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ÖNSÖZ

ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nm 
166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile Yıllık Programların hazırlanması, 223 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 
görevleri arasındadır.

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
İkinci, üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara ilave olarak, piyasa 
ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili rol oynamıştır.

1990-1994 dönemini kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nın, Türkiye'nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik için 
başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa mekanizmasının 
daha fazla etkinlik kazandığı ve KIT’leri özelleştirme 
çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu Plan için 
yapılan özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını daha da önemli bir 
hale getirmiştir.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince "özel İhtisas Komisyonları" kurulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
İhtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma 
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu İle 
Devlet Planlama Teştllatma, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlaklarına daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır.
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özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır.

özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür.

özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir 'çalışma 
modeli* hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır.

özel İhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılon 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir.

îlglli oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan özel İhtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz.
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Ö Z E T

Koklaşabilir taşkömürü Demir Çelik Endüstrisinde, buhar kömürü 
ve bir rafineri artığı olan petrol koku endüstride ısı ve güç 
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Taşkömüründen kok elde 
edilmesinin yanında damıtma yolu ile gazlar, katran ve benzol gibi 
sıvı ürünler ile naftalin gibi katı ürünler elde edilir.

Çimento sektöründe kullanılan taşkömürünün 25-27 MJ./kg ısı 
vermesi istenmektedir. 23 MJ./kg ısı temin edebilen kömürlerde 
kullanılabilmekte fakat bu arada üretimde de belli bir düşme 
olmaktadır. Türkiye’deki linyit kömürlerine genel olarak 
bakıldığında büyük çoğunluğunun oriinalde kalorifik değerinin 
6-15 MJ./kg şrasmda ve rutubetinde *10-50 arasında değiştiği 
görülmektedir. Bu durumda çimento fabrikasında düşük kalorili 
linyit kömürleri yüksek kalorili kömür, fuel oi1, doğal gaz veya 
petrokok gibi yakıtlarla paçal yapılmak suretiyle
kullanılmaktadır.

Dünya taşkömürü rezervi erinin 8-10 Trilyon ton olduğu tahmin 
edilmektedir. Dünya taşkömürü rezervi erinin dağılımı açısından 
SSCB, ABD, Çin, Hindistan, Batı Almanya, İngiltere, Polonya, Kana
da, Avustralya ve Güney Afrika zengin ülkeler sınıfına girerler. 
Kolay ulaşılabilir kömür rezervi erinin 351 Milyar ton olduğu 
ve bu rezervlerin %10’u Afrika, *26’sı Asya, *2’si Güney Amerika, 
*16’.sı Kuzey Amerika, *6’sı Okyanusya, *40’i Avrupa’da 
(SSCB dahil) bulunmaktadır.

Taşkömürünün *90’ı üretilen ülkelerde tüketilmektedir. üç 
büyük üretici ülke (Çin, ABD, SSCB) aynı zamanda en büyük tüketici 
ülkedir. 1987’de dünya taşkömürü tüketiminin *60’ı termik santral- 
larda olmuştur. 1387 yılı itibariyle dünya taşkömürü tüketimi 3.28 
Milyar tondur. 1995 yıllarına doğru demir çelik üretimi için 
ihtiyaç duyu 1acak 'koklasabi 1 ir taşkömürü ihtiyacı 464 Milyon ton 
olacaktır. Ancak fırın teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle kok
laşabilir taşkömürü tüketimi nisbetinda azalmalar izlenmekte bunun 
yerine toz kömür ve petrol tüketimi yükselmektedir.

1987 y ı l ı  rakamlarına görfe Çin, ABD, SSCB, Polonya, Güney 
Afrika. Hindistan, Avustralya, İngiltere, Batı Almanya ve Kore 
Demokratik Cumhuriyeti ilk 10 büyük taşkömürü üreticisi ülke



olarak göze çarpmaktadır. 1987 yıl sonu itibariyle dünya taşkömür
üretimi 3,31 Milyar ton olmuştur'.

1987 yılı rakamlarına göre en fazla taşkömürü ihracatı yapan 
ülkeler şunlardır (Milyon ton): Avustralya 95,7, ABD 70, Güney
Afrika 4-0, SSCB 30,2, Polonya 29,9, Kanada 23,9, Çin 13,5, Kolom
biya 8,8, Batı Almanya 5,8, İngiltere 2,4 Milyon ton.

1987 yılında Japonya 86,4 Milyon ton ile dünyada en fazla 
taşkömürü ithal eden ülke olmuştur. (Dünya taşkömürü ticaretinin 
%25’i) ve olmaya devam edecektir. Japonya ile birlikte AET ülkele
ri en büyük kömür ithalatçısı ülkelerdir. Bu ikisinin toplam hacmi 
dünya taşkömürü ticaretinin *80’ini meydana getirir.

Belli başlı ihracatçı ülkelerden (ABD, Avustralya, Kanada) 
Avrupa’ya nakliyat dahil 1 ton metalurjik kömürün 1988 yılı rakam
ları ile maliyeti 50 ile 60 ABD Doları arasında değişmektedir. 
Buhar kömürü fiyatları ise 40-50 Dolar (CİF) arasındadır.

Türkiye’nin en önemli taşkömürü yatağı Zonguldak ve Kastamonu 
illeri içerisinde bulunmaktadır. Toplam rezervin 1300 Milyon ton 
civarında olabileceği tahmin edilmektedir. Havzada batıdan doğuya 
doğru Armutçuk, Kozlu, üzülmez, Karadon, Amasra Taşkömürü işletme
leri bulunmaktadı r. üzülmez, Karadon ve Kozlu Taşkömürü işletme 
Müessesesi Müdür1ük1 erinin kömürleri koklaşabilir cinstendir.

Zonguldak Taşkömürü Havzasında ağır jeolojik şartlardan ve 
gittikçe derinleşen damarların meydana getirdiği zorluklardan 
dolayı üretim artışı olmadığı gibi azalmalar gözlenmektedir. 1974 
yılında 4.965.000 ton olan satılabilir taşkömürü üretimi 1987’de 
3.461.000 tona düşmüştür. 1987 yılında tüketilen 6.931.000 ton 
toplam taşkömürünün 3,500,000 tonu yerli üretimden 3.431.000 tonu 
ithal taşkömüründen karşılanmıştır. 1987 yılı içinde domir çelik 
sektöründe yaklaşık 1,6 Milyon ton yerli kömür kullanılmıştır. 
1990-1994 yıllarında demir çelik sektörü toplam taşkömürü talebi
nin 5,4 Milyon ton civarında olması beklenmektedir.

1990-1994 yıllarında demir çelik sektörü, demir çelik dışı 
sanayi sektörü, teshin, santraller ve ulaştırma sektörlerinin 
taşkömürü talepleri toplamı ise 10,6 Milyon ton olacaktır. 
10,6 Milyon ton talebin 5,3 Milyon tonu yerli üretimden karşılana
cak 5,3 Milyon tonu ise ithal edilecektir.

Zonguldak havzasından 1987 y ı l ı  taşkömürü satışları 
incelendiğinde demir çelik sektörüne yaklaşık 1,6 Milyon ton 
diğer sektörlere ise yaklaşık 1,1 Milyon ton koklaşabilir



ve yarı koklaşır taşkömürü verildiği görülmektedir. Demir çelik 
sektörü dışında kullanılan bu kömürün koklaşabilir kömür olmasına 
gerek yoktur. Bu kuruluşlar: Elektrik santral lan, gazhaneler,
ulaştırma (DDY ve deniz yolları), diğer sanayii kuruluşları, tes
hin ve iç tüketim’dir.

Yaklaşık 10 seneden bu yana koklaşabilir iyi kalitede kömür 
yakmak mecburiyetinde olmayan diğer kuruluşların Zonguldak havza
sından kömür almaması, havza kömürlerinin tamamının demir çelik 
tesislerine tahsis edilmesi yolundaki çalışmalara rağmen alışılan 
tatbikatta önemli bir değişiklik gerçekleştirilememiştir. Buna 
mukabil demir çelik fabrikaları kömür ithal etmek zorunda 
kalmıştır.

Demir çelik sektörünün artan ihtiyacım karşılamak mevcut 
üretimin yükseltilmesi ile de mümkün olmayacak ve ithalat devam 
edecektir. Ancak demir çelik dışı sektörlere yapılan koklaşabilir 
ve yarı koklaşabilir taşkömürü satışlarının en kısa zamanda 
durdurulması vfe ithalatın da daha ucuz ikame ürünlere yöneltilmesi 
ile azaltılması gerekir. ülke ekonomisi yönünden Zonguldak Havza
sının taşkömürü en yüksek oranda yalnız demir çelik tesislerine 
tahsis edilmelidir.

Koklaşma özellikleri iyi olmayan Armutçuk ve Amasra üretim 
bölgeleri kömürleri ile uygun bir karışım yapılarak kok fırınları
na verilmesi için demir-çelik tesisleri de gerekli tedbirleri 
al malıdır.

Demir Çelik Endüstrisinde kullanılabilecek evsafta kaliteli 
kok elde etmek için kömür içindeki kül ve rutubet değerlerinin 
belli limitler içinde olması gerekmektedir. Halan Zonguldak kömür
lerinde kül ve rutubet yüksek olduğu için yüksek fırınlar teknolo
jisi yönünden uygun bulunmamaktadır. Yüksek fırın verimini artır
mak ve birim kok tüketimini asgariye indirmek amacıyla Zonguldak 
kömürlerinin kalitesini en kısa sürede iyileştirmek gereklidir. 
Bur.un için lavvarların ileri teknolojiye dönük yatırımlarına hız 
verilmesi büyük önem arzetmektedir. Zira kok külündeki her % 1
artış 1 ton sıcak maden başına 1ü - 13,6 kg daha fazla kok kulla
nılmasına sebep olmakta ve yüksek fırın verimliliğini % 2
azaltmaktadır.

TTK’mn lavvar tevsiatım kısa sürede gerçekleşti rmesini sağ
lamak ve finansman ihtiyacını karşılamak için madencilik fonundan 
kredi kullanılması imkanı sağlanmalı ve bu amaçla madencilik 
fonundan yararlanma yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler 
yapı1 malıdır.

üretimin talebi karşılamaktan uzak olması nedeni ile ihracatta 
ise bir gelişme beklenmemektedir.



TTK’da 1987 yılı sonu itibariyle 2690 adet kadrolu ve sözleş
meli personel görev yapmıştır. Yevmiyeli personel sayısı ise 
36.620’dir. Kurumda daimi ve gruplu olmak üzere iki ayrı statüde 
işçi çalıştırı1maktadır. Bir grup iş başında iken diğer grup 
köyünde tarım veya başka işlerle uğraşmaktadı r. Köyde bulunan 
kayıtlı işçilerle birlikte toplam istihdam edilen işçi adedi 
44.500 olmaktadır.

Havzada derinleşmenin artması sonucu havalandırma, tahkimat, 
su drenai işleri ile kömür, basınçlı hava, taş, malzeme ve perso
nel nakliyatının zorlaşması, eski üretim panolarının yeniden üre
time alınması, üretime hazırlık faaliyetlerinde gelişmiş makina ve 
teçhizat kullanılmaması üretimin düşmesine neden olmuştur.

Zonguldak taşkömürü havzası gibi jeolojik koşulları zor, ağır 
tektoniği olan bir havzada üretim miktarım çok fazla miktarlarda 
artırmak kolay değildir. Yeni bir kömür üretim panosunun hazırlan
ması, çok uzun zaman alan taş içinde kuyu, lağım, desandre ve 
kömür içinde taban yolları gibi hazırlık işlerinin yapılmasına 
bağlıdır. Bu hazırlık işleri ne kadar süratli olursa üretime o 
kadar çabuk geçilip, üretim artır11abi1 ir. Ocakta, taş içindeki 
galeriler geleneksel usullerle yürütülmekte, dış ülkelerde kulla
nılan modern galeri açma teknikleri halen kullanılmamaktadır, 
üretimin artırılması için:

1. Hazırlık işlerinin (kuyu, galeri, taban yolu) modern 
makinalarla yapılması.

2. Damar içi ağaç tahkimat yerine hidrolik direkler 
kul 1 am İması .

3. Nakliye sistemindeki teçhizatların yenilenmesi, iyi bir 
organizasyon ile konsantrasyona gidilmesi gerekir.

Bu duruma çözüm getirebilmek amacıyla plan döneminde 229,6 
Milyar TL’si dış, toplam 505,7 Milyar TL’lik yatırım programı 
kapsamında (1988 yılı fiyatları ile) 70 Milyon Dolar dış kredi 
temin edilen Rehabilitasyon Projesi ile Lavvarların Modernizasyonu 
Projesine yer verilmiştir. işletme bazında ele alınan 
Rehabilitasyon Projelerinde kısmi bir mekanizasyona gidilme hedef- 
1enmi şti r.

Bu projelerin uygulanması halinde filitrasyon tesislerinin de 
devreye girmesi ile 1,65 Milyon ton/yıl ilave kapasite yaratıla
cak, randıman ivi 1 eştiri 1 mel eri yanında bazı kalemlerde de ta
sarruf sağlanacaktır. Bu ilave kapasiteye rağmen, toplam talep 
karş11anamamakta, arz-talep açığının 5,28 Milyon ton olacağı bek
lenmektedir. Acık ise ithalat ile karşılanacaktır.



İlave kapasite ile Kurumun, toplam üretiminin 5.35 Milyon ton’a 
yükselmesi beklenmektedir. Bunun 2,7 Milyon ton’u demir çelik 
sektörünün istediği koklasabi 1 ir taşkömürü, 1,99 Milyon ton’u
termik santral ürünü, 640 bin ton’u koklaşmaz nitelikte taşkömiirü- 
dür. Bü ürünlerin değerleri yılda yaklaşık 190 milyon dolara 
ulaşacaktır (1987 yılı rakamları ile).

Yatırım programı kapsamında Kurumun 1988-1994 yıllarında yurt 
dışından talep edeceği mal ve hizmetlerin toplamının 180 milyon 
dolar civarında olması beklenmektedir.

iyileştirme ve riıodernizasyon çalışmalarının yürütülmesi yanın
da iş gücü veriminin artırılması için verimsiz sahaların terki 
veya üçüncü şahıslar eli. ile işletilmesi bir politika olarak 
benimsenmeli, verimsiz sahalardaki işçilikler daha verimli olabi
lecek sahalara kaydır11 malıdır. Bir takım hizmetlerin de dışarıdan 
hizmet satın alma yolu ile yürütülmesi verimliliği olumlu yönde 
etki 1 i yecekti r.

Mevcut idame alanlarının iyileştirilmesi koklaşabilir taşkömü
rü talebini karşılayamayacağından yeni üretim sahalarının da 
projelendiri 1 erek, projelerin uygulanmaya başlaması ve 7. Beş 
Yıllık Plan döneminde bu sahaların üretime geçirilmeleri 
sağ 1 anma!ıdır.

Yapılması planlanan yatırımların gerçekleşmesi ile üretim 
artışı yanında, randımanlar yükselecek, eski model teçhizat yerine 
daha az enerji tüketen yeni teçhizat temin edilip elektrik enerji
sinden tasarruf Sağlanacaktır. Kazı ve tahkimat sistemlerinde 
yapılacak iyileştirmeler ile hidrolik direk çelik hasır ve tavan 
saplamalar1) vs. kullanılması emniyeti artıracak ve ağaç maden 
direği tüketiminde tasarruf sağlanacaktır. Lavvarların 
modernizasyonu projesinin uygulanması halinde ise demir çelik 
sektörü için düşük kül ve rutubette kömür yıkanacak, işçilik 
enerji ve su tüketiminde tasarruf sağlanarak yıkama maliyetleri 
azaltılacaktır.

üretimde miktar ve kalite birlikte düşünülecek, bunun için 
idari ve teknik tedbirler alınacaktır.

işgüvenliğinin arttırılması temel hedeftir.



1- TEP: Ton Eşdeğer Petrol (10 Milyon Kilokalori)

2- tce: Ton Kömür Eşdeğeri (7 Milyon Kilokalori)

3- MJ/kg: Megajoule/kg (1 cal/kg = 4,186 J./kg)

4- M = Milyon

5-- Milyar = 1.000.000.000

6- Trilyon = 1.000.000.000.000

7- AEK (ECE): Avrupa Ekonomik Topluluğu (Batı ve Doğu
Avrupa. Kuzey Amerika)

8- SSCB: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

9- ABD : Amerika Birleşik Devletleri

10- AET (EEC): Avrupa Ekonomik Topluluğu (ingi1 tere,B.Al manya,
ispanya, Yunanistan, Belçika, Portekiz, Fransa, 
İtalya, Hollanda, Lüksemburg, İrlanda
Cumhuriyeti, Danimarka)

11- IEA: Uluslararası Enerii Aiansı (Avustralya, Avusturya,
Belçika, Kanada, Danimarka, Almanya, Yunanistan, 
İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni 
Zelanda, Norveç, Portekiz, ispanya, İsveç, İsviçre, 
Türkiye, İngiltere, ABD). IEA, OECD Çerçevesi içinde 
bağımsız bir organdır.

12- OECD: Kalkınma ve Ekonomik işbirliği Organizasyonu
(Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, 
B.Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, 
Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, ispanya, 
İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere, ABD, Japonya, 
Fillandiya, Avustralya, Yeni Zelanda).

13- UN: Birleşmiş Milletler

14- EİYK: Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu

15- C + F : Fiyat + Nakliyat

16- FOB : Gemide teslim fiyat



GİRİŞ:

1 .1 -Sektöre Giren Mallar:

1.1.1-Taşkömürü:

Endüstrinin ısı ve güç Demir-Çelik Endüstrisinin kok kaynağı 
olması kömürü endüstrinin en önemli maddeleri arasına sokar. 
Şehir gazı elde edilmesinde ve kimya sanayiinde geniş kullanım 
sahaları vardır. Koklaşabilir kömürün önemi, 1710 senesinde 
kokun, Demir-Çelik Endüstrisinde kullanımı ile başlar.

Kömür, organik orijinli havanın oksijeni ile doğrudan doğruya 
yanabilen, bileşiminde £55-95 oranında serbest veya bileşim 
halinde karbon bulunan katı, mat ve parlak, renkleri 
kahverengiden siyaha kadar değişebilen, kayaçdır. Yakıldıkları 
zaman, değişik miktar ve bileşimde kül bırakırlar. Gelişme 
derecelerine göre, gözle veya mikroskopla bakıldığında ayırt 
edilebilen iyi veya kötü muhafaza edilmiş bitkisel artıklar 
ihtiva ederler.

Kömürlerin bileşiminde, kimyasal olarak, değişik oranlarda, 
karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve impüriteler bulunur.

Kömürlerden damıtma yoluyla, gazlar, katran ve benzol gibi 
sıvılar, naftalin gibi katı maddeler elde edilir. Damıtma sonunda 
geriye bazen, toz, bazen bloklar halinde kok ve semikok kalır.

Bulunus Seki i:

Kömür yatakları sedimanter yataklanmamn en güzel 
örnek 1 eri dir. Genellikle, homojen ve muntazam damarlar halinde 
görülür. Damar kalınlıkları, birkaç cm’den 100 m’ye kadar 
değişebilir, genellikle 1-3 m kalınlığındadır. Kömür havzaları, 
jeolojik devirlerde geçirdikleri tektonik hareketlere göre az 
veya çok, kırılmış, parçalanmış ve damarların eğimleri yataydan 
dikeye değişmeler gösterir. Yerüstü ve yeraltı işletme usulleri 
ile işletilir.

