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1" GÎRİS i 

Bu raporj, yurdumuzun îkinci Beş ^Yıllık ^Ikınma Plânı'nın hazır¬ 
lanması çalışmalarında Devlet Plânlama Teşkilatı'na yardımcı olmak 
üzere ve 29 Eylül 196i tarih* 5/l?22 sayılı Bakanlar Kurulu kara¬ 
rına istinaden teşkil edilen özel ihtisas komisyonlarından biri 
olan '* Kömür Madenciliği Özel İhtisas Komisyonu " tarafından ha¬ 
zırlanmıştır» 

Rapor özet- olarak* maden kömürü madenciliğinin mevcut durumunu 
incelemekte; ileriki yıllara ait ihtiyacın tahminini yapmakta* 
bu ihtiyacın karşılanabilmesi ve sektörün Kalkınma Planı'nda 
öngörülen hedeflere uygun olarak gelişebilmesi için gerekli ted¬ 
birleri kapsamaktadır o 

Raporun hazırlanması çalışmalarında öncelikle mevcut durumun tes- 
biti cihetine gidilmiş ve envanter föylerinde sektörün bünyesine 
uygun değişiklikler yapılarak föyler* maden kömürü madenciliğiyle 
ilgili kuruluş ve şahıslara gönderilmiştir. Bilâhare gelen föyle- 
rin dökümü yapıldığı zaman* Maden Dairesi ’ nden adresleri alman 
özel sektöre ait 253 adet üreticiden ancak 60 adetinden cevap gel¬ 
diği anlaşılmış ve çeşitli uyarmalara rağmen diğer üreticilerden 
cevap almak mümkün olmamıştır. Gelen cevapların bir çoğu da tam 
bilgileri ihtiva etmemektedir. 

Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler az veya çok farklar 
göstermektedir. Bu bakımdan* Devlet Sektörü dışında kalan özel . 
sektöre ait bilgiler* Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü* Maden Daire¬ 
si* Türkiye Kömür İşletmeleri* Kömür İşletmeleri A.Ş. ve Maden 
İşverenleri Sendikası gibi kaynaklardan alınan bilgilerle karşı¬ 
laştırılarak ve Komisyonca gerekli görülen değişiklikler yapıla¬ 
rak rapora alınmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plan devresinde ve daha sonraki yıllarda maden 
kömürü talebinin tesbiii için *+0' a yakın özel ihtisas komisyonuna 
yazı yazılmış ve ihtiyaçları sorulmuş ise de bunların pek azından 
cevap alınabilmiştiro Bu bakımdan* Komisyonumuz mevcut durumu* 
yapılan çeşitli projeksiyonları ve memleket realitelerini gözön- 
ünde bulundurarak ileriki yıllara ait maden kömürü ihtiyaçının 
tahminini yapmıştır. 

Sektörün öngörülen hedeflere uygun olarak gelişebilmesi için gerek¬ 
li yatırım miktarlarının hesaplanmasında Devlet Sektörü üreticile¬ 
rinin verdiği bilgiler aynen alınmıştır. Özel sektörde ise toplanan 
bilgilerin birbirini tutmaması sebebiyle ortalama değerler kabul 
edilmiştir. 

Yurdumuzun endüstriyel gelişmesi ve gittikçe artan nüfusumuz* 
maden kömürü üretiminin süratle arttırılmasını zorunlu kılmakta¬ 
dır. Bu husus* ormanlarımızın korunması ve halen yakıt olarak 
kullanılan tezeğin gübre olarak toprağa verilmesi ve dolayısıy¬ 
la tarımsal üretimin arttırılması sorunları ile de yakından ilgi¬ 
lidir. 

Maden kömürü rezervlerimizden ve bilhassa linyitlerimizden fay¬ 
dalanma imkanlarının sağlanması hususunun* memleketimiz enerji ve 
yakıt ihtiyaçının karşılanmasında en önemli rolü oynıyaeağı kanı¬ 
sındayız» Bu bakımdan* yurdumuz maden kömürü potansiyelinin bir 
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an önce üretime geçirilmesi9 halen işletilmekte olanlarda üretim 
ve verimin artmasını sağlayıcı tedbirler alınması kaçınılmaz bir 
zorunluluktur» Bugün için yakıt olarak kullanılan oduç ve tezek 
yerine linyit kömürünün ikame edilmesi için pazar imkanları 
mevcut bulunmaktadır o Ancak, üretim ve verimin arttırılması, ya¬ 
kın mesafe nakliyatı gibi satış fiatını düşürücü tedbirlerle 
birlikte halkın lihyit kömürü kullanmaya teşvik edilmesi ve bu 
yakıtı satın alabilme yeteneğinin sağlanması gibi problemlerin de 
halli gereklidir» 

Kalkınma hamlesi içinde olan memleketimizde9 katı yakıt enerji 
kaynaklarımızın artan talebe paralel olarak geliştirilmesi ve 
bugün mevcut ve ileride çok daha artacak olan darboğazların 
giderilebilmesi için tedbirler alınması gereklidir» Bu tedbirler 
raporumuzun ait oldukları bölümlerinde ayrı ayrı incelenmiştir» 

Raporumuz, yukarıda da belirtildiği gibi bir takım eksik bilgiler, 
kabul ve tahminler muvacehesinde hazırlanmıştır» Bu bakımdan, 
mevcut durumun tespitinde ve bilhassa il eri İd. yıllara ait tahmin¬ 
lerin yapılmasında bazı yanlışlıklar yapıldığı şüphesizdir» Ra¬ 
porun incelenmesi sırasında #10 gibi bir emniyet ve hata payının 
dikkate alınmasının, daha doğru sonuçlara ulaşma bakımından fay¬ 
dalı olacağı kanısındayız ve bu neticeyi bir başarı olarak kabul 
etmekteyiz» 

Raporun hazırlanması çalışmalarının bir kısmına katılan Sayın 
Nevzat YERDEL'e ve raporun raportörlük işini başarı ile yürüten 
Devlet Planlama Teşkilâtından Sayın Tülin OKTAY ve Erol IMRE'ye 
teşekkür ederiz» 

- 2 -





II- SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIRLANMASI : 

Kömür madenciliği sektörü antrasit, taşkömürü, linyit, turb ve petrol 
istihsaline elverişli olmayan asfaltit ve asfaltik pirobituraların 
aranması, bulunması,istihsali, satışa hazırlanması ve satışı işlemle¬ 
rini kapsamaktadır. 

Maden kömürlerinin antrasit, taşkömürü, linyit ve turb olarak isimlen¬ 
dirilmesi itibaridir» Çünkü kömürleşme olayı turb'dan antrasit1e doğ¬ 
ru muntazam ve kademesiz bir ilerleme göstermektedir» Bu bakımdan muh¬ 
telif memleketlerin kendi kömürleri üzerinde yaptıkları isimlendirme¬ 
ler ve sınıflandırmalar arasında ekseriya az veya çok farklar bulun¬ 
maktadır» Bu durum, milletlerarası kömür alışverişinde güçlüklere se¬ 
bebiyet verdiğinden Avrupa Ekonomik Komisyonu ''ECE11 konuyu ele almış 
ve sistemli çalışmalar sonucu 1956 senesinde sert kömürlerde ve 1958 
senesinde de düşük kaliteli kömürlerde sınıflandırma sisteminin kurul¬ 
masını sağlamıştır» 

Milletlerarası sınıflandırma sisteminde: külsüz ve havada (30° C ve 
% 96 rutubet) kurutulmuş madde üzerine hesaplama ile yukarı ısı değe¬ 
ri 5700 KoCal/Kg dan.sşfatzla olan kömürlere sert kömürler (Taşkömürleri) 
denilmekte ve üç rakamlı kot numaraları ile gösterilmektedir» Külsüz 
ve havada (30° C ve % 96 rutubet) kurutulmuş madde üzerine hesaplama 
ile yukarı ısı değeri 5700 K.Cal/Kg dan aşağı olan kömürlere düşük 
kaliteli kömürler (Esmer kömür, linyit) denilmekte ve dört rakamlı kot 
numaraları ile gösterilmektedir. 

Türkiye kömürlerinin de milletlerarası kçt sistemine göre sınıflandı¬ 
rılması hususu I. Beş Yıllık Kalkınma Planlında yeralmiş ve Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü kömürlerimBs&nnsınıflandırılması ile ilgili 
çalışmalara hız vermiş bulunmaktadır. 

Ancak, çalışmalar tamamlanıp henüz kat'i sonuçlar alınmadığı cihetle 
ve bazı kömürlerimizin taşkömürü ve linyit sınırında bulunmasından 
dolayı Komisyonumuz Türkiye kömürlerini taşkömürü (Zonguldak Havzası 
kömürleri) ve linyit kömürü (Zonguldak Havzası dışında kalan ve şim¬ 
diye kadar linyit olarak tanılan kömürler) olarak iki grup altında 
incelemeyi uygun bulmaktadır» Bunların dışında kalan turb ve antra¬ 
sit kömürleriyle katı bit.umlar yurdumuzda henüz hiç veya pgkaz mik¬ 
tarda üretildiği cihetle, bu konulase potansiyel üretim imkanları 
içinde ele alınmıştır. 

III- KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN TARİHÇESİ: 

Taşkömürü yurdumuzda 1829 yılında Zonguldak Havzasında bulunmuştur. 
Ancak, havza ile 18^8 yılında ilgilenilmiş ve Hazine-i Hassa Idare-i 
Harbiye - Havza-i Fahmiye devreleriyle 192 5 yılma kadar pek azı 
Türk sermayesi ve büyük bir kısmı İilgili z-Fransız-Belçika-Italyan- 
Rus sermayesi ile ilkel bir şekilde işletilmiştir. 

1925 Yılında Türkiye îş Bankası evvela üç maden işletmesiyle Türk 
sermayesinin havzaya girmesini sağlamış ve yabancı sermayenin gerek 
üretimde kullandığı ilkel metodları ve gerekse işçiyi istismarını 
kurduğu şirketlerde kaldırmış ve günün icaplarına uygun teknoloji¬ 
nin kullanılmasını gerçekleştirmiştir» 
1937 Yılında 31l+6 ve 32^-1 sayılı kanunlarla havzadaki son Fransız 
Şirketinin de mukavelesi feshedilmiş ve adı geçen şirkete ait bulu¬ 
nan ocaklar, dar hat demiryolu nakliyatı ve Zonguldak limanının işletme 
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inhisarı Etibank®a devredilmiştir. Bu suretle, îş Bankası milli ser- 
mayesini takiben Etibank"in kurduğu Ereğli Kömürleri İşletmesi Mües- 
sesesi milli bir işletme olarak havzada faaliyet» geçmiştir. 

Geçmiş yıllarda havzanın kömür istihsalleri aşağıdadır s 

Yıllar 
Tuvönan 
İstihsal 

1865 6l 
I870 6b 
1875 lb2 
1880 56 
1885 79 
1890 l*f8 
1895 151 
1900 k20 
190 5 622 
1910 76b 
1915 *4-20 

Yıllar 

1920 
1925* 
1930 
1935 
X9l*0 
19^5 
1950 
1955 
1960 
196^f 

Tuvönan 
İstihsal 

569 
95? 
595 
3H0 
019 

b 360 
5 ^95 
6 307 
7 1^1 

(BİN TON) 

Satılabilir 

2 
2 
2 
3 

2 

080 
52h 
832 
500 
652 

19^ Yılında yürürlüğe giren 3867 sayılı Kanunla dağınık çalışan iş¬ 
letmeler tamamen devletleştirilmiş ve Ereğli Kömürleri İşletmesi İda¬ 
resine verilmiştir. 

Linyit kömürü istihsali yurdumuzda I. Dünya savaşı sıralarında başla¬ 
mıştır. Savaş sebebiyle Zonguldak kömür havzas: azalma^î:^ 
ve nakliye zorlukları yakıt ihtiyacının linyit kömürleriyle karşılan¬ 
ması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu meyanda<, -DaÜipBÜs^- Maneılık 
ve Trakya'da da Ağaçlı ve Uzunköprü linyit yataklarından üretim yapıl¬ 
mıştır. Harp yıllarını takiben linyit üretimi 192? yılına kadar dur¬ 
muş ve o yıl Devlet Demiryolları İşletmesi tarafından Çeltek yatağı¬ 
nın çalıştırılmasıyla yeniden başlamıştır. Bu yatak9 1931 yılına ka¬ 
dar bir deneme devresi geçirmiş ve bilahare gelişerek Samsun-Sivas 
demiryolunun ve o bölgenin kömür ihtiyacını karşılamıştır. Bu tarih¬ 
ten sonra Batı Anadolu'daki Değirmisazj Somap Söke ve Gerenez yatak¬ 
ları ile Orta Anadolu'daki Arabmköy linyit yatakları özel teşebbüs 
tarafından işletilmişse de üretim miktarları çok sınırlı olmuştur. 
1938 Yılında Değirmi saz ve Tavşanlı kömür yatakları ile Soma kömlir 
yatakları Etibank tarafından satın alınmış ve bu yatakların işletil¬ 
mesi Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi11 ne verilmiştir. 

Geçmiş yıllardaki linyit kömürler 
(BİN TON) 

G.L.Î.^ Özel Sektör 
Yıllar Satılabilir İstihsal Tuvönan İs. Toplam 

1925 55 
1930 9 9 
1935 73 73 
I9İ+O 221 221 
19^1 171 100 271 
19^5 511 123 63^ 
1950 708 179 88? 
1955 1 188 572 1 ?60 
1960 1 657 1 200 2 8 57 
196^ 2 539 1 65D b 189 



IV- MEVCUT DURUM i 

1- Sektörün kurulusu; 

Kömür madenciliği sektörü ''Sektörün Tanımı ve Sınırlanması" kısmında 
belirtilen sebepler dolayısiyle taşkömürü madenciliği ve linyit kömü¬ 
rü madenciliği olarak iki ana bölümde incelenmiştir. 

a) Taşkömür madenciliği; Türkiye'nin taşkömür istihsal edilen tek 
yeri olan Zonguldak kömür havzası yurdumuz kömür üretiminde en önem¬ 
li rolü oynamaktadır. Devlet eliyle işletilmekte olan Havza muhtelif 
Bölgelerden teşekkül eden ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğü1 ne bağlı ve W) milyon TL.sı sermayeli Ereğli Kömürleri 
İşletmesi Müessesesi tarafından yönetilmektedir. Zonguldak havzasın¬ 
daki kömür ocakları tamamen yeraltı işletmesi olarak çalışmaktadırlar. 
Gittikçe derinlere inen ocaklarda jeolojik ve tektonik şartlar sebe¬ 
biyle teknik güçlükler ortaya çıkmakta ve dolayısıyla üretim imkanları 
güçleşmektedir. Yurdumuz sanayi yakıtı ihtiyacının karşılanmasında 
çok önemli rolü bulunan taşkömürü istihsalinin gelişen sanayi ve bil¬ 
hassa ağır sanayiinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi uzun bir hazır¬ 
lık devresini ve büyük yatırımları gerektirmektedir. Taşkömürü istih¬ 

salinin 1967-1972 yılları arasında b 735 000 ton '^^6^3^000 t^n^ a 
erekli görülmektedir. 

b) Linyit madenciliği; Yurdumuzda linyit yataklarına Trakya ve Anado¬ 
lu'nun hemen her yerinde havza, yatak ve zuhur halinde rastlanılmak- 
tadır. Pek genel olmakla beraber Türkiye Linyitlerini; Batı, Orta, 
Doğu Anadolu ye Trakya bölgeleri olarak isimlendirilen *+ ana bölüm 
altında mütalaa edebiliriz. 

