
((1l0
\\ T. C. ANA~~LU 0NiVER~I~E~_i 

~O~ SOSYAL BILIMLER ENSTITUSU l 
. .#. 

TÜRKiYE KÖMÜR iŞLETMELERi KURUMU 
GARP LiNYiTLERi iŞLETMESi MÜESSESESi 

YÖNETiM VE ORGANiZASYON SORUNLARI 

(Yüksek Lisans Tezi) 

Yavuz ERGINEL 

1984 

. ! 
'-

,' 



2. Tiirkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun Yönetim 

II. GARP LİNYİTLEHİ :i.: .~:1BTNlliSİ MÜL~SSESbSi~LLlf YU"ilETİM 

VB ORGAHİZASYOjJlJ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 

ı. Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinin · 

Organizasyon Yapısı•••••••••••••••••••••••••••• 17 

2. Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Yönetim. 

Politikası••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21 

III • GARP LİinİTLERİ J: .jLETl.lliSİ lVIÜESSE~r;Si:ı:JİU YÖHETİ.M VB 

ORGANİ ZASYOl1 SORdULARI.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 26 

ı. Müessese Yönetiminin ve Ust Düzei Yöneticileri
nin Sık sık Degiştirilmesinden Kaynaklanan So-
.runlar •••••••..• •..•.• , • . . . • • . . . . . . . . • • . • . . • • • • . 27 

2. Nitelikli Personel Sıkıntısının Yarattı~ı 
s orun ı ar • CJı • • • ~ • • • • • • • • • e o o • • • • • • • e • Q • e Q o o Q • • • • • 2 9 

3. Ust Yöneticilerin Basit İşlerle Yıprstılması ••• 31 

4. Yöneticilerin Yetki Devrinden Kaçınınalarından 
Kaynaklanan Sorlinlar ••••••••••••••••••••••••••• 31 

5. Miie s se se Yöne t~i_mine Dı ş Müdahalelerin Yarattıl:ı 

Sorunlar••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32 

6. lVIüessese ve l3ölL:~eler Ara sı nda Koordinasyon :ı:Jok

sanlı~ından Kaynaklanan Sorunlar ••••••••••••••• 32 

7. Müessese ve Bölgeler Arasındaki Farklılıkların 
Yarattı~ı Sorunlar ••••••••••••••••••••••••••••• ·33 

B. Ücret Farklılıklarının Yarattıgı Sorunlar •••••. 34 

9. Kullanılan Makina, Teçhizat ve Yedek Parça 
'remiııdnden Kaynaklanan Sorunlar •••••••••••••••• 35 

10. Finansman Sorunu ••••••• , ••••••••••••••••••••••• 36 



11. Personel Bgitiminin Yetersizliğinden 

Kaynaklanun Sorunlar.ee•e••••••••••••••••• 3.7 

12. Yerleşim ve Lojman Sorunları •••••••••••••• 37 

13. Araştırma-Goliştirme Noksanlığının Ya:pat..; 
tığı Sorunlar ............................... 38 

SQl{lJÇ ••••••••••••••••••••••• oeoeaooeo•••••••••••••••• 40 

EKLER•••••••••••••••••••••••••••••o•e•••••••••••••••• 45 

YARAR:,AhiLA1f KAYlJAK1AR ................... .. e o • • • • • • • • • • • • • • • 
49 



b'KLBR 

BK-1. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Organizasypn 

~>e ması • • • • • • • • • • • • • o o o e o e • o • o o Q a o ~ o o • e • • • o o • • • • e 45 

EK-2. Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Organizasyon 

~~eması••••••e•••••"•••••••o•••••~.-............ · ••••• 46 

EK-3. Garp Linyitleri İşletmesi Müesseseoi MüdUr Yar

dımcılarınltı Görev ve Sorumlulukları ••••••••••••• 47 



, ·GİRİş 

Ulke ekonomisinde bUyük bir yeri olan l..ıinyit KömürJ. 

en önde gelen enerji kaynaklarından biri olduğu kadar,sa

nayinin en zengin girdilerinden biri olarak da büyük bir 

önem taşımaktadır. Bunlara ilaveten linyit kömürü, insan

oğlunun günlük yaşantısına ev yakıtından, elektrisine ka

dar giren çok yönlü, temel, stratejik bir maddedir. Eko

nomik kalkınmasını endüstrileşme stratejisine dayandıran 

ve son derece dinamik bir yöpı gösteren Türk Ekonomisi i

çin maden endüstrisinin taşıdıgı önem açıktır. Ancak, bu 

endüstrinin Tiirkiye'nin endüstrileşme ve kalkınma hedefle

riyle uyumlu ve bu süreci güçlendirecek ve hızlandıracak 

yönde kurulması ve işletilmesi zorunluğu vardır. Madenci

lik endüstrisi içinde yer alan kömür işletmeciliği, opti

mal kapasitelerde ve modern teknoloji ile işletildi~inde, 

üretimde etkinlik ve verimlilik gerçekleştirildiğinde ülke 

ekonomisine daha fazla katkıda bulunabilecektir. 

Bu nedenle Garp Linyitleri işletınasi Müessesesi, ülke

mizin gittikçe artan elektrik enerjisi ve endüstrisinin ih-
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tiyaçlarını karşılamak, gittikçe artan nüfusu ısıtmak i

çin daha fazla kömür tiretmek zorundadıro Bunun gerçekleş

mesinde; her kademedeki i şçi, nezaretçi, tekniker, mühen

dis ve memurların büyük paylarının olacağı kabul edilen 

bir gerçektir. Daha fazla kömür üretimi için hiç şüphesiz 

ki üretim bölgelerindeki işçilerin ve teknik elemanların 

daha bilyük bir şevkle ve heyecanla çalışmaları gerekmel<te-

dir. 

Ülkemizin hızla artan nüfusuna paralel olarak, gerek 

endüstri ve gerekse halkımızın yakıt ihtiyacı da aynı hız

la artmaktadıro Bu sebeble Garp Linyitleri İşletmesi Mües

sesesi, ülkemizin en çok linyit kömürü iireten kuruluşu o

larak istenilen he de fe ula şa bilmek amacıyla, mevcut irnkan

larını en verimli bir şekilde değerlendirerek, sınai te

sisleri ve halkımızın yakıt ihtiyacını karşılamaya çalış

maktadır. 

Ülkemizde kömür madenciliği tabiatın akla hayale gel

meyecek en çetin ve güç şartları içinde gerçekleştirilmek

tedir. Bu nedenle, madencilerin madencilik faaliy"etlerini 

aşk ve şevksiz sürdürmeleri hiç bir zaman düşünülemez. 

Türkiye ekonomisine büyük katkısı olan linyit kömürü

nün ilretilmesinde büyük eme~i ve hizmetleri geçen, Garp 

Linyitleri İşletmesi Müessesesinde yaptı2ımız bu çalışma, 

mi.iesse seni n yönetim ve organizasyon· sorunlarını incelEüiiey'i 

amaçlamaktadır. 
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Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi yönetim ve orga

nizasyon sorunlarını ;i..ncelediğimiz bu çalışma tki bölüro

den oluşmaktadır. 

Birinci bölüm, bir giriş niteliğinde ol~p 1 bu böl~de 
l 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun öneru, Tür* Kömür tş-
. - ı 

letmeciliğinin tarihçesi, Türkiye Kömür Işletm~lerinin ku-
ı 

ruluşu ve amacı üzerinde durulmuştur. Bu böli.im4e Türkiye_ 
. i 

Kömür İşletmelerine bağlı kömür· üretim müe.sses~leri tanı-

tılmıştır. Bu müesseselerden, Garp Linyitleri ~şletmesi 

Müessesesinin tarihçesi, üretim,miktarı ve işl~tme faali

yetleri ile müesseseye bağlı bölgeler hakkında :genel bilgi-
ı 

ler birinci bölümde yer almıştır. 

Çalışmamızın ikinci bölümUnde, Türkiye Kömür İşletme-

lerinin yönetim ve organizasyon yapısı ele alınmıştır. Bu 

bölümde Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinin Organizas

yon yapısı ile müessesenin yönetim politikaları açıklanma

ya çalı şılrnı ştır. Bu bölümde Garp Linyitleri İşletmesi lVIües

sesesinde yaptığımız uygulama sırasında görebildi6;imiz yö-

netim ve organizasyon sorunları açıklanmaya çalışılmıştır. 

Sonuç bölümünde ise, gerek teorik ve gerekse uygula

malı olarak yaptı~ımız çalışmamızda ulaşılan sonuçlar be

lirtilerek, uygulamaya yönelik önerilere yer verilmiştir. 



BİRİUCİ BÖLÜM 

I. TÜRKİYE KÖMÜR İŞ1l~TM.8LERİ KUıtUIVIU (TKİ) 

ı. Türk Kömür işletmeciliği Hakkında Genel Bilgiler 

. Taşkömürünün ülkemizde bulunuşu bir rasıantı sonucu 

olmamakla beraber, uzun bir tar.~hçeye de sahip değildir. 

Taşkömürüne 18 .yüzyıl sonları nda ihtiyaç duyulmuş iı;ıe de •· 

yurt içinden ka.rşılanambdıgından, büyük tutarlflr karşılı

gl ithali yoluna gidilmiştir(l). 

Ülkemizde ilk taşkömürü örnekleri 8 Kasım' 1829 tari

hinde Uzun Mehmet tarafindan bu;Lunmuştur. Bu yıl içinde 

bulunan kömür örnekleri işlenerek, ilk kömür üretimine baş

lanmıştır. Taşkömürünün işletilmesi konusu bu yıl içinde 

ciddi bir şekilde ele alınını ş ve bugünkü 11ürk Kömür İşle.t..:. 

meciliğinin temeli atılmıştır(2). 

Cumhuriyet dönemine kadar iilkemizde faaliyette bulu

nan bütiin kömür ocakları İngiliz şirk.etlerince işlet ilmi ş

tir. Cumhuriyet dönerrinde başlayan kalkınma faaliyetleri 

olumlu adımların atılmasını sağlamıştır. Böyleere kömür o

caklarının işletilmesi yabancılardan alınarak, :kendi iş-, 

letmelerimize devredilmiştir. 

(1) 50.Yılda Yurdumuzun Enerji ve Doğal Kaynakları (Ankara: 
T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,1973), 8.78. 