Kömürler organik bileşiklerden meydana gelmişlerdir. 
Başlangıçtaki kütleyi teşkil eden bitkiler, başlıca şu organik 
bileşiklerden meydana ge1 miş1 erdir.

Karbonhidratlar
Glükositler ve taninler
Boyalı maddeler
Yağlar ve bitkisel bal mumları
Esanslar ve reçineler
Prot.e inler
Alkolit, pürin, kitin ve enzimler

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Bu bileşimler, C, H, O ve N atomlarının değişik oranlarda 
birleşmesinden meydana gelmişlerdir. Kömürleşme olayı sırasında, 
bu organik bileşimler kısmen kömürden ayr11 mış1 ardır. Bir kısmı 
kömür içinde bulunur ve kömürün kimyasal analizi sırasında C, H, 
O ve N olarak tesbit edilir.

Kömür içinde inorganik maddeler de vardır. Bunlar, 
genellikle, killi, ve greli sedimani arın, kömürün oluşumu 
sırasında devamlı veya kesikli tabakalar halinde çökelmesi veya 
ince boşlukları doldurmasıyla meydana çıkar. Ayrıca, mineral 
maddeleri ile yüklü suların, kömürün çatlak ve yarıklarında 
çökelttiği oluşumlar da, inorganik maddeleri teşkil eder. Bunlpr 
kömür damarı içinde az veya çok bulunur istihsal ve kömür 
hazırlama sırasında, kömürden tamamen temizlenemez ve kısmen 
kömür içinde kalarak, kömürün "kül"ünü teşkil eder.

Kömürde uçucu madde, sabit karbon ve kok. Kömür oksijensiz
ortamda ısıtıldığında gaz ve sıvı ürünler halinde bir takım 
maddeler çıkmakta ve geride kok kalmaktadır. Isınmaya bağlı 
olarak çıkan bu gaz ve sıvı maddelere kömürün uçucu maddesi ve 
bunun toplam kömür ağırlığına olan oranına da, Kömür Uçucu Madde 
Oranı denilmektedir. Uçucu Madde Oranı kömür değerlendiriİmesi 
yönünden çok önemli bir özelliktir. Kömürleşme derecesi arttıkça 
uçucu madde oranı azalmakta ve kömürleşme derecesi düştükçe uçucu
madde oranı yükselmektedir. Uçucu madde oranı en az olan kömür
türü antrasittir.

Uçucu madde miktarı (rutubet hariç), inert bir ortamda 
ısıtılarak ağırlık azalmasından hesaplanarak bulunur. Bir gram 
havada kurutulmuş kömür darası alınmış porselen krozelerde 
tartılır. Soğuk olarak fırına yerleştirilir. inert bir atmosfer 
yaratmak için fırına C02 gazı gönderilir. Fırın çalıştırılır ve 
550"C’ye kadar ısıtılır. Bu sıcaklığa gelindiğinde 3ü dakika 
bekletilir ve fırının ısıtıcı devresi kapatılır, sıcaklık 150- 
200"C’ye düşünceye kadar C02 gazı geçirmeye devam edilir. 
Numuneler fırından alınarak soğutulur ve tekrar tartılır, elde 
edilen kok miktarıdır ve yüzde olarak ifade edilir.

Kuru Kömür = Uçucu Madde + Kok
Nemsiz Kuru Kömür = Uçucu Madde+Sabit Karbon+Kül olduğundan

uçucu madde yüzdesi ile kül yüzdesinin toplamı 100’den çıkılarak 
sabit karbon yüzdesi bulunur.

Kömürde Kül. Kömür içinde bulunan anorganik maddeler yanma 
esnasında oksitlenerek ve parçalanarak geride genellikle 
oksitlerden oluşan bir artık bırakmaktadır. Bu artığa kömürün 
külü denir.



Kül kömürün istenmeyen içeriğidir. Kül miktarı arttıkça; 
könürün yanması zorlaşır, ısıl değeri ve fırın kapasitesi
düşer ve nakliye masrafları artar.

Kömür külünün bileşimi, miktarı yanında, yumuşama ve erime 
durumu da bazı kömür kullanım alanları için çok önemlidir, 
örneğin Termik Santralların planlanmasında, kül yumuşama 
sıcaklığının bilinmesi gerekmektedir.

Yanma sırasında karbonatlardan C02 kaybı ve piritin (FeS2) 
oksitlenmesiyle demir oksitlerin oluşumu gibi bir çok değişimler 
meydana gelmektedir.

Külün miktarı bir gramlık numunelerin 700-750"C’ye 
getirilmesi ile bulunur. Yakma sıcaklığı Fransız Standartlarında 
825"C olup deney süresi taşkömürü ve linyitler için 3, kok için 
3,5 saattir. Veya sabit ağırlığa gelinceye kadar beklenir. Kül 
yüzdesi yakma işleminden sonra kalıntının ağırlığından 
hesaplanır. Genelde koklaşabilir kömürde kül miktarının *6’dan 
az olması istenir, ancak Zonguldak Taşkömür1 erinin kalitesi dola- 
yısivle kül miktarının %9-10 olması idealdir. Kömürde kül, kil 
mineralleri f i 11 i t, kaolinit, klorit), sülfit mineralleri (pirit, 
markasit, galen, kalkopirit), karbonat mineralleri (kalsit, dolo
mit, siderit), sülfat mineralleri (barit, iips), klorit mineral
leri (halit, silvit), silikat mineralleri (kuartz, biotit, zir
kon), oksit ve hidrooksit mineralleri (hematit, magnatit, limo
nit, rutil) ve fosfat mineralleri (fosforit) şeklinde bulunur.

Kömürde Kükürt. Kömürde kükürt, sülfat kükürdü, piritik kükürt, 
organik kükürt ve elementer kükürt olmak üzere A türde 
bulunmaktadır.

Kalsiyum ve demire bağlı sülfat kükürtü genellikle kömür 
çatlaklarında rastlanan ikinci bir mineral oluşumudur. Sülfat 
kükürdü kömürün arıtılması yönünden bir sorun yaratmamaktadır.

Piritik kükürt kömürde bulunan pirit ve markasitten meydana 
gelmektedir. Bu iki mineralin kimyasal bileşikleri aynı olduğu 
halde, pirit kübik, markasit ise ortorombik yapıda 
kristalleşmektedir. Kömürde markasit seyrek pirit ise daha yaygın 
olarak bulunduğundan genellikle piritik kükürt terimi 
kullanılmaktadır. Kömür damarları içinde ince film gibi bir 
yapıdan başlayarak bazan birkaç metreyi bulan piritik oluşumlara 
rastlamak mümkündür. Kömürde mikroskop yardımı ile saptanabilecek 
büyüklükte piritlerde bulunmaktadır. Mikroskopik piritin dışında 
piritik kükürdün kömür yıkama yöntemleriyle kömürden 
uzaklaştırılması mümkündür.



Organik kükürt kömür bünyesine bağlı olarak bulunur, kimyasal 
bağlar kırılmadan kömürden uzaklaştırılması mümkün değildir.

Elementer kükürt kömürlerde çok seyrek bulunur. Bazı 
kömürlerin İKO , 1 5 ’ e kadar elementer kükürt içerdiği saptanmıştır. 
Diğer kükürt türlerine göre önemsizdir.

Koklaşabilir kömürlerde çeliğe olan zararlı etkisi termik 
kömürlerde ise SO gazları intişarından dolayı hava kirliliğine 
yol açması nedeniyle kömürlerde kükürt istenmeyen bir maddedir.

Kömürlerin Sınıflandırılması. Kömür, katı yakıtlar için 
kullanılan bir isim olup, yanıcı sedimanter kayaçları 
kapsar. Kömür beş ana katagoriye ayrılır:

- Antrasit.
- Bitümlü kömür,
- Yarı bitüm!ü'kömür,
- Linyit.
- Turba

Uluslararası seviyede değişik tip kömürleri sınıflandırmak 
aşağıdaki iki sebep yüzünden güç bir işlemdir.

a- Kömür katagorileri arasındaki bölünme sınıflandırma sistemine 
göre farklılıklar göstermektedir (Milli ve Uluslararası). 
Sınıflandırma sistemi ise, kalorifik değer, uçucu madde 
miktarı, sabit karbon, koklaşma özelliği ve.iki veya daha 
fazla kriterin birleşmesinden1 meydana gelen kombinasyonlara 

. göre değişmeler gösterir. Belli bir katagorideki kömürün 
rölatif değeri rutubet, kül, kükürt, klor, fosfor ve bazı eser 
elementlere bağlı olmakla beraber bu faktörler katagoriler 
arasındaki bölünmeye etki etmezler.

b- Mevcut bilgiler ve kimyasal analizler ila kömürün
özelliklerini tam temsil etmek herzaman mümkün olmamaktadır.

Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) tarafından yapılan 
uluslararası sınıflandırma kömürü iki ana gruba ayırır.

I- Taşkömürü (Hard Coal): Nemli ve külsüz bazda 24 MJ./kg (5700 
kCal./kg) üzerinde kalorifik değere haiz olan kömürdür (üst 
ısı değeri). Uçucu madde, kalorifik değer ve koklaşma 
özel 1 i kİ eri ne göre tiplere ayrılır.

II- Kahve rengi kömürler (Brown Coal): Nemli ve külsüz bazda
24 MJ./kg. (5700 kCal/ka) altında kalorifik değere haiz olan 
kömürdür.



Kömür üretimi ve ticaretinde IEA./OECD tarafından bu iki 
kategori kullanılmaktadır. IEA./OECD kömür istatistiklerinde 1978 
yılından itibaren kömür pazar analizleri ve tahminlerinde bu iki 
ana kategori alt gruplara bölünmektedir.

T aşkömürü
- Koklaşabilir Kömür: Yüksek fırınlarda kullanılabilir 

kalitede koklaşma özelliğine sahiptir. Metaluriik kömür 
olarak da adlandırılır.

- Diğer bitümlü kömürler ve antrasit: Koklaşabilir kömür 
olarak sınıflandırılmayan taşkömürüdür. Buhar kömürü (Steam 
Coal) olarak da adlandırılır. Şlam, mikst ve düşük kalitede 
diğer ürünler de bu sınıfa dahildir.

Kahve rengi kömürler (Brown Coal)
- Yarı bitümlü kömür 17-24 MJ/kg (4165-5700 kCal/kg) 

arasında kalorifik değere haiz olan kömürdür.
- Linyit 17 MJ/kg (4165 kCal/kg) altında kalorifik değere 

haiz olan kömürdür.

Taşkömürü ticareti istatistiklerinde koklaşabilir taşkömürü ve 
buhar kömürü olmak üzere iki kategori vardır, ithalatçı ve 
ihracatçı firmaların istatistikleri incelendiğinde taşkömürünün 
bu kategorilere göre sınıflandırılmalarında farklılıklar 
görülmektedi r.

Bazı ithalatçı ülkeler. koklaşabilir kömürü sadece kok 
fırınlarında kullanılan kömür olarak sınıflandırmaktadır. Bu 
yüzden ithal edilen koklaşabilir kömür miktarı daha az 
görünebi1mektedir. Bu nedenle ihracatçı ülkölerin koklaşabilir ve 
buhar kömürü kategorilerindeki istatistiki bilgileri daha
güveni 1 i rdi r.

ABD’de halen kullanılmakta olan ve Rank’a göre yapılan bir 
sınıflandırma Tablo 1.1’de görülmektedir (değişik
sınıflandırmalar için Ek’e bakınız).



Tablo 1.1: Kömürlerin Rank’a göre sınıflandırılması

Kimyasal Bileşim 
(*)

Sabit C 
(*)

üst ısı
Değeri
(MJ./Ka)

(Kuru;

c

, Kül süz)

H 0

I-Antrasi t 86-98 34-35 90-97 3-5 1-3

II-Bitümlü Kömür 85-90 4-5 5-10

Düşük Uçuculu 68-86 -

Orta Uçuculu 69-78 -

Yüksek Uçuculu A 69’dan az 32,5’dan yüksek

Yüksek Uçuculu B 30,2-32.5

Yüksek Uçuculu C 26,7-30,2

III-Yarı Bitümlü Kömür 19,3-26,7 75-85 5 10-20

IV-Linyit 14,6-19,3 70-75 4-5 20-25
(Bi tki1 er) 25-30 9,3-11 .6 50-60 5-6 35-40

Kaynak: Coal Handbook, Editör: Robert A.Meyers



1.1.2-Cimento Sektöründe Taşkömürü:

Çimento klinkerinin pişiri 1ebi1mesi için teknolojik olarak 
döner fırınlarda 25 - 27 MJ/kg ısı temin edebilen kömür
kullanılması gerekmektedir. Ancak fabrikalarda pişirmenin yakinen 
kontrol ve takibi ile bu değer 23 MJ./kg’a indirilebilmekte,
fakat bu arada üretimde de belli bir düşme olmaktadır. Ayrıca 
klinker pişiriİmesinde kullanılan kömürün rutubet, kül ve kükürt 
miktarının da düşük olması istenmektedir. Bazda 23 MJ./kg ısıl 
değerli kömürün rutubetinin ortalama 5610 olduğu düşünülürse bu 
kaloriyi verecek kömürün orjinalde alt ısı değerinin min. 20 
MJ/kg civarında olması gerekmektedir. Ancak Türkiye’deki linyit 
kömürlerine genel olarak bakıldığında büyük çoğunluğunun 
oriinalde kalorifik değerinin 6 - 15 MJ/kg arasında ve
rutubetinde *10-50 arasında değiştiği görülmektedir.

Bu durumda çimento fabrikalarında düşük kalorili linyit 
kömürleri yüksek kalorili ve evsaf1ı kömür veya fuel oi1, doğal 
gaz, öğütme maliyetinin yüksek olması ve yakma zorluklarına 
rağmen petrol rafinerisi artığı petrokok gibi yakıtlarla paçal 
yapılmak suretiyle klinker pişirmede kullanılmaktadır. Bu 
paçal 1 aştırmada her fabrikada pişirmeye en uygun ve en ekonomik 
olacak karışımın hazırlanması esas alınmaktadır.

Çimento fabrikaları yüksek evsaf!ı katı vakit ihtiyacım 
karşılayabilmek amacıyla ithal edilen yüksek evsaf!ı linvit kömürü 
ve petrokok birim fiyatları:

1986 yılında ithal edilen petrokok C + F 24,5 Dolar/ton
1986 yılı sonunda ithal edilen petrokok C + F 31,5 Dolar/ton
1987 yılı 10.ayında ithal edilen petrokok FOB 29 Dolar/ton
1988 yılı başında ithal edilen petrokok C + F 38 Dolar/ton
1986 yılı sonunda ithal edilen buhar kömürü (1)
(steam coal) C + F 27 Dolar/ton
1987 yılında ithal edilen buhar kömürü 
(steam coal) C + F 27,5 Dolar/ton
1988 yılı başında ithal edilen buhar kömürü 
C + F 35.- Dolar/ton

1.1.3-Petrol Koku:

Petrol koku kolay nakledilip kullanılabilen, kül oranı düşük 
ve kalori oranı yüksek bir katı yakıttır. Kendine özgü 
avantajlarından dolayı enerji tüketimleri fazla olan termik 
santraller, çimento fabrikaları tuğla fabrikaları, manyezit

(1) Bu kömürler gümrük ithal tarife cetvellerinde linyit olarak 
geçiyorsa da kalorifik değerlerinden dolayı taşkömürü 
sınıfına girmektedir.



a
işletmeleri ve kireç imalathanelerinde kullanılır. Böylelikle 
bazı düşük değerli yakıtların ısı değeri petrol koku ile 
karıştırılarak yükseltilir.

Bazı durumlarda, tabii gaz ve fuel-oil ile aynı derecede 
verim alınabilen tek katı yakıttır. Türkiye linyitlerinin 
kalitesini yükseltmek ve ortalama kül yüzdesini azaltmak için çok 
uygun bir yakıttır.

Petrol kokunun üretimi, hafif-petrol ürünlerine olan talebin 
artmasıyla son yüzyılda başlamıştır. Rafineri işlemi sırasında 
hafif ve ağır ürünler üretilmekte, hafif ürünlerin artması ağır 
ürünlerin de fazlalaşmasına neden olmaktadır. Ağır ürünler için 
pazar bulmak zor olduğundan ağır petrol ürünlerini daha hafif 
ürünlere çevirmek için gayret sarfediİmiştir. Basit teknoloji ve 
hafif ürünlerinin fazlalığından dolayı her geçen gün daha fazla 
rafineri artığı atılırken 1910’da Great Lakes Carbon Corp. adlı 
bir şirket petrol kokunun kullanımım endüstriyel çapta 
gel iştirmiştir. Bugün çoğu Amerika’da bulunan birçok rafineride 
petrol koku üretilmektedir.

Petrol koku üç değişik şekilde sınıflandırılır:

1- Ufak iğne şeklinde kok

Bu cins kok yüksek kaloriye sahip olup gayet az yabancı madde 
içerir. Ayrıca kendine has elektriksel özelliklere (direnç) ve 
yapıya sahiptir. Bütün dünyada çeşitli elektrik ark fırınlarında 
kullanılan grafit elektrod eldesi için basit bir hammaddedir.

2- Kalsine edilmiş petrol koku

Kalsine petrol koku, dönen büyük fırınlarda nem ve uçucu 
maddeleri alınarak 1300 santigrad derecede hazırlanır. Cünyada 
bugün kalsine edilmiş kok, alüminyum tasfiye fırınlarında 
hammadde olarak kullanılmaktadır. Alüminyum tasfiye fırınlarında 
ortalama kok tüketimi bir ton alüminyum için 450 kg’dır.

3- Yakıt cinsi petrol koku

Ufak iğne şeklinde kok ve kalsine edilmiş kok olarak 
kullanılmayan petrol kokları bu sınıfa girerler. Direnç, 
iletkenlik, saflık ve reaksiyona girme hızı bakımından istenilen 
özellikleri göstermezi er.



Yakıt Cinsi Petrol Kokunun özellikleri

Sabit karbon 
Uçucu maddeler 
Nem
Alt ısı değeri

öğütülebi1 irlik indeksi(H.G.) 
Kül
Kükürt
Ebat

: Ortalama *88 (kurubaz) 
: min *8 (kurubaz)
: max. *8
: 35 MJ./kg. (kurubaz)

31 MJ/kg (orjinal)
: min. 45
: Ortalama *0.5, max.*1 
: max. *5,5(kurubaz)
: û-50 mm

Bu özellikler gösteriyor ki, petrol kokunun diğerlerine naza
ran iki önemli avantajı vardır. Bunlardan biri ısı değerinin
bütün katı yakıtlar arasında en yüksek olması, diğeri ise kül 
oranının düşük olmasıdır. iyi yıkanmış bir taşkömürünün bile kül 
yüzdesi daha fazladır.