Bilinen yataklardan yaygınlık;, rezerv ve kalite bakımından en önemli¬ 
leri Batı Anadolu'da Manisa, Kütahya ve Çanakkale illerinde bulunmak¬ 
tadır. Havza denebilecek çapta teşekküller Orta Anadolu'da, Batı Ana¬ 
dolu'ya nisbetle daha azdır. Bugün işletilmekte olan Tavşanlı, Soma, 
Çan ve Seyitömer linyit yatakları Batı Anadolu'nun; Çeltek, Dodurga 
ve Bolu linyit yatakları da Orta Anadolu'nun büyük havzalarıdır. 
Trakya ve Doğu Anadolu'daki linyit yatakları gerek rezerv ve gerek- 
seAüretim miktarları bakımından diğer iki bölgeye nisbetle ikinci 
plânda kalmaktadır. 
Türkiye'deki linyit yatakları Devlet ve özel Sektör tarafından işle¬ 
tilmektedir. Devlet eliyle işletilen Soma, Değirmi saz, TppŞ^ile^ve 
Seyitömer İşletmeleri 57 milyon TL. sı sermayeli bar kuruluş olan 
Garp Linyitleri İşletmeleri Müessesesi tarafından işletilmekte ve 
yurdumuzdaki toplam linyit üretiminin $ 65 'nî temin etmektedir. 
Özel Sektör tarafından işletilen ve Türkiye'nin muhtelif yerlerine 
dağılmışlinyit yatağı vardır. Bu işletmelerin ancak 
1/3 'ü 10 000 ton'u ve üç tanesi de 100 000 ton'u aşkın üretimde bu¬ 
lunmaktadır. Diğer işletmelerin istihsalleri ise birkaç bin ton ci¬ 
varında kalmaktadır. Özel Sektör tarafından kurulan çok sayıdaki or¬ 
taklıkların öz sermayeleri toplamı 70 milyon TL. sı; borçlar toplamı 5b milyon TL. sı ve alacaklar toplamı da b2 milyon TL.sidir. Borçla¬ 
rın ve alacakların büyük kısmı kısa sürelidir» 
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Ana mallar itibariyle sektörün mevcut maddi ve iktisadi kapasitesini 
gösterir tablo aşağıdadır. 



(Satılabilir kömür) 
Maddi ""İktisadi 

Sıra No, Ana Mal Kapasite 1/ Kapasite 
{1000 TonT (Milyon TL,) 

1 Taşkömürü b M+9 600 
2 Linyit 2+ 190 ^+00 

1/ Maddi kapasite olarak 196b yılı istihsalleri verilmiştir. 
Kaynak; Envanter föyleri. 

3- Üretim | 

a) Üretim metodu ve teknoloji: Yurdumuzdaki kömür yataklarının bü¬ 
yük bir kısmı yeraltı işletmesi ve az bir kısmı da açık işletme ola¬ 
rak işletilmektedir, İşletme metodunun seçiminde kömür yatağının re» 
zervis, teşekkül şekli 9 tektonik durumug, topografik durumu ve damar 
kalınlığı gibi teknik faktörlerin yanısıra yatırılan sermaye miktarı, 
mahalli şartlar ve satış piyasasının durumu rol oynamaktadır. Devlet 
eliyle işletilen kömür yatakları ve özel teşebbüse ait birkaç kömür 
yatağı bir dereceye kadar mekanize ve teknik icaplara uygun olarak 
işletilmektedir. Özel teşebbüse ait ve çok sayıdaki linyit kömür ya¬ 
taklarının işletilmesinde ilkel vasıta ve metodlar kullanılmakta ve 
dolayısiyle günün fenni ve teknik icaplarına uygun işletme yapılma¬ 
maktadır, Bunda da sermayes mahalli şartlar,, satış piyasasının duru¬ 
mu ve kontrol mekanizmasının iyi işlememesi müessir olmaktadır. 

Bu bakimdans, uzun vadeli hedeflere ulaşmak ve maden kömürü üretimini 
memleket ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye yükseltebilmek için 
şartlarımıza uygun bir teknolojinin tayini ve bunun uygulanmasını 
sağlayacak tedbirlerin alınması gerekli görülmektedir. 

TABLO 2 Mevcut Tesislerde Üretimin Girdileri; (196*+ Yılı) 

(’ Sat ila bi lir kömür 

Girdiler T aş kömür Linyit Kömürü 

İşçilik 6 31^0©^ T ,/T on 22$, ^f0 TL/Ton 
Patlayıcı Madde 2 p 80 ” 1,35 
Maden Direği 10* 50 " 2,20 " 
Akaryakıt ve Enerji 7 910 " 3,90 

Kaynak s Envanter föylerî. 

h) Üretim s 1950 ve 196^ Yılları arasındaki yurtiçi maden kömürü üre¬ 
timi tablo halinde aşağıda verilmiştir. Tablonun tetkikinden görülece¬ 
ği gibi geçen 15 yıllık süre içinde taşkömürü üretiminde % 65 ve lin¬ 
yit kömürü üretiminde ise % b^0>- bir artış olmuştur. Linyit kömürü is¬ 
tihsalinde görülen bu büyük artışın nedeni * piyasa duımmuna-k^ 



şartlara göre linyit yataklarının nisbeten az sermaye ile ve kısa sü¬ 
rede üretime geçebilmeleridir. Bu bakımdan, bilhassa Özel Sektör ta¬ 
rafından işletilen linyit yataklarının üretimleri artan yakıt ihti¬ 
yacına paralel olarak devamlı bir şekilde artmıştır,, Taşkömürü istih¬ 
salinin artışı ise büyük yatırımları ve uzun bir nazırlık süresini 
gerektirdiği cihetle çok sınırlı bir şekilde gelişebilmektedir. 

TABLO 3 : Yurtiçi Maden Kömürü Üretimi i 
(BIK TON) 

Yıllar Taşkömür Linyit Yıllar Taşkömür Linyit 

1950 2 832 932 1958 b 0?b 2 
2 718 1951 2 988 929 1959 3 9^1 

1952 3 010 1 016 1960 3 653 2 731 
1953 3 664 1 2l*f 196i 3 773 2 89*+ 
19 5b 3 690 1 M+l 1962 3 893 ( + ) 2 979 (+) 
1955 3 500 1 633 1963 

196^ 
b 153 ( + ) 3 312 (+) 

1956 
1957 

3 718 
b 011 

2 150 
2 73!+ 

b M+9 (+) b 190 (+) 

Not : Rakamlar satılabilir üretim miktarlarını göstermektedir. 
Kaynak: Çeşitli; (+) işaretliler envanter föylerinden alınmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kömür madenciliği sektöründe munta¬ 
zam bir üretim artışını öngörmektedir. Plan'a göre 19&3 yılında 
b 175 000 ton taşkömür, 3 800 000 ton linyit kömürü ve 1967 yılında da 
b 700 000 ton taşkömürü ile 5 900 000 ton linyitakömürü üretimi hedef 
tutulmaktadır. Taşkömürü üretimi 1963 yılında plânda gösterilen hedefe 
ulaşmıştır ve 1967 yılında da ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ancak, 
linyit kömüründe yukarıda belirtilen miktarlara baz olarak 3 ^00 K,Cal/ 
kg. alınmıştır. Halbuki Türkiye linyitleri için ortalama bir rakam ola¬ 
rak b 200 KrCal/kg. alınması icabederdi. Bu bakımdan,Aüretim miktarları¬ 
nı ısı eşdeğerine göre değerlendirdiğimiz takdirde Plan*da gösterilen 
hedeflerin gesçildiği anlaşılır. Sadece tonaj olarak mukayese yaptığı¬ 
mız takdirde ise, linyit üretiminin 1963 yılında hedefin % 15 aşağısın¬ 
da gerçekleştiği görülür ve 1967 yılında da % 10 kadar hedefin altında 
kalınacağı tahmin edilebilir. 

TABLO 4- : 1962. 1963 ve 196b Yıllarındaki Maden Kömürü Üretimi ve 
TV _ ~ 1 • Değerleri : 

(BÎN TON) 
(MİLYON TL,) 

Ana Mal Miktar 
1962 

Değer 
1963 

Miktar Değer 
196^ 

Miktar Değer 

Taşkömür 3 893 b26 h 153 ^88 *+ M+9 526 
Linyit 2 979 128 3 312 153 k 190 206 

Kaynak; Envanter föyleri 
Not: Değerin hesaplanışında ocakbaşı vasıtada teslim satış fiatı 

esas alınmıştır. 
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*+- Pis Ticaret Durumu; 

a) İthalat : 1950 He 196b Yılları arasında maden kömürü İthalatı 
olmamıştır» 

b) İhracat i Kömür madenciliği sektöründe birkaç yıla münhasır 
kalmak ve az miktarda olmak üzere taşkömür ihracatı görülmektedir» 
Bilhassa 1952 yılında dış ticaret rejiminde yapılan değişiklikler 
sonucu olarak, taşkömür ihracatının arttığı ve l*f2 000 ton1a eriş¬ 
tiği görülmektedir» Taşkömürüne karşı^mevcut yurtiçi talebi muvace¬ 
hesinde önümüzdeki yıllarda herhangi bir ihracatta bulunulabileceği 
düşünülmemektedir. 

TABLO 5 » Taşkömür İhracatı : 

Yıllar İhracat Miktarı 

1950 3^ 
1951 2 5 611 
1952 1^+2 006 
1953 7 292 
195$ 3 9bb 
1960 30 802 

9 000 

Kaynak: Dış Ticaret İstatistikleri ve TKt. 
5= Stok Durumu s 

Türkiye'nin stok durumu envanteri bilinmediği cihetle geçmiş yılla¬ 
ra ait stok durumlarını incelemeye imkan görülememektedir. Aşağıda¬ 
ki tabloda Devlet Sektörü İşletmelerinin 1962, 1963 ve 196^ yılla¬ 
rına ait stok durumları verilmiştir. 196^+ Yılma ait linyit stoku 
Özel Sektör*44 de kapsamaktadır. 

TABLO 6 : Maden Kömürü Stok Durumu: 

Yıllar Taşkömürü Linyit 

191 177 301 199 
105 269 501 775 
2b 755 *+57 238 (i+70 *f00) 1/ 

1963 
196^ 

1/ Özel Sektör linyit kömürü stokunu da kapsamaktadır» 

Kaynak: Envanter föyleri. 



6- Yurtiçi Talebi; 

Geçmiş yılların stok değişmeleri bilinmediği cihetle sabit kabul 
edilmiş, iç üretim ve ihracat gözönüne alınarak yurtiçi talebi he
saplanmıştır. Ancak, burada bir hususu belirtmek yerinde olur; taş-
kömür ve linyit s'0febö®ömde mevcut üretimle yurtiçi talebi karşılana-
mamakta ve güdümlü bjr dağıtım politikası takip edilmektedir. Bu du
rum bilhassa taşkömür üretiminde kendini kuvvetle hissettirmektedir. 
Bu bakımdan, yurtiçi talebinin aşağıda gösterilen üretim miktarları 
kadar olduğunu kabul etmek yanlıştır. Hakiki yurtiçi talebi bu mik
tarın çok daha üzerindedir. Fakat, geçmiş yıllardaki hakiki talep 
miktarları bilinmediği cihetle o yılların üretimleri talep olarak 
kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan talep rakamları incelenirken bilhassa Orta ve Doğu Ana
dolu bölgelerinde maden kömürü yerine tezek ve odun kullanıldığı, bu
nun da kısmen bu bölgede halen tesbit edilmiş büyük kömür yatakları 
bulunmayışı ve kısmen de diğer bölgelerden gerek üretim noksanlığı ve 
gerekse satış maliyetinin yüksekliği sebepleriyle kömür temininin sı
nırlı oluşundan ve ayrıca bölgedeki halkın satın alma gücünün düşük 
oluşundan ileri geldiği gözönünde tutulmalıdır. 

TABLO 7 * Yurtiçi Maden Kömürü Talebi: 
    (BİN TON) 

Yıllar YURTİÇİ TALEBİ 
Taşkömür Linyit 

1950 
1951 
1952 
!9 53 
19# 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

2 830 932 
2 962 929 
2 868 1 016 
3 657 1 2llf 
3 690 1 *tll 
3 5Ö0 1 633 
3 718 2 15p 
W 011 2 73*+ 
b 0 7b 2 895 
3 937 2 718 
3 622 2 731 
3 773 2 89*+ 

m 2 

3 
979 
312 

*+ *+33 b 190 

Not: Rakamlar satılabilir maden kömürü miktarlarını göstermektedir, 

7“ Fiat Durumu s 

Yurdumuzdaki taşkömür üretiminin tamamı ve linyit kömürü üretiminin-
de % 65 'i devlet eliyle işletilen kömür ocaklarından karşılanmakta 
ve fiatları Hükümetlerce tesbit edilmektedir. Özel Sektör fiatları 
da Resmi Sektör fiatlarını takip zorunluluğundadır. Ancak, son yıl
larda gelişen sanayi dallarında ve ev yakıtı olarak kullanılan lin
yit kömürü talebinin artışı Özel Sektör kömürlerinin arz ve talep 
kaidelerine uygun olarak fiatlanmasına yol açmıştır. İleriki yıllar
da linyit kömürü fiatlarınm Kömür Tevzii ve Satış Müessesesi fi at
larından kurtulacağı ve tamamen arz ve talep kaidelerine uygun fiat-



lar kazanacağı kabul edilebilir. 

Maden kömürü fiatları hükümetlerce tesbit edildiği cihetle geçmiş yıl¬ 
lara ait fiat değişmeleri normal kabul edilmemekte ve dolayısiyle bun¬ 
ların incelenmesi faydalı görülmemektedir. Bu bakımdan üretimin tamamı 
devlet tarafından yapılan taşkümürünün fiatları-üzerinde fazla durulma¬ 
mış ve bilhassa Özel Sektör tarafından üretilen ve gün geçtikçe arz ve 
talep kaidelerine göre fiatlar kazanmaya başlayan linyit kömürleri üze¬ 
rinde durulmuştur. 

Maden kömürlerinin maliyet fiatlarına tesir eden belli başlı faktörler 
olarak sermaye, işçilik, teçhizat, malzeme ve nakliye görülmektedir. 
Ayrıca, bazı Özel Sektör linyit işletmelerinde yıl içinde muntazam bir 
şekilde üretimde bulunulmayışı ve bilhassa Sonbahar ve Kış aylarında 
artan talebe paralel olarak üretime geçilişi maliyete tesir eden diğer 
bir faktördür. 

Birkaç sene evveline kadar nişbeten az tanınan ve az kullanılan linyit 
kömürü bugün aranılan bir meta haline gelmiş ve geniş istihlak sahaları 
bulmuştur» Bu kullanma öncelikle üretim yerlerine yakın bölgelerden baş- 
lıyarak halen çok uzaklara kadar yayılmış durumdadır. Bunda da şehirler¬ 
deki nüfusun hızla artması ve linyit kömürü kullanma alışkanlığının doğ¬ 
ması müessir rol oynamıştır. 

Özel Sektör linyit kömürü maliyet fiatlarına tesir eden en önemli fak¬ 
tör sermayedir. Türkiye'de teessüs etmiş değişmez bir sermaye piyasa¬ 
sının olmayışı üreticileri % 10-30 gibi yüksek faizli ve kısa süreli 
sermaye kullanmaya zorlamakta ve bu durumda üretici gereken çiktarda 
yatırım yapamamakta ve dolayisiyle kömür ocakları günün fenni ve tek¬ 
nik icaplarına uygun teknolojileri uygulayamamaktadır. 

