaliyetleri 

Ülkemiz linyit kaynaklarının yaklaşık %12'si (2,13 milyar ton) TKİ Kurumu'na aittir. TKİ'nin kömür 

kaynaklarının hemen tamamı yapılan çalışmalarla rezerv kategorisine alınmış ve üretim raporları 

hazırlanmıştır.  

TKİ Kurumu’nda kömür, açık işletmecilik ve yeraltı işletmeciliği olmak üzere iki temel yöntemle 

üretilmektedir. Yüzeye yakın kömür oluşumlarının ekonomik nedenlerle açık işletmecilik yöntemi ile 

üretilmelerine karşın derin kömür damarları yeraltı işletmeciliği yöntemi ile çıkartılmaktadır. Açık 

işletmecilik yöntemi ile üretilen kömür oluşumlarında büyük kapasiteli kazıcılar, yükleyiciler ve 

kamyonlar kullanılmakta, yeraltı işletmecilik yöntemi ile üretilen kömür oluşumlarında kazılan boşluğu 

göçmeden tutabilecek hidrolik tahkimatlar, kömür kazıcılar ve nakledici konveyörler kullanılmaktadır. 

2017 yılında yaklaşık 20,9 milyon ton tüvenan kömür üretilmiş, bunun 12,5 milyon tonu satılabilir 

kömüre dönüştürülmüştür. Üretilen kömürün yaklaşık yarısı açık ocak ve diğer yarısı ise yeraltı 

işletmecilik yöntemleriyle elde edilmiştir. 

Dekapaj; açık işletme olarak çalışılan sahalarda iş hacminin en yoğun olduğu ve maliyetlerin de en 

önemli kısmını oluşturan faaliyetlerden olup, TKİ Kurumu, üretimlerini gerçekleştirebilmek amacıyla 

önemli miktarda bir dekapaj faaliyetini de yürütmektedir. Kurumun, 2017 yılında yaptığı dekapaj 

miktarı yaklaşık 71 milyon m3 olup, bu miktarın %37’si kurum imkânlarıyla ve %63’ü ise özel sektör 

firmalarından hizmet alınmak suretiyle yapılmıştır. 
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1.5.2.4. Satışlar 

Üretimlerini tamamen termik santrallar ile ısınma ve sanayinin talebine bağlı olarak gerçekleştiren TKİ, 

piyasaya arz ettiği ürün yelpazesinde de bunu dikkate almaktadır. Daha düşük ısıl değerli kömürlerini 

termik santrallere veren TKİ, ithal kömürlerle rekabet edebilir nitelikteki kömürlerin ısınma ve sanayiye 

olan satışlarını artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, TKİ kömürlerinin Türkiye'nin her tarafında 

torbalanmış olarak serbestçe satışını gerçekleştirmek amacıyla torbalama tesisleri kurulmuş olup bu 

tesislerde torbalanan kömürler, TKİ'nin 2004 yılında kurmuş olduğu bayilik sistemiyle piyasaya 

sunulmaktadır. 

TKİ, 2017 yılında ürettiği ya da ürettirdiği kömürlerden yaklaşık 17 milyon tonunun satışını yapmış olup, 

bu miktarın %61’ini termik santrallerde kullanılmak üzere Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ya 

da bağlı ortaklıklarına, geri kalanını da ısınma ya da sanayide kullanılmak üzere piyasaya satmıştır. 

1.5.2.5. İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımları 

TKİ Kurumu, Anayasa’nın sosyal devlet ilkesi doğrultusunda hazırlanarak yayımlanan Bakanlar Kurulu 

Kararları gereği, 2003 yılından itibaren “İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı” faaliyetini 

yürütmektedir. Bu kapsamda, Kurum tarafından 2003 – 2017 yılları arasında her yıl yaklaşık 2 milyon 

ihtiyaç sahibi aileye ortalama 2 milyon ton olmak üzere, toplamda 25,6 milyon ton kömür teslimatı 

yapılmıştır. 

1.6. Paydaş Analizi 

Bu bölümde; kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlere 

ilişkin paydaş analizine yer verilmiştir. Paydaşların TKİ Kurumu hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak 

stratejik plana yansıtılması, stratejik plan çalışmasının etkinliği bakımından önemli görülmüştür.  

1.6.1.Katılımcılık 
Katılımcılık, 2019-2023 Stratejik Plan sürecinin her adımında temel bir unsur olarak dikkate alınmıştır. 

Bu bakımdan, 2015-2019 Stratejik Plan uygulaması yol gösterici olmuştur. 

Öncelikle, planın oluşturulmasında üst yönetimin tam desteği alınmış, amaç ve hedeflerin 

oluşturulmasında tüm birimlerin katkısı mümkün olduğunca sağlanmıştır. Plan yapım süreci öncesinde; 

plan yapımında çalışacak yaklaşık 65 kişilik yönetici ve personel belirlenmiş ve hem her daire ile ayrı 

ayrı hem de tüm planlama ekibi ile birlikte olmak üzere 10’un üzerinde düzenli istişare toplantıları 

yapılmıştır. Söz konusu toplantılarda ele alınan konular arasında; en başta amaçların ve hedeflerin 

belirlenmesi, performans yönetimi temel kavramlarının paylaşılması ve performans göstergelerinin 

belirlenmesinin yanı sıra, stratejik yönetimin temel kavramları, misyon-vizyon çalışması, GZFT analizi 

çalışması gibi konular ele alınmıştır.   
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1.6.2.Paydaşların Belirlenmesi 

Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluşun faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı, 

olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, 

iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler olarak sınıflandırılabilmektedir. İç paydaşlar; faaliyetin 

gerçekleştirilmesinde kuruluş içerisinde yer alanlar, dış paydaşlar; kuruluş dışından olup faaliyetlerin 

yürütülmesi sürecinde işbirliği yapılması gereken temel kurum ve kuruluşlar, yararlanıcılar/müşteriler 

ise faaliyetlerin ürünlerini kullanan hedef kitle şeklinde tanımlanmaktadır. Kuruluşumuz paydaşlarının 

belirlenmesinde, kuruluş faaliyetleri ile ilgisi olanlar, faaliyetleri yönlendirenler, kullananlar, 

etkileyenler ve faaliyetlerden etkilenenler dikkate alınmıştır. 

Çizelge 8. Dış Paydaşlar 

1. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 22. Ticaret Bakanlığı 

2. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 23. Kamu İhale Kurumu Başkanlığı 

3. Hazine ve Maliye Bakanlığı 24. Karayolları Genel Müdürlüğü 

4. Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) 25. Devlet Personel Başkanlığı 

5. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 26. DSİ Genel Müdürlüğü 

6. 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
(MAPEG) 

27. Orman Genel Müdürlüğü 

7. T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 28. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

8. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) 29. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

9. Türkiye Elektrik İletim A. Ş (TEİAŞ) 30. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

10. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 31. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

11. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) 32. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

12. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 33. 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
Başkanlığı 

13. Kömür İşletmeleri A.Ş (KİAŞ) 34. 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 
İşletmesi (TCDD) 

14. 
Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş. 
(Mülga Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş) 

35. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

15. TBMM 36. TÜBİTAK 

16. Sayıştay Başkanlığı 37. Üniversiteler (ODTÜ, İTÜ, HACETTEPE) 

17. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 38. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 

18. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 39. 
Valilikler (Çorum, Kayseri, Erzurum, Kütahya, 
Manisa, Çanakkale, Ankara) 

19. Kültür ve Turizm Bakanlığı 40. Belediyeler (Tavşanlı, Soma) 

20. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 41. Müşteri ve Tedarikçiler 

21. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 42. Sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşları 
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1.6.2.1. Paydaş – Ürün/Hizmet Matrisi 

Kurum tarafından üretilen kömürlerin ana müşterileri; Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve bağlı 

ortaklıkları, sanayi sektörleri, bayiler ve valilikler şeklindedir. Kurumun müşteri/ürün-hizmet matrisi 

Çizelge 8'de verilmektedir: 

Çizelge 9. Paydaş – Ürün/Hizmet Matrisi 

Müşteri/Ürün-Hizmet 
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Elektrik Üretim A.Ş.       √ 

Elektrik Üretim A.Ş. 'ye Bağlı Ortaklar       √ 

Valilikler    √    

Bayiler   √ √    

Çimento Fabrikaları √ √      

Şeker Fabrikaları √ √ √     

Toprak Sanayi √ √ √     

Diğer Sanayi Kuruluşları √ √ √     

Özel Sektör Termik Santral     √   

 

Çizelge 10. Paydaşlara Ait Etki-Önem Matrisi  

No PAYDAŞ ADI ÖNEMİ ETKİSİ STRATEJİ 

1 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

2 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 
Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

3 T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

4 Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

5 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

(MTA) 
Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

6 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

7 T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Yüksek Zayıf 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

8 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Yüksek Zayıf 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

9 Türkiye Elektrik İletim A. Ş (TEİAŞ)  Yüksek Zayıf 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

10 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

11 Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Yüksek Zayıf 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

12 Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 
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13 Kömür İşletmeleri A.Ş (KİAŞ) Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

14 Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş. Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

15 TBMM Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

16 Sayıştay Başkanlığı Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

17 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yüksek Zayıf 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

18 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

19 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüksek Zayıf 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

20 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yüksek Zayıf 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

21 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yüksek Zayıf 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

22 Ticaret Bakanlığı Düşük Zayıf İzle 

23 Kamu İhale Kurumu Başkanlığı Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

24 Karayolları Genel Müdürlüğü Yüksek Zayıf 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

25 Devlet Personel Başkanlığı Düşük Güçlü Bilgilendir 

26 DSİ Genel Müdürlüğü Düşük Zayıf İzle 

27 Orman Genel Müdürlüğü Düşük Güçlü 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

28 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

29 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Düşük Güçlü 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

30 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Düşük Güçlü 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

31  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Düşük Güçlü Bilgilendir 

32 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Düşük Güçlü 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

33 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu Başkanlığı 
Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

34 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 

İşletmesi (TCDD) 
Yüksek Zayıf 

Çıkarlarını Gözet, 
Çalışmalara Dâhil Et 

35 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Düşük Zayıf İzle 

36 TÜBİTAK Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

37 Üniversiteler (ODTÜ, İTÜ, HACETTEPE) Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

38 Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yüksek Zayıf 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

39 
Valilikler (Çorum, Kayseri, Erzurum, Kütahya, 

Manisa, Çanakkale, Ankara)  
Yüksek Zayıf 

Çıkarlarını Gözet, 
Çalışmalara Dâhil Et 

40 Belediyeler (Tavşanlı, Soma) Yüksek Zayıf 
Çıkarlarını Gözet, 

Çalışmalara Dâhil Et 

41 Müşteri ve Tedarikçiler Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

42 Sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşları Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 
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1.6.3.Paydaş Görüşlerinin Alınması ve 

Değerlendirilmesi 
- Paydaş görüşleri alınırken; anket uygulaması yönteminden yararlanılmıştır. 

- Açık, kapalı uçlu ve çoktan seçmeli soruları bir arada barındıran 16 soruluk dış paydaş anket 

çalışması paydaşlara elektronik ortamda dağıtılmıştır. 

- Elektronik ortamda doldurulan her bir anketin veri girişleri ve gerekli analizleri yapılarak frekans 

tabloları ve yüzdesel dağılımları elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar tablolar ve grafiklerle 

desteklenmiştir. 

Yapılan anket çalışmasında amaçlanan hususlar aşağıda sıralanmaktadır. 

- Durum analizinin geniş katılım sağlanarak yapılabilmesi, 

- Paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, 

- Paydaş/müşteri memnuniyetinin tespit edilmesi, 

- Paydaşlardan elde edilecek verilerden kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında çıkarımlarda 

bulunulması, 

- Elde edilen verilerden amaçların belirlenmesinde yararlanılması, 

- Paydaş görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesiyle planın tüm 

taraflarca sahiplenilmesi ve bu suretle uygulanma şansının artırılması. 

 Anket katılımcılarından anket sorularına Çizelge 11’de verilen değerlendirme sistemini dikkate 

alarak cevap vermeleri istenilmiştir: 

Çizelge 11. Paydaş anketi değerlendirme sistemi 
1 
 

Kesinlikle katılmıyorum Çok az 

2 
 

Katılmıyorum Az 

3 
 

Ne katılıyorum ne katılmıyorum Orta 

4 
 

Katılıyorum İyi 

5 
 

Kesinlikle katılıyorum Çok iyi 

 

 TKİ dış paydaş analizi için 40 farklı kuruluştan 53 adet anket toplanmıştır. Ankete katılanların 

%83’ü kamu kuruluşu, %13’ü müşteri ya da tedarikçi, %4’ü ise yerel yönetim, sivil toplum 

kuruluşları, sendika ve üniversitelerdir. Ankete katılan kurumlara ilişkin grafik aşağıda 

verilmiştir. 
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Şekil 1. TKİ Paydaş anketine katılanların profili 

 Ankete katılanlardan, TKİ hakkındaki bilgi düzeylerini de belirtmeleri istenmiştir. Anket 

sonuçlarına göre; katılımcıların %70’i TKİ’yi orta, iyi ya da çok iyi derecede tanımaktadır. 

Ankete katılan paydaşlarımızın Kurumumuz hakkındaki bilgi düzeylerine ilişkin grafik şekil-2’de 

verilmiştir. 

 
Şekil 2. Paydaşların TKİ'yi tanıma bilgi düzeyleri grafiği 

 

 

 Ankete katılan paydaşlarımızın %27’si Kurumumuz hakkındaki sahip olduğu bilgiye TKİ’nin 

yaptığı hizmet ve faaliyetlerden; %26’sı TKİ ile yapılan ortak çalışma ve faaliyetlerden; %27’si 

medya aracılığıyla, %16’si web sayfasından ve %4’ü kişisel ilgiyle ulaşmışlardır. Paydaşlarımızın 

Kurumumuz hakkındaki bilgilere nasıl ulaştıklarına ilişkin grafik aşağıda verilmiştir. 

 

Müşteri 
4% Tedarikçi 

9% 

STK veya DKÖ 
4% 

Kamu Kurumu 
83% 

Ankete Katılanlar 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

TKİ Bilgi Düzeyleri 6 10 21 10 6

%11,3 

%18,9 

%39,6 

%18,9 

%11,3 

TKİ Bilgi Düzeyleri 
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Şekil 3. TKİ ile ilgili bilgi edinme yolları anket grafiği 

1.6.3.1.Kurumsal Yapıya İlişkin Değerlendirmeler 

Anket çalışmasından, kurumsal yapıya ilişkin elde edilen sonuçlar genel hatlarıyla Çizelge 12’de ve 

grafiklerde gösterilmiştir. 

Çizelge 12. Paydaş anketi sonuçları 
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%
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TKİ’nin yürütülen ortak çalışmalarda ve işbirliklerinde etkinliği ve 
verimliliği 

0 10,4 39,6 37,5 12,5 

Müşteri ve paydaşlarının talep ve ihtiyaçlarını tespit etmesi, 
gerekli önlemleri almak konusunda etkinliği 

0 7,7 50,0 32,7 9,6 

Kuruluşunuz şikâyet ve önerilerinin dikkate alınması ve çözüm 
üretilmesi 

0 0 43,4 45,3 11,3 

TKİ hizmet/ürünlerinin kalitesinin dikkate alınması ve çözüm 
üretilmesi 

0 5,7 41,5 43,4 9,4 

Kurumsallık yetkinliği 0 0 35,8 54,7 9,4 

Hizmet kalitesi yetkinliği 0 3,8 34,0 52,8 9,4 

Bilgi ve hizmete zamanında ulaşabilme yetkinliği 0 9,4 24,5 56,6 9,4 

Hizmet anlayışı yetkinliği 0 5,7 24,5 56,6 13,2 

İşbirliklerine yatkınlık yetkinliği 0 7,5 17,0 56,6 18,9 

Personel ve teknik yetkinlik 0 1,9 34,0 50,9 13,2 

Şeffaflık yetkinliği 0 5,7 35,8 47,2 11,3 

İlgili kişilere kolay ulaşım yetkinliği 0 5,7 28,3 49,1 17,0 

Güvenilirlik yetkinliği 0 1,9 13,2 64,2 20,8 

27% 

26% 

27% 

4% 

16% 

Bilgi Edinme Yolları 

hizmet ve faaliyetler

ortak çalışma ve faaliyet

medya

kişisel ilgiyle

web sayfasından
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Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 1,9 

13,2 

64,2 

20,8 

Güvenilirlik 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 
5,7 

24,5 

56,6 

13,2 

Hizmet Anlayışı 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 
7,5 

17,0 

56,6 

18,9 

İşbirliklerine Yatkınlık 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 

9,4 

24,5 

56,6 

9,4 

 Bilgi/Hizmetlere Zamanında 

Ulaşabilme 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 0 

35,8 

54,7 

9,4 

Kurumsallık 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 3,8 

34,0 

52,8 

9,4 

Hizmet Kalitesi 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 1,9 

34,0 

50,9 

13,2 

Personel ve Teknik Yeterlilik 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 

10,4 

39,6 37,5 

12,5 

Verimlilik 
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 Kurumsal yetkinliklere ilişkin anket sonuçları değerlendirildiğinde; TKİ Kurumunun kurumsal 

yetkinliklerinin genel olarak yüksek olduğu, bunlar arasında “Güvenilirlik”,  “Hizmet Anlayışı” ve 

“İşbirliklerine Yatkınlık”   hususlarının öne çıktığı görülmektedir. 

 Kurumsal yetkinlikler arasında “Şikayet ve Önerilerin Dikkate Alınması”, “Müşteri ve 

Paydaşlarının Talep ve İhtiyaçlarını Tespit Etme ve Gerekli Önlemleri Alma” ve “TKİ 

Hizmet/Ürünlerinin Kalitesinin Dikkate Alınması ve Çözüm Üretilmesi” yetkinliklerinin ise, 

tanımlanan diğer yetkinliklere oranla daha da geliştirilme ihtiyaçlarının bulunduğu sonucuna 

varılabilir. 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 

5,7 

35,8 

47,2 

11,3 

Şeffaflık 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 
5,7 

28,3 

49,1 

17,0 

İlgili Kişilere Kolay Ulaşım 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 0 

43,4 45,3 

11,3 

Şikayetlerin Dikkate Alınması 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 
7,7 

50,0 

32,7 

9,6 

Talep ve İhtiyaçların Tespiti 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 
5,7 

41,5 43,4 

9,4 

Hizmet/Ürün Kalitesi 
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Çizelge13’de TKİ’nin kurumsal yetkinliklerine ilişkin değerlendirme sonuçları karşılaştırılmaktadır. 

Çizelge 13. Yetkinliklerin karşılaştırılması 

Yetkinlik Ortalama 
Standart 
sapma 

 Tepe 
Değeri 
(Mod) 

Anket 
sayısı 

Şeffaflık 3,64 0,762 4 53 

Bilgiye ve hizmete zamanında ulaşabilme 3,66 0,783 4 53 

Personel ve teknik yeterlilik 3,75 0,705 4 53 

Hizmet anlayışı 3,77 0,750 4 53 

Hizmet kalitesi 3,68 0,701 4 53 

İşbirliklerine yatkınlık 3,87 0,810 4 53 

İlgili kişilere kolay ulaşım yetkinliği 3,77 0,800 4 53 

Kurumsallık 3,74 0,625 4 53 

Güvenilirlik 4,04 0,649 4 53 

 

 Kurumsal yetkinlikler karşılaştırıldığında yetkinliklerin genel ortalaması 5 üzerinden 3,76 

çıkmaktadır. Buradan hareketle de “Güvenilirlik”, “İşbirliklerine Yatkınlık” ve “Hizmet Anlayışı” 

hususlarının genel ortalamadan yüksek olduğu sonucuna varılabilir. 

 Standart sapma değerlerine bakıldığında ankete katılanların yetkinlik ölçülerine verdikleri 

puanların ortalama etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu değerlere göre paydaşlarımızın, 

Kurumumuzun yetkinlikleri hakkında yaklaşık aynı görüşlere sahip olduğu sonucuna varılabilir. 

 Mod değerlerine bakıldığında ise paydaşlarımızın büyük çoğunluğunun Kurumumuz 

yetkinliklerini “İyi” olarak değerlendirdiği görülmektedir. 

 

1.6.3.2. Kurumsal Performansın İyileştirilmesine Yönelik 

Değerlendirmeler 

Kurumsal performansın iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeler Çizelge 14’de verilmiş, yüzdesel 

dağılımlar da  grafiklerle gösterilmiştir. 
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Çizelge 14. Kurumsal performansın değerlendirilmesi 

Performans 1 2 3 4 5 Ortalama 
Anket 
Sayısı 

Hizmet maliyeti 0 4 17 24 5 3,60 50 

Personel yetkinliği (bilgi, uzmanlık ve deneyim) 0 4 13 24 10 3,78 51 

Üretim teknolojisi altyapısı 0 6 24 19 3 3,37 52 

Personelin yaklaşımı 0 2 15 28 6 3,75 51 

Hizmet süresi 0 2 16 28 5 3,71 51 

Yenilikçilik 0 9 18 22 3 3,37 52 

Fiziksel mekân yeterliliği 0 2 17 23 10 3,79 52 

Ürün kalitesi ve güvenilirliği 0 2 22 22 5 3,59 53 

Müşteri ilişkileri yönetimi (pazarlama ve satış) 0 6 13 25 6 3,62 50 

 

 

 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 3,8 

32,7 

44,2 

19,2 

Fiziksel Mekan Yeterliliği 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 

7,8 

25,5 

47,1 

19,6 

Personel Yetkinliği 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 3,9 

29,4 

54,9 

11,8 

Personelin Yaklaşımı 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 3,9 

31,4 

54,9 

9,8 

Hizmet Süresi 
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 Anket sonuçları, TKİ’nin kurumsal performansına ilişkin olarak değerlendirildiğinde, performans 

alanlarının neredeyse tümünün aynı oranda değerlendirildiği ve “Personel Yetkinliği”, 

”Personelin Yaklaşımı”, ”Fiziksel Mekân Yeterliliği”, “Hizmet Süresi” konularının genel 

ortalamaya göre daha yüksek çıktığı; “Üretim Teknolojisi Altyapısı” ve “Yenilikçilik” konularının 

ise daha da geliştirilmesi gerektiği gözlemlenmiştir. (Kurumsal performansın 

değerlendirilmesinde genel ortalama 3,62’dir.) 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 
3,9 

43,1 43,1 

9,8 

Ürün Kalitesi ve Güvenilirliği 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 

8,0 

34,0 

48,0 

10,0 

Hizmet Maliyeti 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 

12,0 

26,0 

50,0 

12,0 

Müşteri İlişkileri Yönetimi 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 

11,5 

46,2 

36,5 

5,8 

Üretim Teknolojisi Altyapısı 

Çok Az Az Orta İyi Çok İyi

0 

17,3 

34,6 
42,3 

5,8 

Yenilikçilik 
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1.6.3.3. Öncelikli Olarak Ele Alması Gereken Konulara Yönelik 

Değerlendirmeler 

Anket sonuçlarına göre TKİ’nin 5 yıllık stratejik planında öncelikli olarak ele alması gereken hususlar 

Çizelge 15’de önem sıralarına göre özetlenmektedir. Dış paydaşlarımızın görüşlerine göre; “Üretimi 

Arttırma-Pazarı Büyütme”, “İş Güvenliği” ve “Makine-Tesis-Teknoloji-Ar-Ge”  konuları Kurumun 

öncelikli olarak ele alması gereken konular arasında yer almaktadır. 

 

Çizelge 15. TKİ'nin öncelikli olarak ele alması gereken hususlar 

Ana Konu 
Önem Sırası 

Toplam 
1 2 3 4 5 

Üretimi Arttırma - Pazarı Büyütme 19 3 9 0 1 32 

Personel  6 9 6 5 9 35 

Makine - Tesis - Teknoloji - ARGE 12 10 6 5 5 38 

Verimlilik - Planlama - Kalite - Maliyet 9 9 9 10 3 40 

Özelleştirme – Kurumun Geleceği 2 3 3 1 6 15 

Çevre ve Rehabilitasyon 6 8 3 8 4 29 

Pazarlama- Satış 2 6 8 4 4 24 

İş Güvenliği 16 4 3 5 7 35 

Yurtdışı Açılımı 3 4 4 2 5 18 

 
1.7. Kuruluş İçi Analiz 

1.7.1. İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi  

1.7.1.1. Kuruluşun Yapısı 

TKİ'nin organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim Kurulu, TKİ'nin amaç ve faaliyetlerini 

gerçekleştirme ve yönetimi ile ilgili gerekli her türlü kararı almakla yükümlüdür. TKİ Genel Müdürlüğü; 

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşmaktadır. TKİ'ye bağlı 3 işletme 

müdürlüğü ve 7 kontrol müdürlüğü bulunmaktadır. 
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1.7.1.2. İnsan Kaynakları 

TKİ Kurumu’nda 2018 yılı sonu itibariyle 1.324‘ü memur, 3.062‘si işçi olmak üzere toplam 4.386 

personel bulunmaktadır. Genel Müdürlük, işletmelere ve kontrol müdürlüklerine göre 2018 yılı sonu 

itibariyle personel sayıları Çizelge 16’te verilmektedir. 

 

Çizelge 16. Personel durumu 

 

Memur İşçi TOPLAM 

I Sayılı  
Cetvel 

II Sayılı 
Cetvel 

Toplam   

Genel Müdürlük 87 483 570 80 650 

İşletmeler 

Ege Linyitleri İşletmesi 8 284 292 1.259 1.551 

Çan Linyitleri İşletmesi 3 80 83 229 312 

Garp Linyitleri İşletmesi 7 291 298 1.453 1.751 

Kontrol Müdürlükleri 

Silopi Kontrol Müdürlüğü - 36 36 11 47 

Dodurga Kontrol Müdürlüğü - 9 9 1 10 

Keles Kontrol Müdürlüğü - 5 5 2 7 

Göynük Kontrol Müdürlüğü 1 4 5 5 10 

Ilgın Kontrol Müdürlüğü - 11 11 15 26 

Saray Kontrol Müdürlüğü - 10 10 1 11 

Alpu Kontrol Müdürlüğü - 3 3 - 3 

Diğer 
(Dinlenme Tesisleri, Misafirhane 
vb.) 

- 2 2 6 8 

TKİ TOPLAMI 106 1.218 1.324 3.062 4.386 

 

Kurumun personelinin yaklaşık %50’si 40 yaşın üzerindedir. Personelin yaklaşık %18’i 30 yaşın 

altındadır. Bu yaş yapısı, bir madencilik kuruluşu için bilgi birikimi ve tecrübe açısından olumlu olduğu 

kadar bazı olumsuzlukları da içermektedir. (Çizelge 17) 

Personelin %30’unun hizmet süresi 20 yıl ve üzerinde olup, emekliliğe hak kazanan Kurum personelinin 

oranı ise %37’dir. Hizmet süresi 4 yıl ve daha az olan personel oranı %29,1; 5-9 yıl arası %20,8 ve 10-14 

yıl arası ise %12,7’dir. Hizmet sürelerine ilişkin söz konusu bileşim, kurumda hiyerarşik yapının etkin 

çalıştırılabilmesine engel olabilecek bir yapıya işaret etmektedir. 

Kurum personelinin eğitim düzeyi incelendiğinde; %10,7’sinin ilköğretim ve altı, %53,5’inin lise ve 

meslek lisesi ve %35,7’sinin ise yüksekokul ve üstü olduğu görülmektedir. Lisans sonrası 

uzmanlaşmanın ise %1,9 ile kurum personeli içerisinde son derece düşük düzeyde olduğu dikkat 

çekmektedir. 
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Çizelge 17. Personel hizmet süreleri, yaş grupları ve eğitim düzeyleri 
  Memur İşçi Toplam 

Hizmet Süresi 
 

0 - 4 Yıllık 147 1.083 1.230 
5 - 9 Yıllık 193 801 994 

10 - 14 Yıllık 204 422 626 

15 - 19 Yıllık 108 142 250 

20 - 24 Yıllık 138 200 338 

25 Üzeri 534 414 948 

Toplam 1.324 3.062 4.386 

 

Yaş Grupları 
 

18-30 yaş 143 533 676 

31-40 yaş 369 1.114 1.483 

 41-50 yaş 250 1.027 1.277 

51-60 yaş 391 366 757 

61 yaş ve üzeri 171 22 193 

Toplam 1.324 3.062 4.386 

Eğitim  
 

Okur-yazar  3 3 

İlköğretim 33 387 420 

Lise 145 824 969 

Meslek Lisesi 28 1.364 1.392 

Yüksekokul 193 379 572 

Lisans 830 104 934 

Yüksek Lisans 87 1 88 

Doktora 8  8 

Toplam 1.324 3.062 4.386 

 
  

Şekil 4. TKİ Yıllara göre personel durumu 

 

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TKİ 11.974 11.233 10.557 9.068 8.832 8.226 7.963 6.539 5.159 5.006 5.075 4.698 4.602 4.386

HİZMET ALIMI 13.000 16.000 17.000 18.000 17.500 21.000 22.000 17.200 17.234 10.885 11.939 14.033 14.519 12.927

TOPLAM İSTİHDAM 24.974 27.233 27.557 27.068 26.332 29.226 29.963 23.739 22.393 15.891 17.014 18.731 19.121 17.313

Yıllara Göre Personel Durumu 
KİŞİ 
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1.7.1.3. Yetkinlik Analizi  

İnsan kaynakları yetkinlik analizi, Kurum personeline ilişkin nicel veriler ile personelin sahip olduğu 

niteliklerin analizinin yapılmasıdır. Yetkinlik, Kurumun hedefleriyle uyumlu, kurumsal ve bireysel 

performans için kritik olan bilgi, beceri ve tutumların tümünü kapsayan davranışlardır.         

İnsan kaynakları yetkinlik analizi için Kurum çalışanları arasından Küme Örneklemesi Yöntemi ile toplam 

200 personel seçilmiş ve bu 200 personele Yetkinlik Değerlendirme Anketi uygulanmıştır. Yetkinlik 

değerlendirmesi için 360 Derece Değerlendirme Yöntemi tercih edilmiştir. Cevaplanan anketler SPSS 

İstatistiksel paket programı yardımıyla analiz edilmiş ve analiz sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. 

Anketimizin ilk bölümü olan ve çalışanların kendi yetkinliğini değerlendirdiği “Bireysel Yeterlilik 

Bölümü” için katılımcılara toplam 11 soru yöneltilmiştir. Bölüm ortalaması 5 puan üzerinden 4,04 puan 

olarak hesaplanmış olup bu seviyenin personel yetkinliği için yüksek bir seviye olduğu ancak daha da 

artırılabileceği sonucuna varılmıştır. Bu bölümde en düşük ortalamalar 3,69 puan ile “Kurumun 

faaliyetleri ile ilgili bilgi düzeyim” ve 3,86 puan ile “İletişim düzeyim” sorularına ait iken; en yüksek 

ortalamalar ise 4,23 puan ile “Ekip çalışmasına yatkınlığım” ve 4,42 puan ile “Öğrenmeye açıklık 

düzeyim” sorularına aittir. Aşağıda ilgili grafiklere yer verilmiştir. 
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Anketimizin ikinci bölümü olan ve çalışanların yöneticilerini değerlendirdiği “Yöneticiler İçin Kriterler 

Bölümü” için katılımcılara toplam 12 soru yöneltilmiştir. Bölüm ortalaması 5 puan üzerinden 3,75 puan 

olarak hesaplanmış olup bu seviyenin ortalama üzeri bir seviye olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 

bölümde en düşük ortalamalar 3,65 puan ile “Değişimin getirdiği risklerin farkına varır, değişimi 

başlatmak için gereken cesareti gösterir ve değişime liderlik yapar” ve yine 3,65 puan ile “Değişimin 

gerekli olduğu şartları önceden görebilir ve değişim için harekete geçer” sorularına ait iken; en yüksek 

ortalamalar ise 3,90 puan ile “Kendi etrafında ve liderlik yaptığı kişilerin çevresinde öğrenmeyi 

destekleyici bir atmosferin oluşmasını sağlar” ve 3,95 puan ile “Başta kendisi olmak üzere etrafında 

iletişimde olduğu kişilere karşı dürüst davranır. Davranışlarında ve kararlarında tutarlıdır” sorularına 

aittir. Aşağıda ilgili grafiklere yer verilmiştir. 