(2) gumhuriyetin 50.Yılında Türki e KörnUr 
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1936-1940 döneminde kömür ocaklarının yön~timi Eti-, 
1 

bank'a bırakılmıştır. 1940 yılında çıkarılan bir kanunla 
' : 

bütün ocaklar sahiplerinden satın alınarak, bi~ İktisadi 
. ' 1 

Devlet TeşekkülU olan Ereğli KörnUrleri İşletmesi Müesse-

sesine devredilmiştir. 

1957 yılına kadar Etibank'a bağlı olarak faaliyetle

rini sürdüren Eregli Kömürleri İşletmesi, bu yJ.l içinde 

Etibank'tan ayrJ. bir teşekkül kurularak, bütün kömür sana

yiiDizin bir tekel olmasJ. uygun görülmüştür. Böylece 1957 

yılında Tlirkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kurulmuştur. 

2. Türkiye Kömür İşle~melerinin Kuruluşu ve Amacı 

Kömür konusuna, dlinyanın içinde bulunduğu:iktisadi, , 

sınai şartlara göre uluslararas~ sahada önemli bir yer ve-

rilmiş olması, milli ekonomimiz için aynı önemle bu konu 

üzerine eğilrnek gereğini doğurmtıştur.l957 yılında kabul e

dilen 6974 sayılı kanunla, ülkemizin artan enerji ihtiya

cı karşJ.sında daha düzenli ve çok yönlü çalışılmasJ., kömür 

varl&klarının en ekonomik şekilde, dlinya kömür madencili

ğindaki teknolojik gelişmelere uygun olarak bağımsız bir 

kuruluş tarafından aranması, işletilmesi, satılması görev

li Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na verilmiştir()). 

(3) Dündar Sağlam, Türkiye'de Kamu İktisad~ Teşebbüslerinin 
Ya~ısı ve Zarar HederılRri (Ankara: Kalite Matbaası, 
19 O), s.67. 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, 6974 sa1ılı kanun

la 1957 tarihinde kurulmuştur. Tü-rkiye Kömür İşletmeleri· 
~ ' : . : 

Kurumu, Linyit, Turp ve Asfaltit gibi kömür ma~enlerini 
i " aramak ve işletmek ve bununla ilgili yan ürünl~rin imal ve 

. ı 

1 
üretimini yapmakla görevli kılınmıştır. Kurulu~ devresinin 

.' . 
ilk yıllarında Sanayi Bakanlığı'na bağlı olara~ faaliyet-

ı ' ·. 

lerini sürdüren Türkiye Kömür İşletmeleri Kuruı;nu, daha son

ra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesi~ıde yer al

nııştır(4). 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun ilk truruluş .ser

mayesi 750 milyon TL' .dır. Kuruluş yıllarında bu sermaye 

ile faaliyetlerini sürdüren kurum, ilerleyen Y+llarda ser

mayesini arttırmıştır. Bugün kurumun sermayesi, Bakanlar 

Kurulu kararı ile 100 Milyar TL.olarak kabul edilmiştir(5). 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, ülkemizin enerji ve 

yakıt ihtiyacına uygun olarak Linyit, Turp ve Asfaltit gi

bi enerji hammaddelerini değerlendirmek, ülkemiz ihtiyacı

nı karşılamak ve ülke ekonomisine azami katkı şağlamak ama

cıyla faaliyetlerini sürdUrmektedir. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun amaçları ve faali

yet alanları şöyle özetlenebilir(6). 

(4) 

(5) 

Mustafa Aysan ve Selahattin Qzmen, Türkiye'de ve Dünyada 
Kamu Iktisadi TeşebbUsleri (Istanbul: Kardeşler Basımevi, 
1981), s.191. 
1982 Yıllık Rapor 26.Hesap Yılı (Ankara: Türkiye Kömür 
Işletmeleri Kurumu, 1982), s.102. 

(6) T.C.Resmi Gazete, 28 Ekım 1983, s.l8205. 
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"" a) Kurumun amac~n~n gerçekleştirilmesi için plan ve 

programlar tanzim etmek, uygulama hedeflerini tesbit e~-

mek ve gerçekleştirilmesini sağlamak. 

b) Faaliyetleri için gerek+i olan işletme madde ve 

malzemelerini temin etmek maksad~yla, her türlü tesiı:ı ve 

işletmeleri kurmak. 

c) Faaliyet konusu ile ilgili etüt, arama ve araşt~r-
\ 

qıalar~ yapmak. li'aeliyet konusuna giren işlerle meşgul ol

mak maksad~yla, kurulmuş ve kurulacak anonim ve limited 

şirketlere sermayesinin ~ lO'unu geçmemek üzere iştirak et-

me k. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun özetlemeye çal~ş

t~ğ~nuz faaliyet konular~n~ yerine getirmede, kuruma bağl~ 

müesseselere büyük görevler düşmektedi~. Türkiye Kömür İş

letmeleri Kurumu'nun maden kömürleri alanındaki faaliyet

leri, üretici ve ürünlerini pazarlay~c~ olmanın ötesine 

taşnuşt~r. Maden kömürleri ve yardımcı maddele~in ticare

ti de kurumun işleri aras~na girmiştir(7). 

J. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun Mü~ssese ve 

İşletmeleri 

1 
! 
1 

Türkiye Kömür İşletmeleri ~urumu'nun üret:ımine katk~-
! i 

da bulunan ve Genel MüdUrlü~e bşğl~ olarak faa~iyet göste-

(7) Yavuz P~nd~kgil, Maden Hukuku(İstanbul: Tel$:nik Üniver
site Matbaası, 1966), s.51. 
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ren 12 kömür üretim teşkilatı mevcuttur. Bunlardan onbir 

tanesi linyit üretim müessesesi, bir tanesi de linyit iş

letmesidir. Bu üretim müesseselerinden ayrı olarak kuru

lan, Kömür Satış ve Tevzii Müessesesi de, Türkiye Kömür 

İşletmeleri Kurumu'na bağlı olarak faaliyetlerini sürdür

mektedir(B). Kuruma bağlı üretim müesseselerini aşağıdaki 

gibi sıralamak miimkündür. 

- Garp Linyitleri İ.~letmesi Müessesesi (GLİ) 

- Sivas-Kangal Linyitleri İşletmesi Müessesesi (SKLİ) 

- Alpagut-Dodurga Linyitleri İşletmesi Müesses~si (ADL) 
i 

Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi (ELİ) 

Bursa Linyitleri İşletmesi Müessesesi (BLİ) 

- Çanakkale;Linyitleri İşletmesi Müessesesi (Ç".pİ) 
i 

- Bolu Linyitleri Kömür İşletme~i Müessesesi (~LKİ) 

- Doğu Linyitleri İşletmesi Müessesesi (DLİ) 

- Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müessesesi (AEL) 

- Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müessesesi: (OAL) 

- Güneydoğu Anadolu Asfaltit ve Linyitleri İşl~tmesi Mües-

sesesi (GAL) 

- Konya Linyitleri İşletmesi (KLİ) 

- Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi (KST) 

(8) 1982 Yıllık Rapor 26oHesap Yılı (Ankara: Türkiye Kömür 
!şietmeleri Kurumu, 1982), s.l5. 



II. TÜRKİYE KÖliLfÜR i ŞLETlvlliLJ.ı.:Rİ KURUMUNA BAG LI :MÜESSE SBLER

DEN GARP LİNY l1l'.LEHİ İ ;JLBTlVlliSİ MÜBSS.GSBSİ 

ı. Garp Linyitleri Müe.ssesesi Hakkında Genel Bilgiler 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinin idçıre merkezi~ 

Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesirıdedir,. Müessese, Türkiye 

Kömür İşletmeleri Kurumu'nun en~önemli linyit üretim mer

kezidir. Kısaca G.L.İ. olarak bilinen müessese 1 Ocak 1940 

tarihinde Etibank Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi o-

larak kurulmuştur. 

Kuruluş yıllarında merkezi Balıkesir'de bulunan mües

sese, daha sonra çıkarılan bir kanunla "Türkiye Kömür İş

letmeleri Kurumu"na geçmiştir(9). 

Ülkemizin hızla artan nüfusuna paralel olarak, gerek 

sınai ve gerekse halkımızın yakıt ihtiyacı da aynı hızla 

artmaktadır. Bu sebeble Garp Linyitleri İşletme,si Wlüess13se

si, ülkemizin en çok linyit kömürü üreten en es,ki kurulp.-
. . 

şudur. Bugün Garp Linyitleri İşletmesi Müesseseısi iki üre-, 
1 

tim bölgesinde linyit üretimini sürdürmektedir.! 
. 1 

• 1 

· Garp Linyitleri Işletmesi ~üessesesi, kur~lduğu gün-
r 

den bugüne kadar, sürekli üretim artışı göstermiştir. Mü-

essese kurulduğu 1940 yılında ancak, 149.256 ton kömür ü

retimi yapabilirkel:!, bugün 1983 yılı üretim mik1tarını 

11.670.000 ton olarak gerçekleştirmiştir. 
1 
1 

(9) Atıf Köktürk, "G.IJ .. İ. Müessesesinin Tarihçesi 11 Linyit -
Dergisi, (1981-1), s.40. 
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2. Garp Linyitleri Müessesesinin İşletme Faaliyetleri 

Bugün Garp Linyitleri Müessesesinde gerek yeraltın

da, gerekse açık ocaklardan kömür üretim ve nakillerinde, 

madencilik tekniğinin bugünkü şartlarına uygun mekanizas~

yon.uygulanmakta olup, Ortadoğu'nun en modern ve teknik 

işletmelerinde üretim yapılmaktadırg Halen Garp Linyitle

ri Müessesesin'de derinde 'bulunan kömürler yeraltı işlet

me sistemleriyle, yeryüzüne yakın olan kömürler açık iş-

letme sistemiyle çıkar:ı.lmaktadı~. 