0-90 mm tane büyüklüğündeki petrol koku kömür gibi kullanılır, 
Özel bir malzeme gerekmez. Normal kamyonlar. nehir mavnaları, 
şilepler vasıtasıyla nakledi1ebilir ve açık havada problemsiz 
olarak bırakı 1abi1 ir. Kömürlerde olduğu gibi oksiaasyon ve kendi 
kendine tutuşma tehlikesi yoktur. Böylece uzun zaman enerji kaybı 
olmaksızın açık havada kalabilir. Kükürdün yüksek olması bir 
dezavantaj yaratır.



2.DÜNYADA MEVCUT DURUM:

2.1-Rezervler:

Dünyada toplam kömür rezervleri çok büyük rakamlara 
ulaşmaktadır. Yapılacak arama çalışmaları ve bulunacak yeni 
rezervlerin toplam rezervi önemli oranda değiştireceği 
beklenmemektedir. Bu kadar rezervin hepsinin üretilip 
çıkarılacağı kabul edilirse ve mevcut tüketim durumunda dünyada 
birkaç bin yıllık kömür rezervi mevcuttur (8-10 Trilyon ton).

Dünya Enerii Konferansı tahmi-n edilen toplam kömür rezervleri 
ile ilgili standartları belirlemektedir. Görünür rezervler ve 
görünür işletilebilir rezervler ayrı ayrı sınıflandırılmaktadır. 
Görünür işletilebilir rezervler, mevcut madencilik teknolojisi 
ile ekonomik olarak çıkart11abi1 en rezervdir.

Tablo 2.1- Dünya Enerji Konferansı verilerini göstermektedir.

Tablo 2.1: Dünya Kömür Rezervleri (Milyar ton)

Taşkömürü ve Buhar Li nvit
Antrasi t Kömürü

Görünür Rezervler 1840 257 508
Görünür işletilebi lir Rezevler 508 162 272

Kaynak: ILO, Coal Mines Committ.ee, Tweltn Session, 1988, 
General Report

Gelecek 20 sene için kullanılabilecek rezervler IEA 
tarafından araştırılmış ve dünya ticareti ve kömür arzında önemli 
olanlar belirlenmiştir. Hazırlıkları yapılmamış, demiryolu limarı 
veya şehirlerden uzaktaki rezervlerin gelecek 20 sene içinde 
dünya kömür pazarında önemli bir rol oynaması beklenmemektedir.

Tablo 2.2 IEA tarafından belirlenen ve bugünkü madencilik 
teknolojisi ile çalıştırılabilecek görünür işletilebilir 
rezervlerin dünya üzerindeki dağılımım göstermektedir.

Tablo 2.1 ve Tablo 2.2 deki değerlerin incelenmesinden, 
Dünya Enerji Konferansı tarafından belirlenen görünür işletilebi
lir rezervlerin sadece *60’ı IEA Coal Research tarafından gelecek 
20 sene içinde kolay ulaşılabilir rezerv olarak sınıflandırılmak
tadır. Rezervler kömür arzına bir limit koymazken mevcut



1 1
madencilik teknolojisi, alt yapı ve ekonomik şartlar bu limiti 
koymaktadır.

Tablo 2.2 nin incelenmesinden kolay ulaşılabilir rezervlerin 
dünyanın endüstriyel bölgelerinde olduğu görülmektedir. Bu 
bölgelerde iyi bir alt yapı ve yoğun arama programları vardır. Bu 
yüzden rezervler iyi belirlenmiştir.

Kolay ulaşılabilir kömür rezervi erinin %10’u Afrika’da, 
SK26’sı Asya’da, Si2'si Güney Amer i ka ’ da, *1 6 Kuzey Amerika’da, 
*6’sı Okyanusya’da, % 40’ ^  Avrupa’da (SSCB dahil) bulunmaktadır.

Son yıllarda, tek bir kaynağa bağlı olmamak ve istenilen 
özellikte kömür elde etmek için kömürün karıştırı1 arak 
kullanılması gelişme göstermektedir. Mesela koklaşabilir kömür ûn 
veya daha fazla değişik kömürden meydana gelebilir.

Çevre kanunlarının bazı ülkelerde ön plana çıkması kömür 
kullanım maliyetlerini artışmış" ve bir yakıt olarak ekonomik 
kullanma avantajım azaltmıştır. Kömürün tabii olarak ihtiva 
ettiği yabancı maddelere verilen önem artmıştır. Bu yüzden sadece 
kömür rezervinin olması, eğer kömür değişik kriterleri taşımıyor 
ise, madencilik yapmak için yeterli değildir.

Dünya taşkömürü rezervi erinin dağılımı açısından, SSCB, ABD, 
Çin, Hindistan, Batı Almanya, İngiltere, Polonya,Kanada, 
Avustralya ve Güney Afrika zengin ülkeler sınıfına girmektedir.
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Tablo 2.2: Ülkeler/Bölgeler Bazında Kolay Ulaşılabilir 
(accessible) Taşkömürü Rezervleri (Milyon ton)

Taşkömürü ve
ÜLKELER Antrasit Buhar Kömürü

TOPLAM DÜNYA 351051 71985
OECD 107176 39350
AET Toplamı 29034 -

Avustra)ya 20800 -

Balçi ka 800 -

Kanada 1400 2200
Fransa 360 -
Almanya 1 3500 -

Japonya 842 -
Yeni Zelanda - 1 50
ispanya 374 -
Türki ye(1 ) 100 -
ingi1 tere 14000 -
A.B.D. 55000 37000

AFRİKA 34319 231
Botsvana 2970 -
Güney Afrika .30000 -
Zimbabve 1000 -
Diğer Afrika 349 231

ASYA 92023 387
Çin 70720 -
Hi ndi stan 19005 -
Diğer Asya 2298 387

SSCB 73830 21043
DOGU AVRUPA 37600 5750

Çekoslavakya 1000 5000
Doğu Almanya - -
Polonya 36500 -
Diğer Doğu Avrupa 100 750

ORTA + GÜNEY AMERİKA 6103 5224
Kolombi ya 2450 -
Meksi ka 1000 -
Venezüel1 a 1553 -
Diğer Orta + 
Günev Amerika 1 100 5224

Kaynak: International Energy Agency Coal Information 1988 
(1) Türkiye için bakınız paragraf 3.2



2.2-Tüketim:

2.2.1-Tüketim Alanları:

Taşkömürünün 3S90’ı üretilen ülkelerde tüketilmektedir. üç 
büyük üretici ülke (Çin, ABD, SSCB) aynı zamanda en büyük 
tüketici ülkedir.

AEK bölgesinde dünya tüketiminin %62’si tüketilmektedir. A?D 
ve SSCB-, AEK bölgesindeki toplam 1.8 milyar ton tüketimin S£70’ini 
tüketmektedi r.

Asya, dünya tüketiminde 9S35’lik paya sahiptir. Dünya 
tüketiminin %97’si Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da olmaktadır. 
Geri kalan %3 Afrika, Güney Amerika ve Avustralya’da 
tüketi 1mektedi r.

1980 yılında başlayan ve 1983 yılına kadar devam eden 
ekonomik durgunluk bütün dünya ülkelerini büyük ölçüde etkisi 
altına almıştır. Bu nedenle 1970 yılında yapılan talep
tahminlerinde öngörülenin aksine, kömüre ve diğer belli başlı 
üretim girdilerine olan talepte gerileme meydana gelmiştir.

AET ülkeleri, özellikle de Federal Almanya, Fransa ve
İngiltere’de bu durgunluktan en çok etkilenen ülkeler arasında 
yer almışlardır. 1980-86 döneminde AEK bölgesinde toplam
taşkömürü tüketimi % 3 oranında azalırken Doğu Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da sırasıyla % 5,3 ile % 9,4 oranında artış
kaydedi1 mi şti r.

Tablo 2.3 AEK bölgesi ve Dünya’da taşkömürü tüketimini ve 
y ı l l ı k  büyüme oranlarım vermektedir.



Tablo 2.3: Taşkömürü Tüketimi (AEK Bölgesi ve Dünya)

AEK Bö)gesi./ 
Dünya

Tüketim Miktarı 
(1000 metrik ton)

Ortalama Büyüme 
Oran! ar i ./yi 1 f 56 )

1 980 1 987 1988 1987/1980 1988/1987

BATI AVRUPA 350601 350910 341147 0,0 -2,3

- AET 330097 324703 314202 -0,2 -3,2
- Diğer Batı 

Avrupa 20504 26207 26945 3 , 6 2,8

DOĞU AVRUPA 751105 795893 808280 0,8 1,6

- SSCB 532531 570332 584860 1 ,0 2,5
- Diğer Doğu 

Avrupa 218574 225561 223420 0,5 -0,9

AVRUPA 1101706 1146803 1149427 0 , 6 0,2

KUZEY AMERİKA 624085 703940 740800 1,7 5,2

- Kanada 21 361 21 983 261 00 0,4 18,7
- Bi r1 eş i k 

Devi eti er 602724 681957 714700 1 ,8 4,8

AEK BÖLGESİ 1725791 1850743 1890227 1,0 2,1

DÜNYA 2705035 3267000 3355000 2,7 2,7

Kaynak: United Nati ons, The Coal Situation ın the E.C .E. Region
in 1988, 20 March 1989

2.2.2-Tüketim Miktarları:

1988’de Dünya taşkömürü tüketiminin S663’ü termik santrallerde 
olmuştur. AEK bölgesinde bu oran % 56’dır. Termik enerji 
santralleri en büyük kömür tüketici sektördür. Elektrik üretimi 
için bir enerii kaynağı olarak 1988’de Kuzey Amerika’da 5685 Batı 
Avrupa’da *56, Doğu Avrupa’da 5630 oranında kömür kullanılmıştır.

Kok tesisleri ve diğer endüstri tesisleri taşkömürü tüketen 
diğer önemli sektörlerdir. Sektörler arasında taşkömürü tüketim
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oranlarında bir değişiklik olması beklenmemektedir. ABD’de 
1988’de demir-çelik üretiminde *6,5 büyüme planlanmıştır ve 
dolayısıyla kok kömürü tüketimi artacaktır. Kok tüketiminde, AEK 
bölgesinde demir-çelik sektörü talebinin düşmesinden dolayı 
azalma beklenmektedir. Aynı zamanda daha az kok kullanılan yeni 
teknolojiler gelişmektedir.

1985-86 yılları arasında. Batı ve Doğu Avrupa’da elektrik 
santral 1 erinde tüketilen taşkömürü *4,5 ile *1 oranında büyüme 
hızı göstermiş, Kuzey Amerika’da ise bu oran *2,7’ye düşmüştür.

1988-2000 yılları arasında Kanada’mn kömüre dayalı termik 
santral kapasitesinin iki katına çıkması beklenmektedir ve aynı 
zamanda bir çok yeni hidrolik santral yapılacaktır.

1986 yılında teshin sektöründe tüketilen taşkömürü miktarında 
bir önceki yıla oranla önemli ölçüde bir değişiklik meydana 
gelmemiş 1980-86 dönemi incelendiğinde ise Kuzey Amerika ve Doğu 
Avrupa’da *19,5 ila *12 oranlarında artış kaydedilirken Batı 
Avrupa’da *2,43 oranında düşüş tespit edilmiştir.

Koklaşabilir taşkömürü, çelik üretiminin dışında diğer sanayi 
sektöründe kullanılmaktadır. Ancak dünya’da 1985-1990-1995 yılla
rı arasında, sıcak maden üretiminin sırasıyla 498,8, 521,1, 580,0 
milyon ton olması koklaşabilir taşkömürü tüketiminde demir çe
liğin önemini göstermektedir.

1983 yılından itibaren sıcak maden üretimindeki artışa göz 
atıldığında: 1983-1985 yılları arasında artış *6,6 olmuştur.
1985’der. 1995’e kadar ise artış *10 alınmıştır. 1995 yıllarında
tahmin edilen sıcak maden için ihtiyaç duyulacak koklaşabilir 
taşkömürü miktarı 464 milyon ton olacaktır.

1988’de dünya’da metaluriik amaçla kullanılan taşkömürü *25 
pay almıştır (AEK bölgesinde *16, Kuzey Amerika’da *6, Batı 
Avrupa’da *24 ve doğu Avrupa’da *23). Asya ve Latin Amerika’da 
demi ı—çelik sektöründeki büyümeye paralel olarak 1988 yılında 
taşkömürü tüketiminde aşırı bir artma olmuş fakat gelecekte dünya 
kok kömürü tüketiminde yılda *1’den fazla bir artış 
bek 1enmemektedi r.

Aynı zamanda yüksek fırınlarda ağır petrol kullanılması kok 
ve taşkömürü tüketiminde azalmalar meydana getirecektir. 1985’de
1 ton dökme demir için Batı Almanya’da kullanılan petrol 3-5 kg 
iken 1986 sonunda bu miktar 30-40 kg’a yükselmiştir. Fransa’da 
ise bu durum petrol üzerine uygulanan yüksek vergilerden dolayı 
gerçekleşmemiştir.



Taşkömürü tüketiminde yüksek fırın teknolojisinde gelişmeler 
nedeniyle azalmalar izlenmektedir. Yüksek fırınlara kok kömürüne 
alternatif olarak toz kömür püskürtülmektedir.

AET’de 1985’de kullanılan toz kömür miktarı 0,8 milyon ton 
iken 1986’da 1,1 milyon ton olmuştur. Petrol fiatlarında düşme 
olmasa idi, kullanılacak toz kömür miktarı daha da yüksek 
olabi1ecekti.

Avrupa kömür üreticileri tarafından yapılan bir araştırma 
90’lı yıllarda fırınlara injekte edilecek toz kömür miktarı 6 
milyon tona yükselecektir (Petrol fiyatlarına bağlı olarak).

Bu yüzden Demir-Çelik endüstrisine verilen taşkömürü miktarı 
azalma gösterecektir.

Tablo 2.4’de kullanıcı sektörler bazında taşkömür tüketim 
miktarları ve toplam tüketim içindeki payları yüzde olarak 
ver i 1 mi şti r.

Bir ton toz (pulverize) kömür bir ton kokun yerini 
almaktadır. Bu, 1,3 - 1 , 4  ton koklaşabilir taşkömürü demektir.
Düzelmeler sadece kok tesislerinde değil taşkömürü pazarında da 
gerçeklesecektir.

Batı Almanya’da ham çelik üretimi 1987’de 36,6 milyon ton 
olmuştur. Gerçekleşme bir önceki yıla göre %2,3 daha azdır. Kok 
tüketimi her ton dökme demir için 1987 yılında 460 kg olmuştur 
(1986’da 487 kg). Buna karşılık fırınlarda ince öğütülmüş kömür 
miktarının kullanılması artmıştır. Her ton dökme demir için 23 kg 
pulverize kömür kullanılmıştır. 1986’da ortalama 6 kg olan oran 
1385’de 1 kg olmuştur. Fuel oi1 oranı ise-her ton dökme
demir için 1987’de 24 kğ olmuştur. Batı Almanya çelik endüstrisi 
ile i l g i l i  istatistikler Tablo 2.5’de görülmektedir.



Tablo 2.4 Kullanıcı Sektörler Bazında Taşkömür Tüketimi ÇAEK Bölgesi)

KOK FA3RİKAI ARI TERMİK SANTRALLAR TOPLAM ENDÜSTRİ DtOER TÜKETİCİLER T O P L A M

AFK 8ÖLGE31 1986

(8in Tor.'.

1487 

fBin Tan!

1986 

(Bin Ton!

1987 

(Bin Ton!

1986 X 1987

(Bin Ton! (Bin Ton)

198C

(Bin Ton) (Bin Ton!

1986 

(Bin Ton)

1987 X 1986

(Bin Ton) (Bin Ton)

19B7

(Bin Ton)

8ATI AVRUPA 90134 26.3 84537 25.7 193408 56.1 194770 56.4 32103 10.5 34640 11.2

AET 77393

Diöer G.Avruoa 12741

71542 23.8 187108 58.4

13055 47.5 6300 28.2

D00U AVRUPA 188420 22.3 190493 22.4 253666 23.8

USSR 143767 22.8

Diöer D.Avrupa 44633 21.0

AVRUPA 278554

KUZEY AMERİKA 30806

44127 22.8 175319 27.8

46366 21.3 78347 35.1

23.6 275090 23.

5,.a 40217 5,

447074 38,

570763 84.!

188373 58.8 26736 9,8 29441

6397 28,2 5367 19.5 5199

255914 29,8 2099

175734 27

10,5

19,0

15963

14551

1412

4,31 15831 4,54

4,57 14383 4.46

.00 446

24,6 210978 24,6 135813 15,96 136873 15.9

161445 25,6 161827

80180 35,2 48466 21,9 49151

450654 38,0 242014 20,2 245618

536120 83,7 56818 f

25,6 

21 ,9

6467 10,3

100273

35546

13077 2,79

.20

15,90 100510 15,90 

16,15 36363 16,20

12,70 152702 12,67 

0,40 2807 0,40

2,16 344685 100 348901 100

12795 2,53 18762

282 0,30

,44 318533 100

303 0,10 28102 100

62969 7,34 62273 7,22 850785 100

49821 7,90 49939 7,90 630645 100

13148 5,85 12334 5,40 220140 100

76046 5.40 81338 5,43 1195470 100

14805 0,70 17096 0,50 683928 100

322501

26400

632137

224394

1205432

702707

100

100

100

100

Kanada

U3A

6141 34,2

32665 4,9

317360 16,1

6690 34,2

33527 4.3

315307 15.

11136 58,8

559627 85,8

12150 58,8 1612

574000 84.4 55206

1760

47078.3

1017837 55,9 1036804 56,7 298832 15,6 30208

5,6

10,4

0,30 60 0,29

0,40 2747 0.40

113 1,10

16.3 154518 8,22 155509 8,15

120 1,11 19060 100

14692 0,60 16976 0,50 664868 100

90851 3,48 98434 2,95 1879398 100

20750

681957

1908139 100

KAYNAK: United Nations The Coal stuation in the ECE Region in 1S87.



Tablo 2.5: Batı Almanya Çelik Endüstrisi ile ilgili istatistiki 
bilgiler.

1 982 1983 1984 1985 1986 1987

Ham çelik üretimi 
1000 t 35800 35700 39400 40500 37100 36300

Dökme demir 
üretimi 1000 t 27600 26600 30200 31 500 29000 28500

Y.Fırınlarda kok 
tüketimi 1000 t 14600 14000 I 6000 16700 14000 13000

Kok oranı 
(kg./ton çelik)

534 527 534 534 487 460

Kömür tozu oram - - - 1 6 23

Fuel-oil oranı 9 1 2 1 1 6 25 24

Kaynak: Glückauf 3 Mart 1983

Tablo 2.6’da 2000 yıllarına doğru İEA ülkelerinin
taşkömürü talep ve üretim durumları Tablo 2.7’da ise 2000 
yıllarına kadar taşkömürü arz-talep tahminleri verilmektedir.