 

   

  

Anketimizin son bölümünde yöneticilerden kendisine bağlı personeli, görevin ve pozisyonun 

gerektirdiği yetkinlik gereksinimlerini dikkate alarak değerlendirmesi istenmiştir. Elde edilen sonuçlara 

aşağıda yer verilmiştir. 
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değişimi başlatmak için gereken cesareti 
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Yöneticilerin, birimlerindeki personel yetkinliğini ve ihtiyaçlarını değerlendirdiği bu bölümde; 

 Personel yetkinliğinin bazı birimlerde yetersiz olduğu ve bu yetkinliğin artırılması için önceliğin 

%46 ile personel eğitimine verilmesi gerektiği tespit edilmiştir. 

 Bazı birimlerde personel sayısının yetersizliğine %23 ile vurgu yapılmıştır. 

 Birimler arası koordinasyon eksikliğine %16 ile vurgu yapılmıştır. 

 Personelin motivasyonunu artırıcı sosyal faaliyetler düzenlenmesi ve ödül/ceza sistemi 

uygulanması vurgulanmıştır. 

   1.7.2. Kurum Kültürü Analizi  

1.7.2.1. Kurumsal Kültür 

TKİ Kurumu 1957 yılında kurulmuş olmakla beraber, kurumsal kültürün kökenlerini 1935 yılında 

kurulan Etibank'a giderek 19.yüzyılda Zonguldak'ta faaliyet gösteren kömür işletmelerine kadar 

dayandırmak mümkündür. Dolayısıyla, TKİ Kurumu'nun, gerçekte 165 yılı aşkın bir kurumsal geçmişe 

sahip olduğu söylenebilir. 

Madencilik endüstrisinde "kurumsal kültür", diğer pek çok endüstriden farklı olarak son derece 

belirleyici bir unsur durumundadır. Genel olarak madencilik endüstrisinin doğası; etkin, verimli ve 

güvenli madencilik faaliyetlerinin, uzun kurumsal geçmişe sahip kuruluşlar tarafından yapılabilmesi 

sonucunu doğurmaktadır. Bu gerçek, özellikle madencilik endüstrisi bakımından gelişmiş ülkelerde 

kolaylıkla izlenebilmektedir. 

Ülke ekonomileri bakımından son derece büyük önem taşıyan madencilik sektörünü, diğer herhangi bir 

ekonomik sektörden farklı kılan temel özellikler bulunmaktadır. Mineral kaynaklarının, tükenebilir 

kaynaklar olması, çoğunlukla yerkabuğunun derinliklerinde bulunan yatak oluşumlarının büyük 

%0
%5

%10
%15
%20
%25
%30
%35
%40
%45
%50

Eğitim
İhtiyacı

Personel
Eksikliği

Birimler Arası
Koordinasyon

Eksikliği

Motive Edici
Sosyal

Faaliyet

Diğer

%46,0 

%23,0 

%16,0 
%12,0 

%3,0 

Yönetici Değerlendirmesi 



 

52 

 

belirsizlikler taşıması, üretim öncesi faaliyetlerin, diğer sektörlere nazaran, çok daha uzun süreli, 

kapsamlı, zorlu ve maliyetli olması, madencilik yatırımlarında arama maliyetlerinin son derece yüksek 

olup, büyük risk taşıması ve birçok durumda, katlanılan yüksek arama maliyetlerine karşın, ekonomik 

olarak işletilebilecek bir mineral varlığının belirlenememe olasılığının söz konusu olması, arama riskinin 

yanında, pek çok cevher için fiyat dalgalanmalarının diğer sektörlere göre çok daha büyük olması ve 

ölçek ekonomisinin diğer sektörlere göre belirleyici önem taşıması, bu endüstride uzun birikim ve 

deneyime, güçlü finansal yapılara sahip büyük ölçekli kuruluşları gerektirmektedir. 

1.7.2.2. Mevcut Durum Analizi 

Sürekli değişimin ve gelişmenin yaşandığı çağımızda Kurumlar büyümekte ve karmaşık bir hal almakta, 

bu durum ise yeni ihtiyaç ve beklentilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kurumsal ve bireysel 

bazda daha fazla bilgi ve beceriye gereksinim duyulan bu aşamada kurum kültürünün önemi ortaya 

çıkmaktadır. Güçlü bir kültüre sahip olan kurumlar ve çalışanları, iç ve dış ortamlarda meydana gelen 

gelişme ve değişimlere önceden hazırlıklı olup, kendileri ve kurumları için hedeflerini ve yapılması 

gerekenleri doğru tayin edebilirler. TKİ, 62 yıllık geçmişi ile kuruluş felsefesini ön planda tutarak, önemli 

görevler üstlenmiştir. Kuruluş yılı olan 1957 yılından günümüze kadar gelinen süreçte, kurum kültürü 

ve temel değerler ön planda tutulmuş geçmişte yapılan çalışmalar, birikim ve tecrübeler çeşitli yollarla 

yeni katılan personel ile paylaşılmış ve takım çalışmaları ile kaynaşma ve aidiyetin artırılması 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Kurum çalışanları, güçlü aidiyet duygusu ile kurumsal amaç ve hedeflerin 

gerçekleşmesine ve kurumsal bağlılığa katkı sağlayarak, gelişmelere kolayca ayak uydurabilmiştir. 

TKİ’de, sağlıklı bir kurumsal yapının oluşması ve sürekliliğinin sağlanmasının, Kurum Kültürü ile uyumlu 

örgütsel değerlerin oluşması amacıyla mümkün olabileceği düşüncesi ile çalışmalara devam 

edilmektedir. TKİ’de kurum kültürüne ilişkin öne çıkan unsurlar ve geliştirilmesi gereken hususlar 

aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: 
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Analiz sonucuna göre çalışanların yöneticilerine ulaşmada açık iletişim kanallarının varlığı, üst 

yönetimin katılımcılığı destekleme düzeyi, karar alma süreçlerinin yeterli bilgiyle desteklenme düzeyi 

ile çalışanların ve yöneticilerin bilgi paylaşımına ve işbirliğine açıklık düzeyi kurumsal kültür açısından 

güçlü yanlar olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik 

mekanizmaların varlığı, ödül ve ceza sistemlerinin varlığı ve uygulanma düzeyi, sürekli ilerlemeyi teşvik 

eden insan kaynakları yönetim sisteminin varlığı ile çalışanların karar alma süreçlerine katılım düzeyinin 

artırılması noktalarında iyileştirme çalışmaları yapmanın gerekli olduğu tespit edilmiştir. 
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Çizelge 18: Kurum Kültürü Analizinin Alt Bileşenleri 

Kurum Kültürü Analizinin Alt Bileşenleri 

Katılım 

 Çalışanların karar alma süreçlerine katılım düzeyinin istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir. 

 Çalışanların katılımını sağlamaya yönelik mekanizmaların varlığının, istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir. 

 Üst yönetimin katılımcılığı destekleme düzeyinin orta seviyenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. 

İşbirliği 

 Çalışanların ve yöneticilerin bilgi paylaşımına ve işbirliğine açıklık düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 Çalışanların takım çalışmasına yatkınlık düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 İşbirliği mekanizmalarının yeterlilik ve etkililik düzeyinin orta düzey bir seviye olduğu tespit edilmiştir. 

 Birimler arası koordinasyonun etkililik düzeyinin istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir. 

Bilginin yayılımı 

 Bilginin paylaşılmasını ifade eden açıklık düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 Bilginin ilgili çalışanlara ya da birimlere zamanında iletilme düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 Karar alma süreçlerinin yeterli bilgiyle desteklenme düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrenme 

 Sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetiminin varlığının istenilen düzeyde olmadığı tespit 
edilmiştir. 

 Çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân veren mekanizmaların varlığı 
seviyesinin orta düzey bir seviye olduğu tespit edilmiştir. 

 Yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine imkân veren mekanizmaların varlığının istenilen seviyede olmadığı 
tespit edilmiştir. 

Kurum içi iletişim 

 Kuruluştaki iletişim kanallarının yataylık durumu seviyesinin orta düzey, dikeylik durumu seviyesinin ise yüksek 
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

 Çalışanlar arasındaki iletişimin resmîlik düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

 Çalışanların yöneticilerine ulaşmada açık iletişim kanallarının varlığı seviyesinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 İletişim mekanizmalarının katılım ve işbirliğini destekleme düzeyinin orta düzey bir seviye olduğu tespit 
edilmiştir. 

Paydaşlarla ilişkiler 

 Hizmetlerin sunumunda ve karar alma süreçlerinde ilgili paydaşların sürece dâhil edilme düzeyinin orta düzey 
bir seviye olduğu   tespit edilmiştir. 

 Paydaş yönetim stratejisi varlığı seviyesinin orta düzey bir seviye olduğu tespit edilmiştir. 

 Kuruluşun stratejik planı hakkında paydaşların bilgilendirilme düzeyinin istenilen seviyede olmadığı tespit 
edilmiştir. 

Değişime açıklık 

 Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenme düzeyinin orta düzey bir seviye olduğu tespit edilmiştir. 

 Dış çevrede meydana gelen değişiklikleri takip ederek buna göre konumlanma düzeyinin istenilen seviyede 
olmadığı tespit edilmiştir. 

 Var olan kuralların değişim yönünde engel oluşturma düzeyinin orta düzey bir seviye olduğu tespit edilmiştir. 

 Çalışanların karar ve inisiyatif alma düzeyinin istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir. 

Stratejik yönetim 

 Üst yönetimin stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerindeki sahiplik düzeyi iyi 
seviyededir. 

 Rutin işlerin yanı sıra stratejik işlere odaklanma düzeyinin istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir. 

 Çalışanların stratejik plana yönelik sorumluluklarına ilişkin farkındalık düzeyinin istenilen seviyede olmadığı 
tespit edilmiştir. 

Ödül ve ceza sistemi 

 Ödül ve ceza sistemleri varlığı ve uygulanma düzeyinin istenilen seviyede olmadığı tespit edilmiştir. 

 Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik mekanizmaların varlığı ve etkililik düzeyinin istenilen seviyede 
olmadığı tespit edilmiştir. 

 Kuruluşun hataları tolere etme düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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1.7.3. Fiziki Kaynak Analizi 
2018 yılı sonu itibariyle Kurumun makine parkı içerisindeki dragline sayısı 1, elektrikli ve hidrolik 

ekskavatör sayısı 54 ve ağır kamyon sayısı ise 187’dir. (Çizelge 18).Makine parkı sayısal olarak büyük 

sayılmakla beraber, ekonomik ömür bakımından son derece yaşlanmış durumdadır. Ayrıca, Kurumun; 

kamulaştırılmış arazileri, 2 adet dinlenme ve eğitim tesisi, lojmanlar, idari ve sosyal binalar, ambarlar ve 

laboratuvarlar gibi çok sayıda varlıkları bulunmaktadır. 

Çizelge 19. Kurumun makine-ekipman parkı  

Makinenin Cinsi ELİ ÇLİ GLİ 
Kontrol 

Müdürlükleri 
Genel 

Müdürlük 
TOPLAM 

Draglıne 0 0 1 0 0 1 

Elektrikli Ekskavatör 10 5 12 0 0 27 

Hidrolik Ekskavatör 12 8 7 0 0 27 

Ağır Kamyon 92 41 54 0 0 187 

Delik Delme Makinası 19 4 10 0 0 33 

Sondaj Makinası 0 0 3 0 0 3 

Bulldozer 47 12 21 0 0 80 

Paydozer 4 2 5 0 0 11 

Grayder 15 4 9 0 0 28 

Yükleyici 14 7 9 1 0 31 

İstif Makinası ( forklift) 15 5 8 0 0 28 

Vinç/Mobil Vinç (2/2) 15 2 13 0 0 30 

Çekici 6 3 5 0 0 14 

Dorse 13 3 8 0 0 24 

Traktör 9 2 3 0 0 14 

Yol Silindiri 4 1 3 0 0 8 

Damperli Kamyon 24 10 22 2 0 58 

Sondaj Kamyonu 0 0 0 0 0 0 

Tahta Kasalı Kamyon 3 2 1 1 2 9 

Tamir-Çöp-Anfo Kamyonu 4 1 6 0 0 11 

Yağlama Kamyonu 8 1 0 0 0 9 

Akaryakıt Tankeri 13 3 5 0 0 21 

Sulama Tankeri/Kamyonu 13 4 1 1 0 19 

İtfaiye - Arazöz 3 1 2 2 0 8 

Vidanjör 2 0 1 0 0 3 

Otobüs - Midibüs 0 0 2 0 2 4 

Minübüs 2 2 4 4 3 15 

Kamyonet-Pıkap 15 3 15 4 12 49 

Otomobil-Statıon Wagon 5 3 10 6 22 46 

Jeep 3 1 0 4 4 12 

Ambulans 0 0 1 0 2 3 

Galeri Açma Makinası 0 0 2 0 0 2 

Yeraltı Yükleyici 0 0 5 0 0 5 

Troley Lokomotif 0 0 5 0 0 5 

Dizel Lokomotif 0 0 13 0 0 13 

Kompresör (Seyyar-Dizel) 17 12 23 0 0 52 

Jenaratör 14 6 12 6 0 38 

TOPLAM 401 148 301 31 47 928 
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1.7.4. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi 

1.7.4.1. Teknoloji Kullanımı ve AR-GE 

Kurum, özellikle 1970’li yıllardan itibaren ülkemiz kömür madenciliğinde yeni teknolojilerin kullanımı 

konusunda öncü olmuş; yeraltı mekanize üretim sistemi, döner kepçeli ekskavatör-bant konveyör-

dökücü sürekli açık ocak madencilik sistemi ve açık ocaklarda dragline kullanımı gibi konularda ülkemiz 

madencilik endüstrisinde devrim sayılabilecek uygulamalara imza atmıştır. Bununla beraber, özellikle 

1990’lardan itibaren yatırım bütçesinde önemli daralmalara gidilmiş olması, Kurumun yeni üretim 

teknolojilerinin uygulanması konusunda sınırlı kalmasına yol açmıştır. 

Kurum, günümüzün değişen ve gelişen şartları açısından linyit üretimi ve sonraki aşamalarında çevre 

mevzuatlarına ve AB'ye uyum politikalarına uygun olarak ekonomiklik, verimlilik ve yenilikçilik 

esaslarına bağlı olmak kaydıyla, kömür kalitesinin yükseltilebilmesi ve çevre dostu olarak 

kullanılabilmesi yönünde gelişmiş kömür hazırlama, zenginleştirme ve diğer temiz kömür 

teknolojilerine büyük önem vermektedir. 

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), Ürün-Geliştirme (Ür- Ge), ve Proses-Geliştirme çalışmalarının belirlenip 

aktif hale getirilmesi için çeşitli ulusal ve uluslararası araştırma kurumları ve üniversiteler ile sürekli 

işbirliği içinde bulunan Kurum, dünyada gelişen temiz kömür teknolojilerinden yararlanmak için bir dizi 

Ar-Ge faaliyetlerini ve projelerini yürütmektedir. Bunlar arasında; ince taneli kömürlerin geri kazanımı 

projesi, biyokütle ve kömür karışımlarından sıvı yakıt üretimi, kömürün gazlaştırılması, gazın 

temizlenmesi ve metanol üretimi, kömür karakterizasyonunun ve yanma davranışlarının incelenmesi, 

kömürden organomineral gübre ve hümik asit esaslı maddelerin üretimi önemli görülenlerdir. 

1.7.4.2. Bilişim Altyapısı 

Kurumumuzda kullanılan ORACLE veritabanı üzerinde çalışan uygulamalarımız, güvenlik yazılımlarımız, 

sanallaştırma yazılımlarımız ve kullandığımız diğer yazılımlar aşağıdaki gibidir. 

ORACLE Veritabanı Üzerinde Çalışan Uygulamalarımız; Mali Kaynaklar Bilgi Sistemi (MKYS), İşçi 

Kaynakları Bilgi Sistemi (IKYS), Memur Personel Bilgi Sistemi, Pazarlama Satış Yazılımı ve Laboratuvar 

Analiz Programı’dır. 

Güvenlik Yazılımları; Check Point Firewall, Labris Firewall, Labris DDos, Trend Micro (Virus yazılımı) ve 

Websense URL Filter’dir. 

Sanallaştırma Yazılımı; Wmvare Sanallaştırma Yazılımı, EMC Storage Disk Yapısı (RAID) ve EMC Data 

Domain Yedekleme Sistemi’dir. 



 

59 

 

Kurumumuzda Kullanılan Diğer Yazılımlar; Arşivleme Yazılımı, Kartlı Geçiş Sistemi, Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi, Active Directory, Exchange Server, Harita Yazılımı, Log Yazılımı, Restoran Yazılımı, 

Printer Server (Printer Yönetim Yazılımı), Sağlık Yazılımı (HBYS) ve Ekran Yönetim Yazılımı’dır. 

Ayrıca Kurumumuz içeresinde haberleşme IP Telefonlar üzerinden sağlanmaktadır. Kurumumuz merkez 

binası network altyapısında (Kat Switchleri, IP Telefon Switchleri ve Omurga Switchler) 80 adet switch, 

24 adet fiziksel sunucumuz bulunmaktadır. 

Bilişim Altyapısını İyileştirmeye Yönelik Yapılması Planlanan Çalışmalar: 

 Bilgi işlem altyapısı disk tabanlı yedekleme sistemi kapasite arttırım işi,  

 Kurumumuz network altyapısında kullanılan omurga switch ve kenar switchlerin ekonomik 

ömrünü doldurmuş olması ve üretici firmanın desteğini sonlandırmış olması nedeniyle 

yenilenmesi işi yapılması planlanmaktadır. 

 

1.8. Finansal Analiz 
Üretimlerini tamamen termik santraller ile ısınma ve sanayi talebine bağlı olarak gerçekleştiren TKİ 

Kurumu, özel sektör tarafından işletilen 3 adet termik santrali beslemektedir. TKİ’nin endüstriyel pazarı 

içerisinde termik santraller dışında ısınma ve sanayi sektörleri de yer almaktadır.  

Kurum linyit satışlarının %70’i termik santrallere yapılmasına rağmen, gelirin sadece %25’lik kısmı 

termik santrallerden gelmektedir. Isınma ve sanayi sektörüne yapılan satışların oranı az olmasına 

rağmen, Kurum gelirlerinin yaklaşık %75’i bu sektörlerden karşılanmaktadır. Son yıllarda ısınma ve 

sanayi sektörlerine yapılan satışların arttırılması ve fiyat düzenlemeleri ile Kurum gelirleri artmış ve 

karlılığa önemli bir katkı sağlanmıştır.  

2003 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir kararla, valilikler tarafından tespit edilen ihtiyaç 

sahibi ailelere kömür yardımları yapılmaya başlanılmıştır. Kuruluşun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı ile 15 yıldan bu yana yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde muhtaç ailelere kömürün dağıtımı ve 

teslimatı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda verilen kömürlerin bedelleri ise Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’ndan alınmaktadır. 
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Çizelge 20. Finansal Analiz 

 2013 2014 2015 2016 2017 SONUÇ DEĞERLENDİRME 

Cari Oran 
Dönen 
Varlıklar/ 
Kısa Vadeli 
Borçlar 

2,4 2,6 4,3 2,9 2,7 

Cari oran, dönen varlıklar ile kısa vadeli 
kaynaklar arasındaki oransal ilişkidir. 
Kısa vadeli borçların ödeme gücünü 
ölçmek ve net işletme sermayesinin 
yeterli olup olmadığını saptamak için 
kullanılır. 
Oran işletmenin her 1 TL’lik borcuna 
karşılık ne kadar dönen varlığa sahip 
olduğunu gösterir. İşletmenin kısa vadeli 
borçları için genel bir fikir vermektedir 

Cari Oranın 1,5 - 2 ve üzerinde 
olması yeterli görülmektedir. 
Cari oran her 1 liralık borç 
karşılığında ödeme gücünü 
gösterir. Cari oran Kurumumuz 
açısından tatminkâr düzeydedir. 

Likidite 
Oranı 
(Dönen 
Varlıklar – 
Stoklar)/Kısa 
Vadeli 
Borçlar 

2,0 2,4 4,0 2,6 2,4 

Likidite Oranı, Dönen varlıklardan 
stokların çıkarılması sonucu elde edilen 
değerin kısa vadeli yabancı kaynaklara 
bölünmesi ile bulunur. 
Stokların dönen varlıklardan 
çıkarılmasındaki amaç, bu hesap 
grubundaki varlıkların paraya 
çevrilmesinin uzun zaman almasından 
kaynaklanmaktadır. Bu şekilde kısa 
vadeli borçların tamamının likit dönen 
varlıklar ile süratle ödenip 
ödenemeyeceği anlaşılabilir. 

Likidite Oranının 1.00'ın 
üzerinde olması arzu edilir. 
Bu oran 1'in üzerinde ise kısa 
vadeli yükümlülüklerini 
karşılamakta problem 
yaşamayacaktır. 
Likidite oranı Kurumumuz 
açısından tatminkâr düzeydedir. 

Kaldıraç 
Oranı 
Toplam 
Borçlar/ 
Toplam 
Varlıklar 

0,4 0,4 0,3 0,3 3,0 

Toplam Borçların, toplam varlıklara 
bölünmesiyle birlikte bir şirketteki 
varlıkların ne kadarının borçlar ile 
finanse edildiği saptanmış olunur. 
Finansal Kaldıraç Oranı ile varlıkların ne 
kadarının yabancı kaynaklar ile 
karşılandığı belirlenir. 

Genel olarak, 1/2 düzeyinde 
kaldıraç oranı normal kabul 
edilir. 
Hesaplama, elde edilen değer 
varlıkların ne kadarının borçlar 
tarafından finanse edildiğini 
gösterir. Bu durum “kaldıraç 
etkisi” olarak tanımlanmaktadır. 

Varlık Devir 
Hızı 
Net Satışlar/ 
Toplam 
Varlıklar 

0,8 0,7 0,8 0,8 1,0 

Varlık Devir Hızı oranı firmanın sahip 
olduğu varlıkların ne ölçüde verimlilikle 
kullandığının bir göstergesidir. 
Firmanın sabit değerlere aşırı yatırım 
yapıp yapmadığı ve kapasite kullanımı 
konusunda ipuçları verir. 

İşletme faailyetlerinde kullanılan 
beher 100 TL.'lik varlık 
karşılığında ne kadar hasılat 
sağlandığını gösteren bu oranın 
yüksek olması olumlu karşılanır. 

Stok Devir 
Hızı 
Net Satışlar / 
Stoklar 

16,5 14,0 23,1 17,6 16,1 

Stok devir hızı, işletmenin 1 yıl içinde 
stoklarını ortalama olarak kaç 
yenilediğini gösterir. Diğer bir deyişle, 
stokların 1 yıl içinde kaç defa paraya 
dönüştüğünü gösterir. 

Mamul Satoklarının ne kadar 
süre içerisinde satış hasılatı 
unsuru haline dönüştüğünü 
gösteren bu oran, Kurumun 
önemsenecek miktarda bir 
mamul stok birikimi olmadığını 
göstermektedir. 
Bu rasyo ne kadar yüksek 
çıkarsa, stokların etkili 
kullanıldığı görülür. 

Alacak Devir 
Hızı 
Net Satışlar/ 
Ticari 
Alacaklar 

1,3 1,1 1,1 1,5 1,9 

Alacak devir hızı, alacaklarını tahsil 
edebilme yeterliliğini ortaya 
koymaktadır. Bu oran ne kadar yüksek 
ise, firma o düzeyde alacaklarını etkin 
bir biçimde tahsil ediyor demektir. 

Alacak devir hızının düşük 
olması alacakların daha uzun 
sürede tahsil edildiğini 
göstermektedir. Alacak devir 
hızının yüksek olması işletme 
için pozitif bir durumdur. 
Alacakların kolaylıkla tahsil 
edildiğini göstermektedir. 
Yüksek devir hızında daha düşük 
cari oran ve likidite oranı ile 
çalışılabilir. 
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 2013 2014 2015 2016 2017 SONUÇ DEĞERLENDİRME 

Alacakların 
Ortalama 
Tahsil Süresi 
360/Alacak 
Devir Hızı 

276,9 327,3 327,3 240,0 189,4 

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi; 
alacakların ne kadar sürede tahsil 
ettiğini ortaya koyan bir rasyodur. Bu 
oran, Yıldaki gün sayısının, Alacak Devir 
Hızına oranlanmasıyla 
hesaplanmaktadır. 

Oran ne kadar düşük olursa, 
firma alacak yönetiminde o 
kadar etkili ve başarılı olarak 
değerlendirilir. 

Net Kâr 
Marjı 
Net Kâr/Net 
Satışlar 

0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Net Kâr Marjı oranı, İşletmenin 
satışlarının vergi sonrası kara göre 
karlılığını ölçmektedir. 
Satışlar üzerinden hangi oranda kar 
sağladığını ortaya koyan bir rasyodur. 

İşletmede elde edilen beher 
satış hasılatı karşılığında ne 
kadar net kar oluştuğunu 
gösterir. Bu oran yüksek olursa 
olumlu karşılanır. 

Varlık 
Kârlılığı 
Net 
Kâr/Toplam 
Varlıklar 

0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Varlık Kârlılığı oranı; net karın aktif 
toplamına bölünmesiyle 
hesaplanır.Yapılan yatırımın karlılığını, 
başka bir deyişle varlıklarını ne ölçüde 
verimli kullandığını göstermektedir. 

Kurumların aktif yapısı faaliyette 
bulunduğu sektörlere göre 
farklılık gösterebilir. 
Yatırım maliyeti yüksek olan 
sektörlerde aktif karlılığın daha 
düşük olması normal 
karşılanabilir. 

Özsermaye 
Kârlılığı 
Net Kâr/ 
Özsermaye 

0,1 0,0 0,1 0,0 -0,2 

Öz sermaye karlılığı; konulan sermaye 
karşılığında ne kadar kar elde edildiğini, 
yani her bir birim sermaye karşılığında 
kaç birim kar yaratıldığını göstermiş 
olur. 

Net karın özsermayeye oranıdır. 
Bu oran yüksek olursa olumlu 
karşılanır. 

Bütçe 
Transferleri 
Öncesi 
Borçlanma 
Gereği 

388.412 654,913 602.674 1.094.571 790.125 

Hazine ve Maliye Bakanlığının FDF 
Tablosundaki belirtilen; 
İlgili yıl yatırım harcamaları, stok artışı ve 
sabit kıymet artışı toplamından oluşan 
toplam finansman ihtiyacı tutarından, 
ayıklanmış dönem kar/zararı ile kanuni 
yükümlülükler tutarlarının düşülmesi ile 
hesaplanmıştır. 

Kamu kesiminin borçlanma 
ihtiyacını ölçmekte kullanılır. 
Gelir ve giderler nakit bazında 
değerlendirmeye tabi tutularak, 
ortaya çıkacak nakit durumu 
hesaplanır. 
Buna göre nakit açığı olduğu 
görülmektedir. 

Transfer 
Sonrası FDF 

27.538 -91.617 123.535 174.919 481.745 

Hazine ve Maliye Bakanlığının FDF 
Tablosundaki belirtilen; 
Net faiz ödemesi tutarından borçlanma 
gereği düşüldükten sonra bulunan 
tutara toplam bütçe ve fon 
transferlerinin eklenmesi ile 
hesaplanmıştır. 

Kamu kesiminin borçlanma 
ihtiyacını ölçmekte kullanılır. 
Gelir ve giderler nakit bazında 
değerlendirmeye tabi tutularak, 
ortaya çıkacak nakit durumu 
hesaplanır. 
Faiz gelir ve giderleri farkından 
bu rakam düşüldükten sonra 
bütçe ve fon transferleri eklenir. 
Buna göre transferler sonrası 
nakit fazlalığı görülmektedir. 

Faaliyet 
Gelirleri 
/Faaliyet 
Giderleri 

6,9 5,4 5,5 5,7 5,7 

Kârın saptanması işlemi, işletmeye giren 
ve işletmeden çıkan iki zıt değer 
akımının, yani satış gelirleri ile giderlerin 
karşılaştırılması ile olur. 

İşletmeye giren para ve alacaklar 
o dönemin gelirlerini, diğer bir 
deyişle satış hasılatını oluşturur. 
Faaliyet gelirleri, işletmenin ana 
faaliyet konusuna ilişkin 
satışlarından ve diğer 
işlemlerden sağladığı gelirleri 
kapsamaktadır. 
Dönem giderleri diye de 
tanımlaan faaliyet giderleri, 
işletmenin üretimi ile ilgili 
olmayan gider kalemlerini 
kapsar. Bu kalemler de ""Genel 
yönetim giderleri"", 
""Pazarlama, satış ve dağıtım 
giderleri"", ""Araştırma ve 
geliştirme giderleri"" şeklinde 
gruplanır. 
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1.9. Sektörel Analiz 
Bu bölümde; Kurumun faaliyet alanında Dünya ve ülkemizdeki durum ve gelişmeler incelenmekte ve 

genel bir rekabet analizi yapılmaktadır. 

1.9.1. Dünyadaki Durum ve Gelişmeler 
Dünya birincil enerji arzı 1973 ve 2017 yılları arasındaki 44 yılda 2,2 kat artarak 2017 yılı itibariyle 

13.511 mtep (milyon ton eşdeğer petrol) düzeyine ulaşmıştır. 2017 yılında toplam enerji arzı bir önceki 

yıla göre %2 artmıştır. (BP, 2018) 

Enerji arzı yeni yüzyılın ilk 17 yılında %34 oranında büyürken, artışın yaklaşık dörtte üçü Asya kıtasından 

kaynaklanmıştır. Söz konusu 17 yılda, enerji arzı Çin’de %169 ve Hindistan’da ise %87 oranında 

büyümüş, buna karşılık Avrupa Birliği’nde (AB28) %7,7 ve ABD’de ise %2 oranında azalmıştır (Şekil 2) ( 

(BP, 2018). 