3~ Garp Linyitleri Müasses~sine Bağlı Bölgeler 

İlk kuruluş yıllarında üç üretim bölgesir::.e sahip o

lan Garp Linyitleri Müessesesi, ilerleyen yıllarda iki ü

retim bölgesi;ıde faaliyetlerini sürdüJJmüştür. Bugün Garp 

Linyitleri Müessesesinin üretim yapan iki üretim bölgesi 

vardır. Bunlar; 

ı. Tunçbilek Bölgesi 

2. Seyitömer Bölgesi'dir. 

III. GARP LİNYİTLERİ MÜESSESESİNE BAGLI BÖLGELERDEli TUNÇ

BİLEK BÖLGESİ VE SEYİTÖMER BÖLGESİ 

ı. Tunçbilek Bölgesi 
1 

A. Tunçbilek Bölgesi Hakkında Genel Bi~giler 
1 
; 

Tunçbilek Bölgesi, Kütahya ,ili Tavşanlı i~çesinin 14. 
ı 

Km.kuzeyinde, Tavşanlı-Domaniç ~arayolu üzerin(\.e bulunmak-
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tadır. Tunçbilek üretim-bölgesi, Garp Linyitleiı:'i lVlüesse-
,ı : 

sesinin en fazla linyit üretimini karşılayan bir bölgesi 

olup, bölgede en modern teknik tesis ve teçhiz~t kulla-
ı 

nılarak üretim yapılmaktadır. Tunçbilek üretim bölgesin

de linyit sahaları yer yer çam ormanları ile k~plı ve de

niz seviye sinden 650-1050 m. yükseklikte dir ( 10). 

Garp Linyitleri Müessesesine baglı Tunçbilek üretim . 
,., 

·bölgesinde, Dördüncü Beş Yıllık Kalkanma Plan hedefi olan 

5.820.000 ton/yıl linyit üretimane ulaşılacaktır. Böıgede 

yıllık dekapa~. miktarı 37 .6oo.ooo mJ olarak gerçekleştiril

miştir(ll). 

1984 yılının sonları~da üretime başlayacak olan Ömer

ler yeraltı üretim projesiyle birlikte, bölge üretimi 

1.ooo.ooo ton/yıl artarak 6.820~000 ton/yıl linyit üreti-

mine ulaşılacaktır. 

2. Seyitömer Bölgesi 

A. Seyitömer Bölgesi Hakkında Genel Bilgiler 

Seyitömer Bölgesi, Kütahya ilinin 20 Km.kuzeybatısın

da olup, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 17.Km.sine stabilize 

bir yol ile baglıdır. Seyitömer Bölgesi 1960 yılında üre-

(10) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Garp Linyitleri İş
letmesi Müessesesi Tunçbilek Bölgesi, 1981 Yılı :B1aa
liyet Raporu. 

(ll) 1982 Yıllık RaDar 26.Hesa 
mür Işletmelerı Kurumu, 1 
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-
t·:Lme başlaını ştır. Bölgede kömür yatağı fazla derin olm~-

dığı için yalnız işletme metodu ile üretim yap+lmakta~ · 

dır(l2). 

Seyitömer Bölgesinde, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
A 

Plan hedefi olan 5.500.000 ton/~ıl linyit üretf~ne ula-

'şılacaktır. Seyitömer üretim bö).gesinde mevcut: 3 x 150 MW 

Termik Santrala ilave olarak kurulacak IV.ünit~ 150 MW. 

Termik Santrala yakıt ı;emin etmek cımacıylı::ı hazırlanan ve 
1 

1.550.000 ton/yıl linyit üretimini öngören tevzii proje-
"' si ile bölge üretimi V.Beş Yıllık Plan döneminde (1986 

yılı ortalarından itibaren) 7.100.000 ton/yıl ıinyit üre

timine ulaşılacaktır. Ayrıca, halen 700.000 ton/yıl üre

tim hedefi olan yanıcı Marn üretimi de bu proje ile 

935.000 ton/yıl olarak projelendirilmiştir(l3). 

(12) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Garp Linyitleri İş
letmesi Müessesesi Seyitömer Bölgesi, 1981 Yılı .!!'aa
liyet Raporu. 

,.. 
(13) DördUncU Beş Yıllık Kalkınma Planı (A~kara: T.C.Baş

bakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1979), s.380. 



İKİUCİ BÜLUM 

I. TtlRKİYE KÖMÜR İ ı'}LETIYIELERİ KUHUIVIUNUliJ YÖi\fETİM VE 

ORGAIÜ ZA SYONU 

ı. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun Orgşnizasyon 
' ' 

Yapısı 

1957 yılında kurulan Türkiye Kömür İşletme:j..eri Kurumu 

Genel Müdürlüğünün yeniden düzenlenmesi; 10 Ek~m 1983 ta
ı 

rihinde Bakanlar Kurulunca kara:plaştırılmıştırt Bu yıl çı-
i 

karılan kanun hükmündeki kararname ile İktisadi Devlet Te-. -. i 

' i 

şekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkın<ilaki Kanun 

Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak, fa~liyetleri

ne devam etmek üzere Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu en 

son şeklini almıştır. 

28 Ekim 1983 tarih ve 94 sayılı kanun hükmündeki ka

rarname ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu(TKİ) adında, 

tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumlulu

ğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü ku

rulmuştur. Bu itibarla, tüzel kişiliğe sahip olarak özerk 
-

bir tarzda, k~rlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalış-

maktadır. 

Kamu İktisadi 11'eşebbüslerini yeniden düzenleyen karar

nameye göre, Türkiye Kömür İşle~meleri Kurumu ~skiden oldu

ğu gibi yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı o-



larak faaliyetlerini sürdUrecektir(l4). 

' Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun en büyük orga

m. Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu üyelerinden üç tane-

si Enerji ve ırabii Kaynaklar Bakanı'nca, bir :tanesi Mali

ye Bakan~- 'nca önerilir ve Başbakan, Maliye Bakanı ve ET 

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın imzalarını taşıyan 

ortak bir kararname ile atanırlar. 

Türkiye Kömür İşletmeleri yönetim kurulu üyelikleri

ne atanacakların Devlet Memurluğuna atanabilme genel şart

larına sahip ve yükseköğrenim yapını ş olmaları ,şarttır •. Ay

rı c.a Maliye Bakanı' nca önerilecek iki üyenin kurumun faa-
ı 

liyet alanı ile ilgili Maden, Makina, Elektrik~ İnşaat Mü-
ı 
i 

hendisligi dal~arında mesleki i4tisasa sahip olmaları şart
! 

tır. Enerji ve Tabii Kaynaklar ;Bakanı tarafındf!n önerile-

cek bir üyede mesleki ihtisas aTanmayabilir(l5~. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri, çal~şma esasla

rı, yönetim kurulu liyeliklerinin genel nitelik ve şartla

rı hakkında 60 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri 

uygulanır. 

2. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun Yönetim Poli-

tikası 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun merkezi Ankara' 

dadır. Yürütme görev ve yetkisi Genel Müdür'ündür. Genel 
' 

(14) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Organizasyon ~eması 
Ek-1' de verilmi ;.?tir-.. 

(15) T.c. Resmi Gazete, 28 1 Bkim 1983, S.l8205. 
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Müdür'ün atanması, nitelik ve şartları, görev ve yetkile

ri hakkında 60 sayılı kanun hükmünde kararname hükümleri 

uygulanmaktadır. Genel Müdür ihtiyaç duyduğu takdirde,gö

rev ve yetkilerini tüziik hükiimleri çerçevesi~de kısmen 

daha alt kadernelere devredebilir. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun en son düzenlen

miş yapısında, Genel Müdür'e bağlı olarak faaliyetlerini 

sürdüren Genel Müdür Yardımcıları vardır. En son şekliy-
' 

le kurumun dört tane Genel Müdür Yardımcısı ol~bileceği 

çıkarılan kararname ile saptanını ştır. Genel Mü~ ür Yard~m-

cıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür tarafı~dan belir-

lenir. j 

i 

Genel Müdür, Yönetim Kurul~nun asli üyesi 1ve başkanı-
ı 

dır. Genel Müdür, Yönetim Kurulunun aldığı kar~rları uygu

lamakla yetkili kılınmıştır. İdare ve kaza mercilerinde ve 

üçüncü şahıslara ka:ı:·şı kurumu Genel Müdür tems:ıl etme hak-

kına sahiptir(l6). 

Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğu takdirde tüzük hüküm

leri çerçevesinde, görev ve yetkilerine giren konularda 

Genel Müdür veya Müessese yönetim organlarını yetkili kı

labilir. Yetki verme, kurumun en üst diizeyde yetkili ve so

rumlu karar organı olan Yönetim Kurulunun sorumluluğunu or-

tadan kaldırmaz. 

(16) Kuru-
' s·. 
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En son düzenleme ile belirtilen Genel Müdür Yardım

cıları sayısı bugün Uç tanedir.:Bu üç Genel MüÇI.ür Yardım

cıları şöyle belirlenmiştir. Bif tanesi Ticari ve Mali İş

lerle ilgili, bir tanesi Sosyal ve İdari işlerle ilgili, 

diğeri ise Teknik ve İstihsal işlemleriyle ilgili görev

leri yerine getirmektedirler. 

Yönetim Kurulunun 1983 yılı faaliyetlerini de şu bi

. çimde sıralıyabiliriz: 

nasyon kurulmuştur. 

d) Teknoloji Planlaması: Yönetim kurulunun 1983 yı).ı 

programında yaptıcı faaliyetlerden bir diğeri teknoloj~ 

/ 



- 17 -

,., 
planlamasıdır. Bu konuda üretim planının bir parças~ ola-

rak japon Teknik Yardım heyeti ile temaslar sorıuçland~rJ.

larak bu konuda sonuçlar elde edilmiştir. 

Türkiye Kömür İşletmeleri organizasyonu.içinde Genel 

Müdiirlük ve Müesseselerde 1983 yılı iş programıyla sene ba

ŞJ. itibariyle uygun görülen program kadro adedi toplam 5435 

kişidir. Bu kadronun 803 kişisi Genel Müdürlük içinde yer 

almaktad~r. TKİ'nin 1983 yılJ. içinde faaliyet gösteren u

yum~lu bir örgüt yapısı kurduğu dikkati çekmektedir. TKİ' 

ye bağl~ müessese· ve işletmelerin faaliyetleri merkeze 

bağl~ olarak sürdüriilmekte ve merkezden alınan talimatla

.ra göre faaliyetler yap~lmaktad~r. Genel Müdürlük tarafın-

dan haz~rlanan programlara göre müessese ve işletmeler ken

di organizasyon yapılarını saptamakta ve haz~rlanan çalış-

ma yönetmeliklerine göre yönetim işlevini yeri~e getirmek

tedirler. 

