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MEMLEKETIMIZ KOMUR ISTIHSALI
ve
RANDIMANLARINA BAKIŞ
K. E R D E M
(3 üncü sayıdan devam)

b.) LİNYİT İSTİHSALİ:
1.) Devlet Teşekkülleri:
Mahalli idareler ve devlet teşekküllerin
ce çalıştırılan işletmelerdir. Bunlardan birisi
Çorum Özel İdaresince kurulan mahalli ida
relere ait olan imtiyazlı ALPAGUT Linyit İşletmesidir. Diğeri ise Devlet Demir Yollarmca çalıştırılan 1953 senesine kadar Devlet,

1958 senesine kadar İktisadi Devlet Teşekkü
lü ve 1958 de Amasya Özel İdaresi tarafından
satın alınarak mahalli idareye ait bir işletme
olan ÇELTEK Linyit İşletmesidir.
Bu 2 işletmenin 1950-1960 istihsal, satış,
dahili ve umumi randımanlarını gösterir cet
vel aşağıya alınmıştır.

MAHALLİ İDAREYE DEVLET TEŞEKKÜLLERİ: Ton olarak

( *) İstihsaller satışa göre evsaf göz önüne alınarak takribiyetîe
konmuştur.
(**) Dahilî randımanların 1953 (Dahil) e kadarı takribidir.

2.) İktisadi Devlet Teşekkülleri:
T. K. İ. Kurumuna bağlı Garb Linyitleri
İşletmesi müessesine ait; Tunçbilek, Değirmisaz, Seyitömer ve Soma mıntıkaları ile 1
no paragrafta D. D. Y. nın İktisadi Devlet Te
şekkülü bulunduğu devrelerdeki Çeltek Lin
yit İşletmesi bu kısımda mütalâa edilmiştir.
Bu iktisadi devlet teşekküllerinin 1950-1960
istihsal, satış ve randımanlarını gösterir cet
vel keza aşağıya alınmıştır.
Mahalli idarelere ve devlet teşekküllerin
ce işletilen müesseselerden;
a.) Çeltek Linyit İşletmesinde, son sene
lerdeki istihsal azlığının gerek mahalli ihti

yaç ve gerekse yatağın son toplamalarının
yapılması ve daha başka' muhtemel rezerv
kısımlarının aranması ve ocak adedinin azal
ması sebeb olmaktadır. Randımanların, da
marın 2.20 metre kalınlıkta tek damar ve
çok arızalı olması ancak bu seviyede tutul
masına sebep olmaktadır. Bununla beraber
ocakların teçhiz edilmesi suretile dahili ran
dımanın artabileceği ve umumi randımanın
üzerinde durulması icap edeceği kanaatmdayım.
b.) Alpagut Linyit İşletmesinde; istihsal
satış imkânları ile paralel artmakta (9 mis
line yakın) ve bu işletmeden bugünkü istih-
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şalin birkaç misli yapılması mümkün bulun
maktadır.
Kuruluşu ile, mahalli halk ihtiyacını kâr
gayesi gütmeden temin eden işletme, artan
talepleri karşılamak üzere iktisadi devlet te
şekkülü zihniyeti ile lüzumlu teçhizatın temi
ni ve hazırlıkların yapılmasına bu yıl başlan
mış bulunmaktadır.
Randımanları, 1954 senesine kadar muay
yen işin yapılması şeklinde olan çalışma, bi
lâhare iş kanununa intibak ettirilmiştir. Ran
dımanların artırılması, ocakların teçhiz edil
meleri ile mümkün olacak ve iyi bir çalışma
ile % 50 den aşağı olmamak üzere artabile
cektir.
İktisadi Devlet Teşekküllerinde;
1950 deki istihsalin 1960 da 3 misline ya
kın arttığını ve buna mukabil satılık kömür
de bu artışın 2 mislinden biraz fazla olduğu
nu görüyoruz. Bu, Devletçe bu teşekkül kö

mürlerinin yıkanması prensibinin kabulü,
açık işletmelerden yapılan istihsallerin bü
tün istihsalin % 40 ı civarında oluşu gerek
bu kısımlardan ve gerekse mekanizasyon dolayısile kömürün kısmen pis istihsal edilme
si mecburiyetinden doğmaktadır.
Randımanlar yalnız yeraltı tatbikatına
ait olup açık işletmelerin nazarı itibara alın
maları ile bu rakamların üstüne çıkacağı ta
biidir. Mekanizasyon ve işin teksifine başlanı
lan 1951-1954 senelerinde bariz tesirler görül
mekte ve bunların gittikçe İslah ve daha iyi
ye götürüldüğü memnuniyetle görülmekte
dir. Bu randımanların önümüzdeki devreler
de artırılmasına devam edileceği ve iyi neti
celer alınacağına inanıyoruz.
2.) Özel Sektör İşletmeleri:
a.) Taş kömürü istihsali; Antalya, Akse
ki ve Konya Bozkır mıntıkalarında permokarbonifer tabaka içinde bulunan taş kömü-
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rü yatakları çok arızalı, pis evsaf ve ince da
marlar yüzünden halen faaliyette bulunma
maktadır. Çok kısa bir süreye inhisar eden
bu çalışmalar üzerinden durmıyacağım.