1973-2017 yılları arasındaki dönemde; Dünya’da petrolün payı %46,2’den %34’e düşerken, doğal gazın 

payı %16’dan %23’e, nükleer enerjinin payı %0,9’dan %4’e ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise 

%1,9’dan %4’e yükselmiştir (BP 2018, s.9). Aynı dönemde kömürün payı 3,5 puan artışla %24,5’dan 

%28 düzeyine ulaşmıştır. (BP, 2018) 

 

 
Şekil 5.  Dünya Birincil Enerji Arzının Kaynaklara Göre Dağılımı, 2017 

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından, günümüzde mevcut enerji politikalarının gelecekte de çok fazla 

değişmeden sürdürüleceği varsayımına göre yapılan tahminlerde; dünya birincil enerji talebinin 2017 

yılına göre yaklaşık %45,3 oranında artış göstererek 2040 yılında 19.637 mtep seviyesine yükseleceği, 

bu miktarın kaynaklara dağılımında önemli farklılıkların olmayacağı öngörülmektedir. Buna göre; 2040 

yılında petrolün payı %27,5 ve kömürün payı ise %27,1 olacaktır. (IEA, 2018) 

Kömürü %24 ile doğal gaz izleyecektir. Söz konusu yılda; nükleer enerjinin payı %5,3 ve diğer 

kaynakların payı ise %16,1 olacaktır. 

Petrol 
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Kömür 
28% 
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Hidrolik 
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Uluslararası Enerji Ajansı’nın; yenilenebilir ya da alternatif yakıtların kullanımlarının artacağı ve enerji 

verimliliğine ya da karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çabaların geliştirileceği öngörülerine 

dayalı olan daha iyimser “Yeni Politikalar Senaryosu”nda ise kömürün 2040 yılında küresel enerji arzı 

içerisindeki payı %23 düzeyinde tahmin edilmektedir. (IEA, 2018) 

Diğer kaynaklarla karşılaştırıldığında rezervinin çok daha uzun ömürlü olması, kömürün uzun vadeli 

yeterliliğini beraberinde getirmektedir. Mevcut üretim seviyeleri ile dünya görünür kömür rezervlerinin 

135 yılı aşkın bir sürede tüketileceği tahmin edilmektedir. Buna karşılık görünür petrol ve doğal gaz 

rezervlerinin tükenme ömürlerinin mevcut üretim seviyeleri ile sırasıyla 40 ve 60 yıl süreceği 

öngörülmektedir. 

2017 yılı dünya kömür üretiminin %44,7’sini (3.376 milyon ton) tek başına Çin gerçekleştirmiştir. 

İkinciliği ABD’den devralan Hindistan’ın payı %9,7 (729,8 milyon ton); ABD’nin payı %9,3 (702,3 milyon 

ton) ve Avustralya’nın payı ise %6,6 (501,1 milyon ton) oranındadır.  Bu ülkeleri; Endonezya (487,6 

milyon ton), Rusya Federasyonu (387,2 milyon ton), Güney Afrika Cumhuriyeti (257,1 milyon ton) ve 

Almanya (175,1 milyon ton) izlemektedir (Şekil 6). Bu sekiz ülkenin küresel kömür üretimi içindeki 

toplam payları %90’a yakın düzeydedir. 

 

 
Şekil 6. Ülkelere Göre 2017 Yılı Kömür Üretimleri (IEA, 2018) 

 

Dünya linyit üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre %1,25 oranında artarak 2017 yılında 831 milyon 

ton olmuştur (Şekil 7). Bu sınıftaki kömürlerin üretimi 1980’li yıllar boyunca önemli oranda artış 

göstermekle beraber, neredeyse 20 yılı aşkın bir süredir yaklaşık aynı düzeyde kalmıştır. 2012 yılından 

sonra ise hemen her ülkede linyit üretimleri gerilemiştir.  

Çin 3.376 

ABD 702 

Hindistan 730 

Avustralya 501 

Endonezya 488 Rusya 
334 

G.Afrika 257 Almanya 175 

Diğer 932 

milyon ton 
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Şekil 7. Dünya Linyit Üretimleri (IEA, 2018) 

 

2017 yılı Dünya linyit üretiminde en büyük pay Almanya’nın olmuştur. Bu yılda Almanya’nın linyit 

üretimi 171,3 milyon ton (%22,6) düzeyindedir. Almanya’yı 75,6 milyon ton ile Rusya Federasyonu, 

74,1 milyon ton ile de Türkiye izlemiştir. Diğer ülkelerdeki üretimlere bakıldığında 63,6 milyon ton ile 

ABD, 61,2 milyon ton ile Polonya ve 57,3 milyon ton ile Avustralya’nın olduğu görülmektedir. 2014 yılı 

Dünya linyit üretiminde beşinci büyük üretici olan ülkemiz 2015 yılında altıncılığa gerilemiş, 2016 ve 

2017 yılında da üçüncülüğe yükselmiştir.  Hindistan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Yunanistan da 

önemli linyit üreticileri arasındadır (IEA, 2018) (Şekil 8). 

 
Şekil 8. Ülkelere Göre 2017 Yılı Linyit Üretim Payları (IEA, 2018) 

Dünya kömür tüketimi, 2017 yılında 7,59 milyar ton düzeyindedir. Bununla beraber, 2017 yılı kömür 

tüketimi bir önceki yıla göre 79 milyon ton artmıştır. 2000 yılı sonrasında, küresel kömür tüketim artışı 

çok büyük ölçüde Çin’in talebinden kaynaklanmıştır. Bu ülkenin 2000-2014 dönemindeki kömür 

tüketim artışı %192 oranındadır. Aynı dönemde Endonezya’nın tüketimi %172, Hindistan’ın tüketimi 

%154, Kazakistan’ın tüketimi %97 ve Güney Kore’nin tüketimi ise %85 oranında artış göstermiştir. 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Üretim (milyon ton) 956,5 1141, 1118, 859,0 844,0 847,8 840,2 887,2 834,7 810,5 823,7 820,7 831,0
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Bununla beraber, aynı dönemde bazı gelişmiş ülkelerin kömür tüketimlerinde ise ciddi gerilemeler söz 

konusudur. Örneğin, 2000-2014 yılları arasında İspanya’nın kömür tüketimi %51; Kanada’nın %33; 

ABD’nin %14, Rusya Federasyonu’nun %13 ve Ukrayna’nın %15 oranında azalmıştır (Şekil 9). 

 

Şekil 9. 2000’den 2014’e Kömür Tüketimlerinde Değişim 

 

Günümüzde, Dünya kömür üretiminin yaklaşık %69’u elektrik ve ticari ısı üretimi amacıyla 

kullanılmakta, %13’ü demir-çelik endüstrisinde, %15’i diğer sanayi sektörlerinde ve geriye kalan %3’lük 

kısım ise ısınma amaçlı olarak tüketilmektedir.  

Dünya genelinde C02 salınımlarına bağlı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmakta ve 

fosil yakıt kaynaklı üretimler ise daralmaktadır. Rakamlar da gösteriyor ki her ne kadar fosil yakıt 

kaynaklı yatırımlar dünya genelinde azalsa da enerji arzında güvenliği sağlamak için özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde en önemli destek grubudur. Özellikle kömür kaynaklı santrallere bakıldığında, dünya 

genelinde üretimdeki yüzde (%) payı düşüyor olsa da Çin ve Hindistan örneklerinde görüldüğü gibi 

enerji arz güvenliği için en önemli yatırım kaynağı olmaya devam etmektedir. 

Dünya kömür ticaretinin neredeyse tamamı taşkömürüne ilişkindir. Linyit kömürünün ülkeler arasında 

taşınması ya da ticareti günümüzde ekonomik olmamaktadır. Küresel ölçekte ticareti yapılan 

taşkömürünün iki ana kullanım amacı bulunmaktadır: Elektrik üretimi (buhar kömürü) ve demir çelik 

endüstrisinin kullanımı için kok üretimi (koklaşabilir kömür). 

Dünya kömür ticaret hacmi bir önceki yıla göre %3 oranında artarak 2017 yılında 1.370,3 milyon ton 

düzeyine ulaşmıştır. Söz konusu ticaretin 1.029,9 milyon tonluk kısmı (%75) buhar kömürü, 327,2 

milyon tonluk kısmı (%24) kok kömürü ve 13,2 milyon tonluk kısmı ise linyite ilişkindir (IEA, 2018). 
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2017 yılı Dünya kömür ihracatında ilk sıra, Endonezya’nındır. Bu ülkenin 2017 yılı ihracatı bir önceki yıla 

göre 17,7 milyon ton artarak 390,6 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Öncelikle yıllarda liderliği 

elinde bulunduran Avustralya’nın 2017 yılı ihracatı ise bir önceki yıla göre 10,4 milyon ton azalarak 

378,9 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Diğer önemli kömür ihracatçıları arasında, sırasıyla; Rusya 

(189,7 milyon ton), Kolombiya (86,1 milyon ton), ABD (88 milyon ton) ve Güney Afrika Cumhuriyeti (71 

milyon ton) bulunmaktadır (IEA, 2018). 

2017 yılı kömür ithalatının lideri, Çin’dir. Bu ülkenin ithalatı 2015 yılında 204,1 milyon ton iken, 2016 

yılında 255,6 iken 2017 yılında 271,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Hindistan, 206,3 milyon ton ile 

ikinci sırayı almıştır. Diğer önemli ithalatçı ülkeler, sırasıyla; Japonya (187,5 milyon ton), Güney Kore 

(148,2 milyon ton), Türkiye (38,3 milyon ton), Malezya (31,5 milyon ton) ve Hollanda (40,3 milyon ton) 

şeklindedir (IEA, 2018). 
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1.9.2.Ülkemizdeki Durum ve Gelişmeler  

1.9.2.1.Birincil Enerji Üretim ve Tüketimi 

Ülkemiz birincil enerji tüketiminde ortalama yıllık artış oranı son on yılda %3,9 düzeyindedir. Birincil 

enerji arzı 2017 yılında bir önceki yıla göre %7 artış göstererek 145,31 mtep olmuştur. Bu arzın 

kaynaklara dağılımında ilk sırayı 44,28 mtep ile ham petrol ve petrol ürünleri alırken; 44,32 mtep ile 

doğalgaz ikinci sırada; 39,56 mtep ile de kömür üçüncü sırada yer almıştır (EIGM, 2018). 

Yerli kömür arzı; 2017 yılında 13,79 mtep linyit, 0,72 mtep taşkömürü ve 0,56 mtep asfaltit olmak 

üzere toplam 15,07 mtep’tir. İthal kömür arzı ise 24,35 mtep taşkömürü ve 0,50 mtep kok olmak üzere 

toplam 24,85 mtep düzeyindedir (EIGM, 2018). 

Ülkemiz enerji tüketimi son on yılda %46 artış gösterirken, enerji üretimimiz ise %28 arttırılabilmiştir. 

2015 yılında 129,14 mtep olan toplam enerji arzımızın 30,94 mtep’i yerli üretime dayalı iken; 2017 

yılında 145,31 mtep’e çıkan toplam enerji arzımızın 35,36 mtep’i yerli üretime dayalı olarak yüksek bir 

artış yaşamıştır.  Arzdaki toplam artış %12,5 düzeyinde kalırken, yerli üretimdeki artış, %14,29 

gerçekleşerek arzdaki toplam artış oranının önüne geçmiştir (EIGM, 2018). 

Yerli kömür üretiminin enerji tüketimini karşılama oranı 2005 yılında %11,4 düzeyindeyken, 2015 

yılında %9,9 düzeyine gerilemiş fakat 2017 yılında %10,37 düzeyine yükselmiştir.  

2015 yılında ülkemizdeki enerji tüketiminin %23,9’u yerli enerji kaynaklarından elde edilirken, %76,1 

gibi önemli bir kısmı ise ithal kaynaklardan sağlanmıştır. 2017 yılında ise ülkemizdeki enerji tüketiminin 

%24,3’ü yerli enerji kaynaklarından elde edilirken, %75,7 kısmı ithal kaynaklardan elde edilerek 2015’e 

göre ithalata olan bağımlılıkta bir miktar azalma sağlanmıştır.   

Net enerji ithalatının kaynaklara dağılımı; 44,32 mtep doğalgaz, 44,28 mtep ham petrol ve petrol 

ürünleri; 39,05 mtep kömür ve 0,50 mtep kok şeklindedir (EIGM, 2018). 

Birincil enerji arzının kaynaklara dağılımında yıllar içerisinde önemli değişiklikler söz konusudur. 1971 

yılında arzın %46,5’i petrol, %29’u biyo enerji ve atıklardan ve %23,5’i yerli kömürden (linyit, 

taşkömürü ve asfaltit) karşılanırken 2017 yılına gelindiğinde en büyük pay %30,4 ile 1980’li yılların 

ortalarından itibaren ithalatına başlanan doğalgazın olmuş; petrol ve petrol ürünleri %30,4 ile az bir 

farkla doğalgazdan sonra yer almış; yerli kömür %10,3 ve biyo enerji ve atıklar da %1,7 düzeyine 

gerilemiş; ithal kömür ise (taşkömürü ve kok) ise %17,1 seviyesine yükselmiştir. Burada dikkat çekici 

olan durum ise rüzgâr, güneş ve jeotermal kullanımının giderek artmasıdır (Şekil 10). 
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Şekil 10. Türkiye Birincil Enerji Arzının Kaynaklara Dağılımı, 2017 

 

1.9.2.2.Kömür Üretim ve Tüketimi 

Ülkemiz 2017 yılı satılabilir kömür üretimi; 71,46 milyon ton linyit, 1,23 milyon ton taşkömürü ve 1,41 

milyon ton asfaltit olmak üzere bir önceki yıla göre %1,5 artarak toplam 74,10 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir (EIGM, 2018). 

2017 yılı satılabilir linyit üretimlerinin kuruluşlara dağılımı ise; TKİ 13,8 milyon ton, EÜAŞ ve bağlı 

ortaklıkları 15,67 milyon ton ve özel sektör 41,99 milyon ton şeklindedir ( (TKİ, 2018); (EIGM, 2018)). 

Böylelikle özel sektörün linyit üretimindeki payı %58,8 düzeyine yükselmiştir. 

Ülkemizde 2017 yılında tüketilen kömürün 1,23 milyon tonu yerli taşkömürü,  39,08 milyon tonu ithal 

kömür, 72,86 milyon tonu linyit ve asfaltit olmak üzere toplamda 113,17 milyon ton olmuştur. 

Dolayısıyla, bir önceki yıla göre 2016 yılında ithal ve yerli taşkömürü tüketimi %2,5 artmış ve linyit-

asfaltit tüketimi ise %1,6 artmıştır.  Toplam kömür tüketimindeki artış ise %3 düzeyindedir. 

2017 yılı taşkömürü arzının %48,3 oranındaki en büyük kısmı elektrik üretiminde ve %17,2 oranındaki 

kısmı ısınma amaçlı, %14,2 oranındaki kısmı sanayi amaçlı olarak tüketilmiştir. Kok fabrikalarının payı 

%15,3 düzeyindedir (EIGM, 2018). Taşkömürü tüketiminde elektrik santrallerinin payı giderek 

artmaktadır. On yıl önce %20 düzeyinde olan söz konusu pay 2017 yılı itibariyle %50’ler düzeyine 

yaklaşmaktadır (Şekil 11). 
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Şekil 11. Kullanım Yerlerine Göre Ülkemiz Yerli ve İthal Taşkömürü Tüketimi 

 

Ülkemizde üretilen linyit kömürleri; elektrik üretimi amacıyla termik santrallerde, sanayi sektörlerinde 

ve ısınma amaçlı olarak konut ve işyerlerinde tüketilmektedir. Linyitin elektrik üretimi amaçlı tüketim 

payı, 1970’li yılların başında ısıl değer bazında %20’ler düzeyindeyken bu tarihten itibaren artmaya 

başlamış ve 2001 yılında %80 ile en yüksek seviyeyi görmüştür. Söz konusu gelişmeye paralel olarak, 

aynı dönemde konut ve hizmetlerin payı %42’den %7’ye ve sanayi sektörlerinin payı ise %36’dan %13’e 

gerilemiştir. 2001 yılı sonrasında ise süreç tersine dönmüş ve elektrik üretiminde kullanım payı görece 

düşerken sanayi sektörleri ile konut ve hizmetlerde kullanım payı tekrar artmıştır. 

2017 yılında 71,46 milyon ton olan toplam linyit arzının miktar olarak %88’i elektrik üretimi amacıyla 

termik santrallerde tüketilmiştir. Sanayi sektörlerinde kullanım payı %5,8 ve konut-işyerlerinde 

kullanım payı ise %4,3 düzeyindedir. Bununla beraber, elektrik üretiminde kullanılan linyitlerin ısıl 

değerleri sanayi ya da ısınmada kullanılan kömürlere nazaran çok daha düşüktür. Toplam ısıl değer 

bazında hesaplama yapıldığında; 2017 yılında arz edilen linyit enerjisinin %72,9’u elektrik üretiminde, 

%13,8’i sanayi sektörlerinde ve %10,7’si ise konut ve işyerlerinde tüketilmiştir. Aynı yılda; 1.405.000 

ton asfaltit arzının nerdeyse tamamı elektrik üretimi amaçlı tüketilmiştir (EIGM, 2018) (Şekil 31). 
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Şekil 12. Kömür Arzının Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı, 2017 

1.9.2.3.Kömür İthalatı  

Ülkemizde 1980’li yıllardan önce son derece düşük miktarlarda başlayan kömür ithalatı (kok kömürü 

dâhil), 1990’lı yıllarda 10 milyon tonun ve 2000’li yıllarda ise 20 milyon tonun üzerine çıkmıştır. 2012 

yılında kömür ithalatımız bir önceki yıla göre yaklaşık %23 artış göstererek 29,6 milyon ton düzeyine 

yükselmiş, 2013 yılında ise bir önceki yıla göre %8,4 azalarak 27,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

2014 yılı kömür ithalatı %11 artışla 30,2 milyon ton olmuştur. 2015 yılı kömür ithalatı 34,5 milyon ton,  

2016 yılı kömür ithalatı 36,8 milyon ton ve 2017 yılı ithalatı ise 39,1 milyon ton düzeyindedir. Bu 

rakamın 38,3 milyon tonu taşkömürü ve antrasit kömürü olup, kalan 833 milyon tonu ise kok 

kömürüdür (EIGM, 2018). 

Son yıllarda kömür ithalatındaki artışın en önemli nedeni, elektrik üretimi amaçlı kullanılacak buhar 

kömürlerine olan talepteki ciddi artıştır. Söz konusu eğilim dikkate alındığında, ithalatın önümüzdeki 

yıllarda da artarak süreceği ve kömür ithalat faturasının doğalgaz faturasına yakın düzeylere 

yükselebileceği anlaşılmaktadır (Şekil 13).  

Kömür ithalat miktarlarının artmasıyla ithalat faturamız da giderek yükselmektedir. İlk defa 2004 

yılında 1 milyar Dolar eşiğini geçen kömür ithalatı 2006 yılında 2 milyar Dolar, 2008 yılında 3 milyar 

Dolar ve 2011 yılında ise 4 milyar Dolar seviyesini geçmiştir. 2012 yılı kömür ithalat faturamız yaklaşık 

4,6 milyar Dolar olarak gerçekleşmiş, ancak daha sonra uluslararası piyasalarda kömür fiyatlarının 

gerilemesiyle 2013 yılı faturası 3,5 milyar Dolar ve 2014 yılı faturası ise 3,2 milyar Dolar olarak tahakkuk 

etmiştir (TÜİK 2017). 2017 yılı faturası ise 4,13 milyar ABD Doları olarak tahakkuk etmiştir (TÜİK, 2018). 
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Şekil 13. Türkiye Kömür İthalatı 

1.9.3. Sektörel Eğilim Analizi 
Ülkemiz enerji sektöründeki faaliyetler son yılllarda kamudan özel sektöre doğru büyük bir ivmeyle 

kaydırılarak; serbestleşme, verimlilik, rekabet düzeyinin arttırılması ve ucuz enerji üretimi gibi hedefler 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda linyit üretiminin %90’a yakın kısmı yakın zamana kadar iki kamu kuruluşu 

(TKİ ve EÜAŞ) tarafından kendi makine parkları ya da dışarıdan hizmet alma yoluyla 

gerçekleştirilmekteydi. Bununla beraber, özellikle son yıllarda kömüre dayalı termik santralların kömür 

sahalarıyla birlikte özelleştirilmesi ve üretimde olmayan sahaların ruhsat devri yöntemiyle özel sektöre 

devri süreçleri hız kazanmış ve böylelikle özel sektörün üretimdeki payı da artmaya başlamıştır. TKİ’nin 

toplam linyit üretimindeki payı 25 yıl önce %85 civarındayken 2018 yılı itibariyle %25’ler düzeyine 

gerilemiştir. 

Yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmesiyle, ülkemiz birincil enerji üretiminde rüzgâr ve güneş enerjisi 

kullanımı oldukça artmasına rağmen, enerjiye olan yüksek talep nedeniyle ithal kaynakların kullanımı 

da aynı ivmeyle artmaya devam etmiştir. Petrol ve doğal gazın yanında, ithal kömürde yaşanan talep 

artışı, daha fazla cari açık oluşturarak, ülkemizin enerji maliyetlerini arttırmaya devam etmiştir. Cari 

açığı azaltma yönündeki çalışmalar, yenilenebilir enerjiye verilen teşvik ve desteklerin yanında, yerli 

kömürden elektrik üretiminin de desteklenmesiyle yavaş da olsa pozitif bir ivme kazanmaya 

başlamıştır. 

Sektörel eğilimle ilgili detayları içeren PESTLE Analizi çalışmasında, “Politik”, “Ekonomik”, “Sosyo-

Kültürel”, “Teknolojik”, “Yasal” ve “Çevresel” gibi çeşitli boyutların makro düzeyde incelenerek, 

organizasyonların stratejiler geliştirirken gözönünde bulundurması gereken faktörlerin ortaya konması 

amaçlanmıştır.  

Analiz çalışmasında, daha önceki plan dönemlerinde yapılan çalışmalar da dikkate alınmıştır. Bu 

çalışmalarda TKİ’nin paydaşları olan müşterileri, tedarikçileri, çeşitli sivil toplum örgütleri, diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarından ilgili kişiler ve TKİ çalışanlarının görüşleri alınmıştır.   
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Çizelge 21. Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi  

ETKENLER 
Tespitler 

(Etkenler/Sorunlar) 
TKİ’ye Etkisi 

Ne Yapılmalı? 
Fırsatlar Tehditler 

Politik  

 Üst politika belgelerinde yerli kömür 
desteklenmekte ve çeşitli teşvikler 
sunulmaktadır. 

 TKİ, kömür sektöründe bilgi birikimi 
en yüksek olan Kurumdur. 

 TKİ, kömür politikalarının 
berlirlenmesinde teknik anlamda 
önemli katkılar sunmaktadır.  

 Kömür sektörünü yönlendirebilecek 
resmi anlamda görev verilmiş bir 
Kuruluş bulunmamaktadır. 

 4628 sayılı Enerji Piyasası Yasası, 
kamunun büyük ölçekli yatırım 
yapmasını engellemektedir. 

 Yerli kömür teşvikleri 

 TKİ gibi köklü bir 
geçmişe sahip Devlet 
Kurumunun, özel 
sektöre yön verebilme 
fırsatları 

 Güney Asya ülkeleri 
hariç, Uluslararası 
kamuoyunun özellikle 
de AB’nin kömüre olan 
negatif bakışı. 

 Kömürle ilgili 
uluslararası kısıtlayıcı 
hükümler.  

 Özellikle gelişmiş 
ülkelerin kömür 
emisyonları konusunda 
daha kısıtlayıcı kararlar 
alarak buna yaptırımlar 
getirmek istemesi. 

 Köklü bir geçmişe 
sahip olan TKİ’ye 
kömür politikalarının 
belirlenmesi, teknoloji 
geliştirme, özel 
sektörün 
yönlendirilmesi, 
kömür sektörünün 
düzenlenmesi ve 
denetlenmesi rolü 
verilebilir.  

 Bağımsız ulusal enerji 
(kömür) borsası 
oluşturulabilir. 

Ekonomik  

 Yerli kömür üretiminde kamunun 
payı %50’nin altına inmiştir.  

 Üretilen kömürün %80’i elektrik 
enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. 

 Özel sektörün kömür projelerine 
olan ilgisi son yıllarda azalma 
eğilimine girmiştir. 

 Kömürün enerji üretimi dışındaki 
ekonomik sektörü henüz 
oluşturulamamıştır. 

 Kömür projeleri, büyük finansman 
gerektirdiğinden, özel sektörün 
ekonomik gücü yetersiz 
kalabilmektedir. 

 Enerji ve kömür sektörü çalışanları 
arasında ücret dengesizliği 
bulunmaktadır. 

 Kömür üretim maliyetleri son 
yıllarda artmaya başlamıştır. 

 Kömür naklinde karayolu nakliyatı 
çok pahalı olup, Devlet Demir Yolları 
yetersiz kalmaktadır. 

 Elektrik üretimi amaçlı 
yerli kömür projelerine 
getirilen teşvikler, 
vergi indirimi ve 
karbon kredisi 
vergilerinden 
muafiyetlik. 

 Devletin yerli kömür 
projelerinden üretilen 
elektriğe en az 15 yıl 
belirli bir fiyattan alım 
garantisi sunması. 

 Yerli kömürden 
üretilen elektriğe 
sunulan standart 
fiyatın, farklı kömür 
projelerine ait 
fizibiliteye uygun 
olmaması.  

 Yeraltı kömür üretim 
maliyetlerinin özel 
sektörü zorlaması. 

 Kömür projelerinde 
kullanılan ithal makine 
ekipman fiyatlarının 
döviz kurlarındaki 
dalgalanmalardan 
olumsuz etkilenmesi. 

 Uluslararası finans 
kuruluşlarının kömür 
projelerine kredi 
vermemesi. 

 Yerli kömür 
projelerinden üretilen 
elektriğe proje ömrü 
boyunca belirli bir 
taban fiyattan alım 
garantisi sunulması, 
özel sektörün ilgisini 
arttıracaktır. 

 Yerli kömür 
projelerine finans 
sağlayacak bir fon 
mekanizması 
kurulmalıdır. 

 Kömür lojistik ağı, 
demiryollarının 
yaygınlaştırılması ile 
geliştirilmelidir. 

 TKİ’nin uluslararası 
madencilik 
firmalarıyla ortak 
büyük projeler 
yapabilmesinin önü 
açılmalıdır.  
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ETKENLER 
Tespitler 

(Etkenler/Sorunlar) 
TKİ’ye Etkisi 

Ne Yapılmalı? 
Fırsatlar Tehditler 

Sosyo 
kültürel  

 TKİ ve TTK, Osmanlı dönemi de 
düşünülürse yaklaşık 150 yıllık bir 
kültüre sahip önemli Kuruluşlardır. 

 Sektörde istihdamın belirlenmesine 
yönelik kapsamlı bir araştırma 
bulunmamakla beraber, doğrudan 
istihdamın taşkömüründe 18.500 ve 
linyitte 37.000 olmak üzere toplam 
55.500 kişi civarında olduğu tahmin 
edilmektedir.  

 Sadece TKİ’nin kendi ruhsat 
sahalarından istihdama katkısı, 
yaklaşık 20.000 kişidir.  

 Kırsal alanların olduğu yerlerde 
açılan işletmeler ve kömür üretim 
faaliyetleri, demografik dağılım ve 
ekonomik kalkınmayı da 
hızlandırmaktadır. 

 Özelleştirmeler ve 
özel sektörün 
sektördeki ağırlığının 
artması ile birlikte 
Kamudan özel 
sektöre Kurum 
kültürünün 
aktarılması. 

 Kömür sahalarına 
yakın yerlerde 
kurulan yerleşimlerin 
sanayiyi, ekonomiyi 
ve istihdamı arttıcı 
etkisi 

 Kuruma son yıllarda 
bir çok yeni personel 
alınması ve kurum 
yapısının yenilenmiş 
olması 

 TKİ’nin üretici olarak 
giderek azalan rolü ile 
birlikte kazanılmış olan 
Kurum hafızasının 
giderek azalması 

 Kamuoyunun kömüre ve 
kömür santrallerine olan 
olumsuz bakış açısı 

  Özelleştirme konusunun 
çalışanların üzerindeki 
olumsuz psikolojik etkisi 

 TKİ personelinin sosyal 
ihtiyaçlarına çözüm 
sağlanamaması (çocuk 
bakımevi, kreş sorunu 
vb.) 

 TKİ işçilerinin 
faydalandığı sosyal 
haklardan memurların 
faydalandırılmaması 

 Kurumsal hafıza ve 
tecrübenin özel 
sektöre aktarılması 
için yapısal 
mekanizmalar 
kurulmalıdır. 

 Toplam kalite 
yönetimi gibi kurum 
çalışanlarının bireysel 
açıdan gelişimini 
sağlayacak eğitim ve 
çeşitli çalışmalar 
yapılmalıdır. 

 Kömür algısını 
düzeltme amaçlı 
çeşitli çalışmalar, 
bilimsel etkinlikler 
düzenlenmelidir. 

 Çevre açısından 
insanları 
bilinçlendirme amaçlı 
film ve öğretici video 
yayınları yapılmalıdır. 

 TKİ personelinin 
sosyal ihtiyaçlarına 
çözüm sağlanmalıdır. 
(çocuk bakımevi, kreş 
sorunu vb.) 

Teknolojik  

 Kömür sektörü ve termik 
santrallerde kullanılan makine ve 
ekipmanlar daha çok ithal 
edilmektedir. 

 Yerli teknoloji üretimleri yetersiz 
seviyededir. 

 Temiz kömür teknolojilerinin 
geliştirilmesi anlamında sektörde TKİ 
dışında güçlü bir oyuncu 
bulunmamaktadır. 

 TKİ’nin sahip olduğu 
Ar-Ge ve kömür 
teknolojisi tecrübesi 
ve bu tecrübenin 
özel sektöre 
aktarılabilmesi 
imkânları 

 Dünyada temiz 
kömür 
teknolojilerinde 
yaşanan gelişmeler 
ve bu gelişmelerin 
yerli kömürümüze 
aktarılması imkânları 

 Temiz kömür 
teknolojilerinin 
kullanımı sayesinde 
TKİ’nin diğer enerji 
kaynakları karşısında 
rekabet gücünün 
artması 

 Ülke kömür üretiminde 
%50’den fazla ağırlığı 
bulunan özel sektörün 
Ar-Ge ve kömür 
teknolojilerine yeterince 
yatırım yapmaması 

 Gelecek yıllarda TKİ ve 
TTK gibi köklü 
kuruluşların azalan 
karlılıkları ve bütçe 
kısıtları nedeniyle Ar-
Ge’ye yeterince kaynak 
ayıramamaları ve bunun 
da yerli kömür 
sektörünün gelişimini 
olumsuz yönde 
etkilemesi. 

 Doğalgaz, güneş enerjisi 
ve rüzgâr enerjisi gibi 
alanlardaki hızlı 
teknolojik gelişmelerin 
kömür kullanımını 
gereksiz kılması 

 Madencilikle ilgili ileri 
teknoloji uygulamalarına 
yönelik eğitimlerin 
yetersiz olması 

 TKİ’de üretim 
teknolojilerinin eskimiş 
olması 
 
 

 

 Yerli kömür 
teknolojilerinin 
geliştirilmesi için 
dünyadaki örnekleri 
gibi Kömür Araştırma 
Merkezi kurulması ya 
da bunun yerine 
TKİ’ye bu rolün resmi 
olarak verilmesi için 
gerekli yasal 
düzenlemelerin 
yapılması 
önerilmektedir. 