II • GARP LİNYİT.LEHİ r;~LETIVlliSİ MÜESSESESİNİN YÖNETİM VE 

ORGANİZASYONU 

ı. Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Org'anizasyon 

Yapı s~ ı 
1 

Türkiye Kömür İşletmeleri içinde en büyük otrganizasyon 
1 

yap~sına sahip olan Garp Linyitleri İşletmesi Mttessesesi; 

60 sayJ.ll kanun hükmUndeki kararname hükümlerin,e tabi ve 
i 

bu kanuna göre mali ve id~ri bakJ.mdan Türkiye Kpmür İşlet-
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meleri Kurum~ua bağlı, sermayesinin tamamı Devletçe sağ-
ı 

lanmış va sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, TKİ Kuruluş 

Kanunu ile 60 sayılı kanun hükmündaki kararname hükümle

rinin saklı tuttukları hükümler dışında faaliyetle~inde 

özerk bir müessesedir(l7). 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesini yönetıneğe yet

kili organlar Müessese lVIüdürü ve Yönetim Komi tesidir. GLİ 
,.. 

Müessesesi; Merkez ve Bölgeler teşkilatından kuruludur. 

Müessesenin örgüt rşemasında görüldüğü gibi en üst makam 

müessese müdürüdür(l8). lviüessese MUdUrüne bağlı dört mü-
' 

dür _yardımcısı bulunmakt-aqır. Örgüt şemasında diğer birim

ler ya direkt mUessese müdürüne baglı veya müdür yardım

cılarına baglı olarak işlevlerini yerine getirmektedirler. 

G.L.İ. 'de Yönetim Komitesi adı altında bir komite oluştu-

rulmuştur. Yönetim Komitesi, Müessese Müdürü ile müessese-

nin en yüksek seviyedeki yöneticileri arasından seçilen üç 

görevli ve bir işçi üye olmak üzere beş kişiden meydana gel

mi ştir. Yönetim Komitesinin başka DJ., Müessese MüdürUdür. 

Müessese Müdürünün bulunmadığı durumlarda görevlerini yü

rüten en yüksek seviyedeki komite üyesi olan kişi, Yönetim 

Komitesine Başkanlık etmektedir. 

(17) T.K.İ. Kurumu G.L .. İ. MUessesesi Görev ve. a-
lışma Ana Yönetmeligı 

(18) Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Orgarizasyon ~e
ması Ek-2'de verilmiştir. 



- 19 -

Yönetim Komitesinin de başkanı olan Müess~se Müdürü 
i 

bütün idari ve teknik organların başıdır. Mües$eseyi bi

rinci derecede temsil eden, büt~n idari ve tek~ik görev

lerden sorumlu olan kişi Müessese Müdürüdür. Müessese Ivlü-

dürü imza yetkisine haiz personel hariç, müess~senin bütün 
1 

memur ve müstahdemlerio,irı yönetmeliklerde gösterilen esas-

lar dahilinde tayin, terfi, nakil ve azil gibi personel 

işlerine ait tekli:t' veya istişari kararları onaylama, ge-
' 

ri çevirme yetkisine sahiptire 

1 G.L.İ.örgüt yapısında, müessese müdürUna ba~lı dört 

tane müdür yardımcısı bulunmaktadır. Bunlar, Müessese İda

ri İşler Müdür Yardımcısı, Teknik İşler(İstihsal) Müdür 

Yardımcısı, Teknik İşler(Etüd-Tesis) Müdür Yardımcısı ve 

Teknik İ şler (Ma teryal-IV1ekanizasyon) Müdür Yardımcı sı dır. 

Örgüt yapısında yer alan müdür yardımcılarının ortak gö

revlerinin yanısıra her birinin ayrı ayrı yetki ve sorum

lulukları belirlenmiştir. Müessese Müdüri.tne bağ.lı olan mü-

dür yardımcılarından başka, müessese müdürüne birinci d~re

cede bağlı olan çeşitli birimlerde organizasyon şemasında 

yer almaktadır. 

Müessese müdür yardımcıları, müessese müdüründen ala-

cakları direkti:f ve eldeki yönetmelikler hükUmleri uyarın

ca, Müessese Müdürü adına hareket etme~tedirler(l9). 

(19) ·Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdür Yardımcı
larının Görev ve Sorumlulukları Ek-3'de verilmişt:i,r. · 
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sese MUdürünün isteği veya en az iki üyenin müzakere konu

larını gösteren müşterek yazılı önergeleri üzerine, belir-

li günler dışında da veya Müessese Müdürünün daveti ile de 

toplanır. Toplantı üye tam sayısının salt çoğunlugu ile ya

pılır. Alınan kararlar çoğunluk ile verilir. Oy].arda eşit

lik olması halinde Müessese Müdürünün bulunduğu tarafın o-
·i 

yu üstün sayılmaktadır. 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi organ~zasyon Y:a-
' i 

pısında bulunan bölgelerin, örgüt içindeki yerl~ri Müessese 
1 

Müdürlüğüne bağlı olarak belirlenmiştir. Bölgelerin organi-
. 1 . 

zasyon ve yönetiminden sorumlu o.J,an kişiler bölge müdürle-

ridir. Müesseseye baLlı bölgeler her tür faaliyetlerinde . . 

Müessese MüdUrlügü ile birlikte hareket etmektedirler~ Baş-
i 

ka bir de~işle, bölge müdlirlükleri, tüm faaliyetlerinde Mü-

essese Müdürlüğüne karşı sorumluluk taşımaktadırlar. 
1 

2. Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Yör:ı.etim 

Politikası 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinde, daha önce be

lirttiğimiz gibi mUesseseyi yönetmeğe yetkili organlar Mü

essese Müdürü ve Yönetim Komitesidir. 

Teoride biline~ yönetim fonksiyonları G.L.İ. Müessese

sinde geçerlik arz etmektedir .. Müessesenin yönetim politi-· 

kası, gerek mevzuatıri ve üst makamların tayin ettiği işle

ri başarmak için yönetmeliklerde ve çalışma proğramlarında 
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belirlenmiştir. Müessesenin genel olarak yöneti~ politika-

sı yetkilerin bir elde toplanması olmayıp, her fizmet ~i
' 

ı 

tesinin özel yönetmelikleri çerçevesinde görevlyrini yeri-

ne getirirken personelinin sorumhüuklarını kulıanarak gö

rev yapabilmesidir. 

Müesse~e merkezindeki ilgili birimleFin ve bölgelerde 

işlerin görevliler tarafından bizzat· ve en kısa: yoldan ye

rine getirilmesine ioocan verecek tarzda iş bölümü yapılıp, 

her bir memura yetenekleri gözönünde tutularak görev veril-

mesi esas olarak kabul edilmektedir .. Memurlar, gördükleri 

bütün işlerin sonucundan sorumlu tutulmaktadırlar. Ancak 

yetki ve sorumlulukların gere~i gibi kullanılıp kullanılma-

dığı da müdiir ve ilgili şe~ler tarafından sürekLi ve sistem

li bir ~ekilde kontrol edilmekte~ir. 

Müessesenin yönetimi, Garp Linyitleri İşletmesi Mües

sesesi Kuruluş Görev ve Çalışma ~na Yönetmeliğinde toplan

mıştır. Yönetim işlevini yerine ~etiren yöneticilerin yetki 

ve sorumlulukları bu yönetmelikte belirtilmiştir. Yönetim, 

yönetmelik esas alınarak yerine getirilebilmekteJir. Ayrı

ca müessese teşkilatının bazı kısımlarındaki müşavirlik, 

uzmanlık gibi isimlerle çalışanların görevleri,,müstakil 

ise kendi yönetmeliklerinde belirlenmiştir~ 

-Yönetim fonksiyonlarından birincisi olan plan.1ama pp- . 

litikası, kısa ve uzun süreli planlarla belirler;ı.miştir.Kı

sa süreli planlar daha çok yıllık iş programlar:~ı- halinde 
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hazırlanmaktadır. İş programları her yıl yapılmaktadır.Prog

ramlar hazırlanırken geçmiş yılın fiili durumun~ göre hare

ket edilmektedir. Proeram yapıldıktan sonra Genel Müdürlük~ 

teki Yönetim Kurulunun onayına sunulmaktadır. Her yılın Ha-

ziran ayında bir sonraki yılın programları hazırlanmaktadır. 

Müessesenin uzun süreli planları ise, beşer yıllık 

planlar ve bunun dilimleri şeklinde hazırlanmaktadır. Ül

kemiz elektrik ihtiyacının hızla artarak ağırlıgın Termik 

Santralıara kayması karşısıı,da gerek Termik Santrallar :Lçin, 

gerekse her yıl biraz daha artan sanayi kuruluş;ı.arı için ge-
, 1 
1 

rekli yakı tı temin etmek amcwıyla müessese beş j"ıl)ık yı;ıtı
i 

rım planları hazırlamaktadır. Hızla artan linyirt kömürü ih-
1 ' 

tiyacının karşılanabilmesi için pütün imkanlardrn yararla-

nılmasını öngören projeler hazırlanmaktadır. 

Müesse senin planlamadaki am,açları, linyit üretimini çai:::-

da ş teknolojinin şartları na uygun olarak üretip: sa:ıayi dal-
'" 

larına ve halkın yakıt ihtiyacını karçılamak için halkın 

hizmetine sunmaktır. 

Müessese personeli bu amaç ve politika içersinde görev 

yapmakta ve yetişmektedir. Yine lüzumlu hallerde kurslar ve 

seminerlerle bu amaç ve politikalar dolaysız bir şekilde 

personele iletilmektedir. Gelişen teknoloji karşısında faa

liyetlerini sürdüren müessesenin personellerine, değişme ve 

gelişme hakkında bilgiler verilmekte ve perı3onellerin görüş

leri alınmaktadır. 
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Yönetim fonksiyonlarından ikincisi olan örgütlendir

me fonksiyonu bölge temeline göre yapılmaktadır. Müessese 

daha önce belirttiğirtiz gibi iki üretim bölgesiqi bünyesin

de örgütlemiştir. Müesseseye baglı bölgeler her türlü faa-

liyetlerinde müesseseye karşı sorumludurlar. 

G.L.İ. Müessesesinde ve bölgelerde 1983 yılında istih

dam edilen teknik ve idari personel ile işçi sayısı şu şe-

ki lde dir. 
Teknik ve İdari 

Personel İşçi 

Müessese lJierke zi 160 147·· 

Tunçbilek Bölgesi 133 4591 

Seyitömer Bölgesi 115 1483 

Toplam 408 62!21 

Müessesenin organizasyon yapısında değindiğ~miz işlet-
ı 
i . 

meyi yönetmeğe, yetkili organ müessese müdürü ve rönetim ko-
! 