Tablo 2.6: 2000 Yıllarına Doğru IEA (Uluslararası Enerji 
Ajansı) ülkelerinin Taşkömürü Talep ve üretim 
Durumları (Mtce)

ÜLKELER

Koklasabi 1 i r 
Talebi

Kömür Koklaşabilir Kömür 
üreti mi

1986 1990 2000 1986 1990 2000

Kanada 6,3 7,7 9,7 21 ,1 23,7 27,5
ABD 32,9 33,5 54,6 83,4 91,2 120,7
Japonya 69,6 66,9 58,5 3,8 0,6 -
Avustralya 5 . 3 5 . 5 5,5 52 ,4 54,3 60,0
Avusturya 2,3 2,9 3,0 - - -
Belçi ka 6,9 5,8 5,3 3,0 1 ,0 1 ,0
Ei ni and i ya 0 7,0 10,8 - - -
Fransa 10,5 9,3 9,0 2,6 2,1 1 ,8
Batı Almanya 28,0 26,2 23,7 50, 7 45,4 29 , 1
italya 10,3 10.6 10,6 - - -
Hol 1 anda 3,6 4,6 5.3 - - -
Norveç 0.4 0.4 0,4 0, 1 0.3 0,3
İspanya 4,4 4,9 5,3 1 , 1 1,9 2,0
İsveç 1 ,6 1 .6 2,3 - - -
Türki ye 4,7 6,1 15,1 2, 1 2,8 3,7
ingi1 tere 10,9 10,7 10,0 4,5 3,6 2,8

TOPLAM 198,2 203,9 229,4 224, 8 227,0 249,0

Kaynak: IEA, Coal Information 1988.

2.3- üretim:

2.3.1- Sektörde üretim Yaoan Kuruluşlar:

Sektörde üretim yapan Ululararası kuruluşlar, sermaye 
piyasasındaki değişimlere uygun olarak sürekli yapısal 
değişimlere uğramaktadır. Bu nedenle bu kuruluşların üretim ve 
kapasitedeki paylarım kesin olarak belirlemek mümkün değildir. 
Uluslararası kuruluşlar, sektöre ya doğrudan ya da yan 
kuruluşları vasıtasıyla girmektedir. öte yandan Devlet 
şirketlerinin üretim ve kapasitedeki payları ülkeden ülkeye 
değişmeler gösterir.



Tablo 2.7: *000 Yılına Kadar Ta»kttoOrü Arı-Talap Tahalnlarl (Milyon lan küfür a^daÇcrl)

■OL Ot

0 R E T İ M * T  M  A  L

1110 1990 2000 1980 1190 2000 1080 1090

AVRUPA 1 .230,8 1.820,3 1.783,3 1.187,8 1.489,3 1.817,9 137.8 249,5
BATI AVRUPA 418,2 592,5 725,8 336,4 399,3 438,2 120,8 214,3
AET 327,8 419,8 509 , 3 266,8 285,6 302,1 SB,7 154,8

OtOER 90,4 172,9 216,5 66,5 113,4 138,1 24,1 39,3

DOOU AVRUPA 812,4 1.027,8 1,037,5 835,1 1.090,0 1.178,7 36,8 33,2
SSCB 477,2 628,8 633,8 483,7 879,1 744,5 0,0 10,0
ÇEKOSLOVAKYA 63,8 84,8 65,8 65,4 85,6 64,9 4,7 4,7
DOOU ALMANYA 84,8 •7,3 97,1 78,4 93,0 »7,2 8,6 5,7
POLONYA 133,8 161 ,9 169,9 164,2 161 ,9 199,9

DtOER 31,0 75,0 90,9 37,8 60,4 73,2 13,3 14,8

AMERİKA 638,8 908,2 1,367,6 724,9 1.043,0 1.620,2 24,3 21,1
KU2EV AMERİKA 615,9 859,2 1,288,6 709,5 986,9 1.494,3 16,3 14,7
KANADA 37,3 52,1 57,2 36,5 59,8 64,3 14,8 14,7

ABO 578,6 807,1 1,231 ,4 673,0 »27,1 1.430,0 1.5
LATİN AMERİKA 22,9 49,0 79,0 15,4 56,1 125,8 8,0 6,4
KOLOMBİYA 5,0 11,7 18,0 5,0 25,2 72,0

MEKSİKA 5,7 10,0 21 ,4 5,3 10,0 21 ,4 0,4

DtOER 12,2 27,3 39,6 5,1 20,» 32,3 7,6 6,4

AFRİKA 74,9 142,8 222,4 97,8 184,7 304,6 0,9 2,4

OONEY AFRİKA 68,9 122,4 200,0 12,1 162,4 264,0
OtOER 6,0 20,4 22,4 5,7 22,3 40,6 0,9 2,4

ASYA 677,1 1.096,1 1.533,5 600,8 936,2 1.303,6 78,3 172,6
JAPONYA 80,5 141 ,6 185,3 17,1 16,2 16,2 63,4 123,4

ÇİN 432,7 832,6 826,0 434,3 642,6 856,0 20.

HİNDİSTAN 82,1 167,8 285,0 7B,4 167,8 285,0 3,0

OtOER 81 ,8 154,1 237,2 89,8 109,8 146,4 12,6 47,5
0KYAMU8VA 39,0 98,6 145,0 73,3 209,1 306,1

AVUSTRALYA 37,1 •3,0 140,0 71,1 203,0 300,0

D1ÛER 1,8 3,6 5,0 1,9 4,1 8,1

DÜNYA 2 .860,4 3.888,0 3.051,8 2.684,5 3.862,3 5.132,4 261,3 443,9

Kaynak: Morid Coal Trada up to tha yaar 2000, Unltad Mat1ona, Naw York, 8 Aprll 1083



Son yıllarda, Batı Avrupa’da özellikle de İngiltere’de Devlet 
şirketlerini özelleştirme çalışmaları başlatılmıştır. İngiliz 
Kömür Kurumunun maliyetlerini düşürmeyi başarması özelleştirme 
çalışmaları için olumlu adımlar atılmasını sağlayacaktır.

ileri ve dönük olarak beklentiler

Batı Avrupa’da maliyetleri düşürebi1 meyi başaran ülkelerin 
taşkömürü sektörlerinin önümüzdeki 5 yıllık dönemde 
stabi1 itelerini koruyabi1 mel eri beklenmektedir. öte yandan 
madencilik koşulları daha zor olan ve ülkelerdeki politik yapı 
dolayısıyla kömür sektör1 erinde yapısal değişiklikleri
başaramayan Fransa ve Belçika’da sektör etkinliğini daha da 
yitirecektir. Sadece ispanya’da belli bir büyüme beklenmektedir. 
Kolombiya’da önemli kapasite artışları olacaktır. Avrupa’da 
maliyetlerin yüksek olması giderek ithalatın gelişmesine neden 
olacak ve Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya, Kolombiya, ABD, 
Venezuela, Endonezya, İran gibi ihracatçı ülkelerde gelişmeler 
görülecekti r.

2.3.2-Üretim Teknolojisi:

Hazır!ık isleri:

Mekanizasyonun gelişmesi ile kuyu ve galerilerin sürülme 
hızları batı ülkelerinde çok yükselmiştir. Kayaçların jeomekanik 
özelliklerine göre çalışma şekli seçilmektedir. Bunlar delme 
patlatma,kesici döner kafalı galeri açma makinaları ve tam 
kesit tünel açma maki nal arıdır (Ful! face tunnelling machine). 
Malzeme yükleme ve nakliyatında, kesici döner kafalarda ve delik 
delme işlerinde kullanılan enerii direkt elektrik enerjisidir. 
Enerji sarfının büyük olması ve borulardaki kayıplardan dolayı 
basınçlı hava enerjisinden sürekli olarak kaçınılmak istenmekte
dir. Mekanize teknikler ile tek bir galeri armnda ilerlemeler 
konvansiyönel ilerl'emelere göre önemli bir şekilde artmıştır.

Hazırlık işlerinde tahkimat sistemi çeşitli profilde demir 
bağlar i-le yapılmaktadır (I profili rijit veya çan ve TH profili 
geçmeli bağlar). Bağların arkaları saçtan yapılan kamalar veya 
çelik hasır ile kaplanmaktadır. Ana yollarda yangına yol 
açabileceği gerekçesiyle ağaç kamaların kullanılması yasaklanmış
tır. Ayrıca uygun koşullarda tavan cıvatalarının kullanılması ana 
yolların tahkimatında çok büyük ekonomiklik kazandırmaktadır, 
ilerletimli taban yollarında taban yolları boyunca ramble yapıl
ması çok yaygın bir uygulamadır ve taban yolları boyunca ramble 
yapılması tamir-tarama işlerini ortadan kaldırırken kaçak havanın 
göçük kısmına doğru kaçmasını engellemekte ve dolayısıyla kömür
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yangınlarına eng’el olunmakta vs emniyet artmaktadır. Bağlar 
arasında çelik fırça kullanılması da bağların basınçlara karşı 
mukavemetini arttırmaktadır.

Damar id Kazı :

Dünyada sn kullanılan en yaygın üretim metodu usun ayak 
matodududur. Uzun ayak sistemi göçertmeli ve rambleli o'arak 
ilerletimli veya dönümlü yapılmaktadır. Zorunlu bir sebep olma
dıkça göçertmeli sistem maliyetin düşüklüğü açısından en uygun 
şekildir. Ayak içi kazı batıda gelişen teknolojilerle kesici 
yükleyici makinalarla yapılmaktadır. Kazılan kömür yüksek kapasi
teli zincirli konvevörlerle nakledilmektedir. Ayaklarda tahkimat 
sistemi olarak gelişen hidrolik teknolojinin yardımı ile yürüyen 
tahkimatlar kullanılmaktadır. Uzun ayak sisteminde bugünkü tekno
lojide ayak üretimini sınırlandıran en önemli faktör nakliyat 
sistemidir. Sistemin tümü bir bütün olup yeryüzündeki kumanda 
merkezinden sürekli bir şekilde izlenmekte ve kontrol 
edilebilmektedir.

Çok büyük rezervlerin bulunduğu ABD ve Avusturalya’da çalışma 
derinliğinin az olduğu yerlerde oda-topuk metodu ile yüksek 
verimlilikte kömür üretimi yapılmaktadır.

Damar içi kazı işlerinde mekanize sistemin uygulanması için 
uygun jeolojik şartlar çok önemli bir yer tutmaktadır. Damar 
kalınlıkları, eğimleri, tavan ve taban şartları, faylanmalar 
teknik olarak önemli bi rer faktör olurken bunların yanında ilk 
yatırım masraflarının yüksek olması gibi ekonomik faktörler de 
önemli yer tutmaktadır. Mekanize kazı sisteminde işçilik daha az 
yer tutarken malzeme ve enerji masrafları artmaktadır. Damar 
kalınlıklarına, eğimlere ve diğer bazı faktörlere göre mekanize 
sistemde değişiklikler olmaktadır.

Nakli vat:

Ayaktan gelen üretimin artması, ayak sayılarının azalması 
üretim ve hazırlık işlerinde konsantrasyonu getirmiştir. Daha az 
sayıda ayak daha az sayıda nakliyat sistemini gerektirmiş ve bu 
yüzden daha üstün sistemler gelişmiştir. Yeraltı nakliyat sistemi 
kapasite, güvenilirlik ve işletme maliyetleri yönünden tatminkar 
olmalıdır. Lokomotif nakliyatının yerine bant nakliyatı büyük 
gelişme göstermektedir. Bant mukavemeti artmış halat!ı konvayör 
ve çelik dokulu bantlar geliştirilmiştir. Bant boylarının uzaması 
ile transfer noktaları azalmış ve uzaktan kontrol sistemlerinin 
geliştirilmesi sağlanmıştır.

Ayakların kuyu diplerinden uzaklaşması hızın önemini



artırmaktadır. Kömür naklinin yanında insan ve malzeme nakliyatı 
yeraltı kömür madenciliğinde çok önemli- bir yer tutmaktadır. 
Nakliyatta geçen uzun zaman işçinin ayakta geçirmesi gereken 
süreyi azaltmakta bu da randımana etki etmektedir.

Ayrıca bant mukavemetini artırmadan lineer bant sistemlerinin 
(Booster) kurulması ile de tek ünitede uzun konveyör bantlarım 
tesis etmek mümkün olmaktadır.

Performans:

Mekanizasyonun gelişmesi ile işçi başına vardiyede üretilen 
kömür miktarında yıldan yıla sürekli olarak bir yükselme 
izlenmektedir. Batı. Almanya’da yeraltı-vardi ya başına işçi 
üretimi 1987’de 4560 kg satılabilir kömüre yükselmiş. 1983’den 
1987’ye kadar *15’lik bir yükselme olmuştur. Prodüktivite de 
yükselmenin nedeni teknik gelişmeler. daha iyi organizasyon ve 
işletmede konsantrasyona gitmedir. üretim en üretken ayaklarda 
yoğunlaşmış ayak sayısı azalmıştır. 1987’de bir ayaktan günlük 
satılabilir üretim 1680 tona yükselmiştir.

Aşağıdaki Tablo 2.8’de Batı Almanya’da 1982-1987 arasında 
yeraltı randımanındaki değişmeler görülmektedir.

Tablo 2.8: Batı Almanya’da yeraltı randımanının yükselmesi

1 982 1 983 1 984 1985 1986 1987

Taşkömürü üretimi 
(milyon ton satı
labilir) coco 81 , 7 78,9 81,8 80,3 75,8

Çalışan işçi 
(1000) 185, 1 178,8 169,2 166,2 1 64 , 11 56 , 5

Yeraltı randımanı 
kg(satı1abilir) 3960 4007 4246 4368 4442 4560

Kaynak: Glückauf, 3 Mart 1 988

İngiltere’de 1987 yılında başlayan yeniden yapılanma sonucu 
NCB, BCC (British Coal Corp.) haline gelmiş, maliyetlerde ve
randıman!arda iyileşmeler görülmüştür. Mart 1987 yıl sonu
rakamlarına göre umumi randıman *21 artarak 3,29 t./adam-
vardiya’ya yükselmiştir. Ayak içi randımanı ise 12,03 ton’dan 
14,40 ton./adam-vardi ya’ya yükselmiştir. Yeraltı üretim maliyeti 
0,18 Sterling./GJ azalarak 1,60 Sterling./GJ olmuştur (1,50
Steri ing/GJ = 39 Ster 1 i ng./ton) . 5 Mt üretim yapılan 5 ocak
kapatılmış, 16 ocak ise bi rleşti ri 'lerek 8 ocak haline getirilmiş,



işçi sayısı 30,797 azalma ile 107.693 olmuştur. Toplam ayak 
sayısı 95 azalma ile 334’e düşmüş. 233 ilerletimli, 103 dönümlü 
ayak’tan 87,7 Mt üretim yapılmıştır. Ocak sayısı 23 azalma ile 
110 olmuştur ve bu ocakların bölgelere dağılımı şöyledir: 
İngiltere 90, ' iskoçya 6, Galler 14.

Tablo 2.9’da dünyada belli başlı ülkelerde yeraltında çalışan 
işçi sayısına düşen kömür miktarları görülmektedir (ton).



Tablo 2.9: Yeraltı Taşkömür Madenciliğinde Verimlilik (içeri 
randımanı) (ton/yevmiye)

ÜLKELER 1982 1983 1984 1985 1986

AVUSTRALYA 15,1 16,7 17,8 18,3 18,9

BELÇİKA 2,3 2,4 2,6 2,5 2,6

KANADA 6,6 6,2 7,2 e,a -

ÇİN - - - 0,96 0,97

ÇEKOSLAVAKYA - 2,6 2,5 2,6 2,5

FRANSA 1,9 1,7 2,9 2,9 3,2

BATI ALMANYA 4,1 4,1 4,3 4,5 4,6

MACARİSTAN 2,4 2,1 1 ,9 2,0 1 ,9

HİNDİSTAN - - 0,87 0,91 0,94

JAPONYA 3,2 3,3 3,4 3,5 -

NORVEÇ 5,9 6,2 6,4 6,5 8,6

POLONYA 7 7.j , l 3,8 3,9 4,0 3,9

İSPANYA 2 . 3 2 , 3 2,3 2,1 2,3

İNGİLTERE 3,1 3,0 2,6 3,4 4,1

ABD 11,5 13,4 14,5 15,1 -

Kaynak: International Labour Organisatıon Coal Mines Committee 
Geneva, General Report 1988.

2.3.3-üretim Miktarları:

1987 yıl sonu itibariyle dünya taşkömür üretimi 3315 milyon 
tona ulaşmıştır. 1973 yılındaki ilk petrol krizinden sonra üretim 
sürekli bir artış göstermiş ve 1973 yılına oranla %50,7 dolayında 
büyümüştür (Tablo 2.10).

1973-1986 yılları arasında dünyada taşkömürü üreten ülkeler 
arasında er. hızlı üretim artışım (S£53,6), dünya kömür üretiminde



TABLO 2.10: Ta*kö»ür Oret1*1-01keler, Bölgeler vs Dünya 

(Milyon Ton)

ülke ve Bölçe

Batı Almanya 103.7 80.1 94,3 85,3 98,3 89,8 64,9 88.8 87,1 82,8

tnf11tara 132,0 123,6 130,1 127,5 124,7 119,3 31,2 «4,0 109,1 106,0

Diğer Bat'ı Avrupa 53,8 *6.2 44,2 46,4 46,1 44,9 44,2 44,2 42,7 45,2

Batı Avrupa 289,5 259,9 268,8 269,4 267,1 233,7 180,8 227,1 237,8 236,0

kanada 12,3 17,1 20,2 33,3 33,3 37,1 47,3 34,3 30,3 30,6

A.B.D. 330,1 376,8 714,5 897,4 707,2 659,0 732,4 741,1 738,9 746,3

Avustralya 35,5 69,9 72,5 92,1 96,8 109,1 124.7 117,5 126,8 130,7

Diğer OECD 27,4 20,7 20,0 18,6 19,6 19,1 18,9 18,7 18,2 15,4

Topla* OECD 9.4,8 944,4 1.095,9 1.111,9 1.126,1 1.078,1 1.124,3 1.138,7 1.152,3 1.139,0

Çekoslovakya 27.8 29,2 28,3 27,6 27,5 26,9 26,5 26,2 23,4 23,4

Polonya 156,6 192,6 193,1 163,0 189,3 191,1 191,6 191,6 192,1 192,5

Sovyetler Birliği 461,2 501,5 553,0 544,2 555,4 557,7 537,7 389,1 387,6 389,6

Diğer Doğu Avrupa 12,3 11,2 11,4 11,6 10,5 10,9 9,9 11,5 11,2 11,2

Doğu Avrupa 657,9 734,5 785,7 * 746,5 782,7 766,6 783,8 798,3 816,3 818,7

Brazilya 2,4 4,6 5,2 3,8 6,* 6,8 7,2 7,7 7,8 7,8

Kolombiya 3,0 4,9 4.9 5,0 5,6 6,0 8,0 9,0 11,0 11,0

Meksika 4,3 6,8 7,0 8,1 8,2 8,7 B,7 8,8 9,0 9,0

Diğer Latin Aaerika 1,0 1,7 1,3 1,5 1,4 1,6 1,8 1,8 1,9 1,7

Latin AH-erika 11,6 18,0 18,3 20,4 21,6 23,0 23,8 27,1 29,7 29,5

Çin 417,0 393,0 595,a 596,6 641,4 687,6 731,0 810,0 835,0 874,0

Hindistan 77,9 101,3 109,1 '23,1 128,3 136,0 144.9 149,3 159,1 174,2

Kore Demokratik Cım .  30,0 35,0 36,0 36,0 36,3 38,0 35,0 39,0 39,0 39,0

Kore 13,6 18,1 16,6 20,0 20,2 18,9 20,6 23,3 23,0 23,0

Diğer Asya 8,9 12,1 11,3 14,1 12,8 12,7 14,4 14,7 14,5 15,0

Asya 347,4 759,7 770,9 789,8 839,2 833,3 965,9 1.036,2 1.072,6 1.127,2

ûüney Afrika 62,4 90,6 116,5 131,7 144,2 143,3 162,0 17a,1 177,6 174,6

Zi*babws 2,8 2,3 3,1 2,9 2,8 3,3 3,1 3,1 3,7 3,7

Diğsr Afrika 2,3 2.3 2,3 2,3 2,5 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3-

Afrika 67,7 95,4 122,2 136,9 149,4 149,1 167,5 178,7 183,8 180,8

2.-,99,4 2.352,0

KAYNAK: 'The Coa"! 51 tu* t i on in t he ECE *»ğ1on in 1983 s*nd *t* prospects” United Maticns, 1988



*50,7 oranında paya sahip olan Merkezi Planlı Ekonomi ülkeleri 
gerçekleştirmiştir. \

Aynı dönemde, OECD ülkeleri kömür üretimi %26 oranında artmış 
fakat dünya taşkömürü üretimi içerisindeki payları 1973’de *41,6 
iken, 1986’da *35,4’e düşmüştür. OECD ülkeleri içerisinde en
önemli artış kaydeden ülkeler sırasıyla Kanada (*147,9), ABD 
(*39,4) ve Avustralya (*128,6)’dır (Tablo 2.11).