Kömür işletmeleri için gerekli üretim makineleri, teçhizat ve malzemeler 
çok pahalı olarak satın alınabilmektej yedekleri ve kendileri istenil¬ 
diği zaman kolayca temin edilememektedir. 

İşçilik ücretleri Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde birbirlerine naza¬ 
ran ufak farklar göstermektedirler. Ancak, maden kömürü maliyetlerini 
işçilik ücretlerindeki artışlardan ziyade etkileyen husus; sektördeki 
teknoloji seviyesinin düşüklüğü dolayisiyle işçi randımanlarının az 
oluşudur. 

Bugün için maden kömürü fiatlarına en fazla tesir eden husus nakliye¬ 
dir. Ocakta teslim maden kömürü satış fiatıyla tüketime arzedildiğî 
şehirdeki satış fiatı arasında taşıma işleminden ileri gelen büyük 
farklar görülmektedir. Devlet demiryollarının son 15 yıldan beri de¬ 
ğişmeyen ve ancak 19&5 Mayıs1mda ortalama % 20 'yi bulan taşıma üc¬ 
reti artışına karşılık kamyon nakliye fiatları büyük değişişlikler 
göstermektedir. Demiryolunun geçtiği hatlarda kamyonlar rekabet yap¬ 
makta ve kısa mesafeler için daha ucuza taşıma imkanı sağlamakta 
iseler de demiryolunun geçmediği hatlarda kamyon nakliyatı çok daha 
pahalı olmaktadır. Bunda da o bölgedeki nakliye işinin birkaç firma¬ 
nın elinde olması ve bu firmaların bazı hallerde serbest rekabete 
meydan vermeyişleri müessir rol oynamaktadır. Taşıma işleminin maden 
kömürü fiatlarını ne derecede etkilediği hususu Gediz, Soma ve Bolu 
Özel Sektör Linyit İşletmelerinin ocakbaşı satış fiatlanyla tüketi¬ 
me arzedildiği merkezlerdeki satış fiatlarının gösterdiği farklılaş¬ 
malar birkaç misalle aşağıda incelenmiştir ; 
Gediz Kömürleri î 

Ocakbaşı kamyonda teslim satış fiatı (tuvenan) 
İstanbul Anadolu Yakası kamyonda teslim sa.fi. 
" Rumeli " " " 
" Haydarpaşa vagonda " " 

95 TL. 
175 " 
185 " 
180 •' 



Soma kömürleri % 

Vagonda teslim rekompose fiat 80 TLo 
Ankara'da vagonda teslim fiat 160 " 

Bolu kömürleri s 

Ocakbaşı kamyonda teslim satış fiatı (tuvenan) 95 TL. 
İstanbul Anadolu Yakası kamyonda teslim sa.fi. 155 " 
" Rumeli " " " 165 " 

İzmit motorda teslim satış fiatı l*+5 " 
Ankara kamyonda teslim satış fiatı 1^+5 11 

Misâllerden de görüldüğü gibi taşıma işlemi maden kömürü fiatlarını 
geniş ölçüde etkilemektedir. 

Maden kömürü sektörünün düzenli bir şekilde gelişebilmesi için kömür 
fiatlarında istikrarın sağlanması zorunludur. Bunun için de sermaye 
piyasasının teşekkülü» makina» teçhizat» malzeme ve nakliye bakımın¬ 
dan üreticilere kolaylıklar sağlanması için tedbirler alınmalıdır. 

8- î s tihdam durumu s 

Harp sonrası devresinde» bilhassa işçilerine sosyal^avantajlar sağ¬ 
layamayan ve büyük şehirlerdeki nisbeten modern imkanları köylere 
ve iş yerlerine götüremeyen memleketlerdeki büyük tarım» maden v.s. 
gibi işletmeleri işçilerinin şehirlere ve bu şehirlerde kurulmakta 
olan sanayi müesseselerinin aktığını görmüşlerdir. Bundan ileri 
gelen işçi eksikliğini gidermek için ileri bir mekanizasyon ve 
teknoloji yolunu tutmuşlardır. 

Memleketimizin bugünkü durumu aşağı yukarı böyle bir ortam göster¬ 
mektedir. Türkiye8deki şehirlerin büyümesi» inşaat v.s. sahalarda¬ 
ki işlerin artması» tarımla meşgul işçiler gibi maden işçilerimizi 
de şehirlere çekmektedir. Bu kimseler şehirlerde inşaat» fabrika 
ve yol işçiliği gibi konuları tercih etmektedirler. Ancak» büyük 
kısmı daha ziyade seyyar satıcılık» kapıcılık^.s.gibi işlere kay¬ 
makta ve böylelikle evvelce üretici olan kimseler birer tüketici 
haline gelmektedirler. Diğer taraftan inşaat işleri gibi mevsimlik 
olan işlerin dışında iş|iz kalan bu kimseler büyük şehirlerdeki 
gizli veya açık işşizlîkleri meydana getirmektedirler. 

Yeraltı kömür istihsalinde çalışmak» evvelce bu şartlara alışmamış 
işçilerimize ağır gelmekte ve bunun karşılığı aldıkları ücretler 
kendilerini tatmin etmemektedir. Bu işçiler daha düşük bir ücretle 
ve geçici bir süre için bile olsa fabrika inşaat v.s. iş kolların¬ 
da çalışmayı tercih etmektedirler. 
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Türkiye'deki kömür madenciliğinde çalışan işçinin istihdam durumu 
Devlet Sektörü*4l(ip^:^€^e»'kfcör^3flnak üzere iki kısımda incelenebilir i 
Taşkömürünün tamamını ve linyit kömürünün de % 65 “ini üreten Dev¬ 
let Sektörü Kömür İşletmelerinde sosyal ve politik sebepler dolayı- 
siyle lüzumundan fazla işçi kullanılmaktadır. Kullanılan fazla işçi 
dolayısiyle bir üretim artışı olmadığı gibi işçilik ve sosyal hizmet 
masrafları yükselmekte ve işçi randımanları azalmaktadır» Sektördeki 
iş^gücü fazlalığının üretim artışına kullanılması faydalı olacaktır» 
Diğer taraftan halen bilhassa Zonguldak taşkömür havzasında çalışan 
İşçilerin büyük bir kısmı için münavebe usulü kullanılmaktadır. Yani 
bu işçiler muayyen periodlar içinde ocaklarda çalışır9 köylerine gi¬ 
derler ve tekrar ocaklarına, dönerler» Bu durum dolayısiyle sektörde 
bir gizli işsizlik durumu meydana gelmektedir» Bunun önlenmesi için 
daimi işçi kullanılması gereklidir. 

Özel Sektör Kömür İşletmelerinin bir çoğu mahalli şartlara,ve pazar 
imkanlarına göre ihtiyaç anında üretimde bulundukları cihetle ancak 
kalifiye işçi ve ustaları ellerinde daimi işçi olarak bulundurmakta¬ 
dırlar. Diğer düz işçi ihtiyaçlarını başka işlerde çalışma imkanı 
bulamayan ve mevsim sebebiyle köylerinde kazanç temin edemiyen kim¬ 
selerden karşılamaktadırlar» Bu kimselerin işe intibakları zor ol¬ 
makta ve sık sık işi terketmekte olmaları dolayısiyle düz işçi ihti¬ 
yacı belirmektediro 

Avrupa memleketlerine Türk işçisi göndermenin de Devlet ve Özel Sek¬ 
tör Kömür İşletmeleri üzerinde olumsuz etkileri görülmüştür. Bu iş¬ 
letmelerde çalışan pekçok kalifiye işçi ve ustalar düz işçi namı 
altında başka memleketlere gitmiş ve dolayısiyle sektördeki bu cins 
işçilere olan ihtiyaç daha ziyade artmıştır. 

Kömür madenciliği sektöründe kalifiye işçi ve maden çavuşu evsafını 
haiz kimselerin temininde büyük güçlükle karşılaşılmaktadır. Devlet 
Sektörü İşletmeleri ve Özel Sektördeki birkaç işletme istisna edi¬ 
lirse diğerleri maden mühendisi kullanmamakta ve dolayısiyle ilkel 
metod ve şartlar altında üretimde bulunmaktadırlar» Düz işçilerin 
eğitiminde,, işe intibak!arındas iş güvenliliginin sağlanmasında9 
işçi randımanlarının artmasında ve yşraltı zenginliklerimizden en 
verimli şekilde faydalanılmbilmg -imkanlarının sağlanmasında önemli 
rolü bulunan teknik elemanlardan daha iyi bir şekilde istifade edil¬ 
mesi gereklidir. 

Kömür madenciliği sektöründeki istihdam durumunu gösterir tablo aşa¬ 
ğıdadır s 

TABLO 8 c Kömür Madenciliği Sektöründe 196% Yılı İstihdam Durumu ; 

Çalışanlar Taşkömür Linyit 

Yüksek tahsilli elemanlar 336 16? 
Teknisyen ve benzerleri 1 23% 32% 
Kalifiye işçi 16 269 2 657 
Yarı kalifiye işçi 6 %77 3 011 
Düz işçi 10 865 8 839 

Kaynak; Envanter föylerî» 
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Yurdumuzun maden kömürü üretimi hergün biraz daha artmakla beraber 
gelişen endüstri ile nüfus artışına paralel olarak artan yurtiçi 
talebinin karşılanmasında güçlük çekilmekte ve güdümlü dağıtım po¬ 
litikası uygulanmaktadır. 

Sanayi ihtiyacının karşılanmasında önemli yeri bulunan taşkömür 
üretiminin arttırılması gerekli görülmekte bu ise havzanın durumu 
sebebiyle büyük yatırımları ve uzun hazırlık süresini ^rektirmek- 
tedir. Diğer taraftan yurdumuzun muhtelif yerlerine dağılmış du¬ 
rumda ve bazan büyük yataklar olarak görünen linyit kömürü rezerv¬ 
lerimiz vardır. Linyit üretiminin arttırılması taşkömürüne nisbet- 
le daha kısa sürede ve az masrafla sağlanabilir. Linyit rezervleri¬ 
mizin değerlendirilebilmesi ve katı yakıt ihtiyacının karşılanmasın 
da ön planı* alacak şekilde kıymetlendirilmesi için gerekli tedbirle 
rin alınması icap etmektedir. 

1965 Yılında yurdumuzda k- 376 763 ton satılabilir taşkömürü ve Dev¬ 
let Sektörü tarafından 2 508 190 ton satılabilir linyit kömürü ile 
Özel Sektör tarafından da takriben 2 000 000 ton civarında linyit 
istihsal edilmiştir. Üretilen taşkömürünün hemen hemen tamamı sana¬ 
yi ihtiyacına verilmiştir. Ancak *f00 000 ton civarında kok kömürü 
halk tes*hin ihtiyacı için kullanılmıştır. Toplam linyit istihsali¬ 
miz olan takriben *+ 500 000 ton®un000 000 ton#u tes'hine ve geri 
kalan kısmının sanayii ihtiyacına gitmektedir. 

\ 
Bugün için yurtiçi maden kömürü talebi kat*i olarak bilinmemekte ve 
güdümlü dağıtım politikası uygulanmaktadır. Gittikçe artan memleket 
yakıt ihtiyacının karşılanması için planlaştırılacak bir politika 
esasla$ıjıın #%, yürütülmesi zorunluluğu vardır. Taşkömürü sıkıntı¬ 
sına binaen bu Kömürün Demir-Çelik tesisleri ve jılıiFVOlı"'fıliMlıimn'J t 
gibi bu kömürü kullanması zorunlu olan sanayie ayrılması ve lin¬ 
yit kömürü ile çalıştırılması mümkün olup da taşkömürü kullanan 
Çimento?"'gibi sanayi dallarında linyit kömü¬ 
rünün kullanılmasını sağlamak gereklidir. Şu meyanda, Devlet De¬ 
miryollarında taşkömürü kullanılmasının planlı bir şekilde önüne 
geçilmesi9 lokomotiflerin akaryakıt kullananlarla yenilenmesi; 
İstanbul Silahtarşğa Elektrik,Santralının fuel oil'e çevrilmesi 
alınması gereken acil tedbirlerdir. Aksi halde tevsii düşünülen 
mevcut Demir-Çelik Tesislerimizin ve kurulması tasarlanan üçüncü 
Demir-Çelik tesisinin ihtiyaçlarının karşılanması mümkün olmaya¬ 
cak ve dolayısiyle taşkömürü ithali zorunda kalınacaktır. Bu ba¬ 
kımdan, ileride kurulması tasarlanan?*^ tesislerde linyit kömürü¬ 
nün kullanılması düşük kaliteli linyitlerimizden is¬ 
tifade edilmesi ön planda ele alınmalıdır. 

Devlet elinde bulunan kömür madenleri kendi yatırım imkânları çer¬ 
çevesi içinde üretimlerini arttırmak için projeler hazırlamakta 
ve bunları tatbik etmektedirler. Ancak, imkanların gmırlı oluşu, 
birçok tesis ve makinalarm ithali ve dış kredi imkanlarından 
faydalanma güçlükleri ekseriya projelerin uyşşulamasında gecikme¬ 
ler husule getirmekte ve üretim artışı öngörülen yıllar içinde 
gerçekleştirilememektedir. 

Özel Sektör İşletmeleri ise teçhizat, malzeme ve sermaye bakımın¬ 
dan sınizÇLı imkanlara sahiptirler. Bu madenciliği destekleyecek 
bir kredi müessesesinin olmayışı gelişmeyi güçleştirmektedir.Za¬ 
ten pekçoğu küçük linyit ocaklarına sahip olan Özel Sektör üreti¬ 
cileri ilkel metod ve şartlar altında çalışmaktadırlar. Ellerin¬ 
de büyük rezerv bulunan üreticilerin büyük bir kısmı çok defa 



sadece iyi kaliteli kısımları istihsal etmekte ve kalan kısmı bir 
daha işletilmesi mümkün olmayan bir şekilde terkederek kendi pa¬ 
zarlama imkanlarına göre üretimlerini düzenlemektedirler. Serma¬ 
yenin az oluşu veya kömürün uzun zaman stokta kalamayışı gibi se¬ 
bepler yıl içinde muntazam bir şekilde üretimde bulunulmasını ön¬ 
lemekte ve dolayısiyle üreticiler ancak ihtiyaç zamanlarında üreti¬ 
me geçmektedirler. 

Yurdumuzun bugün için bilinen linyit kömürü rezervi 750 milyon ton 
civarındadır. Bu potansiyel rezervin büyük bir kısmı Batı Anadolu 
ve Trakya bölgelerinde bulunmaktadır. Orta ve Doğu Anadolu bölgele¬ 
rindeki linyit kömijrü yatakları gerek rezerv ve gerekse kalite ba¬ 
kımından ikinci planda kalmaktadırlar. Bu husus linyit kömürü ma¬ 
denciliğinde Batı Anadolu'da üretilen linyitin Orta ve hatta Doğu 
Anadolu'ya taşınması problemini ortaya çıkarmaktadır. Bu ise kömü¬ 
rün satış maliyetini yükseltmekte ve dolayısiyle talebi azaltmakta 
3^k4y&»bölSelerde ticari olmayan tezek ve odun gibi yakıtların kul¬ 
lanılmasına yol açmaktadır. 

Diğer taraftan, yurdumuzda üretilen linyit kömürleri ve bilhassa 
Özel Sektör'e ...alt linyitler ,;<«a^NBe, yıkama, biriket haline getir-%' 
me gibi herhangi bir hazırlama işlemine tabi tutulma- ' 
dan kullanılmakta ve dolayısiyle üretimden gereği gibi faydalanıla¬ 
nla maktadır. 