 Temiz kömür 
teknolojilerinin 
geliştirilmesi için özel 
bir fon oluşturulması 
önerilmektedir. 

 Yerli kömür 
teknolojisi, yerli 
imalatla 
desteklenerek 
geliştirilmelidir. 
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ETKENLER 
Tespitler 

(Etkenler/Sorunlar) 

TKİ’ye Etkisi 
Ne Yapılmalı? 

Fırsatlar Tehditler 

Yasal  

 Kömür sektörüne yönelik özel bir 
Kanun bulunmamakta, Maden 
Kanunu tüm madenleri 
kapsamaktadır. 

 Son yıllarda sektörün sorunlarını 
çözmeye yönelik sık sık kanuni 
düzenlemeler yapılmaktadır. 

 Yerli kömür 
sektörünün 
geliştirilmesine 
yönelik son yıllarda 
yapılan kanuni 
düzenlemeler 

 Yerli kömürden 
elektrik üretimine 
yönelik projelere 
verilen alım 
garantisinin yasal 
hüküm altına 
alınması. 

  

 Teşviklere rağmen yerli 
kömürden elektrik 
üretimi projelerindeki 
alım garantisi sürelerinin 
15 yılla sınırlı olması. 

 Kömürle ilgili kanuni 
düzenlemelere rağmen, 
Kurumlar arası 
koordinasyonun 
yeterince 
sağlanamaması, 
projelerin gecikmesi. 

 TKİ’nin küresel bir 
oyuncu olması 
vizyonunun, mevcut 
yasalarla mümkün 
görünmemesi. 

 Yerli kömür 
projelerindeki alım 
garantisi sürelerinin 
proje ömrüne 
yayılması için kanuni 
düzenleme yapılması 
önerilmektedir. 

 Yerli kömür 
projelerindeki 
koordinasyon ve 
denetimin 
sağlanmasına yönelik 
bir yapı oluşturulması 
önerilmektedir. 

 TKİ’nin geleceğe 
dönük, küresel bir 
oyuncu olması 
vizyonu, yasal 
değişikliklerle 
desteklenmelidir.  

Çevresel 

 TKİ, çevrenin korunmasına yönelik 
yapılan yasal düzenlemelere gerek 
üretim gerekse pazarlama 
bakımından uyum sağlamaktadır. 

 Fakat linyit kömürünün kimyasal 
yapısından kaynaklanan ve yakma 
sırasında oluşan gaz ve partiküller 
nedeniyle karşılaşılan olumsuzluklar, 
ithal kömürle rekabet edebilirlik 
bakımından önemli bir engel 
oluşturmaktadır.  

 TKİ, 1950’li yıllardan itibaren örnek 
çevresel rekreasyonlar yapılması, 
arkeolojik ve kültürel SİT alanlarının 
bulunması ve geliştirilmesine 
sunulan maddi katkılar ve 8,5 
milyonun üzerinde çeşitli türlerdeki 
ağaç dikimi faaliyetleriyle sektöre 
örnek bir Kuruluş olmuştur.  

 Temiz kömür 
teknolojileri ile ilgili 
sektördeki en 
tecrübeli kurum olan 
TKİ’nin birikim ve 
çalışmalarının 
sektöre yön vermesi.   

 TKİ’nin çevre, 
ağaçlandırma ve 
arkeolojik SİT 
alanlarına olan 
katkılarının sektörle 
paylaşılması 

 Çevresel kısıtların 
ekonomik ve istihdam 
değeri yüksek kömür 
projelerinin önüne 
geçmesi 

 Kamuoyunun olumsuz 
bakış açısı nedeniyle 
“ÇED Olumlu” 
kararlarının alınamaması 

 Kömürdeki toplam 
kükürt oranına bağlı 
mevzuattan kaynaklanan 
kısıtlamalar 

 Çevre bilincinin 
geliştirilmesi ve 
toplumsal kömür 
algısının 
düzeltilmesine yönelik 
bir yapısal mekanizma 
oluşturulması 
önerilmektedir 

 Kömürdeki toplam 
kükürt oranına bağlı 
düzenlemeler yerine, 
emisyon değerleriyle 
ilgili düzenlemelerin 
yapılması 
gerekmektedir. 

 

1.9.4. Sektörel Yapı Analizi  
Türkiye toplam linyit kaynağının %12,3 ‘ü ve linyit üretim kapasitesinin ise yaklaşık %25’i TKİ’ye aittir. 

Üretimlerini tamamen termik santraller ile ısınma ve sanayi talebine bağlı olarak gerçekleştiren TKİ 

Kurumu, özel sektör tarafından işletilen 3 adet termik santrali beslemektedir. TKİ’nin endüstriyel pazarı 

içerisinde termik santraller dışında ısınma ve sanayi sektörleri de yer almaktadır. Sanayi sektörü 

içerisinde yer alan işletmeler; çimento üreticileri, toprak sektörü, tekstil sanayi, kimya endüstrisi, gıda 

sektörü, metal ve demir çelik üreticileri, kâğıt sanayi ve diğerleridir. TKİ’nin özellikle endüstriyel alanda 

çimento sektörünün payı oldukça büyüktür. Sektörde faaliyetlerini sürdüren çok sayıda çimento 

fabrikasıyla beşer yıllık çerçeve anlaşmaları yapılarak kömür satışı gerçekleştirilmektedir. 
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Bayiler, TKİ tarafından üretilmekte olan ürünlerin ısınma pazarına sunulmasına aracılık eden 

işletmelerdir. 2003 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir kararla fakir ve ihtiyaç sahibi ailelere 

valiliklerin finansmanı ve yardımlarıyla kömür satışı yapılmaya başlanılmıştır. Kuruluşun, Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile 15 yıldan bu yana yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 

muhtaç ailelere kömürün dağıtımı ve teslimatı gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemiz enerji sektöründe rekabet düzeyi son derece yüksektir. Kurum tarafından üretilen kömürlerin 

karşısındaki en önemli rakip kaynaklar; petrol, doğalgaz ve ithal kömür şeklindedir. Özellikle doğalgazın 

elektrik üretimindeki yüksek kullanım payı, ithal kömürün sanayi ve santral amaçlı giderek yükselen 

payı, linyite dayalı termik santrallerde üretim düşüşlerine, dolayısıyla linyit üretiminde gerilemelere 

neden olabilmektedir. Bu durum, kurumun dinamizmini ve yatırımlarını olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. 

2017 sonu itibariyle ülkemizde linyit, taşkömürü ve asfaltit için 426 adet işletme ruhsatı bulunmaktadır. 

Bunların 39 adedi kamu ve 387 adedi ise özel sektörün elinde bulunmaktadır. 2017 yılı sonu itibariyle, 

bu ruhsatlardan sadece 164 adedi normal faaliyetine devam etmekte olup, geri kalanının ya faaliyeti 

durdurulmuş ya da geçici tatil edilmiştir. 

Söz konusu ruhsatların yaklaşık yarısı sadece 7 ilde bulunmaktadır: Edirne (50 ruhsat), Tekirdağ (45 

ruhsat), İstanbul (32 ruhsat), Kütahya (33 ruhsat), Manisa (23 ruhsat), Denizli (18 ruhsat) ve Şırnak (20 

ruhsat). Ayrıca; Balıkesir’de 17, Muğla’da 14, Çanakkale’de 12, Çankırı’da 12 ve Çorum’da 13 kömürlü 

saha ruhsatı mevcuttur. 

Sektörde istihdamın belirlenmesine yönelik kapsamlı bir araştırma bulunmamakla beraber, doğrudan 

istihdamın taşkömüründe 18.500 ve linyitte 37.000 olmak üzere toplam 55.500 kişi civarında olduğu 

tahmin edilmektedir. Sadece TKİ’nin kendi ruhsat sahalarından istihdama katkısı, yaklaşık 20.000 

kişidir.  

Kurum, çevrenin korunmasına yönelik yapılan yasal düzenlemelere gerek üretim gerekse pazarlama 

bakımından uyum sağlamakla birlikte, linyit kömürünün kimyasal yapısından kaynaklanan ve yakma 

sırasında oluşan gaz ve partiküller nedeniyle karşılaştığı olumsuzluklar, rekabet edebilirlik bakımından 

önemli bir engel oluşturmaktadır. Bununla beraber, temiz kömür teknolojilerinde son yıllarda artan 

gelişmeler dikkate alındığında, bu teknolojilerin kullanımı suretiyle kömür kullanımının daha da 

artırılması mümkün olup, kuruluşun bu yöndeki çalışmaları da artarak sürdürülmektedir. 
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Çizelge 22. Sektörel Yapı Analizi 

SEKTÖREL 
GÜÇLER 

Tespitler  
(Etkenler/Sorunlar)  

Kamu Sermayeli İşletmeye Etkisi 
Ne Yapılmalı?  

Fırsatlar Tehditler 

Pazarın 
Durumu 

 Türkiye toplam linyit kaynağının 
%12,3 ‘ü ve linyit üretim 
kapasitesinin ise yaklaşık %25’i 
TKİ’ye aittir. 

 TKİ, üretimlerini tamamen termik 
santraller ile ısınma ve sanayi 
talebine bağlı olarak 
gerçekleştirmektedir.  

 TKİ, özel sektör tarafından işletilen 
3 adet termik santrali 
beslemektedir.  

 TKİ’nin endüstriyel pazarı 
içerisinde termik santraller dışında 
ısınma ve sanayi sektörleri de yer 
almaktadır.  

 Sanayi sektörü içerisinde yer alan 
işletmeler; çimento üreticileri, 
toprak sektörü, tekstil sanayi, 
kimya endüstrisi, gıda sektörü, 
metal ve demir çelik üreticileri, 
kâğıt sanayi ve diğerleridir. 

 TKİ’nin özellikle endüstriyel alanda 
çimento sektörünün payı oldukça 
büyüktür. Sektörde faaliyetlerini 
sürdüren çok sayıda çimento 
fabrikasıyla beşer yıllık çerçeve 
anlaşmaları yapılarak kömür satışı 
gerçekleştirilmektedir. 

 2003 yılında Bakanlar Kurulu 
tarafından alınan bir kararla fakir 
ve ihtiyaç sahibi ailelere valiliklerin 
finansmanı ve yardımlarıyla kömür 
satışı yapılmaya başlanılmıştır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sanayi ve özellikle 
çimento sektörünün 
yerli kömüre olan 
yüksek talebi 

 Elektrik üretimi 
amaçlı kullanılan 
yerli kömürün 
stratejik bir kaynak 
olarak 
vazgeçilmezliği 

 Yerli kömür 
sektörünün ekonomi 
ve istihdam 
açısından yüksek 
çarpan etkisi 

 TKİ açık ocak 
kömür 
rezervlerinin hızla 
azalması, yer altı 
üretim 
maliyetlerinin 
artması 

 İthal kömür 
fiyatlarıyla 
rekabet 

 Termik santrallere 
verilen kömür 
fiyatlarının zaman 
zaman üretim 
maliyetlerinin 
altında kalması 

 İhtiyaç sahibi 
ailelere dağıtılan 
kömürlerin 
nakliye 
maliyetlerinden 
dolayı fiyatlarının 
artması ve bunun 
da TKİ’yi finansal 
anlamda olumsuz 
etkilemesi. 

 İthal kömürle 
rekabet için üretim 
maliyetlerinin 
düşürülmesi, 
gerekirse devletin 
daha az vergi 
alarak sektörü 
desteklemesi 
önerilmektedir. 

 Kömür taşıma 
maliyetleri 
bakımından 
demiryolunun daha 
hesaplı olması 
nedeniyle, ülkedeki 
demir yolu 
ağlarının 
yaygınlaştırılması 
önerilmektedir. 

 Yerli kömür 
projelerinin 
stratejik yatırım 
kategorisine 
alınması, çeşitli 
teşvik ve 
indirimlerler 
yapılarak 
özendirilmesi 
önerilmektedir. 
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SEKTÖREL 
GÜÇLER 

Tespitler  
(Etkenler/Sorunlar)  

Kamu Sermayeli İşletmeye Etkisi 
Ne Yapılmalı? 

Fırsatlar Tehditler 

Rekabet 
Durumu 

 İthal kömür miktarı hızla 
artmaktadır. 

 Özelleştirmeler, santral kurulum 
şartlı ihaleler ve ruhsat devri 
ihalelerinden dolayı, özel sektörün 
yerli kömür üretimindeki ağırlığı 
hızla artmaktadır. 

 Özellikle doğalgazın elektrik 
üretimindeki yüksek kullanım payı, 
ithal kömürün sanayi ve santral 
amaçlı giderek yükselen payı, 
linyite dayalı termik santrallerde 
üretim düşüşlerine, dolayısıyla 
linyit üretiminde gerilemelere 
neden olabilmektedir.  

 Doğalgaz, güneş ve rüzgâr enerjisi 
gibi alanlardaki hızlı teknolojik 
gelişmeler ve maliyet düşüşleri 
kömür kullanımını azaltmaktadır. 

 Enerji ihtiyacının karşılanmasında 
dışa bağımlılık devam etmektedir. 

 Temiz kömür 
teknolojilerinin 
kullanımı 
sayesinde TKİ’nin 
diğer enerji 
kaynakları 
karşısında rekabet 
gücünün artması 

 Kurumsal hafıza ve 
tecrübe birikimi 

 Kömürün ucuz 
enerjiden çok 
güvenilir ve 
süreklilik 
gerektiren enerji 
hammaddesi 
olması 

 Daha güçlü dış 
politika için yerli 
kömür 
kaynaklarının 
mevcudiyeti ve 
hükümetin yerli 
kömürü 
desteklemesi 

 Yerli kömüre göre 
daha kaliteli olan 
ithal kömürün 
kullanımınn 
artması 

 İthal kömür 
fiyatlarındaki 
aşağı yönlü 
dalgalanmaların 
yerli kömür 
fiyatlarını olumsuz 
etkilemesi 

 Yer altı üretim 
maliyetlerinin 
yüksek olması 
nedeniyle, yerli 
kömür 
projelerinin 
ekonomik 
olmaması 

 TKİ üretim 
teknolojilerinin 
ekonomik ömrünü 
doldurmuş olması 

 Kömürde 
kükürtsüzleştirme 
çalışmalarının 
yetersizliği. 

 Temiz kömür 
teknolojilerine 
daha fazla ağırlık 
verilerek, kömür 
kalitesinin 
yükseltilmesi, 
emisyon 
değerlerinin 
azaltılması 
gerekmektedir. 

 Kömür üretim 
maliyetlerinin 
düşürülmesi için 
yerli teknoloji 
geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

 Daha ekonomik 
kömür projeleri 
için jeolojik 
şartların elverdiği 
ölçüde tam 
mekanize yerli 
sistemlere 
geçilmesi 
gerekmektedir. 

 TKİ’nin ekonomik 
ömrünü 
doldurmuş 
makine-
ekipmanlarının 
yenilenmesi 
önerilmektedir. 

 Enerjinin her türlü 
bağımlılıktan 
arınması için 
kamu marifetiyle 
de üretilmesine 
devam edilmesi 
stratejik önem arz 
etmektedir. 
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SEKTÖREL 
GÜÇLER 

Tespitler  
(Etkenler/Sorunlar)  

Kamu Sermayeli İşletmeye Etkisi 
Ne Yapılmalı? 

Fırsatlar Tehditler 

Paydaşlar 

 2017 sonu itibariyle ülkemizde 
linyit, taşkömürü ve asfaltit için 
426 adet işletme ruhsatı 
bulunmaktadır. Bunların 39 adedi 
kamu ve 387 adedi ise özel 
sektörün elinde bulunmaktadır.  

 2017 yılı sonu itibariyle, bu 
ruhsatlardan sadece 164 adedi 
normal faaliyetine devam etmekte 
olup, geri kalanının ya faaliyeti 
durdurulmuş ya da geçici tatil 
edilmiştir. 

 Kömür ruhsatlarının yaklaşık yarısı 
sadece 7 ilde bulunmaktadır: 
Edirne (50 ruhsat), Tekirdağ (45 
ruhsat), İstanbul (32 ruhsat), 
Kütahya (33 ruhsat), Manisa (23 
ruhsat), Denizli (18 ruhsat) ve 
Şırnak (20 ruhsat). Ayrıca; 
Balıkesir’de 17, Muğla’da 14, 
Çanakkale’de 12, Çankırı’da 12 ve 
Çorum’da 13 kömürlü saha ruhsatı 
mevcuttur. 

 Sektörün giderek 
büyümesi ve 
paydaşların 
artması 

 Kamuda tecrübe 
kazanmış nitelikli 
personelin özel 
sektör 
dinamizmiyle daha 
üretken olması 
 

 Madencilikle ilgili 
ileri teknoloji 
uygulamalarına 
yönelik eğitimlerin 
yetersiz olması 

 Kömür projelerine 
kamuoyunun 
olumsuz bakması 

 
 
 

 Paydaşların bilgi 
birikimi ve 
tecrübelerini 
birbirleriyle daha 
sık paylaşacakları 
ortamların 
oluşturulması, 
kömür şurası 
yapılması 
önerilmektedir. 

 Kömüre özel 
bilimsel kongre ve 
çalıştay sayılarının 
arttırılması 

 Kamu-özel sektör 
ve üniversite 
işbirliğinin 
arttrılması 
önerilmektedir.  

 Kömür projelerine 
yönelik olumsuz 
kamuoyu bakışının 
giderilmesine 
yönelik algı 
yönetimi 
çalışmaları 
yapılmalıdır. 
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1.10. GZFT Analizi 
Stratejik plan çalışmalarında yararlanılacak en önemli araçlardan biri de GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf 

Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir.  Genel anlamda GZFT, kuruluşun kendisinin ve kuruluşu 

etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf 

yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama 

sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder.  

 

 

 

Güçlü yönler ile zayıf yönler işletmeye içsel iken, fırsat ve tehditler ise işletme için dışsal faktörlerdir. 

GZFT analizi; geniş katılımlı iç ve dış durum analizinin yapılarak kurumsal kapasitenin ortaya 

çıkarılmasını ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirilmesini sağlamaktadır. 

Bu bölümde; TKİ Kurumu’nun güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditler analiz 

edilmekte olup Kurumun güçlü ve zayıf yönleri Çizelge 22’de, tehditler ve fırsatlar ise Çizelge 23’de 

verilmektedir. 

 

 

 

 

GZFT 
ANALİZİ 

GÜÇLÜ 
YÖNLER 

TEHDİTLER 

ZAYIF 
YÖNLER 

FIRSATLAR 
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Çizelge 23. TKİ'nin güçlü ve zayıf yönleri 

Rezervler 

Güçlü Yönler 

- Linyit rezervlerinin önemli bir bölümüne sahip olması 

- Yeni arama projeleriyle rezervin artma potansiyelinin yüksekliği 

Zayıf Yönler 

- Görünür rezerv potansiyelinin tam olarak belirlenmemiş olması 

Üretim 

Güçlü Yönler 

- Kömür santrallerinin iklim koşullarından etkilenmeden yıl boyunca çalışabilmesi 

- Kömürün ulaşım yönünden ülkenin her noktasına kolaylıkla ulaştırılabilmesi, depolama ve 

nakliyesinin risksiz olması 

- Üretilen linyit kömürlerinin büyük kısmının termik santrallere verilmesi. 

Zayıf Yönler 

- Makine-ekipman ve üretim giderleri bakımından dışa bağımlılığın bulunması 

- Makine-ekipmanların ekonomik ömürlerini giderek yitirmiş/yitiriyor olmaları 

- Yenileme yatırımlarının zamanında yapılamamış olması nedeniyle üretim maliyetlerinin artması 

Kurumsal 

Yapı 

Güçlü Yönler 

- Yüksek bilgi birikimi ve deneyimi 

- Sektörde öncü ve marka haline gelmiş olması 

- Güvenilirliğinin yüksekliği 

- Faaliyetlerini yürütmek için gereken kaynaklara yurtiçi ya da yurtdışından kolaylıkla ulaşabiliyor 

olması 

Zayıf Yönler 

- Kurumdaki uzmanlaşmanın giderek aşınmakta olması 

- İş verimliliğinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde etkin birim ve yöntemlerin mevcut 

olmaması 

- İhale süreçlerinde mevzuattan kaynaklanan nedenlerle yeterince hızlı davranılamaması 

İnsan 

Kaynakları 

Güçlü Yönler 

- Farklı uzmanlık alanlarında uzun yıllara dayanan bilgi birikimine ve tecrübeye sahip personeli 
bünyesinde bulundurması. 

Zayıf Yönler 

- Kurumda yeraltı madencilik birikiminin giderek azalması 

- Personelin yaş ortalamasının yüksek olması 

- Çalışan verimliliğinin gelişmiş ülke standartlarından daha az olması 

Çevre ve İş 

Güvenliği 

Güçlü Yönler 

- Çevre, İş güvenliği ve sağlığı anlamında Kurumsal kültüre sahip olunması 

- İş güvenliği alanında yetişmiş teknik eleman, malzeme ve teçhizata sahip olunması 

- Madencilik faaliyetleri sonucu etkilenen alanların rehabilitasyonu hususundaki güçlü uygulama 

birikimi 

Zayıf Yönler 

- Madencilik faaliyetleri sonucu büyük miktarlarda atık oluşması 
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Çizelge 24. Fırsatlar ve Beklentiler / Tehditler ve Riskler 

Fırsatlar ve 

Beklentiler 

- Linyit rezervlerinin elektrik üretimi amaçlı kullanmaya uygun olması 

- Rezervlerin önemli bölümünün coğrafi olarak ülke genelinde dağılmış olması 

- Madencilik faaliyetlerinin genel olarak kırsal alanlarda yapılıyor olması bakımından 

ekonomik, toplumsal ve kültürel eşitsizlikleri giderici etkisinin bulunması 

- Kömür madenciliğinin istihdam ağırlıklı bir sektör olması bakımından bölgeler arası göçü 

sınırlayıcı nitelikte olması ve bunun yanında kömüre dayalı diğer bölgesel sanayileri de 

geliştirmek suretiyle dolaylı istihdam oluşturma özelliğinin bulunması 

- Kömür; taşıma ve depolamaya uygun niteliği nedeniyle güvenilirliğinin yüksekliği 

- Ülkemizde enerji güvenliğinin sağlanması bakımından yerli kaynağımız olan linyitin öne 

çıkması 

- Sektörde yüksek teknolojiye ilişkin talep 

- Kömür üretimi, temiz kömür, CO2 tutma ve depolama ile kömürü yeraltında gazlaştırmaya 

yönelik yeni teknolojilerin gelişiyor olması 

- Yerli kömürün, diğer enerji kaynaklarına göre maliyet avantajının daha fazla olması ve 

kömürden elde edilen elektriğin birim maliyetinin özellikle ithal kaynaklara göre giderek çok 

daha düşük kalması 

- Sanayinin gelişmesi ve nüfus artışına paralel olarak enerji ihtiyacının giderek artması 

sonucunda sanayi, ısınma ve elektrik amaçlı kömür pazarında artış eğilimi 

- Temel strateji belgelerinde yerli kömüre öncelik verilmesi gereğinin giderek daha kuvvetli 

vurgulanması 

- Dünya genelinde kömürden elde edilen yan ürünlerin üretim ve kullanımının hızla 

yaygınlaşıyor olması 

- Temiz kömür teknolojileri kullanımı sonucu kaliteli ürün elde edilmesi 

- Yakma teknolojilerindeki hızlı gelişim nedeniyle düşük kalorili kömürlerden giderek daha fazla 

yararlanabilmenin mümkün olması 

- Türkiye’de kişi başına emisyon miktarının gelişmiş ülkelere göre daha az olması 

Tehditler ve  

Riskler 

- Linyit rezervlerinin büyük oranda düşük kalitede olması 

- Kömüre dayalı santrallere karşı kamuoyu tepkisi 

- Mevcut kömürlerin doğal haliyle çevre mevzuatı kriterlerine uymaması 

- Linyit rezervlerinin önemli bir bölümünün tabiat ve kültür varlıklarının büyük sanayi 

yatırımlarının, yerleşim alanlarının, göl, deniz gibi alanların altında bulunması 

- Küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar 

- Açık ocak işletmeciliği yapılabilecek kömür rezervleri giderek tükendiğinden üretim 

maliyetlerinin artması 

- Sektörde farklı kanunlara tabi olan Bakanlıklar ile Kurumlar ve Kurumların birbirleri arasında 

koordinasyon eksikliği 

- AB direktiflerinden kaynaklı mevzuatın sektör üzerindeki olumsuz etkileri 

- Elektrik santralleri ile bu santrallere kömür temin eden maden işletmelerinin farklı kurumsal 

yapılar elinde olması 

- Kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektör tarafından yürütülen çalışmaların 

koordinasyonunda eksikliklerin bulunması 

- Değişen maden mevzuatı ile yeraltı ocaklarındaki maliyetlerin önemli oranda artması 

- Kömür konusunda ihtisaslaşmış Kurumların yurtdışı açılımını henüz yapamamış olmaları  

- Kalifiye ara eleman temininde güçlük 

- Sektörde, özellikle usta-çırak ilişkisinin zayıflaması 

- Madencilik faaliyetlerinin ağır iş kolu olması nedeniyle işgücünün isteksizliği 

- Özelleştirme ve yeniden yapılandırma çalışmalarının personel üzerindeki olumsuz etkileri. 
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Çizelge 25. Strateji - GZFT Matrisi 
Stratejiler   

GF Stratejileri  

 Kömür; taşıma ve depolamaya uygun niteliği nedeniyle güvenilirliğinin yüksek olması 

sayesinde iklim koşullarından etkilenmeyen kömür santrallerinin yıl boyunca 

beslenebilmesi.  

 Ülkemizde enerji güvenliğinin sağlanması bakımından yerli kaynağımız olan linyitin öne 

çıkmasıyla Kurumumuzun madencilik sektöründeki öncü ve marka halinin 

sürdürülmesi. 

GT Stratejileri  

 Kurumumuz, farklı uzmanlık alanlarında uzun yıllara dayanan bilgi birikimine ve 

tecrübeye sahip personeli bünyesinde bulundurması sayesinde kalifiye ara eleman 

temininde güçlükten asgari düzeyde etkilenmektedir. 

 Rezervlerin bir bölümünün tabiat ve kültür varlıklarının, büyük sanayi yatırımlarının, 

yerleşim alanlarının, göl, deniz gibi alanların altında bulunması yeni arama projeleriyle 

rezervin artma potansiyelinin yüksek olmasıyla tolere edilebilir. 

 Mevcut rezervlerin büyük bölümünün düşük kaliteli olmasına rağmen, yeni arama 

projeleri sayesinde yüksek kaliteli linyit rezervi bulabilme potansiyeli. 

FZ Stratejileri  

 Temiz kömür, CO2 tutma ve depolama ile kömürü yeraltında gazlaştırmaya yönelik yeni 

teknolojilerin gelişmesi sayesinde gelecekteki madencilik faaliyetleri sonucu ortaya 

çıkacak atık miktarının azaltılabilme imkânının olması. 

 Yenileme yatırımlarının zamanında yapılamamış olması nedeniyle üretim 

maliyetlerindeki artışa rağmen yerli kömürün, diğer enerji kaynaklarına göre maliyet 

avantajının daha fazla olması ve kömürden elde edilen elektriğin birim maliyetinin 

özellikle ithal kaynaklara göre çok daha düşük kalmasıyla dengelenebilmesi olanağını 

vermektedir. 

TZ Stratejileri  

 Faaliyeti tamamlanmış alanların bilimsel yöntemlerle yeniden doğaya kazandırılması 

çalışmaları sayesinde; madencilik faaliyetleri sonucu büyük miktarlarda atık oluşması ve 

kömüre dayalı santrallere karşı oluşan kamuoyu tepkisinin asgari düzeye indirilmesini 

sağlamak. 

 Çalışan verimliliğinin gelişmiş ülke standartlarına göre daha az olması ve kalifiye ara 

eleman teminindeki güçlükten dolayı; Kurum çalışanlarına yönelik verilen kurs, seminer 

vb. hizmet içi eğitimler yoluyla söz konusu dezavantajlardan en az düzeyde 

etkilenilebilir. 
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1.11. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi 

Çizelge 26. Tespitler ve İhtiyaçlar 
DURUM ANALİZİ 
AŞAMALARI  

TESPİTLER/ 
SORUN ALANLARI 

İHTİYAÇLAR/ 
GELİŞİM ALANLARI 

Uygulanmakta Olan 
Stratejik Planın 
Değerlendirilmesi  

 Kurum faaliyetleri gerek makro enerji 
planlamalarındaki, gerekse faaliyetleri TKİ 
faaliyetleriyle benzer özellik gösteren EÜAŞ gibi 
kuruluşların planlamalarındaki kısa vadeli 
değişimlerden büyük oranda etkilenmektedir.  

 Kurumun üretimlerini büyük ölçüde elektrik 
sektörüne yönelik gerçekleştiriyor olması 
nedeniyle elektrik üretim planlamalarındaki her 
sapma, Kurum orta/uzun vadeli planlarında da 
benzer şekilde sapmalara neden olmaktadır. 

 Akaryakıt fiyatlarının artması, dövizdeki 
dalgalanmalar, kanuni düzenlemelerden gelen ek 
maliyetler ve madencilik birim üretim 
maliyetlerinin artması nedeniyle bazı hedeflere 
ulaşılamamıştır. 

 2019-2023 Stratejik planı 
hazırlanırken gerçekleştirilmesi 
hedeflenen amaçlar daha somut ve 
ulaşılabilir olarak belirlenmiş, plan 
amaç ve hedeflerinin üst politika 
belgeleri ve kurum iş programıyla 
uyumlu olmasına özen 
gösterilmiştir. 

Mevzuat Analizi  

 Kurumsal faaliyetlerin yürütümünde mevzuattan 
kaynaklı önemli bir sorun tespit edilememiştir. 
Mevzuattan kaynaklı olabilecek diğer sorunlar 
genel olarak madencilik faaliyetleriyle ilgili kanun 
ve yönetmeliklerde yer alan bazı kısıtlamalar ve 
zorlayıcı hükümlerden kaynaklanmaktadır. 

 Faaliyetlerin yürütümünde zaman 
kaybına neden olan mevzuat 
kaynaklı eksikliklerin ve sorunların 
zamanında tedbir alınarak asgariye 
indirilmesi amacıyla periyodik 
aralıklarla mevzuat taramaları ve 
güncellemeleri yapılması uygun 
olacaktır. 

Üst Politika Belgeleri 
Analizi 

 Kurumsal faaliyet ve hedeflerin tümü, üst politika 
belgeleri ile uyumlu olarak yürütülmektedir. 

 Yeni stratejik planın üst politika 
belgelerindeki hedeflere cevap 
verebilmesi için tüm üst politika 
belgeleri incelenmiş, amaçlar ve 
hedefler üst politika belgelerine 
uygun olarak belirlenmiştir. 

Paydaş Analizi  

 Kurumun tanınma bilgi düzeyi %70 oranında orta 
ve çok iyi aralığındadır. 