AET ülkelerinde işe yine 1973-86 yılları arasında taşkömürü 
üretimi *17,4 oranında gerilemiş ve söz konusu ülkelerin dünya 
taşkömür üretimi içerisindeki payları *12,9’dan *7,2’ye
düşmüştür.

1985-86 yılları arasında dünya taşkömür üretimi yılda *2,4 
oranında bir büyüme hızı gösterirken, OECD ülkeleri üretiminde 
*1,2 ve OECD dışı ülkelerde *3 oranında gelişme görülmüştür.

En önemli taşkömürü üretici1 erinden olan Çin ve SSCB 
sırasıyla 20 milyon ton ve 18,5 milyon ton üretim artışı ile 
yaklaşık olarak aynı oranlarda gelişme sağlamışlardır.

ABD’nin üretimi 1987 yılında 746,3 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir ve bu rakam 1973 üretim düzeyinin *41 oranında 
üzerindedir. OECD ülkeleri içerisinde ABD en önemli taşkömürü 
üreti ci si di r.

OECD Avrupa ülkelerinin taşkömürü üretiminde önemli ölçüde hir 
düşüş gözlenmektedir. 1973 yılında toplam OECD üretiminin 
*32’sini Avrupa ülkeleri üretimi oluştururken, 1986 yılında aynı 
oran sadece * 20 olarak gerçek!eşmiştir (Tablo 2.11).

1973-86 yılı karş11 aştır11dığında, OECD dışı ülkelerin üretim
lerinde * 64 oranında artış görülmektedir. 1984-85 yıllarında
Çin’in hızla büyüyen üretimi sonucu en belirgin üretim artışı 
Asya’da yaşanmış, önemli üretici1 erden SSCB ve Polonya dikkate 
değer artışlar göstermemiş1 erdir.



Tablo 2.11: DUnva Taşk&nürü üretişi

ÖLKELER ÜRETİM (BİN TON) YILLIK E0VÜME ORANI (S) DÜNYADAKİ PAYI

1980 1986 1987 1886/1980 1887/1986 1980 1986 1987

3ATZ AVRUPA 26S7B2 23790» 285890 -2.0 -0,8 0,6 7,3 7,1
- AET 264495 233383 231460 -2,1 -0,8 9,3 7,2 7,0

Fransa 20194 16315 13720 -3,5 -15,9 0,7 0 ,B 0,4

Almanya S44B2 87126 82800 -1,3 -5,0 3,4 2,7 2,5

tapanva 13147 15951 21000 3,3 31,7 0,3 0,8 0,6

ingiİtero 13GDB6 103100 108000 -3,0 -0,1 4,7 3,3 3,3

Dİger Batı Avrupa 42S7 4526 4530 0,9 C,1 0,2 0,1 0,1

DOĞU AVRUPA 785721 816316 818690 0,6 0,3 28,1 25,1 24,7

SSCB 552954 387600 589600 1 ,0 0,3 19,8 18,1 17,8

Çekoslovakya 28254 25445 23400 -1,7 -0,2 1,0 C ,8 0,8

Polonya 193121 192030 192500 -0,1 0,2 6,9 5,9 3,8

Di gar 232767 228716 229090 -0,3 0,2 8,3 7,0 6,9

AVRUPA 1054513 1034225 1054680 -0,0 0,0 37,8 22,4 31 ,8

KUZEY AMERİKA 734645 769480 778900 0,8 1 ;o 28,3 23.6 23,4

Kanada 20173 30541 30600 7,2 0,2 0,7 0,9 0,9

A3D 714472 738939 746300 0,6 1,0 25,6 22,7 22,5

AEK BÖLGESİ 1788158 1823705 1831580 0,3 0,4 64.1 56,0 55,3

LATİN AMERİKA 18457 29654 29540 8.2 -0,4 0,7 0,9 0.9

Brezilya 5244 7800 7800 6,8 - 0,2 0,2 0,2

Kolombiya 4347 11000 11000 14,2 - 0,2 0,3 0,3

Meksika 7010 900C 9000 4,3 - 0,3 0,3 0,3

ASYA 788928 1088590 1140390 5,5 4,8 28,2 33,4 34,4

Ç1n 59584C 835000 874000 5,8 4,7 21,3 25,7 26,4

H1nd iatan 109102 159100 174200 6,5 9,5 3,9 4,9 5,3

Japonya 18027 16012 13200 -2,0 -17,6 0,6 0,5 0,4

Kuzey Kore 38000 390CC 39000 1,3 - 1 ,3 1,2 1 ,2
Güney Kora 18624 24965 25000 5,0 0,1 0,7 0,8 0,8

AFRİKA 122234 183847 180390 7,0 -1,8 4,4 3,8 5,4

Oüney Afrika - '16587 177398 176Û00 7,3 -1 !İ 4,2 5,5 3,3

21aBbabwo 3132 3700 3700 2,8 - 0,1 0,1 0,1

OKYANUSYA 74449 128100 132850 9,6 2,9 2,7 4,0 4,0
Avustralya 72496 128900 130650 - 8,3 3,0 2,6 3,9 3,2

DÜNYA 2793226 3254896 3314950 2,6 1,8 100,0 100,0 100,0

Kaynak: United Netions, Tbe Coal Bituatton in tbe ECE Rea1on in 19S7, 18 March 1988



Asya’nın en önemli kömür üreticisi olan Çin 1985 yılında 
üretimde gösterdiği gelişmeyi 1986 yılında tekrar1 ayamamasına 
rağmen ABD’nin yaptığı üretimin 96 milyon ton üzerinde üretim 
yaparak dünya üretiminin *26’sım gerçekleştirmiş ve birinci 
sırada yer almıştır. Çin yurt içi talebini yerli üretimle 
karşılamakta ve üretimin yaklaşık *1’ini ihraç etmektedir.

1987 yılı içinde önceki yıllarda tahmin edilen miktardan daha 
az taşkömürü üretimi gerçekleşmiştir. Dünya talebini karşılamak 
için yapılan tahminler 1980-1990 arasında yılda *2,5 büyüme 
gerektiri yordu fakat bu *1,8 civarında gerçekleşmiştir. Halen 
dünyada 3,3 milyar ton taşkömürü üreti1mektedir.

Altı büyük üretici arasında (Çin, ABD, SSCB, Polonya, Güney 
Afrika, Hindistan) oran değişmemiştir.

Dünyanın diğer ülkelerinde üretim tahmin edilenin altında 
gerçekleşmiştir. Güney Amerika ve Afrika’da tahmin edilenden az 
üretim olmuş, Asya’da tahmin edilen üretime erişilmiştir. 
Avustralya’da tahmin edilen *6,4 artış *3 oranında 
gerçekleşmiştir ve bu da d milyon ton taşkömürü demektir.

2.3.4-Kurulu Kapasiteler:

Tablo 2.12: OECD ülkelerinin 2000 yıllarında taşkömürü üretim 
tahminlerini vermektedir. OECD ülkelerinin koklaşabilir kömür 
üretimlerinin yılda *1,3 artması beklenmektedir. Buhar kömürü 
için aynı oranın *3,1 olması beklenmektedir.



Tablo 2.12: OECD Taşkömürü üretim T ahmi nleri (mtce) (1)

1978 1986 1 990 2000

KOKLAŞABİLİR KÖMÜR
OECD TOPLAMI 234,0 225,5 227,2 249,2
Kanada 13,4 21,1 23,7 27 , 5
ABD 93.3 83,4 '91,2 120,7
Japonya 8,7 3,8 0,6 -

Avustralya 38,6 52 ,4 54,3 60,0
Yeni Zelanda 0,0 0 , 5 - -

Almanya 51,6 50,7 45,4 29, 1
İngiİtere 14,6 4,5 3,6 2,8
Diğer Avrupa 13,8 9 , 1 8,4 9, 1

BUHAR KÖMÜRÜ
OECD TOPLAMI 595.9 778, 7 838, 7 107 2,7
Kanada 3,2 7,8 16,1 31 , 3
ABD 417,7 553, 1 603, 7 798.6
Japonya 7,2 9.5-' ‘ 8,2 7,8
Avustralya 21 ,7 64.4 72.0 98,2
Yeni Zelanda 1 ,5 1 , 2 2,9 3,3
Almanya 34,9 30,9 31 , 4 31 .4
İngi1 tere 84, 2 84 , 6 80.3 77,1
Diğer Avrupa 25 , 5 27,2 24, 1 25,0

Kaynak: OECD Coal Information 198S
(1) Milyon ton kömür eşdeğeri.

Kanada’mn şu andaki taşkömürü üretiminin 2/3’ü koklaşabilir 
kömürdür ve hemen hepsi Batı Avrupa’ya ihraç edilmektedir. 
Kanada’mn koklaşabilir kömür üretiminin 1990 y-ılmda 23,6 mtce’a 
2000 yılında 26,6 mtce’a yükselmesi beklenmektedir ve bunun çoğu 
ihraç edilecektir. Son iki yılda yapılan düzenleme ile 2000 
yılında yapılması plani anan 41,9 mtce üretim hedefi 26,6 mtce’a 
indiri 1 miştir. 1985' yılı fiili üretim miktarı projelendirilen
1990 rakamına daha şimdiden yükselmiştir.

Kanada’da buhar kömürü üretiminin 2000 yılında 29,7 mtce’a 
ulaşması beklenmektedir. Bu miktar da iki sene önce yapılan 
planlamalara göre %15 daha azdır.

ABD’de koklaşabilir kömür üretiminin 1990’da 94,3 mtce ve 
2000 yılında 107,1 mtce’a yükselmesi beklenmektedir (Yıllık bü
yüme SS0,9) ihraç edilecek miktar şu anda olduğu gibi toplam 
üretimin sSS’i olacaktır. Buhar kömürü 1990’da 697 mtce, 2000 
yılında 897 mtce olacaktır. Kömür ihracının azalmasından dolayı 
bu tahminler, iki sene önce yapılan tahminlere göre sırasıyla 
SS3.8 ve 6 oranında daha azdır.



Avustralya koklaşabilir kömür üretiminin önemli miktarda 
artması beklenmektedir (1990’da 66,1 mtce, 2000 yılında 74 mtce 
üretim). Buhar kömürünün ise üç misli artarak 2000 yılında 129,9 
mtce’a yükselmesi beklenmektedir. 1984 yılında üretilen buhar 
kömürünün *53’ü ihraç edilmiştir. Bu oran 1990 ve 2000 yıllarında 
sırasıyla *61 ve *72 olacaktır.

OECD Avrupa ülkelerinden İngiltere, Fransa ve Almanya’da 
üretimin 1990 yılına kadar düşeceği ve daha sonra aynı seviyede 
kalacağı tahmin edilmektedir. Geçmişte olduğu gibi üretim 
planlaması bu ülkelerde ithal kömür fiatlarına ve petrol 
fiatlarına göre gözden geçirilecektir.

OECD dışındaki ülkelerden Çin’de üretim 1990’da 1,0 milyar 
ton ve 2000 yılında 1,2 milyar ton olacaktır (1985’de 847 
milyon ton). ihraç miktarı üretimin *1’i civarında olacaktır. 
1985’de Hindistan’ın üretimi 154 milyon ton olmuştur. Koklaşabi
lir kömür üretimi yetersizdir ve 1985 yılında 2,2 milyon ton 
kömür ithal edilmiştir.

Kolombiya’da üretim programa göre gelişmektedir. 1985 de 9 
milyon ton kömür üretilmiştir ( 3 milyon ton El Cerrejon
ocağından) . El Cerreion ocağında 1989 yılında 3 milyon ton 
artış ile üretimin 15 milyon tona yükselmesi planlanmıştır.

Güney Afrika 1985 'de 173 milyon ton kömür üretmiştir ve 
1990’da 230 milyon tona çıkarmayı planlamaktadır ve ihraç liman
larının kapasitelerini ( Richards Bay ve Durban) yılda 50 milyon 
tona yükseltmiştir.

Polonya’nın üretim hedefi 1995’de 195 milyon ton 2000 yılında 
210 milyon tondur. Fakat bu hedefe varı 1amayabi1 ir. Ana bakım ve 
yeni kapasiteler için hazırlık işlerinin ertelenmesi ve çalışma 
günlerinin azaltılması şu anki 192 milyon ton üretim seviyesini 
dahi tehlikeye sokmuştur. Polonya ekonomisinin büyüyen 
ihtiyaçları ihraç edilecek kömür miktarında azalmalar meydana 
geti rebilir.

SSCB taş kömürü üretimi 1985 yılında 10 milyon ton artarak 485 
milyon tona yükselmiştir. 1990 yılında hedef 520-535 milyon ton. 
Bu yavaş artış SSCB’nin Avrupa kısmındaki eski ocaklarından ve 
Asya kısmındaki yeni ocaklarının nakliyat gibi alt yapı sorunla
rından kaynaklanmaktadır.

2.3.5-Mali vetler:

Tablo 2.13 ve Tablo 2.14 de önemli OECD ülkeleri arasında 
ocakbaşı fiyatları arasındaki farkı göstermektedir. Bu veriler 
yerli taşkömürü üretim maliyetleri ile uluslararası kömür
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fiyatları arasında bir karşılaştırma yapmaktadır. Avrupa’da devlet 
sübvansiyonlarının ocakbaşı resmi maliyetlere ilave edilmesi 
halinde toplam üretim maliyetleri, ABD ve Avustralya üretim 
maliyetlerinin üç veya dört katı oranında yüksek olacaktır. 1980 
yılı başları ile mukayese edildiğinde son yıllarda aradaki farkta 
bir azalma gözlenmektedir.

ABD dışındaki ülkeler için, dolar olarak ocakbaşı maliyetleri 
ABD dolarındaki dalgalanmadan dolayı büyük ölçüde
etkilenmektedir. ABD dolarının 1980 yılından bu yana değer 
değişimleri ABD dışındaki ülkelerin ocakbaşı fiyatlarındaki 
düşüşlerin büyük bölümünü açıklamaktadır. ABD ve Avustralya’da 
ihracat ve ocakbaşı fiyatları arasındaki brüt kâr dikkate değer 
biçimde sabit kalmıştır. Buna bağlı olarak ABD doları değerinin 
yükselmesi Avustralya ve Avrupa’daki ocakları dünya taşkömürü 
fiyatlarının düşmesinin etkisinden korumuştur. Avustralya için en 
son veri (1985), ocakbaşı fiyatı ile ihraç fiyatı arasındaki brüt 
karda bir azalmayı göstermektedir. 1980’den bu yana üç önemli 
Avrupa ülkesindeki üretim maliyetleri (sübvansiyonlar dahil) 
ithal fiyatlarının yaklaşık iki katıdır (Tablo 2.15).

Batı Avrupa’ya kömür ABD ve Avustralya ocaklarından 
gelmektedir. ABD’de ocak maliyetleri (FOB) açık ocaklar için 54 
dolar/ton kapalı ocaklar için 64 dol ar/ton’dur. Yeni üretime 
açılan ocaklar için bu maliyet 70 dolar/ton’un üzerine 
çıkmaktadır. Fakat dünya kömür pazarında fiyatlar 36-45 dolar/ton 
(FOB) arasında değişmekle birlikte düşük petrol fiatlarından 
kaynaklanan bu durumun uzun süre devam etmesi beklenmemektedir.

Batı Almanya’da yerli kömürün maliyeti 250-260 DM./ton 
civarında iken ithal ediTen koklaşabilir kömürün fiyatı 100 
DM./ton civarında değişmektedir. özellikle Güney Afrika’dan ithal 
edilen buhar kömürünün fiyatı, daha da düşüktür.

Tablo 2.16 da İngiltere, Fransa, Belçika, Batı Almanya, 
Polonya ve SSCB’de kömür maliyetinin dağılımları ve % oranları 
verilmektedi r.



Tablo 2.13: Avrupamn önemli kömür üreticisi ülkelerinde 
ortalama işletme teslimi ve ithal taşkömürü 
fiyatları

Miktar : Milyon ton 
Fiyat : Dolar/ton

FRANSA

ÜRETİM İTHAL

FİYAT MİKTAR FİYAT MİKTAR

1980 88,60 4,10 67 ,80 10, 50
1981 83,30 3,80 81 ,60 10,20
1982 81 , 30 3,90 77 ,30 8,10
1983 76,90 3,10 65 , 90 6,50
1 984 69,60 3, 70 58, 60 7 , 70
1985 - - 62,40 7 ,60

BATI ALMANYA

ÜRETİM İTHAL

FİYAT MİKTAR FİYAT MİKTAR

1 980 108.60 56.00 69,60 1 ,30
1 981 110.70 57 . 20 70,70 0.60
1982 105,30 56.60 80.00 0.50
1983 101,00 52, 10 66.00 0.30

1 984 90,90 50.60 47 . 10 0.40
1985 — - ■ 46,30 0,50

İNGİLTERE

ÜRETİM İTHAL

FİYAT MİKTAR FİYAT MİKTAR

1980 110,80 10,10 69,60 2 ,40
1981 116,00 7 ,60- - 2,60
1982 100,10 8,20 69,80 2,60
1983 91 ,40 8,20 60,50 2 ,40
1984 80, 50 1 , 30 59,20 5,50-
1985 - - 62 . 60 7.10

Kaynak:Coal Information , 1986 IEA



Tablo 2.14: Avrupa’nın büyük kömür üreticisi ülkelerinde
taşkömürü işletme teslimi fiyatı ile sübvansiyonlar 
(dol ar/ton)

FRANSA . ALMANYA İNGİLTERE

YILLAR
FİYAT +
SUBVANS. SUBVANS.

FİYAT + 
SUBVANS. SUBVANS.

FİYAT + 
SUBVANS. SUBVANS.