Mevcut ve ilerde daha da artacak maden kömürü sıkıntısının önlenme- ' 
si için yukarıda sayılan hususları kapsayacak pl$j*|ft.^)râfe, politikanın 
uygulanması gereklidir. 

10- Diğer Memleketlerde Durum ve İncelenmesi; 

Endüstrilerin gelişmesi, yeni endüstriler kurulması, nüfus artışı, meka- 
nizasyona gidiş ve hayat standardının yükselmesi bütün düaya memleketle¬ 
rinde enerjiye olan ihtiyacı artırmaktadır. 1937 Yılından 1962 yılma 
kadar geçen 25 yıllık süre içinde dünya nüfusu % 50 arttığı halde istih¬ 
sal maddeleri % 300 artmıştır. Bunun neticesinde hammadde kaynaklarına 
olan ihtiyaca paralel olarak enerji ihtiyacı da artmış ve taşkömür eşde¬ 
ğeri üzerinden 1,8 milyar ton'dan M-, 5 milyar ton'a çıkmıştır. Bu % 2h0 
ve**her yıl için de % 9 nisbetinde bir artışı ifade etmektedir. 

Kömür uzun yıllar boyunca ısıtma ve mekanik enerji kaynağı olarak 
başta gelmiştir. Son yıllarda akaryakıt, hidro-elektrik, tabii gaz 
kaynakları ve atom enerjisi büyük rakip olarak kömürün karşısına 
çıkmış bulunmaktadır. Bununla beraber, halen birçok memleketlerde 
kömür enerji kaynağı olarak en önemli yeri almaktadır. 

Avrupa Kömür-Ç«lik Birliğine bağlı ülkelerde yapılan çalışmalar 
sonucu enerji ihtiyacının her yıl ortalama olarak % *f,3 nisbetin¬ 
de artacağı ve 1975 yılında 1960 yılma oasıyala % 85Ayükselme kay¬ 
dedeceği tahmin edilmiştir. Rusya'da enerji istihlaki 1928-1960 
yıllan arasında 7 misli artmış; 1960-1972 yılları arasında da 
% 1.20 nisbetinde artacağı kabul edilmiştir. 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde 1962 yılında fert başına düşen ve 
taşkömür eşdeği^i üzerinden enerji miktarlarıyla bu ihtiyacın 
karşılanmasında kullanılan muhtelif enerji kaynaklarının yüzde 
nisbetleri aşağıda verilmiştir : 



AVHUPÂ%î^AMİİİKAÜ DA 1963- ^^^A/^LLArtlLAÎÎ- TİCARİ 
ENERJİ VE FİRfeBAŞINA DÜŞEN MİKTARLAR 

(1000 Ton - Kömür Eşdeğeri) 

Katı 
Yakıt 

Akar Tabii 
Yakıt Gaz 

Hidro- Toplam-
Elektrik Ener.ii 

b Nüfus 
(Milvon) 

Fert Başıı 
düsen Eneı 

Avrupa'daki Başlıca 
Kömür Müstahsilleri 

B e 1 c i ka 27^3® 6'** "te3,289 8te 56 50,535 9,29 

(TON) 

5.5 

Fransa 72,316 te.0 50 6516 17,-55%. 155,327 57,85 3,0 

Hollanda 17,559 19.000 75-8 37,297 11,97 3.2 

İngiltere 195,117 71,232 83 3.838 270.270 53,67 5.1 

Batı Almanya 160.901 71,897 1893 5,899 239,590 55,53 5,3 

Toplam 572.989 22tete8 9325 26.238 733,019 . 178,21 5,1 

Diğerleri 

Avusturya 8. *>71 6.068 2295 5,782 21,715 7,17 2.9 

İrlanda 1,655 2,381 259 5.295 2,85 1,5 

Lüksembure 3,65l 8te 195 5,685 0,33 13,7 

İ sviçre 2,823 9.312 OE> 8.671 . 20,806 5,61 3*6 

Toplam 16,689 18,609 229*+ 13,907 5,595 16,15 3*1 

KUZEY : 

Danimarka 6.0te 10 „ 795 Ol 10 16.856 5,65 _. . 3,5 

Finİ ahdiya 2,508 5,2 50 3,256 11,005 5,55 2,5 

Norveç 1,2te 5,727 15,991 22,959 3»67 6.2 

İ svec 3,5te 20.95-3 15,131 39,619 7,60. .. ,5,2 

Toplam 13.336 5-2.715 35,378 90,528 20,50 . 5,5. 

GÜNEY : 

Yunanistan 1.801 ^ 322 5,625 8,59 0,7 

İtalva 13,ite 
v 

te, 670 95-19 18,500 85,635 50,56 1,7. 

Portekiz 1.15*+ 2,516 . . 1,595 . 5,265. . 9,05 0,6 

İ spanva 15.902 10. 592 „ 8,370 35,865.. . . 31*08 ı,ı_ 

Türkiye 5.289 3,606 . 833 9,728 30,26 o,3_ 

Yugoslavya 15.880 2,630 200 3,218 21,928 19,07 1*1 

Toplam 53.171 67,533 9619 32.738 163.061 158 te te . 1,1 
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Katı 
Yakıt 

Sıvı 
Yakıt 

Tabii 
Gaz 

Fert ba 
Hidro- Toplam Nüfus sına dü 

Elektrik Enerji (milyon)şen En' 
ji 

Batı Almanya 
Toplamı 

556,185 353,321+ 21237 107,261 1,038,007 363,26 2,9 

DO5ü AVRUPA : 

Bulgaristan 11,550 3,200 - 836 15,586 8,08 1,9 

^ekoslavakva 6b.191 6.200 1^+2 5 910 72.726 13,95 5,2 

Doğu Almanva 88.729 ı+„ooo 30 219 92.528 17.10 

18,695 3.386 8*+*+ 32 2_2_ı5_57_ 10.09 2,3 

Polonva 98.956 5,*+93 1569 265 106.283 30,69. 3,5 

Romanya 9.1+29 7.200 18776 215 35.670 18.81 ı,7 

Doğu Avrupa 
Toplamı 

291,150 29,*+79 226¥+ 2V77 3^5,750 98,72 3,5 

DOGU AVRUPA 
TOPLAMI : 

8*+7,335 382,803 1+3881 109738 1,383,759 *+6l ,98 3,0 

RUSYA W*, 333 2 50,000 H8M+3 303^3 8^+3,119 22*+,76 3,8 

AMERİKA 385,308 720,000 510120 67*+77 1,682,905 189,38 9,0 

Kaynak : "Economic Commission for Eufope, Coal Committee Report." 

Coal/Working Paper No. 13*+ tarih 7 Ağustos 196*+ 
Coal/Working Paper No. l*+7 tarih 13 Ağustos 1965» 

- 16 -



Nüfus başına düşen Yüzde Nisüetleri 
enerji miktarı Katı Akar Tabii Hidro- 

Yeri (Taskcmür-Esdeger Kg.) Yakıt Gaz Elektrik 

Afri ka 308 69 08 26.5 1.9 1»9 
Kuzey Amerika 8 0 58 23.1 5-1.2 33 »7 2.-
Güney Amerika 538 8.6 77»- 8.6 2.-
Orta Amerika 923 5.8 71.6 22.- 1.6 
Batı Avrupa 2 75? 52- 35»3 2.5 3»3 
Orta Doğu 317 İP *9 78.5 10.7 — 

Uzak Doğu 2 73 5^7 37»8 3.7 3.8 
Avustralya ve 

3 050 36.8 5-.1 Okyanuslar 59.1 -

Asya ve Avrupa 
16.-Demir Perde Gerisi 1 352 8.2 1 ® — 

Memleketler vasatisi 
DÜNYA (VASATİ) 1 566 1+8.5 33»- 16.5 2.-

Tablonun tetkikinden de görüleceği üzere dünya enerji ihtiyacının büyük 
kısfflamJgatı yakıtlar ve dolayısiyle maden kömüründen temin edilmektedir. 
Bu durum daha uzun seneler devam edecektir. Hernekaafer son yıllarda ta¬ 
bii gazs atom enerjisi ve jeotermik enerji kaynaklarından istifade husu¬ 
sunda ilerlemeler kaydedilmişse de maden kömürü öneminden fazla birşey 
kaybetmemi ştir* 

Maden kömürü rezervlerine sahip ülkeler üretimlerini arttırmak için bü¬ 
yük yatırımlar yapmaktadırlar. Hernekadar 1959=1961 yılları arasında 
dünya maden kömürü üretiminde bazı ülkelerdeki üretim düşüklüğü sebebiy¬ 
le azalma olmuş ise de 1962 yılından itibaren üretim tekrar artmağa baş¬ 
lamıştır = 

Kıt'alar ve ülkeler itibariyle 19629 1963 ve 196*+ yıllarındaki dünya 
maden kömürü üretimleri (satılabilir) aşağıda verilmiştir j 

Yeri 

Taş Kömürü 
Milyon Ton  

1962 1963 1< 

AVRUPA 8 
Batı Almanya 
Belçika 
Fransa 
Holanda 

:alva 

l5l 
21 
52 
12 

-- P--Z. 

Ib2 
21 
58 
12 

—JLJL 

152 
21 
53 
12 

 Qjl 

101 

3 

2 

Linyit 
Milyon Ton 

“1963 1965 

107 111 

2 2 

1  1 

Avrupa Kömür-Çelik Birliği 

Toplamı 226.7 223. % 228.5 106 

Avusturya 
İngiltere 
İspanya 
Türkiye 
Diğer 

O.E.G.K. Memleketleri 

T o p 1 a m 

110 JJİ 
0.1 0.1 0.1 6 6 6 

201. 199 197 - - -

13 13 12 2.5 2.5 2.6 
3»8 5-.1 5.5 3 3.5 5, -
1 1 1 . 5 5.5 6 

5-5-5.6 5-50.7 553.0 122.5 127.5 132.6 



Doğu Almanya 2.6 2.5 2*5 21*7 251+ 2 57 
Bulgaristan 0,6 0.6 xi 2<r 21 21+.5 
Çekoslavakya 27 28 28 69 73 75 
Macaristan 3 !+ İfr. 25 27 27 
Polonya 109,6 H3 117 11 15 20 
Yugoslavya 1,1 1.2 113 23.5 26 28 
Diğer 0,8 0,8 9.5 10 11 

Avruna ToDİami   590,3 590.8 597,3 527. k 553A 575.1 

Sovyet Rusya  396,,. .398, l+l 6 -.111  , .11\. .. 136 

ASYA: 

Çin Halk Cumhuriyeti 1+50 530 560 
Milliyetçi Çin >.5 it.8 5 - - -

Hindistan 61 67 6i+. 5 0.2 1 1 
Japonya 55 52 51 1.1 1 0.7 
Kuzey Kore 9 8 8 1+ 6 6 
Güney Kore 7 9 4 10 - - -

Diğer 6A . 6.§. , , 1    1 1 

Asya Toplamı 591.fi... 6?6.2 705.3 6,3 9 8.7 

AFRİKA s 

Güney Afrika Birliği 1+0.8 1+2.1+ 1+1+.8 - -

Güney Rodezya 2,8 2.7 2.9 - - -

Diğer lA 1A lA - - -

Afrika Tonlamı 1+5.0 1+6.5 1+9.1 _ 

AMERİKA s 

Amerika Birleşik 
Devletleri 396 1+25 1+1+5 2.2 2 A 2.5 

Kanada 7 o 8 2 1.7 1*7 
Güney Amerika ve 
. . Diğer i . 9 10 10 0.1 0.1 0.1 

Amerika Tonlamı 1+12 1+1+3 1+63 1+.3 l+,2 ı+*3 

AVUSTRALYA : 

Avustralya Kıt'ası 25 25 28 17 19 20 
Yeni Zelanda 0 0 7 0.6 0.7 2 2 2-o 3_. 

Avustralya Tonlamı 25.7 , 25.6 28.7 19 21 22.3 

DÜNYA TOPLAMI s - 2180.2 22 59 A 688 721 71+6 A 

Kaynak: Glückauf 1965 - No:3 

Tablonun tetkikinden de görüleceği üzere dünya kömür üretimi daimi 
bir yükseliş kaydetmektedir. Bu miktar, linyit dahil 1961+ yılında 
3 milyar ton'un üstüne çıkmıştır. Üretimin, gelişmesi her memleket¬ 
te aynı derecede değildir. Batı Avrupa'daki gelişmenin yavaş ol¬ 
masına veya bazı yıllar üretimin bir evvelki yıla göre azalmasına 
rağmen hemen hemen diğer kömür madencisi memleketlerde bir yüksel¬ 
me kaydedilmiştir. Dünya memleketlerindeki kömür üretimine göre 
bir inceleme yapıldığında üretim artışlarının sadece az gelişmiş 
memleketlerde olmayıp, gelişmiş ve sanayileşmiş memleketlerde de 



artışın hızla devam ettiği ve yeni hedefler için plânlar yapıldığı 
görülmektedir. 

Dünyada nüfus başına düşen enerji taşkömür eşdeğeri üzerinden 1962 
yılında lH-66 Kg. dır. Yurdumuzda ise I. Beş Yıllık Plân hedeflerine 
ulaştığı takdirde 1967 yılında nüfüs başına düşecek enerji miktarı 
taşkömür eşdeğeri üzerinden 800 Kg civarında olacağı öngörülmüştür. 
Bu miktarın % 29 'u maden kömürü ile karşılanacaktır. Görüldüğü 
gibi memleketimizde nüfüs başına isabet eden enerji miktarı dünya 
ortalamasının bir hayli altında bulunmaktadır. Memleketimizin sana¬ 
yileşmesi ve kalkınması için gösterilen çabalar, enerji üretimi ile 
yakından ilgilidi^.ve dolayİBîjrle maden kömürü üretiminin artırıl¬ 
ması için gerekli tedbirlerin önemle ele alınması zorunluluğu var¬ 
dır. 

V- YURT İMKÂNLARI; 

1- Sektör için önemli üretim faktörleri potansiyeli; 

Türkiye'deki maden kömürü potansiyelinin ortaya çıkarılması çalış¬ 
malarına Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün kurulmasına tekaddüm 
eden yıllarda başlanılmış ve Enstitü maden kömürü bakımından uygun 
jeolojik imkânlara sahip sahaların prospeksiyon, jeolojik etüd ve 
sondajlı aramalarını yaparak yurdumuz maden kömürü potansiyelinin 
tesbitinde önemli rol oynamıştır. Bunun yanısıra diğer bazı kuru¬ 
luş ve şahıslar sahip bulundukları maden kömürü yataklarının istik¬ 
şafı gayesiyle ve işletme sıra sın da afâffia çalışmalarında bulunmuş¬ 
larsa da bunlar sistematik ve programlı olmamıştır. 

Türkiye'deki sanayileşme hareketlerine paralel olarak artan enerji 
ve yakıt ihtiyacının karşılanabilmesi için maden kömürü rezervle¬ 
rimizin tesbiti hususu Enstitü tarafından önemle ele alınmış ve 
Orta ve Doğu Anadolu bölgelerindeki çalışmalara öncelik verilmiştir. 
Ayrıca5 özel şahıs ve kuruluşların ruhsatlı veya imtiyazlı maden 
kömürü sahalarının potansiyellerinin tesbiti gayesiyle Enstitü ta¬ 
rafından mukaveleli etüd ve arama çalışmalarına 1961 yılından beri 
başlanılmış bulunmaktadır. Ancak, kapsamı itibariyle çok geniş 
olan bu çalışmaların kısa zamanda olumlu sonuçlara ulaşabilmesi 
ve maden kömürü potansiyelimizin biran önce tesbit edilebilmesi 
için Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün halen çok sınırlı olan 
imkânlarının takviye edilmesi gereklidir. 

