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KOK,HAVAGAZI(ŞEHÎRGAZI)BRÎKET 
ÖZEL ÎHTÎSAS GRUBU 

  RAPORU 

I. GÎRÎŞ 

Devlet Planlama Teşkilatı. Müsteşarlığınca üçüncü beş 
yıllık kalkınma planının hazırlık çalışmalarında birincil enerji 
ham maddeleri özel ihtisas komisyonu kurulmuştur„ Komisyonda çe¬ 
şitli enerji kaynakları dikkate alınarak kömür grubu alt komisyonu 
ve bu guruba bağlı olarak kömürden üretilen ikincil enerji madde¬ 
lerini kapsayan "Kok,Havagazı ve Briket" Özel îhtisas grubu teşkil 
edilmiştir. Raporumuz D.P.T. tarafından verilen"Sektör çalışmaları 
modeli"ne uygun şekilde hazırlanmıştır. 

Sektörün Tanımı ve Sınırlanması: 

İkincil enerji maddeleri olarak Kok,Havagazı(Şehir- 
gazı) Briket temel maddeleri yanında kok gazı,kok bozu ,ham 
katran,ham benzol,ham naftalin,amonyum sülfat gibi tali maddeler de 
dikkate çalınmıştır. 

Sektörün kapsamına giren maddeleri üreten mevcut,ve 
üçüncü beş yıllık plan döneminde hizmete girecek işletmelerin 
yerleri ve ürettiği ana malları gösterir liste tablo (1) dedir. 
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L'ablo (1) SEKTÖRDEKİ KJR ;LUŞLAR VE CJ.İKAE DAĞILIMIABI 

Yeri _ 
1- Karadeniz Ereğli 

2- Karabük 

3“ .skenderun 

4- Zonguldak 

3- Ankara 

6- İstanbul (Beyoğlu) 

Ana jğal 
Kok 

Kok 

Kok 

Kok 

Havagazı 
(Şehirgazı) 
Havagazı 

(şehirgazı) 

İşletme 

7- (Kurbağalıder e Havagazı (.Şehir 
gazı) 

(YedikuleJ 

9- İzmir 

10- Ankara Briket 

11- Zonguldak Çatalağzı 

12- Zonguldak 

13- İstanbul Çengelköy 
14- Erzurum 

Ereğli Demir ve Çelik 
Eab. T.A.v. 
Türkiye Demir ve Çelik 
İşlet. En. Md.lüğü 
3. D mir Çelik iab. 
İşletmesi 
E. E. 1. Müe s ss e si Z ongul- 
dak aok Eab. 

EGO işletme Müeseesesi 
G..n, Md.lüğü 
İ.E.T.T. İşletmesi 
Gn. Md.lüğü Beyoğlu 
ciheti muvakkat gaz 
işletmesi 
İ.E.T.T. İşletme Gen. 
Md.lüğü urbağalıdere 
Havagazı Eab. 
İ.E.T.T. işletmesi 
uen. Müd.lüğü Yedikule 
Havagazı Eab. 
E.S.H.O.T. İşit. Gen. 
Mud. İK-vagazı İşletmeâ 
K.S.T. MüessesesL Ankara 
Briket Eabrikası 

E.K.İ. Müessesesi Çataal- 
ağzı Briket Eab. 
E.K.İ. Müessesesi Zon¬ 
guldak Briket Eab. 
Çengelköy Briket x7ab. 
K.S.T. Erzurum Linyit 
Briket Eabrikası 
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II. MEVO j'T durum 

1- Sektörün Kuruluşu : 
Sektörde 12 kamu ve 2 özel olarak 14 kuruüuş 

"bulunmaktadır. Coğrafi dağılışları tablo I de gösterilmiştir. 
Mülkiyet tipleri ve sermayeleri tablo 2 dedir. 

Tablo (2) Sektördeki kuruluşların Mülkiyet tipleri ve serma^e- 

Sermayesi (10J0 TL. ) _ 

Kuruluşun Adı Mülkiyeti. Yerli Yabancı 
1- Ereğli Demir 

Çelik j?ab. T.A.Ç. özel 490.800 109.200 600.000 
2- Türkiye Demir 

Çelik îşletm leri 
Gen. lud. lüğü Kamu 1.000.000 - 1.000.0 >0 

3- 3» Demir Çelik 
O1 ab. İşletme s i Kamu 6.500.000 6.500.000 

(Yatırım değerleri 
„ „ dalıil) 4- m. ,ı. müessese s i. kamu 

Zon uldak Kok fabrikası 440.000 - 440.000 

5- E.G.O. İşletme Müessesesi 
(.Bütün E.K.I 
müessesesi) 

Umum Müdürlüğü Gaz. kab. 
Kamu 52.101 - 52.101 

6~ İ.E.T.T. İşletmesi .kamu 55.000 - 55*000 
Gen. Md. lüğü (Be yo ",1u 
ciheti Muvakkat gaz 
işletmesi) 

7- İ.E.T.T. İşletmeleri Kamu ' * 
Gen.Md.lüğü (Kurbağalı 

dere Havagazı kab.) 71.116 - 71.116 
8- İ.E.T.T. İşletmeleri Kamu 

Gen. Müd. (Yedikule 
Havagazı fabrikası) 



Kamu- 440,000 

9- ESHOT Genel Müdürlüğü Kamu 4.452 
Havagazı İşletmesi 

10- KoS.T. Müessesesi Kamu 544 
Ankara Briket Fabrika¬ 

sı Müd. 

11- E.K.İ o Müe s s e s e s i 

Çatalağzı briket 
fabrikası müd„ 

12- E.K.Î. Müessesesi Kamu 2.561 
Zonguldak Briket 
Fabrikası Müd. 

13- Çengelköy briket özel 900 
fabrikası 

14- K.S.T.Müessesesi 

Erzurum briket Kamu 4.200 

fabrikası müd. 

4.452 

544 

440.000 
(Bütün E.K*1. Tesisleri ile beraber) 

2.361 

900 

4.200 

İşletmelerin kapasiteleri ve işçi miktarları ilerdeki 
bölümlerde verildiğinden burada babis konusu edilmemiştir. 

2- Mevcut Kapasite: 

Kok,Havagazı(şehirgazı) ve briket kuruluşlarının Yurt 
içi üretim kapasiteleri toplan olarak 1966-70 yılları devresinde 
üretilen ana mallar itibariyle Tablo(3) de gösterilmiştir. Kuru¬ 
luşlar itibariyle kapasiteler Annex (1) dedir. 

Kok fabrikalarında bir ton(kuru) taş kömürünün koklaş¬ 

tır ılması ile elde edilen ürünlerin miktarı aşağıda .gösterilmiştir. 
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__ Birim __Karabük Erdemir 

Kok 
/ \ 

Kg/l ton kuru, kömür 750 716 
Kok tozu Kg/l ton kuru kömür 50 52 
Kok gazı IIr/1 ton kuru kömür 500 361 
Ham Katran Kg/ 1 ton kuru kömür 40 40,3 
Ham benzol Kg/ 1 ton kuru kömür 10 10,1 
ifam naftalin kg/ 1 ton kuru kömür 0,25 0,58 

(x) Kok tozu Karabük t e 10 111111 altıdır. 
" Erdemirde 2'^m' altıdır. 



Tablo (3) Kok,Havagazı (Şehir gazı) ve briket sektörlerinde kurulu kapasite 

Sıra 
NOo 

ANAMAL Kapasite 
Birimi 

KAPASI T E 

(D, (2) (3) (4) 

1966 1967 1968 1969 1970 

1 KOK 103 Ton/Yıl 1,748,6 1,522,6 1.502,6 1.758,6 1,758,6 

2 GAZ Gaz 106Nm3/Yıl 656,0 538,0 533,0 657,0 657,0 

Havagazı 
(Şehir Gazı) in- Nm3/Yıl 165,8 165,8 165,8 165,8 165,8 

3 BRİKET 103Ton/Yıl 130,0 130,0 130,0 130,0 160,0 

4 KOK TOZU 103Ton/Yıl 93,9 70,9 70,9 83,9 83,9 

5 Ham Katran 103Ton/Yıl 96,1 76,1 75,3 90,4 90,4 

6 Ham Benzol 103Ton/Yıl 18,3 14,0 13,8 16,6 16,6 

7 Ham Nafta¬ 
lin 103Ton/Yıl 0,360 0,360 0,345 0,345 0,345 

8 Amonyum 
Sülfat 103Ton/Yıl 8,5 6,8 6,8 8,5 8,5 
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Not (x) 

Erdemir 

Karabük 

Zonguldak 

EGO 

Î.E.T.T. 

İ.E.T.T • 

ESHOT 

- Amonium Sülfat üretimi yapılmamaktadır» 

1) Kapasite %5 rutubetli kok'a göre verilmiştir 
2) 1 No.lu fırınlar (42 Ad.) 16 Ocak 196? de 

yıkılmıştır» 
3) 1 No.lu fırınlar (44 Ad„) 12 Ekim .1968 de 

alınmıştır o 

-1) Kok fırını (20 Ad.) kamaranın balen 3 Ad» 
devre dışı olup (15 Ad) i faaldir» 

-1) Ham benzol, Amonium sülfat ve bam naftalin 
üretimi yoktur. 

(Kurbağalıdere, Yedikule) 
1) Kok (%30 rezerv bariç) rakamlar verilmiştir» 
2) Ham benzol, Amonium sülfat ve bam naftalin 

üretimi yoktur. 

(Beyoğlu) 
1) Kok miktarı rezervsiz çalıştırılmaktadır0 
2) Ham benzol, Amonium sülfat ve bam naftalin 

üretimi yoktur, 

1) Ham benzol, Amonifim sülfat ve bam naftalin 
üretimi yoktur. 
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3- Üretim 

a.)- Üretim Metodu- Teknoloji: 
I. Demir Çelik Sektörüne Dağlı Kok fabrikalarında: 

% 10 rutubetli 0-10 mm. çapındaki taşkömüründen, üstden 
şarg edilen bataryalar halindeki horizontal kameralarda yaklaşık 
1350^ de ve 17-20 saat süre ile ısıtılması neticesi aşağıdaki 
maddeler üretilir. Bunlar metalurjik kok ve yan ürün olarak kok 
gazı, ham katran, kok kozu, ham benzol, ham naftalin amonyum 
sülfat ve diğerleridir. (Annex 2 de üretim şemaları gösterilmiştin) 

Karabük ve Zonguldak Kok fabrikalarında ham katran ve ham 
benzolden yan ürün olarak, benzol, Toluol, Ksilol, solvent nafta, 
motor benzolü, kreozot, ham antrasen, ÜT 2 ve ÜT 9 yol katranı, 
katran boyası, sıtma mücadele yağı, pres naftalin, saf naftalin 
susuz ham fenol de üretilmektedir, Erdemirde sadece hafif yağ¬ 
ların ristilasyonu yapılmaktadır. (Annex : 2 de üretim şemaları 
gösterilmiştir.) 

II. Havagazı (...ehirgazı) fabrikalarında: 

Taşkömürünün vertikal»horizontal kamera veya komilerde 
ısıtılması ve kızgın kok üzerine su buharı püskürtülmesi ve 
bazı işletmelerde generatör gazı ilavesiyle Havagazı (Çehirgazı) 
üretilir. Yan ürün olarak da kok, koktozu, ham katran ele geçer. 
(annex 2 de üretim şemaları gösterilmiştir.) 

III. Briket ./'fabrikalarında: Kullanılan üretim metodu 0-10 mm. 

çapındaki kömür veya kok tozlarının bağlayıcı madde (zift) v-.ya 
blown asfalt ile Presleme suretiyle briket yapılması esasına 
dayanır. 

Teknolo.jinin irdelenmesi: 

Türkiye 'de demir çelik endüstrisinde ve gaz fabrika¬ 
larında üretim, taşkömürü esasına göre yapılmaktadır, üretilen 
koklar tamamen metalurjik kok niteliğindedir. Elde edilen kokun 
bir kısmı halen ısıtmada yakıt olarak da kullanılmaktadır. 
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Taş kömürünün sınırlı rezerv ve üretin miktarı göz 
önünde bulundurularak yanın bir gelecekte metalurjik kokun 
tamamının endüstriye ayrılması zorunluluğu vardır. 

Havagazı üretiminin kömür şarine rafineri artıkları 
veya yan ürünlerinin . krakingi ile elde edilmesi, veya L.îî.J. 
(sıvı tabii gaz"1 kullanılması ciiıetine gidilmesi olanakları araştı¬ 
rılmalıdır. durulu rafineri kapasitelerine göre bu nusus sağlan¬ 
malıdır. 

Briket, yurt içinde fcift teminindeki güçlük nedeni ile 
yeterli miktarda imal edilememektedir. Ziftle imal edilen briket 
dumanlı bir yakıt olduğundan, büyük şehirlerin hava kirliliği 
probleminin çözümünde uygun bir yakıt niteliğinde değildir. 
Büyük şehirlerde ısıtma yakıtı olarak dumansız bir yakıtın kullanıl¬ 
ması zorunluluğu vardır. Bu nedenle k.f.h. Enstitüsünde ve Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde araştırma çalışmaları yapılmıştır. 

Bu çalışmalar sonucu, her cins linyite uygulanabilen 
ve bağlayıcı madde katılmadan sıcak biriketleme ile veya parça 
kömürün gazının alınmasıyle, dumansız yakıt elde edilmiştir. 
Pilot çalışma ile başarılı sonuçları alınan bu teknolojinin, büyük 
şehirlerin teshin ihtiyacını karşılayacak kapasitede uygulanması 
çözüm yolu olarak görülmektedir. 

Mevcut tesislerin 1966-1970 yılları arasındaki ortalama 
üretim girdileri sektördeki kuruluşlar için annex (3) de ayrı 
ayrı verilmiştir. 

