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(Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 22.06.2005 tarih ve 24/260 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup
zaman içerisinde yapılan güncellemeler ise Yönetim Kurulunun 22.06.2007 tarih ve 11//346sayılı kararı
ile yürürlüğe girmiştir. )

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ
BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
Amaç ve Kapsam
Madde 1:Bu Yönetmelik; TKİ Genel Müdürlüğünce üretilen, hizmet karşılığı ürettirilen, satın
alınan (kira karşılığı, rüçhan hakkı kullanılarak, v.b.) veya ithal edilen kömürlerin, ülkenin ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla Devletin genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak satışlarının usul ve
esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 2:Bu Yönetmelik, TKİ Kurumu Ana Statüsü ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri
hakkında kanun hükmünde kararname’ye dayanılarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM II
TANIMLAR
Bu Yönetmelikte Adı Geçen;
a) TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,
b)TKİ Birimleri: TKİ’nin merkez ve taşradaki Müessese, İşletme, Kontrol Müdürlükleri ve
Başmühendisliklerini,
c) Müessese : TKİ’nin, sermayesinin tamamına sahip olduğu, kendisine bağlı işletme veya
işletmeler topluluğunu,
d) Bağlı Ortaklık : TKİ’nin, sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu işletme veya
işletme topluluğundan oluşan anonim şirketler,
e) İştirak :TKİ’nin veya Bağlı Ortaklığının sermayesinin en az %15’ine, en çok %50’sine sahip
olduğu anonim şirketler,
f)Kömür:Linyit, Turp, Bitümlü şist, Asfaltit gibi enerji hammaddelerini,
g) Müşteri: Alıcı, kömür satın alan ve karşılığında ücret ve/veya mal veren gerçek veya tüzel
kişileri,
h) Tüketici: Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimseleri,
ı) Bayi : TKİ Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslar dahilinde, yapılacak bir sözleşmeye göre
TKİ Birimlerince verilecek kömürleri tüketicilere satma izni olan Müşterileri,
i) Sipariş: Kömür satış usul ve esaslarına uygun olarak Müşteri tarafından bedeli karşılığında
talep edilen/ısmarlanan kömür cins ve miktarını,
İfade eder.

BÖLÜM III
KÖMÜRÜN PAZARLANMASI VE SATIŞI
Pazar Araştırma ve Tanıtım Çalışmaları :
Madde 3 :TKİ Birimlerince üretilen, ürettirilen, satın alınan (kira karşılığı, rüçhan hakkı
kullanılarak, v.b.) veya ithal edilen kömürlerin; mevcut piyasa koşulları, hava kirliliği derecelerine
ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığı yönetmelik ve/veya genelgeleri ile Mahalli Çevre Kurulu kararları
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dikkate alınarak; pazar olabilecek yörelerde, hangi zamanda, hangi cins ve miktarlarda tüketilebileceği
Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde TKİ Birimlerince yapılacak araştırmalar
sonucu belirlenir.
Pazarlanacak kömürlerin taşınması, stoklanması ve yakılması hakkında tüketicilere öğretici ve
uygulamalı bilgiler TKİ Birimlerince verilir. Gerektiğinde bu konularla ilgili Broşür, kitap, yayın ve
uygulamalı eğitim programları düzenlenir.
Satış Programı Hazırlama Komisyonu :
Madde 4: Müesseselerde, Müessese Müdür Yardımcısının başkanlığında İstihsal ile Pazarlama
ve Satış birimlerinin en üst amirleri ile bu birimlerden Müessese Müdürü tarafından gerekli görülecek
sayıdaki diğer elemanlarından bir satış programı hazırlama komisyonu oluşturulur.
Yıllık Satış Programının Hazırlanması:
Madde 5: Müesseselerin bir sonraki yılın satış programları ; yıllık kömür üretim ve satış
miktarları ile piyasa koşulları dikkate alınarak, aylar itibariyle satışa sunulacak kömürlerin miktar ve
cinsleri, Satış Programı Hazırlama Komisyonunca belirlenir. Belirlenen satış programı Müessese
Yönetim Komitesinin onayını müteakip, Eylül ayı sonuna kadar Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığına
gönderilir.
Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığınca, Müesseselerin yıllık satış programları ile hizmet
karşılığı ürettirilen, satın alınan (kira karşılığı, rüçhan hakkı kullanılarak, v.b.) veya ithal edilen
kömürler de değerlendirilmek suretiyle Kurumun yıllık satış programı hazırlanır ve Yönetim Kurulunun
onayını müteakip yürürlüğe girer.
Satış Usulleri:
Madde 6: Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde aşağıda belirtilen usullerle
satış yapılabilir. Satışlar TKİ Birimlerince yürütülür.
a) İhale yoluyla satış.
b) Protokollü satış.
c) Sözleşmeli satış.
d) Trampa yoluyla satış.
e) Doğrudan satış.
f) Bağlantılı satış.
g) Bayilik yoluyla satış.
h) Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan satış.
i) Bağlı Ortaklık ve İştiraklerimize yapılan satışlar.
SATIŞ USULLERİNİN TANIMI
a)İhale Yoluyla Satış:
Satışında zorluk çekilen kömürler için teklif toplayarak veya ihale yoluyla yerinde (FOB) veya
adrese teslim (CIF) esasıyla yapılan satışlardır.
b)Protokollü Satış : Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak protokollerde belirtilen esaslar
dahilindeki satışlardır.
c)Sözleşmeli Satış