Bugüne değin yapılan etüd ve aramalar sonunda ve Enstitü arşivin¬ 
de toplanmış bilgilere göre yurdun çeşitli yerlerinde linyit^Vnmü- 
rü zuhurları bulunmaktadır. S 

Türkiye'de bilinen başlıca maden kömürü yataklarının yerlerini ve 
rezervlerini gösterir tablo aşağıdadır. 



TABLO 9 

Türkiye 1 ele Bilinen Başlıca Maden Kömürü 

Ac Taşkömür Rezervleri: 

Zonguldak Havzası 
Amasra 

Bo Linyit Rezervleri : 

Adana-Kara isalı-Kayad ibi 
Afyon-Sincanlı 
Ağrı-Eleşkirt 
Ama sya-Me rz if on-Ie 11 i 5 e İt ek 
Anka ra-Ko ç hisar 
Anka ra-Aya ş-Kayıbu cuk 
Anka ra-Beypa za rı-Da vu t o ğ lan-Hırka 

Aydm-Söke 
Ay dm-Na zilli-Ha sköy-Ge rene z 
Aydm-Şahinali 
Balıkesir-Gönen-Sebepli 
Balıke sir-Gönen-Ayva cık 
Balıkesir-Balya-Lfencılık 
Ba lıke s ir-Du rsu nbe y-Ka va cık 
Bile cik-Söğ üt-Küre-Derbent Karakolu 
Bingo1-Halifan 
Bo lu-Me rke şler 
Bo lu-Mengen-Şa hba zlar-Salıpa za rı 
Bo lu- Gö yn ük-Ku y u p ma r 

Rezervleri : 
(BİN TON) 

Görünür 

208 260 
24 500 

Muhtemel 

254 500 
38 400 

Mümkün 

350 000 
54 000 

Isıtma Deleri 

5 700 
2 600 

1500-2500 
5 500 

2300-4000 
2 800 
2 800 

3 500 
5 200 
3 400 
5 400 

3 600 
3 800 
5 100 
2 500 

Görünür Muhtemel Mümkün 

30 

Müra 

16 

80 

65 

110 

+ Je o 1 * 220 Si 
2 200 
5 000 

3 000 
300 

14 
570 

3 000 
12 000 
20 000 

300 

700 
500 

100 
6 000 

1200-2600 

Jeolo.iik 

458 000 

Jeolo jik 
mm 

3 000 

3 500 
40 000 
dan fazla 

7 000 
18 000 
2 300 

1 350 
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Bolu-Düzce-Saçmalıpmar 
Burdur-Sultandere 
Bu r sa -M, Ke ma lpa şa-B ükk ö y-De v e c ik o na çj ı 
Bu rsa -M. Ke ma lpa şa-Soğukp ma r 
Bursa-Orhaneli 
Çanakkale-Çan Durali Ağa-Simayiş- 
Adnan Demirci Ocağı 
Çanakkale-Yenice-Çırpılar 
Çankırı-Şabanözü 
Çorum-Dodurga-Alpagut 
D iya rbakı r- Ha z ro 
Edime-Demirhanlı 
Edime-Harmanlı 
Erz incan-Re fa h.iye-Eke c ik-De likta ş 
E rzu rum-OAtu-Ba İka ya 
E rzu rum-Aşka le-K ük Urt 1U 
Erzurum-Oltu-Sütkans-Pakik 
Erzu rum-îspir-Ka ra han 
Ispa rta-Ya lva ç-Ya nkkaya-De ğ iımend e re si 
Isparta-Madenliköy-Gelendost 
İçe 1-Tarsus-Yapraklı-Yurt 
İstanbul-Eyiip-Ağaçlı-Çiftalan 
İstanbu1-Ça talca-Mima rs inan 
İzmir-Cumaovası 
Kastamonu-Tcsya 
Kırşehir-Çiçekdağ-Arabınköy 
Konya-Beyşehir 
Kütahya-SeyitÖmer 
Küta hya-Eme t-De ğ irmisa z 
Kütahya-Tavşanlı-Büyük ve Küçük İlet 
Kütahya-Uşak-Oturak-Tilki Deresi 
Kütahya-Gediz-Gökler-Sazköy 
K Uta hya-Alymta ş-Oysu 
Manisa-Soma-Işıklar Deresi+Cemal 
Hünal İşletmesi+G.L. İ. Sahası 

2 800 
2 800 

j 00 0 
4 709 
3 900 

2700-4300 

4100-5000 
' 4ü3SOu 

3 100 
3 300 

3400-5500 
3800-4800 

5 000 
4 200 
2 500 
2 800 

1700-3700 
3 400 

3500-4300 

4 700 
1400-2200 

2 700 
5 000 
3 000 

5 700 
5 700 

Et. üâ Halinde 
12 000 

1 700 

2 500 

5 000 

E t a d 

1 700 

10 

59 000 
* 250 60 

Ha 1 i n d e 
30 000 

11 500 
60 

1 000 
200 

3^0,0 

2 000 

800 
170 

1 800 300 
1 000 

410 
10 000 9 000 

950 
Mümkün + Jeolojik - 3 750 
Etüd Halinde 

60 
80 000 

50 000 - 15-50 000 
t îîze re -- 
86 000 90 000 

.asjte'-

1 ,800 
®İ^isdr, 

10 000 

700 

4 000 

25 000 
25 000 

l^EÖO 

•? 8l‘Ö00 

w 



Manisa-Soma-.G.L. î. Soma Madeni VJI o o 
"Manisa—Soma-İstasyon Çevresi • ^ 
Manisa—Soma—Synez-De reköy 500 
Mu ğla-Mi l£ s-A la kilise 3 600 
Muğla-Yatağan 2 500 
Muş-Varto 1200-3000 
Ne VşehAr—GUlşahir-Da da ğı 5 400 
Sivas—Sarkışla-Gemerek 5 700 
Sivas—Kangal 1300-3000 
Siirt—Şımak ^Asfaltit) 4 500 
Tekirda ğ-Sa ray 2 500 
Tekirda ğ-Ma Uca ra-Ahme tpa şa-Ife. skö'y 3 500 
Tekirda ğ—Ma İka ra-Kırıkali Dere- Yürük 3 300 
gcflafll ‘Arto va 5 000 
Va n—G ü rp ma r~ Şa hma n i s 4 500 
Van-fîroiş 3 000 
Yozgat-Sorgun 000 

000 
18 000 
5 000 

30. 
330 
100 

40 000 

260 

7 500 

-* 

4 000 ■mmm 

1 000 6 000 
15 000 

— 400 
180 

*** 

sam.-

12 000 
9 250 -

23 000 
1 000 6 000 
3 000 

750 — 

— 3 500 

Yukarıda belirtilen bugün için bilinen taşkömürü ve linyit kömürü rezervlerimizin yanı sıra yurdu¬ 
muzda asfaltit ve bitümlü şistler için uygun imkanlar mevcuttur. M.T.A. Enstitüsü tarafından halefi^ 
Şımak— Siirt asfaltit yatayının aramalarına devam edilmekte olup, yurdun çeşitli yerlerinde mevcut 
bitümlü şistlerin de etüdleri ve bunlardan faydalanılabilirle imkânlarının araştırılması konusu ele 
alınmıştır, önümüzdeki yıllarda bu maddelerinde memleketimizin katı yakıt ihtiyacının karşılanma¬ 
sında birer kaynak olabileceği hususu göz önünde tutulmalıdır. 
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2- Potansiyel Üretim İmkanları a 

Kömür madenciliği sektöründe Devlet elinde bulunan maden kömürü 
İşletmeleri hariçinde hazırlanmış ve komisyonumuza intikal etmiş 
projeler yoktur. Bu bakımdan9 aşağıda sadece Devlet sektörü işlet¬ 
meleri tarafından hazırlanan projeler hakkında bilgi verilmiştir. 

TABLO 10s Kömür Madenciliği Sektörü Üretim İmkanları? 

' (bîk ton) 
(MİLYON TL.) 

Ulaşılacak '**®&£Tev3İi Yai>£K 
Projenin adı ve yeri Kapasite 1 / Süresi Dış Toplam 

Zonguldak - Taşkömürü 6 030 1967-1973 200 820 
Tunçbilek-Kütahya Linyitleri 1 712 1967-1969 k6 80 
Soma-Manisa Linyitleri 885 1968-1972 16 1. bt 
Seyitömer-Kütahya Linyitleri 1 190 1966-1969 13 37 
Dodurga-Çorum Linyitleri 500 1967-1972 20 55 

Kaynaks Türkiye Kömür İşletmeleri 
1/ Yıllık kapasite olarak satılabilir üretimi göstermektedir. 
2/ İdame yatırımları dahildir. 

Özel sektör üreticileri finansman imkanı buldukça yatırım yapmakta 
olduklarından uzun vadeli projeler hazırlayamamaktadırlar% Raporu¬ 
muzun ilgili kısımlarında açıklandığı gibi bu sektörün planlı bir 
şekilde kalkınmasını sağlamak için bir kredi müessesesinin kurul¬ 
ması; yatırım ve,üretim faaliyetlerinin denetleyici ve geliştirici 
bir kontrola tabî tutulması; üretilen maden kömürleri İçin daimi 
pazarlar teşekkülü ve dağıtımın bölgesel durumlar da gözönüne alı¬ 
narak bir esasa bağlanması zorunlu görülmektedir. 

VI- ÜRETİM PROGRAMI g 

1= Genel Politika | 

Yurdumuzun maden kömürü rezervleri9 taşkömürü ve linyit olarak 
başlıca iki ana bölümde toplanmış bulunmaktadır. Bu gün için bi¬ 
linen en önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzasını içine V 
alan Batı Karadeniz kıyılarında toplanmıştır. Linyit kömürü re¬ 
zervleri ise Batı Anadolu bölgesinde daha yoğun olmak üzere 
yurdun çeşitli yerlerine yayılmış bulunmaktadır. 

Halpn memleketimizde üretilen taşkömürü ve linyit mevcut talebi 
karşılayamamakta ve bu bakımdan güdümlü bir dağıtım politikası 
takip edilmektedir. Taşkömürü Devlet eliyle işletilmekte olup 
üretimin arttırılması için projeler yapılmış bulunmakta ve uy¬ 
gulamaya geçilmektedir. Ancak9 planlanan üretim miktarlarının 
gelişen sanayii ihtiyaçan'İ karşıl*‘&yöbiimfi&l/AViçİ'n -görüi^h5 - 
tedbirler alınmalıdır. Genel olarak» taşkömürü üretiminin bu 
kömürü kullanmak zorunluluğunda bulunan sanayii "e tahsisi;, 
linyit kömürü veya diğer cins yakıt kullanması mümkün olanlara 
verilmemesi basta srel en tedbiri erdir. Aksi öcümüzdeki 



y 

yıllarda sanayii’nln gölişmesi frenlenmiş olacak, veya taşkömür 
ishali zorunluluğu ile karşılaşılacaktır. 

* 

Yurdun çeşitli yerlerinde bulunan ve değişik karakterler arzeden 
linyit kömürlerimizden en geniş şekilde istifade edilmesini hedef 
tutap bir politikanın uygulanması, memleketimiz Yakıt İhtiyaçınm 
karşılanmasında en önemli rolu oyrnâyacaktır. Bu bakım£afi, ‘ kurulması 
tasarlanan tesislerin yakıt ihtiyaçlarını linyit kömürleri ve bil¬ 
hassa düştik kaliteli linyit kömürleriyle karşılayacak şekilde plan¬ 
lanması üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Bugün için maden kömürü üreticileri ve bilhassa özel sektör linyit 
üreticileri teçhizat, makine ve sermaye bakımından çok şınırlı im¬ 
kanlar idinde çalışmaktadırlar. Bu durum, sektörün gelişmesini ön¬ 
lediği gibi linyit kömürü yataklarının gereği gibi işletilmesini 
de önlemelcte ve dolayısiyle memleket ekonomisi içi' zararlı olmak¬ 
tadır. 

Yurdumuzdaki maden kömürü rezervlerinin tesbiti gayesiyle modern ve 
sistemli birşekilde etud ve arama çalışmaları Yapan Madep Tetkik ve 
Arama Enstitüsünün imkânlarının arttırılması ve dolayısiyle memleke¬ 
tiniz maden kömürü potansiyelinin gerçek anlamıyla ortaya çıkarılması 
zorunludur. 

tlariki yıllarda maden kömürü sektöründe belirecek dar boğaz ve tı- 
anikların giderilmesi»s^Tdumuz katı yakıt ihtiyacının kendi kaynak¬ 
lımızdan temini için gerekli görülen tedbirler raporumuzun bu konu 

ile ilgili bölümünde detaylı bir şekilde belirtilmiştir. 

ümüzdeki yıllarda memleketimiz katı yakıt ihtiyacının sağlanmasın¬ 
da taşkömürü ve linyit rezervlerimizin yanısıra asfaltit ve bitümlü 
şistlerinde bir payı olabilecektir. Bu kaynakların durumlarının ay¬ 
dınlatılması ve bunlardan faydalanabilme imkanlarının araştırılması 
ayesiyle M.T.A. tarafından çalışmalar yapılmaktadır. j. 

2- Yurtiçi talep projeksiyonları s 

'1da ç&şâtü metodlara göre ileriki yıllara alt yurtiçi talep 
aksiyonları yapılmıştır s 

a. ■■yont trende göre projeksiyon s Mevcut tahdit ve tıkanıkların 
a - ui"ağırlıkta devam edeceği, kabul edilerek 1950-196^ yılları arasın- 
da ü ' ilen taşkömür ve linyit miktarlarına göre en küçük kareler 
:.e :o..u ile doğrusal trend hesaplaması yapılarak 1972, 1977 ve 1982 
'allarının talepleri bulunmuştur. 

(Satılabilir kömür. Milyon ton) 

Yıl c ” ^âşl^mürü- ~ Linyit kömürü” 

195Ö 2,8 0,9 
196^ b92 
1972 6,2 5,5 
1977 7,3 6,6 
1982 8,1 7,6 
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b. Gelir elastikiyetine göre projeksiyon i îleriki yıllarda fert ba¬ 
şına düşen taşkömür ve linyit kömürünün ferdin milli gelirindeki ar¬ 
tışla doğru orantılı olacağı kabul edilerek projeksiyon yapılmıştır. 
Buna göre 196^- yılında fert başına düşen taşkömürü miktarı 1^-8 Kg. 
ve linyit kömürü miktarı ise 139 Kg. dır. Taşkömürünün fiatı 150 TL/T. 
alındığı takdirde ferdin kullandığı taşkömürü miktarının gelirine nis- 
beti % 1; linyit kömürü fiatı 100 TL/Ton alındığı takdirde bunun fert 
geliri nisbeti $ 0,6 olur. Fert başına düşen taşkömür veAlinyit kömürü 
hisselerinin ayni kalacağı ve bu müddet zarfında da milli gelirin % 7 
arttığı kabul edildiği takdirde aşağıdaki talep rakamları bulunur. 

(MİLYON) 

Yıl Millî Gelir Taşkömür Talebi Linvit Talebi 

196k 66 820 k,2 
1972 114- 798 7,7 6,9 
1977 161 037 10,7 9,7 
1982 225 853 15,1 13,6 

c. Nüfus artışı korelasyonuna göre projeksiyon : 196^ Yılında fert 
başına düşen maden kömürü tüketimi miktarlarının 1§82 yılına kadar 
aynen kaldığı ve bu süre içinde nüfusun % 3 hızla arttığı kabul edil¬ 
diği takdirde aşağıdaki talep rakamları bulunur. 