Annex 4 de de birim ana mal başına 1970 yılı üretim 
girdileri yine sektördeki kuruluşlar için verilmiştir, 

b) Üre t im: 
1. Kok fabrikaları; 

1.1. Erdemir kok fabrikasında; 2.beş yıllık plan 
dönemi için Ön görülen üretim hedeflerine ulaşılmıştır. 
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1.2. Karabük Demir-Çelik tesislerinde 1967 yılında l.kok 
fabrikası revetmanma başlanmıştır. Bu inşaatın bir süre gecikme¬ 
si nedenile 2. beş yıllık plân döneminde 930 bin ton olarak ön¬ 
görülen hedefe 1970 yılında ulaşılamamış ve 823 hin ton kok üretimi 
yapılabilmiştir* Diğer yıllar için üretim hedeflerine ulaşılmıştır. 

1.3» Zonguldak kok fabrikası için 2. beş yıllık plân 
döneminde ön görülen üretim, yılda 80 bin ton kok iken 1965 den 
bu yana yıldan yıla azalma göstererek 1970 yılında 51 hin tona 
düşiâüştür. By suretle plân hedeflerinin altında kalınmıştır. Bu¬ 
nun nedenleri : 

- 1967 yılında genel tamire alınması ön görülmüş iken, 
Karabük demir çelik fabrikaları 1. kok fabrikasının revetmanı 
nedenile ve yurt çapında ortaya çıkacak kok eksikliğini önlemek 
gerekçesi ile onarımı geciktirilmiştir. 

Filyos ateş tuğlası fabrikası,onarımı için gerekli 
nitelikte tuğla imalâtını, (sadece Karabüke ayırıp)Zonguldağa 
veremediğinden Zonguldak kok fabrikası onarımı yapılamamış. Tabii 
ömrünü yitiren kok fırınlarının bir kısım kamaralarının hizmetden 
çıkarılma zorunluluğu duyulmuştur. Bu gün için 20 kamaradan 15 i 
çalışmaktadır. 

Diğer taraftan İskenderun Demir çelik fabrikasının ^am 
: .".'kapasite ile çalışmaya başlayacağı 1975 yılından itibaren taş¬ 
kömürü üretiminin tamamı Demir Çelik Endüstrisinin ihtiyacını ancak 
karşılayabilecektir. Bu nedenle teshin koku üreten Zonguldak kok 
fabrikasına taşkömürü verilmesi olanağı bulunamayacağından,fabrika¬ 
nın onarılması için bir yatırım düşünülmemelidir. Bugünkü halile 
diğer fırınlarının hizmetden çıkışma kadar çalıştırılmalı ve kendi 
kendini besleyemez duruma geldiğinde devreden tamamile çıkartılması 
yoluna gidilmelidir. 
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il.Gaz Fabrikaları; 

II. 1—Ankara EGO Havagazı İşletmesinde 1968 yılma kadar 
2. beş yıllık plân hedefine ulaşmış,bu yıldan itibaren ön görülen 
hedefin altında kalınmıştır. Neden olarak: 

- 2 .beş yıllık plân dönemi başında hizmete girmesi ge¬ 
reken gazometre montajının gecikmesi ile şehre verilen gazın ka¬ 
litesi bozulmuş, ısı değeri ve basınç düşmeleri abonelerin gaz 
kullanmasını kısıtlamıştır. 

- Gaz fiatındaki ayarlamalar. 

Bina vergilerinde ve daire satışlarında m2 üzerinden alınan ver¬ 
gilerin daire satışlarının azalmasını etkilemesi sonucu yeni abone 
sayısında'düşmeler olmuş beklenen artış gerçekleşmemiştir. 

- Bir çok konutda gaz ihtiyacı L.P.G. ile giderilmek¬ 
tedir. 

- Şehirleşme dikey olmayıp,yayılma suretiyle şehir dı¬ 
şına doğru yatay şekilde gelişmektedir, ilk yatırımların yüksek 
oluşu ve havagazı şebekesi,şehir yayılmasına paralel olarak,başlan¬ 
gıç ta ekonomik olmaması nedenile yapılmamaktadır. Buralardaki ko¬ 
nutlara müteahhitlerce havagazı tesisatı yapılmaması,ilerde gaz 
bağlanmasında ve sektörün gelişiminde kısıtlayıcı etkiler göstere¬ 
cektir. 

II.2- I.E.T.T. (Yedikule ve Kurbağalıdere); 

îstanbulda 2. beş yıllık plş.n hedeflerine uygun bir 
şekilde gelişemediği gibi 1964- yılından itibaren devamlı azalmış 
plânda 1970 yılı için saptanan 4 5 milyon Nm3 yerine 20.6 milyon 
Nm3 olarak ancak % 4 5 şi gerçekleşmiştir. Bunun nedenleri: 
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- Gerekli yatırım ve revizyonların yapılmaması (Filyos 
ateş tuğlası fabrikasından zamanında tuğla sağlanamaması ve kalite¬ 
sinin kötü olması), 

- Fabrikalarda yeterli miktarda ve uygun nitelikte gaz 
üretilememesinin etkisile aboneler L.P.G. kullanmayı tercih et¬ 
mişlerdir »Bunda L.P.G» teminindeki kolaylığın ve yüksek ısı değeri¬ 
nin büyük etkisi vardır» 

Yıkılan evlerin yerine çok katlı konutlar yapılmakta 
ve bu konutlar daire,daire satıldığından müteahhitlerce iç tesisat 
yapılmamaktadır„ 

- Finansman zorlukları ve kredi sağlanamaması nedenile 
2. beş yıllık plân döneminde yatırımlar gerçekleştirilememiştir» 
Bu dönemde öngörülen yatırımlardan ancak,Yedikulefde 50.000 m5 hac¬ 
minde gazometre 1971 yılında tamamlanabilecekdir. Diğer genişletme 
ve yenileme, fırın tesisleri ise yapılamamıştır. Bunlar için kredi 
isteği 1968 yılından beri ilgili Bakanlıkta İncelenmektedir» Gerçek¬ 
leştirilemediği takdirde îstanbulda havagazı tesislerinin geleceği 
daha kötü bir duruma düşecek ve faaliyetini durdurma zorunluluğu 
dahi duyulacakdır. 

II.5 - Î.E.T.T. Beyoğlu Gaz İşletmesi; 

Beyoğlu gaz tesisleri de 2. plân hedeflerine ulaşama¬ 
mış tır.Üre tim pek az bir farkla aynı miktarda devam etmişdir» 2»beş 
yıllık plân döneminde 1970 yılı için beklenen 52 milyon Nm3/yıl 
yerine 39 milyon Nm3/yıl olarak ancak % 75 şi gerçekleşmiştir»Bunun 
nedeni: 

- Yenileme ve genişletme yatırımları mali imkânsızlık 
sebebile gerçekleştirilememiştir. 

- Yatırımlar önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirileme¬ 
diği takdirde durum daha da kötüleşecekdir» 
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II.4- E S H O T 

îzmirde gaz tesislerinde 2. plan döneni hedeflerine 
ulaşılmamış 1965 den bu yana hep talebin altında kalinmiştir.Ye¬ 
nileme ve genişletme yatırımları yapılamaması,şebeke yetersizliği 
nedenleri,gaz ısı değerinin düşüklüğü yol açmıştır. 

III. Briket; 

2. beş yıllık plân döneminde briket üretimi ve kulla¬ 
nılması bahis kunusu edilmediğinden irdelenememiştir. 

4- Dış ticaret 
a) İthalât 

Kok-Havagazı(şehirgazı) ve briket sektöründe: 

1- Mamul mal ithalâtı, 
2- Yarı mamul mal ithalatı, 

3- Ham madde ithalâtı yoktur. 

b) ihracat 

îthalatda olduğu gibi sektörde ihracatda bahis ko¬ 
nusu değildir. 

5- Stok durumu 

Sektörün 31.12.1970 stok durumu tablo (4) de göste¬ 
rilmiştir. 
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Tablo (4-) 51.12.1970 STOK DURUMU 

KOK FABRİKALARI : 

Ana nal Birim Erdemir Karabük Zonguldak 

Kok lO^Ton 38,2 5,1 0,08 

Kok gazı 106Nm5 - - -

Kok tozu lO^Ton 124-, 0 5,5 -

Ham Katran lO^Ton 1,5 1,0 1,13 

Ham Benzol 103Ton 0,8 0,33 0,12 

Ham Naftalin lO^Ton 0,09 0,4 -

Amonyum Sülfat lO^Ton — 0,03 -

Taşkömür 0/10 lO^Ton 4-2,6 25,3 Özel stok yoktur. 

GAZ FABRİKALARI: 

Birim EGO 
Ankara 

Î.E 
Y.Kule 

.T.T. Î.E.T.T. E.S.H.O.T 
K.Dere Beyoğlu İzmir 

Kok lO^Ton 6,35 1,5 

Şehir gazı 105Nm5 4-9,5 20,0 
Kok Tozu lO^Ton 0,18 — 

Ham Katran lO^Ton 0,05 0,13 

Taşkömürü 0/10 lO^Ton 5,5 1,3 
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BRÎKET FABRİKALARI: 

ANKARA 
(X) 

ZONGULDAK ÇENGELKÖY ERZURUM 

Briket Ton Yok 239 185 

Kok Tozu !! 940 916 -

Taşkömürü tozu îî 
- - - -

Linyit tozu fJ 
- - - 235 

Zift ît 271 682 -

Blown asfalt ÎI 
- - - 33 

(x) Zonguldak briket fabrikasında imalât günü gününe tüketiciye 
intikal ettirilmektedir.Ham madde taşkömürü ve zift E.K.Î. stokla
rından ihtiyaca göre alınmaktadır. 

Tablo (4) ün incelenmesinde görüldüğü gibi sektörde '.Erde-
mir ve Karabük fabrikaları hariç ham madde ve mamul madde stok 
durumu önemli değildir. Demir-Çelik İşletmelerinde: 

I Kok Fabrikaları 

1.1) Erdemir 

- Ham madde(Taşkömürü) temininde güçlük çekilmektedir. 
E.K.l. taşkömürü istihsalinin azlığı nedeni ile normal çalışma 
düzeninde en az bir aylık kömür ihtiyacını karşılayacak kadar kö
mür stoku bulunması gerekirken zaman zaman bu stok 10 günlük ihti
yacı karşılayacak düzeye düşmektedir. Bu nedenle Ağustos 1970 den 
beri fabrika % 80 kapasite ile çalışma zorunluluğunda kalmıştır. 

- Stokta görülen 38.200 ton kok kömürü 1969 yılında 
grev sırasında yüksek fırının çalışmadığı süre içinde birikmiştir. 
Taşkömürü yetersizliği yüzünden düşük kapasite ile çalışmaya baş
lanıldığı günden beri gerekli kok ihtiyacı bu stoktan karşılanmak
tadır .Taşkömürü ihtiyaçları giderilemediği takdirde üretimin normal 
kapasitenin % 80 ninde altına düşeceği anlaşılmaktadır. 
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- Tabloda görülen 124-«000 tonluk kok tozu stoku 1972 
ortalarında faaliyete geçecek olan sinter tesisleri için birikti- 
rilmiştir. 

- İthalât dolayısile 9 aydan beri ham benzol ürünleri 
(Toluol,Ksilol) satışları durmuştur. Bu ürünlerin depolanmasında 
sıkıntı çekilmektedir. 

1.2) Karabük 
- Ham madde(Taşkömür) temininde güçlük çekilmektedir. 

Fabrikanın ihtiyacı bulunan günlük kömür miktarı temin edilemedi¬ 
ğinden % 90 kapasite ile çalışılmaktadır. 

Fabrikanın ihtiyacı bulunan günlük taşkömürünün ya¬ 
nında güvenlik bakımından 80.000 tonluk stokun da tamamlanması ge¬ 
rekmektedir. 

Ham katran ürünlerinden ham antrasen, yurt içi ve 
dışı satış imkânı sağlanamadığından,yıllardan beri stokta bekletil¬ 
mektedir. Bu nedenle son yıllarda üretimi ‘yupılmaiiaktadir. 

II Hava Gazı Fabrikaları: 

Havagazı fabrikalarında gaz için stok durumu önemli 
değildir. Tüketime paralel üretim yapılır. Cetvelde verilen değer¬ 
ler günlük tüketimin % (25-50)si kadardır. 

Bu fabrikaların stokunda görülen kok kömürü,K,S.T.depo¬ 
larına zamanında alınmamasından ileri gelmektedir. Herhangi bir 

satış problemi bahis konusu değildir. 

Diğer ikincil ürünlerin stoku önemli değildir. 
Taşkömürü için de bir sıkıntı yoktur. 

III Briket: 

Fabrikalar sadece depolarda birikmiş kömür tozlarını 
işlediklerinden stokda birikmiş kömür tozu ve mamul briket kalmamak¬ 
tadır. 
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6—Yurt içi talebi 
I Kok, 

Kok—havagazı ve briket sektöründe üretilen malların tümü 

yurt içinde tüketilmektedir. 
Kok,mevcut Demir-Çelik fabrikaları metalurjik kok üretimini kendisi 
kullanmakta artan kısmını teshinde tüketilmek üzere K.S.T. ye vermek¬ 
tedirler. Bu miktar teshin ihtiyacını hiç bir suretle karşılamamak¬ 
tadır. Erdemir kendi istihsal ettiği kokun tümünü kendi kullanmak¬ 
tadır .Karabük 4-0 mm.elek üstü koku yüksek fırında boru fabrikası 
ve dökümhanede kullanmakta,10-40 mm. tane büyüklüğündeki koku tes¬ 
hine vermekte,10 mm altı kok tozunu sinter tesislerinde tüketmek¬ 
tedir. 

Ev yakıtı ve küçük endüstri ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere K.S.T. ye Karabük ve havagazı fabrikalarından verilen top¬ 
lam kok miktarı 1970 yılı için 469 hin tondur.Bu miktarın sınırlı 
olarak K.S.T. tarafından dağıtımının yapılmakta olduğu bilinmekte¬ 

dir .Yurt içi talebi kesin olarak belli değildir. Ayrıca Ankarada 

1971 sonundaı itibaren havagazı üretimi taşkömürüuden Puel-Oil'e 
geçilerek yapılmaya başlayacaktır. Bu nedenle K.S.T. ye verilen 
miktarda 58-60 bin ton kok azalması olacaktır. Ankara havasının 

kirliliği ve sınırlı 120 bin ton olan teshin kok ihtiyacının kar¬ 
şılanma şekli bir problem olarak görünmektedir. 