1980
1981
1982
1983 
1 984

130,21 35,71 
114,04 25,78 
116,41 33,29 
109,93 29^20 
99,70 27.63

128,87 
125,04 
114,30 
112,99 
102,65

1 8, 44 
13,86 
7,81 
9,47 
9,73

100,71 
114,61 
103,03 

99 , 56 
93,03

3,19 
7,55 
5,69 

1 1 ,42 
14,38

Kaynak: Coal Information,1986 IEA

Tablo 2. 15: Koklaşabilir ve buhar kömürü ihraç 
(ortalama birim değerleri,FOB) 

(ABD Dol arı ./TON )

f i yat!ari

BUHAR KÖMÜRÜ KOKLAŞABİLİR

AVUSTURALYA ABD AVUSTRALYA ABD

1980 33,27 44,50 48,37 60, 12
1981 42,86 50,50 54,23 63,27
1982 46,42 53,96 57,02 67 , 31
1983 40,40 50 , 60 54,45 61,17
1 984 37,23 51,10 49,07 57,78
1985 32,62 48, 10 45,39 55,63
1986 31 , 99 46 , 81 44,39 52,70
1987 28,97 43, 17 39,97 48,98

Kaynak: IEA, Coal Information 1988



Tablo 2.16: Polonya vs Bazı AET ülkalarlndakl Oratla Mallyatlarl

B E L Ç İ K A F R A N S A

Cari Fiyatlarla U3 Doları Cari Fiyatlarla Yüzda Dağıtım Car1 Fiyatlarla US Doları .iarl Fiyatlarla VUzda Dağıtım

MASRAF TÜRLERİ Olarak Köaür Mal1 yat1 Olarak Kömür Mailyatl

1883 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986

1- İŞÇİLİK GİDERLERİ 28,2 25,4 33,7 38,2 55 52 53 54 .74,1 64,5 76,0 59,2 60,8 59,4

2- MAL2EME GİDERLERİ 17,8 18,5 23,7 25,8 35 38 38 36 35,7 28,2 35,0 28,5 26,5 27,4

3- GENEL VE İDARİ OiD. 4,7 4,3 5,1 6,1 9 9 8 9 10,0 7,6 11,2 7,9 7,1 a, a

4- TOPLAM GİDERLER(1+2*3) 50,7 48,2 62,5 70,1 99 99 99 99 119,8 100,3 122,2 95,6 94,4 95,6

(Aaortlsaanlar Hariç)

5- AMORTİSMANLAR 0,5 0,5 0,7 0,9 1 1 1 1 5,4 5,9 5,6 4,4 5,6 4,4

6- ÜRETİMİN TOPLAM GİD. 51,2 48,7 63,2 71 ,0 100 100 100 100 125,2 106,2 127,8 100 100 100

Tablo 2.16: (Dava»)

BAT I A L M A N Y A P  0L  0  MY  A iM  0  İ  LT E R E

Cari Fiyatlarla US Doları Cari Fiyatlarla Yüzda Car1 Fiyatlarla US Doları Cari Fiyatlarla Yüzda Cari Fiyatlarla US 9 Cari Fiyatlar

Olarak Kömür Mail yat1 DaQıtı» Olarak Kömür Ma11 yat1 Dağıtım Olarak Kömür Mailyatl X Dağıtım

1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 1985 1986 1985 1986

43,3 40,6 38,6 53,9 48 48 47 47 9,75 8,62 8,45 40 39 38 39,31 27,8 33,3 41,1

36,7 34,5 34,4 47,8 40 40 42 42 8,30 7.59 8.11 34 34 36 19,83 15,1 16,8 ?2,4

7,2 6,7 5,6 7,9 8 8 7 7 5,33 5,00 4,81 22 23 22 39,87 17,7 33,7 26,3

87,2 81,8 78,6 109,6 96 96 96 96 23,38 21 ,21 21 ,37 96 96 96 99,01 60,6 83,8 89,8

3,8 3,6 3,5 4,6 4 4 4 4 0,96 0.86 0,80 4 4 4 19,12 6,9 16,2 10,2

91,0 85,4 82,1 114,2 100 100 100 100 24,34 22,07 22,17 100 100 100 118,13 67,5 100 100

Kaynak: 1- Unitad Nationa, Tha Coal Situatıon 1n tah ECE Raglon 1n 1987. 

2- NCB Raport and Account a 1985/6



2.3.S-Fivatlar:

Dünya kömür fiyatları. 1981 yılında yaşanan son petrol fiyat 
artışlarından sonra, öngörülenin aksine gerilemiştir ve bu 
eğilimin önümüzdeki dönemde de sürmesi beklenmektedir. 1970’li 
yılların sonunda dünya ekonomik gelişmesi ve kömür talebi artışı 
için iyimser tahminlerde bulunulması sonucu arz fazlalığına yol 
açan yeni kapasiteler yaratılmıştır.

Yeni kömür üreticileri büyük ölçekli üretimlerini 
pazarlayabilmek içir girişken ve fiyat kırıcı bir politika 
izlemişler, ellerinde önemli ölçüde emniyet stoku bulunan kömür 
tacirleri de bu fiyat indirimlerini desteklemişlerdir.

Birisi, 1985 yılının ikinci varışında İngiltere’deki maden 
işçilerinin grevinin bitmesini izleyen dönemde, diğeri ise 1986 
yılının ilk yarısında olmak üzere, petrol fiyatlarında iki önemli 
düşüş meydana gelmiş ve bu da yakıt arzında rekabeti doğurmuştur. 
Dünya buhar kömürü fiyatları, 1985’in son çeyreğinde, ısı 
eşdeğeri baz alındığında, Avrupa petrol fiyatlarından *50 oranın
da ucuz iken, yılın ilk çeyreğinde, *62 daha ucuz olarak 
gerçek 1eşmi şti r.

Buhar kömürü ithalat fiyatları, 1986'nın son iki çeyreğinde 
özellikle Japon pazarında dikkat çekici ölçüde düşmüştür. AET 
üyesi ülkelerin, AET üyesi olmayan ülkelerden gerçekleştirdikleri 
koklaşabilir ve buhar kömürü ithalatı da yaklaşık olarak aynı 
düzeyde (*9,2 ve *9,6) artış göstermiştir.

1986 yılında, Japonya’nın koklaşabilir taşkömürü ithalat 
pazarında, Avustralya (pazar payı *43, fiyat indirimi *8) belir
gin bir fiyat indirimi yapmıştır. Fiyattaki bu düşüş, Avustralya 
dolarının Japon Yen’i ve ABD doları karşısındaki belirgin değer 
kaybına bağlı olarak gelişmiştir. Avustralya 1986’da *2 oranında 
bir fiyat indirimi daha gerçekleştirmiştir.

ABD dolarının 1985’deki devalüasyonu ulusal kurlara yansıyan 
belirgin fiyat indirimlerine neden olmuştur. Birçok ihracatçı 
ülkede, ABD doları cinsinden FOB fiyatlar, bu durumdan önemli 
öçüde etkilenmiştir.

1984-85 döneminde, Avustralya buhar kömürü fiyatlarında 
5 dolar/ton gibi önemli bir düşüş gözlenmiş ve 1986’da da 
1 dolar./ton’ 1 uk bir«düşme kaydedilmiştir. Son iki y ı l ı n  (1986-87) 
ilk çeyreklerinin kıyaslanması, Avustralya buhar kömürü ihracat 
FOB fiyatlarında *10’luk bir azalma göstermektedir.



1984’te Güney Afrika buhar ve koklaşabilir kömür için 
ortalama FOB fiyatları, Avustralya ve ABD’ne oranla belirgin 
ölçüde düşüktür. Güney Afrika 1985’te, buhar kömürü fiyatlarım 
Avrupa pazarında bir ölçüde yükseltmeyi başarmış ve Avustralya 
fiyatları, Güney Afrika fiyatlarına yaklaşmıştır. Diğer yandan, 
Avustralya ve ABD’nin koklaşabilir kömür ihracat fiyatları, Güney 
Afrika fiyatlarına göre belirgin ölçüde yüksekliğini korumaktadır.

Mevcut kömür pazarında ihracat kapasitesinin talep edilen 
miktarı £10 oranında geçtiği tahmin edilmektedir. Kömürün ticari 
fiyatı da bu fazla arz ile belirlenmektedir.

U,1 uslararas^ kömür pazarında kömür fiyatları 1987’nin ilk 
yarısında düşmeye devam etmiş (koklaşabilir kömür £6,4, buhar 
kömürü £4.0) fakat ikinci yarıda toparlanmış ve deniz nakliyatı 
ücretleri de yükselmiştir.

1987 yılında ham petrol fiyatları £11 oranında yükselmiş fakat 
yıl sonunda yeniden 15 dol ar/vari 1’nin altına inmiştir. Tabii ga 
ithal fiyatları da Avrupa ve Kuzey Amerika’da £11 oranında 
yükselmiştir. Kömür fiyatları 1980 yılına göre gerçek anlamda £26 
daha ucuzdur.

ithal kömür AEK’da üretilen kömürden çok daha ucuzdur. Güney 
Afrika, uluslararası kömür pazar fiyatım belirleyen bir ülke 
konumunu devam ettirmektedir.

Kömür ihraç fiyatları (FOB) 1987’nin 9. ayına kadar düşmeye 
devam etmiştir. Avustralya bühar kömürünün ihraç fiyatı bir önce
ki yıl 31 dolar/ton iken Eylül 1987’de 27 dolar/ton olmuştur. ABD 
buhar kömürü ihraç fiyatı bir önceki yıl 47 dolar/ton iken 
Eylül 1987’de 43 doiar/ton olmuştur. Koklaşabilir kömür fiyatları 
da benzer şekilde düşmeler göstermiştir (Avustralya için £20, 
ABD için £10). Avustralya koklaşabilir kömür ihraç fiyatı Eylül 
1986’da 43 dol ar/ton’dan Eylül 1987’de 36 dol ar/ton’a düşmüştür.
ABD koklaşabilir kömür fiyatı aynı süre içinde 52 dolar./ton’dan 
48 dolar/ton’a düşmüştür.

t»

Eylül 1987’den sonra buhar kömürü CİF Avrupa fiyatları menşei 
ve kaliteye bağlı olarak 35-45 dolar/ton’a yükselmiştir. Kok
laşabilir kömür fiyatları Avustralya ihraç fiyatlarından dolayı 
düşük konumunu muhafaza etmektedir. ülkeler bazında ifade edilen 
gerçek kömür fiyatları 1987 yılında dolar kurunun düşmesinden 
dolayı düşme göstermiştir.

ihraç (FOB) fiyatları düşmesine rağmen buhar kömürü ithal 
fiyatları (CİF) sabit kalmış veya az miktarda yükselmiştir. (Gemi 
navlun ücretlerinin yükselmesi nedeniyle) Japonya’da buhar



kömürü ithal fiyatları azalma göstermiştir. ülkeler para birimi 
yönünden koklaşabilir kömür ithal fiyatları Avrupa’da *5 
Japonya’da 9610 azalma göstermiştir.

Ortalama kömür ithal fiyatları Tablo 2.17’de görülmektedir.

Tablo 2.17: Kömür ithal fiyatları ( CİF),Dolar/ton

1 986 1987

Buhar kömürü, CİF Avrupa 45,50 41 ,40
CİF Japonya 44,80 42,00

Koklaşabilir Kömür,CİF Avrupa 58,20 56,00
CİF Japonya 57 ,00 54,00

Kaynak: IEA, Coal Information, 1988

Buhar kömürü ve koklaşabilir kömür AEK kaynaklı olmayan ihraç 
pazarlarında daha ucuzdur. Eylül 1987’de AET, Avustralya’dan 
ithal edilen buhar kömürü için 45 dolar./ton (CİF) ödeme yapmıştır 
AET’ye diğer kaynaklardan gelen buhar kömürlerinin fiyatı şöyle 
olmuştur: Güney Afrika: 31,40 dolar./ton (pazar payı 9630),
ABD: 53 dolar/ton, Polonya: 50,00 dolar./ton, SSCB: 43,50
dol ar/ton.

Japonya, AET ülkeleri ile karşı 1 aştırı1dığında buhar kömürü 
için Avustralya’ya 3,60 dolar./ton (pazar payı *70) daha az, 
SSCB’ne 4,70 dolar/ton daha az, Çin’e 10,00 dolar./ton daha az, 
Kolombiya’ya 10 dolar./ton daha az. Güney Afrika’ya 9,60 dolar./ton 
daha fazla ödeme yapmıştır.

AET, Eylül 1987’de koklaşabilir kömür için Avustralya’ya
50.60 dolar./ton (toplam kömür ithalatının *30’u), Güney Afrika’ya
37.60 dolar./ton (toplam ithalatın *1 ’ i ) ABD’ye 55,00 dolar./ton 
(toplam ithalatın *55’i) Polonya’ya 53 dolar./ton, SSCB’ne 50 
dolar./ton CİF ödeme yapmıştır,

Japonya AET ülkeleri ile karşılaştırıldığında koklaşabilir 
kömür için, Avustralya’ya 3,50 dolar./ton daha az (*45 pazar 
payı), ABD’ye 9 dolar/ton daha az, Güney Afrika’ya 5,50 dolar./ton 
daha az (*20 pazar payı), SSCB’ne 2,00 dolar./ton daha fazla, 
Çin’e 8,50 dolar./ton fazla ödeme yapmıştır. Japonya’ya Kanada 
koklaşabilir kömürü primli fiyat ile 64,00 dolar./ton’a 
mal olmuştur.



1987’de deniz nakliyat ücretlerinin yükselmesi kömür ihraç 
gelirini daha da azaltmış ve rekabeti arttırmıştır. 1987’de
deniz nakliyat ücretleri ortalama olarak 4.00 dolar/ton 
yükselme göstermiştir. Avustralya’dan Avrupa’ya taşıma oranı 8,00 
dol ar/ton’dan 12,25 dolar/ton’a, Kolombiya’dan 3,50 dol ar/ton’dan 
7 dolar/ton’a yükselmiştir. Bu yükselmenin nedeni ticaretin 
artmasından ziyade taşıma kapasitesinin düşmesinden
kaynak 1anmaktadır.

2.4-T icaret:

1950’li ve 1960’lı yılların başında uluslararası kömür 
ticareti birbirine yakın ülkeler arasında karayolu ile yapılmakta 
idi. 1970’1 i yılların başında, özellikle OECD ülkelerinin 
koklaşabilir taşkömürüne olan taleplerinin artması ve talebin 
yerli üretim yerine deniz taşımacılığı ile yapılan kömür 
ithalatıyla karşılama yolunu seçmeleri, ayrıca Batı Avrupa’lı 
geleneksel kömür ve demi ı—çelik üreticisi ülkelerin yüksek 
maliyetleri nedeni ile ithal kömüre dönmeleri dünya kömür 
ticaretinin büyümesine neden olmuştur. Son zamanlarda sanayileri 
gelişmekte olan ülkelerden Güney Kore ve Brezilya önemli birer 
koklaşabilir taşkömürü ithalatçısı durumuna gelmişlerdir.

1973 yılından sonra petrol fiyatlarındaki hızlı artışlar 
mevcut birçok tesisin kömüre çevrilmesine neden olurken, yeni 
kurulan elektrik üretim tesislerinin kömüre dayandırılması ve 
çimento sanayiinde kömüre dönülmesi, bu dönemde kömüre olan tale
bi artırmıştır. 1978 yılında petrol fiyatlarının bir kez daha 
artması kömür ticaretine olan eğilimi kuvvetlendirmiştir.

1973-1985 yılları arasında dünya kömür ticareti %91 oranında 
artmıştır. Aynı dönemde deniz yolu ile yapılan ticaret iki katına 
çıkmıştır. Halihazırda, dünya kömür ticaretinin 5K74’ü deniz yolu 
ile yapılmaktadır.

1980-86 yılları arasında Avrupa Ekonomik Komisyonu Bölgesinde 
taşkömür ticareti %9 oranında artarken, Japonya pazarında aynı 
oran %23’e ulaşmıştır.

Dünya pazarlarındaki en büyük ihracatçılar Kuzey Amerika, 
Avustralya ve Güney Afrika’dır. Polonya, 1985’te toplam 36 milyon 
tonluk ihracat hacmiyle ve 1986’da da sadece Avrupa Ekonomik 
Komisyonu bölgesinde yaptığı 31 milyon tonluk ihracat hacmiyle 
önemli ihracatçı ülke pozisyonunu korumaktadır. Dünya pazarlarına 
yeni giren Çin ve Kolombiya, varlıklarını belirgin bir şekilde 
hissettirmelerine rağmen, dünya ticaretine katkıları halihazırda 
düşük düzeyde seyretmektedir.



4-0
ABD, 1978 yılından bu yana. Güney Doğu Asya. Japonya. Latin 

Amerika’daki ve 1980’li yılların sonunda Polonya’nın Batı Avrupa 
pazarından çekilmesi ile Avrupa pazarlarındaki payını büyük 
ölçüde artırmış ve koklaşabilir taşkömürü ihracatım iki katına, 
buhar kömürü ihracatım ise üç katına çıkarmıştır. 1984-85 yılla
rında İngiltere’de ocakların modernize edilerek rekabetçi bir 
yapıya dönüştürülmesini amaçlayan yapısal düzenleme programının 
yol açtığı grevler de, ABD’ye Avrupa pazarında yeni fırsatlar 
yaratmıştır. ABD’nin Avrupa pazarında edindiği başarının aksine, 
1980-86 yılları arasında Japonya’ya yaptığı ihracatlarda belirgin 
ölçüde (*50,7) düşüş kaydedilmiştir.

Japonya ve Güney Doğu Asya, Kanada’mn en önemli ihraç 
pazarlarını oluşturmaktadır. 1980 yılına oranla, 1986’da 
Japonya’ya yapılan ihracat hacmi yaklaşık iki katına çıkmıştır. 
1980’li yılların başında ihracatta görülen duraklama, 
madencilikte ve taşımacılıkta yani kapasitelerin yaratılması ile, 
1984’de yaklaşık *50 oranında artış göstermiş, 1985’te ise *10
oranında büyüyerek 27,4 milyon tona ulaşmıştır.

Avustralya 1984 yılında dünyanın en büyük ihracatçısı olarak 
ABD’yi geride bırakmış ve bu büyüme, 1985’te toplam ihracatının 
87,9 milyon tonu aşmasıyla daha da bel irginleşmiştir. 1986/1987
finansman yılında Avustralya’nın toplam mal ihracatında kömür 
*15’lik bir pay almıştır. Avustralya, ihracatlarım taşkömürü 
türü (*57 koklaşabilir kömür, *43 buhar kömürü) ve coğrafi dağı
lım (Batı Avrupa, Japonya ve Güney Doğu Asya) açısından dengeli 
olarak gerçekleştirmektedir.

Avustralya, 1980-86 yılları arasında Japonya’ya yaptığı 
ihracatlarda *45 oranında büyüme kaydederken. Batı Almanya paza
rındaki büyüme oranı *162 ile Japonya’nın yaklaşık üç katı olarak 
gerçekleşmiştir. Avustralya, 1987 yılının ilk çeyreğinde 
Japonya’nın koklaşabilir kömür ithal pazarında *46.9 oranında 
buhar kömürü ithal pazarında ise *71,2 oranında paya sahiptir.