b.) Linyit istihsali; Memleketimizin he
men her tarafına yayılmış olan özel linyit
müstahsilinin sahaları, daha ziyade Batı ve
Kuzey batı Anadoluda toplanmaktadır, özel

sektörün 1958 başı itibarile faaliyet sahasına
giren imtiyaz ve işletme ruhsatı adedi 233 ü
bulmaktadır.

özel linyit sektörünün I960 da 1.085.003 ton
imrar etmekle 10 sene içinde 11 mislinden
fazla bir inkişaf sağladığı anlaşılmaktadır.
Bu istihsal artışının 1956 senesinde özel sek
tör istihsalinin tevzi ve tahsis yolu ve kömür
satış ve tevzi müessesesinin garantisi ve yar
dımı ile bir misli süratlendiğini aşağıdaki is
tihsal ve imrar cetvelinden görüyoruz.

İstihsal yapılmaktadır ki; bu tarifle özel sek
tör linyit müstahsilinin çok iptidai durum
da olduğunu, buna rağmen; 1950 de 104.397
ton istihsal ve 96.439 ton imrar yapabilen

ÖZEL SEKTÖR LİNYİT İSTİHSAL VE İMRAR DURUMU:

Özel sektöre ait bu toplu bilgiler dışında
ayrı ayrı gerek istihsal ve gerekse randıman
ları bir araya toplama imkânı bulunmadığın
dan Ege Madencilik A. Ş. Çamlıca Linyit İş
letmesine ait rakamları vermekle iktifa ede
ceğim. Bu işletme, özel sektör içinde birinci

ESE MADENCİLİK A. Ş.:
ÇAMLICA LİNYİT İŞLETMESİ

mevkii işgal eden ve her bakımdan numune
olarak gösterilebilecek bir durumda olup
randımanlardaki gayri mütecanis tahavvüllerin ifadesini teknik tatbikattan ziyade her
yılm kendisine mahsus karekteristik konjoktüründe aramak gerektiği ifade edilmekte
dir.
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Diğer belli başlı senevi 50 bin tonun üs
tünde istihsal yapan özel linyit işletmelerin
de dahili randımanların 750-1250 kg umumi
randımanlarında 600-900 kg arasında değişti
ğini görmekteyiz ki bu rakamların küçük ol
duğunu kabul etmeğe mecburuz.
Son yıllarda özel sektör piyasa durumu
dolayısile istihsal ettiği linyiti satmakta güç-

lük çekmekte ve devlet sektöründen gerek
D. D. Y. nakliyatında, ve gerekse malzeme
temininde farklı muameleler ile sarsılmakta
dır. Satış ve tevziin müştereken tatbikinde
özel linyit müttahsilinin hemen 2 misli istih
sal yapmasının mümkün olduğunu söyleyebi
lirim.

Bu tablodan görüleceği üzere kömür is
tihsalinin % 85 i 3 vilâyet hudutları ve bütün
istihsalin 22 vilâyet hudutları içinden yapıl
makta olduğu, bunlardan 19 vilâyet sahala
rındaki istihsalde şu şekilde tezahür etmek
tedir.

muhafazasına ve bunun rantabilitesine bağlı
bulunmaktadır.

5 Adedi Senelik

„

1— 10.000 Ton arasında

9

„

„

10— 50.000

„

3

„

„

50—100.000

„

2

„

„

100—150.000

„

Bugün kömür, başka ham enerjiler ve
bilhassa petrolün rekabeti ile ciddi olarak
karşı karşıya bulunmaktadır. Eğer rekabet
kabiliyetimizi muhafaza etmek istiyorsak,
istihsalâtımızm kalitesini artırmak mecbu
riyetindeyiz. Maden işletmeciliğinin iktisadi
durumu masrafların muhafazasından başka,
imkân dahilinde azalmasını da talep etmek
tedir. Bu ancak, istihraç ve ihzar ameliyesi
nin büyük tesislerde temerküz ettirilmesi ile
kabil olabilir. Bunun yerine getirilebilmeside
maden işletmeciliğinin yatırım kuvvetinin