Balıkesir,Bursa,İzmit,Kayseri ve benzeri yerlerde ge¬ 
lişmekte olan küçük sanayi tesislerinin büyük bir döküm koku ta¬ 
lebi vardır.K.S.T. baskı altındadır. Bu ihtiyacın karşılanması 
zorunludur.Gelecekde üretilen bütün kokun sanayi1e sağlanması ba¬ 
his konusu olmalıdır. Teöhin ihtiyacının başka bir kaynaktan,ör¬ 
neğin MaT.A. Enstitüsü ile TKİ.Kurumunun proje çalışmalarını yap¬ 
tığı sıcak briketleme veya dumansız yakıtla karşılanması acil bir 
problem olarak görülmektedir. Bu çalışmaların önemle ele alınması 
ve kısa sürede gerçekleştirilmesi düşünülmelidir. 
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li Havagazı (Şehirgazı) 

ğehirgazı) Havagazı, Mevcut işletmeler 1970 yılın¬ 
daki talebin 2. beş yıllık plân döneminde 173.10^ Nm^ olacağı 
  6 5 

düşünülmüş iken 122.10 Nm olarak gerçekleşmesi gaz talebinde 
bir düşme olduğunu göstermektedir. Bunun nedenleri olarak 
bilhassa, İstanbul'da mali imkansızlıklar ve kredi teminindeki 
güçlük sebebiyle mevcut tesislerinin vaktinde yenileme va geniş¬ 
letme yatırımlarının yapılamaması, mevcut tesisleri yıpranmış 
durumda çalıştırma zorunluluğu ile üretilen gazın niteliğinin 
bozulması, aboneler katında hoşnutsuzluk yaratmıştır. Ayrıca 
üretimin irdelenmesi bölümünde açıklanan diğer nedenler yanında 
L.P.G. gibi kolayca temin edilen bir rakibin bulunması, talebi 
azaltıcı yönde etki göstermiştir. Aboneleri memnun edici ted¬ 
birler alınmadığı takdirde gelişme olmayacağı gibi, mevcutların 
da yenileme yatırımları gerçekleşmediği takdirde tamamen hizmet 
dışı kalması bahis konusu olabilir. 

Ankara'da bugün için bir talep artışı vardır. Ancak 
tedbir alınmadğğı takdirde ilerde yukardaki nedenler aynen 
Ankara'da da çıkabilir. 

III Briket,> 
Mevcut biriket fabrikaları genellikle satış depo¬ 

larında biriken kömür tozlarını değerlendirmek amacıyla (Ankara, 
Çentgelköy ve Zonguldakta olduğu gibi) kurulmuşlardır. Doğu 
Anadoluya kok göndermenin pahalı olması nedeni, doğunun bu ih¬ 
tiyacının biriketle giderilmesi fikrini ortaya atmış ve doğu 
linyit işletmelerinde biriken linyit tozlarının değerlendiril¬ 
mesi düşünülerek Erzurum Biriket fabrikası kurulmuştur. 
Ancak kullanılan linyit tozları yıkanmamış ve ,o 4-Ü-4-5 küllü 
olduğundan yapılan biriketler iyi kaliteli olamamıştır. 
Yakma güçlüğü vardır depolamada da tozlanmaktadır. Bu biri- 
ketlerin kalitelerini düzeltmek için civar linyit işletme¬ 
lerindeki az küllü ve iyi kaliteli linyitlerden bir miktar 
katılması veya çok küllü linyit tozlarının yıkanarak kullanıl¬ 
ması gerekmektedir. Ancak bu suretle yukarıda belirtilen 
güçlükler giderilebilecek ve bölgenin yakıt ihtiyacı karşılana- 
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bilecektir. - ' 

u-eçmiş yıllar yurt içi talebi annex 5 dedir. 
7- Fiat durumu 

Fiat durumu topluca annex 6 da gösterilmiştir. Bu tab¬ 
loda görüldüğü üzere kok-gaz ve briket sektörünün her dalında fiat 
artışı vardır. Son yıllarda gözlenen farklı fiat artışına neden 
olarak: 

a) Sektörlerde ham madde olarak kullanılan taşkömüründe 
yapılan fiat artışıdır «.örneğin 1967 ve 1969 yıllarında 2 defada 
kömür fiatlarma yaklaşık % 100 ze yakın zam yapılması suretile 
kömür alış fiatı yükselmiştir. 

b) D«,D.Yolları,Denizyolları ve karayolları taşıma ücret¬ 
leri ile yükleme ve boşaltma fiatları artmıştır.(D.D.Yollarının 
yaptığı % 40 zam gibi) 

c) Toplu iş sözleşmeleri ile işçilik ücretlerine getirilen 
zamlar ve asgari ücretin(taban ücretin) yükseltilmesi,örneğin üre¬ 
timi sabit kalan İ.E.T.T. Beyoğlu Gaz İşletmesinde 1 ton taşkömü- 
rüne düşen personel gideri 1964 yılında 48,73 TL. iken 1970 de 
118,32 TL. olmuş ve % 143 bir artış göstermiştir. 

d) Malzeme fiatlarında da son yıllarda yükselme olmuştur. 

e) İşletmelerin yan ürünlerini yeterli derecede değerlen¬ 
dirme imkânı bulamamaları da Ana mal maliyetinin artmasına sebep 
olmaktadır. 

Yukarda sayılan nedenlerin sonucu olarak sektörde üreti¬ 
len ana malların fiatları yükselmiştir, örneğin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Tarifeler Dairesinin onayı ile 1969 yılında kok 
fiatlarma, 1970 yılında da gaz fiatlarma zam yapılmıştır .Bu su¬ 
retle işletmelerin bir dereceye kadar zararının önlenmesi sağlanmak 
istenmiştir. 

Annex 7 de Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin taşkömürü 
satış fiatı ile Müesseselerden aldığı kok alış fiatı cetveli yılla¬ 
ra göre ekli olarak verilmiştir. 



8- İstihdam durumu 

Tablo 5 Kok, Gaz, Briket Sektörü İstihdam Durumu 

İş Gücü Kok Gaz Briket 

1969 1970 1969 1970 1969 1970 

1- Teknik Eleman 14 i.'} 10 11 1 2 

2- İdari Eleman 11 i L 26 27 4 22 

3- Teknisyen ve 
Yardımcı Eleman 38 39 57 59 4 9 

4- Kalifiye İşçi 346 349 694 723 36 39 

5- Düz İşçi 380 ■:'i* i. JL 344 531 17 33 

Toplam 789 825 1131 1146 62 105 

Personel ayrımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 
1- Teknik eleman; Mühendis niteliğindeki kimseler. 
2- İdarî eleman; Büro isterinde görevli kimseler. 
3- Teknisyen ve yardımcı elemanlar; Sanat Enstitüsü ve 

tekniker okulları mezunları, işyerinde ustabaşı,şef 
vardiye âmiri niteliğini kazanmış elemanlar. 

4- Kalifiye işçi; İşyerinde eğitilip, araç ve manipülas- 
yonları mesuliyet verilerek yapabilen,düz işçilere 
nezaret edip çalışmasından sorumlu işçiler. 

5- Düz işçi; Herhangi bir nitelik istemeyenişleri yapan¬ 
lar. 
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Sektörün her bölümünde vardiya suretile çalışılmaktadır. 
Vardiya saatleri:O,00-8.00,8.00-I6.00,16,oo-24.oo diru Bu suret 
le tesisler 24- saat hizmetde tutulur .Yalnız yeni kurulmuş olan 
Erzurum Briket Fabrikası, iyi nitelikde ve yeterli miktarda 
linyit tozu sağlanamaması nedenile,tam kapasitede ve tam gün 
ç alxşmamaktadır0 

Ereğli Demir-Çelik ve Çengelköy Briket Fabrikası hariç 
sektördeki işletmeler kamu kuruluşlar' fır.İşçi ihtiyacı îş ve 
işçi BulmaErırıımu aracılığı ile sağlanır» Düz işçi ve memur 
niteliğinde eleman bulmada sıkıntı yoktur.İşsizlik nedeni ile 
talebin üstünde işçi arzı mevcuttur. Ancak sektördeki kuruluş¬ 
ların hepsi ağır ve tehlikeli, işyerleri olduğundan mühendis, 
tekniker ve teknisyen neteliğindeki eleman bulmada sıkıntı 
çekilmektedir. Vardiya şeklinde çalışılan sektörümüzde teknik 
eleman ve teknisyenler gece görev almamaktadırlar. Bu nedenle 
vardiya amirleri uzun yıllar denenmiş ve ehliyeti görülmüş 
kalifiye işçilerden seçilmektedir. Teknik elemanlar gece çalışma 
zorunluğu olmayan iş yerlerine veya başka görevlere itibar et¬ 
mektedirler. Bu nedenle gece vardiya işlerini çekici hale getir¬ 
menin düşünülmesi zorunludur. Ücretler, Mühendis ve idari eleman 
lar için Personel Kanunu kapsamı içinde, İşçiler için Toplu îş 
Sözleşmeleri ile düzenlenmektedir. 

Sektörde sadece Havagazı İşletmelerinde grev hakkı 
Kanunen tanınmamıştır. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uyuş¬ 
mazlık çıktığında Yüksek Hakem Kuruluna gidilmektedir. Kok ve 
Briket kuruluşlarında grev hakkı vardır. 

9- Mevcut durum ve tıkanıklıklar, 

İt Kok Fabrikalarında; istenilen nitelikde ve miktarda 
taşkömürü temin edildiği takdirde sektörde metalurjik kak üretimi 
ihtiyacı karşılamaktadır. Ancak, kâfi miktarda taşkömürü verile¬ 
mediğinden üretim programına göre, az da olsa, noksanlık saptan- 
miştır. Ayrıca kömür tane büyüklüğünün üniform olmaması,rutubet 
miktarının sık sık değişmesi üretim kapasitesi üzerine etki 
yapmaktadır. 
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Taşkömürü kifayetsizliği nedeni ile halen Erdemir kok 
fabrikasında koklaşabilen taşkömürüne zarar vermeyecek şekilde, 
% 11 oranında, Armutçuk koklaşmayan kömürü karıştırılmaktadır, 
îlerde sektördeki diğer işletmelerinde de bu cins kömürden kullan¬ 
maları gerekecektir. 

Memleketde teshin yakıtına büyük ihtiyaç vardır. Bu husu¬ 
sun kok'la karşılanması düşünülmemiştir. Zaten sektörün bu talebi 
karşılayamayacağı da bir gerçektir. Bu ihtiyacın,taşkömürü dışın¬ 
daki yakıtlardan üretim yapacak tesislerin kurulması suretile sağ¬ 
lanması düşünülmelidir, 

Zonguldak kok fabrikası bugün için tabii ömrünü doldur¬ 
muştur. Kendi kendini besleyemeyecek duruma geldiği anda devreden 
çıkartılması uygun olacaktır. Yeni baştan t&miri ve onarılması dü¬ 
şünülmemelidir. Zira, ağır sanayi tesislerine yeterli taşkömürü 
sağlanamaması ve 3. Demir-Çelik Tesislerinin de bu plân döneminde 
hizmete girmesile ham madde olan taşkömürüne ihtiyaç çok artacağın¬ 
dan, taşkömüründen teshin koku fabrikası inşa edilmesi memleket ger¬ 
çeklerine aykırı düşmektedir. 

II.Gaz fabrikaları; Bölüm II.Kısım 3 de 2. Beş Yıllık Plân 
döneminde sektörün üretim hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı irdelenir¬ 
ken yapılan açıklamalarda talebin azaldığı belirtilmiştir. 

L.P.G. nin Havagazı bulunan şehirlerde de satılması sonucu 
ortaya çıkan rekabet,abonelere verilen havagazı niteliğinin kötü 
olması bu sonucu yaratmıştır, işletmelerin yukarıda adı geçen du¬ 
rumu önlemek için finansman zorluğu,yatırımlarını zamanında ger- 
çekleştirememeleri buna sebep olmuştur. Gaz politikasının belir¬ 
lenmesi ve buna göre îstanbulda acele tedbir alınması mevcut iş¬ 
letmelerin dumura uğratılmaması için gereklidir. Gelecekteki üre¬ 
tim teknolojisi,tabii gaz etüdleri,taşkömürü verilip verilemiyece- 
ğinin saptanması önemle ele alınmalıdır. 
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îzmirde gaz tüketiminde bugün için bir gerileme vardır. 
Ancak Aliağa Rafineri tesislerinin hizmete girmesile,buradaki 
"Artık rafineri gazları" ve ürünlerinden yararlanma olanağı bulu¬ 
nacaktır .İzmir şehri,Gaz Üretim Endüstrisinin geliştirilmesine en 
uygun bir yer olarak görünmektedir. Bu hususta proje çalışmaları 
yapılmıştır. 

III. Briket konusu,memleketin gelecekteki politikasına yön 
vermesi itibariyle büyük önem taşımaktadır. Mevcut fabrikalar,depo¬ 
larda biriken kok ve kömür tozlarını değerlendirmek için yapılmış 
ikinci plânda önemi elan kuruluşlardır. Elde edilen briketler zift 
ve blown asfalt gibi bağlayıcılarla yapıldığından çok dumanlı 
ve iyi nitelikte yakıtlar değildir. Diğer taraftan bağlayıcı olarak 
kullanılan maddeler memlekette yeterli miktarda bulunmamaktadır. 
M.T.A.Enstitüsünce araştırmaları yapılıp olumlu sonuçları alman 
ve bağlayıcı madde kullanmaksızm imâl edilen sağlam dumansız ya¬ 
kıt konusuna eğilmekte yarar vardır. Bu suretle hâlen teshine ve¬ 
rilen metalurjik kok yerine bu yakıtın verilmesi ile sanayinin 
ihtiyacı olan döküm koku yurt çapında temin edilmiş olacak ve Lin¬ 
yit tozlarının değerlendirilmesi ile millî ekonomiye hizmet edile¬ 
cektir. 