1980’li yılların başındaki grevlerden sonra Polonya’nın 
ihracatı büyük ölçüde gelişmiş ve 1984 yılı itibariyle 43 milyon 
tona u-laşrmştır. Ancak, 1985 yılında, Polonya, gelişen yurt içi 
talebi karşılamak amacıyla toplam ihracat hacmini 36 milyon tona 
düşürmüş ve Merkezi Planlı Ekonomi ülkeleri ile Batı Avrupa 
pazarlarındaki payım azaltmıştır.

Polonya, Batı Avrupa’ya 1980 yılında 18,6 milyon ton ihraç 
ederken 1986 yılında ihracat hacmi 14,7 milyon tona düşmüş (*20,S 
azalma) öte yandan Merkezi Planlı Ekonomi ülkelerine yaptığı 
ihracatlarında *52 oranında artış saptanmıştır.



Güney Afrika, 1978 yılında 15 milyon ton olan ihracat hacmini 
tedricen artırarak, 1985’te 44,5 milyon tona ulaştırmayı
başarmıştır. OECD’ye üye Avrupa ülkelerine yapılan ihracat, Güney 
Afrika’nın toplam ihracatının yarısından fazlasını oluşturmakta 
diğer yarısını ise *20 ile Japonya ve Güney Doğu Asya ve *5 ile 
Orta Doğu paylaşmaktadır. Avrupa’ya yapılan ihracatın 
yarısından fazlasını koklaşabilir kömür oluşturmaktadır. Güney 
Afrika, 1980-86 yılları arasında Japonya pazarına ihracatta *123 
büyüme gerçekleştirmiş, ancak 1985-86 yılları arasında *13,6 
oranında düşüş kaydetmiştir.

Buhar kömürünün en büyük ithalatçısı olan OECD ülkeleri 1985 
yılında dünya buhar kömürü ithalatından *47 oranında pay 
almışlardır. Aynı yıl Asya ülkelerinin payı *16,6 olarak 
gerçek 1 eş irken, Merkezi Planlı Ekonomi ülkeleri ve Japonya’nın 
payları sırasıyla *14,7 ile *13,9 olmuştur.

Koklaşabilir kömürün en önemli tüketicisi olan Japonya, 1985 
yılında 69 milyon tona ulaşan taşkömürü ithalatının 60 milyonunu 
OECD ülkelerinden ithal etmiştir.

1980 yılında 2660 milyon ton kömür eşdeğeri (Mtce) olarak 
gerçekleşen dünya kömür talebinin, 1990 yılında *45 oranında 
artarak 3866 milyon tona (Mtce), 2000 yılında ise, 1980 yılına 
oranla *90 büyüme ile 5051,8 milyon tona (Mtce) ulaşması beklen
mektedir (Tablo 2.7). Bu da, 2000 yılı itibariyle toplam tüketi
min yaklaşık iki katı artması demektir. Talebin yıllık ortalama 
artış hızının 1980-90 döneminde *3,8 olacağı, 1990-2000
yılları arasında ise bu büyüme hızının 1973-1980 döneminde 
gerçekleşen yıllık *2,1 oranındaki büyüme hızının üzerinde ve 
*2,7 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinde, 1980 yılına oranla 
1990’da_ kömür talebinin 92 Mtce artması beklenmekte, yıllık 
ortalama artış hızının ise 1980-1990 döneminde *2,5, 1990-2000
döneminde *1,9 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

AET ülkelerinin üretiminde de artış beklenmekla birlikte 
bunun talepteki artışa oranla daha düşük düzeylerde seyredeceği 
düşünülmektedir. üretim artışı, 1980 yılına orşnla 199û’da 16
milyon ton (*6), 2000,yılında ise 32 milyon ton (*12) olarak
gerçekleşecektir.

ithalatın, 1980 yılına oranla, 1990 ’da 58,1 milyon tona 
(*60), 2000 yılında ise 121,3 milyon tona(*125) ulaşarak, 1980-90 
dönemi için *5,5, 1990-2000 yılları arasında ise *3,7 oranındaki
y ı l l ı k  büyüme hızlarına erişmesi beklenmektedir. İngiltere hari
cindeki bütün AET ülkeleri ithalatlarım 2000 y ı l ı ,  itibariyle 
arttırmayı planlamaktadır. öte yandan, başta Federal Almanya
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olmak üzere, AET ülkeleri ihracatında düşüş beklenmektedir. AET 
ülkelerinin 1980 yılında 28 milyon ton olan ihracatlarının 
1990’da 21 milyon tona, 2000 yılında ise 11 milyon tona düşeceği 
tahmin edilmektedir.

1980 yılına oranla. 1990’da Batı Avrupa talebinin 174,3 
milyon ton (£41,7), 2000 yılında ise 307,6 milyon ton (£73,6)
olması beklenmektedir, üretim ve ithalatta da talebi karşılayacak 
düzeyde artışlar planlanmakta, üretim ve ithalat için 1990’da 
£18,5 ile £77,4, 2000 yılında ise £30,3 ile £146,9 oranlarında
büyüme hızı öngörülmektedir.

Doğu Avrupa’nın en önemli kömür üretici ve tüketicilerinden 
SSCB’nin , 1980 yılına oranla, 1990 ve 2000 yıllarında üretimde
£39,8 ile £53,3 oranlarında artış göstermesi, talep artışlarının 
ise aynı dönemlerde £31,8 ile £32,8 olarak gerçekleşmesi 
bekienmektedi r.

SSCB , 1980 yılında 19,4 milyon ton olan ihracatını, 2000
yılında belirgin ölçüde arttırarak 120,7 milyon tona ulaştırmayı, 
1980 yılında 10 milyon ton olan ithalatım ise, 1990-2000 
yıllarında da aynı miktarda korumayı planlamaktadır.

1980 yılında Amerika kıtası toplamı içerisinde £90,6 oranında 
talep, £92,6 oranında ise üretim payına sahip olan ABD’nin, 1990 
ve 2000 yılları için toplam talebinin £39,5 ile £112,8 
oranlarında büyüme göstermesi beklenmektedir.

ABD’nin üretim ve ithalatındaki artışların ise yine 1980 
yılına oranla, 1990 yılında £37,8 ile £52,5 arasında 2000 yılında 
ise £112,5 ile £152,4 arasında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir

2000 yılı itibariyle en yüksek kömür talebinin Japonya’da 
yaşanacağı ve yetersiz üretim nedeniyle ithalatın tüketimi 
karşılama oranının £25 dolaylarında seyredeceği beklenmektedir. 
1980 yılına oranla, 2000 yılında üretimdeki artış £117, 
ithalattaki artış ise £239 oranlarında gerçek 1 esecektir.

2.4.3-İhracat:

1987 yılı kömür ticareti hacmi 367 milyon tona yükselmiş ve 
bu pazarda en büyük arz yapan ülkeler Avustralya, ABD, Güney 
Afrika, SSCB ve Polonya olmuştur. 1987 yılında bu beş ülke dünya 
kömür ticaretinde £79 pay almışlardır.

1987’deki talep durumu büyük kömür ihracatçısı ülkeler 
üzerinde değişik etkiler yapmıştır. Avustralya ve SSCB ihracat



miktarlarım artırırken ABD, Güney Afrika ve Polonya’da azalmalar 
i zlenmi şti r.

Avustralva

Avustralya’nın 1933 yılından itibaren kömür ihracatında 
sürekli artışlar gözlenmektedir. 1987 yılındaki ihracatı, 1986 
yılındaki ihracatının 8 milyon ton üzerine çıkarak 100 milyon 
tona yükselmiştir. En büyük pazarı Japonya daha sonra Batı Av
rupa’dır. Avustralya 1987 yılında dünya kömür pazarında *28’lik 
bir paya sahip olmuştur.

ithalat ve ihracatta fiyatlar kadar döviz kurlarındaki 
değişmelerde önemli yer tutmaktadır. Avustralya doları ile ABD 
doları arasındaki kur oram, Avustralya kömüründe ihracın 
artmasında önemli rol oynamıştır. 1986’dan önce Avustralya ihraç 
işlemlerinin kolaylığı ve rahatlığı ihracatçının işine 
yaramış fakat daha sonra hükümetin müdahale etme durumu söz 
konusu olmuştur. örneğin Ekim 1987’de Japonya’ya yapılması 
planlanan kömür ihracatı asgari fiyatın altında olması nedeni ile 
hükümet tarafından veto edilmiştir.

ABD

ABD’nin ihracatı 1987 yılında 9 milyon ton azalarak 70 milyon 
ton olmuştur. Dünya kömür pazarında %20 paya sahiptir. ABD’nin 
Kanada’ya yaptığı kömür ihracatı 1987’de yükselme göstermiş, 
fakat en büyük pazar Avrupa’ya azalma göstermiştir. Dünya 
pazarında ABD kömürlerinin rekabet gücü zayıftır ve bu yüzden 
birçok kömür ocağının kapanması beklenmektedir.

Günev Afrika

1987 yılında Güney Afrika 43 milyon ton kömür ihracatı 
yapmıştır (bir önceki yıldan 3 milyon ton daha az). Azalmanın 
nedeni Fransa ile İskandinav ülkelerinin Güney Afrika kömürünü 
boykot etmesidir. 1986’da olduğu gibi, düşük fiyatlara rağmen, 
kaybolan Avrupa pazarı yerine 1987 yılında Asya’da pazar yaratı
lamamıştır. Asya’da Çin’in rekabeti etkili olmuştur. Buna rağmen 
Avrupa,Güney Afrika’nın en büyük kömür pazarı olmuştur.

Güney Afrika’nın kömür ihracatı bir çok faktör yüzünden 
azalma göstermiştir. Maden işçilerinin ücretleri %20 yükselmiş, 
demiryolu taşıma ücretleri iki katına çıkmış ve Güney Afrika 
Rand’ı ABD doları karşısında kuvvetli kalmıştır.

Bütün bu nedenler yüzünden kömür ihracatçı1 arının kazançları 
düşmüş ve altından sonra Güney Afrika’da en büyük ihraç ürünü 
olan kömür ekonomi de bir bozulmaya sebep olmuştur.



SSCB

SSCB, 1987 yılında 35 milyon ton kömür ihracatı yapmıştır, 
ve bir önceki yıla nazaran &6’lık bir artış olmuştur. Bu artış 
ile pazar hissesi Polonya’nın üzerine çıkmış ve dördüncü büyük 
kömür ihracatçısı ülke durumuna gelmiştir.

Japonya’ya yapılan ihracatta 1986 yılında 1 milyon ton 
üzerine çıkılmıştır. Artan iç talep iç üretim ile karşılanmıştır.

Polonva

1987 yılında 3 milyon ton azalma ile 33 milyon ton kömün 
ihraç edilmiştir. ihracattaki azalmanın nedeni iç talebin 
artması dı r.

Kanada

1987’de kömür ticaretindeki durgunluk ihraca dayalı Kanada 
kömür endüstrisini etkilemiştir. 1987 yılında Kanada 26 milyon 
ton ile bir önceki yıl seviyesinde ihracat yapmıştır. Kanada’mn 
en büyük kömür pazarı Japonya’dır. 1987 yılında Asya ülkelerine 
yapılan ihracat toplam ihracatın *86’idir ve bunun büyük kısmı 
koklaşabilir kömürdür.

Cin Halk Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti taşkömürü ihracatım 3 milyon ton artış 
ile 13 milyon tona yükseltmiş fakat hedeflediği 16 milyon tona 
ulaşamamıştır. En büyük pazar Japonya (4 milyon ton), Hong Kong, 
Filipinler, Endonezya ve Kuzey Kore’dir.

Batı Almanya

1987’de Batı Almanya’nın kömür ihracatı 3 milyon ton azalma 
ile 9 milyon ton olmuştur (dünya kömür ticaretinin % 3 ’ ü ) .

Kolombi va

1987’de Kolombiya 4 milyon ton artış ile 9 milyon ton kömür 
ihracatı yapmıştır. Fakat ihracat fiyatları maliyetleri karşıla
mamaktadır. Rezervlerinin 20 milyar tonun üzerinde olduğu tahmin 
edilen Kolombiya’da kahve ihracına bağlı olan ekonomi kömür ihra
cına doğru yönelmektedir. 20 sene içinde üretimin 80 milyon tona 
çıkması hedef alınırken bunun 60 milyon tonu ihraç edilecektir.

ilk ana proje kuzey-döğu Kolombiya’da El Cerrejon ocağıdır. 
Ocak, bir devlet kömür şirketi (Carbocol) ile Exxon’un yan 
kuruluşu olan Intercor tarafından işletilecektir. Proje içinde



4.5
bir şehir inşaası, karayolu. demiryolu ve liman inşaasıda 
bu1unmaktadır.

2.4.4-ithalat:

Uluslararası kömür pazarında ithalat yapan ülkeler pazar 
durumunu tayin etmektedir1 er. Arz yapan ülkelerin çokluğu talep 
eden ülkelerin azlığı önemli rol oynamaktadır. Talepteki 
düşüklüğün nedeni gelişmiş batı ülkelerinde hüküm süren düşük 
seviyedeki ekonomik gelişme ve ucuz petrol ve tabii gazdan ileri 
gelmektedir. Ayrıca nükleer enerii gözardı edilemez (özellikle 
Japonya ve Güney Kore).

Dünya kömür ticaretinde Güney Afrika’ya rakip olarak Çin 
Halk Cumhuriyeti ve Kolombiya yeni kömür pazarları aramaktadır. 
Uluslararası kömür pazarında düşük fiyatlar kömür ihraç eden 
ülkelerde problemler doğurmuştur. Bu durum Kuzey Amerika. 
Avustralya ve Güney Afrika için de geoerlidir.

Dünya kömür ticaretinde Japonya ve AET ülkeleri en büyük 
kömür ithalatçısı ülkelerdir. Bu ikisinin toplam hacmi dünya 
taşkömürü ticaretinin 5680’ini meydana getirir.

Japonya

1987 yılında Japonya 91 milyon ton taşkömürü ithalatı
yapmıştır ve bu miktar bir önceki yıla nazaran 1 milyon ton daha
azdır. 560,7 artış ile 99.0 milyon ton ham çelik üretilmesine 
rağmen koklaşabilir kömür ithalatında 565 azalma olmuş ve 66 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

1986 yılında, ham çelik üretimi %7, koklaşabilir kömür ithali 
X1 azalmıştır. Bu azalma, yüksek fırınlarda daha az kok 
kullanmaktan ileri gelmektedir. Buna karşılık buhar kömürü 
ithalatı yükselmiştir. Japonya kömür ithalatının %70’i
koklaşabilir taşkömürüdür.

Avustralya’nın Japonya pazarında 5650 hissesi vardır (19S6’da 
5646). Kanada’mn hissesi 5620’dir. ABD koklaşabilir kömür için 
büyük bir kaynaktır. Buhar kömürü için Güney Afrika önemli bir 
kaynaktır.

AET

12 AET ülkesine AET dışı ülkelerden yapılan kömür ithalatı 2 
milyon ton azalma ile 95 milyon ton olmuştur. AET dışı ülkelerden 
yapılan ithalat 5630 civarında sabit kalmış fakat AET ülkelerinde 
çelik endüstrisindeki durgunluk ve teshin nedeniyle
kömüre olan talep azalmıştır. Japonya’da olduğu gibi yüksek
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fırınlarda kok kullanımı yerine injekte edilen kömür tozu miktarı 
artma göstermiştir (Tablo 2.18).

İtalya, AET dışı ülkelerden kömür ithal eden en büyük AET 
ülkesidir. Daha sonra Danimarka ve Fransa gelir. Hollanda’nın da 
yabancı ülkelerden ithal ettiği kömür miktarı artış 
göstermektedir. Federal Almanya’nın ithal kömüründe büyük 
düşmeler gözlenmektedir.

ABD. AET pazarında AET dışı ülke olarak en büyük paya 
sahiptir (*33). Avustralya, topluluğa yaptığı ihracatı artırmış 
ve ikinci sıraya yükselmiştir (pazar payı *25). Güney Afrika'nın 
pazar payında düşme görülmüştür. Polonya’nın AET’ye yaptığı ihra
cat aynı kalmış, Kolombiya gibi diğer ülkelerin ihracatında büyük 
artışlar görülmüştür.

Diğer Dünva ülkeleri

1987 yılında 6 milyon ton artış ile toplam ithalat 107 milyon 
tona yükselmiştir. Taiwan ve Hong Kong’un kömür talebi artış 
göstermektedir. Güney Amerika’da çelik üretimindeki aşırı 
yükselme koklaşabilir kömür talebini bu bölgede artırmaktadır. 
Güney Kore’de ise kullanılan nükleer enerjinin artması kömüre 
olan talebi azaltmaktadır.

2.4.5-AET T i careti:

Petrol fiyatları ile ABD dolarının değerinin düşmesi AET 
ülkeleri kömür ticaretini etkileyen en önemli faktör!erdir. Düşen 
petrol fiyatları, Avrupa çelik endüstrisindeki kriz koklaşabilir 
kömür satışlarım etkilemiştir.

AET, diğer ülkelerden yaklaşık 95 milyon ton taşkömürü 
ithalatı yapmıştır (pazar payı *30).

ABD dolarının Avrupa para birimleri karşısında değer 
yitirmesi Kuzey Amerika kömür ihracatçılarının AET ithal 
pazarındaki paylarım yükseltmiştir.

1985 yılında Danimarka ve Fransa, Güney Afrika kömürlerini 
boykot etmiştir. Bu yüzden Güney Afrika’nın pazar payı *25 
oranında azalma göstermiş ve 3. sıraya inmiştir, özellikle Fransa 
ve İtalya, Güney Afrika’dan aldıkları ithal kömür miktarım 
azaltmışlar, Batı Almanya ile ispanya ise artırmış1 ardır.

Avustralya dolarının deveTüasyonunu takiben Avustralya, Güney 
Afrika ile Polonya’nın kaybettiği kömür pazarım ele geçirmiştir. 
Avustralya böylece AET’ye kömür arz eden ikinci büyük ülke 
olmuştur (Tablo 2.19).



Gelecekte Batı Avrupa kömür ithal pazarını belirsizlik 
bekiemektedi r.

1- Doğuda ana kömür üreticileri (SSCB, Çin, Polonya) büyük 
kömür rezervlerini kısa süre içinde işletmekte ve kendi 
ihtiyaçlarım karşılamakta güçlüklerle karşı karşıyadır. Bu 
ülkelerden ihracat azalma aösterecektir.

2- Gelişmekte olan dünya ülkelerinden Batı 
ihracatı önemli bir gelişme göstermeyecektir.

3- Güney Afrika’nın kömür arzı politik 
belirsizlik aöstermektedir.

Avrupa’ya kömür 

vaoı- nedenivle

4- Uzun dönemde Avrupa’nın ilave kömü 
Avustralya’dan temin edilecektir. Fakat 
olduğundan daha yüksek olacaktır. Çünkü şu 
fiyatlarından kaynaklanan bu durumun uzun 
beklenmemektedir. ABD’de kömür maliyetleri ( 
54 dolar/ton, kapalı ocaklarda 64 dolar/ton 
ocaklarda 70 dolar./ton’u aşmaktadır. Halbuki 
düşük petrol fiyatlarından dolayı kömür fiyatl 
(FOB) arasında değişmektedir ve bu durumun uzu 
bekienmemektedi r.

r talebi ABD ile 
fiyatlar şu. anda 
anda düşük petrol 
süre devam etmesi 

FOB) açık ocaklarda 
’dur. Yeni açılan 
dünya piyasasında 

arı 36-45 dolar/ton 
n süre devam etmesi

5- Dünya kömür pazarında döviz kur değişim oranları çok 
önemli bir yer tutmaktadır ve bu durum şu anda Avustralya ve 
Güney Afrika gibi ülkelerin lehine çalışmaktadır, fakat gelecekte 
Güney Afrika’nın Rand’ı ile Avustralya ve ABD dolarının durumunu 
tahmin etmek imkansızdır.