 TKİ Kurumunun kurumsal yetkinliklerinin genel 
olarak yüksek olduğu, bunlar arasında 
“Güvenilirlik”,  “Hizmet Anlayışı” ve “İşbirliklerine 
Yatkınlık”   hususlarının öne çıktığı görülmektedir. 
Bunun yanında “Şikayet ve Önerilerin Dikkate 
Alınması”, “Müşteri ve Paydaşlarının Talep ve 
İhtiyaçlarını Tespit Etme ve Gerekli Önlemleri 
Alma” ve “TKİ Hizmet/Ürünlerinin Kalitesinin 
Dikkate Alınması ve Çözüm Üretilmesi” 
yetkinliklerinin ise, tanımlanan diğer yetkinliklere 
oranla daha da geliştirilme ihtiyaçlarının 
bulunduğu tespit edilmiştir. 

 TKİ’nin kurumsal performansına ilişkin olarak 
yapılan anket sonuçlarında, performans alanlarının 
neredeyse tümünün aynı oranda değerlendirildiği 
ve “Personel Yetkinliği”, ”Personelin Yaklaşımı”, 
”Fiziksel Mekân Yeterliliği”, “Hizmet Süresi” 
konularının genel ortalamaya göre daha yüksek 
çıktığı; “Üretim Teknolojisi Altyapısı” ve 
“Yenilikçilik” konularının ise daha da geliştirilmesi 

 Kurumun tanınırlığını daha da 
arttırıcı faaliyetler yürütülebilir. 

 “Müşteri ve Paydaşlarının Talep ve 
İhtiyaçlarını Tespit Etme ve Gerekli 
Önlemleri Alma”, “Şikayet ve 
Önerilerin Dikkate Alınması”ve “TKİ 
Hizmet/Ürünlerinin Kalitesinin 
Dikkate Alınması ve Çözüm 
Üretilmesi” konularında çalışmalar 
yapılması yararlı olacaktır. 

 “Üretim Teknolojisi Altyapısı” ve 
“Yenilikçilik” konularında 
iyileştirmeler yapılması için 
çalışmalar yürütülmesi 
gerekmektedir. 

 Dış paydaş görüşlerinde öne çıkan 
“Üretimi Arttırma-Pazarı Büyütme”, 
“İş Güvenliği” , “Makine Tesis, 
Teknoloji ve Ar-Ge” konuları 
Kurumsal hedef ve stratejiler 
belirlenirken öncelikli olarak ele 
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gerektiği tespit edilmiştir. 

 TKİ’nin 5 yıllık stratejik planında öncelikli olarak ele 
alması gereken hususlar. Dış paydaşlarımızın 
görüşlerine göre; “Üretimi Arttırma-Pazarı 
Büyütme”, “İş Güvenliği” ve “Makine-Tesis-
Teknoloji-Ar-Ge”  konuları Kurumun öncelikli 
olarak ele alması gereken konular arasında yer 
almaktadır. 

alınması gereken konular olarak 
değerlendirilmeli, hedefler ve 
hedeflere ait performans 
göstergeleri bu doğrultuda 
oluşturulmalıdır. 

İnsan Kaynakları 
Yetkinlik Analizi  

 İhtisas ve görev alanlarına göre bazı alanlarda 
yetişmiş ve yetkin personel eksikliği. 

 Birimler arası koordinasyonda yaşanan bazı 
aksaklıklar. 

 Çalışanların Bireysel, Mesleki ve 
Teknik Gelişimlerine Yönelik kurs, 
seminer vb. hizmet içi eğitim 
verilmesi.  

 Birimler arası koordinasyon 
eksikliğinin giderilmesi için Veri 
Bankası Otomasyon Sistemi’nin 
Kurulması 

Kurum Kültürü Analizi  

 Ödül ve ceza sistemlerinin yetersizliği 

 Sürekli ilerlemeyi teşvik eden insan kaynakları 
yönetim sistemi yetersizliği 

 Çalışanların karar alma süreçlerine katılım 
düzeyinin yeterli olmaması 

 Ödül ve cezaların takibi için Kurum 
içi performans izleme sistemi 
kurulması. 

 Bireysel gelişimi teşvik eden insan 
kaynakları yönetim sistemlerinin 
hayata geçirilmesi 

 Çalışanların karar alma süreçlerine 
belli ölçülerde katılımlarının 
sağlanarak Kurumsal sahiplenmenin 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

Fiziki Kaynak Analizi  

 Kurumun kömür üretim ve dekapaj faaliyetlerini 
yürüttüğü makine parkı düzenli bakım ve 
revizyonları yapılmasına rağmen oldukça eski olup, 
bazı iş makineleri ekonomik ömrünü doldurmuş 
durumdadır. 

 Kurum birçok tesis arazi vb. duran varlığa sahiptir. 

 Ekonomik ömrünün tamamlamış ve 
verimsiz hale gelmiş iş 
makinelerinin hizmet dışına alınması 
bu yolla yaratılacak verimlilik 
artışıyla yeni makine ve ekipman 
ihtiyacının karşılanması 
gerekmektedir. 

 Kurumun sahip olduğu atıl 
vaziyetteki duran varlıkları, kira satış 
vb. gelir getirici şekilde 
değerlendirilebilir. 

Teknoloji ve Bilişim 
Altyapısı Analizi  

 Teknoloji ve bilişim altyapısında herhangi bir sorun 
bulunmamakla birlikte bazı alanlarda iyileştirme 
yapılmasının yararlı olacağı tespit edilmiştir. 

 Bilgi işlem altyapısı ile ilgili disk 
tabanlı yedekleme sisteminin 
kapasitesinin arttırılması 
gerekmektir. 

 Network altyapısında kullanılan 
omurga switch ve kenar switchlerin 
ekonomik ömrünü doldurmuş 
olması nedeniyle yenilenmesi 
planlanmaktadır. 

Finansal Analiz  

 Satışların büyük kısmı santrallere yapılmasına 
rağmen, satış fiyatlarının üretim maliyetlerinin 
altında kalması nedeniyle; Kurum gelirlerini 
yalnızca %25’lik kısmı buradan sağlanmaktadır.  

 Isınma ve sanayi sektörüne yönelik 
satışların arttırılması; termik 
santrallerle imzalanan fiyat 
sözleşmelerinin revize edilmesi 
gerekmektedir. 

Sektörel Analiz  

 İthal kömür fiyatlarıyla rekabet 

 Sanayi ve özellikle çimento sektörünün yerli 
kömüre olan yüksek talebi 

 Elektrik üretimi amaçlı kullanılan yerli kömürün 
stratejik bir kaynak olarak vazgeçilmezliği 

 İthal kömürle rekabet için üretim 
maliyetlerinin düşürülmesi, 
gerekirse devletin daha az vergi 
alarak sektörü desteklemesi 
önerilmektedir. 

 Arama ve rezerv geliştirme 
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 Yerli kömür sektörünün ekonomi ve istihdam 
açısından yüksek çarpan etkisi 

 TKİ açık ocak kömür rezervlerinin hızla azalması, 
yer altı üretim maliyetlerinin artması 

 Termik santrallere verilen kömür fiyatlarının 
zaman zaman üretim maliyetlerinin altında kalması 

 İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan kömürlerin nakliye 
maliyetlerinden dolayı fiyatlarının artması ve 
bunun da TKİ’yi finansal anlamda olumsuz 
etkilemesi. 

 Temiz kömür teknolojilerinin kullanımı sayesinde 
TKİ’nin diğer enerji kaynakları karşısında rekabet 
gücünün artması 

 Kömürün ucuz enerjiden çok güvenilir ve süreklilik 
gerektiren enerji hammaddesi olması 

 Daha güçlü dış politika için yerli kömür 
kaynaklarının mevcudiyeti ve hükümetin yerli 
kömürü desteklemesi 

 Yerli kömüre göre daha kaliteli olan ithal kömürün 
kullanımınn artması 

 İthal kömür fiyatlarındaki aşağı yönlü 
dalgalanmaların yerli kömür fiyatlarını olumsuz 
etkilemesi 

 Yer altı üretim maliyetlerinin yüksek olması 
nedeniyle, yerli kömür projelerinin ekonomik 
olmaması 

 TKİ üretim teknolojilerinin ekonomik ömrünü 
doldurmuş olması 

 Kömürde kükürtsüzleştirme çalışmalarının 
yetersizliği. 

 Sektörün giderek büyümesi ve paydaşların artması 

 Kamuda tecrübe kazanmış nitelikli personelin özel 
sektör dinamizmiyle daha üretken olması 

 Madencilikle ilgili ileri teknoloji uygulamalarına 
yönelik eğitimlerin yetersiz olması 

 Kömür projelerine kamuoyunun olumsuz bakması. 

faaliyetlerine devam edilmesi 
gerekmektedir. 

 Termik santrallere verilen kömür 
fiyatları ile ilgili EÜAŞ’la ortak 
çalışmalar yapılması önerilmektedir.   

 Yerli kömür projelerinin stratejik 
yatırım kategorisine alınması, çeşitli 
teşvik ve indirimlerler yapılarak 
özendirilmesi önerilmektedir. 

 Kömür taşıma maliyetleri 
bakımından demiryolunun daha 
hesaplı olması nedeniyle, ülkedeki 
demir yolu ağlarının 
yaygınlaştırılması önerilmektedir. 

 Temiz kömür teknolojilerine daha 
fazla ağırlık verilerek, kömür 
kalitesinin yükseltilmesi, emisyon 
değerlerinin azaltılması 
gerekmektedir. 

 Kömür üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi için yerli teknoloji 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Daha ekonomik kömür projeleri için 
jeolojik şartların elverdiği ölçüde 
tam mekanize yerli sistemlere 
geçilmesi gerekmektedir. 

 TKİ’nin ekonomik ömrünü 
doldurmuş makine-ekipmanlarının 
yenilenmesi önerilmektedir. 

 Enerjinin her türlü bağımlılıktan 
arınması için kamu marifetiyle de 
üretilmesine devam edilmesi 
stratejik önem arz etmektedir. 

 Paydaşların bilgi birikimi ve 
tecrübelerini birbirleriyle daha sık 
paylaşacakları ortamların 
oluşturulması, kömür şurası 
yapılması önerilmektedir. 

 Kömüre özel bilimsel kongre ve 
çalıştay sayılarının arttırılması 

 Kamu-özel sektör ve üniversite 
işbirliğinin arttrılması 
önerilmektedir. 

 Kömür projelerine yönelik olumsuz 
kamuoyu bakışının giderilmesine 
yönelik algı yönetimi çalışmaları 
yapılmalıdır.  
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2. Geleceğe Bakış 
 

 

2.1.Misyon 

 

 

 

 

 

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nın “Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim 

Programı” başlığı altında; “2011 ve 2012 yıllarında dış ticaret açığının sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 62’si 

net enerji ithalatından kaynaklanmıştır. Hızla büyümekte olan enerji talebinin karşılanabilmesi için 

petrol, doğal gaz ve taşkömürü ithalatı sürekli artmaktadır. Bu durum enerjide yüksek oranlı dışa 

bağımlılığın sürmesine yol açmakta, cari işlemler dengesi ve enerji arz güvenliği üzerinde baskı 

oluşturmaktadır.” tespiti yapılmakta ve yerli kaynakların enerji üretimindeki payının artırılması 

suretiyle enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının amaçlandığı ifade edilmektedir. 

Bu amaca yönelik geliştirilen hedefler arasında ise; yerli kömürlerin elektrik üretimi amaçlı 

değerlendirilmesi, kamu elindeki işletilmeye hazır sahaların rödovans usulüyle özel sektöre devrinin 

sağlanması, kömür aramalarına hız verilerek rezervlerin artırılması ve yerli kömürlerin kullanımdaki ısıl 

değerini artıracak veya kalitesini yükseltecek Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmesi hususları 

sayılmaktadır. 

Ayrıca, Haziran 2009 tarihli "Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi" ile "Bilinen linyit 

kaynakları ve taşkömürü kaynakları 2023 yılına kadar elektrik enerjisi üretimi amacıyla değerlendirilmiş 

olacaktır. Bu amaçla elektrik üretimine uygun yerli linyit ve taşkömürü sahalarının, elektrik üretimi 

amaçlı projelerle değerlendirilmesi uygulaması sürdürülecektir." ifadesi genel stratejik hedef olarak 

ortaya konulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2015-2019 Stratejik Planı’nda ise ülkemizin 

sahip olduğu yerli kömür kaynaklarının en etkin şekilde değerlendirilmesi temel hedeflerden biri olarak 

belirlenmiş, yapılacak yatırımlarla dönem sonuna kadar yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi 

üretiminde yıllık 60 milyar kWh’lik üretim düzeyine ulaşılması hedeflenmiştir. 

Gerçekten, ülkemizin, enerji kullanımı bakımından ithal kaynak bağımlılığı her geçen yıl daha da 

artmaktadır. Bu eğilimin sürmesi, ülkemiz bakımından önemli bir güvenlik sorununu da gündeme 

getirmektedir. Artan enerji ihtiyacının karşılanmasında, yerli linyitlerimizin, gerek elektrik üretimi 

Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak üzere; linyit, asfaltit, bitümlü şeyl, 

turba gibi enerji hammaddelerini etkin ve verimli bir şekilde aramak, 

üretmek, temiz kömür teknolojilerine uygun olarak kullanımlarını 

sağlamak ve stratejik öneme sahip ikincil ürünleri elde etmektir. 
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amaçlı gerekse ısınma ve sanayide kullanımının artırılması, enerji güvenliğinin yanında ekonomiye katkı 

sağlaması bakımından da büyük önem taşımaktadır. 

TKİ Kurumu’nun temel misyonu, önceki Stratejik Planı’nda da olduğu gibi “enerji güvenliği”, giderek 

“ulusal güvenlik” kavramı üzerine inşa edilmiş olup, yukarıda değinilen temel dokümanlarla da uyum 

sağlamaktadır. 

Ortaya konulan misyona yönelik olarak, TKİ, üretim ve satışlarını arttırma amacıyla proje ve 

faaliyetlerini geliştirme ve gerçekleştirme yönünde çaba gösterirken, söz konusu çabanın önemli bir 

boyutunu da, özel sektörle yapılacak akılcı işbirlikleri oluşturmaktadır. 

Bu çerçevede, genel ekonomik yarar, sektörün genel etkinlik ve verimliliğinin arttırılması yönündeki 

hedeflerin gerçekleştirilmesi, bu kapsamda Kurum tarafından işletilmeyen sahaların devir yoluyla 

ekonomiye kazandırılması, özel sektörden hizmet alımı şeklindeki işbirliklerinin Kurumsal yapıyı 

güçlendirici yönde sürdürülmesi stratejik önemdedir. 

Dolayısıyla, toplumsal yarar ve ekonomik verimlilik esaslarına bağlı olarak yerli linyitlerimizin 

üretimlerinin artırılması ve ülkemiz linyit rezervlerimizden ulusal ekonomiye azami katma değer 

sağlayacak şekilde yararlanılması, Kurumumuzun öncelikli hedefleri arasındadır. 

Bu amaçla; verimlilik, düşük maliyetli üretim, ürün kalitesi, üretimin sürekliliği, bilimsel yöntemler 

kullanılmak suretiyle yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmaları ve çevreye duyarlı üretim hususları 

Kurumumuz bakımından son derece önemli görülmektedir. 

Ayrıca, kömürün kullanımı hususu da giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Kurum, kömürün 

zenginleştirilmesinin yanında, kömürün, gerek termik santrallarda gerekse ısınma ve sanayide verimli 

ve çevreye en az zararla kullanımına yönelik araştırmalarda bulunmayı da stratejik bir husus olarak 

görmektedir. 

 

2.2.Vizyon 

 

 

 

Kurumumuzun gelecekte kendisini görmek istediği yer, kömür endüstrisinde uluslararası rekabet 

edebilirliği olan bir kuruluş olmaktır. Oluşturulan bu vizyon ifadesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın “bölgesel ve uluslararası etkinlik” hedefiyle de uyum içerisindedir. 

Kömür endüstrisinde uluslararası rekabet edebilirliği olan bir kuruluş 

olmak. 
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2.3.Temel Değerler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade etmektedir. 

Kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunmaktadır. 

Bu çerçevede, Kurumumuz tarafından yukarıda belirlenen temel değerler; gerçekte, ülkemizde 165 yıla 

yakın bir geçmişi bulunan kömür madenciliğinden Kuruma kalan miras olarak değerlendirilmelidir. 

2.4. Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri ve 

Stratejiler 
Kurum amaçları ve bunları gerçekleştirmeye yönelik hedefler ile amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını 

gösteren kararlar bütünü olan stratejilerin belirlenmesinde, durum analizi bölümünden geniş şekilde 

yararlanılmıştır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre; TKİ’nin 5 yıllık stratejik planında öncelikli olarak ele alması gereken 

konular arasında; -önceki Stratejik Plan çalışmalarında da olduğu gibi- “Üretimi Arttırma - Pazarı 

Büyütme”, “Verimlilik- Planlama - Kalite - Maliyet”, “Teknoloji– ARGE” ve “Güçlü Kurumsal Yapı” 

konuları öne çıkmaktadır. 

Çalışmadan elde edilen verilere göre; Kurumun güçlü yönleri arasında; yüksek bilgi birikimi ve 

deneyimi, kömür madenciliğindeki uzmanlığı, ülkemiz kömür rezervlerinin önemli bir kısmına sahip 

olması ve ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en önemli ve en büyük ölçekli kömür üretim 

projelerine tek başına imza atmış olması hususları öne çıkmaktadır. 

Bunlar arasında, deneyim ve uzmanlık, sektörde çok büyük önem taşımaktadır. Madencilik 

endüstrisinde “kurumsal kültür”, diğer pek çok endüstriden farklı olarak son derece belirleyici bir unsur 

durumundadır. 

İnsana ve çevreye duyarlı 

Ulusal stratejilere odaklı 

Kaliteli, etkin ve verimli 

Yeniliklere açık 

Güvenilir 

Şeffaf 
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Kurumun zayıf yönleri arasında ise; Kuruma ilişkin özelleştirme ve yeniden yapılandırma konularındaki 

belirsizlikler ve söz konusu belirsizliklerin personel üzerindeki olumsuz etkileri, açık işletmeye uygun 

rezervlerin tükeniyor olması, idame/yenileme yatırımlarının zamanında yapılamıyor olması nedeniyle 

özellikle makine-ekipman parkının ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olması hususları öne 

çıkmaktadır. 

Ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı yapmak bakımından TKİ’nin önünde önemli fırsatlar 

bulunmaktadır. 

Dünyada temiz kömür teknolojileri alanında ortaya çıkan olumlu gelişmeler, kömür yakma 

teknolojilerindeki hızlı gelişim, kömür madenciliğindeki teknolojik gelişmeler, ülkemizin zengin linyit 

rezervlerine sahip olması ve yapılacak aramalar ile yeni kömür yataklarının bulunup geliştirilmesi 

olasılığının yüksek olması bu fırsatlar arasındadır. 

Buna karşın tehditler arasında ise; elektrik üretiminde kömür kullanımının çevresel bakımdan tepki 

görmesi, enerji sektörü ile ilgili yapılan yapısal düzenlemelerde kömür kullanımını sınırlandıran unsurlar 

ve mevcut yasal düzenlemelerin kamunun yatırım yapmasını engellemesi gibi hususlar öne 

çıkmaktadır. 

Gerek Kurum içi analizlerden, gerekse anket çalışmasından ortaya çıkan verilerden elde edilen 

sonuçlara göre, TKİ’nin öncelikli olarak ele alması gereken hususlar arasında öne çıkanlar aşağıda 

sıralanmaktadır: 

 Kömür arama faaliyetlerine hız verilmeli, atıl durumdaki rezervler hızla işletmeye alınmalıdır. 

 Ülkemiz enerji arz güvenliğini sağlamak üzere, yerli kömürlerimizin elektrik enerjisi 

üretimindeki payı arttırılmalıdır. 

 Kurum, mali, teknolojik ve işgücü yönünden güçlendirilmelidir. 

 Düşük maliyetle daha verimli üretime yönelik Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 

 Alternatif enerji kaynaklarıyla rekabet edebilmek için verimlilik arttırılmalı, maliyetler 

düşürülmelidir. 

 Kurum yeniden yapılandırılmalı, hızlı karar alabilen bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

 Kurumun proje, mühendislik ve danışmanlık yetenekleri arttırılmalı ve bu alanlarda piyasada 

güçlü bir oyuncu olması sağlanmalıdır. 

 Kurumun “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanındaki standartları gelişmiş ülkeler seviyesine 

yükseltilmelidir. 

 Kurumun örgütlenme yapısı gözden geçirilmeli, gereksiz ve işlevsiz birimler kaldırılmalıdır. 
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 Kurum, kömür ithalatı ve ihracatı alanlarındaki fırsatları araştırmalı ve değerlendirmelidir. 

 Kurum, kömür sektöründe uluslararası işbirliği imkânlarını araştırmalı ve değerlendirmelidir. 

Yukarıda belirlenen çerçevede, Kurum tarafından ortaya konulmuş bulunan vizyon ve misyon 

ifadelerini gerçekleştirebilmek amacıyla, amaçlar, dört ayrı ayak üzerinde oluşturulmuştur. 

 

Kurum, üretim ve satışlarını arttırmayı enerji arz güvenliğine katkı yapabilme bakımından son derece 

önemli görmekte, bu amaca ulaşmada; maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması, Ar-Ge 

çalışmalarına ağırlık verilmesi ve kurumsal yapının güçlendirilmesinin mutlaka gerekli olacağına 

inanmaktadır. Bu çerçevede oluşturulan amaçlar Çizelge 26'de sıralanmaktadır: 

 

Çizelge 27. TKİ'nin amaçları 

Amaç 1. Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik 

enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmak. 

Amaç 2. Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak. 

Amaç 3. Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik 

öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek. 

Amaç 4. Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak. 

 

TKİ  
Amaçları 

Üretim ve 
Satışların 

Artırılması 

Yerli Temiz Kömür 
Teknolojilerinin 

Geliştirilmesi 
Ekseninde Ar-Ge 

Çalışmaları 

Güçlü 
Kurumsal 

Yapı 

Tüm Faaliyetlerde 
Verimlilik 
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Kurumun amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik hedefler, ölçülebilir alt amaçlar biçiminde tasarlanmış ve 

mümkün olduğunca miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilmeye çalışılmıştır.  

2019-2023 Stratejik Planı'ndaki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak; belirlenen 4 amacın 

altında 3’er hedef olmak üzere toplam 12 hedef belirlenmiştir. 

Ülkemizin yerli kömür kaynaklarının ekonomimize kazandırılabilmesi için üst politika belgelerinde 

önemli amaç ve hedefler bulunmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı, 2019-2021 Yeni Ekonomi Programı 

(Orta Vadeli Program), Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi, ETKB’nin Güncellenmiş 

2015-2019 Stratejik Planı ve 2019-2023 Taslak Stratejik Planı’nda bu konuya ilişkin açık ve kesin 

hedefler belirlenmiştir.  

Kaynak kullanım hedefleri doğrultusunda ve Bakanlığımızın 2017 yılında yürürlüğe koyduğu Milli Enerji 

ve Maden Politikası çerçevesinde yerli linyit ve taşkömürü kaynak payının arttırılması, 2023 yılına kadar 

tüm yerli kaynakların elektrik enerjisi üretimi amacıyla ekonomiye kazandırılarak değerlendirmesi 

konusunda çalışmalar yapılmaktadır.  

“Bu amaçla elektrik üretimine uygun yerli linyit ve taşkömürü sahalarının, elektrik üretimi amaçlı 

projelerle değerlendirilmesi uygulaması sürdürülecektir.” İfadesi genel stratejik hedef olarak ortaya 

konulmuş olup TKİ kurumsal amaçlarını bu doğrultuda oluşturmuştur. 

Bu çerçevede; Kurumun amacı, elektrik üretim tesislerinin ve sanayinin kömür ihtiyacını karşılamaya 

yönelik olarak yerli kömür üretimlerini arttırmak şeklinde tasarlanmış ve Kurumumuzun 2019-2023 

Stratejik Planı’ndaki ilk amacı Amaç 1;  “Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür 

üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarının yükseltilmesi ile 

pazarda kalıcı ve etkin olunması.” şeklinde ortaya konulmuştur. 

Bu amaca ulaşmaya yönelik hedeflerden Hedef 1.1 “Kurumun sahip olduğu kömür, asfaltit ve bitümlü 

şeyl kaynaklarının arttırılması için çalışmalar yapılacak, mevcut kaynaklara/rezervlere yönelik 

belirsizlikler giderilecektir.” şeklinde belirlenmiş olup, 

Kurumumuz, uhdesinde bulunan kömür, asfaltit ve bitümlü şeyl rezervlerini arttırmaya ve mevcut 

rezervler üzerindeki belirsizlikleri gidermeye yönelik çalışmalarını dönem içerisinde de sürdürecektir. 

Bu çerçevede; 2013 yılından itibaren Kurumumuz bünyesinde rezerv geliştirme ve bitümlü şeyl 

projeleri başlatılmıştır. Arama ve rezerv geliştirme faaliyetlerinde MTA, TP ve özel firmalar da dahil 

olmak üzere yapılacak ya da yapılmakta olan işbirlikleri stratejik önemde görülmektedir. 

Bitümlü şeyl projesi kapsamında sahalarımızdaki potansiyelin, yüzeyde retortlama yöntemi kullanılarak 

bitümlü şeyllerden sentetik petrol, sentetik gaz elde edilmesi ve/veya bitümlü şeyl yakıtlı termik santral 

kurularak elektrik enerjisi üretimi imkanlarının araştırılmasına yönelik olarak TP ile ortak yapılan 
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çalışmalar sürdürülecek olup ortak yatırım konusunda ilgi duyan yabancı firmalarla değerlendirme 

çalışmalarına devam edilecektir. 

TKİ uhdesinde bulunan Bolu-Göynük ve Mengen ile Ankara-Nallıhan-Beydili civarındaki ruhsatlarımızda 

bitümlü şeyl kaynaklarımızdan sentetik petrol / sentetik gaz eldesi ve/veya elektrik enerjisi üretimi için 

bitümlü şeyl yakıtlı termik santral kurma imkanlarının araştırılması amacı ile TPAO ile birlikte %50 

ortaklıkla yürütülecek proje kapsamında sahalarımızda jeolojik etüt, sondajlar ve çeşitli analiz ile pilot 

çapta araştırmaların ve değerlendirmelerin yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan ön 

fizibilite çalışmalarında 7000 m sondaj, 7000 m jeofizik kuyu log alımı, yaklaşık 500 adet kimyasal-

fiziksel ve diğer analizlerin yapılması, zenginleştirme-laboratuvar ve pilot çapta analizlerin vs. yapılması 

planlanmaktadır. 

Diğer taraftan; Ankara-Polatlı, Denizli-Çameli, Karabük-Ovacık ve Bolu-Mengen’de bulunan ruhsatlı 

sahalarımızda kaynak artışına yönelik jeolojik, jeofizik ve sondajlı etüt faaliyetleri gerçekleştirilecek 

olup ayrıca “Proje Değerlendirme Karar Destek Sistemi”nin kurularak Kurum sahalarına ait rezervlerle 

ilgili tüm teknik, kalite bilgilerinin bir araya getirilmesi ile bilgi bankası altyapısının oluşturulması 

hedeflenmektedir. 

Enerji kullanımında ithal kaynak oranının her geçen yıl artması, enerji arz güvenliği açısından sorun 

teşkil etmekle birlikte cari açığın artmasına da neden olmaktadır. Sorunun çözümüne yönelik önemli bir 

katkı yapacak olması bakımından Kurumumuz uhdesinde bulunan üretimi henüz yapılmamış ruhsat 

sahalarının ekonomiye kazandırılması ile yerli kömür üretiminin arttırılması ve ülkemiz linyit 

rezervlerimizden ulusal ekonomiye azami katma değer sağlayacak şekilde yararlanılması, 

Kurumumuzun öncelikli hedefleri arasındadır.  

Bu doğrultuda;  Amaç 1’i oluşturan ikinci hedef Hedef 1.2 “Üretimin fayda-maliyet analizi yapılarak, en 

uygun seviyelerin belirlenmesi ve Kurumumuz uhdesinde bulunan üretimi henüz yapılmamış ruhsat 

sahalarının ekonomiye kazandırılması ile yerli kömür üretiminin arttırılmasına katkıda bulunulacaktır.” 

şeklinde belirlenmiş olup,  

Ülkemizin artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla üretimin fayda-maliyet analizi yapılarak, en uygun 

üretim seviyelerinin belirlenmesinin yanı sıra, özel sektörün de bu alanda yatırım yapmasına yönelik 

çalışmalarda bulunulması, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak olması bakımından son derece önemlidir. 

Bu hedef doğrultusunda; üzerinde herhangi bir faaliyet bulunmayan alanların yeniden 

değerlendirilerek kalite açısından elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilecek kömür özelliklerine sahip 

sahaların üretime açılarak ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.  

Bu hedefe yönelik olarak, TKİ’nin santral şartıyla vermiş olduğu sahalardan, Göynük, Koyunağılı ve 

Silopi’den sonra Soma’da da 2019 yılı başlarında yeni bir santral faaliyete geçmiş olacaktır. 
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Kurulmuş/kurulacak santrallerin üretime geçmesi ile ülkemizin enerji arz güvenliğine ve yöre halkının 

istihdamına önemli katkılarda bulunulacaktır.  

Bu kapsamda; 

Manisa Soma Sahası Elektrik Üretimi Projesi (510 MW kurulu kapasite): İnşaası tamamlanmakta olan 

510 MW kurulu gücündeki santralin 2019 yılı başlarında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. 5 yıllık 

Stratejik Plan süresince enerji arz güvenliğine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir. 

Üzerinde Herhangi Bir Faaliyet Bulunmayan Alanların Üretime Açılarak Ekonomiye Kazandırılması 

Projesi: Ülkemiz yerli linyit üretiminin arttırılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ile ithalata 

dayalı enerji üretiminin azaltılması kapsamında; TKİ Soma havzasında henüz üretim faaliyeti 

yapılmamış derin sahalarla birlikte, saha 4 ayrı ruhsata bölünmüştür. Bakir alandaki 351 milyon ton 

kaynağa sahip 3 adet ruhsat sahasında üretimin özel sektör marifetiyle yapılması için sözleşmeleri 

imzalanmıştır. Stratejik planın 2019 – 2022 yıllarını kapsayan dönemde maden sahalarının üretime 

hazırlık çalışmalarına yönelik prosedürlerin gerçekleştirilmesi 2023 yılında ise 3 sahada yılda toplam 14 

milyon ton üretim yapılması planlanmaktadır. 

Benzer olarak Tunçbilek'te üzerinde henüz faaliyet bulunmayan kömür kaynağının ekonomiye 

kazandırılması amacıyla, ruhsat sahası 2 ayrı ruhsata bölünmüştür. Bakir alandaki 25 milyon ton kömür 

kaynağının üretiminin özel sektör marifetiyle yapılması doğrultusunda sözleşme imzalanmış, söz 

konusu sahada 2019-2020 döneminde hazırlık, 2021-2023 döneminde ise yılda 1,62 milyon ton üretim 

yapılması planlanmaktadır. 

Her iki projeyle birlikte ülkemiz yerli linyit üretimine yılda 15,6 milyon ton ilave katkı sağlanacaktır.  

Üzerinde herhangi bir faaliyet bulunmayan alanların üretime açılarak ekonomiye kazandırılması projesi 

kapsamında Tunçbilek Derin Sahalar değerlendirilecektir.  