IIli tesinin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir[. Müessese-

de ayrıca Eğitim Komite si adı altında bir komi te 1 daha oluş

turulmuştur. Bu komitenin başkanı' müessese müdür: yardımcı

larından birisidir. Ayrıca personel şubesi müdürü, hukuk mü

şaviri, eğitim şubesi müdürü komitenin diğer üyeleridir. 

Yönetim fonksiyonlarından olan yöneltme fonksiyonunda, 

emir ve talimatla~, yönetmelik, .tüziik, sözleşme ye genel mü

dürlüğün çıkardığı sirkülerle yazılı olarak çıkti.c·ılnıaktadır. 

Müessesede, emirlerinde daha aşağı görev yetkisini taşıyan 
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1 

personel çalıştıran kimselere o personelin amiri denilmek..!. 

tedir. Amirler kendilerine direkt bağlı personele kanuni 

mevzuat ile bu yönetmelik hükümleri ve özel yöq.etmelikle

ri esasları dahilinde olmak üzere, iş mevzuatları ile il-

gili hususlarda emir vermek yetkisine sahiptirler. Amirle

rin direkt kendilerine baglı olmayan personele ~emurları~ 

b_irinci derecedeki amiri ile emir vermeleri esa~tır. Müe(3-
ı 

sese ve bölgelerde görev yapan personel arasınd~ ba~lılı~ 

ve görev arilayışı en üst seviyede- gerçekleştirilmiştir. 
1 

. i 
Yönetim fonksiyonları ndan olan düze.nle ştir~e fonksiyo-

nunda, personelin çabalarını birleştirmeleri, orta~laşa a-
' 

maca varmak için faaliyetlerin bi.rbiri ardısıra gelmeleri

ni ve içiçe geçip, kenetlenerek birbirlerini bütünlerneleri 

esas olarak kabul edilmektediro Müessesade alışı'lagelmiş 

bir gelenek vardır. Yönetim kademelerinde görev yapabilmek 

için, bölgelerin çeşitli bölümlerinde çalışmaları şarttır. 

Bu gelene~in getirdi~i dayanışma fonksiyonlar arc.ı.sında açık

ca görülmektedir. Mi.iessesenin İktisadi Devlet Teşekkülü ol

ması yöneticilere kanunlara göre hareket etme zorunluluğu 

getirmektedir. 

Denetleme fonksiyonu mi;iessesede şu şekilde işlernekte-
ı 

! 

dir~ Müessesede yönetimden sorumlu olan Müessese Müdürü, o-
. ' 

lup bi ten tüm işlerden tümüyle so,rumludur. Yapılan tüm iş-· 

lerden haberdar olup, bu konuda ~ontrolörlerin yapmış oldu-_ 

ğu çalışmalardan yarc.ı.rlanmaktadır. Müessesade üç türlü de-



netim vardır. Bunlardan birincis~, Başbakanlık Yüksek De

netleme Kur,ulunun yaptıf~ı denetleme, ikincisi Genel Müdür

lüğün Müfettişlerinin yaptıgı denetleme ve sonu~cusu mües

sesenin kontrolörler aracılığı ile yaptı[ı denetlemedir. 

Müessesenin ayrı bir denetim örgütü vardır. Bu örgüt 

kontrolörlerden meydana gelmektedir. Bu kçıntrolörlerin gö-

revleri; Müessesenin bölgeler ve şube müdürleri ile müsta~ 

kil servis şefliklerinin hizmet ve çalışma konularına giren 

her çeşit işlemlerin, yürürlükteki, usul, mevzuat, yönet-

melik, sirküler, karar, tamim ve emirlerle müessese müdürü 
ı 

adına kontrol yapmaktadır. 

G.L.İ .Müessesesinde yetiştirme fonksiyonu ~u şekilde 

ele alınmaktadır_. Her yıl yapılan uygulamalar s~nunda ih-
ı 

tiyaçlar tesbit edilmekte ve bir sonraki yııın ~ğitim faa-
1 

liyet programları hazırlanmaktadir. Gelecekteki iyöneticile~ 
. ı 

rin, iiletme içi terfileri sonucu işletme yönetimine perso

nel sağlanmaktadır. Müessese, yönetici eğitimi konusunda 

faaliyet gösteren çeşitli kurumlarla işbirliği yapmaktadır. 

Yöneticilerin yönetim konuları ile ilgili teorik ve pratik 

bilgilerine müessese içi ve müessese dışı kurs, seminer gi

bi eğitsel faaliyetler so:1unda yetiştirilmelerine çalışıl

maktadır. 

III. GARP LİNYİTLEHİ İ ~'LBTMESİ MtlliSSESESİl; ür YÖN~'T İM VE 

ORGANİZASYOH SOI?.UNLARI 

Garp Linyitleri İşletmışısi Müessesesinde yaptıJ;ıınız bu · 
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çalışma sırasında belirlenen sor~nların, İktisadi Devle~ 

Teşekküllerinde saptanan sorunlar ile temelde aynı olduğu 

görülmüştür(21). 

Yaptığımız bu çalışmada bel~rlediğimiz sorunları şöyle 

sıralamamız mümkündür. 

ı. Müessese Yönetiminin ve list Düzey Yönetıcilerinin Sık 

Sık Değiştirilmesinden Kaynaklanan Sorunlar: 

Garp Linyitleri İşletmesinin geçmiş yıllar~a karşılaş

tığı· en önemli sorun, örgüt yapısı içinde yer a:j..an üst dü.:.. 

zey yöneticilerinin çok sık değiştirilmesin.den,:en· üst qü-
, 

zeyde yönetme ve karar organı üyeliklerine yapı+an atam~
ı 

larda, hizmetin iyi bir şekilde yürütülmesi için bulunması 
1 ' - ' 

gereken şartların aranmasına özen gösterilmediğ~ndea va bu-
l 

! A i 

na rağmen atanan kişiler uzun sü~e görev yapma imkanını _bu-
ı 

lamadığından, isabetli ve istikr~rlı bir yöneti~ kurulama-

mıştır. 

Müessesede 1980 yılına kada~, yönetici ola~ak kişinin, 

başarısı bir ölçüde denenmiş, bilgili, sorumlultfk şuuru bu

lunun kişilerden oluşması yerine, partici olması gözetilmiş

tir. Müessese yöneticisi ve yönetim kurulu üyeliklerine ata

nacakların niteliklerinin tespitini öngören bir sistemin be

lirlenip uygulanması ve bunların uzun süreler görevlerinde 

bırakılıp yönetirnde istikrarın saglanması bir türlü gerçek-

(21) T.C.Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri 1981 Yılı-Genel Raporu (Ankara:19Bl),s.8ı~ 
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leştirilernemi ştir. 

Müessese geçmiş yıllarda üst düzey yönetic~si ve yöne

tim kurulu üyeliklerine yapılan atamalardaki sıklığın sonu

cu iyi bir yönetime kavuşamamıştır. Yöneticil~r~n sık s~k 

değiştirilmesi, işletme sorunlarını çözücü köklU ve uzun 

vadeli icraatı imkansız hale getirmiştir. Bu nedenle, ge-
1 

nellikle açık ve ulaşılabilir hedefler tesbit e~ilemenıiş, 

önemli bir yönetim ve denetim aracı olan progra~lama ve büt-· 
1 

çelerne tekniğinden gereğinçe yararlanılamamıştı~. 

Müessese yönetimi her değiş"jiiğinde, yeni gele~ı yöneti

ci yönetim kurulunu değiştirmiş,.böylece yapılaçek işlere 

hız kazandırılamamıştır. Müessese yönetiminin değişmesiyle 

birlikte, bölge yöneticileri bölgelere intibak edene kadar 

işlerde bir yavaşlama gözlenmiştir. 

Geçmiş yıllarda kurulmuş olan organizasyon ve metot bi

rimleri genellikle bu konuda, yetişmiş personel istihdam 

edilmemesinin de etkisiyle yerine getirilmesi gereken bUrak-

ratik işlemleri yapmakla yutinmiş ve işletmecilik ilkeleri

ne uygun bir örgüt yapısını~ kurulması için bilimsel çalış

malara yönelme iınkaın bulamamı ştır. Görev sürelerinin çok 

kısa olması nedeniyle, mües~esenin üst düzey yöneticileri 

yeterince başarılı olamamışlardır. Böylece, yönetim fonksi

yonl.arından, olumlu sonuca ulaşılmasında en büyilk etkenler.;.. 

den biri olan organizasyon unsuru, gereksiz şekilde yöneti

ci değiştirilmesüte ve aşırı istihdama araç olmaktan başka· 
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bir fonksiyon yapamamıştır. 

Muessesenin geçmirı yıllarda-yöneticileri, QOğu zaman 

işletmecilik konularının dışında, basit işlerle .ilgilenmiş

lerdir. Sözgelimi, ınüesseseye alınacak olan, qdacı, kapıcı, 

bekçi, memur tayinler·inde ilgili kişilerin yapması gereken 

bu tür işler, müessese yönetimince üstlenilrriştir. 
ı 

2. Nitelikli Personel Sıkıntısının Yara~tığı Sorunlar: 

Bugün İktisadi Devlet Teşekküllerinde pek çok yerde ge-

reğinden fazla niteliksiz personel varken, mües~esede iİ1ıti

yaç duyulan nitelikli personel sıkıntısı göze ç~rpmaktadır. 
i 
i 

lVIüessese yönetimi, bazJ. İktisadi Devlet Teşekküllerinde ge-
' : 
ı 

reğinden fazla personel olduğunu, fakat son üç yıllJ.k dönem-

de kendilerinin nitelikli personel sıkıntJ.sı çektiklerini 

dile getirmektedirler. 

Müessesenin önemli sorunlarından olan nitelikli perso

nel sıkıntısını }U geleilde açıklayabiliriz. Üretim değerle

rindeki personel giderleri payı, işçilerde; 1979 yılına ka

dar artma, 1983 yJ.lına kadar ise bir azalma gösterrriştir. 