Fert başına düşen 
(MÎLYON) 

Yıl Taşkömürü linyit Nüfus Taşkömür Linvit 

196^ l*f8 Kg. 139 Kg. 30,0 î+A *+» 2 
1972 tt 11 3.8,0 5,6 5,3 
1977 tt II Mf,l 6, 5 6,1 
1982 II II 51,1 7,6 7,1 

d. Fiat elastikiyetleri bakımından projeksiyon s 1950 ve 196^ Yılları 
arasında Devlet sektörü işletmelerinin taşkömürü ve linyit FOB fiat- 
ları aşağıdadır. 

Yıl 

1950 
1951 
1952 
1953 
19 5V 
1955 
1956 
1957 

Jl 

Taşkömür 

31 TL/t. 
31 
31 
31 
31 
1*5 

V5 

21 TL/t. 
21 " 
21 
25 
31 
31 
37 
37 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Taşkömür 

115 TL/t< 
115 " 
115 
115 
115 
115 
115 

n 

11 

II 

II 

II 

60 TL/t, 
60 " 
60 
60 
60 
60 
60 

19 

II 

11 

II 

91 

Bu yıllar içinde Devlet sektörü isletmelerinin fiatları Hükümetieı**- 
ce tespit edilmiş olup normal teşekkül'-'etmiş fiatlar değildir. Özel 
sektör fiatları ise kısmen bunlara bağlı olarak büyük değişiklikler 
göstermiştir. Diğer taraftan 1950 - 1964 yılları içinde para kıyme¬ 
tinde çok fazla değişmeler olmuş ve muhtelif devalüasyonlar yapıl¬ 
mıştır. Bu sebebler tahtında Komisyonumuz fiat elastikiyetlerine 
göre projeksiyon yapmayı- faydaki görmemektedir. 
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e» Sanayi üretimlerine göre projeksiyon : Komisyonumuz sanayi üreti¬ 
mine göre yapılacak projeksiyonu daha sağlam esaslara bağlamak gaye¬ 
siyle *+0 'a yakın özel ihtisas komisyonlarına yazılar yazarak ileri- 
ki yıllara ait maden kömürü ihtiyaçlarını sormuş ise de ancak bun¬ 
ların bir kaçından cevap alabilmiştir. Bu bakımdan aşağıda iki ayrı 
kabule dayanarak sanayi üretimine göre projeksiyon yapılmıştır: 

1) 196*+ Yılında T KÎ Kömür Komisyonu tarafından muhtelif kuruluşlara 
maden kömürü ihtiyaçları sorularak hazırlanan rapordaki rakamlar ay¬ 
nen kabul edilmiş ve bunlara bugünkü bilgilere röre kurulması tasar¬ 
lanan Seyitömer ve Saray elektrik santraiları #pSij| 1 .p 

- taratıp» 333977 yı^îttıda - da 'üŞMaeü d^air te sisinin de 
faali yete Ağe-çeceği düşünülerek 3 000 000 ton taşkömürü eşdeğeri üze¬ 
rinden ilâveler yapılmıştır. Buna göre : 

Tpyş; eşdeğeri üzerinden 
Toplam taskömür ve linyit ihtiyacı 

1965 10,1 milyon'?ton 
1966 10,2 İt II 

1967 11,1 II 11 

1972 ıh, 5 II 11 

1977 19,3 11 II 

(V ,0 T . kömür ,11,2 lin..) 
(9,0 " 16,0 " ) 

2) 196^ Yılında üretilen taşkömürünün % 55*i direkt olarak taşkömürü 
kullanması zorunlu olan sanayii tarafından kullanılmıştır. Diğer sek¬ 
tör ve hizmet dallarının halen kullanmakta oldukları taşkömürünün 
yerine linyit veva diğer yakıtları ikame edebilecekleri düşünülmüşü 
ve bth^eyanda'Ham^l-aRficak bir program dahilinde ve uzun vade içinde 
demir ve deniz yolu nakliyatında akaryakıt kullanılacağı kabul edil- 
miştiro Linyit üretiminin ise halen taşkömürü kullanan ve linyit kul¬ 
lanması kabil olan sanayiin linyite dönmesi halinde toplam linyit 
üretiminin 2 500 000 tonunun sanayide ve '“^Ttan "kı-smiTiın da teshlji.ve 
hdjzmetr ^ktörlefîîiide kullanılacağı kabul edilmiştir. Yapılan bu ka¬ 
bullere göre'^196^ yılı üretiminin kullanılışını aşağıdaki şekilde 
plânlayabiliriz : 

a* Direkt olarak taşkömürü kullanması zorunlu sanayi ihtiyacı 
.... 2 500 000 Ton 

a« Halen taşkömürü kullanıpta linyit kömürü kullanabilecek 
sektörlerin ihtiyacı 95° $QQ;-T »linyit 

b. 196^ Yılı linyit kömürü üretimi ... A 190 000 Ton 
a2 den gelen    1 *+10 000 Ton 

Toplam .... 5 bOO 000 Ton 

b]_ Sanayide kullanılacak linyit kömürü- 2 500 000 Ton 
b£ Teshin ve hizmet sektöründe " 11 3 100 000 Ton 

Sanayide kullanılacak taşkömürü ve linyit için artış hızı % 11 ; 
teshin ve diğer sektörlerde kullanılacak linyit kömürü için ise 
artış hızı % 5 kabul edilerek aşağıdaki hesaplamalar yapılmıştır: 
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(MİLYON TON) 

1972 1977 1982 

Taşkömürü (sanayide) 

Linyit kömürü (sanayide) 
" " (teshin v.s.) 
11 " toplamı : 

f. Diğer bazı bağlantılara göre projeksiyon s 196^ Yılında fert başı¬ 
na 139 Kg. linyit ve Ih-8 Kg. taşkömürü tüketilmiştir. Taşkömürünü 
6 300 K.Cal/Kg. ve linyit kömürünü de *+ 200 KoCal/Kg. olarak düşündü¬ 
ğümüz takdirde fert başına tüketim taşkömürü eş derecesinden 2^1 Kg. 
olmaktadır. 

1 spanya. 'Mil 196^ yılı seviyesi olan fert başına 510 Kg. t aş :lg?miir|L eşde¬ 
ğeri üzerinden katı yakıt miktarına 1977 yılında ulaşacağımızı düşünür 
sek ve 196*+ yılında 2*+l Kg. olan fert başına düşen taşkömürü eşdeğeri 
cinsinden katı yakıt miktarlarının 1972 yılında 370 Kg., 1977 yılında 
510 Kg. ve 1982 yılında da 700 Kg. olacağını kabul edersek aşağıdaki 
rakamları buluruz s 

Yıl Katı yakıt miktarı (Taşkömürü eşdeğerinden) ' 

1972 k’ 1*+>1 milyon ton 
1977 22,5 " " 
1982 35,7 " 

196^ Yılında yurdumuzdaki toplam maden kömürü üretiminin taş kömür# 
eşdeğeri üzerinden % 39 'u linyit ve % 6l 'i taşkömürüdür. Yakıt po¬ 
litikamızda linyit üretiminin artışına öncelik verileceği düşünüle¬ 
rek ve linyit nisbetinin 1972 yılında % *+3, 1977 yılında % ve 
1982 yılında da % k? olacağını kabul ederek aşağıdaki hesaplar ya¬ 
pılmıştır ; 

(MİLYON TON) 

Yıl 
(6 300 K.Cal/Kg.) 

Taşkömürü talebi Linyit talebi 
(0* 200 K.Cal/Kg. ) 

1972 
1977 
1982 

m 
15.2 
25.2 

g. Düzeltilmiş talep projeksiyonu : Yukarıda yapılan ve çeşitli done¬ 
lere dayanan projeksiyon tahminleri aşağıda cetvel halinde düzenlen¬ 
miştir î 



(MİLYON TON) 

Proşpeksiyonlar 

19 7 2 
Taşkömür Linyit 
talebi Talebi 

(a) 
(b) 
(c) 
(ei) 
(«2) 
(f) 

Prospeksiyonu 
»f 

6,2 
7.7 
5,6 
7’2 
5.8 
8,0 

5, 5 
6,9 
5,3 

11,2 
10, b 

9,1 

1 9 7 7 
Taşkömür Linyit 
Talebi Talebi 

7,3 
10,7 

6, 5 
9,0 
9,7 

12, b 

6,6 
9,7 
6,1 

16,0 
15,6 
15,2 

19 6 2 
Taşkömür Linyit 
Talebi Talebi 

8,1 
15.1 
7,6 

16.1 
18,9 

7,6 
13,6 

7,1 

23,6 
25,2 

Bütün bu projeksiyonlardan alman sonuçlar, memleketimizin bugünkü 
yakıt politikası ve şartları gözönünde tutularak ileriki yıllarda 
belirecek maden kömürü talebi aşağıdaki miktarlar olarak tahmin 
edilmiştir : 

K. Yakıt Toplamı 
Yıllar (T.Kömür Eşdeğeri) 

I972 13,0 milyon ton 
1977 19,0 " " 
1982 26,7 " " 

Taşkömür 

7.0 milyon ton 
9.0 " " 
12,0 » " 

Linyit 

9,0 milyon ton 
15,0 " " 
22,0 " 11 

Aşağıda, seçilen bu talep miktarları artış hızı ve fert başına düşen 
katı yakıt bakımından incelenmiştir. 

Artış Hızı : 

Taşkömürü s 

Linyit : 

Katı Yakıt 
T. Kömür Eşdeğeri 

1950 196^ 
3,1-

1972 1977 
% 5,3 5,% 5,9 

 % 5,6  

1982 

1950 196b 1972 1977 1982 
10,5»fj^ % 9,1 —*7*— % 10,8ı^--^ 8,0 - 

9,25 

196b 1972 1977 ,« 1982 
-% 7,5 —&-% 7,9-4»- % 7,0*— 

% 7,5 

Fert basına düşecek taşkömür ve linyit miktarları : 

196^ 1972 1977 

Taşkömür 
Linyit 
Taşkömür Eşdeğeri 
üzerinden toplamı 

Artış Hızı 

l*f8 Kg< 
139 " 

2bl " 

182 Kg, 
235 " 

205 Kg, 
3M) " 

Artış Hızı ortalaması; 

3İ+2 " >+70 " 

b„ 5 —4*— % 6,6 
  % b,b 

1982 

235 Kg. 
>+30 " 

520 " 

2,0 
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Kömür madenciliği sektörününkalkınmamızda öngörülen hedeflere uygun 
olarak gelişebilmesi ve sanayileşme hareketlerine paralel olarak ar
tan yakıt ihtiyacının karşılanması; fert başına düşecek taşkömür ve 
linyit miktarlarının refah seviyesine uygun olarak artması bakımla
rından ileriki yıllara ait tahmin edilen taşkömür ve linyit miktarla
rı komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiştir. Bu seviyelere ulaşıi&îjil**; 
'dHgfc takdirde fert başına düşecek taşkömürü eşdeğeri üzerinde^ katı 
yakıt miktarı bakımından Ispanya'nın bugünkü durumuna afiitittil 
' " "gerişmiş bulunacağız. 

3° îhracat projeksiyonları : 

Önümüzdeki yıllarda mevcut yurtiçi talebi karşısında herhangi bir ih
racatta bulunulabileceğl düşünülmemektedir. 

■+- Toplam talep projeksiyonu s 

İhracatta bulunulacağı düşünülmediğine göre yukarıda düzeltilmiş talep 
projeksiyonunda bulunan rakamlar aynen toplam yurtiçi talebi olarak 
kabul edilmiştir. Buna göre, ileriki yıllarda belirecek taşkömürü ve 
linyit talebine ait tahminler aşağıdadır : 

(MİLYON TON) 

Yıllar 

1972 
1977 
1982 

7.0 
9.0 

12,0 

Li nyi t 

9,0 
15.0 
22.0 

Toplam Katı Yakıt 

13.0 
19.0 
26,7 

5“ üretim hedefleri projeksiyonu; 

Komisyonumuzca toplanan, Resmî ve Özel Sektör maden kömüfit üreticile
rinin programlarına veya tahminlerine göre ileriki yıllara ait üretim 
hedâfl^ri aşağıda bir tablo halinde verilmiştir s 

(MİLYON TON) 

... Y I . L L.. A_ R 
Ana Mal 

Taşkömürü 

Linyit (Devlet S.) 
Linyit (Özel S.) 
Linyit Toplamı % 

Halen bir kısmı programlanmış bulunan ve kalanı tahmin edilen yukarı
daki üretim hedefleri komisyonumuzca tahmin edilen toplam talep mik-

-65-
Y I L L 

6'7Vv^-' 6Br'r 
R 

. 70 7fr 72 

ktk- M ^,7 M 5,o 5,2 5,6 6,0 

2,5 2,if 2,7 3,2 k90 M 9-, 5 >,7 
1,7 2A 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 M 
b92 bs8 5,5 6,2 7,2 8,3 8,8 
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tarlarından taşkömürü bakımından % 1^ ve linyit kömürü bakımından da 
% 2,5 aşağıdadır. Halbuki, ileriki yıllarda belirecek toplam talebin 
yurtiçi kaynaklarından karşılanacağı düşünüldüğü takdirde üretim he¬ 
deflerinin toplam talebi karşılayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. 
Buna göre, üretim hedefleri talebi karşılayacak şekilde bir grafikle 
aşağıda gösterilmiştir : 

ÜRETİM 
(Milyon Ton) 

ÜRETİM HEDEFLERİ GRAFÎ5Î 

Bu üretim hedeflerine ulaşabilmesi için sermaye, yatırım, teçhizat, 
malzeme vs. bakımlardan raporumuzun tedbirler bölümünde detaylı ola¬ 
rak belirtilen tedbirlerin alınması ve ayrıca yeni potansiyel rezerv 
kaynakları bulunması gereklidir. 

6- Uygulanması gereken yeni teknoloji: 

Halen sektörde uygulanmakta olan teknoloji seviyesi düşüktür. Devlet 
eliyle işletilen kömür yatakları ve Özel Teşebbüse ait birkaç kömür 
yatağı bir dereceye kadar mekanize ve teknik icaplara uygun olarak 
işletilmektedir. Özel Teşebbüse ait ve çok sayıdaki linyit kömürü 

30 



yataklarının işletilmesinde ilkel metod ve vasıtalar kullanılmaktadır. 

İleride artaA yurt talebine paralel olarak üretimin arttırılabilmesi 
için modern metod ve vasıtaların iyi bir şekilde tatbiki gereklidir^ 
Bunun için de sermaye temini, mahalli şartlar, satış piyasasının du¬ 
rumu ve denetleme işleri bakımından tedbirler alınması; teçhizat ve 
malzemeni^ temini hususundaki finansman güçlüklerinin ortadan kaldı¬ 
rılması lazımdır. Bilhassa dış para ihtiyacının gerektiği anda temini 
için bu sektöre ithalat rejiminde öncelik verilmesi lüzumludur. 

Ayrıca, üretilen taşkömürü ve linyitlerin kıymetlendirilmesi için 
uygun teknolojilerin tatbiki gereklidir. 