10- Diğer memleketlerde durum ve irdelenmesi 

"Annual Bulletin of gas statistics 1967" ve "iAnnual 
Bulletin of general energy statistics 1968" cetvellerinden bi¬ 
zimle yakın ilişkisi olan Avrupa Gaz ve Enerji Birliğine ğiren 
bazı ülkelerin değerleri Annex 9/a-9/b ve 9/1-9/6 da verilmiştir. 

Değerlerin incelenmesinden: 

I) Kok 

Gelişmiş ülkelerde üretilen kokun sanayiden artan kısmı 
ev ihtiyaçları,ticaret ve ulaştırmada kullanılmakta,gelişmekte 
veya kalkınma çabasındaki ülkelerde ise tüm kok endüstride kullanıl¬ 
maktadır , teshine verilmemektedir. Türkiyede Ağır Sanayi ihtiyacının 
üstündeki kok kömürü teshine verilmektedir. Bilhassa 10-20 mm.tane 
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iriliğindeki kokları yeni kurulmakta bulunan küçük sanayie tahsis 
suretile bütün kokların kalkınmakta olan ülkeler benzeri sanayie 
tahsisi zorunludur o Türkiyenin taşkömürü gerek rezerv ve gerekse 
üretim kapasitesi bakımmddn gelecekteki endüstri ihtiyacını kar¬ 
şılayamayacağından metalurjik kokun endüstri dışında kullanılarak 
ziyan edilmemesi gereklidir. 

II) Gaz 

Diğer memleketlerde gaz üretimi;Kömürle çalışan gaz 
tesisleri varsa buralardan, daha ziyade petrol rafinez’i artıkları¬ 
nı gaza çevirerek veya tabii gazı havagazma dönüştürerek yapıl¬ 
maktadır .Bazı ülkelerde doğrudan tabii gaz kullanılmakta veya özel 
araçlarla yüksek basınç altında sıvı hale getirilmiş tabii gaz 
(L.İT.G.,) .ithal edilmektedir. 

Sanayii kalkınmış batı ülkelerinde Demir-Çelik İşletmele¬ 
rinin fazla kok gazları da dahil, bütün gaz ve gazlaşabilen madde¬ 
ler birbirine karıştırılarak ihtiyaca en uygun biçim ve yerde kulla¬ 
nılmaktadır. Bu ülkelerde şehirler de birbirine yakın olduğundan 
enterkonnekte bir şebeke ile bağlantı kurulup, uzak mesafelere gaz 
götürülmektedir. 

Isı miktarı üzerinden enerji karşılaştırılması yapıldı— 
z , 

ğmda K Kwh elektriğin ısı eş değeri 860 Kcal,l Nm havagazı(şe¬ 
hir gazı) ısı eşdeğeri 4-200 Kcal’dır. Bu değerlerden gazın 1 Nm^ 
ünün verdiği ısı yaklaşık 4-,5—5 Kwh elektrikle karşılanmaktadır. 
Elektrik enerjisine oranla gazla elde edilen enerji değeri yakla¬ 
şık olarak 2,5 misli daha ucuzdur. Gaz yakıtları katı ve sıvı 
yakıtlara oranla daha kolaylıkla ve yüksek randımanla kullanılma¬ 

ları, yakmâ araçlarının basitliği ve kolay ayarlanabilmesi,de¬ 
vamlılığı sebebile aranılan bir enerji kaynağı olmaktadır. Bu ne¬ 
denle bütün ülkelerde ev hizmetleri ve sanayide ve sanayide ter¬ 
cih edilmektedir. 
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Türkiyede üç büyük şehrimizde gaz üretim ve dağıtım 
tesisleri kurulu bulunmaktadır» îlk yatırım giderlerinin yüksek 
olması nedenile Adana,Bursa v»b« şehirlerimizde yalnız ev hizmet¬ 
leri için tesis yapılması düşünülmemektedir»Mevcut işletmeler, 
ham madde olan kömür ücretinin yüksekliği ve diğer nedenlerle 
zarar- etmektedirler .Üretimin irdelenmesi bölümünde bilhassa İs¬ 

tanbul da işletmelerin çok güç durumda bulunduğu, hatta faaliyet¬ 
lerini tatil etmenin dahi söz konusu olduğu bildirilmiştir» 

Bu durum karşısında şimdiye kadar buralara yatırılmış 
en az 500-600 milyon TL, tatarındaki tesislerin devamı sağlanma¬ 
lıdır.Ve diğer memleketlerdeki teknolojik durumlar gözönüne alına¬ 
rak, gaz üretim politikası saptanmalı, gelecekde taşkömürü verile- 
miyeceği de düşünülerek yeni teknoloji uygulanmasına gidilmelidir, 
örneğin: 

1- Bu şehirler yakınında bulunan linyit kömürlerini ye¬ 
rinde gazlaştırarak, boru hattı ile şehre gaz getirilmesi, 

2- Ankarada yapılmakta bulunan Fabrikada olduğu gibi, 
petrol rafineri artıklarınm(Fuel-Oil) gaza çevrilmesi 

5- Tabii gaz araştırma çalışmalarına hız verilmesi üze¬ 
rinde, önemle durulmalıdır. 

4- Gaz üretimine elverişli kaynaklar sağlanamadığı, 
Yurt içinden ham madde temini mümkün olmadığı hallerde dışarıdan 
L.N„G„(sıvı tabii gaz) ithali ile ihtiyacın giderilmesi düşünüle¬ 
bilir. 

III) Briket 

Gelişmiş ülkelerde briket üretiminin hemen tamamı ev 
ve ticari yakıt olarak kullanılmaktadır«Sanayide tüketim pek azdır. 
Briket imali patent fuel ve kurutulmuş linyit; linyit,turb ve ra¬ 
fineri artığından yapılmaktadır. 

Buna göre Türkiyede de linyitlerimizi briket haline 
getirip diğer memleketlerdeki benzerine uygun şekilde ev teshininde 
değerlendirmesi zorunludur» Bu yol ile rutubet ve fazla kül sebebile 
nakli ekonomik olmayan linyitlerin daha uzak mesafelere taşınır 
hale getirilmesi mümkün olacakdır» 
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III- YURT İMKÂNLARI 

Sektördeki kok ve gaz işletmeleri halen ham madde ola¬ 
rak taşkömürü kullanmaktadır. Briket fabrikalarında,depolardaki 
kok tozu ve kömür tozları değerlendirilmektedir.Bu itibarla taşkö¬ 
mürü üretim potansiyelinin araştırılmasında yarar vardır. 

Taş kömürü durumu 

Memleketimizde Zonguldak Bölgesinde saptanan rezerv 
potansiyeli 1.305,5 milyon ton olup, bunun 197 milyon tonu görü¬ 
nür, 256 milyon tonu muhtemel ve 852,5 milyon tonu da mümkün rezerv¬ 
dir . 

Plânlanmış bütün yatırımlar gerçekleştiğinde bölgenin 
azami üretim kapasitesi 10 milyon ton tuvenan ve 6 milyon ton satı¬ 
labilir taşkömürüdür. Halen üretim programı 4,8 milyon ton satıla¬ 
bilir taşkömürü olup 1971 yılı ilk dört aylık fiili üretiminde 70 
bin ton açık vardır. Gelecek yıllar içinde herhangi bir tedbir alın¬ 
madığı takdirde satılabilir taşkömürü üretimi fiili olarak ancak 
4,5 milyon Ton/yıl kadar olacaktır. 

E.K.Î. taşkömürü için ön görülen üretim programı(1000 
Ton/yıl olarak) 

1971 1972 1975 1974 1975 
4.800 4.800 5.100 5.400 5.850 dır. 

Bu üretim programının gerçekleşmesi için yatırımların 
zamanında yerine getirilmesi gerektir. Zira, 1980 yılmdaki(Üçün- 
cü ve dördüncü Demir-Çelik Fabrikaları İşletmeye girdiğinde) ihti¬ 
yaç; 

1.450 bin ton/yıl 
2.200 

3.000 

5.240 " 

Karabük Demir-Çelik 
Ereğli " 
3.Demir-Çelik 
4.Demir-Çelik 

Toplam 9.890 " olacaktır. 
Zonguldak Bölgesinde yatırımlar gerçekleştirilse bile 

üretim miktarı sadece Demir Çelik İşletmelerinin 1980 yılı ihtiya¬ 
cını dahi karşılayamayacaktır. 
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I) Kok fabrikaları: 

Taşkömürü üretiminin tamamı bu işletmelere tahsis edil¬ 
diğinde 1977 yılma kadar ihtiyaç karşılanabilecekdir. 6 milyon 
ton satılabilir.kömür üretiminin % 20 si koklaşmayan kömürdür» 
Halen yalnız Ereğlide % 11 oranında karıştırılarak metalurjik kok 
yapılmaktadır. Bu karıştırma işinin diğer fabrikalarda da uygulan¬ 
ma zorunluluğu vardır* Koklaşmayan kömür üretiminin karıştırmada 
arta kalanı diğer uygun yerlerde kullanılmalıdır. Yukarda belir¬ 
tilen taşkömürünün azlığı ve ihtiyacın tam olarak verilmemesi nede- 
nile Ereğli Demir-Çelik Fabrikası Ağustos 1970 den beri % 80 ka¬ 
pasite ile çalışmaktadır. 

II) Havagazı Fabrikaları: 

Gelecekde bu fabrikalara taşkömürü verilemiyeceği an¬ 
laşılmaktadır.. Bu nedenle Ankara Havagazı Fabrikası gaz talebinin 
yeni yatırımını ham madde olarak Fuel-Oil kullanmak suretile gaz 

üretimi yapacak bir tesisden karşılama yoluna gitmiştir .Diğer ‘fab¬ 
rikalarında benzeri yeni teknoloji uygulayarak taşkömürü dışında 
gaz üretim maddesi kullanmaları gerekmektedir. Bu hususta mevcut 
gaz işletmeleri bulunan diğer büyük şehirlerin mutfak ihtiyaçları¬ 
nın etüd edilip,gaz üretimine en uygun ham maddenin seçilmesi ile 
yeni ve genişletme yatırımlarının bir plâna göre yapılması gerek¬ 
mektedir. 

III)Briket 

Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi; depolarında birik¬ 
miş olup satışa arzedemediği kok ve kömür tozlarını veya üretim 
esnasında biriken kömür tuzlarını bir bağlayıcı madde ile briket- 

leştirerek şekilli ve kullanılabilir yakıt maddesi haline geti¬ 
rerek değerlendirmektedir. Briketleştirmede % 7-10 oranında zift 
veya blown asfalt gibi pahalı bir bağlayıcı madde kullanılmakta¬ 
dır. Bu bağlayıcı maddeler yurt içinde yeterli miktarda bulunmamak¬ 
tadır. Aynı zamanda elde edilen briketler çok dumanlı olup, şehir 
havasını kirletmekte olduğundan, uygun bir yakıt niteliğinde değil- 
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olduğundan,uygun bir yakıt niteliğinde değildir. M.T.A.Enstitüsünce 
üzerinde çalışılan bağlayıcı madde kullanılmadan imal edilecek 
sıcak briketleştirme ile linyitlerin değerlendirilmesi ve teshin 
ihtiyacının giderilmesi en uygun çözüm yoludur. 

Taşkömürü yukarda açıklandığı üzere ancak ağır sanayi 
ihtiyaçlarını karşılamakta olduğundan memleketin teshin ihtiyacı¬ 
nın tamamının linyitlerden giderilmesi zorunluluğu vardır.Ancak 
linyit işletmeciliğinde fazla toz kömür meydana gelmesi,bu tozla¬ 
rın ise değerlendirilememesi ve birikmesi satışının.' sınırlı ol¬ 
ması, işletmenin üretim kapasitesini kısıtlamaktadır. Linyit toz¬ 
larını değerlendirip,yakıt haline getirmekle,linyit işletmelerinin 
düzenli çalışmasını sağlamak,depolama olanaklarını temin etmek, 
linyitin stokta yanmasını önlemek gereklidir. Bu nedenle briket 
üretecek tesisler kurmak,yukarda sayılan sakıncalı durumları gider¬ 
mek ve yılın her gününde aynı miktar üretimde bulunmayı sağlaya¬ 
cağından faydalı görülmektedir. Briket tesislerinin linyit üretim 
bölgelerinin uygun bir yerinde kurulması ile birlikte linyit toz¬ 
larının fabrikalara; yerinde yıkandıktan sonra sevkedilmesi,lavvar 
etüdlerinin dikkatle yapılması,kül ve benzeri durumların iyi ayar¬ 
lanması üzerinde de durulmalıdır. Bunun neticesinde memleketin katı 

yakıt ihtiyacının linyitlerin değerlendirilmesile mümkün olacağı 
ve memleketin büyük bir problemi olan odun ve tezek yakımının ön¬ 
lenmesi imkan dahiline: gireceği gibi yapılacak dumansız yakıt 
ile büyük şehirlerdeki hava kirlenmesinin de önüne geçilecektir. 

IV- ÜRETİM PROGRAMI: 

1982 yılına kadar kok üretimi annex 13 de, gaz üre- 
timide annex 14 de verilmiştir. Bu üretimi sağlamak için gerekli 
ham madde olan taşkömürü ihtiyacı annex 10 da ve Gaz Fabrikaları 
Fuel-Oil veya diğer rafineri artıklarına döndüğü takdirde kullana¬ 
cakları Fuel-Oil miktarı da annex 11 de gösterilmiştir. 
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Annex 10 da verilen taşkömürü tüketim değerinin saptan¬ 
masında Ankara Havagazı Fabrikasının Fuel—Oil'e döndüğü,İstanbul 
Î.E.T.T. Fabrikalarının da ileride bu ham maddeye döneceği düşü¬ 
nülerek yeni duruma göre hesaplanmıştır. İzmir ESHOT da üretim 
teknolojisinde değişimi proje halinde olduğundan henüz bir değer 
verememişdir.Ancak daha önce de belirtildiği üzere Aliağa rafi¬ 
nerisinde artık—nafta fazlası veya benzeri bir madde kullanarak 
uygun koşullar altında gaz üretimi yapma olanağı bulunduğu belir¬ 
tilmiştir. 