Tunçbilek derin sahaların yeniden projelendirilmesi sonrasında ruhsat devri yöntemi ile ekonomiye 

kazandırılmak üzere 114 milyon ton kaynağa sahip sahanın 2019 – 2020 yıllarında ihale edilmek üzere 

kurumsal prosedürlerinin tamamlanmasının ardından 2021 – 2023 yııları arasında üretime yönelik 

hazırlık çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 

TKİ, termik santrallerin elektrik üretimi amaçlı kömür ihtiyacının yanı sıra, ısınma ve sanayinin 

taleplerini de karşılamaktadır. Daha düşük ısıl değerli kömürlerini termik santrallere veren TKİ, diğer 

kömürlerine göre nispeten yüksek kalorili olan Soma ve Tunçbilek kömürlerinin kalitelerini iyileştirmek 

suretiyle, ithal kömürlerle rekabet edebilir nitelikte kömürlerin ısınma ve sanayiye olan satışlarını 

artırmayı hedeflemektedir.  
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TKİ kömürlerinin piyasaya satışlarını gerçekleştirmek amacıyla torbalama tesisleri kurulmuş olup bu 

tesislerde torbalanan kömürler, bayilik sistemiyle piyasaya sunulmaktadır. Sanayi sektörü içerisinde yer 

alan işletmeler; çimento üreticileri, tekstil sanayi, kimya endüstrisi, gıda sektörü, metal ve demir-çelik 

üreticileri, kağıt sanayi ve diğerleri olup özellikle çimento sektörünün payı oldukça büyüktür. Bu 

doğrultuda;  

Birinci Amacı oluşturan son hedef olan Hedef 1.3; “Pazar analizleri yapılarak yerli kömürün kalitesinin 

ve pazar payının arttırılmasına yönelik altyapı çalışmaları yapılacaktır.” şeklinde belirlenmiş olup,   

Dönem içerisinde TKİ’nin ürettiği yerli kömürlerin pazardaki payını arttırmak ve sürekliliğin sağlanması 

amacıyla pazar analizleri yapılarak, taleplerin sektörel bazda dağılımı ortaya konulacak, satışların ve 

karlılığın arttırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.  

Sektörün en köklü kuruluşu olan TKİ’nin kömür konusundaki tecrübe ve bilgi birikiminin sektöre daha 

iyi yön vermesi adına bir takım yeni çalışmalar yapılması da planlanmaktadır. Kütahya Tunçbilek’te 

kurulan Ar-Ge laboratuvarının yanı sıra, TKİ Genel Müdürlüğünde de yeni bir laboratuvar kurulacaktır. 

Kurulacak olan yeni kömür analiz laboratuvarı ile 2018 yılı ilk sekiz ayı itibariyle yaklaşık 25000 adet 

olan numune sayısının arttırılması planlanmaktadır. Bununla birlikte laboratuvarlarımızda, yeni 

alanlarda akreditasyon belgelerinin edinilmesi ve uluslararası düzeyde laboratuvarlar arası 

karşılaştırma testlerine katılım sağlanarak laboratuvarlarımızın daha güçlü bir yapıya kavuşturulması 

sağlanacaktır. 

Amaç 2 de; Kurumumuzun rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik, Kurum genelinde verimlilik 

konusunda farkındalık ve kapasite oluşturulması, verimlilik ölçülmesi ve değerlendirilmesi yöntemleri, 

göstergelerin belirlenmesi, verimlilik artırıcı ve dönüşüm sağlayıcı uygulamaların tasarlanması, 

uygulamaya geçirilmesi ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik iki ana hedef ortaya 

konulmuştur. 

Hedef 2.1’de; Kurum genelinde mevcut kaynakların etkin kullanımı ve iş süreçlerinin iyileştirilip 

güçlendirilmesi yoluyla verimlilik artışı sağlanması, maliyet kalemlerinin düşürülmesi ve karlılığın 

arttırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda, paçallama tesisi kurularak kömür 

kalorilerinin dengelenmesi, sürekli iyileştirme amaçlı verimlilik analiz ve izleme sistemi kurulması, 

lavvar verimliliğinin arttırılmasının sağlanması planlanmaktadır. 

Yine Verimlilik Projesi altında Hedef 2.2.’de; makine parkındaki randımanı düşük makinaların hizmet 

dışına alınması ve makine-ekipman giderleri bakımından dışa bağımlılığın azaltılması planlanmaktadır. 

Hedef 2.3’de; Kurum faaliyetlerine ilişkin her türlü veriye yetki dâhilinde hızla erişilebilmesi, istatistik 

çıkarılması, analiz ve raporlama çalışmalarının veri karmaşasına mahal vermeden tek bir veri 

deposundan yapılabilmesi, geleceğe dönük planlama ve faaliyetlerin simüle edilebilmesi anlamında 
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Kurum bünyesindeki Intranet ortamında, veri bankası otomasyon sisteminin geliştirilerek hizmete 

sunulması planlanmaktadır. 

Mülga Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planının Öncelikli Dönüşüm Programlarına ait Yerli Kaynaklara 

Dayalı Enerji Üretimi Programı, Eylem Planında kömürün iyileştirilmesi ve farklı alanlarda kullanımı için 

ürün çeşitliliğinin artırılmasına ilişkin temiz kömür teknolojileri ve benzeri alanlarda Ar-Ge çalışmalarına 

yer verilmiş olup Ülkemizde kömür alanında yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin TKİ tarafından izlenmesi ve 

koordine edilmesi ifadesi yer almaktadır.  

ETKB 2015-2019 Stratejik Planında; Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi ile birlikte yerli ve yeni teknoloji 

kullanımına öncülük edilmesi, enerji sektöründe stratejik önem arz eden araştırma-geliştirme 

projelerinin sayısının arttırılmasının sağlanması vurgulanmış,  buna bağlı ilgili stratejik planda 

“Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon” adıyla bir tema oluşturulmuştur.  Bu kapsamda, enerjide arz 

güvenliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için yerli enerji kaynaklarının ekonomik, verimli 

ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak çevreye duyarlı yerli teknolojilerin geliştirilmesi önem 

kazanmıştır. Bu doğrultuda; Amaç 3 “Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri 

yüksek ve/veya stratejik öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam 

etmek.” şeklinde belirlenmiş olup Kurum, yerli enerji kaynağı olan kömürün çevresel etkilerini de 

dikkate alarak ürün kalitesinin yükseltilmesine, ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik öneme sahip 

ürünlerin elde edilmesine, kömürün farklı alanlarda kullanılmasına ve mevcut tesislerde ürün 

verimliliğinin arttırılmasına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini stratejik bir 

unsur olarak görmektedir. Bu doğrultuda; 

Üçüncü Amacın ilk hedefi olan Hedef 3.1’de; Enerjide dışa olan bağımlılığın azaltılmasına katkı 

sağlamak amacıyla yerli kömürlerin çevre dostu kömür teknolojileri ile değerlendirilerek özellikle Ülke 

ihtiyacının büyük bir bölümünün ithalat yoluyla karşılandığı enerji ürünlerinin eldesi önem arz 

etmektedir. Bu kapsamda, yerli kömürden yüksek katma değerli gaz, sıvı ve kimyasal ürünlerin elde 

edilmesine imkân veren temiz kömür teknolojilerinin uygulanması ve geliştirilmesi ile Ülke 

ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca karbondioksitin tutulmasına imkân veren bu 

teknolojiler ile küresel ısınma ve iklim değişiklikliğine olumlu katkı sağlanacaktır. 

Hedef 3.2’de ise; Bilimsel araştırma ve çalışmalar ile yerli kömürden yüksek kalitede ürün elde edilmesi 

için kaynakların ekonomik bir şekilde kullanılması, birim ürün başına enerji miktarının arttırılması, 

hammadde kayıplarının önlenmesi, kömürün kirleticilerden arındırılması, ürünlerin kalitesi ve 

çeşitliliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda mevcut lavvar tesislerinde temiz kömür 

kalitesinin yükseltilmesi, kömür yıkama faaliyetleri sonucu oluşan şlam atıklarının değerlendirilmesi, 

kömür emisyonlarının azaltılması, ocak ve stoklarda kömürün kendiliğinden yanmasını önleyecek 
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araştırma-geliştirme faaliyetleri, organomineral gübre üretimi ile toprak düzenleyici olarak Kurum 

tarafından üretilen HÜMAS’ın ürün kalitesinin arttırılması konularında faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

Kurum, madencilik faaliyetlerinin çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleşmesine önem vererek üretimi 

tamamlanmış kömür sahalarının yeniden düzenleme çalışmalarını 1950’lerden beri sürdürmektedir.  

Hedef 3.3’de; Saha rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında iklim değişikliğine olumlu katkı olarak 

değerlendirilebilecek ağaçlandırma çalışmalarının araştırma-geliştirme faaliyetleri ile birlikte 

gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bitki türü, jeolojik yapı, duraylık,  iklim, toprak, erozyon,  hidrojeoloji 

vb. etkenleri göz önüne alarak Kurum bünyesinde tamamlanmış bir sahada düzenleme, iyileştirme, 

bakım ve kontrol faaliyetleri bilimsel çalışmalar ve pilot ölçekte sera uygulamaları ile desteklenerek 

yürütülecektir. Ayrıca yerli kömürün ülke ekonomisi ve kalkınması açısından öneminin ele alındığı 

çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

“Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak” şeklinde belirlenmiş olan Amaç 

4’de; Kurum faaliyetlerinin etkinlik düzeyini artırabilmek için var olan kurumsal yapının geliştirilmesi, 

güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması gelişen ve küreselleşen dünyada bir gereklilik olarak 

görülmektedir. Kurumumuzun rekabet gücünün artması, büyüyen ülke ekonomisine bağlı enerji arzının 

karşılanması ve sektörün öncü kuruluşu olarak sektöre yön verebilmesi için kurumsal yapının günün 

şartlarına uygun bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Bu amaç kapsamında; TKİ’nin 

yürürlükteki yapısı incelenerek etkinlik düzeyini arttırmak için çeşitli çalışmalar yapılacaktır.  

Kurumsal yapının geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla; iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin standartlar yükseltilecek, personelin daha verimli ve etkin çalışmaları için gerekli 

eğitimler verilecek, uluslararası muhasebe standartlarına uyum sağlanacak, bilgi işlem altyapısı 

kullanılarak kurum işleyişi geliştirilecek, yurtdışında kömür arama, üretme ve ülkeye getirilmesi için 

uluslararası alanda işbirliği imkânları araştırılacaktır. Ayrıca bu hedefleri gerçekleştirebilmek için 

günümüzün şartlarına uygun olarak iç mevzuat güncellenecektir. 

Amacın ilk hedefi olan Hedef 4.1 “Kurumsal yapının sürekli iyileştirme esaslı stratejik hedef ve 

eylemleri kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi sağlanacaktır.” şeklinde belirlenmiştir. 

Bu hedefi gerçekleştirmek adına; 

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı işletmelerde demirbaşın takibi için gerekli olan 

sistemin kurulması ve yapılandırılması ile bu sistemin çalışması için gerekli WEB tabanlı demirbaş takip 

yazılımının kurulması, idarenin kullanmış olduğu kaynak yönetim sistemine entegrasyonu, demirbaş 

etiketlemesinde kullanılacak RFID etiketleri kodlanması ve yazdırılması için gerekli yazıcının kurulumu 

ve yapılandırılması ile mobil istemci yazılımı kurularak Demirbaş Takip Sistemi(RFID) oluşturulacaktır. 
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Kurumumuz aktifinde yer alan taşınmazlara ilişkin verilerin (imar, tapu ve piyasa verileri) toplanması, 

emsallere konu taşınmazların yerel alanda incelenmesi, verilerin analizi ve raporlama işlemlerinin 

yapılması, makine parkı, ekipman ve diğer varlıkların değerlemesinde hem aktifte kayıtlı değerin 

güncellenmesi, hem yerel piyasada oluşan alım satım değeri, hem de varsa ikinci el piyasa fiyatlarının 

araştırılarak varlıkların ekonomik ömürlerinin tayin ve tespiti çalışmalarının yapılması 

hedeflenmektedir. Böylece Kurumun finansal görünümünü doğrudan etkileyen değerleme esaslarının 

başarıyla uygulanabilmesi kapsamında özellikle gayrimenkul ve makine-ekipman varlığının gerçeğe 

uygun bir şekilde envanter ve değerleme çalışmaları yürütülecektir. 

Kurumumuz e-Devlet entegrasyonu envanterinde şu anda 63 adet hizmet bulunmaktadır. Envanterde 

yer alan hizmetler içinden e-Devlet Kapısı’na entegre etmeyi taahhüt ettiğimiz 16 adet hizmetten 11 

adedi e-Devlet Kapısı’nda yayınlanmıştır. Ayrıca personelin özlük haklarına ilişkin hizmet belgesi, 

çalışma belgesi, sicil özeti, bordro vb. resmi belgelerin e-Devlet üzerinden alınabilmesi ve Personel 

Dairesi Başkanlığı'ndan talep edilen belgelerin, hızlı ve pratik bir biçimde, bürokratik süreçlere 

takılmaksızın E-Devlet üzerinden, elektronik imzalı bir biçimde alınabilmesi için gerekli elektronik 

altyapının hazırlanması ilgili dönemde tamamlanacaktır. 

Tüm bu iş süreçlerinin tamamlanabilmesi için gerekli olabilecek mevzuat değişikliği önerileri de 

hazırlanacaktır. 

Hedef 4.2; Kurumun faaliyet alanı ile ilgili başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere, yönetim sistem ve 

standartlarına uyum sağlanması ve/veya geliştirilmesi sağlanacaktır. Şeklinde belirlenmiş olup; 

Kurumumuzda iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri iyileştirilerek, çalışanların İSG, bireysel ve teknik 

konularda gelişimleri için gerekli eğitimler verilecektir. Bu kapsamda; ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Sistemi Standardı),  Mart 2018 tarihinde yayınlanmış ve şu an OHSAS 18001 belgesine sahip 

tüm kuruluşların standardın yayım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde geçiş yapmaları gerekecektir. 

Geçiş için tanınan 3 yılın ardından OHSAS 18001 iptal edilecek ve bir üst kalite standardı olan ISO 

45001’e geçilecektir. Ayrıca ISO 9001 (Kalite), ISO 14001 (Çevre) ve ISO 50001  (Enerji) yönetim 

sistemlerinin kurulumu da tamamlanarak birbirleriyle entegrasyonu sağlanacaktır. 

Kaza Ağırlık Oranı (KAO) “KAO= Kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısı / toplam insan-saat çalışma 

sayısı) x 1000” şeklinde hesaplanır. Bu oranın hesaplanması sırasında eğer ölümlü iş kazası veya sürekli 

iş göremezlik durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü ve/veya 

sürekli iş göremezlik olayı için ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir. 2019-2023 yılları arasında 

KAO’nun bir önceki yıla göre % olarak azaltılması; bu bağlamda başta ölümlü iş kazalarının ve yüksek 

gün kayıplı kazların sayısının azaltılması planlanmaktadır. 
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Yetkilendirilmiş iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvar kurmak için gerekli cihazların alınıp, 

eğitimler verilecektir. 

Risk Yönetimi Projesi kapsamında yapılan boşluk analiziyle (1’den 5’e Başlagıç > Reaktif > Uyumlu > 

Proaktif > Zirve) 1 ve 2 arasında olduğumuz sonucu ortaya çıkmış; risk yönetiminin olgunlaştırılması, 

eğitimler, kaza incelemeleri, iletişim eksikliklerinin giderilmesi vb. hususlarda çalışmalar yapılarak 

güvelik kültürü olgunluk seviyesinin artırılması hedeflenmektedir. 

Genel Müdürlüğümüz, İşletme ve Kontrol Müdürlüklerimizde İSG konularında yürütülen faaliyetlerin 

teknik ziyaretleri yerinde incelenecektir. 

Çalışanların bireysel mesleki ve teknik gelişimi için; kurs, seminer vb. hizmet içi eğitimler verilecek, açık 

ocak ve yeraltı madenciliği kapsamında operatörlerimize yönelik simülasyon vb. ileri teknolojiler 

kullanılacaktır. 

19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime 

tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair karar uyarınca 01.01.2015 tarihi itibariyle Kurumumuz 

Bağımsız Denetime tabi olmuştur. Kurumumuzun mali tablolarının Uluslararası Muhasebe 

Standartlarına göre Bağımsız Denetimi bu tarih itibari ile yapılmaktadır. Uluslararası Muhasebe 

Standartlarına uygun mali tabloların, Mali Kaynaklar Yönetim Sistemi üzerinden alınabilmesini 

sağlayacak kurumsal altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. 

Amacın son hedefi olan Hedef 4.3 ise “Kurumun yurtdışında kömür arama, üretim ve ülkeye 

getirilebilmesine ilişkin detaylı çalışmalar yapılarak yol haritası belirlenecektir.” şeklinde 

oluşturulmuştur. 

Belirlenen amaçlar, amaçların gerçekleşmesine yönelik hedefler, hedeflere ilişkin performans göster-

geleri aşağıda yeralan Hedef kartlarında sıralanmaktadır. 
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AMAÇ 1 

Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, 

ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmak. 

HEDEF 1.1: Kurumun sahip olduğu kömür, asfaltit ve bitümlü şeyl kaynaklarının arttırılması için 

çalışmalar yapılacak, mevcut kaynaklara/rezervlere yönelik belirsizlikler giderilecektir. 

 
Hedef Kartı 1 

Amaç (A1) 
Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, 

ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmak. 

Hedef (H1.1) 
Kurumun sahip olduğu kömür, asfaltit ve bitümlü şeyl kaynaklarının arttırılması için çalışmalar 

yapılacak, mevcut kaynaklara/rezervlere yönelik belirsizlikler giderilecektir. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 

PG1.1.1: TKİ-TPAO ortak yatırıma yönelik bitümlü şeyl etüt ve 

araştırma projesinin ön fizibilite sürecinin tamamlanma oranı 

(%) 

40 5 20 40 60 80 100 

PG1.1.2: Ruhsatlı sahalarımızda (Ankara-Polatlı, Denizli-

Çameli, Karabük-Ovacık, Bolu-Mengen) yapılacak  jeolojik, 

jeofizik, sondajlı etüt miktarı (x1000 m) (Kümülatif) 

40 0 5 12 17 22 27 

PG1.1.3: Proje değerlendirme karar destek sistemi ile Kurum 

sondaj ve rezerv bilgilerine ilişkin veri tabanının oluşturulması 

(%) 

20 0 25 50 100 100 100 

Sorumlu Birim Jeolojik Etüt Arama Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Etüd Proje Dairesi Başkanlığı, İşletme Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Müdürlüğü, İlgili İşletme ve 

Kontrol Müdürlükleri 

Riskler 

 Bitümlü şeyl projesi ön fizibilite çalışmaları sonuçlarının ekonomik  olmama ihtimali 

 Bitümlü şeyl projesinde yerli ve yabancı ortaklık kurulmasındaki zorluklar 

 Finansman zorlukları 

 Yeni sahalarda yapılacak sondaj çalışmaları sonucu tespit edilecek rezervin kalite ve üretim 

maliyeti açısından uygun olmaması. 

Stratejiler 

 Mevcut rezervlerin elektrik üretimi amaçlı değerlendirilmesine yönelik hazırlık ve 

projelendirme çalışmaları tamamlanacak, arama ve rezerv geliştirme faaliyetleri MTA, TPAO ve 

özel sektör işbirliği ile sürdürülecektir. 

 Gelir getirici olduğu belirlenen kömür sahalarının ruhsatlarının alınarak Kuruma kazandırılması 

için çalışmalar yapılacaktır. 

 Kurum sahalarına ait kömürle ilgili tüm teknik kalite bilgilerinin (rapor, sondaj, proje verileri 

vb.) bir araya getirilerek bilgi bankası altyapısı oluşturulacaktır. 

Maliyet Tahmini 118.000.000 TL 

Tespitler 
 İlave rezerv potansiyeline sahip arama ruhsatlı sahalarımızın bulunması, 

 Mevcut rezervler üzerindeki belirsizlikler. 

İhtiyaçlar 

 Mevcut rezervler üzerindeki belirsizlikleri gidermeye yönelik etüd ve sondaj faaliyetleri 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 Rezerv miktarımızı arttırmak için arama ve sondaj faaliyetlerine devam edilmelidir. 
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HEDEF 1.2: Üretimin fayda-maliyet analizi yapılarak, en uygun seviyelerin belirlenmesi ve 

Kurumumuz uhdesinde bulunan üretimi henüz yapılmamış ruhsat sahalarının ekonomiye 

kazandırılması ile yerli kömür üretiminin arttırılmasına katkıda bulunulacaktır. 
 

Hedef Kartı 2 

Amaç (A1) 

Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, 
elektrik enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda 
kalıcı ve etkin olmak. 

Hedef (H1.2) 

Üretimin fayda-maliyet analizi yapılarak, en uygun seviyelerin belirlenmesi ve 
Kurumumuz uhdesinde bulunan üretimi henüz yapılmamış ruhsat sahalarının 
ekonomiye kazandırılması ile yerli kömür üretiminin arttırılmasına katkıda 
bulunulacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 

PG1.2.1: Mevcut sahalarımızda yapılan tüvenan kömür 
üretiminin arttırılması (Milyon Ton) (Kümülatif) 

40 0 27 54 82 111 141 

PG1.2.2:  ELİ şlamlarının değerlendirilmesi (milyon ton) 
(Kümülatif)  

10 1 3 6 9 12 15 

PG1.2.3:  GLİ şlamlarının değerlendirilmesi (milyon ton) 
(Kümülatif)  

10 0 0,5 4,75 9 13,25 17,5 

PG1.2.4: Bolu - Göynük santrali elektrik üretim miktarı        
(x milyar Kwh) (Kümülatif) 

10 0 1.9 3,9 6 8.1 10.2 

PG1.2.5: Manisa – Soma-Deniş santrali elektrik üretim 
miktarı (x milyar Kwh) (Kümülatif)  
(x milyar Kwh) (Kümülatif)  

10 0 2 4.7 7.4 10.1 12.8 

PG1.2.6: Üzerinde herhangi bir faaliyet bulunmayan 
alanların (Tunçbilek Derin Sahalar) elektrik üretimi amaçlı 
üretime açılarak ekonomiye kazandırılan saha adedi 
(Kümülatif) 

20 4 4 5 5 5 5 

Sorumlu Birim İşletme Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Tüm İşletme ve Kontrol Müdürlükleri, Etüt Proje Tesis Dairesi Başkanlığı 

Riskler 

 Açık ocak işletmeciliği yapılabilecek kömür rezervlerinin giderek tükenmesi nedeniyle üretim 
maliyetlerinin artması, 

 Değişen maden mevzuatı ile yeraltı ocaklarındaki maliyetlerin önemli oranda artmış olması, 

 Finansman zorlukları, 

 Kömüre dayalı santrallere karşı kamuoyunun olumsuz bakış açısı. 

Stratejiler 

 Yerli kömür üretimlerinin enerji ve sanayideki payını arttırmak suretiyle enerjide dışa bağımlığı 
azaltmak. 

 Kömür üretimlerinin arttırılmasına yönelik olarak özel sektörle yapılabilecek işbirliği imkanları 
geliştirmek. 

 Henüz üretime geçilmemiş sahaların üretime kazandırılması ile ülke istihdamına katkı sağlamak. 

Maliyet Tahmini  - 

Tespitler 
 Temel strateji belgelerinde yerli kömüre öncelik verilmesi gereğinin giderek daha kuvvetli 

vurgulanması 

 İthal kömür maliyetlerinin cari açığa direk etkisi nedeniyle yerli kömürün öne çıkmış olması. 

İhtiyaçlar 

 Üst politika belgelerine uyumlu olarak yerli kömür üretiminin arttırılmasına yönelik çalışmalara 
ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

 İthal kömür kaynaklı enerji ithalatı ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak Kurumumuz 
uhdesinde bununan yerli kömür kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve enerji üretimindeki 
payının arttırılması gerekmektedir. 
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HEDEF 1.3: Pazar analizleri yapılarak yerli kömürün kalitesinin ve pazar payının arttırılmasına 

yönelik altyapı çalışmaları yapılacaktır. 
 

Hedef Kartı 3 

Amaç (A1) 
Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik 
enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin 
olmak. 

Hedef (H1.3) 
Pazar analizleri yapılarak yerli kömürün kalitesinin ve pazar payının arttırılmasına 
yönelik altyapı çalışmaları yapılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 

PG1.3.1: Isınma ve sanayi sektörüne verilen kömürlerin 
pazar payını artırma amaçlı olarak yapılan pazar 
analizlerinin tamamlanma oranı (%) 

50 0 50 100 100 100 100 

PG1.3.2: Laboratuvarlarda analizi yapılacak numune 
sayısı (x1000 Adet) (Kümülatif) 

15 25 56 88 123 160 199 

PG1.3.3: Akreditasyon belgesi alınacak laboratuvar 
sayısı (Adet) (Kümülatif) 

15 0 1 3 3 3 3 

PG1.3.4: Uluslararası düzeyde laboratuvarlar arası 
karşılaştırma testleri için katılım sağlanacak program 
sayısı (Adet) (Kümülatif) 

10 0 1 2 3 4 5 

PG1.3.5: Uluslararası düzeyde karşılaştırma testlerine 
katılacak laboratuvar sayısı (Adet) (Kümülatif) 

10 0 2 4 7 10 13 

Sorumlu Birim Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Tüm İşletme ve Kontrol Müdürlükleri 

Riskler 
 Enerji ve Sanayi sektöründe kullanılan ithal kömür fiyatlarının düşmesi  

 Ülkemiz kömür endüstrisinin uluslararası piyasalara açılma konusunda strateji 
geliştirememesi. 

Stratejiler 

 Yerli kömür satışları ve pazar payı arttırılacaktır. 

 Kömür satışlarına yönelik olarak, Kurum paydaşları ile işbirlikleri 
güçlendirilecektir. 

 Laboratuvarlarımızın tamamının ulusal ve uluslararası akreditasyonla 
güvenilirliği sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini  265.000 TL 

Tespitler 

 Kömür fiyatlarının son yıllarda artış eğiliminde olması sonucu yerli kömürün 
enerji ve sanayi sektöründe rekabet edebilir hale gelmesi 

 Isınma ve sanayi sektöründe pazar payının genişletilmesinin gerekliliği 

 Sektör ihtiyacına binaen Genel Müdürlük merkezinde de laboratuvar kurulması 
gerekliliği. 

İhtiyaçlar 

 Son yıllarda enerji ve sanayi söktöründe rekabet edebilir hale gelen yerli 
kömürün pazar payını arttırmaya yönelik faaliyetler hayata geçirilecektir. 

 Karlılık açısından ısınma ve sanayi sektörüne verilen kömür miktarının 
arttırılması ve pazar payının genişletilmesi gerekmektedir. 

 Sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek Genel Müdürlük merkezinde analiz 
laboratuvarının kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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AMAÇ 2 

Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak 

HEDEF 2.1: Verimlilik projesi kapsamında verimlilik göstergeleri, ölçüm ve değerlendirme 

yöntemleri belirlenerek; maliyet kalemleri düşürülecek, karlılık arttırılacaktır. 

 
Hedef Kartı 4 

Amaç (A2) Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak. 

Hedef (H2.1) 
Verimlilik projesi kapsamında verimlilik göstergeleri, ölçüm ve değerlendirme 
yöntemleri belirlenerek; maliyet kalemleri düşürülecek, karlılık arttırılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 

PG2.1.1 Verimlilik analiz ve izleme sisteminin tamamlanma 
oranı (%) 

50 10 50 100 100 100 100 

PG2.1.2 İlgili İşletme Müdürlüklerinde paçallama 
tesislerinin kurulması ve lavvar tesislerinde beslenen -10 
mm tüvenan kömürün ayrılarak lavvar verimliliğinin 
arttırılması projesinin tamamlanma oranı(%) 

30 0 20 50 100 100 100 

PG2.1.3 Enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik eylem 
planının tamamlanma oranı (%) 

20 0 10 25 50 75 100 

Sorumlu Birim Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, İdari İşler Dairesi 
Başkanlığı, İlgili Daire Başkanlıkları, İşletme Müdürlükleri. 

Riskler 

 Enflasyon faktörünün maliyet kalemlerinin düşürülmesine olumsuz etkisi. 

 Kurumun küçülme eğiliminde olması ve geleceğine dönük belirsizliklerin personel 
verimliliğini düşürmesi. 

Stratejiler 

 İlgili İşletme Müdürlüklerinde kömür kalorisinin dengelenmesi amacıyla paçallama 
tesisleri   kurulacaktır. 

 Kurumumuz bünyesindeki hizmet binaları ve sosyal tesislerde enerji tüketiminin 
azaltılması için eylem planı hazırlanacak ve plan doğrultusunda uygulamaya 
geçilecektir. 

Maliyet Tahmini 10.640.000 TL 

Tespitler 

 Üretilen kömürlerin kalori değerlerinin dengelenmesinin zorluğu, 

 İnce taneli kömürlerin lavvar verimlerini düşürmesi, 

 Pazarın yüksek ısıl değerli ve düşük emisyona sahip kaliteli kömürlere ihtiyaç duyması. 

İhtiyaçlar 

 Üretilen kömürlerin kalori değerlerinin dengelenerek santrallere protokol hükümleri 
çerçevesinde kömür verilmesini teminen paçallama tesislerin kurulması ihtiyacı. 

 Lavvar tesislerine kurulması gereken kuru eleme tesisi ile 10 mm altındaki ince taneli 
kömürlerin lavvar tesisine girmeden kuru eleme yöntemiyle ayrılması ile lavvar 
verimliliklerinin arttırılması bu sayede yıkama maliyetlerinin azaltılması gerekliliği. 
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HEDEF 2.2: Maliyet kalemlerinin düşürülmesi, dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla randımanı 

düşük makineler hizmet dışına alınacak ve makine ekipman parçalarında yerlileştirme yapılacaktır. 

 
Hedef Kartı 5 

Amaç (A2) Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak. 

Hedef (H2.2) 

Maliyet kalemlerinin düşürülmesi, dışa bağımlılığın azaltılması 
amacıyla randımanı düşük makineler hizmet dışına alınacak ve makine 
ekipman parçalarında yerlileştirme yapılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 

PG2.2.1 Üretim maliyetlerinin azaltılması için makine 

parkındaki belirlenen randımanı düşük makinaların 

hizmet dışına alınma oranı (%) 

50 0 35 70 80 90 100 

PG2.2.2 Makine ve ekipman giderleri bakımından dışa 

bağımlılığın azaltılması için orijinal yedek parça 

alımlarında yerlilik oranı(%) 

 

50 0 2,5 5 7,5 10 12,5 

Sorumlu Birim Makine İkmal Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Ar-Ge Dairesi Başkanlığı, İlgili Daire Başkanlıkları, İşletme Müdürlükleri. 

Riskler 

 Enflasyon faktörünün maliyet kalemlerinin düşürülmesine olumsuz 

etkisi. 

 Alınacak yedek parçalarda yerli üretimin bulunmaması 

 Tasarruf tedbirleri kapsamında yeni makine alınamaması 

durumunda randımanı düşük makinelerin hizmet dışına 

çıkarılamaması. 