Memur ve teknik personel giderleri ise 1979 yılına kadar 

artma, diğer yıllarda ise azalma göstermiştir. Bu du~um,hem 

isabetli bir kadrolama ve istihdam yapılmadı~ını, hem de e

meğin bedeli olan ücretin adil ve işin gereğine göre tespit 
' 

edilmediğini vurgulamaktadıf. Müessese ve bölgelerde perso-

nel alımı son üç yıldır dur~urulmuş olup, işletmenin üretim 
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art~ş~ için ge~ekli olan p~rsonel say~sının altında bir kad

ro ile çalı şılmaktachr. Müesseseden ayr~lan veyfJ. emekli o

lan personelin yerine üç y~ld~r personel alım~· qrap~lmamak

tad~r. Ayrılan person~llerin yerine yeni ~ersonelin al~na

mamas~, eldeki nitelikli personel sayıs~nda gözle görülen 

bir azalmay~ ortaya ç~karmışt~r. Üretim artışı için gerekli 

s,?y~da nitelikli· personele olan ihtiyaç gün geçtikçe a_rtmak-

tad~r. 

Müessesenin,içinde bulunduğu nitelikli personel sıkın

tısı, geçmiş yıllarda aksine bir işleyiş gösterr:niştir. Ön

ceki yıllarda, işgücünUn şiçkinliği ve dağılımın denges:i,z

liği göze çarpmışt~r. Kişi üretim ilişkisi hiçbir zaman den

ge göstermemiştir. Üretim bölümlerinde personel:azlıLı, .bü

ro işlerinde ise personel fazlalı~ı yönetimin geçmiş yıllar-
·, ' 
ı 

da karşılaştığı önenui sorunlardan olagelmiştir, Bugün bu 

dengesizlik giderilmeye çalışılmaktadır. Şu and~ yönetimin 

yine en önemli sorunu nitelikli ~ersonele sahip!olmayışıdır. 

lViüesseseye, 440 sayılı ~anunla yönetim kuruluna bırakılmış 

olan kadro tgspiti, son yıllarda Maliye Bakanlı~ı'nın vize

sine tabi tutulmuştur. Ancak, Maliye Bakanlığınqa yapılan 
' 

uygulama ile getirilen s~nırlamalar müessesenin nitelikli 

personel temininde güçlüklere neden olmuştur. Müessesede dur

durulan personel al:1mı ve eldeki kadrolar~n Genel Müdi:irlükçe · 

alınması sonucu üretim art~şı ~çin gerekli olan personel s~

kıntıs:ı ortaya çıkmışt~r. 
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). Ust Yöneticilerin Basit İşlerle Yıpratılması 

Müessese yönetiminde dikkati çeken bir özellik, daha 

önce belirttigirniz merkeziyetçi bir yönetimin v.arlı~;ı dır. 

Merkeziyetçi bir yönetimin oluşması sonucu, üst düzey yö

neticileri ayrıntılarla uğraşmak zorunda kalmışlardır. Mü-

essesenin kuruluş görev ve·. çalı şma ana yönetmeliklerinde, 
i 

her görev için görev tanımlarının yapılması ve iş özellik

lerinin belirtilmesi öngörüldüğü halde, bu şartlar yeterin-

ce yerine getirilmeu~kte ve bunun safiucunda yapılan işlerde 

bir karmaşıklık ortaya çıkmaktadıro Müessese yönetim kadro

sunda bulunan yöneticilere yeterince ilgilenemiyeceği kadar 

birimlerin bağlanması sonucu, işlerin zamanında yapılamama-

sına yol açılmıştır. Müessesede bulunan organizasyon el ki

tapları ve müessese çalışma yönetmelikleri, yönetim açısın

dan akılcı düzenlemeler getirmiştir. Ancak, ço~u zaman bu 

yazılı belgeler uygulanamaını ştır. Müessese yöneıtiminin, böl

geler üzerindeki etkinli~i-oldukça fazladır. Bölgeler y~pa

cakları her türlü işlerinde müesseseye danışmak zorunda. kal

maktadırlJar. Müessese yönetiminin bu şekilde allması bölgeler 
' i 

il e koordinasyonu olumsuz yönde, e tmlemi ştir. : 

4. Yöneticilerin Yetki Devrinden Kaçınınalarından 

Kaynaklanan Sorunlar: 

Müessese yönetiminde karşılaşılan bir ö~ellik yöneti.:.. 

cilerin yetki devri konusunda oldukça katı tutum içinde ol-

malarıdır. Bugün ülkemiz işletmelerinde önemli .sorunların 
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başında yer alan yetki devri sorunu, müessese içinde geçer

lilik arzetmektedir. Güni.imüz işletmeciliğinde yÇ)neticiler 

yanlarında çalışan kişilere yetki devretm~kten ~açınmakta

dırlar. Bu tutum kar.~ısında işletmelerimizde iyi yönetici 

yetiştirilmesi engellenmekteuir. Müessese yönet:j.minde bugün 

yönetici olarak çalışmakta olan yöneticiler geçmiş yıllardan 

beri süre gelen yetki devri sorunundan yakınmak~adırlar.Fa

kat halen kendileri de yetki devretmekten kaçın<fıklarını vur

gulamaktadırlar. 

5. Müessese Yönetimine Dış Müdahalelerin Yarattıgı 

Sorunlar; 

Müessese özerk bir yönetim ile yönetilmesine raGmen,uy

gulamada, TKİ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgına bağ

lı bir yönetime ta·bi olmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlıgın

ca yapılan düzenlemeler gün geçtikçe arttığından, 440 sayı

lı kanunla getirilen ayrıcalıklara ragmen GLİ Müessesesi 

bir İktisadi Devlet Teşekkülü iken kurum hergün biraz d~~a 

kamu yönetiminin içine girmektedir. lVIüessese yöneticileri 

yönetirole kendilerine verilen yetki ve sorurnlulı;tklarırı yö-
, 

netmeliklerde kaldağını, çoğu kez uygulamada ku:tlanılama-

dığ~nı belirtmektedirler. 
! 
i 

6. Müessese ve Bölgeler Arasında Koordinas~on Noksan-

lığından Kaynaklanan Sorunlar~ 

GLİ Müessesesinin önemli sorunlarından bir:diğeri de, 
1 
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müessese ve bölgeler arasında, g~rekli olan koo~dinasyonuB 

istenilen düzeyde gerçekleştirilememesidir. Bil~ndiği gibi 

bölgeler her türlü faaliyetlerinde müesseseye k~rşı sorum

lu olduklarından, yapmaları gereken en ufak bir işte dahi· 

müessese yönetimine danışma ihtiyacını duymaktadırlar. Böl

gelerin yönetimine ait yönetmelikleri olduğu ha].de, bölge 

yöneticileri müessese yönetiminin haberi olmadan hiçbir faa-

,liyette bulunamamaktadırlar. Bu nedenle, çoğu zaman müesse

se .ve bölgeler arasinda görev çekışmaları ortaya çıkmakta

dır. Başka bir deyişle, müe~sese ile bölgeler arasıada iş

birliği ve koordinasyon istenildiği biçimde sağ].anamamıştır. 

7. Müessese ve Bölgeler Arasındaki ıı,arklılıkların 

Yarattıgı Sorunlar: 

Müessesenin bölgelerden ayrı olan bir sorunu da, mah

rumiyet bölgesi uygulamasında ortaya çıkan ayrıcalıktJ,r. · ·· 

Müessese mahrurniyet bö_lgesi sayılmamakta, müesseseye bağlı 

bölgeler ise mahrumiyet bölgesi olarak kabul edilmektedir. 

Ivlahrumiyet bölgesi kapsamının dışında kalan müessese bazı 

tazminatlardan.yar~rlanamamaktadır. Müessesenin bölgelerle 

aralarındaki 14 Km ve 17 Kın'lik uzaklığın mahrumiyet bölge

si seçiminde değer kazanmasını müessese yönetimi bir şans--

sızlık olarak kabul etmektedir. Geçmiş yıllardaki yönetim 

zamanında müessesenin de mahril.miyet bölgesi için
1

de yer aı- · 

dığını belirten bugünkü yönetim, kendilerinin bu konuda : 

pasif kaldıklarını kabul etmektedirler. Bugün 
! . . 

mü;essesenin 
1 . 
ı 
1 

ı 

1 

i 
! 
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mahrumiyat bölgesi olaruk kabul edilmemesi, müessese ve 

bölgelerde çalışan personel arasında ücret farkil.tı.lıklarJ.

na neden olmaktadır. 

s. Ücret Farklılıklarının Yarattığı Sorunlar: 

Müessese içinde bazı ücret farklılıklarının yanında 

devlet memurları kanununa tabi olan perso.rıel ile, işçi sta

tüsünde olup toplu sözleşmeye göre ücret alan kuruluş için

deki personel arasırıda da farklılıklar görülmektedir. Mües

sese ve bölgelerde maaş ve ücretler dışında b~zı sosyal im

kanlar vardır. Bu sosyal i~anla~dan müessese ve bölgelerde 

yararlanma bazı farklılıkları ortaya çıkarmıştır. Sözgelimi, 

müessesede çalışan yönetici ·ve memur personele geçmiş yıl

larda verilen yakacak kömür bugün verilmemekteJir. Müessese 

geçmiş yıllarda memur personeline yakacak olarak 8 ton kö

mür vermekte iken, bugün yakacak kömür verilmemekte(tir. Bu-

günkü uygulama memur personel ve yöneticiler arasında hoş

nutsuzlukla karşılanmaktadır. Müessesenin işçileri ise yaka

cak kömür yard~mından yararlanmaktadır. Ayrıca, müessese ve 

bölgeler arasındaki ayrıcalık, yakacak kömür yardımında da 

ortaya çıkmaktadır. Bölgelerde çalışan tUm yönei;ici ve memur 

personel ile işçiler yakacak olarak 8 ton yardımından yarar

lanabilmektedir. 

i 
Müessesenin memur personeli geçmiş yıllard$ fazla mesai 

ı 
yaptığında, fazla mesai tazminat:ı. aldıkları halQ.e, yeni uy-. ı 

' ~ 

gulamada memur personel mesai sa~tleri dışında çalıştıkla-, 
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rında fazla mesai tazminatı alamamaktadırlar. Müessese ve 

bölgeler ayrımı bu konuda da ortaya çıkmaktadır.; Bölgeler

de çalı şan memur perso:ıel fazla mesai yaptıkları.nda ek ola

rak tazminat alabilnıektedirler. Müessese ve bölgeler ara-

sındaki bu karma:şıklık henüz giderilememiştir. 