Isıtma yakıtı olarak briket kabul edilmişse de mevcut 
koşulEar altında üretilen briket,ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. 
Bu günkü teknoloji ile gelişmesi de söz konusu olamaz. Bağlayıcı- 
sız briket imal etme yolu kabul edilip uygulamasının,genel enerji 
politikasında söz konusu edilmesi gğrekir. 

1. Genel Politika: 

Üretim birimleri,memleket ihtiyacının büyük olması 
nedenile genişletme olanakları düşünülerek ele alınmalı fakat 
yatırım imkânının kısıtlı olması nedeniyle tesisler en az 10 yıllmk 
ihtiyacı karşılayacak üniteler halinde kurulmalıdır. 

I Kok Fabrikalarında,üretim metodunda bir değişiklik söz 
konusu değildir. Tesisler yeni teknoloji uygulama gerekleri göz- 
önünde tutularak kurulmuşlardır. Burada önemli olan husus memleke¬ 
tin taşkömürü üretim olanakları dikkate alınarak en az % 11 ora¬ 
nında koklaşmayan kömürle karışım yapılmasının bütün tesislerde 
düşünülmesidir, 

II Havagazı Fabrikalarında,ileride taşkömürünün tamamının 
ağır sanayi Demir Çelik Endüstrisine ayrılması söz konusu olduğun¬ 
dan petrol artıklarından,L.N.G. ve tabii gazdan havagazı üretimi 
zorunludur. Ancak yerli petrol üretimimiz yeterli olmadığı ve dışa 
bağlılık durumu bulunduğundan linyit kömürlerinin gazlaştırılması 
konusu da ele alınmalıdır.Kuruluşlar şimdiden tesislerini kömürden 
petrol artıklarına adapte etmeye başlamışlardır veya proje çalış¬ 
maları yapmaktadırlar. Bu nedenle gelecekteki gaz politikasının 
belirlenmesinde yarar vardır. 
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III Briket için,yurt imkânlara bölümünde (Bölüm III/c de) 
açıklama yapılmıştır. Memleket çapında halka ucuz ısıtma yakıtı 
sağlama olanakları vakit geçirilmeden ele alınmalıdır. 

Kok,Havagazı ve Briket sektörünün buna göre başlıca 
sorunları: 

1- Sektörde kullanılacak ham maddelerin yeterli miktar¬ 
da, imkan dahilinde yurt; içinden sağlanması, 

2- Yatırımlar için gerekli kredilerin sağlanması ve bu 
kredilerin zamanında gerçekleştirilmesi, 

3- Havagazı Fabrikaları için öngörülen genişletme yatı¬ 
rımlarının gaz dağıtım şebekesi ile birlikte ele alınarak,tesisle¬ 
rin gelişmesinin aynı zamanda sağlanması, 

4- Sektördeki iş yerleri parlayıcı,patlayıcı ve zehirli 
gazlarla çalışılan ağır bir iş niteliğinde bulunduğundan teknik 
eleman sıkıntısı çekilmektedir. Sektörde teknik elemanları iş yeri¬ 
ne bağlayıcı olanakların(örneğin fiili hizmet süresi tanınması,yan 
ödeme verilmesi v.b. gibi,) sağlanması, 

5- Sektördeki kuruluşlar genellikle kamu tesisleridir. 
Ürettikleri ana malların faydaları kısıtlıdır. Maliyetin altında 
satış yaptıklarından zarar etmektedirler, Bu zarar genel bütçeden 
karşılanmaktadır. Gelecekte de aynı şekilde devam edecektir. Zira 
temel maddeler olduklarından fiyat ayarlaması yapıldığında yurt 
ölçüsünde fiat dalgalanmaları yaratacağı için yakardaki uygulamanın 
devamı gerekmektedir. Ancak yan ürünlerin iyi değerlendirilmesi ve 
kuruluşların iyi bir şekilde organizasyonu düşünülmelidir, 

6- Sektörde taban ve tavan işçilik ücretlerinin geçim 
indeksi, maliyet ve prodüktivite göz önüne alınarak saptanması,Top¬ 
lu îş Sözleşmelerinin bütün kamu kesimi kuruluşlarında bir modele 
göre yapılması,kuruluştan kuruluşa farklılık göstermemesi, 

7- Havagazı sektörü için Belediye Teknik işletmeleri 
Kanununun tezelden çıkartılması ve işletmelerin üniform bir şekilde 
yönetime bağlanması gerekir. 
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2. Yurt içi talep projeksiyonları: 
1971 den 1982 yılma kadar sektörün: 

a) Taşkömürü talebi annex 10*da 

b) Havagazı Fabrikalarında kraking yolu ile üretim yapıldığında 
gerekli(Fuel-Oil) yakıt gazı talebi annex 11'de 
c) Beklenen kok üretimi ve kok iç tüketimi ile üre t im-tüket im far¬ 
kı annex 12 de 

d) Beklenen havagazı üretimi annex 13'de gösterilmiştir. 
Bu değerler taşkömürü özel ihtisas komisyonu raporu ile 

karşılaştırıldığında bazı farklar görülmüştür. Bu farklılık 4. 
Demir Çelik tesisleri,Erdemir'in genişletme programı ile bazı ufak 
değişmelerden ileri gelmektedir. 

Briket için durum belli olmadığından bir talep projeksi¬ 
yonu verilememiştir. 

3. İhracat Projeksiyonları: 

Sektörde ana mallar itibarice ihracat söz konusu değildir. 
Ancak katran ürünleri imalâtında antrasen,naftalin ve benzeri mad¬ 
delerde satış yapılamaması nedenile stokta bekleme ile fabrikalarda 
âtıl kapasite mevcuttur. Satış ve ihracat imkânının araştırılması 
ve bu mallar için ithalat yapılması önlenmelidir. 

4. Toplam talep projeksiyonu: 

Ana mallar itibarile ihracat söz konusu olmadığı için 
2. maddedeki yurt içi talep projeksiyonu,toplam talep olarak kabul 
edilmiş ve tablolar annex 10,11,12 ve 13 de verilmiştir. 

5. Üretim hedefleri projeksiyonu: 

Kok ve gaz için 2 ve 4. maddede talep projeksiyonları 
olarak üretim hedefleri gösterilmiştir. Ancak kuruluşlar kamu sek¬ 
törü olduklarından annex 6 ve 7 de gösterildiği gibi üretici ve 
tüketici fiatları çok değişiklik göstermektedir. Bu nedenle 1970 
fiatları esas tutularak yıllara göre üretim hedefleri değer olarak 
gösterilememiştir, örneğin: 
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Erdemir Karabük Zonguldak EGO 1.S.T.T. ESHOT 
Kok fiatları : 130.- 98.75 101.65 200 200„-Kdere 2CŞ .55 
(TL/ton) Y.Kule 

(K.S.T.ye satış) 
350,-Beyoğlu 

Maliyet : 329 A7 334-<.66 257.62 - - 417.46 
(TL/ton) 

Maliyet ile KoS.T.Müessesesine satış fiyatları çok fark¬ 
lıdır o Bu nedenle bir iıesap yapılmasına imkân görülmemiştir ,. 

Mevcut Briket Fabrikalarının üretimleri satış depoların¬ 
da biriken(Erzurum hariç) toz kömür miktarına bağlıdır,, Tam kapa¬ 
site ile çalıştıkları durumda dahi çevrenin pek az bir yakıt ihtiya¬ 
cına cevap verebilir.Ancak ısıtma yakıtı talebi memleketin genel 
yakıt politikasına bağlı olduğundan briket üretimi hedefi bugün 
için belirli değildir. Genel enerji için de teshin yakıtının durumu 
ele alınıp, büyük şehirler için dumansız yakıt veya briket üreti¬ 
mine yön verilmelidir. 

6- Uygulanması gereken yeni teknoloji ve üretim girdileri: 
I) Kok fabrikası yeni kurulmuş olduklarından dolayı en son 

taşkömüründen koklaştırma teknolojisi uygulanmaktadır. 
II) Havagazı üretiminde ise: 

Son yıllarda Dünya ham petrol üretimindeki hızlı 
artış yanında dışardan ham petrol getirip ülke içinde rafineri 
tesisleri kurarak tasfiyesi cihetine gidilmiştir. Bunun sonucu 
olarak benzin ve dizel yakıtı dışındaki rafineri ürünleri için tü¬ 
ketim yeri bularak değerlendirme gerekmiştir. Bu suretle L.P.G» 
gazlarının basınçlı tüpler içinde dağıtımı yanında diğer ürünlerin 
şehirgazı haline getirilip değerlendirilmesi için araştırmalar 
yapılmaya başlamıştır. Bu arada etkin diğeî* bir faktörde sınırlı 
olan dünya taşkömürü rezervlerini ekonomik ve esas yeri olan Demir— 
Çelik Endüstrisinde metolürjik kok olarak değerlendirmek olmuştur. 
Bu arada tabii gaz araştirmalarına da önem verilerek zengin kaynak¬ 
lar bulunmuş,bunun sonucu 
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olarak naliyetde önemli ölçüde düşmeler sağlanmıştır. Raporunuzda 
11.10 bölümünde Diğer memleketlerdeki durum kısmında ve ilgili 
Annexlerde sayısal değerler verilerek geniş açıklama yapılmıştır. 

Yukarda belirtilen gelişmeler yurdumuzda da ince;I;enerek 
genişletilecek ve kurulmasına başlanılmış ve kurulacak Demir-Çelik 
Endüstri tesislerine taşkömürü tahsis edileceği gerçeğinden hareket 
edilerek Ankarada şimdilik(Fuel-Oil) yakıt yağından Havagazı ürete¬ 
cek bir fabrikanın tesisine başlanılmıştır, Ankarada tesis edilecek 
havagazı yenileme ve genişletme yatırımlarının,Enerji ve Tabii Kay¬ 
naklar Bakanlığının 2, Eylül 1965 gün ve plânlama 16195/59245 sa¬ 
yılı yazısında taşkömürü dışında bir maddeden üretim yapacak tesis¬ 
ler olması ön görülmüştür.E.G.O.Müessesesi hu emir gereğince fiat 
araştırmasına girmiş ve neticede Euel-Oil ile linyitlerden gaz üre¬ 
timi esasına göre şartnamelerini hazırlamıştır: linyit üzerine 
hiç bir teklif verilmediğinden ihtiyacını Euel-Oil ham maddesine 
göre üretim yapacak genişletme tesisi ile karşılanması cihetine 
gidilmiştir. Proje Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığınca da 
onaylanmış ve inşaatına geçilmiştir. 1971 yılı sonlarına doğru 
fabrika hizmete girecektir. 

TABLO:6 

Yakıt yağı(Euel-Oil) den havagazı üretecek tesisdeki 
girdiler ve elde edilecek ürünler 

Fuel-oil(655 Kg.) i j 
Yakıt 59-9 Kg - j | Şehirgazı(Havagaz^) 

i ; t 1000 Nm 
Buhar 144.1 Kg ■* j 
Elektrik 121.2 KW  > j.Katran, 42.5 Kg. 
Yıkamayağı 22.9 Litre j Kükürt 2.9 Kg. 
Yardımcı İşletme 
malzemesi. 1   : 
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natalitik terma Kraking yolu ile hava ve su buharı 
verilerek tesiste yüksek karbonlu .hidrokarbonlar havagazı 
(şehirgazı)na dönüştürülecektir. Bu suretle elde edilecek gazın 
birleşimi, havaya göre kesafeti ve ısı değeri aşağıdadır. 

uazm Birleşimleri % Hacım 

c°2 8.0 

Cn II ... 4.0 

ce 20.5 

h2 47.0 

ch4 14.5 

N2 6.0 

Havaya göre kesafet (Hava=l): 0.56 ’ 1 

Isı değeri 110 (Üst) Kcal/Nm^: 4200 

Tesiste katalizör değiştirilmesile hafif benzin, 
nafta ve tabii gazın da şehir gazına çevrilmesi olanağı vardır. 
Bu suretle mevcut 260.000 Nm3/gün kapasitenin aynı fabrikada 
3 katma kadar çıkartılması da sağlanabilir. 

III) Briket (Isıtma Yakıtı) 
1) TKİ Seyitömer Dumansız JFakıt kroşesinin Tekno¬ 

lojisi : 
Şehir havasının kirliliğini önleâıek gayesiyle 

sağlam dumansız, ucuz, iyi bir ev yakıt koku elde etmektedir, 
üzerinde çalışılan linyitin içindeki su miktarı % 40 kadardır 
ve tane büyüklüğü 100-2)0 mm. civarındadır. Bu tane büyüklüğündeki 
kömürler özel bir şekilde içinde % 15 su kalıncaya kadar sıcak ve 
kuru hava ile büyük parça halini muhafaza etmeyi sağlyyan özel 
şartlar altında, kurutulur. On kurutmaya tabi tutulmuş kömür 
yine özel şartlar altında 420°- 440°c lık nihaî temparatüre 
kadar kapalı yerde ısıtılır. 
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Damıtma unsurları (su, katran, hafif yağ ve gaz) ayrdır veya 
özel işlenir, kok soğutularak bilahare eleme ile dane irilik
lerine göre ayrılır. 

Bu tesisle yılda 3-33. *00 ton, ,o 43 Rutubetli ve 
2520 Kcal/kg, Kalorili linyit kullanılarak, v'o 0 rutubetli 5330 
Kcal/kg. 120.000 ton linyit koku elde edilecektir. 

2) Sıcak biriketleme usulü ile Linyitlerden dumansız 
yakıt imali: 

M.T.A. Enstitüsünde laboratuvar çalışmaları ile geliş
tirilen ve patentleri alınıp dış ülkelerde tescili yaptırılmış 
bulunan "Linyitlerden sıcak biriketleme usulü ile dumansız yakıt 
imali çalışmaları" halen Enstitünün- Teknoloji Laburatuvarmda 
pilot düzeyde ilerlemektedir. 