: Sanayi Kuruluşları ile sözleşme esasları dahilinde yapılan satışlardır.

d)Trampa Yoluyla Satış : Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ihtiyaca binaen temin edilecek mal
ve hizmetlerin karşılığının birinci maddede belirtilen kömürlerle takas edilmesi ile yapılan satışlardır.
e)Doğrudan Satış:
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Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer müşteri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kömürlerin,
teslim anındaki fiyatlar üzerinden, peşin bedelle FOB veya CIF teslimi esasına göre yapılan serbest
satışlardır.
Kömürlerin satışında zorluk yaşanması durumunda; Müessese Yönetim Komitesinin teklifi,
Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı’nın uygun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile vadeli olarak da
satış yapılabilir.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel teşebbüsün kömür ihtiyaçları için açtıkları ihalelere, Genel
Müdürlük onayı alınmak kaydıyla, teklif vererek de doğrudan satış yapılabilir.
f)Bağlantılı Satış:
Yönetim Kurulunca onaylanacak şartnamede belirtilen esaslar dahilinde yapılacak bir
sözleşmeye göre, kömürlerin bir bölge veya Vilayete münhasır olmadan gerçek ve tüzel kişilere yapılan
satışlarıdır.
g)Bayilik Yoluyla Satış: Yönetim Kurulunca onaylanacak şartnamede belirtilen esaslar
dahilinde yapılacak sözleşmeye göre, kömürlerin azami satış fiyatları TKİ tarafından belirlenmek
suretiyle Bayilere yapılan satışlarıdır.
h)Bakanlar Kurulu Kararıyla Yapılan Satış: Satış esasları ve hangi kuruluşlara ne şekilde
yapılacağı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen satışlardır.
j) Bağlı Ortaklık ve İştiraklerimize Yapılan Satış: Arz durumu uygun olan veya pazar
bulunmasında zorluk çekilen kömürlerin, Kurumumuzun bağlı ortaklık ve iştiraklerine, önceden
onay alınmak kaydıyla yapılan satışlardır.
Satış Esasları
Madde 7: Kömür satışlarına bu Yönetmelikte belirtilen esaslar uygulanır.
Satış Fiyatları
Madde 8:
-Üretim-Satış Noktasında Teslim (FOB) Kömür Satış Fiyatları; Pazarlama ve Satış Daire
Başkanlığınca; yıllık iş programı hedefleri, TKİ Birimlerinin görüşleri, maliyet ve kar-zarar durumu,
piyasa şartları, arz-talep durumu, piyasadaki üretici ve satıcı firmaların kömür kalite ve fiyatları da
dikkate alınarak değerlendirildikten sonra Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
-Adrese Teslim (CİF) Kömür Satış Fiyatları; FOB kömür fiyatlarına sigorta, taşıma ve taşıma
ile ilgili fire dahil tüm giderler ilave edilmek suretiyle Müessese Yönetim Komitesince belirlenip,
Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığının değerlendirmesi sonucu Genel Müdürlük onayını müteakip
yürürlüğe girer.
Yıl içindeki fiyat değişikliklerinin ; ihaleli, protokollü, sözleşmeli, trampalı, bağlantılı ve bayilik
yoluyla satışlara uygulanıp uygulanmayacağı sözleşme, şartname veya protokollerinde, doğrudan
satışlarda ise “Kömür Satış Esasları” doğrultusunda belirlenir.
İzleme ve Değerlendirme
Madde 9:TKİ Birimleri ve ilgili Daire Başkanlıkları teknolojik gelişmeleri ve değişen piyasa
koşullarını sürekli izleyip görüşlerini, Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığına bildirir. Pazarlama ve
Satış Dairesi Başkanlığı tüm görüşleri değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
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BÖLÜM IV
SON HÜKÜMLER
Yürürlük:
Madde 10:Bu Yönetmelik ve Satış Esasları, Yönetim Kurulunun 22.06.2005 tarih ve 24/260
sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, aynı tarih itibariyle yürürlüğe girer.
Yönetim Kurulunun 13/05/2004 tarih ve 18/273 sayılı kararıyla kabul edilen “Satış
Yönetmeliği” ile 29.07.2004 tarih ve 30/369 sayılı “Satış Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme:
Madde 11:Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü
yürütür.
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