9. Kullanılan Makina, Teçhizat ve Yedek Parça Temininden 

Kaynaklanan Sorunlar: 

.Müessesenin öacnıli sorunlarından birisi de, kullanılan 

makina, teçhizat ve yedek p~rça temininde karşılaşılan güç

lüklerdir. Gün geçtikçe art~n talebi karşılamak için çok bU

yUk miktarda dekapaj zorunlu olmaktadır. Müessesade kullanı

lan makina ve araçların yedek parçalarının temininde.büyUk 

güçlükler ortaya çıkmaktadıro Çünkü, kullanılan makina ve 

teçhizatın tamamı yurt dışından alınmaktadır. Dışa bağımlı 

olan müessese, makina ve teçhizat yedek parçalarını ve·t~s-

tiklerini muhtazam olarak temin edememektedir. Kullanılan 

mak~[ na ve teçhizata ait yedek parça temini için günlerce 

beklemek zorunda kalan müessese dekapaj işlemlerini zamanin-

da yapamamaktadır. MUessese makina ve teçhizat yedek parça

larının temininde döviz sıkıntı'sı ile karşılaşmaktadır. Mü

essese döviz temini için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna 

baş~lrmakta ve döviz temin edilene kadar uzun sürgler bekle-
, ' 
1 

mek zorunda kalmaktadır. Bu bekleme süresinde diğer maki~a . 
1 

ve teçhizat daha fazla kullanıldı~ından, arızalarla karşıla-
i 

şılmaktadır. lVIüessese bu nedenle çoğu kez dekapa:j işlerini 
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ihale yoluyla yaptırmak zorunda kalmaktadır. 

10. Finansman Sorunu: 

Müessesenin finansman sorunu, bugün bütün iktisadi 
' ! 

Devlet Teşekküllerinin ortak sorunlarındandır~ İktisadi 
1 

Devlet Teşekküllerinde finansmanla ilgili her konunun ku-

ruluş dışında tespit edildigi, maliyetleri meydşna geti-

ren unsurlara hakim olunamadığı, ayrıca satış fiyatlarının 

tespitinde etkili olunamadığı ve finansman yetersizliği 

her fırsatta dile getirilmiştir. Müessesenin finansman so

runu, dı ş_ kredi temininde ki güçlükler ve döviz yetersizli

ği·olarak ortaya çıkmaktadır. _Daha önce belirttiğimiz gibi 

kullanılan makina ve teçhizat yedek parçalarının ternininde 

döviz sıkıntısı, finansman sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Müessesenin geçtil;imiz yıllarda kullandığı makiı;ıa ve teçhi

zat yedek parçalarının gerekli zşmanlarda teminedilememe

si, dış finansman imkanı bulunamaması nedeniyle ortaya çık-

mıştır. Müessesenin içinde bulunduğu dış finansman sıkıntı

sı nederfiyle, · müessese tarafından yapılması gereken dekapaj 

işleri, çoğu zaman ihule yoluyla yerine getirebilmiştir.Mü

essese yönetimi, üretim ile ilgili olarak maliyet artışla

rından etkilendiklerini, fakat bu artışlara katlanılabile-

ce ği ni, ayrıca iiretim sot,unda s atı ş fiyatları nı n yeniden 

düzenlenebi~eceğini, gerekirse diğer yan ürünlerin de satış 

fiyatlarının değiştirilere.k, maliyet artışlarından pek faz-

la etkilenilemeyece~ini savunmaktadırlar. 



/ 
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11. Personel E~itiminin Yetersizliğinden Kaynaklanan 

Sorunlar~ 

Müessesenin personel sorunu olarak göze eğ,i tim yet~r-
i ı 

sizliği çarpmaktadır. Niteliksiz personelin büyük bir ç6-
ı 
! 

ğunlugu personel e ği timine tabi tutulmamı şlardı[ı:'. lviüesse-
ı 

' 
se ve bölgelerde işin gerektirdiği eğitimden yo~sun işçi-

ler işe alınmış ve işbaşında eğitim yetersiz kalmıştır. P~r-
i 

sonel eğitimi uygulaması geçmiş yıllarda isteni~en düzeyde 

gerçekleştirilemeuıiştir. Müessese ve bölgelerde; yönetim kad

rosu ve memur personel için geÇtiğimiz yıllarda kurulan ya-
ı 

bancı dil la baratuvarı henüz faaliyete geçme miştir. Yönetim 

tara~ından yararlı olacağına inanılan dil labaratuvarı için 

gerekli olan malzeme ve öğretici temin edilememi'}tir. Bu 

faaliyetin göstermelik bir faaliyet olduğu görüşü müessese

de yaygınlaşmıştır. Gelecek yıllar için personel eğitiminin 

tamamen gerçekleştirileceği ve istenilen sonuca ulaşıl~ca~ı-

nı söylemek oldukça gUçtür~ 

12~ Yerleşim ve Lojmaq Sorunları: 

Müessese ve bölgelerd~ yöne~imi uzun süred~r ilgilen

diren bir sorun, memur personel ile teknik hizmetlerdeki 

personelin lojmarılardan yararlanmasındaki karmaşıklıktır. 

Memur personelin bazılarına tahsis edilen lojmanlardan a

lınan kira bedelleri, teknik hizmetlerdeki personelden a

lınan kira bedellerinden fazla olmaktadır. Müessese yöneti

mi bu dengesizliği bir türlü ortadan kaldıramamıştır. Genel 
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Müdürlük tarafından belirlenen kira bedelleri memur perso-

nele a~ır bir yük getirmiştir. Tek~ik personel ise daha az 

kira ödemektedir. Bu karmaşıklık müessese ve bölgelerde ~e

mur personel ve teknik hizmetler personeli arasında bir hu

zursuzluk ortamı doğurmuştur. 

13. Araştırma Geliştirme liioksa.ılığının Yarattığı 

Sorunlar: 

Mües.sesenin göze çarpan bir yönetim sorunu ;da, Türkiye 
' 

genelinde tüm Kamu İktisadi Teşebbüslerinde qldıtğu gibi a-
1 

raştırma-geliştirme faaliyetlerine gereken önemlın verilme-

yişidir. özellikle üniversite-:müessese bütünleş.Dfesi saf;la

namamış, modern işletmaçilik yöntemlerinden gereğince ya

rarlanılmamıştır. Müessese organizasyonu içinde araştırma

geliştirme birimi bulunmamaktadır. Modern işletmeciliğin 

bir gereği olan srsştırma-geliştirme biriminin yokluğu mü-

essese için bir kayıptır. Ayrıca, bilgisayar kullanımı için 

gerekli olan yatırımlar tamamlanamamı :}tır. Müessesenin ol-

dukça fazla olan personelinin tüm işlerini kısa sürede ya

pabilecek olan sistem analisti ve prograrncıları gibi önem

li personel temin edilememiştir. lVIüessesenin bilgisayar 

kullanımı ±çin muhasebe ve personel işlerinde faaliyetle

rin hız kazandırılacagı göz, önüne alınırsa oldukça kayıp 

verdiği kendiliginden ortaya çıkmaktadır. Eldeki sistemi 
' 

kullanabilecek iyi yetişmiş sistEım analisti ve programcı-

ların temin edilemenıcsi, miihendislik, stok kontrolü, ü;r-e-
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tim planlarnc.;sı, yöneylem a-ruştırrnaları gibi konularda mo

dern işletmecilik tekrıiklerinin gereflince uygulamımaması

na neden olmaktadır. 

özet olarak Garp Linyitleri İşletmesi hlUessesesinde 

karşılaşılan sorunlar, başlangıçta belirttilimiz gibi İk

tisadi Devlet Teşekküllerinde saptanan sorunlarQ.an ayrı o

larak düşUniilemez. G.IJ.İ .. Müessesesinin karşılaştıgı sorun

lar, sosyal ve kUltürel açıdan kısıtlı olanaklara sahip o

lan müessesenin yönetim kadrosuoun sık sık deği1~tirilmesi 

sonucu kendine has sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Mües

sese yetişmiş yöneticileri kısa sUrelerle bünyesinde barın

dı:cabilmektedir. KLımu işletmelerinde görülen bu tUr uygula

malar, müessesade dE.J. gözlenrnekteJir. ı\iUessese için yöneti

ci yetiştirme aslında bir sorun yaratmaması gereki~ken,böl

gelerde yetiştirilen yöneticiler, müesseselerde daha aktif 

görevlere get irilemc: :ektedir. 

Garp Linyitleri Işletmesi Müesseseuinda yaptıgımız bu 

çalışmada, gördü;;ürnüz ve özetlemeye çalıştıi.!;ımız sorunlar, 

esas itibariyle yönotiın ve organizasyon sorunları olup, baş

langıçta belirttiGirniz gibi İktisadi Devlet Teşekküllerinde 

karşılaşılan sorunlar ile te me lde aynı dır. 11.iüe ss e se ele karşı

la.şılan sorunların b:iyUk bir kısmı ,mevcut sistemin yetersiz~ 

liginden ziyade hat<:ilı uygulamalardan doLmaktadır.Müessese 

ile ilgili olarak hanl~i düzenleme yapılırsa yapılsın, temel 

işletınecilik prensiplerine ters düşen uygulamalar yapıldık

ça olumlu so•1uç alıtımcısı mümkiin olmayBcaktır. 



IV. SONUÇ 

Türkiye Kömür İşletmeleri içinde yer alan, .ülkemiz 

linyit üretiminin büy·Uk bir kısmJ.nı gerçekleştiren ve ül

ke ekonomisine büyük katkı saglayan; Garp Linyitleri İş

letmesi Müessesesinde ya:tJtJ.ğJ.mız bu çalışına sırasında,göz

leyebildiğimiz yönetim ve organizasyon sorunlarının çözümü, 

eksikliği belirlenen sorunların giderilmesi ve yanlışlıkla

rın düzeltilmesi ile istikrarlı bir yönetime. kavuşabilecek

tir. 