İşletme hesapları ve girdileri için gerekli kesin 
rakamlar ancak pilot çalışmaların bitiminde verilebilecektir. 

Bu Teknolojinin uygulanması ile tozlu ham linyitin 
yakılması yerine üniform bir yakıt kullanılması mümkün olacak ve 
böylece linyitlerin nakliyesinde, depolanmasında; kuruma, 
tozlanma ateş alma ve su altında dağılma bozulma gibi fena vasıf
ları giderilmiş olacaktır. Ayrıca elde edilen yakıt su ve toz 
ihtiva etmediğinden taşınmasında büyük bir ekonomi sağlanacaktır. 

Değişik linyitler ve binalardan sıcak biriketleme 
usulü ile elde edilen biriketlerin, ısı değeri ile ısı değişimleri 
ve 10 Kcal ısı temâni için gerekli ham linyit ve elde edilen 
briket miktarı mukayese tablosu aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 7 

oicak biriketleme usulüyle bazı linyitlerden elde edilen 
briketlerde ‘'Isı değeri" değişim tablosu 

Kömürün Sinsi Su Isa. . Isı l.Ton Iıam 10 kalori 
değeri Değeri .. öm. den üre- için gerekli 
(Aşkol)değişimi tilen bri- miktar 

,o be a l/kg ,o ket i>.g. J'-g* 

Tunçbilek Ham.Höm.23 § o 4080 100 1000 245 

Briket - 5545 157 680 180 

Seyitömer Ham.Köm.40*0 2580 100 1000 387 

Briket - 5265 204 500 190 
Soma Ham.Aöm.17,0 3575 100 1000 280 

Briket - 4745 133 670 211 

Dodurga Ham.Köm.24,0 30^0 100 1000 333 

Briket - 3945 m —  251  
Nallıhan i.am.Köm. 34,0 3075 100 1000 . . 525    
^eypaZarı5Brllcet _ 4225 138 — 2)56 
.Erzincan Kam.lom.20,6 4690 100 1000 213 

Briket - 5670 120 —   ı?A  
ulbistan Ham. löm. 38,3 2209 100 1000  _ J&2  

Briket - 3934 18Jl -  2  

Tablonun tetkikinden anlaşılacağı gibi sıcak usulle elde 
edilen briketlerin ısı delerleri. nam linyite oranla /o (20-104) 
arasında artmaktadır, bir milyon K.cal elde etmek için harcanan 
bam linyit ile bu linyitten elde edilen briket miktarları arasındaki 
fark göz önüne alınırsa kalori naklinde sağlanacak ekonomi, 
>"(25-51) oranında olacaktır. Büyük şehirlerin hava kirlenmesi 
probleminin hallinde de Önemli bir yeri bulunan sıcak briketleme 
usuliyle dumansız yakıt imalinde yukarıda verilen nedenlerle 
briketlerin üretimindeki maliyet hesaplamalarında üretimin ham lin¬ 
yite göre değil, verdiği ısı değerine göre hesaplanması gerekmek¬ 
tedir. 
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Üretim girdileri yıllara göre: 
Taşkömürü = Annex 10 
j'ael 011 = Annex 11 
Linyit = Ânnex 12 

de verilmiştir. Linyit üretim girdilerinde, sıcak 
briketleme usuliyle yapılacak dumansız yakıt üretimine ait rakam¬ 
lar, dahil değildir. 

7- İthalat projeksiyonları : 
a) mamul mal it_halatı 

Bu gün için sektörde mamul mal ithali söz konusu 
değildir. Ancak 4. Demir-Çelik tesisleri kurulduğu takdirde 
taşkömür üretimi ihtiyacı karşılayamayacağından gelecekte taş 
kömürü ithali gerekeceği düşünülebilir. 

b) Yarı mamujL ithalatı 
Sektörde yarı kamul ithali söz konusu değildir. 

c) Ham madde ithalatı 
Kok sektörü için ham madde ithali söz konusu 

olmamak gerekir 4. Demir-Çelik tesisleri kurulması gekçekleş- 
tiği takdirde fizibilite hesaplarına göre taşkömürü ithal ile 
fabrikada kok imali düşünüleb lir. 

delecekte taşkömürü metalurjik kok imaline ayrı¬ 
lacağından, Havagazı fabrikalarının taşkömürü dışında bir baza 
göre çalışması zorunludur. Bu nedenle petrol rafineri altıkları 
değerlendirilmesi veya L.N.O. ithali ile şehir gazı üretimine 
geçilmelidir. 
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Memleketimizde henüz tabii gaz bulunamadığından ve ham petrol 
üretimi de tamamiyle yerli olarak karşılanmadığı için bu maddelerin 
ithali söz konusu olacaktır. 

Bu hususta henüz değer verilmesi mümkün olamamıştır, 
d) işletme ve yatırım malzemesi ithali 

Sektörde Çamot tuğla ve harçları ilyos Ateş Tuğlası 
fabrikasında imal edilmektedir. Bunun dışındaki fırın için lü¬ 
zumlu s lika tuğla ve harçlarının ithal ^diİma .zorunluğu vardır. 
Miktarı yatırımlarla ilgili olduğundan projelerin bünyelerinde 
ele alınmalıdır. 

Havagazı tesisleri için sayaç ihtiyacı Y^rt içinden 
karşılanamadığı sürece ithal yolu ile sağlanması zorunludur. 
2. Beş Yıllık İlân Jıazırlık çalışmalarında Ek 18 de miktar ve 
değerleri verilmiştir. 

Sanayi Bakanlığınca "yatırımlarda yerli malzeme 
kullanılması" emrine uyulmaktadır. Ancak yerli malzeme temini 
mümkün olmayan özel malzeme ve teçhizatın hariçten getirilmesi ge- 
rekecektir. 

V- YATIRIM İh. JdllAMI 

1- Eklenecek yeni kapasiteler: 
I) kok sektöründe yatırım programı 

1- Erdemir'de: 

a) 1973-1975 % 100 genişletme kok 
fırınları 

b) 1978-1980 /o 75 
fırınları 

2- Karabükte: 
1977-1980 - 2. Kok fabrikası 

1977 revetmanı 

3- 3. Demir-Çe lik 

a) 19^0- 1973 Yeni mşaat Kok aabrikası 
•5) 1975-1977 % 100 genişletme " bilinmemek¬ 

tedir. 

c) 1978-1980 % 100 " " bilinmemek¬ 
tedir. 

Milyon TL. 
_±SL 

4-0 İA £ 

52 17 3 

bilinmemek¬ 
tedir. 
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4— 4. Demi r_Çelik; 
a) 1975-1977 yeni inşaat ok Fabrikası 
b) 1979-1982 7100 genişletme Kok Fab. 

II) Gaz Sektöründe yatırım programı 
1- Yedikule Gaz Fab. (İstanbul) 
a) 1971-1973 genişletme 60.000 m'Vgün 

kömürlü fırın 

b) 1976-1978 " Kralcing teşisi 
50.000 m'Vğün 

2- KurbaFalıdere fabrikası (İstanbul): 
a) 1972-1974 Genişletme 3130.000 m^/gün 

Kraking tesisi 

bilinm emektedir. 

bilinmemektedir. 

Milyon TL. 

iS. D1? lop]an 
39 

33 

21 

8 

21= 60 

12=.45 

9= 30 

2= 10 

71 25= 96 

60 

= 135 
40= 10 0 

b) 1974-1975 " Gazometre 
3- Poligon Fabrikası (Beyoglu-Istanbul): 

1974-1975 Genişletme 3-100.000 m^/gün 
kraking tesisi ve 

. . gazometre 

4- E.G.O. Havagazı Fabrikası (AHûlRA): 
1969-1971 Genişletme 21130.000 m /gün 

Kraking ünitesi 
1973-1976 

III) Briket Sektöründe Yatırım Programı: 
TKÎ'nin bu sektör için hazırladığı dumansız yakıt 
yatırım programı aşağıdadır. Milyon TL. 

iç Dış Toplam 

1971-1972 130.000 Ton/yıl 25 17 = 4 2 

M.T.A. dumansız yakıt için yatırım programı henüz pilot 
çalışma safhasında olup projelendirilmemiştir. 

2- Yatırım Programı 
Eklenilecek yeni kapasitelere ait detaylı yatırım 

formları kuruluşlardan ayrı ayrı temin edilmelidir. 
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3- Yatırım Programı sonuçları: 
3. rlan dönemi başında ve sonundaki kapasiteler annex 

13/b ve 14/b de gösterilmiştir, buna göre 1977 yılı sonunda: 
eklenecek kapasiteler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 8 

Ana Mal 1972 1977 Eklenecek Toplam 
Kapasite 

Kok (1000 Ton) 1.510,0 4,183,0 2.673,0 
Havagazı lO^Nm^ 346,8 380,8 134,0 
Briket (1000 Ton) 60,0 130,0 70,0 
TKİ Dumansız yakıt 
VI- SAĞLANACAK KAYDnLAR 

1- Katma değer: 
Kok, havagazı ve briket sektöründe maliyet satış değe¬ 

rinden büyük olduğundan katma değer negatif çıkmaktadır. Bu 
nedenle katma değer hesabı yapılamamıştır. Sadece yaratılacak 
iş gücü yönünden ele alınabileceği düşünülerek istihdam etkisi 
göstearilmiştir. 

2- Dış Ticaret etkisi: 
a) Toplam ithalat talebi: 
Sektörün taşkömürü talebi Annex 10'da gösterilmiştir. 

Taşkömürünün kullanıldığı diğer sektörler ihtiyacı yaklaşık 
2 milyon tondur. Bu durumda yıllık 4,5 milyon ton civarındaki 
taşkömürü üretimi ile 4. Demir Çelik kok fabrikasının hizmete 
gireceği 1977 yılından itibaren sektörün talebi karşılanamayacaktır. 
Daha sonraki yıllarda yapılacak genişlemelerden dolayı bu 
açık artacaktır. Bu nedenle sektörde herşeyden önce ham madde 
olarak taşkömürü ithalatı söz konusu olacaktır. Demir Çelik 
endüstrisinde kok üretimi yanında elde edilen kok gazı tav 
ocaklarında kullanılır. Bınun için taşkömürü ithali yerine 
kok ithali suretiyle açığın giderilmesi uygun olmaz. 

Gaz fabrikaları için ise yapılacak yatırımların nite¬ 
liğine göre L.N.G. (Sıvı tabii gaz) ve yurt içinde petrol üreti¬ 
minden karşılanamayan miktarda Euel Oil, nafta, L.r. r veya 
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Briket veya dumansız yakıt imali için yurt içinden sağlanacak 
linyit kullanılması düşünüldüğünden hammadde ithali söz konusu değil¬ 
dir. Ancak linyit veya kok tozlarının bağlayıcı madde olarak zift veya 
blown asfalt kullanılarak büyük çapta briketleştirilmesind de olan bu 
maddelerin yurt içinden tamamen karşılama olanağı bulunmadığından 
bunlarıda ithal söz konusu olabilir. 

b) ithalat ikamesi * 

Halihazır durumda sektörde 11.4-a ve IV.7-a da da belirtildiği 
üzere ithalat ikamesi söz konusu değildir» 

ilerdeki yıllarda ise : 

1- VI. 2 a da belirtildiği üzere 4. Demir-Çelik Fabrikası kurul¬ 
duğu takdirde kok ihtiyacının ithal edilecek taşkömüründen karşılama 
durumu vardır. Yurt içinde tav ocaklarında kullanılma yeteneği olan 
bir yakıt sağlandığı takdirde taşkömürü yerine ihtiyacın kok ithali 
ile ikmme durumu söz konusu olabilir. 

2- Havagazı tesisleri bulunan şehirlerimizde, gaz üretimi için 
gerekli hammadde (taşkömürü, fuel-oil veya benzeri rafineri artıkları, 
L.N.G.) sağlanamadığı takdirde ihtiyacın havagazı üzerine L.P.G ikame 
edilerek giderilme zorunlıVuğu vardır. Yurt içinden karşılanamadığında 
bu maddenin ithali söz konusu olacaktır. 

Sonuç olarak durum henüz kesin olarak bilinmediğinden 1970 - 1982 
yıllarını kapsayan ithalat toplamı ve ithalat ikamesini gösteren tablo¬ 
lar verilememiştir. 

3- istihdam etkisi : 

Yukarda söz edilen yatırımlar gerçekleştiği takdirde sektördeki 
iş hacmi Annex 15 a- b-c de gösterilmiştir. Buna göre 1970-1972-1977 
ile 1982 yılları için iş hacmi, 
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I) Demir Çelik Endüstrisine bağlı kok fabrikalarında: 
Tablo (9) 

YILLAR 

1970 1972 1977 1982 

Teknik Eleman 15 15 36 64 
İdaıi Eleman 11 11 21 A1 

Teknisyen ve Ustabaşı 39 39 114 203 
Kalifiye işçi 349 349 867 1583 
Düz İşçi 411 411 412 496 

1970 Yılına göre tabloda görülen ardtışlar, mevcut kok 
fabrikalarından daha büyük kapasite tesis edilmekte bulunan 5»ve 
4„ Demir Çelik fabrikaları ile Ereğli tesislerinin %175 geniş¬ 
letilmesinden ileri gelmektedir. Bu arada Zonguldak kok fabrikası¬ 
nın 1974 yılında devreden çıkacağı için düz işçi sayısında bu 
yılda bir azalma olacak fakat daha maden tesisleri hizmete gire¬ 
ceğinden düz işçi sayısında kalifiye işçiye göre büyük bir artış 
olmayacağı tahmin edilmektedir. 

II) Havagazı fabrikalarında ise. 
Tablo (10) 

YIL L A R 

1970 1972 1977 1982 

Teknik Eleman 11 17 31 35 

İdarî Eleman 27 35 42 43 

Teknisyen ve Ustabaşı 54 73 108 121 

Kalifiye İşçi 723 741 842 930 

Düz işçi 331 159 452 552 
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Havagazı işletmelerinde büyük bir kapasite yaratılmasına 
rağmen,modern bir teknoloji uygulaması olan Kraking yolu ile 
rafineri artıklarından üretim yapılacağından, istihdam etkisi 
fazla olmayacakdır. 