VII. YATIRIM PROGRAMI : 

1- Eklenecek Yeni Kapasiteler : 

Kömür madenciliği sek$İÖ13*!îâe ileride artacak ihtiyaçlara garaısŞülK'ola 
rak belisie^B^talehia karfa.i>aı^ası için yeni kapasiteler ilavesi gerek- ildir. 'AşafıdaTbir grafik'halinde, ithalat yapılmayacağı ve talebin 
yurtiçi kaynaklarından karşılanacağı düşüncesiyle eklenmesi zorunlu 
olan, ilâve kapasiteler gösterilmiştir: 

I 
ÜRETİM 
(MİLYON TON) 
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Bugünden 1972 yılına kadar olan devre İçinde maden kömürü işletmele¬ 
rinin üretim hedefleri "Üretim Hedefleri Projeksiyonunda" gösteril¬ 
miştir. Üretim hedefleri ile talep tahminleri arasındaki açığın ka¬ 
patılması için 1972 yılına kadar maden kömürü sektöründe kapasite 
artışı sağlanmalıdır o 

Üretimin artmasını hedef tutan ilave kapasitelerin gerçekleştirile¬ 
bilmesi ve mevcut Kapasitenin idâmesi için yatırımlar yapılması zo¬ 
runludur. Tablo 101 da Devlet Sektörü işletmelerinin halen mevcut 
projelerine göre vç ulaşılması hedef tutulan kapasite rakamlarına gö¬ 
re idame yatırımları dahil olmak üzere gerekli yatırım miktarları ve¬ 
rilmiştir. Buna göre;, taşkömürü madenciliğine 200 000 000 TL. sı dış 
para olmak üzere toplam 820 000 000 TL.lık ve linyit kömürü madenci¬ 
liğine de 95 000 000 TLoSi dış para olmak üzere toplam 218 000 000 
TL.lık yatırımın projelerin süresi içinde yapılması gereklidir. 

Halen, Özel Sektör için ve 1972 yılından sonra da Devlet Sektörü İş¬ 
letmeleri için elde mevcut projeler yoktur. Bu bakımdan, komisyonumuz 
takribi rakamlar olarak taşkömürünün satılabilir beher tonu için her 
yıl 15 TL/ton, linyit kömürünün satılabilir beher tonu için her yıl 
10 TL/ton idame yatırımı ve eklenecek yeni kapasiteler için de taşkö¬ 
müründe 300 TL/ton ve linyit de 100 TL/ton yatırım yapılacağını kabul 
etmiştir. Buna göre ve devreler itibariyle üretim hedeflerine ulaşı¬ 
labilmesi için gerekli idame yatırımları dahil toplam yatırım miktar¬ 
ları aşağıda verilmiştir, 

1972 Yılına kadar 
(MİLYON TON) 

Taşkömürü (mevcut projelere göre) 
Linyit (Devlet Sektörü» mevcut projelere göre) 
Linyit (Özel Sektör, tahmini olarak) 

Taşkömürünün 7 000 000 tona yükselmesi için 
gerekli yatırım miktarı (tahmini olarak) 

Toplam: 

Bu takdirde taşkömürü üretimi 7 milyon tona ve linyit kömürü üreti¬ 
mi de 9 milyon tona yükseltilebilecektir. 

Dış. , Toplam 

200 820 
95 218 

100 350 

22 ^oo 

1+70 1 688 

taşkömürü (tahmini olarak) 
jinyit (tahmini olarak) 

(MİLYON TON) 

Dış Toplam 

300 
tf00 

1 200 
1 200 

3u takdirde taşkömürü üretimi 9 milyon tona ve linyit kömürü üre* 
:imi de 15 milyon tona yükseltilebilecektir. 
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Toplam 

Taşkömürü (tahmini olarak) - ^00 1 700 
Linyit (tahmini olarak) 500 1 600 

Bu takdirde taşkömürü üretimi 12 milyon tona ve linyit kömürü üretimi 
de 22 milyon tona yükseltilebilecektir. 

VIII. SAĞLANACAK FAYDALAR 

1- Katma değere • /M* 

Maden kömürü sektörünün 196^ yılında katma değeri 6l0 milyon TL.sı ci¬ 
varındadır. Sektöre ^eni kapasiteler eklendiği ve üretim hedefleri 
gerçekleştirilebildiği takdirde ileriki yılların katma değer «itkileri 
aşağıda gösterildiği şekilde olacaktır s 

TABID 11 § Katma Değer g 
(MİLYON TL.) 

(19b1»- Yılı Cari fjatları) 

Y^ı-ll «m 
KAT MA DE "Ter 

Taşkömürü Lînvit Toplam 

196^ 2+50 168 618 
1972 700 360 1 QbO 
1977 900 600 1 500 
1982 1 200 880 2 080 

2- Dış ticaret- etkisi s 

Yurtiçi maden kömürü talebi üretim hedeflerine ulaşabildiği takdirde 
kendi kaynaklarımızdan karşılanabileceği cihetle döviz mukabili itha¬ 
lata zaruret olmayacaktır. 

Yurtiçi talebi komisyonumuzca yapılan tahminlere göre taşkömürü eşde¬ 
ğeri üzerinden taşkömürü ve linyit toplamı olarak 196V yılında 7,2 
milyon ton; 1972 de 13 milyon ton; 1977 de 19 milyon ton ve 1982 de 
de 26*7 milyon ton olacaktır. Beher ton için "ölü Türkiye teslimi 12 $ 
fiat alındığı takdirde ileriki yıllara ait ithalat ikamesi aritmetik 
ortalama olarak aşağıdaki rakamlara ulaşacaktır s 

196*+ den 1972 ye kadar her yıl îq?£agıp .............. 120 milyon dolar 
1972 ».* 1977 " " " " VI,'.     .180 " " 
1977 " 1982 n " " " ’f* ............... 265 i# n 
1982 fi sonra " " " ............... 320 " i9 
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3 - îstjhriam etkisi : 

Komisyonumuzca kabul edilen talep rakamlarına ulaşılacağı ve sektör¬ 
deki teknoloji seviyesinin aynı kalacağı düşünülerek tablo 8 deki 
istihdam durumu esas alındığı takdirde aşağıdaki iş hacmi hesaplana¬ 
bilir : 

TABLO 12 : Yaratılacak is hacmi 

1972 1977 1982 
îş gücü   T.Kömür  Linyit^ T,Kömür IInyit T,Körnür T-inyi 
Yüksek tahsilli 
elemanlar 500 360 670 600 900 900 

Teknisyen ve 
benzerleri 1 900 700 2 lf00 1 200 3 300 1 0 0 

Kalifiye işçi 0 0 0 \T\ CM 5 700 32 000 10 000 *+3 000 İh c c c 

Yarı Kalifiye 
i şçi 10 000 ■' 5< 0 13 000 11 000 17 000 16 000 

Düz işçi 17 000 19 000 21 000 31 000 29 00O If A 200 

Ancak burada bir hususu gözönünde bulundurmak gereklidir, Maden kömü¬ 
rü sektörünün öngörülen hedeflere ulaşabilmesi için bugün kullanılmak¬ 
ta olan metod ve teknolojilerin modernleştirilmesi ve mekanizasyona 
gidilmesi icap etmektedir. Diğer taraftan. Devlet Sektörü maden kömü¬ 
rü işletmelerinde iş gücü fazlalığı vardır. Komisyonumuz bütün bu hu¬ 
susları gözönüne alarak 196*f yılında 50 000 kişiden ibaret olan top¬ 
lam iş gücünün 1972 yılında 70 000„ 1977 yılında 90 000 ve 1982 yılın¬ 
da da 120 000 olabileceğini tahmin etmektedir, Mekanizasvona gidi]mas-5 
modern metod ve teknolojilerin kullanılması sebebiyle mühendis, tpknis 
ven ve kalifiye işçiye olan ihtiyaç artacaktır. 



IX. ALINMASI FAYDALI TEDBÎRLER t 

Kömür madenciliği sektörünün öngörülen*^fS8®|-* uygun olarak gelişebil¬ 
mesi, mevcut ve ilerde daha da artacafcggfcıkanıklık ve dar boğazların 
giderilebilmesi ve üretimin yurtiçi talebini karşılayabilecek şekilde 
arttırılabilmesi için aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması faydalı 
görülmektedir î 

1. Vergilerin sektör üzerindeki etkileri: 

Maden kömürü üretiminin artmasında yatırımlar önemli rol oynamaktadır. 
Bu bakımdan, üreticileri yatırım yapmaya teşvik için yapılan yatırım¬ 
ların tamamının bazı şartlar altında Kurumlar ve gelir vergisinden 
muaf tutulması faydalı görülmektedir. Ayrıca, amortisman hadlerinin 
yüksek tutulması ve müddetlerinin kısaltılması vergilerin daha az öden¬ 
mesi bakımından yatırımları teşvik edici bir rol oynayabilir. Ancak, 
bu hususun öngörülen gayeye göre kullanılmasını temin için vergiden 
muaf tutulacak paraların yatırımlara kaydırılmasını sağlayacak tedbir¬ 
lerin alınması gereklidir. 

2. Amortismanlar : 

Bu konu ile ilgili görüşlerimiz yukarıdaki maddede belirtilmiştir. 

3. Sektörde sermaye durumu : 

Devlet Sektörü ve bilhassa Özel Sektör sermaye bakımından yeterli imkân¬ 
lara sahip değildir. Devlet Sektörü işletmelerinde, Kanunları ile tayin 
edilmiş azami sermayenin ödenmemiş olduğu ve bu durumun da çalışmaları 
aksattığı görülmektedir. 

Sektördeki sermaye durumunun kifayetsizliği dolayısiyle bir kredi mües- 
sesesinin kurulması zaruri görülmekte ve bu konu krediler bahsinde et¬ 
raflı bir şekilde açıklanmaktadır. 

lf. Yatırımların finansmanı : 

Bu konu da krediler bahsi içinde ele alınmıştır. 

5. Krediler : 

Türkiye'de maden işletmelerinin istifade edebileceği mütehassıs bir 
kredi müessesesi mevcut değildir. Maden işletmecisi de ancak muhtelif 
bankalardan tüccar sıfatiyle ticari kredi temin etmek durumundadır. 

Mamafih, Türkiye'de b:j.r takım müesseselerin madencilere kredi vermek 
hususunda sınırlı imkanlara sahip olduklarını görmekteyiz. Bu sınırlı 
imkânlara sahip teşekküllerimden Yardım Komisyonu, Kömür İşletmeleri 
Anonim Şirketi ve Orman Genel Müdürlüğüdür. Ancak, bu sınırlı imkanla¬ 
ra sahip kre^i müesseseleri ile gayeye hizmet edebilecek bir sonuca 
varmanjn imkansızlığı müşahade edilmektedir. Binaenaleyh I. Beş Yılj-^ 
İlk Plan'da da öngörülmüş bulunan madencilerin istifade ede mâ <- 
denci'lttği^ bünyesine uygun bir Maden Kredi Bankası'nm biran önce ku¬ 
rulması ve bu banka içinde bir Maden Kömürü Seksiyonu8nun tesisini 
kaçınılmaz bir zaruret olarak görmekteyiz. Böyle bir kuruluş madenci¬ 
liğin sür'atli ve düzenli bir şekilde gelişmesini sağlayacağı gibi, 
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köy mıntıkası sanayii olarak kabul edilen madenciliğin inkişâfı ile 
birlikte endirekt yoldan köy kalkınmasını da sağlamış olacak ve dola- 
yısiyle köylerden şehire olan akın önlenecek ve toplum dengesinin 
bozulmasına mani olunacaktır. Nitekim, işçi kuruluşları da bu sektör 
işçilerinin refahım, sektör iş verenlerinin gelişmesinde yani onu 
temin edecek faktörlerden birini teşkil eden kredi ile teçhizinde 
görmektedirler. Türkiye'de kurulan birçok kredi müesseselerinin ser¬ 
mayeyi teşkil edecek parajgyj^ temin edilememesinden dolayı esas ser¬ 
maye hudutlarına gelememekte oldukları ve dolayısiyle faydalı olmak¬ 
tan çıktıkları görülegelmektedir. Kurulmasılüzumlu addedilen Maden 
Kredi Bankası'nm da böyle bir malı yetersizlik içine düşmemesi için 
munzam bir malı güçle teçhizi faydalı olacaktır. Bu munzam güce kay¬ 
nak olarak satılacak cevher veya kömür tonu başına ftftura bedeli üze¬ 
rinden muayyen bir meblağın fon olarak adı geçen Banka tarafından 
işletilmesi için bir mercie terkediİmesi hususu Komisyonumuzca faydalı 
bir tedbir olarak düşünülmüştür. Fon'a pâra temini ihtiyari 
bir keyfiyet olarak kabul edilmedij Fon'â para yatırmış olanları teş¬ 
vik için, yatıranların kred} imkanları daha da ehvenleştirilmeli ve 
onlara öncelik tan\-nmalış muayyen bir süre sonra ve bazı şartlarla 
cüz'i bir faiz yüzdeslyle birlikte paralarını çekebilecekleri gibi 
esaslar konmalıdır s Fon bedeli, faturalarda fatura bedeli haricinde 
mütalaa olunmalı5 Yakıt Ofisi namı altında kurulması gerekli görülen 
kuruluşun hesabında toplanmalı ve Maden Kredi Bankası eliyle kredi 
işlerinde kullanılmalıdır. 

Banka*nm sermayesi % 50 den fazlası Devlet veya İktisadî Devlet Te¬ 
şekkülleri tarafından temin edilmiş olmak şartı ile ilk kuruluşda 
enaz 100 iBÎT^eîi TL.sı olmalı ve muayyen aralar ile sermaye artımı ya¬ 
pılabilmelidir. 

Banka kredileri âYKSltk işletme ve imtiyaz ruhsatlı madencilere ve bazı 
şartlar altında da risk kredisi namı ile arama ruhsatı sahiplerine 
verilebilmelidir. Bu krediler; tesis, işletme, yol, malzeme tedariki, 
maden emniyeti temini hususlarını realize etmeye matuf olarak düşük 
faizli, orta ve uzun vadeli olarak verilmelidir. 

Kredilerin teminatı maden hukuku ve maden yatırımı olmalıdır. 

Banka'nın vereceği yatırım kredileri üretim artışına ve işin safhala¬ 
rına göre tertip ve tediye olunmalıdır. 

Böyle bir Maden Kçedi Bankası kuruluncaya kadar geçecek süre içinde 
sınırlı kredi imkanına sahip bulunan kuruluşların daha faydalı çalış¬ 
ma yapabilmelerinl^temin için aşağıda belirtilen tedbirler alınabilir: 
a. TKt. Kurumu, kredi vermek ve özel linyit üreticilerinden maden kö¬ 
mürü satın almak kanuni selâhiyetini haiz değildir. Adı geçen kurumun 
yeni Kanununda hususi sektör maden kömürlerini satın alma yetkisi ol¬ 
malıdır. Ancak, kurum kendisine mal satmamış olan hususi sektörü re¬ 
kabetle ortadan kaldıracak bir yola gitmemelidir. 

b. Maden Yardım Komisyonu Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsa¬ 
lar'î-BiîT31pri!îeH^ milyon Türk liralık bir Fon'u maden kredi 
işlerine tahsis etmiş bir kuruluştur. Bu kuruluş kömür madenciliğini 
çalışma konuları içine almamıştır. Komisyonun statüsünde değişiklik 
yapılarak kömür madenciliğinin de çalışma konularının içine alınması 
ve maden kredi işlerine ayrılmış bulunan Fon*un önemli miktarda art¬ 
tırılması yoluna gidilmelidir. 
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e. Türkiye Kömür İsletmeleri AoS. nin kredi imkânlarının genişletil¬ 
mesi sağlanmalıdır. 

d. Orman Genel Müdürlüğü, odun kesimini azaltmak için kömür üretici¬ 
lerine kredi verilmesi öngörülmüştür. Ancak» verilecek kredilere kar¬ 
şılık çok kere madenciler tarafından sağlanamayacak nitelikte garan¬ 
tiler istenmesi bu teşebbüsün tatbikat alanında gayeye ulaşmasına 
engel olmaktadır. Bu bakımdan daha pratik ve işler bir yolun bulunma¬ 
sı gereklidir. 