Müessesenin üst dUzey yöneticilerinin kendilerine dü

şen görevleri tam maneısıyla yapınaları ve görev kapsamına 

gjren konuları mutlaka çözümlemeleri gerekmektedir. Ülke

miz işletmelerinin en büyük sorunu, iyi yetişmiş yetenekli 

yöneticilere duyulan ihtiyaçtır. Gün geçtikçe artan yöneti

ci talebi yönetici arzının sıaırlı olması nedeniyle bir 

türlü çözümlenemerııektedir. Müessese geçtiğimiz yıllarda çok 

sık yönetici degişiklikleriyle karşılaşmıştır. Müesseseye 

gelen her yönetici, birlikte çalışaca~ı yönetim kadrosunu 

değiştirmiş ve iste.dlen istikrarlJ. yönetim bir türlü ger

çekleştirilememiştir. Müessese yönetiminin başarılı olabil

mesi için, müesseoeyi yönetmekle yetkili kılınmış yönetici

lerin ve yönetim kurulunun sürekli görev yapması mutlaka 

sağlanmalıdır. Geçti~imiz yıllarda siyasi iktidarıara göre 

yapılan yönetici atamalarının önüne geçilmiştir. Göreve ge-
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tirilen yöneticilere ve yönetim kadrosuna başarı sa~laya

bileceği kadar süre tanınınalı ve kı sır çekişmelerin önüne 

geçilmelidir. 

Müesseseye atanan yönetim kadrosunun, bölgelerde et

kinliği sağlaması için, bölgeler ile koordinasyon mutlaka 

sa~;lanmalıdır. Müessese sorunlarını gc5rebilen ve kesin çö

züm getirebilen uyumlu bir yönetim kadrosu kurulmalı ve bu 

yönetim kadrosuna yeterince süre: ·tanınmalıdır. Özellikle 

işletmecilikle ilgili sorunların çözümlenmedigi ve birik

mesine neden olduğ-ı.i basit işlerden yöneticiler kurtarılma

lıdır. Yönetim kadrosu mües,sesenin anında çözümlemekle so

rumlu olduğu faaliyetler dışında basit işlerle uğraşırıama

lıdır. lVIüessesenin mevcutsisteminin hatblı uygulamaları 

giderilerek, sisteme akılcılık kazandırılmalıdıro 

1\tiUessesede son üç yıldır durdurulan personel alımı so

nucu elde kalan nitelikli personel sıkıntısı giderilmeli

dir. İşe yeni alınacak personel seçiminde dikkatli olunma

lı, yeni alınacak personelin işe ve işyerine uyumu mutlaka 

saij;lanmalıdır. lJiüessesenin üretim artışı için gerekli oldu

ğuna inanılan personel temini, belli bir plana bağlanmalı, 

nitelikli persoilel temini için, eğitim kurumları ile tutar

lı ilişkiler kurulmalıdır. İşe alınarı personel mutlaka yön

lendirilmelidir. Personelin iş üzerine egitimi ~a~lanmalı, 

gelecekte uygun dönemlerde personel eğitimi kogi4,sunda yapı

lan çalışmalar objektif ölçülerle denetlenmelid~r. 
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ıvruessese personelinin özlük hakları, yaptığı işin is

tediği eğitim, yetenek, fedakarlık, risk ve yıpfanmalBrı 
i 

gözetilerek, geçimjne yetecek bir düzeyde ücret:ödenmeli

dir. Üstün ba~arılıları ödüllendirme, belli bir sisteme 

cöre yapılmalıdır. Lüessese personelinin da~ılı~ına özen 

gösterilmelidir. lllemur personel ile teknik hizmetler arasın

da uyum sağlanmalıdır .. Müessese personelinin sosyal imkan-

lardan yararlanmalarında bir denge sağlanma1ı4ır. Aynı konu 

üzerinde müessese ve bölge ayırımına son verilmelidir. 

Garp Linyitleri İşletmesi lVHiessese~;i ile bölgeler ara-

sındaki bazı farklılıklar mutlaka giderilmelidir. Mahrumi-

yet bölgesi uygulamasında müessese merkezi ile bölgeler ay-

rı ayrı ele alınmışlardır .. Esasen mUessese merkezi ile böl

geler arasında sosyal imkanlar açısından pek önemli bir fark 

yoktur. J!'akat bölgeler mahrumiyet bölget:ıi sayı lmakta, mües-

sese merkezi ise mehrue1iyet bölgesi kabul edilmemektedir. 

Bu sebeble bazı tazminatlardan müessese merkezi yararlana

mamaktadır. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu bu sorunu çö-

zümleyici bir merci olarak elinden geleni yapmalıdır. ~ües

sese personeli geç.ıi~; yıllarda bazı· sosyal imkanlardan ya

:r•oı~lanıyor iken, buc;ün bazı sosyal imkanlardan yararlanama-

ınaktadır. lVIüessese için huzursuzluk ortamı doğureırı bu sorun 
"-

giderilmelidir. ~üessese ve bölgelerin personellerine aynı 

imkanlar verildi~inde bu sorun ortadan kalkacaktır. 

Müessesenin kullandıgı makina ve teçhizat yedek parça-
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larının temini için bir yönetmelik hazırlanmalı, diğer kö-

mür üretimi yapan müesseseler ile işbirliği sağlanmalıdır.· 

Uzun süren beklemeh:r, en aza indirilmeli, araç ve gereç 

temini için belli bir fon oluşturulmalidır. Kamu kuruluşla

rı ile sıkı bir işbirliği sa~larunalı, döviz temini için u

zun süre beklenmemelidir~ 

Müessese organizasyon yapısında en kısa zamanda araş-
i 

tırma-geliştirme birimini oluşturmalıdır. Kamu ~esiminde 

yer alan bilimsel kurul u ;~:;lar la sı kı bir i .şbirliğine gidi

lerek,araştırma-geli(?tirme faaliyetleri modern işletmele

rin gerektirdiği dilzeye çıkarılmalıdır. 

Müessese yönetiminde etkinliğin tam olarak sa~lanabil-

mesi için, çalışma yUnetmeli~inde belirlenen gUrev ve so-

ruınlulukların, ka{:) t üzerinde kalınasından kurtulunmalı ve 

uygulamada mutlaka herkes yetki ve sorumluluklarını yeriLe 

getirmelidir. lVIiiessese yönetimi bölgeler üzerinde etkinli-

ğ:Lni sürdürmali falce;;t bölgelerin faaliyetlerinde özerkliti;i 

saglanmalıdır. Bölgeler yapacakları basit işlerinde müesse

seye danışmadan iş yapabilmali, yapılan işlerin soıruçları-

nı müesseseye bildirmelidirler. 

Yönetim fonksiyonlarından pl~nlama ve bütçelema önem 

kazanmalı, üretim pl~nlaması ile üretim programlaması abar-

tılmamalı, gerçekçi bir yaklaşım ile hazırlanmalıdır. He-

deflenen üretim miktarları mutlaka gerçekleştirilmelidir. 

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinde .yaptı~ımız bu 
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çalı şma sırası rı da, görülen ve açıklamaya çalı ştı[ımı z mü

essese sorunlarından sadece birkaçı bile, bu sorunlsrın 

çözi.imünde yasal düzenlemelerden çok işletmecilik prensip

lerinin uygulanmasını gerekli kılmaktadır. 

Müessese işletilirken iyi ve sürekli bir yönetime sa

hip olur, müessese ile ilgili kararların alınmasında ka1·ar 

alma serbestliği tanınır, her türlii politik müdahalelerden 

uzak modern işletme ilkeler;Lnin uygulanmasına imkan verilir 

ve uygulamaya özen cösterilir ise ekonoctimizin vazgeçemeye

ceği Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi, karlılık ve ve

rimlilik esaslarına göre çalışsn modern işletme niteligine 

bürünebilecektir. 
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GARP Lİ!JYİTLl~IÜ İ ;jLET.l/illSİ !vlÜESS.GSESİ MÜDÜR 

YARDilVICILARLuiN GÖREV VE .SORUMLULJKLARI : 

İdari işler MüdUr Yardımcısının Görevleri: 

Ticari, sosyal, mali ve idari konularda müessesenin 

çıkarlarına ve mevzuata uygun olarak, işlerin rasyonel bir 

şeki~de ylirütülmesini sa~lamaka 

Finansman konularını gereği gibi takip ve idare etmek. 

Hukuki, sosyal ve mali konularda tatbikat beraberligi sağ

lamak. Personel ve işçi konularını ihtiyaca göre tanzim ve 

idare etmek. 

Teknik İşler(İstihsal)'Müdür Yardımcısının Görevleri: 

İstihsal ile ilgili ve, istihsale yardımcı çalı şmaları 

düzenlemek ve çalışmaların aksam~dan verimli ve rasyonel 

bir şekilde devamını temin etmekA 

İstihsal ile ilgili çalışmaları takip v~ kontrol et

mek, gerekli tedbirlerin alınmasını sa::f;lanıak ve kömlir is

tilıualinin teknik ve ekonomik icaplara göre gelişmesini ve 

devamını temin maksadıyla etüdler yapmak ve yaptırmak. 

İş programları, periyodik faaliyet raporları ve diğer 

istihsalle ilgili istatistiki bilgileri.karıuni veya daha 

önce belirtilen süreler içinde hazırlamak. 
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Teknik İşler(EtUd-Tesis) Müdür Yardımcısınin Görevleri: 

Yeni tesisat, teçhizat ve imalata ait etüdlerle ame

najman program ve planları hazırlamak veya hazırlatmak. 

Tesisleri inşa ettirrnek ve teçhizatın montajını yapmak ve

ya yaptırmak. Müessesenin yatırım faaliyetlerin;i izlemek, 

aksayan hususları tesbit etmek ve önerilerde bu~unmak. 

Teknik İşler(Iviateryal-Mekanizasyon) Müdür Yardımcı sı

nın Görevleri: 

İş programlarında veya beş yıllık planlarda müessese

nin istihsal hedeflerinin aksamaması için bölgelerin ve 

müessese merkezinin biitiin makine, tesisat, yedek parıga ih

tiyaçlarını te s bit etmek ve gelecekteki artı ş ları da dik-, 

kaı!ie alarak spesifikasyonlarını·, şartnamelerini hazırlat

mak. 

Bölgeler arası malzeme stoklarını takip, sarfiyatı 

kontrol ve gerekirse malzeme aktarmalarını yapmako Iv:Uesse

se ve· bölgelere ait teçhizatın bakım ve tamirlerinin özel 

yönetmeliklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol 

etmek. 
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TLirki,ye Kömür İşletmeleri Kıırumu Garp Linyitleri İşletmesi 

Müesse se si Kurul u ş Görev ve Çalı şma Ana Yönetıncli 1'';i. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1981 Yılı Genel Haporu. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pl~nı. Ankara: T~C.Başbakanlık 

Devlet Planlama Teşkilatı. 1979. 

T.C.Resmi Gazete. 28 Ekim 1983. S.l8205. 