IH- Briket sektöründe 1970 yılı durumu EKİ. Zonguldak fabrika¬ 
sı EKÎ. Kömür İşletmesi içinde mütalâa edildiğinden bir değer 
verilmemiş Ankara,Erzurum ve Çengelköy fabrikaları toplam olan 
sayısı: 

Teknik eleman 2 

Idar£ eleman 22 
Teknisyen ve Ustabaşı 9 
Talifiye işçi 59 
Düz işçi 35 

T o p 1 a m 105 dir. 

Bu fabrikaların genişletilmesi düşünülmediği ve dumansız 
yakıt imal edecek fabrikaların ise durumu henüz aydınlanmadığı 
içir yaratılacak iş hacmi bilinememektedir. 

VII ALINMASI FAYDALI TEDBİRLER 

1. Vergilerin sektör üzerindeki etkileri 

a) Vasıtasız vergiler, 
Sektördeki İşletmeler; Kurumlar vergisi, gider vergisi ve 

bina vergisi(istisnalar dışında kalan binalarda) ödemektedirler. 
Yalnız Havagazı işletmeleri kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlar¬ 
dır, Kurumlar vergisi net kârdan %35 olarak ödenir. Bu günkü 
durumda Havagazı işletmeleri kâr etmediklerinden bu vergiden 
muaflık bir fayda temin etmediği gibi koruyucu bir tedbirde değil¬ 
dir. 

Kok fabrikaları mamullerinden olan (katran, kok gazı,ben¬ 
zol) tâli ürünlerinin gider vergisine tabi olmaları, ve bunlardan 
enerji üretilmesinde ikinci bir verginin daha alınması işletme¬ 
lere mali külfet yüklemekte ve mükerrer vergi alınmasını doğurmak¬ 
tadır. Bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir. 
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ödenen bina vergileri safi irat üzerinden % 12 oranın¬ 
da olup büyük Dir yekûn tutmaktadır© 

Kuruluşlar; yakıtlar ve elektrik için de Belediye payı 
ödemektedir .-.er * Bunların takdiri, kanunî Limitler içinde belediye¬ 
lere bırakılmıştır» Bu takdirin belediyelerce farklı olarak saptan 
ması işleımeıeriıı maliyet fiatlan üzerine lehte veya aleyhte 
etki etmektediro 

Havagazı işletmelerinde Belediyeler satılan her M5 gaz 
üzerinden vasıtalı vergi alırlar ayrıca işletmenin toplam geliri 
gzerinden de Belediye hissesi alırlar. Bundan başka işletmenin 
o yıldaki karı, yatırma harcanmazsa, bu gelirde otomatik olarak 
bağlı bulunduğu belediyenin bütçesine intikal eder. Bu nedenle 
işletmenin yatırıma ayıracağı para Belediye Meclisinin onayına 
bağlıdır» Onaylamada kuruluşlara öncelik tanınması, bunun yeni 
hazırlanacak Belediye İşletmeleri kanununda belirtilmesi; bu 
suretle yatırımda yapılacak kısıtlamaların önlenmesi gerekmektedir. 

b) Vasıtalı Vergiler, 
Sektörün üretim vergisidir. Bu vergi malın satış fiatı 

içinde alıcı tarafından ödenmektedir. İmalâtta kullanılan ve satın 
alınırken vergisi ödenmiş olan maddelerin payı kadar vergi indirimi 
yapılabileceği halde uygulamada aksamalar olmakta veya yapılmamak¬ 
tadır» 

193 sayılı gelir vergisi kanununun muaflık ve istisnalar 
bölümünde; Ticarî ve Ziraî kazançları üzerinden vergiye tabi olan 
mükelleflerin yaptıkları yatırıma göre; indirime tabi tutulmaları 

"gelir vergisi kanununun yatırım indirimi istisnasına taalluk eden 
hükümleri sermaye şirketleri ile kooperatif şirketler hakkında da 
uygulanır" şeklindedir. Bu duruma göre İktisadî devlet teşekkül¬ 
leri indirimden faydalanamamaktadırlar. 

Yatırımında kâr gayesi bulunmayıp kamu hizmeti yapan kok 
gaz sektörü gibi kuruluşlardada yatırım indirimi yapılması finans¬ 
man bakımından imkan sağlayacaktır. 
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2. Amortismanlar. 
Vergi usul kanununa ek amortisman cetvelindeki oran¬ 

larda azami amortisman, kanunla saptırmıştır. 
Büyük yatırımlara kredi sağlanmasında bu durum,ödemede 

ve faizlerde, özellikle faiz hadlerinin yüksek olduğu hallerde, 
maliyeti arttıran ve yüksek satış fiyatlarını mecburi kılan bir 
faktör olmaktadır. Bunun için kuruluşlar amortisman hadlerini çok 
düşük tutmayı denemektedirlerki doğru olmıyan bu durumu önlemek 
için asgari hadlerin de saptanması gerekmektedir. 

Amortisman hadlerinde daha detaylı ve açık tesbitlerin 
yapılması ve doğru uygulama imkânlarının sağlanması gerekmektedir. 

5. Sermaye durumu 

Kok,gaz,briket ve ev yakıtı sektörü işletmeleri büyük 
yatırım yapılması gereken kuruluşlardır. Genişleyen tesisler ve 
artan üretim karşısında sabit ve döner sermaye ihtiyaçlarının 
çalışmaları aksatmıyacak bir düzeyde olması gereklidir. Sektörler¬ 
in kuruluş kanunları göz önünde tutularak işletme sermayesinin sap¬ 
tanması ve gelecekte sermaye kifayetsizliği karşısında kalmmaması 
gereklidir. 

4,5. Yatırımların finansmanı ve Krediler 

Bu sektörün planlaştırılmış bulunan yatırımlarının 
a) Oto finansman, 
b) İç krediler, 
c) Dış krediler, 

ile gerçekleştirilmesi mümkündür. 
a) Büyük tesisler olan bu sektördeki kuruluşların sınır¬ 

lı oto finansman olanakları ile yapılmasına imkân yoktur. 
b) İç kredilerde yatırım bankasından kredi temini ancak 

hükümetçe gerekli tedbirlerin alınması ve kolaylık sağlanması ile 
mümkün olabilir. 
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c) Dış krediler, daha ziyade dış memleketlerden getiril¬ 
mesi zorunlu malzemeler için dış memleket firmalarından temin 
edilecek müsait kredilerki bu durum devletçe kaldırılmıştır» Dış 
Firmalardan temin edilecek krediler için hükümetin, gerekli for¬ 
malitelerin tamamlanmasında, kolaylık sağlaması lâzımdır,, 

Dış firma kredilerinin hükümetçe onaylanmaması halinde 
sektördeki kuruluşların dış memleketlerden temin etmesi zorunlu 
malzemeler,için hükümet kredilerinde bir yer ayrılması zorunludur. 

Yabancı kaynaklardan sağlanan uzun vadeli ve %7 faizli 
krediler ve nakliye ücretleri yeni tesislerin maliyetini yükselt¬ 
mekte ve kârı kısıtlamaktadır» 

6- Standartlar ve kalite kontrolü 

Sektörün kullandığı ham madde olan taşkömürünün ve 
üretilen kok,havagazı ana mallarile yan ürün olarak elde edihen 
katran, benzol,naftalin v„b„nin kimyasal ve fiziksel nitelikleri 
için saptanmış bir standart yoktur» 2» beş yıllık plân çalışma¬ 
larında da geniş açıklamalar yapılmış olmasına rağmen,henüz bu 
güne kadar bir faaliyet gösterilmemiştir0 Standart tesbitinde 
herşeyden önce Sektörün ham maddesi olan taşkömürünün kullanılış 
yerine göre niteliklerinin ayarlanması zorunludur0Sektördeki 
Demir-Çelik Endüstrisine bağlı kok fabrikaları ile havagazı tesis¬ 
lerine aynı taşkömürü verilmektedir. 

22. Ağustos»1962 gün ve 11187 sayılı Resmî Gazetede 
satışa arzedilecek taşkömürlerinin nitelikleri belirtilmiştir. 
Demir-Çelik fabrikaları kokun daha az küllü olmasını terceh ettik¬ 
lerinden yerine %11 küllü taşkömürü satın almayı, aynı mik¬ 
tarda kokdan daha fazla mayi maden elde etmek için talep etmek¬ 
tedirler. Bu suretle ortaya çıkan beher °/ol kül azalmasına karşı¬ 
lık fiatda bir penaliteyi memnuniyetle kabul etmektedirler. 
Ancak aynı kömür havagazı fabrikalarına verildiğinde gaz üretimi¬ 
ne bir etkisi olmamakta fakat aynı ponalite sebebile fiatı 
artmaktadır. Gaz fabrikalarında elde edilen kok bu nedenle daha 
yüksek evsafda bulunmaktadır0 
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Sektördeki kuruluşlar arasında azda olsa bazı teknolojik 
ayrılıklar vardır0 Bu nedenle kokda özellikle kül,ısı değeri ve 
sağlamlık başta gelmek üzere, gazda ise ısı değeri ve yoğunluk 
için standart saptanması uygundur* Hava kirliliği dikkate alma - 
tak büyük şehirlerde ısıtmada kullanılacak yakıtın ısı değeri, 

uçunu madde, bitum yüzüesi ve sağlamlık v„b nitelikleri için bir 
standart saptanmasında yarar vardır. 

Sektördeki kuruluşlar ikincil ürünleri olan katran ben¬ 
zol v.b. için alıcıların isteğine uygun olarak nitelikler karşı¬ 
lıklı anlaşma yolu ile hazırlanabilir,, 

7- İhracatı teşvik edici tedbirler : 

Ana mallar itibarile sektörde ihracat söz konusu olamaz. 

İkincil ürünlerde, kimya sanayi sektörünce gerekli incelemeler 
yapılarak öncelikle katran ürünleri için ihracat olanakları araş¬ 
tırılmalıdır. 

8- Müşterek pazar ve diğer Milletler arası birlikler karşı- 
smda Sektörün durumu : 

Muhtelif Ülkelerdeki Millî gelir, yakıt birim fiatları, 
yakıt niteliklerinin Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından araş¬ 
tırılması ve bu konunun saptanması yapılmalıdır. Komisyonumuzca 
yeterli istatistik bilgisi sağlanamamıştır. 

9 10- İşçilik durumu ve teknisyen yetiştirilmesi,çalışma ve 
ücret politikası : 

Bu konularda yapılması gereken işlemler aşağıda sıralan¬ 
mıştır, 

1) Yüksek dereceli ve kalifiye eleman yetiştirilmesi, 
2) Çırak okulu açılması, 
3) İşçi prodüktivitesinin arttırılması için.ön eğitim, 

meslek eğitimi,tekâmül eğitimi ile emniyet tedbirlerine 
önem. 
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vermek üzere personelin yetiştirilmesi, 
4) Modern sevk ve idare metodları ve muhasebe sistemleri uygu¬ 

lanarak bu alanlardaki personel fazlalığının giderilmesi, 
5) Yatırım plânlarının yürütülmesinde ve işletmenin verimli 

çalışmasını sağlayan elemanların işlerine devamını sağlaya¬ 
cak tedbirlerin (mali tedbirler) alınmasında,teknik ve 
yönetici elemanların insiyatifini artöıracak tedbirlerin 
uygulanması, 

6) Çalışma şartları ve sosyal konuların düzenlenmesi, 
7) İş veren ve İşçi ilişiklerinin önemle geliştirilmesi, 
8) Üst kademelerde bulunan kalifiye personele yeterli ücret 

ödenmesindeki güçlükler,mesleki aşama ve olanakların az¬ 
lığı ve yersiz müdahalelerle huzur içinde çalışmalarının 
önlenmesi nedeni ile, bu personel daha iyi olanaklar sağ¬ 
layan özel sektörlere geçmektedirler. Gerekenlerin yapı¬ 
larak bu durumun önlenmesi zorunluğu, 

9) Üniversitelerimize yakıt konusunda ihtisas ve araştırma ya¬ 
pabilecek bir eğitim ve öğrenim plânının konulması ve uygu¬ 
lanması, 

10) Bu sektördeki iş yerleri; ağır ve tehlikeli iş yeri kapsamı¬ 
na girdiğinden çalışan her türlü personelin Emekli Sandığı 
5434 sayılı kanununun 32. maddesi d fıkrası gereğince yıp¬ 
ranma payı ve fiili hizmet süresinin sektörün tümüne 
tanınması, 

11) Üst teknisyen ve yöneticilerin yurt içindeki benzeri 
kuruluşları tanımaları ve üretim teknolojisindeki müşterek 
problemlerini çözmeleri için en az yılda bir kez toplanma¬ 
ları, ve dış ülkelerde bu konuda yapılan kongrelerle ilgilen¬ 
meleri, 

12) Toplu iş sözleşmesi ile işçi ücretleri ve çalışma durumu her 
işletmenin kendi bünyesine uygun olarak saptanmaktadır«Benzer 
iş yerlerinde çalışma politikasının eşit olmasının sağlanması 
gerekmektedir. 
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11- Prodüktivite 

Sektördeki kuruluşlarda 1970 yılı itibariyle çalışan sayısı 
ve üretim dikkate alınarak çalışan başına/gün ve çalışan başına/ 
saat olarak üretim tablo (11) de gösterilmiştir. Havagazı fabrika 
1arında dağıtım şebekesi elemanları da işletme bünyesinde kabul 
edilmiştir. Bu nedenle îstanbuldaki Yedikule ve Kadıköy tarafın¬ 
daki Kurbağalıdere tesisleri devamlı olarak Î.E.T.T. İşletmeleri 
içinde bir arada ele alınmıştır. Fiziki durumları itibariyle 
ayrı örgütlerde bulunduklarından personel sayısı yüksek olmakta¬ 
dır. Bu nedenle prodüktivite de farklı değerler çıkmaktadır. 