  

Stratejiler 

 Yedek parça alımlarında yerli ürünlere öncelik verilecek, üretim 

maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak makine parkındaki 

randımanı düşük makineler hizmet dışına alınacaktır. 

  Maliyet Tahmini - 

Tespitler 

 Randımanı düşük makinelerin maliyeti yükseltmesi. 

 Yurtdışından temin edilen yedek parçalarda alım sürecinin 

uzamasının üretimi aksatması. 

 İthal yedek parçaların fiyatlarının yüksek olması. 

  

İhtiyaçlar 

 Randımanı düşük iş makinelerinin hizmet dışına alınması gerekliliği. 

 Makine yedek parçalarında varsa yerli yedek parça alımının öncelikli 

hala getirilmesi. 
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HEDEF 2.3: Tüm faaliyetlere ait veri ve hedef izlemelerinin elektronik ortamda geliştirilerek, analiz 

ve izleme sistemlerinin kurulması sağlanacaktır. 

 
Hedef Kartı 6 

Amaç (A2) Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak. 

Hedef (H2.3) 
Tüm faaliyetlere ait veri ve hedef izlemelerinin elektronik ortamda geliştirilerek, analiz ve 
izleme sistemlerinin kurulması sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 

PG2.3.1: Veri bankası otomasyon sistemi projesinin 

geliştirilmesi ve analiz sisteminin kurulması (%) 
70 20 50 100 100 100 100 

PG2.3.2: Ruhsatlı sahalar veri yönetim sistemi 

yazılımının kurulması (%) 
30 0 50 100 100 100 100 

Sorumlu Birim APK Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

BİM, Jeolojik Etüd ve Arama Dairesi Başkanlığı, İşletme Dairesi Başkanlığı, Pazarlama ve Satış 
Dairesi Başkanlığı,  Muhasebe Dairesi Başkanlığı ve İlgili Birimler 

Riskler 

 Mevcut Bilgi İşlem altyapısının yetersiz kalması. 

 Veri girişlerinin zamanında yapılmaması 

 Veri giriş görevlilerinin yetkinlik durumu  

 Veri güvenilirliği 

 Siber saldırı 

Stratejiler 

 Kurum faaliyetlerine ilişkin tüm verilerin içinde toplanacağı bir sistem kurulacaktır.  

 Analiz ve raporlamanın en kısa sürede yapılmasına yönelik yeni bir sistem kurulacaktır. 

 Tüm ruhsatlı sahalarımızın detay bilgilerini içeren ruhsatlı sahalar veri yönetim sistemi 

hayata geçirilecektir. 

Maliyet Tahmini - 

Tespitler 
 İhtiyaç duyulan verilere zamanında ulaşmada güçlük çekilmesi ve veri karmaşasının 

yaşanması. 

İhtiyaçlar 

 Verilere zamanında erişilmesi ve güçlü bir veri ve istatistik altyapısı oluşturulabilmesi için 

tüm verilerin bir noktada toplandığı Kurumsal Veri Yönetim Sisteminin (VRYS) daha 

kapsamlı ve etkin hale getirilmesi gerekliliği. 

 Projelendirme, şartname hazırlanması ve istatistiki bilgi altyapısının geliştirilmesi için 

Ruhsatlı Sahalar Veri Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesi ve Veri Yönetim Sistemi ile 

entegrasyonunun sağlanmasının gerekliliği. 
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AMAÇ 3 

Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik öneme sahip 
ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek. 

HEDEF 3.1: Yerli teknolojilerin geliştirilmesi ile katma değeri yüksek ve/veya stratejik önem arz 

eden Ar-Ge projelerine devam edilecektir 
 

Hedef Kartı 7 

Amaç (A3) 
Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik 
öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek. 

Hedef (H3.1) 
Yerli teknolojilerin geliştirilmesi ile katma değeri yüksek ve/veya stratejik önem arz eden Ar-
Ge projelerine devam edilecektir. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 

PG3.1.1:  Kömürün gazlaştırılması sonucu elde 
edilen sentez gazından pilot ölçekte elektrik ve 
isı üretimi çalışmalarının (Kojenerasyon) 
tamamlanma oranı (%) 

40 50 100 100 100 100 100 

PG3.1.2: Kömürün gazlaştırılması sonucu sıvı 
yakıt elde edilmesi ve sıvı yakıtın iyileştirilmesi 
projesinin (TRİJEN) Türkiye kömürlerine 
uygulanması ve bu konudaki işbirliği 
imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların 
tamamlanma oranı (%) 

60 30 70 100 100 100 100 

Sorumlu Birim     Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

     Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, İlgili İşletme Müdürlükleri 

Riskler 

 Projelerde beklenmeyen ve öngörülemeyen maliyetler (döviz kurlarında 
dalgalanmalar vb.) 

 Alanında uzman yeterli sayıda Ar-Ge personelinin olmaması, 

 Gereken malzeme yedek parça ve hizmet alımında gecikmeler yaşanmasıyla projenin 
zamanında tamamlanamaması 

 Bilimsel veya teknolojik gelişmelerle birlikte projeye  ve/veya sonuçlarına  ihtiyacın 
ortadan kalkması 

 Tüm taraflar ile proje iş paketleri ve termin planlarına uyumda koordinasyon eksikliği. 

Stratejiler 

 Kömür gazlaştırma, sıvılaştırma ve kimyasal üretimi konusunda Elbistan linyitleri dahil 
düşük kalorili kömürlerin gazlaştırılmasına yönelik yerli teknolojiler geliştirilecektir. 

 Projelerin başında detaylı olarak iş paketleri ve termin planları oluşturularak iş 
paketlerinin termin planına uygun gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

 Kojenerasyon projesi kapsamında gaz motoru ile elektrik üretilmesi ve oluşan atık 
ısının tesis ve sera amaçlı değerlendirilmesi. 

Maliyet Tahmini      4.150.000 TL 

  Tespitler 
 Teknoloji alanında ve enerjide ülkemizin dışa bağımlılık oranının yüksek olması. 

 Yerli kömür teknolojilerin gelişmemiş olmasının dış ticaret açığına olumsuz etkileri 

İhtiyaçlar 

 Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltacak çalışmalar kapsamında kömürden 
ikincil ürünler elde edilmesinin gerekliliği. 

 Yerli kömür teknolojilerin hayata geçirilmesi ile dış ticaret açığının azaltılmasına olan 
gereklilik. 



 

108 

 

HEDEF 3.2: Mevcut ve ileri teknolojiler ile kömür hazırlama ve zenginleştirme çalışmaları 

yapılacak, kalitenin ve verimin yükseltilmesi ile kömürün farklı alanlarda kullanımı araştırılacaktır. 

 
Hedef Kartı 8 

Amaç (A3) 
Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik 
öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek. 

Hedef (H3.2) 
Mevcut ve ileri teknolojiler ile kömür hazırlama ve zenginleştirme çalışmaları yapılacak, 
kalitenin ve verimin yükseltilmesi ile kömürün farklı alanlarda kullanımı araştırılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 

PG3.2.1: Lavvarlarda zenginleştirme düzeylerinin 
optimum seviyelere çıkartılması çalışmalarının 
tamamlanma oranı (%) 

30 0 15 50 100 100 100 

PG3.2.2: Kömürün kendiliğinden yanmasının 
(yeraltı, yerüstü ocak ve stoklarda) izlenmesi ve 
kontrolü projesinin tamamlanması (%)  

40 0 20 40 60 80 100 

PG3.2.3: Organik toprak düzenleyiciler ve 
organomineral gübre üretim çalışmalarının 
tamamlanması (%) 
 

30 50 65 75 85 95 100 

Sorumlu Birim Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Ar-Ge  Dairesi Başkanlığı, Pazarlama ve Satış  Dairesi Başkanlığı, İşletme  Dairesi Başkanlığı, 
Etüt Proje ve Tesis  Dairesi Başkanlığı, İlgili İşletme Müdürlükleri 

Riskler 

 Uluslararası alanda geliştirilmiş bir teknolojinin Ülkemiz linyit kömürlerinin karakteristik 
yapısına uymaması 

 Projelerde beklenmeyen ve öngörülemeyen maliyetler (döviz kurlarında dalgalanmalar 
vb.) 

 Alanında uzman yeterli sayıda Ar-Ge personelinin olmaması 

 Lavvar atıklarının ürün olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda çevresel 
mevzuat kısıtları 

 Kömürden elde edilen hümik asit vb. ürünlerin kurum faaliyet alanı dışı sektörlerde 
pazarlama güçlükleri. 

Stratejiler 

 Mevcut tesislerde maliyetin düşürülerek ürün verimliliğinin yükseltilmesi sağlanacaktır. 

 Emisyon azaltılmasını sağlayacak araştıma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek, 
kömür oksidasyonunun azaltılmasına katkı sağlayacak laboratuvar çalışmaları 
yürütülecek, buna bağlı olarak kömür üretim ve stoklama teknikleri geliştirilecektir. 

 Toprak düzenleyicisi HÜMAS’ın kalitesi arttırılarak, hümik asit ve benzeri ürünler için 
farklı sektörlerde detaylı pazar araştırılması yapılıp, yakın iş birlikleri geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 4.000.000 TL 

Tespitler 

 Kömür zenginleştirme tesislerinde hammadde (kaynak) kayıpları 

 Yerli kömürün kükürt içeriğinin yüksek olması 

 Yerli kömürün oksidasyon eğiliminin fazla olması 

 Toprak düzenleyicilerin kullanımında organik tarıma yönelim  

 Ithal kömürü ikame edecek yüksek kaliteli kömürün yetersizliği nedeniyle dışa 
bağımlılığın fazla olması. 

İhtiyaçlar 

 Kömür zenginleştirme tesislerindeki hammadde kaybının en aza indirilmesine yönelik 
gereksinim. 

 Yerli kömür kalitesinin iyileştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine duyulan ihtiyaç. 

 Hümik asit ve toprak düzenleyiciler ile ilgili pazar araştırmalarının gerekliliği. 
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HEDEF 3.3: Kömür üretiminin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasına yönelik çevre ve sosyal algı 

ile ilgili bilimsel ve yenilikçi çalışmalar yapılacaktır. 

 
Hedef Kartı 9 

Amaç (A3) 
Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik 
öneme sahip ürünlerin elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek. 

Hedef (H3.3) 
Kömür üretiminin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasına yönelik çevre ve sosyal algı ile 
ilgili bilimsel ve yenilikçi çalışmalar yapılacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 

PG3.3.1. Üretimi tamamlanmış sahalarda 

bilimsel ve teknolojik rehabilitasyon 

çalışmalarının tamamlanma oranı (%)  

50 20 60 70 80 90 100 

PG3.3.2.  Madencilik sonrası sahaların yeniden 

doğaya kazandırma çalışmaları kapsamında 

dikilen ağaç sayısı (x 1000 Adet) (Kümülatif) 

30 8.465 8.815 9.215 9.665 10.115 10.615 

PG3.3.3. Yerli kömürün ülke ekonomisi ve 

kalkınması açısından önemiyle ilgili yapılacak 

faaliyet sayısı (Adet) (Kümülatif) 

20 0 1 1 2 2 3 

Sorumlu Birim Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

MTA, Ankara Üniversitesi, İşletme Dairesi, İlgili İşletme Müdürlükleri 

Riskler 

 Uygun bitki türünün seçilememesi 

 Tesviye işleminin bitki örtüsünün gelişimine imkan verecek uygun teknikler ile 

yapılamaması 

 Uygun sulama yöntemlerinin seçilememesi, drenaj problemlerinin ortaya çıkması 

 Bitki seçiminde iklim faktörü etkisinin iyi analiz edilememesi 

 Toplumun madenciliğe olan olumsuz algısının iyileştirilememesi. 

  

Stratejiler 

 Sahanın fiziksel, kimyasal, biyolojik, duraylık, ekonomik değerlendirme, toprak, 

jeolojik yapı, iklim koşulları, hidrojeolojik vb. özellikleri tespit edilerek uygun bitki 

türleri seçilecek ve ağaçlandırma yapılacaktır. 

 Pilot ölçekte sera için alt yapı oluşturulacak ve Ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. 

 Yazılı görsel basın, çalıştay, STK’lar vasıtasıyla algıda iyileştirme sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 8.500.000 TL 

  Tespitler 

 Maden sahalarının bilimsel yöntemlerle doğaya yeniden kazandırılması konusundaki  

pilot uygulama yetersizliği. 

 Madenciliğin toplum nezdindeki olumsuz algısı. 

İhtiyaçlar 

 Faaliyeti tamamlanmış maden sahalarının bilimsel yöntemler kullanılarak doğaya 

yeniden kazandırılması ihtiyacı. 

 Madencilik faaliyetlerinin kamuoyu nezdindeki olumsuz algısını düzeltici faaliyetlere 

ağırlık verilmesinin gerekliliği. 
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AMAÇ 4 

Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak 

HEDEF 4.1: Kurumsal yapının sürekli iyileştirme esaslı stratejik hedef ve eylemleri kapsayacak 

şekilde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

 
Hedef Kartı 10 

Amaç (A4) Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak. 

Hedef (H4.1) 
Kurumsal yapının sürekli iyileştirme esaslı stratejik hedef ve eylemleri kapsayacak 
şekilde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 

PG4.1.1. Elektronik ihale sistemine geçilmesi (%) 20 20 100 100 100 100 100 

PG4.1.2. Kurum varlıklarının yeniden değerleme 

çalışmalarının tamamlanma oranı (%) 
20 0 100 100 100 100 100 

PG4.1.3. Demirbaş takip sistemi (RFID) 

oluşturulması çalışmalarının tamamlanma oranı 

(%) 

20 0 70 100 100 100 100 

PG4.1.4. Aktarımı yapılmış mevcut hizmetlere 

ilave olarak belirlenebilecek uygun hizmetlerin 

e-devlete aktarılması çalışmalarının 

tamamlanma oranı (%) 

15 50 70 100 100 100 100 

PG4.1.5. Personelin tüm beyanname vb. 

belgeleri, EBYS üzerinden doldurabilmesi için 

gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanma oranı 

(%) 

15 0 50 100 100 100 100 

PG4.1.6. Sivil savunma yapısının iyileştirilmesi 

çalışmalarının tamamlanma oranı (%) 
10 50 80 100 100 100 100 

Sorumlu Birim Bilgi İşlem Müdürlüğü (BİM) 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Muhasebe DB, APK DB, Personel DB, Satınalma DB. 

Riskler 

 Bilişim altyapısını oluşturacak kurum personeli sayısının azlığı ve yetkinlik 

düzeyleri. 

 Kurumsal hizmetlerin ve Kurum varlıklarının elektronik ortamda etkili olarak 

takip edilememesi. 

Stratejiler 

 Kurum içi faaliyetlerde bilgi işlem sistemlerinden yararlanma düzeyi 

arttırılacaktır. 

 Kurumun gayrımenkul ve makine-ekipman varlığının gerçeğe uygun bir şekilde 

envanter ve değerleme çalışmaları yürütülecektir. 

 E-Devlet sistemindeki hizmetler yaygınlaştırılacaktır. 
Maliyet Tahmini - 

  Tespitler 
 Iş süreçlerinin daha hızlı yürütülebilmesi için gerekli olan Kurum bilişim 

sistemleri altyapısının yetersizliği.  

İhtiyaçlar 
 İş süreçlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için Kurumsal bilişim 

altyapısının güçlendirilmesi ihtiyacı.  
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HEDEF 4.2: Kurumun faaliyet alanı ile ilgili başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere, yönetim 

sistem ve standartlarına uyum sağlanması ve/veya geliştirilmesi sağlanacaktır 
Hedef Kartı 11 

Amaç (A4) Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak. 

Hedef (H4.2) 
Kurumun faaliyet alanı ile ilgili başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere, yönetim sistem 
ve standartlarına uyum sağlanması ve/veya geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 

PG4.2.1. İş güvenliği konularında yürütülen 
faaliyetlerin işyeri bazında izlenme sayısı (Adet) 
(Kümülatif) 

10 15 30 45 60 75 90 

PG4.2.2. Güvenlik kültürü olgunluk seviyesinin 
arttırılması çalışmalarının tamamlanma oranı (%)  

15 10 20 50 80 90 100 

PG4.2.3. Çalışanların bireysel, mesleki ve teknik 
gelişimlerine yönelik  kurs, seminer vb. hizmet içi 
eğitim sayısı (Adam*Saat) (Kümülatif) 

15 24 50 77 105 134 164 

PG4.2.4. İSO 45001, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 50001 
yönetim sistemleri kurulumu tamamlanma oranı (%) 

40 0 50 70 80 90 100 

PG4.2.5. Uluslararası muhasebe standartlarına 
uyumun sağlanması için kurumsal altyapı oluşturulma  
süreci tamamlanma oranı(%) 

20 10 30 65 100 100 100 

Sorumlu Birim İş Güvenliği ve Sağlığı Dairesi Başkanlığı  

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

ArGe D.B., Eğitim Dairesi Başkanlığı, Muhasebe Dairesi Başkanlığı ve Diğer Tüm 
Birimler 

Riskler 

 İSG mevzuatının sık güncellenmesi nedeniyle yeni mevzuata uyum sürecinde 
aksaklıklar yaşanması. 

 Personelin güvenlik kültürü olgunluk seviyesinin arttırılmasına etkin katılımının 
sağlanamaması ihtimali. 

Stratejiler 

 Kurum çalışanlarına verilen hizmet içi eğitimler her yıl arttırılacaktır. 

 İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve kurumsal İSG kültürünün 
arttırılması amacıyla; İSO 45001 yönetim sistemine geçilecek, kaza ağırlık oranı 
azaltılacak, iş hijyeni laboratuvarı kurulacak ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin 
daha iyi izlenmesi sağlanacaktır. 

 ISO 9001 (Kalite), ISO 14001 (Çevre) ve ISO 50001 (Enerji) Yönetim Sistemlerinin 
Kurularak Sürdürülmesi de sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 7.200.000 TL 

  Tespitler 

 Çalışanlara düzenli olarak verilen eğitimlerin, Kurumsal faaliyetleri daha verimli, etkin 
ve güvenli hale getirmesi. 

 OHSAS 18001 belgesine sahip kuruluşlar, ISO 45001 standardına geçiş sürecini 3 yıl 
içerisinde (Mart 2021) tamamlayacaklardır. 

 Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun kurumsal altyapının olmaması. 

İhtiyaçlar 

 Kurum faaliyetlerinin daha verimli etkin ve güvenilir yürütülebilmesi adına 
çalışanların sürekli gelişimi yönünde eğitim faaliyetlerinin devamının gerekliliği. 

 ISO 45001 Standartlarına uyum çalışmaların hızla tamamlanması gerekliliği.  

 Uluslararası muhasebe standartlarına uygun Kurumsal altyapının oluşturulması 
ihtiyacı. 
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HEDEF 4.3: Kurumun yurtdışında kömür arama, üretim ve ülkeye getirilebilmesine ilişkin detaylı 

çalışmalar yapılarak yol haritası belirlenecektir 
 

Hedef Kartı 12 

Amaç (A4) Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak. 

Hedef (H4.3) 
Kurumun yurtdışında kömür arama, üretim ve ülkeye getirilebilmesine ilişkin detaylı 
çalışmalar yapılarak yol haritası belirlenecektir. 

Performans Göstergesi 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 

PG4.3.1. Uluslararası işbirliği imkanlarının 
araştırma çalışmalarının tamamlanma oranı (%)  

100 10 30 50 100 100 100 

SorumluBirim  Etüt Proje Tesis Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

 Pazarlama ve Satış Dai. Bşk., İşletme Dai. Bşk. 

Riskler  Kurumun yurtdışı açılımı ile ilgili gerekli izinleri alamaması. 

Stratejiler 
 Uluslararası işbirliği imkânları araştırılarak, yol haritası belirlenecektir. 

 Ülke kömür talebinin karşılanmasına yönelik sektöre liderlik edilmesi misyonuna 
devam edilecektir. 

Maliyet Tahmini 150.000 TL 

  Tespitler 

 Yerli kömür üretiminin iç talebi karşılayamaması. 

 Kurumumuzun ürettiği/ürettirdiği kömürlerin ısınma ve sanayi sektörüne 
yetecek miktar ve kalitede olmaması. 

 Uluslararası büyük enerji firmalarının farklı ürün portföyleri sayesinde, enerji 
piyasasındaki dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olmaları. 

İhtiyaçlar 

 Yerli kömüre dayalı iç talebin karşılanmasına yönelik olarak uluslararası işbirliği 
imkanları araştırılması ve bir yol haritasının belirlenmesi ihtiyacı.  

 Kamunun, Ülkemiz yerli kömür talebinin karşılanmasında sektöre öncü olması 
gerekliliği.  
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Çizelge 28. Hedefe İlişkin Risk ve Kontrol Faaliyetleri 
AMAÇ 1: Milli enerji ve maden politikaları kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, elektrik enerjisi, ısınma ve sanayi 
amaçlı tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı ve etkin olmak. 
Hedef 1.1: Kurumun sahip olduğu kömür, asfaltit ve bitümlü şeyl kaynaklarının arttırılması için çalışmalar yapılacak, 
mevcut kaynaklara/rezervlere yönelik belirsizlikler giderilecektir. 

Risk  Açıklama  Kontrol Faaliyetleri  

Bitümlü şeyl projesi ön fizibilite 
çalışmaları sonuçlarının ekonomik 
olmama ihtimali 

 Petrol fiyatlarındaki 
dalgalanmalar, ön fizibilite 
sonuçlarını olumsuz 
etkileyebilmektedir. 

 Proje süreçleri, paketler halinde 
aşama aşama ilerletilecektir. 

Bitümlü şeyl projesinde yerli ve yabancı 
ortaklık kurulmasındaki zorluklar 

 MTA’dan yeni alınan sahaların 
henüz sondaj ve etüt faaliyetleri 
başlamadığından, projenin geneli 
ile ilgili belirsizlikler mevcuttur. 

 Sondaj ve kaynak raporlama 
çalışmalarının, uluslararası 
standartlara göre (JORC, CRIRSCO, 
UMREK vd.) yapılması,  

 Proje ortaklık modelinin şeffaf 
olarak detaylandırılması.  

Finansman zorlukları 

 Kömür projelerine AB ve Dünya 
Bankası finansman vermek 
istememektedir.  

 Büyük ölçekli projelerde, yerli 
bankaların finansman kapasiteleri 
sınırlı kalmaktadır. 

 Projenin uluslararası 
standartlarda detaylı bir şekilde 
raporlanması ve emisyon 
değerleri itibariyle Paris İklim 
Anlaşması sınır değerleri arasında 
kalacağının taahhüt edilmesi. 

Yeni sahalarda yapılacak sondaj 
çalışmaları sonucu tespit edilecek 
rezervin kalite ve üretim maliyeti 
açısından uygun olmaması. 

 Madencilik projelerinin doğası 
gereği, yapılacak etüt çalışmaları 
sonucunda ekonomik sonuçlar 
alınamaması riski her zaman 
mevcuttur. 

 Etüt süreçleri aşama aşama 
ilerletilecektir. Sondaj öncesi, 
jeofizik çalışmalar yapılacağından, 
potansiyel rezervle ilgili riskler 
minimize edilmiş olacaktır. 

Hedef 1.2: Üretimin fayda-maliyet analizi yapılarak, en uygun seviyelerin belirlenmesi ve Kurumumuz uhdesinde 
bulunan üretimi henüz yapılmamış ruhsat sahalarının ekonomiye kazandırılması ile yerli kömür üretiminin arttırılmasına 
katkıda bulunulacaktır. 

Risk  Açıklama  Kontrol Faaliyetleri  

Açık ocak işletmeciliği yapılabilecek 
kömür rezervlerinin giderek tükenmesi 
nedeniyle üretim maliyetlerinin artması, 

 Yer altı üretim maliyetleri, açık 
ocak üretim maliyetlerine göre 
daha fazladır. 

 Rezerv geliştirme ve yeni 
sahaların bulunmasına yönelik 
arama çalışmalarına devam 
edilmesi, 

 Klasik madencilik yerine tam 
mekanize üretim sistemlerinin 
yerli teknolojilerle uygulanması. 

Değişen maden mevzuatı ile yeraltı 
ocaklarındaki maliyetlerin önemli oranda 
artmış olması, 

 Yeraltı maden işçileri için asgari 
ücret iki katına çıkmıştır. 

 Sigorta zorunluluğu getirilmiştir. 

 Fazla mesai ücretleri arttırılmıştır. 

 Günlük çalışma saati 6,5 saatle 
sınırlandırıldığından, vardiya 
sayıları artmıştır. 

 Kanuni düzenlemelerin yürürlük 
tarihinden önce çalışmakta olan 
firmaların artan maliyetlerinin bir 
kısmı devlet tarafından 
karşılanmıştır. 

 Yeni projelerin ekonomiklik 
analizlerinin mevcut kanuni 
düzenlemeler göz önüne alınarak 
yapılması. 

 

Finansman zorlukları 

 Santral kurulum şartlı kömür 
projeleri, büyük ölçekli projler 
olduğundan ve amostisman 
süreleri ortalama 10 yıla 
yaklaştığından, finansman 

 15 yılla sınırlı olan sürenin proje 
ömrüne uzatılması ve taban fiyat 
uygulamasının sağlanması. 
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bulunmasında zorluklar 
yaşanmaktadır. 

 Mevcut durumda elektrik üretim 
şartlı kömür projelerine devlet 15 
yıl alım garantisi vermektedir. 

Kömüre dayalı santrallere karşı 
kamuoyunun olumsuz bakış açısı. 

 Enerji projelerine kamuoyunun 
bakışı genelde olumsuz yöndedir. 

 2000 yılı öncesinde yapılmış olan 
yerli termik santrallerin filtre 
sistemleri hava kirliliğinin 
önlenmesinde yetersiz kalmıştır.  

 Yerli kömürlerimizin emisyon 
değerlerinin yüksek olmasından 
dolayı, santral teknolojilerindeki 
kazan ve bacı gazı arıtma 
sistemlerinde ileri teknolojilerin 
kullanımının şartnamelere 
koyulması,  

 Olumsuz algının giderilmesine 
yönelik çalışmalar yapılarak 
kamuoyunun doğru bir şekilde 
aydınlatılması. 

Hedef 1.3: Pazar analizleri yapılarak yerli kömürün kalitesinin ve pazar payının arttırılmasına yönelik altyapı çalışmaları 
yapılacaktır. 

Risk  Açıklama  Kontrol Faaliyetleri  

Enerji ve sanayi sektöründe kullanılan 
ithal kömür fiyatlarının düşmesi  

 Yerli kömür fiyatları, ithal kömür 
fiyatları ile doğru orantılı olarak 
değişmektedir. 

 İthal kömür fiyatlarının düşmesi, 
yerli kömür fiyatlarını da 
düşüreceğinden, üretim 
maliyetlerinin altında satış 
rakamları oluşabilecektir. 

 Pazar analizlerinin detaylı bir 
şekilde yapılmasının sağlanması, 

 Müşterilerle fiyat 
dalgalandırmalarından 
etkilenmeyecek uzun vadeli 
sözleşmelerin yapılması. 

Ülkemiz kömür endüstrisinin uluslararası 
piyasalara açılma konusunda strateji 
geliştirememesi 

 2017 sonu itibariyle ülkemizde 
bulunan kömür işletme 
ruhsatlarının 39 adedi kamuda, 
387 adedi ise özel sektör 
uhdesindedir.    

 Bu ruhsatlardan sadece 164 adedi 
normal faaliyetine devam 
etmektedir. 

 Faaliyetine devam edem eden 
işletmelerin ölçeği, uluslararası 
firmalara göre son derece 
küçüktür.  

 Büyük ölçekli kömür projelerinin, 
ülkeler arası anlaşmalarla (İGA) 
yapılması, 

 Yurtdışı açılımının sağlanmasına 
yönelik pazar araştırması ve ülke 
analizi yapılması. 

AMAÇ 2: Kurumun tüm faaliyetlerinde verimliliği arttırmak. 

Hedef 2.1: Verimlilik projesi kapsamında verimlilik göstergeleri, ölçüm ve değerlendirme yöntemleri belirlenerek; 
maliyet kalemleri düşürülecek, karlılık arttırılacaktır. 

Risk  Açıklama  Kontrol Faaliyetleri  

Enflasyon faktörünün maliyet 
kalemlerinin düşürülmesine olumsuz 
etkisi. 

 Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle 
artan enflasyon ve döviz fiyatları, 
maliyetlerin de artmasına 
sebebiyet vermektedir.  

 Maliyet kalemlerinin 
düşürülmesine yönelik verimlilik 
projesi kapsamındaki göstergelere 
göre hareket edilmesi. 

Kurumun küçülme eğiliminde olması ve 
geleceğe dönük belirsizliklerin personel 
verimliliğini düşürmesi. 

 Özelleştirmeler nenedniyle, Kurum 
küçülme eğilimine girmiştir.  

 Yeni üretim sahalarının işletilmesi 
daha çok özel sektör eliyle 
yapılmaktadır. 

 Kurumsal aidiyeti güçlendirici 
çalışmalar yapılması. 
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Hedef 2.2: Maliyet kalemlerinin düşürülmesi, dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla randımanı düşük makineler hizmet 
dışına alınacak ve makine ekipman parçalarında yerlileştirme yapılacaktır. 

Risk  Açıklama  Kontrol Faaliyetleri  

Enflasyon faktörünün maliyet 
kalemlerinin düşürülmesine olumsuz 
etkisi. 

 Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle 
artan enflasyon ve döviz fiyatları, 
maliyetlerin de artmasına 
sebebiyet vermektedir.  

 Maliyet kalemlerinin 
düşürülmesine yönelik çalışmalar 
yapılması. 

Alınacak yedek parçalarda yerli 
üretimin bulunmaması 

 Büyük kapasiteli madencilik 
makine ve ekipmanlarının genelde 
ithal kaynaklı olması. 

 Makine parkındaki randımanı 
düşük ve ithal yedek parça temini 
gerektiren makine-ekipmanın 
hizmet dışına alınması,  

 Yeni makine-ekipman temininde 
yerli üretime öncelik verilmesi. 

Tasarruf tedbirleri kapsamında yeni 
makine alınamaması durumunda 
randımanı düşük makinelerin hizmet 
dışına çıkarılamaması. 

 Üretim faaliyetleriin devamlılık 
gerektirmesi durumunda, hizmet 
dışına alınamayan randımanı 
düşük makinelerin, asgari düzeyde 
kullanılması gerekmektedir. 

 Üretimin fayda-maliyet analizinin 
yapılarak faaliyetlerin devamına 
karar verilmesi. 

Hedef 2.3: Tüm faaliyetlere ait veri ve hedef izlemelerinin elektronik ortamda geliştirilerek, analiz ve izleme 
sistemlerinin kurulması sağlanacaktır. 

Risk  Açıklama  Kontrol Faaliyetleri  

Mevcut bilgi işlem altyapısının yetersiz 
kalması. 

 Teknoloji hızlı ilerlediğinden dolayı 
mevcut altyapı yetersiz 
kalabilmektedir.  

 Donanım altyapısı genelde dövize 
endeksli olarak yüksek maliyetler 
içerebilmektedir.  

 Bilgi işlem altyapısının mümkün 
olduğunca yazılım ve donanım 
açısından sürekli iyileştirilmesinin 
sağlanması. 

Veri girişlerinin zamanında yapılmaması 

 Veri girişleri, birimlerde çalışan 
personel tarafından yapılmaktadır. 