6- Standartlar ve kalite kontrolü s 

Türkiye'nin enerji kaynakları içinde en önemli rolü olan maden kö¬ 
mürlerinden en verimli bir şekilde faydalanılmasını sağlamak için 
ilmi ve teknolojik bir araştırma müesseseninin kurulması veya 
yolda çalışmalar yapan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün imkanla¬ 
rının geliştirilmesi gereklidir. Böylelikle» yurdumuz kömürlerinin 
milletlerarası klasifikasyon sistemine göre sınıflandırılması; sanayi 
için» teshin için» sojjra her sşnayi kolu için kullanılması gerekli 
maden kömürünün fiziki» kimyevi ve teknolojik evsaflarının tayini 
ve kontrollerinin yapılması sağlanmış olacaktır. 

7- İhracatı teşvik edici tedbirler : 

İkinci Beş Yıllık Plân devresinde mevcut yurtiçi talebi karşısında 
madenAkömürü ihracatı düşünülmediği cihetle bu konuda herhangi bir 
mütalaa serdetmeye lüzum görülmemiştir. 

8- OrtakTftzar ve Milletlerarası Birlikler karsısında sektörün 
durumu : 

Alınması faydalı tedbirler meyanmda belirtilen bütün tedbirler 
esasen sektörün düzenli bir şekilde gelişmesini ve en rasyonel me- 
tOıöarîîM çalışmasını öngörmektedir. Bu bakımdan Ortak Pazar'a veya 
milletlerarası birliklere girilmesi halinde şimdiden ilave tedbir¬ 
ler zikretmeye lüzum görülmemektedir. 

9- İşçilik durumu ve teknisyen yetiştirilmesi s 

Yeni çıkacak olan İş Kanunu» işçilik durumlarının^daha iyi esasla¬ 
ra bağlanmasını ve işçi yetiştirilmesi problemlerinin daha iyi tan¬ 
zimini esasen öngörmüş bulunmaktadır. 275 Sayılı kanunun kabul et¬ 
miş olduğu Toplu İş Sözleşmesi Müessesesi karşılıklı anlaşma yolu 
ile sektör işçilerinin iş durumlarını» yetiştirilmelerini ve ücret¬ 
lerini iyi esaslara bağlayabilmenin ufuklarını açmıştır. 

Bugün için kömür madenciliği sektöründe mühendislerle kalifiye işçi¬ 
ler arasındaki boşluğu dolduracak maden teknisyeni sıkıntısı çekil¬ 
mektedir. Bu teknisyenlerin yetişmesini sağlayacak bir okul açıl¬ 
ması gereklidir. 
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10- Çalışma politikası ve ücret politikası: 

Bu sorunlara 9. maddede ve raporun metni içinde kafi miktarda deği¬ 
nilmiş olduğu cihetle burada ayrıca bir açıklamaya girişilmekten 
kaçınılmıştır o 

11- Prodüktivite s 

Kömür madenciliği sektörünün gelişebilmesi için temini gereken başlı¬ 
ca iki husus üretim emniyeti ve satış emniyetinin teminidir,, 

a- Üretim emniyetli 

Bu deyimle bir maden işletmesinin huzur ve güven içinde çalışabil¬ 
mesi için gerekli her şey kasdedilmiştir. 

Bilindiği üzere maden işletmeleri diğer sanayi işletmelerine nis- 
betle çok pahalı işletmelerdir» Bunların içersinde bilhassa kömür 
madeni işletmeciliği en pahalı olanlarındandır„ Bu işletmeler an¬ 
cak madenin bulunduğu yerde tesis edjlmek mecburiyetindedirler. 
Binaenaleyh» tesisi icabeden işletmenin hemen arkasından şayet 
mevcut değilse muhakkakki yol probleminin halli gereklidir. Komis¬ 
yonumuz üretim emniyeti bahsinde kısacş; kredi» malzeme tedarikin¬ 
deki kolaylıklar, yol mevzuları ve ilmi işletme metodlarınm tat¬ 
biki gibi hususları ele almıştır. 

aı= Kredi j Yukarıda 5 No.lu bahiste etraflıca anlatılmıştır. 

&2~ Malzeme tedariki kolaylıkları: Maden işletmelerinin can damar¬ 
lar ındân^MrTdemiriTeme^reteçhTzâttır. Zamanında tedarik edileme¬ 
yen malzeme ve teçhizatın bir maden işletmesini ne durumlara düşü¬ 
receği izahtan varestedir. Bu bakımdan» zamanında ve ucuz olarak 
malzeme ve teçhizatın tedariki için gerekli döviz tahsisinin veril 
mesi» ithalatta teminat aranmaması» gümrük resimlerinin ve uygu¬ 
lanmakta olan formalitelerin asgari hadde indirilmesi faydalı gö¬ 
rülmektedir. 

Madencinin uygun maden direği ihtiyacı en yakın orman işletmele¬ 
rinden fark gözetilmeden temin edilebilmelidir. İcabı halinde 
özel sektöre bu hususta öncelik tanınmalı ve direk üretiminin 
ihtiyaca kâfi gelmemesi halinde o miktarın Devlet Sektörünce it¬ 
hal suretiyle temini öngörülmelidir. 

Maden işletmelerinin ihtiyacı olan malzeme ve teçhizatın ithal 
yolu ile temini ve ihtiyaçlara göre tahsis yetkisi Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığında olmalıdır. 

ao- Yol durumu; Maden işletmelerinde maden yeri ile ana yol ara¬ 
sının her mevsim geçişe elverişli şekilde yapılması ve muhafazası 
gereklidir. Karayolları Umum Müdürlüğü ile Enerji ve Tabii Kaynak¬ 
lar Bakanlığı arasında yapılan pilot bölgelerdeki linyit ocakları 
yolları ile ilgili Protokolün*, Karayolları Kanunu köy yolları ya¬ 
pımına ait maddeler içinde mütalâa eder şekilde kanunlaştırılması 
faydalı görülmektedir. 

al+- İlmi isletme metodlarınm tatbiki; Maden Kanunu ve Maden Emni¬ 
yet Nizamnamesi çerçevesi içinde kontrol edilen maden ocakları yi¬ 
ne de milli serveti koruyucu bir şekilde çalışma yapamamaktadır¬ 
lar. Devlet işletmeleri ve Özel Sektör11 e ait birkaç işletme bir 
dereceye kadar istisna edilirse diğerlerinin ilmi metodlar içinde 
tam bir çalışma yapamadıkları görülmektedir. 
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Yeni hazırlanmakta olan Maden Kanununun milli servetin kaybına meydan 
vermiyen tedbir ve müeyyideler vaa4«fcaıesi gerekmektedir. Yalnız, bura¬ 
da bir hususu ifade etmekte fayda vardır s en mükeflUnel kanunlar bile 
kontrol işlemini eksiksiz ve bilgili bir tarzda yapabilecek organizas¬ 
yon sayesinde muvaffak olabilirler. TürkiyeJde her mçr'i Maden Kanunu¬ 
nun uygulayıcısı olan Maden Dairesi* maalesef teşkilatsızlık ve kadro¬ 
suzluk dolayisiyle bu görevini kanunun kendisinden beklediği şekilde 
yapamamış ve dolayisiyle milli servet kayba uğramıştır. Maden Dairesi¬ 
nin* Kanunun arzu etmiş olduğu sıkı denetlemeyi yapabilmesi ve yeraltı 
servetlerinin güvenilir bir bekçisi olabilmesi için gereği kadar tat¬ 
min edilmiş teknik ve idari elemanla takviyesini ve yeni bir organik 
zaşyona tabi tutulmasını gerekli görmekteyiz. 

b- Satış emniyeti s 

Maden kömürü üretiminin artması için alınması gerekli tedbirler meya- 
nında üretilen ve üretilecek kömürlerin ehemmiyetle satışının temini 
başta gelen hususlardandır. Ancak bu hususun temininden sonra üreti¬ 
cilerin emniyetli bir şekilde yatırım yapmaları ve üretimlerini art¬ 
tırmaları beklenebilir. 

Bugün için Türkiye'de üretilen kömürü plase etmek imkânı mevcuttur, 
yeterki üre^p Is teni f» seviyeye ulaşabilsin.nekadar üretimin 
artışına serbest bir arz ve talebin müessir olacağı düşünülebilirse 
de bugüne kadarki uygulama durumu bu yolun» her zaman* bu hususu is¬ 
tenilen sür!at ve emniyetle temininden uzak olduğu sonucunu ortaya 
koymaktadır. Çünkü* üretim artışında hangi kömür işletmelerinin va¬ 
zife alacaklarının tesbiti de gereklidir. Bunun tesbiti serbest arz 
ve talep sisteminde bazı çalışmalar yapmak suretiyle mümkünse de, 
sonucun pratik neticeler verebilmesi için bu çalışmaların madenin ge¬ 
lişme imkanlarını ve yollarını araştıran ,|Rezerv tesbiti* amenejman» 
sermaye temini, satış gibi) yetkili bir kuruluş tarafından yapılması 
daha faydalıdır. 

Sonuç olarak üretim ve tüketimi tanzim, kömürün piyasaya plase edil¬ 
mesi teşebbüsünü kanunlarmütalaa edilmesin¬ 
den zlyade»bu hususun kanunen teşekkül edecek Lir kuruluş tarafından 
yüS&tülmesini daha faydalı görmekteyiz. Bu kuruluş arz ve talebi hak¬ 
kıyla tanzim edeceği için zaman& emek ve para israfınini da önüne ge¬ 
çebilecektir. Bu kuruluşun resmi ve özel sektörden kömür satın alması; 
en uygun tüketim sahalarına* yakacak vasıtası da temin etmek, öğret¬ 
mek veya bu hususlarda yol gösterici olmak suretiyle plase etmesi hem 
üreticiyi ve hem de tüketiciyi emniyete sevkedecek ve maden kömürü 
üretiminin her yıl istenilen tempoda artmasını gerçekleştirebilecek¬ 
tir. Bu kuruluş Yakıt Ofisi olarak isimlendirilebilir. _ Kuruluşun za¬ 
rar etmesi hallerindeki durumu da M+0 sayılı Kanun haricinde mütalaa 
edilmelidir. 

Maden kömürü satışında en önemli problem kömürü tüketicinin alabile¬ 
ceği yere kadar ve hatta tüketim mahalline kadar götürmekt^,. Bu ise, 
ancak çapında kömür alım ve satımı yapabilecek bir kuruluşun 
işidir. Çeşitli stok yerleri temin etmek* bunları yaparken flüt unsu¬ 
runu gözönünde bulundurduk; yakı# vagıtası temin etmek, öğretmek ve 
takip etmek oldukça külfetli, teşkilat isteyen ve pahalı bir konudur. 
Dolayisiyle ancak büyük bir kuruluş tarafından yapılabilecek bir iş 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Her bakımdan »orunlu olduğu beliren Ofis mahiyetindeki bu kuruluşun 
vazifeleri meyamnda aşağıdaki hususlar sıralanabilir s 
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ı o Doğrudan doğruya ilgili Bakanlığa veya d'» »er bir kuruluşa bağlı- 
bn dolayı siyle resmi veya hususi bütün maden kömlirü üreticilerine» 
Bakanlık veya diğer kuruluş kanalıyla üretim programlarını vermek, 

?. Üretilen kömürlerden TKİ kömürlerini alın satmak ve hususi sektör 
kömür! erinin tahsisini yapmak ve üretici l eri n p^zusu halinde b” kö~ 
m:eri de alıp satmak, 

Hesmî veya hususî bütün maden kömüjü üreticilerinin üretimlerini 
ve bununla ilgili çalışmalarını ticari bakımdan takip etmek, 

*t. Maden kömürü üretilen yerlerde kurulan tesislerin ve yakılan kö¬ 
mürlerin özelliklerini tesbit ve takip etmek, 

d. Tesis edilen Fcn'u tâki p ;ytmek ve vaz'edilecek esaslar dahi Ünde 
kendi, namına biriken bu Fcı;1 , r!"don Kredi Bankası kanalı ile kredi 
sabasında en tesirli ve faydalı şekilde kullandırmak, 

4. Yakacak vasıtası temin etmek, bunlar: tüketicilere bazı esaslar 
dahilinde ucuz ve hatta kredi ile tevzi etıjek, bunların yakıcılarını 
ve bakımlarını öğretmek için eğitim teşkilatı kurmak, 

7. Memlekette kurulacak stok yerlerini tesbit, tesis, teçhiz ve 
i ^i otÜ1 meleri hususlarını, ilgili Bakanlıktan doğrudan doğruya veya 
hukuki durumuna göre dolayı siyle alacağı talimarlar uyarınca tert.-* o- 
leyi,ci, düzenleyici ve denetleyici çalışmalarda bulanmak. 

Özel sektörün kurulması fayda j.ı görülen bu Of j s 'Ma.ro Heyetinde vnz'- 
edilen usulüne göre temsili faydalı olacaktır. 

Diier taraftan, böyle bir kuruluş millî savunma zaruretlerinin i "abı 
r i arak yapılması gerekli olağanüstü hal stoklan tesisinin de ger- 
"eki «"ti ri 1 meşini sağlayacaktır. 

U’yu-o? ğedb.ir ve tavsi veler î 

a , Vukarı da da belirtildiği gi bi maden kömürleri m;i zden en verin 3 i 
bir a eki. İde faydalanmayı sağlamak için i İm: ve teknol >->1ik b~ r araş¬ 
tırma müessesesi nin kurulması veya bu brançın Maden 'net,kik ve «rama 
Enstitüsü veya tesisi istenen Yakıt Ofisi bünyesi içersinde reliş- 
ti ri 1 yfesi faydalı görülmektedir. Böyle bir kuruluş işletme usul! eri¬ 
rin fes. “ti, işletme emniyetlerini n tayini, kömürün İslahı ve en 
•''•erim! -* seki İde kullanılması i cin gerekli i İmi ve teknolojik ra1: <mrn- 
*r i y: i ■ •: j +■ m e 1 i d i r. 

b. -rr* usullere röre kömür yakımını sağlamak 3 "in ateşçi ler yeti <?- 
i;i ri İmr-si ne büyük ehemmiyet verilme1 i ve ha İka bu yolda, uyarıcı '*<=> 
(' ~ ı ‘ e te i yayınlar yat): İmal: dır. 

", Madenlerde mühendisten sonra çalışan teknik personel için »erek 
adet ve "erek ehliyet bakımından asgari personel kullanma mecburi¬ 
yeti geni şletj İmeli ; ehliyet ve yetiştirme kurslarına önem veri! - 
mol.idi r, 
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d» Kurulacak veya tâdil edilecek tesislerde mahalli yakıtların 
ve bilhassa düşük kaliteli linyitlerin kullanılması sağlanmalı¬ 
dır» 

e» Bugün için memleketimizin maden kömürü potansiyeli tam anlamı 
ile açıklığa kavuşmuş değildir» Yurdumuzdak^$fe$üd ve arama ça¬ 
lışmalarını yürüten tek kuruluş olan Maden Tetkik ve Arama Ensti¬ 
tüsünün bugüne değin yaptığı çalışmalardan çok olumlu sonuçlar 
alınmıştır» Enstitü çalışmalarının daha verimli olabilmesi ve kısa 
zamanda sonuçlanabilmesi için halen çok sınırlı imkanlarının tak¬ 
viye edilmesi gereklidir» Bunun yanısıra her sahaya girip etüd ve 
arama yapabilme kanuni yetkisiyle teçhizi de faydalı bir husus 
olarak görülmektedir» 
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