Sektörde 1970 yılı (çalışan başına/gün ve çalışan başına/saat 
olarak) Taş kömürü tüketimi de Tablo (12) de gösterilmiştir. 
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TABLO (11) 

KOK-HAVAGAZI-BRİKET SEKTÖRÜNDE 1970 
YILI ÜRETÎM MİKTARINA GÖRE HESAP¬ 

LANAN - PRODÜKTİVİTE - 

SEKTÖR 

Çalışan Iş günü Üretim Çalışan 
sayısı (çalışan başına 

sayısı üretim 
x36G) /gün 

Çalışan 
başına 
üretim 
/ saat 

KOK FABRİKALARI; Ton/Yıl Kg/gün Kg/saat 

Erdemir kok fabrikası 167 60.120 485,700 8.078 1.009 
Karabük " " 448 161.280 823,200 5.104 638 

Zonguldak" " 210 75.600 51«300 678 85 

Havagazı Fabrikaları: Nm^/Yıl NmVöün NmVsaat 
Ankara -E.G.O. 380 136.800 54.400aooo 398 4-9,7 
İstanbul-Î.E.T.T. 
(K odore-Yedikule) 247 88.920 20.600.000 231 29.0 

Îstanbul-Beyoğlu 578 136.080 39.000.000 286 35,7 
1zmir-ESHOT 141 50.769 7.200 .000 142 17,7 

Briket Fabrikaları: Ton/Yıl Kg/Gün Kg/Gün 

Ankara Briket Fabrikası 37 13.320 6.900 518 64.7 
Erzurum " " 39 14.040 5.800 413 51.6 

Çengelköy " " 29 10.440 9.200 881 110.0 
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TABLO (12) 

KOK-HAVAGAZI-BRİKET SEKTuRüFDE 1970 YILI 
TAŞKÖMÜRÜ TÜKETİM MİKTARINA GÖRE HESAP¬ 

LANAN - PRODÜKTİVİTE 

Sektördeki 
Kuruluşlar 

Çalışan 
sayısı 

İş günü 
(Çalış arı 
x 360 ) 

Tüne tileri 
taşkömürü 
Ton/Y ı.i 

Çalışan 
başına 
kömür 
tüketimi 
Kg./ Gün 

Çalışan 
başına 
kömür 
tüketimi 
Kg/Saat 

Erdemir Kok 
Fabrikası0 

167 60.120 752.100 12,510 1.564 

Karabük Kok 
Fabrikası o 

448 161.280 1 ,094 ,,600 6.787 848 

Zonguldak 
Kok Fab, 

210 75.600 66,000 873 109 

Ankara E„G.O 

Havagazı 
380 136.800 111,500 815 102 

İstanbul l.E.T 
Havagazı 

»T247 88.920 39.800 448 56 

İstanbul Beyoğlu378 
Havagazı 

136.080 o o I—i O ı—1 ı—i I—\ 816 102 

İzmir ESIIOT 
Havagazı 

141 50,760 17,600 347 43 

Ankara Briket 
Fabo 

37 13 o 320 7,400 555 69 

Erzurum Briket 

Fab . 
39 14.040 ,5 o 700 406 51 

Çengelköy 
Briket Fab. 

29 10.440 9*300 886 111 
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12- Sektörün plan hedeflerine uygun olarak gelişmesi için 
gerekli diğer tedbirler ve tavsiyeler : 

1“ Demir çelik sanayiine bağlı kok fabrikaları, 

1) Ham madde olarak yararlanılan taş kömürü O-lO^tane iriliğin- 
dedir. Kok fabrikalarına verilen O-lO^taş kömürü!0/0,5*0,5/6 , 
6/10mmbüyüklüğündeki kömürlerin belli oranlarda karışımı olarak 
yüzde miktarları sabit tutulmalıdır. 0-10mmlik kömürdeki tane 
irilikleri oranının değişmesi, bilhassa kül miktarında etkili 
olduğundan işletmede çeşitli güçlükler ortaya çıkmaktadır. Kok 
fabrikalarına verilen O-lOdmtaş kömürünün kalitesini bozan 

mm 
0/0,5 toz kömürünün katılmasını yasaklamak, ve %10 rutubet, 
%11 küllü olacak şekilde kalitesinin standardize edilmesi gerek¬ 
lidir. Saptanan sınırlar dışına çıkıldığında ceza ve prim yönüne 
gidilmesi,gerekirse Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesin 
de kalite kontrol dairesi kurulması uygundur. 

2) Kömür fiatlarınm; ısı değeri,tane irilikleri ve ulaştırma 
olanakları dikkate alınarak; realist bir şekilde ayarlanması 
gerekmektedir. 16 Temmuz 1971 d.e husus gerçekleştirilmiştir» 
5) Üretilen metalurjik kok'un boyutlarına göre sınıflandırılması, 
maliyetinin çok altında ısıtmaya verilerek İşletmeleri mali 
yükümlülük altına sokmamak ve gelişen sanayi ihtiyacı dikkate 
alınarak fiatm rasyonel bir şekilde tesbiti lazımdırki bu husus¬ 
ta 16 Temmuz 1971 de gerçekleştirilmiştir. 

4) Tesislerin bakımı, ve rantabl çalışmalarını sağlamak için 
yurt dışından getirilmesi zorunlu makina ve araçların süratle 
temini hususunda akreditif açılması ve gümrük muafiyeti tanınması 
nın sağlanması , uygun görülmektedir. 
5) Ham maddenin yurt içinden temin edilememesi gerekçesi ile 
Demir ve Çelik Endüstrisinin gelişmesine set çekilmemeli,gerek¬ 
tiği taktirde ham maddenin yurt dışından karşılanması yönüne 
gidilmelidir. 
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6) Demii' ve Çelik endüstrisinde yüksek fırınlarda yeni teknolojik 
gelişmeler uygulanarak kok ekonomisinin sağlanması temin edilmeli¬ 
dir o 

7) Koklaşan kömürler yanında koklaşmayan Armutçuk,Amasra ve diğer 
kömürlerden yararlanma olanakları da araştırılmalıdır0 
II) HavagazıÇşehir gazı) Fabrikaları, 
1) Ham madde olarak taş kömürü veya petrol rafineri artık madde¬ 
leri ve yan ürünlerinden üretim şeklinden birinin seçilmesi ve 
tesislerin buna göre genişletilmesi, 
2) Rafineri artıkları veya yan ürünlerinden havagazı üretimi 
suretiyle değerlendirilmesine geçildiği takdirde;bu maddelerden 
• A _ 

imalat sırasında vergi alındığı için havagazına geçişte tekrar 
vergilenme cihetine gidilmemesi ve maliyeti etkileyen fiat ayar¬ 
lamalarının sık sık yapılmaması, 

3) Başta Ankara şehri olmak üzere hava kirlenmesinin söz konusu 
olduğu büyük şehirlerde ısıtmanın gazla yapılması düşünüldüğü 
takdirde üretilecek gazın yurt içi kaynaklardan yararlanarak 
yapılması gerekmektedir0 Memleketimizde henüz tabiî gaz bulun¬ 
madığı için en uygun üretim ham maddesi olarak linyitten veya 
kaklaşmayan taş kömüründen gaz elde edilmesi düşünülebilir.Elde 
edilecek gazın sadece ısıtmada kullanılması ekonomik © İn ay acı ğ u- 
dan gaz yakıt kullanan endüstrinin de en az % 60 oranında tüketi 
mi söz konusu olmalıdır. 

4) Gaz şebekesi bulunan şehirlerimizde ev hizmetlerinde L.P.G. 
kullanılması yerine, gaz üretimi içir taşkömürü sağlanamadığı 
takdirde L.N.G, ithali ile havagazı üretilmesi uygun görülmekte¬ 
dir. Bu çözüm yolu ile L0P0Gcnin ufak tüplerle nakliyesi önlen¬ 
miş olacak, artan B.P.G. yurdun diğer bölgelerinde kullanılacak, 
büyük yatırımlarla tesis edilmiş olan şehir gaz şebekesinden 
yararlanacaktır„ 
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III) Briket ve ev yakıtı, 

Türkiyenin yakıt ihtiyacı probleminin düzenlenmesi,enerji 
politikamızda ele alınması gereken en önemli konudur.Yapılan 
istatistiklerden, nüfusun %?0 den fazlasının halâ odun ve tezek 
yakarak ısınma ve ev ihtiyacını karşıladığı bilinmektedir. Bu 
nedenle memleketimizde ormanlar hızla azalmakta ve toprağa gübre 
verilememektedir o Büyük şehirlerin hava kirliliği de yine halkın 
uygun ve yeterli bir yakıt bulamıyarak taşkömürü ve linyit gibi 
çok dumanlı yakıtları kullanması ve bunları bilinçsiz bir şekilde 
yakması ile meydana gelmektedir. Bütün bunların nedeni halkın bir 
yakıta sahip olmamasından ileri gelmektedir. 

Yakacak ihtiyacının sağlanması, memleketimizin bu günki 
durumuna göre ancak linyitlerimizin değerlendirilmesi ile mümkün 
olabilir. Halen büyük şehirlere çok mahdut miktarda dağıtılan 
kok, "Metalurjik kok1' niteliğindedir .Yakılması güçtür.3. Beş 
yıllık plân döneminde Demir-Çelik endüstrisinin gelişmesi ile, 
metalurjik kokun teshine verilmesi hiç mümkün olmıyacaktır. 

Linyitlerin değerlendirilerek halkın rahatlıkla kullanacağı 
bir yakıt haline getirilmesi zorunluğu yanında memleketimizdeki 
linyit işletmeciliğinin problemlerinide gözönünde tutmak gerekir. 

Linyitlerimizin kırılma niteliğinin yüksek olması nedeni ile 
işletmelerde çıkarılan kömürün takriben % 50 si ince kömür ve 
toz kömür halindedir. Elenerek 18mmüstündeki parça kömürlerin 
alınması ile işletmelerde yığınlar halinde toz kömürü birikmekte¬ 
dir* Bu durun kömür madenciliğinin randımansız çalışmasına sebep 
olmaktadır. Yığınlarda bekleyen ince kömürün kolay bozulması, 
yangın tehlikesi nedeni ile stokta üç aydan fazla bekletilememesi 
işletmelerin yaz aylarında üretimini sınırlamaktadır. 

Linyitin 18mıaaltındaki ince ve toz kısmı ekseriyetle daha 
fazla kül ihtiva ettiğinden bunların Lavvardan geçirilerek külünün 
azaltılması ve bu az küllü kısmın briketleştirilerek depolamaya ve 
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taşımaya uyguıı bir yakıt haline getirilmesi kömür işletmelerinin 
büyük Dır problemini çözmekle beraber yakıt ihtij-acıda sağlanabile
cektir o Larvandan artacak çok küllü kısın toprağa gübre olarak 
verilerek değe.rlendir ileb il ir 0 

Memleketimizde çok mahdut miktarda üretim yapan bir kaç 
briket fabrikası kok veya kömür tozlarına bağlayıcı madde(zift veya 
bicvm. asfalt) katarak briket yapmaktadırlar Elde edilen briketler 
dumanlı yakıtlardır ve mevcut briket fabrikaları bağlayıcı madde 
bulmakta güçlük: çekmektedirler• Bu usulle büyük ölçüde briket imâl 
edilmesi düşünülürse hariçten dövizle ve pahalı bir madde olan zift 
ithal etmek zorunluluğu olacaktır» 

MoEoA Enstitüsünde, ön tecrübeleri yapılmış, ve bağlayıcı 
madde katılmadan her türlü linyite tatbik edilen şekilde geliştiril-

inin 
mis olan sıcak briketleme usulü ile 18" altı ince kömürden sağlam 
ve dumansız ev yakıtı yapılması gerçekleştirilmiştir»Usulün pilot 
tecrübelerinin tamamlanması ile fabrikasyona geçilerek büyük şehir
ler için dumansız yakıt temini mümkün olacaktır böylece: 

1- Linyit tozlarının değerlendirilmesi ile işletmeciliğin büyük bir 
problemi olan tozkömürü birikmesi önlenerek işletmelerin üretim 
gelişmesi sağlanacaktır» 

2- Halkın yakıt ihtiyacı; dumansız yakıtla karşılanarak, ısı 
ekonomisi ve büyük şehirlerin hava kir?.iliği problemi çözünlenmiş 
olacaktıro 

3- Yapılacak yakıt depolamaya ve taşımaya elverişli olduğundanhalk 
zamanında yakıtını alıp evinde depolayabilecektir: veya satış yer
lerinde stok yapılabilecektir bu suretle kış aylarında kömür bulma 
ve taşıma düzensizliği önlenecektir. 
4~ Sıcak briketleme ile bağlayıcı madde kullanılmadan yapıldığı 
için zift ve benzeri bağlayıcı madde ithali söz konusu olmıyacaktır» 

Büyük şehirlerde yakıttan ileri gelen hava kirlenmesinin önemi 
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goz önüne alınarak, bu şehirlerde başlangıçta bölgesel olarak 
merkezî teshine veya gazla teshine gidilmesi projelerinin de 
öncelikle ele alınması uygundur. Hava kirlenmesi söz konusu olan 
şehirlerimizde bu husus veya dumansız yakıt sağlanıncaya kadar 
verilecek kömürlerin hiç olmazsa kükürt miktarı az ve tozsuz 
olmalarını sağlamak gerekmektedir. 

Bir yakıt Enstitüsü kurularak yurdun yakıt politikasına 
yön verilmeside çok uygun olur. Bu suretle yakıt spesifikasyonları, 
yakıt standartları, yakma araçlarının ıslâhı üzerinde devamlı 
çalışılarak yakma randımanı ve enerjinin israf edilmeden ekonomik 
bir şekilde kullanılması sağlanmış olur. Isıtma yakıtı yanında 
sanayiin enerji yakıt ve enerji ihtiyacı ve yakıt kalitelerinin 
saptanması ve eğer memlekete enerji ithali gerekiyorsa bunun tayini 
de yine bu Enstitünün uğraşıları arasında olmalıdır. 
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