Kömür istihsali, kömürden gayrı ham
enerjilerin rekabeti ile sarsılmamalıdır. Ha
len memleketimiz yakıt problemi plânlanamamıştır. Memleketimizde yukarıda arz edi
len kömür istihsallerine ilâveten 20 milyon
ton odun ve 6 milyon ton tezek istihlâk edil
mektedir. Bunlardan odun ve tezek tamamen
ev hizmetlerinde, taş ve linyit kömürünün
1 milyon tonu teshin hizmetlerinde 1.700.000
tonu nakliyat hizmetlerinde 1.600.000 tonu
elektrik istihsalinde ve 2.200.000 tonuda bü
yük ve küçük sanayide kullanılmaktadır.
Önümüzdeki 5 yıl içinde katı yakıt ihtiyacı
ev hizmetleri ve teshin için 700.000 ton, bütün
fabrikaların (2 nci Demir Çelik Sanayii ha
riç) kurulma ve normal kapasite ile çalışma
ları için 1.300.000 olmak üzere 2.000.000 ton
olarak tahmin edilebilir. Katı yakıt istihlâ
kinin kaloriye tahvili suretile yapılan nisbette ev hizmetleri ve teshin hissesinin % 60 sa
nayi hissesinin % 40 olduğu ve önümüzdeki
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5 sene sonra bu nisbetin sıra ile %55 ve %45
olarak sanayi lehine değişecektir. Bugün nü
fus başına teshin için düşen kalori Avrupa
devletlerine nazaran (Meselâ İngiltereye gö
re 5 defa) 3-6 defa düşüktür ki hayat seviye
sinin yükselmesine paralel olarak yakıt ih
tiyacının artacağı aşikârdır. Ormanlarımızın
muhafaza ve ağaç dikme seferberliği ile ih
yası hayati bir mevzu olarak karşımıza çık
tığı bu sosyal davada, yakıt olarak kullanılan
odunun ve keza ziraatımız için mühim bir
madde olan gübrenin kömür ile yer değiştir
mesini gaye olarak ele almak zorunda oldu
ğumuz artık bir kaçınılmaz gerçektir.
Netice olarak; şöyle bir
mak mümkündür.

sıralama yap

1.) Odun ve tezeğin yerine kömürün ya
kıt olarak ikamesi zarureti, 2. nci Demir ve
Çelik Sanayiinin kurulması, Sanayiin inki
şafı, nüfusumuzun sür'atle artması ve hayat
seviyesinin yükselmesi ile artacak yakıt ih
tiyacı kömür istihsalimizi artırmamızı icap
ettirmektedir.
2.) İstihsali artırmak için bugünden özel
sektör ve Devlet sektörü müştereken gerekli
tedbirlere baş vurmalıdır. Zira, bugünden
alınacak tedbirler bir süre sonunda netice
lerini verecektir. Özel sektörün yatırım yapa
bilmesi için bir fon tesisi veya bir kredi mü
essesesi kurulması, özel sektör işletmeleri
nakliye yollarının devletçe ele alınması ve
istihlâk tahminine ve ihtiyaca göre istihsalin
planlanması gibi.
3.) Yapılacak istihsal bir elden özel sek
tör ve devlet sektörü müştereken tevzi edil
meli ve bu tevzide mercideki maliyet esas
alınmalıdır.
4.) Halkın kömür yakmasını teminen ge
rekli kolaylıklar sağlanmalı ve tertipler alın
malıdır.
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5.) İstihsalin kalitesi ve rekabet imkân
ları esaslı bir suretle daimi bir etüde tabi tu
tulmalı ve randımanlar sür'atle artırılmalı
dır.
6.) Devlet sektörü lehine devletçe yapı
lan indirim, hususi tarifelere son vermeli ve
2 sektör arasında herhangi bir fark düşün
memelidir.
7.) D. D. Y. sezon nakliyelerinde tefrik
gözetmeden indirim yapmalıdır.
8.) Güney ve Doğu Anadoluda ümitli kö
mür sahalarının aranmasına geniş imkânlar
hazırlanmalıdır.
9.) Yatakların hüsünü istismarı tahripten
vikayesi, azami istifade sağlanması, fenni ve
teknik çalışma ve şartnamelere riayetin, de
vamlı murakebelerle temini lâzımdır.
Bizler, kömür işletmeciliğinin rantabilitesinin ayakta tutulması için mücadele et
meliyiz. Bu, maden işletme tekniğinin bütün
sahalardaki kuvvetlerin tam olarak ortaya
konmasını mecburi kılmaktadır, işletme
usullerini geliştirmek ve yeni işletme usulle
ri bulmaz zorundayız. Fakat unutmayalım
ki, ne ocaktaki madenci ne de maden mü
hendisleri ferden bu vazifeyi yerine getirmek
imkânına sahip değildirler. Bu, ancak ilgili
lerin elbirliği ile çalışmaları halinde matlup
hedefe vasıl olabilecektir.
Bu yazıdaki dokümanları temin ve teda
rikine hizmeti geçen meslekdaşlarıma teşek
kürü bir borç bilirim.

DÜZELTME:
(Geçen sayıda)
Zonguldak
Havzası
(Milyon Ton
olarak)
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