 Görevli personelin veri girişini 
aksatması, VRYS sisteminin 
verimliliğini düşürecektir. 

 Birimlerde çalışan veri giriş 
görevlilerinin ve veri giriş 
aralıklarının net olarak belirtilmesi. 

Veri giriş görevlilerinin yetkinlik durumu  

 Veri girişi, konusunda uzman 
verilerin doğruluğu konusunda 
muhakeme yapabilen personelden 
oluşmalıdır. 

 Veri giriş görevlilerinin konusunda 
yetkin personelden oluşturulması 
ve düzenli eğitimler verilmesinin 
sağlanması.  

Siber saldırı 
 İnternet ortamının olduğu her 

ortam siber saldırı riski 
taşımaktadır. 

 Siber saldırılara karşı gerekli 
yazılım ve donanım alt yapısının 
sağlanması ve sürekli güncel 
tutulmasının sağlanması. 

AMAÇ 3: Yerli kömür teknolojilerinin geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek ve/veya stratejik öneme sahip ürünlerin 
elde edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam etmek. 

Hedef 3.1: Yerli teknolojilerin geliştirilmesi ile katma değeri yüksek ve/veya stratejik önem arz eden Ar-Ge projelerine 
devam edilecektir. 

Risk  Açıklama  Kontrol Faaliyetleri  

Projelerde beklenmeyen ve 
öngörülemeyen maliyetler (döviz 
kurlarında dalgalanmalar vb.) 

 Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle 
artan enflasyon ve döviz fiyatları, 
maliyetlerin de artmasına 
sebebiyet vermektedir. 

 Maliyet kalemlerinin 
düşürülmesine yönelik çalışmalar 
yapılması. 

Alanında uzman yeterli sayıda Ar-Ge 
personelinin olmaması, 

 Ar-Ge çalışmaları, konusunda 
uzman farklı disiplinlerden oluşan 
uzman personelden oluşmalıdır. 

 Ar-Ge personelinin, konusunda 
yetkin kişilerden oluşturulması ve 
düzenli eğitimler verilmesinin 
sağlanması.  
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Gereken malzeme yedek parça ve 
hizmet alımında gecikmeler 
yaşanmasıyla projenin zamanında 
tamamlanamaması 

 Ar-Ge projelerinde, projenin 
kapsamına göre yedek parça ve 
hizmet alımlarında zaman zaman 
aksalıklar yaşanabilmektedir. 

 Ar-Ge projelerinin kapsamının ve 
sözleşme hükümlerinin net olarak 
belirlenmesi. 

Bilimsel veya teknolojik gelişmelerle 
birlikte projeye ve/veya sonuçlarına 
ihtiyacın ortadan kalkması 

 Teknolojik gelişmelerin hızlı 
ilerlemesi, uzun vadede yapılan 
veya belirli bir termin süresi 
içermeyen Ar-Ge projelerine olan 
ihtiyacı ortadan kaldırabilir. 

 Yapılacak Ar-Ge projelerinin 
kapsamının net olarak 
belirlenmesi, mümkün olduğunca 
kısa termin süreleri içermesinin 
sağlanması.  

Tüm taraflar ile proje iş paketleri ve 
termin planlarına uyumda koordinasyon 
eksikliği. 

 Çoklu iş paketlerinin olduğu Ar-ge 
projelerinde zaman zaman 
koordinasyon eksikliği 
yaşanabilmektedir. 

 Yapılacak çalışmalardaki iş 
paketlerinin doğru hazırlanması, 
sorumlu kişilerin net olarak 
belirlenmesinin sağlanması ve 
bunun sözleşme içeriğinde açık bir 
şekilde yer almasının sağlanması. 

Hedef 3.2: Mevcut ve ileri teknolojiler ile kömür hazırlama ve zenginleştirme çalışmaları yapılacak, kalitenin ve verimin 
yükseltilmesi ile kömürün farklı alanlarda kullanımı araştırılacaktır. 

Risk  Açıklama  Kontrol Faaliyetleri  

Uluslararası alanda geliştirilmiş bir 
teknolojinin Ülkemiz linyit kömürlerinin 
karakteristik yapısına uymaması 

 Düşük maliyetler nedeniyle, diğer 
ülkelerden alınan ikinci el makine 
ve ekipman, Ülkemiz linyit 
kömürlerinin jeolojik ve diğer 
karakteristik yapısına 
uymayabilmektedir. 

 Belirlenecek teknolojinin ülkemiz 
linyit yapısının karekteritiğine 
uygun olarak seçilmesinin 
sağlanması. 

Alanında uzman yeterli sayıda Ar-Ge 
personelinin olmaması 

 Kamuya personel alımı, Devlet 
Personel Başkanlığı onayıyla 
yapılmaktadır.  

 Personel niteliği ve sayısının 
zamanında tespit edilerek ilgili 
mercilere iletilmesinin sağlanması. 

Lavvar atıklarının ürün olarak 
değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda 
çevresel mevzuat kısıtları 

 Lavvar atıkları, çevre mevzuatına 
göre atık olarak 
değerlendirilmektedir. 

 Konu ile ilgili mevzuat değişikliği 
çalışmaları yapılmasının 
sağlanması. 

Kömürden elde edilen hümik asit vb. 
ürünlerin kurum faaliyet alanı dışı 
sektörlerde pazarlama güçlükleri. 

 Kömürden elde edilen hümik asit 
vb. ürünler,  kurum faaliyet alanı 
dışında kaldığından, ürün 
pazarlanmasına yönelik çeşitli 
zorluklar yaşanmaktadır. 

 Konu ile ilgili uzman personel 
istihdamının sağlanması ve Pazar 
analizlerinin yapılması. 

Hedef 3.3: Kömür üretiminin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasına yönelik çevre ve sosyal algı ile ilgili bilimsel ve 
yenilikçi çalışmalar yapılacaktır. 

Risk  Açıklama  Kontrol Faaliyetleri  

Uygun bitki türünün seçilememesi, saha 
çalışmalarının tekniğine uygun 
yapılamaması 

 Bitki seçiminde iklim faktörü 
etkisinin iyi analiz edilememesi 
nedeniyle, uygun bitki türü 
seçilemeyebilir. 

 Tekniğine uygun ağaçlandırma 
yapılmaması (Tesviye işleminin 
bitki örtüsünün gelişimine imkân 
verecek uygun teknikler ile 
yapılamaması; uygun sulama 
yöntemlerinin seçilememesi, 
drenaj problemlerinin ortaya 
çıkması), çalışmalardan verim 
alınamamasını sağlayabilir. 

 Sahanın bilimsel ölçütlere göre 
gerekli olan tüm özelliklerinin 
tespit edilerek uygun bitki türleri 
seçilmesi ve tekniğine uygun 
ağaçlandırma yapılması. 

Toplumun madenciliğe olan olumsuz 
algısının iyileştirilememesi 

 Madencilik projelerinin doğası 
gereği, çevreye bir miktar tahribat 
verilmekte ve arazi yapısı 

 Yazılı görsel basın, çalıştay, STK’lar 
vasıtasıyla algıda iyileştirme 
sağlanacaktır. 
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bozulmaktadır. 

 2000 yılı öncesinde yapılmış olan 
yerli termik santrallerin filtre 
sistemleri hava kirliliğinin 
önlenmesinde yetersiz kalmıştır. 

 Doğaya Yeniden Kazandırma 
Projeleri ile ilgili TKİ tecrübelerinin 
kamuoyuyla paylaşılmasının 
sağlanması 

 Hizmet alımı veya rodövans 
yöntemi ile yaptırılacak işlerde, 
TKİ’nin rehabilitasyon projelerine 
önayak olması ve bunu 
şartnamelere koyması. 

AMAÇ 4: Kurumsal yapıyı geliştirmek, güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak. 

Hedef 4.1: Kurumsal yapının sürekli iyileştirme esaslı stratejik hedef ve eylemleri kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

Risk  Açıklama  Kontrol Faaliyetleri  

Bilişim altyapısını oluşturacak kurum 
personeli sayısının azlığı ve yetkinlik 
düzeyleri. 

 Gelişen bilişim sektörüne uyum 
sağlamada, Kurum personelinin 
sayısı ve yetkinlik düzeyi yetersiz 
kalabilmektedir. 

 Gelişen teknolojiyi yakından takip 
ederek personelin gelişimi için 
gerekli eğitimlerin verilmesi. 

 Yetkin personel istihdamıyla ilgili 
girişimlerde bulunulması. 

Kurumsal hizmetlerin ve Kurum 
varlıklarının elektronik ortamda etkili 
olarak takip edilememesi. 

 Kurumsal hizmetlerin ve Kurum 
varlıklarının elektronik ortama 
aktarılması ile ilgili çeşitli 
eksiklikler mevcuttur. 

 Kurum içi faaliyetlerde bilgi işlem 
sistemlerinden yararlanma düzeyi 
arttırılması 

 Kurumun gayrımenkul ve makine-
ekipman varlığının gerçeğe uygun 
bir şekilde envanter ve değerleme 
çalışmasının yapılması 

 E-Devlet sistemindeki hizmetlerin 
yaygınlaştırılması. 

Hedef 4.2: Kurumun faaliyet alanı ile ilgili başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere, yönetim sistem ve standartlarına 
uyum sağlanması ve/veya geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Risk  Açıklama  Kontrol Faaliyetleri  

İSG mevzuatının sık güncellenmesi 
nedeniyle yeni mevzuata uyum 
sürecinde aksaklıklar yaşanması. 

 Son yıllarda yaşanan maden 
kazalarından dolayı İSG mevzuatı 
sık sık değişmektedir. 

 Değişen mevzuatla uyumlu olarak 
Kurum çalışanlarına verilen İSG 
eğitimlerinin sayısının arttırılması. 

Personelin güvenlik kültürü olgunluk 
seviyesinin arttırılmasına etkin 
katılımının sağlanamaması ihtimali. 

 Güvenlik kültürü ile ilgili 
farkındalık düzeyi ve olgunluk 
seviyesi yeterli seviyede 
bulunmamaktadır. 

 Güvenlik kültürü olgunluk 
seviyesinin arttırılmasının 
sağlanması. 

Hedef 4.3: Kurumun yurtdışında kömür arama, üretim ve ülkeye getirilebilmesine ilişkin detaylı çalışmalar yapılarak yol 
haritası belirlenecektir. 

Risk  Açıklama  Kontrol Faaliyetleri  

Kurumun yurtdışı açılımı ile ilgili gerekli 
izinleri alamaması. 
 

 Tarihsel tecrübe ve geçmişine 
rağmen TKİ’nin yurtdışı açılımı ile 
ilgili yeterli ilerleme 
sağlanamamıştır. 

 Yurtdışı açılımının önemi ve 
Kuruma kazandıracağı faydalarla 
ilgili detaylı çalışmaların yapılması. 
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Ortaya konulan amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenen hedeflerin gerektirdiği kaynak 

ihtiyacı, her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılmak suretiyle tespit 

edilmiştir. Buna göre; belirlenen amaçlar için kaynak ihtiyacı 2019-2023 Stratejik Planı için toplam 

152.905.000 TL olup, bu miktar kurumun öz kaynaklarından sağlanacaktır. 

Çizelge 29. Maliyetlendirme 

Amaç / Hedef / Performans Göstergesi 

PERFORMANS HEDEFİ 

2019 2020 2021 2022 2023 

TOPLAM MALİYET 22.423.000 25.163.000 32.613.000 33.203.000 39.503.000 

AMAÇ 1: Milli enerji ve maden politikaları 
kapsamında yerli kömür üretimini arttırarak, 
elektrik enerjisi, ısınma ve sanayi amaçlı 
tüketim paylarını yükselterek, pazarda kalıcı 
ve etkin olmak. 

14.053.000 17.203.000 23.003.000 29.003.000 35.003.000 

HEDEF 1.1: Kurumun sahip olduğu kömür, 
asfaltit ve bitümlü şeyl kaynaklarının arttırılması 
için çalışmalar yapılacak, mevcut 
kaynaklara/rezervlere yönelik belirsizlikler 
giderilecektir. 

14.000.000 17.000.000 23.000.000 29.000.000 35.000.000 

PG1.1.1: TKİ-TPAO ortak yatırıma yönelik 
bitümlü şeyl etüt ve araştırma projesinin ön 
fizibilite sürecinin tamamlanma oranı 

9.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 

PG1.1.2: Ruhsatlı sahalarımızda (Ankara-Polatlı, 
Denizli-Çameli, Karabük-Ovacık, Bolu-Mengen) 
yapılacak  jeolojik, jeofizik, sondajlı etüt miktarı 

5.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 

PG1.1.3: Proje değerlendirme karar destek 
sistemi ile kurum sondaj ve rezerv bilgilerine 
ilişkin veri tabanının oluşturulması 

0 0 0   

HEDEF 1.2: Üretimin fayda-maliyet analizi 
yapılarak, en uygun seviyelerin belirlenmesi ve 
Kurumumuz uhdesinde bulunan üretimi henüz 
yapılmamış ruhsat sahalarının ekonomiye 
kazandırılması ile yerli kömür üretiminin 
arttırılmasına katkıda bulunulacaktır. 

0 0 0 0 0 

3. Maliyetlendirme 
 

MALİYETLENDİRM

E 
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PG1.2.1: Mevcut sahalarımızda yapılan tüvenan 
kömür üretiminin arttırılması 

0 0 0 0 0 

PG1.2.2:  ELİ şlamlarının değerlendirilmesi  0 0 0 0 0 

PG1.2.3: GLİ şlamlarının değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 

PG1.2.4: Bolu - Göynük santrali elektrik üretim 
miktarı 

0 0 0 0 0 

PG1.2.5: Manisa - Soma-Deniş santrali elektrik 
üretim miktarı 

0 0 0 0 0 

PG1.2.6: Üzerinde herhangi bir faaliyet 
bulunmayan alanların (Tunçbilek Derin Sahalar) 
elektrik üretimi amaçlı üretime açılarak 
ekonomiye kazandırılan saha adedi 

0 0    

HEDEF 1.3: Pazar analizleri yapılarak yerli 
kömürün kalitesinin ve pazar payının 
arttırılmasına yönelik altyapı çalışmaları 
yapılacaktır. 

53.000 203.000 3.000 3.000 3.000 

PG1.3.1: Isınma ve sanayi sektörüne verilen 
kömürlerin pazar payını artırma amaçlı olarak 
yapılan pazar analizlerinin tamamlanma oranı 

0 0    

PG1.3.2: Laboratuvarlarda analizi yapılacak 
numune sayısı 

0 0 0 0 0 

PG1.3.3: Akreditasyon belgesi alınacak 
laboratuvar sayısı 

50.000 200.000    

PG1.3.4: Uluslararası düzeyde laboratuvarlar 
arası karşılaştırma testleri için katılım 
sağlanacak program sayısı 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

PG1.3.5: Uluslararası düzeyde karşılaştırma 
testlerine katılacak laboratuvar sayısı 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

AMAÇ 2: Kurumun tüm faaliyetlerinde 
verimliliği arttırmak. 

2.070.000 3.210.000 5.160.000 100.000 100.000 

HEDEF 2.1: Verimlilik projesi kapsamında 
verimlilik göstergeleri, ölçüm ve değerlendirme 
yöntemleri belirlenerek; maliyet kalemleri 
düşürülecek, karlılık arttırılacaktır. 

2.070.000 3.210.000 5.160.000 100.000 100.000 
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PG2.1.1: Verimlilik analiz ve izleme sisteminin 
tamamlanma oranı 

60.000 60.000    

PG2.1.2: İlgili işletme müdürlüklerinde 
paçallama tesislerinin kurulması ve lavvar 
tesislerinde beslenen -10 mm tüvenan 
kömürün ayrılarak lavvar verimliliğinin 
arttırılması projesinin tamamlanma oranı 

2.010.000 3.050.000 5.060.000   

PG2.1.3: Enerji tüketiminin azaltılmasına 
yönelik eylem planının tamamlanma oranı 

0 100.000 100.000 100.000 100.000 

Hedef 2.2: Maliyet kalemlerinin düşürülmesi, 
dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla randımanı 
düşük makineler hizmet dışına alınacak ve 
makine ekipman parçalarında yerlileştirme 
yapılacaktır. 

0 0 0 0 0 

PG2.2.1: Üretim maliyetlerinin azaltılması için 
makine parkındaki belirlenen randımanı düşük 
makineların hizmet dışına alınma oranı 

0 0 0 0 0 

PG2.2.2: Makine ve ekipman giderleri 
bakımından dışa bağımlılığın azaltılması için 
orijinal yedek parça alımlarında yerlilik oranı 

0 0 0 0 0 

HEDEF 2.3: Tüm faaliyetlere ait veri ve hedef 
izlemelerinin elektronik ortamda geliştirilerek, 
analiz ve izleme sistemlerinin kurulması 
sağlanacaktır. 

0 0    

PG2.3.1: Veri bankası otomasyon sistemi 
projesinin geliştirilmesi ve analiz sisteminin 
kurulması 

0 0    

PG2.3.2: Ruhsatlı sahalar veri yönetim sistemi 
yazılımının kurulması 

0 0    
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AMAÇ 3: Yerli kömür teknolojilerinin 
geliştirilmesi ile ekonomik değeri yüksek 
ve/veya stratejik öneme sahip ürünlerin elde 
edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerine devam 
etmek. 

5.450.000 3.450.000 2.800.000 2.250.000 2.700.000 

HEDEF 3.1: Yerli teknolojilerin geliştirilmesi ile 
katma değeri yüksek ve/veya stratejik önem arz 
eden Ar-Ge projelerine devam edilecektir. 

3.150.000 1.000.000 0 0 0 

PG3.1.1: Kömürün gazlaştırılması sonucu elde 
edilen sentez gazından pilot ölçekte elektrik ve 
isı  üretimi çalışmalarının (kojenerasyon) 
tamamlanma oranı 

1.150.000     

PG3.1.2: Kömürün gazlaştırılması sonucu sıvı 
yakıt elde edilmesi ve sıvı yakıtın iyileştirilmesi 
projesinin (TRİJEN) Türkiye kömürlerine 
uygulanması ve bu konudaki işbirliği 
imkânlarının geliştirilmesine yönelik 
çalışmaların tamamlanma oranı 

2.000.000  1.000.000    

HEDEF 3.2: Mevcut ve ileri teknolojiler ile 
kömür hazırlama ve zenginleştirme çalışmaları 
yapılacak, kalitenin ve verimin yükseltilmesi ile 
kömürün farklı alanlarda kullanımı 
araştırılacaktır. 

850.000 1.150.000 1.050.000 450.000 500.000 

PG3.2.1:  Lavvarlarda zenginleştirme 
düzeylerinin optimum seviyelere çıkartılması 
çalışmalarının tamamlanma oranı 

0 500.000 500.000 0 0 

PG3.2.2: Kömürün kendiliğinden yanmasının 
(yeraltı, yerüstü ocak ve stoklarda) izlenmesi ve 
kontrolü projesinin tamamlanması 

350.000 350.000 250.000 300.000 350.000 

PG3.2.3:  Organik toprak düzenleyiciler ve 
organomineral gübre üretim çalışmalarının 
tamamlanması 

500.000 300.000 300.000 150.000 150.000 

HEDEF 3.3: Kömür üretiminin sürdürülebilir bir 
şekilde sağlanmasına yönelik çevre ve sosyal 
algı ile ilgili bilimsel ve yenilikçi çalışmalar 
yapılacaktır. 

1.450.000 1.300.000 1.750.000 1.800.000 2.200.000 

PG3.3.1. Üretimi tamamlanmış sahalarda 
bilimsel ve teknolojik rehabilitasyon 
çalışmalarının tamamlanma oranı 

450.000 250.000 250.000 300.000 300.000 
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PG3.3.2. Madencilik sonrası sahaların yeniden 
doğaya kazandırma çalışmaları kapsamında 
dikilen ağaç sayısı 

900.000 1.050.000 1.300.000 1.500.000 1.500.000 

PG3.3.3. Yerli kömürün ülke ekonomisi ve 
kalkınması açısından önemiyle ilgili yapılacak 
faaliyet sayısı 

100.000 0 200.000 0 400.000 

AMAÇ 4: Kurumsal yapıyı geliştirmek, 
güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamak. 

850.000 1.300.000 1.650.000 1.850.000 1.700.000 

HEDEF 4.1: Kurumsal yapının sürekli iyileştirme 
esaslı stratejik hedef ve eylemleri kapsayacak 
şekilde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 
sağlanacaktır. 

0 0 0 0 0 

PG4.1.1. Elektronik ihale sistemine geçilmesi 0     

PG4.1.2. Kurum varlıklarının yeniden 
değerleme çalışmalarının tamamlanma oranı 

0     

PG4.1.3. Demirbaş takip sistemi (RFID) 
oluşturulması çalışmalarının tamamlanma oranı 

0 0    

PG4.1.4. Aktarımı yapılmış mevcut hizmetlere 
ilave olarak belirlenebilecek uygun hizmetlerin 
e-devlete aktarılması çalışmalarının 
tamamlanma oranı 

0 0    

PG4.1.5. Personelin tüm beyanname vb. 
belgeleri, EBYS üzerinden doldurabilmesi için 
gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanma 
oranı 

0 0    

PG4.1.6. Sivil savunma yapısının iyileştirilmesi 
çalışmalarının tamamlanma oranı   

0 0    

HEDEF 4.2: Kurumun faaliyet alanı ile ilgili başta 
iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere, yönetim 
sistem ve standartlarına uyum sağlanması 
ve/veya geliştirilmesi sağlanacaktır. 

800.000 1.250.000 1.600.000 1.850.000 1.700.000 

PG4.2.1. İş güvenliği konularında yürütülen 
faaliyetlerin işyeri bazında izlenme sayısı 

0 0 0 0 0 

PG4.2.2. Güvenlik kültürü olgunluk seviyesinin 
arttırılmasıçalışmalarının tamamlanma oranı 

50.000 100.000 100.000 100.000 50.000 
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PG4.2.3. Çalışanların bireysel, mesleki ve teknik 
gelişimlerine yönelik  kurs, seminer vb. hizmet 
içi eğitimler sayısı 

500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 

PG4.2.4. İSO 45001, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 
50001 yönetim sistemleri kurulumu 
tamamlanma oranı 

250.000 400.000 500.000 500.000 150.000 

PG4.2.5. Uluslararası muhasebe standartlarına 
uyumun sağlanması için kurumsal altyapı 
oluşturulma süreci tamamlanma oranı 

0 0 0   

HEDEF 4.3: Kurumun yurtdışında kömür arama, 
üretim ve ülkeye getirilebilmesine ilişkin detaylı 
çalışmalar yapılarak yol haritası belirlenecektir. 

50.000 50.000 50.000   

PG4.3.1. Uluslararası işbirliği imkanlarının 
araştırma çalışmalarının tamamlanma oranı 

50.000 50.000 50.000   
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TKİ 2019-2023 Stratejik Planı”, toplam 4 temel amaç altında 12 adet hedefi içermekte olup, amaç ve 

hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çok sayıda proje ve faaliyetten oluşmaktadır. Söz konusu proje ve 

faaliyetler arasında plan dönemi öncesinde başlamış ve plan döneminde devam edecek ya da 

tamamlanacak proje ve faaliyetler olduğu gibi dönem içinde başlanacak ve sürdürülecek olanlar da yer 

almaktadır. Ayrıca, “TKİ 2019-2023 StratejikPlanı”, geleceğe yönelik kapsayıcı bir planı ifade etmekte 

olup, Kurumun yıllık iş programları da Stratejik Plan çerçevesinde şekillendirilecektir. 

4.1. İzleme ve Değerlendirme Sorumluluğu 
Söz konusu planın uygulanmaya başlanılması ile birlikte, planda ortaya konulan proje ve faaliyetlerin 

izlenme ve değerlendirilme süreci de başlatılmış olacaktır. Dolayısıyla, Stratejik Plan içerisinde 

öngörülen tüm proje ve faaliyetlerin koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile genel olarak 

Kurumun belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşma bakımından hangi noktada olduğunun belirlenmesi 

hususlarında APK Dairesi Başkanlığı’na bağlı Strateji Geliştirme Müdürlüğü görevli olacaktır. Stratejik 

Plan İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Sistemini 2018 yılı içerisinde kurulmuş olan Strateji 

Geliştirme Müdürlüğü sürdürecek olup birimdeki personelin yetkinliğinin arttırılmasına yönelik hizmet 

içi eğitim çalışmaları 2019 yılında başlayacaktır.  

Bu çerçevede, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün yürüteceği görevler arasında, genel olarak; Ulusal 

kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Kurumun orta ve 

uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, 

Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda 

verilecek diğer görevleri yerine getirmek, Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve 

performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak, Kurumun görev alanına giren 

konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, 

hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, Stratejik plana 

ilişkin performans programı hazırlamak ve yönetim bilgi sistemleri geliştirmek hususları da 

bulunmaktadır. 

 

 

4. Stratejik Plan Uygulama, İzleme 
ve Değerlendirme Çerçevesi 
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4.2. İzleme ve Değerlendirme 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü, öncelikle Kurum Stratejik Planı’nın, kurum içindeki birimlere 

dağıtılmasından sorumlu olacaktır. Birimler kendilerine dağıtılan stratejik planı inceleyerek kendi 

faaliyet planlarını geliştireceklerdir. Stratejik plan ve birimlerin faaliyet planları bir bütünlük arz 

edecektir. 

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması, değerlendirme 

ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin 

tutarlılık ve uygunluğunun analizi şeklinde yapılacaktır. 

Bu çerçevede, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefleri 

gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında 

sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı 

gibi hususların yer aldığı bir eylem planı hazırlayacaktır. 

İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesi ile 

mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Stratejik Plan’ın 

izlenmesine yönelik her türlü veri ihtiyacının karşılanabilmesi için bir sistem geliştirecektir. 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü, birimlerden gelen performans ölçülerini konsolide ederek üst yönetime 

sunacak, üst yönetimden Stratejik Plan’a ilişkin gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirim 

yapmak suretiyle birimleri yönlendirecektir. Üst yönetim, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nden gelen 

performans sonuçlarını değerlendirecek, gerektiğinde hedef ya da faaliyet değişikliği kararı vermek 

suretiyle Stratejik Plan’ın revize edilmesini talep edebilecek ve genel olarak Stratejik Plan’ın 

uygulanmasını sağlayacaktır. Birimler ise, kendi faaliyet planlarını Kurum Stratejik Plan’ına uygun 

şekilde geliştirerek, gerektiğinde plana ilişkin iyileştirme önlemlerini alacak ve birim düzenli olarak 

performansını Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletecektir. 

Stratejik planda belirlenen amaçların ve hedeflerin gerçekleşme durumu Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

tarafından değerlendirilecektir. Müdürlük, her üç ayın sonunda yıllık planlarda belirlenen hedeflerin ne 

ölçüde gerçekleştiğine ilişkin olarak ilgili birim yöneticilerinden rapor isteyecek ve bu raporları 

değerlendirerek genel bir rapor hazırlayacaktır.  

Raporda amaçların gerçekleşme oranı veya düzeyi belirlenecek ve ayrıca sonuçlar hakkında ilgili 

birimlere geri besleme yapılacaktır. Planın gerçekleşme durumu, verilen dönemlerde işin yüzde kaç 

oranında tamamlandığı bakımından incelenecektir. 
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İzleme ve değerlendirme; a) fiziki ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi, b) mali ilerlemeye 

ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi, c) uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarının (katılımcılık, 

kurum içi/ kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon, iç/dış paydaşlarda sahiplenme, elde edilen 

sonuçların sürdürülebilirliği ve temel politika belgeleri ile uyumu, vb.) izlenmesi ve d) çevresel 

faktörlerin (gelişen fırsat ve tehditler, paydaş beklentilerindeki değişim, kamu yönetimindeki olası yeni 

yapılanma ve dönüşümler, mevzuat değişiklikleri, vb.) izlenmesi şeklinde dört bölümde 

gerçekleştirilecek ve ayrıca Stratejik Plan uygulama sürecini etkileyebilecek riskler, “risk yönetimi” 

yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilerek bu çerçevede olası riskler, risklerin potansiyel etkisi, risk 

yönetimi stratejisi ve sorumlu birimler belirlenecektir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü, izleme ve 

değerlendirmenin zamanında ve etkin bir şekilde yapılabilmesini teminen Kurumda bir “Stratejik Plan 

İzleme ve Değerlendirme Sistemi” geliştirecektir. 

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile birimlerdeki proje ve faaliyet sonuçlarının 

performans ölçüleri bazında izlenmesi, proje ve faaliyet sonuçlarının performans ölçüleri çerçevesinde 

izlenmesine yönelik bir geri bildirim sisteminin geliştirilerek ilgili değerlerin üç ayda bir Strateji 

Geliştirme Müdürlüğü’ne gönderilmesi sağlanacaktır.  

“KİT Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve 

Esaslara göre KİT’ler, performans programlarını en geç 15 Temmuz’a kadar Strateji ve Bütçe 

Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgili Bakanlığa gönderir. KİT’ler ve bağlı ortaklılarına 

ilişkin yatırım ve finansman programının yayımlanmasından sonra performans programında revize 

edilmesi gereken hususlar bulunması halinde revize edilmiş performans programı, 1 Aralık’a kadar 

Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgili Bakanlığa gönderilir.” 

 

4.3. Raporlama 
İzleme ve değerlendirme sonucunda oluşturulacak raporlar ile stratejik hedeflerin gerçekleşme 

düzeyleri belirlenecek, aksaklıklar ve darboğazlar ile proje ve faaliyetlerden sorumlu birimlerin 

çalışmaları ortaya konulacaktır. İzleme raporları ile ilerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme 

sağlanamayan konular da rapor edilecektir. Hazırlanan raporlar ile belirlenen hedeflerin ne ölçüde 

gerçekçi olduğu, yönetimin ne ölçüde etkili ve başarılı olduğu, zamanın ne ölçüde yeterli olduğu, 

hizmetlerin ne ölçüde kaliteli olduğu, bütçenin ne ölçüde yeterli olduğu ve ilgili yöneticilerin ne ölçüde 

işleri takip ettikleri değerlendirilecektir. 
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İzleme ve değerlendirme sistemi çerçevesinde dört temel raporlama yapılacaktır. 

A. Üç Aylık Raporlar: Her üç ayın sonunda yıllık planlarda belirlenen hedeflerin ne ölçüde 

gerçekleştiğine ilişkin olarak ilgili birim yöneticilerinden rapor istenecek ve bu raporlar 

değerlendirerek üç aylık genel raporlar hazırlanacaktır. 

B. Yıllık Raporlar: Kurum içi kullanıma yönelik yıllık ilerleme raporları, performans programı ve 

faaliyet raporunun hazırlanmasına temel teşkil edecektir. 

C. Faaliyet Raporu: Stratejik Plana ilişkin yıllık faaliyet raporları ilgili kuruluşlara gönderilecek ve 

kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

D. Stratejik Plan Tamamlanma Raporu: Stratejik Planın uygulama sürecinin tamamlanmasını takip 

eden yıl içinde hazırlanacaktır. Uygulama sürecinde elde edilen başarılar, çıkarılan dersler ve 

sonuçların sürdürülebilirliği gibi hususlara ilişkin değerlendirmeleri içerecektir. 
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