6- Yukarıda sayılan risklere karşı Topluluk tarafından yerli 
kömür üretiminin geliştirilmesi çok önemli bir hale gelmektedir.

2.4.6-Doöu-Batı Ticareti:

Comecon ülkeleri arasındaki taşkömürü ticaretinin 1983 yılı 
içinde 1985 yılı seviyesinde gerçekleştiği sanılmaktadır (38 
milyon ton). SSCB’indeki yüksek üretimin dahili olarak mı 
tüketildiği yoksa diğer Comecon ülkelerine mi ihraç edildiği 
bilinmemektedir. Artan talep Polonya'dan -SSCB’ye ihraç edilen 
kömür ile karşılanabilir. Bu yüzden Polonya’dan Batı Avrupa’ya 
kömür arzında tahmin edilenden daha büyük bir azalma olmuştur. 
Polonya’nın taşkömürü ihracı 1 milyon ton azalma ile (%3) 1986
y ı l ı  içinde 37 milyon ton olarak gerçek!eşmiştir. Bunun en büyük 
nedeni iç talebin artması sonucu ihraç edilecek, 
kömür miktarının azalmasıdır. AET’ye yapılan ihracat önemli 
ölçüde azalırken Comecon ülkelerine yapılan ihracat (özellikle 
SSCB’ne) yükselmiştir.



Tablo Taşküaürü Tlcaratl

İHRACATCILAB BELÇİKA FRAHBA B.ÜİHANYA HOLLANDA IMfliLTEBE &JUBUSA ÇEKOSLOVAKYA PftLOHYA RSCB
İTHALATÇILAR 1966 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1907 1986 1%87 19tiB 1987 1986 1987 1000 1907 1986 1987

BATI AVRUPA 988 924 613 192 6930 5615 623 621 2812 2367 11966 9719 1005 1005 14564 15184 6786 6708

AVRUPA EKONOMİK TOPL. 892 828 541 120 6665 5350 597 595 2592 2147 11287 9040 300 300 £855 9475 1683 1605

Balçlka - - 15 20 1620 1060 44 80 51 50 1730 7210 - - 382 425 83 45

Danlaarka - - - - 6 - 9 - 1067 1200 1082 1200 9 - 1547 1550 608 610

Fransa 191 250 - - 2274 2 0 2 0  249 310 517 170 3231 2750 - - 241 650 85 150

Batı Alaanya 292 200 411 100 - 51 221 200 975 500 290 300 2637 2500 514 500
Yunanistan - - - - - - -  - - - - - 1 - - - 77 80

İrlanda 8  71 35 17 501 280 632 280 - - 748 800

İtalya - - 23 1586 1280 - 9 1618 1280 - - 1141 1250 251 200

Lükaamburg 17 - - - 554 - - - 26 5- - - - 17 10

Hollanda 197 160 - - 700 585 - 897 745 - - 559 800

Portak 1 z 223 245 223 245 - - 92 1 0 0
İspanya 18 18 - - - 5 5 3 2 26 25 - 291 . 300

inglltara 169 200 21 - 439 400 218 200 - - 847 800 - - 1217 1100 48

010ER BATI AVRUPA 96 96 72 72 265 265 26 26 220 220 679 679 705 705 5709 5709 5103 5103

Avusturya - 3 3 64 64 1 0  10 77 77 802 602 1641 1641 680 680

Finlandiya - - - - - - - -  60 60 60 60 - - 2380 2380 1474 1474

Morvaç 50 50 55 55 79 79 3 3 61 61 248 248 - - 119 119

tsvaç 20 2 0  1  1  2  2 12 12 99 99 134 134 3 3 1062 1062 549 549

İsvlçra 26 26 13 13 120 120 1  1  - - 160 180 - - 12 12
Türk 1va ___ - -- -- -

Yugoslavya - - - - -  - - - - - 1 0 0  100 495 495 2400 2400

DOĞU AVRUPA (SSCB Dahil) 4 4 -.2 2 - - - - 5 6 1 4 4 6  1314 16557 14693 18106 18060
SSCB ___ _ _ _ _ _  _ _  - _ 11693 10000

DOOU AVRUPA (SSCB Hariç) 44 - - 22- - - - 6 6  1446 1314 4864 4693 18106 18060
Bulgaristan — - - - -- -- - - - -- — 3 1  3 0  6502 6600

Çakoslovakya ___ - - - - - - - - 1670 1500 3120 3000

Doûu Alaanya ___ - - _ - - 760 760 638 638 5616 5616

Macaristan 4 4 - - 2 2 - * - - - 6  6  254 254 585 585 1444 1444

Polonya ___ _ _ _ _ _  - - - - 831 800

Roaanya ___ - -- -- - -- 432 300 1940 1940 593 600

AVRUPA 992 928 613 192 6932 5617 623 621 2812 2367 11972 9725 2451 2319 31121 29877 24892 24768

KUZEY AMERİKA - - - - - - - - - - - - - -  - - _ -

Kanada - - - _ _ _ _ _  -  - - - - -

ABD - - - -

AEK BÖLGESİ 992 928 613 192 6932 5617 623 621 2812 2367 11972 9725 2451 2319 31121 29877 24B92 24768

LAT1H AMERİKA
Brazllya - - - - - - - - - 2298 -

ASYA
Japonya - - - - -- -- - - - - - 5317 5400

Günay Kora - - - - -- -- - - -

AFRİKA - - _ - -- -- - - - - - - 101 -

DOHYA 1045 928 687 470 7190 5775 2379 10105 2812 £3£2 1İ1U -10545 2451 23.19 24215 22212 3Û2fl£ Sfllfifi
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SSCB, 1986 yılı içinde 30 milyon ton kömür ihracatı yapmış, 
Japonya’ya yapılan koklaşabilir kömür ihracatı 1986 yılında 1985 
yılından daha az miktarda gerçekleşmiştir. SSCB’nde artan iç 
talep üretim artışı ve Polonya’dan ithal edilen kömür ile karşı
lanmıştır. Bu ülkede kömür arzında en büyük problem ulaştırma 
sektöründeki güçlüklerden kaynaklanmaktadır.

2•5-Cevre Sorunları:

Birçok ülkede kömüre çevre kirletici bir yakıt gözü ile 
bakımaktadır. 1982’den bu yana bu düşünceyi yenmek için teknolo
jik gelişmeler önemli boyutlara varmıştır. Kömürün yapısı itiba
riyle, diğer fosil yakıtlarla mukayese edildiğinde, insan sağlığı 
ve çevre korumada daha fazla önlem almaya ve daha fazla harcama 
yapmaya ihtiyaç vardır.

Çevre koruma sorunu teknik olduğu kadar ekonomik bir 
sorundur. Çevreyi korumak için yapılacak harcamalar toplum 
tarafından kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. Bu kararların 
sonuçları, kömürün enerii pazarındaki rekabetinde önemli rol 
oynar.

Kömür üretiminden meydana gelen çevre sorunları mesleki 
sağlık, maden atıklarının atımı, madencilik yapılan sahanın 
restorasyonu, suların kirlenmesi ve tasman olarak sayılabilir. 
Kömür nakliyatı ve stoklama, üretim ile kullanma arasındaki 
peryodun ayrı bir çevresel etkisi vardır. Kömür kullanıldığında 
hava ve su kirlenmesi katı atıklar önemli çevre sorunları
yaratmaktadır. Fosil yakıtların yakılmasında meydana gelen 
karbondioksitin çevreye olan olumsuz etkisi güncel konulardan
birisidir.

Kömür madenciliğini kontrol eden çevre kanunları birçok
ülkede bulunmaktadır. Bu kanunlar kömürü biten ocakların 
tehlike yaratmayacak şekilde düzenlenmesi ile ilgilidir, 
özellikle son yıllarda kömürün temizlenmesi çok önemli hale
gelmiştir. Kükürt ve azot oksitlerin emisyon limitleri, kömür 
yıkama tesisleri için özel temizleme ekipmanlarım 
•gerektirmektedir. Kömür üreticileri, kömürlerini satıştan önce
yıkama işlemine tabi tutmaktadırlar. Kömür üretimi sırasında 
kömüre yabancı madde karışmaması için daha dikkatli çalışılmakta
dır. Bu gibi çalışmalar, yüksek kapasiteli otomatik maden makina- 
ları ile zor olmakta ayrıca damarlardan mümkün* olduğunca fazla 
kömür alınmaya çalışılmakta geriye kömür bırakılmak istenmemekte
dir. Sonuçta kömür yıkama maliyetleri yüksek olmakta, düşük 
kükürtlü kömürler yüksek kükürtlü kömürlere göre pazarlarda daha 
çok aranmaktadır. Yüksek kükürtlü kömürler daha kompleks bir 
hazırlama tesisi aerektirmektedir.
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Kömür üretimi, hazırlanması ve nakliyatı ile ilgili olarak 
meydana gelen çevresel maliyetlerin büyüklüğüne etki eden birçok 
faktör vardır. Normal olarak çevre i 1 e-i 1gi1f, mal i yeti er kömür 
maliyetlerinin (nakliyat masrafları hariç) *25’ini aşmamaktadır. 
Çevre maliyetleri (baca gazlarının arıtılması ve atıkların atımı 
gibi) elektrik üretiminde sözkonusudur. En pahalı kısım baca 
gazlarından kükürdün alınmasıdır ve tesisin elektrik üretim 
maliyetlerinin *5-15’ini oluşturmaktadır. Bu işlem çok
yaygınlaşmaktadır ve zamanla maliyetlerde azalma beklenmektedir. 
Baca gazlarından katı maddelerin alınması elektrik üretim 
maliyetlerinin *1-4’ünü oluşturmaktadır ve bu maliyet tane 
küçüklüğüne bağlı olarak yükselmektedir. Küçük taneler en tehli
keli olanlarıdır'. Azot oksitlerin alınması (foto kimyasal duman 
ila olmaktadır) yakma şartlarının değiştirilmesi ile yapılmakta
dır ve elektrik üretim maliyetlerinin %1’ine mal olmaktadır.

Kömür yakıt olarak kullanıldığı zaman çevre kirliliği 
kontrolünün maliyeti daha yüksek olmaktadır (elektrik endüstrisi 
için geliştirilen yakma tekniklerinin küçük ölçekli tesislerde 
uygulanmasından kaynaklanan ekonomik kayıplar nedeniyle).

Bu ekonomik faktör ve gelecek çevre kanunlarındaki 
belirsizlikler kömür yakmayı düşünen endüstriyel kuruluşlar için 
vazgeçirici bir neden olmaktadır. Kömürün temiz ve ekonomik 
olarak kullanılması ve çevre kirletici1 erin zararsız hale 
getirilmesinde akışkan yatakların kullanılması önemli olmaktadır.

İngiltere’de kömür işletmeleri çevre ile ilgili nizamnamelere 
göre çalışmaktadır. Bu nizamnameler, Kontrol ve Kirlilik, 
Nehirler, Temiz Hava, Su Kaynakları, Milli Parklar ve 
Bağlantıları, Halk Sağlığı, Eski, Eserler ve Arkeoloji, Ormanlar, 
Rezervuar1 ar, Arazi Drenajı, işyeri Sağlığı ve İşgüvenliği, 
Tasman gibi konuları kapsar. ■<_ __



İngiltere’de yeni bir ocak planlaması sırasında çevre ile 
ilgili mümkün olan bütün şartlar incelenir. Çevre ile ilgili veri 
ve bilgiler yerel yetkililerden toplanır ve ilgili birimlerde 
görüşmeler yapılır. Sahanın ziraate elverişliliği incelenir. 
Biyolojik yapı araştırılır. Bir jeolojik rapor hazırlanır. 
Restorasyon planının gayesi sahanın madencilik öncesi karakterine 
tekrar dönmesidir.

İngiltere’de dört farklı atık yöntemi uygulanmaktadır:

a) Atıkların mahallinde stoklanması

b) Atıkların uzaklara şevki

c) Atıkların yeraltında ramble malzemesi olarak kullanılması

d) Atıkların endüstride kullanması

Atıkların ocak mahalline dökülmesi en pratik çözümdür. 
Arazide yapılacak yığınlar genel manzarayı bozmamalı ve 
yığınların yapılmasıyla meydana gelen görünüş orijinal kadar 
güzel olmalı ve ziraate uygun hale getirilmelidir. Uygun yerler 
ağaçlandırılır, özet olarak atık yığınları:

a) Emniyetli ve verimli yapılmalıdır.

b) Mevcut çevre ile uyum sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

c) Zirai alanlarda oluşturulmuşsa bu yığınlar en kısa zamanda 
ziraate uygun hale getirilmelidir.

d) Ocağın ses ve görüntü yapısına uygun olmalıdıç.

e) ikamet yerlerine 0,5 km’den daha yakın olmamalıdır.



Ocaklar için su gereksinimi ve ocak suları ile lâğım 
sularının arıtılması dikkate alınır. Ocak suları ile lağım 
sularının planlamaları yapılır. Kömür yıkama tesislerindeki sular 
otomatik olarak temizlenir, içindeki katı maddeler alınır ve su 
tekrar kapalı devreye sokulur. Ocak suları (ocaktan ve atık 
yığınlarından süzülen sular) uygun dizayn edilmiş dinlendirme 
tanklarına verilir, dinlendirilen sular mahalli derelere ve 
hendeklere drene edilir. Ocak suları fazla miktarda tuz (Klorin) 
ihtiva ederse bu sular hiç bir zaman derelere verilmez çünkü dere 
suları tarla sulamada ve hayvanlar tarafından kullanılabilir. 
Maden tesislerinde meydana gelen lağım suları arıtma tesislerinde 
arıtılır. Eğer bu lağım suları yerel teşkilatın arıtma 
tesislerine gönderilir ise bu tesislerde gerekli önlemler alınır. 
Arıtılan sular ocak suları ile birlikte ırmaklara verilir.

Çeşitli ülkelerde maden imalatlarının yeryüzünde bulunan 
tesis ve binalarda yaratacağı tasman etkileri, değişik
yöntemlerin kullanımıyla önceden tahmin edilmektedir. Bu 
tahminlere göre uygun işletme yöntemi seçimi ve pano dizaynı 
yapılmaktadır.

Bu konuda geliştirilmiş tasman tahmin modelleri ajjıpirik yada 
mekanik modellere dayanmaktadır. Dünyada en yaygın kullanım alanı 
bulan yöntem, İngiltere’deki arazi ölçümlerinin istatistiksel bir 
yaklaşımla derlenmesi sonucu geliştirilen ve Tasman 
Mühendisliğinin Elkitabı adı altında yayınlanmış olan yöntemdir. 
Bu yöntemle üretim yapılan panoda kalınlık, derinlik ve boy 
vs. gibi parametrelerin değişik değerlerine göre tasman tahmini 
yapılmaktadır. Yeryüzündeki yapıların korunması için gözönüne 
alınan en önemli tasman etkisi imalatın yapılar üzerinde 
yaratacağı çekme gerinimidir. Bu değer mm./m birimi ile ifade 
edilir, özellikle şehirleşmenin yoğun olduğu İngiltere ve Batı 
Almanya’da tasman hasarları ile ilgili yasalar uzun yıllardan 
beri uygulanmaktadır. Batı Almanya'daki 1984 yılına ait verilere 
göre tasman hasarlarının maliyeti 6-8 DM./ton arasında



değişmektedir. Batı Almanya’da mşkanizasyonun artması ile 
tüvenan kömürdeki atık madde miktarı artmıştır. Ocaklar ile 
şehirlerin içiçe olması atık malzemenin daha uzaklara 
nakledilmelerini gerektirir. Tasman hasarları, atıkların nakli ve 
çevre korumacıların karşı koymaları problemi artırmaktadır.

Çevre, koruma ile ilgili Batı Alman ve İngiliz Kanunları 
birbirlerine benzemektedir. Suyun temiz olması ve temin edilmesi 
hakkında Su Kaynakları Kanunu İngiltere’de olduğu gibidir. Buna 
göre bazı alanlar korunmaya alınmış özel su alanları olarak 
gösterilebilir ve bu alanlarda faaliyet göstermek için özel 
müsaadeler almak gerekir.

2 . 6- Diğer Problemler:

ilk petrol krizinden sonra birçok ülkede ithale dayalı 
enerjiye bağımİı1ığı'mümkün olduğunca minimuma indirilmesi hedef 
alınmıştır. Yerli kömürün kullanılması bu konuda en büyük 
çaredir. ilave olarak nükleer enerji, tabii gaz ve alternatif 
diğer enerji kaynakları sayılabilir. Termik ve jeolojik şartlara 
bağlı olarak değişik kömür havzalarında daha fazla yatırım 
yaparak yani üretim kapasiteleri yaratmak ve verimliliği artırmak 
gündeme gelmiştir. Ekonomik olmayan veya biten ocaklar belirli 
bir süre içinde üretime kapatılmalı ve belli bir süre içinde söz 
konusu havzada sosyal ve ekonomik problemler meydana gelmeyecek 
şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.

Bütün gayretlere ve yükselen petrol fiyatlarına rağmen AET’ye 
üye ülkelerde kömür endüstrisi devletin mali desteğine bağlı 
olmaya devam edecektir. Bu destek olmadan ocakların modernleşme 
gayretleri ve mevcut üretimlerini gerçekleştirmeleri dahi mümkün 
olmayacaktır. AET’nin politikası sonucu hükümetler kömür 
endüstrilerine yardım etmek için bir program hazır1amışlardır. 
(Topluluğun karar no.su 528/76/ECSC). Topluluğun aldığı kararlar 
doğrultusunda hükümetler koklaşabilir yerli kömür ve demir çelik 
endüstrisi için kok üretimini desteklemeye devam etmektedirler ve 
bu destek değişik şekillerde 1967’den bu yana yürürlüktedir.

Avrupa demir çelik endüstri sinde son 10 yıl içinde hüküm 
süren durgunluk devam etmektedir. Demir çelik üretiminde yıldan 
yıla azalmalar devam ederken halen 20 milyon ton üretim fazlalığı 
vardır. Demir çelik üretimindeki azalma koklaşabilir kömür 
talebinde bir azalmaya sebep olurken yüksek fırınlarda ağır 
petrol kullanılması da koklaşabilir kömür talebinde bir azalmaya 
sebep olmuştur. AET’de 1985’de 1 ton dökme demir için kullanılan 
petrol 3-5 kg iken 1986 sonunda bu miktar 30-40 kg’a 
yükselmişti r.



Demir çelik sektörüne taşkömürü satışlarında teknolojik
gelişmeler nedeniyle de azalmalar izlenmektedir. AET’de 1985’de 
kullanılan toz kömür miktarı 0,8 milyon ton iken 1986’da 1,1
milyon ten olmuştur. Petrol fiyatlarında gözlenen düşme 
kullanılan toz kömür miktarının daha da yüksek olmasını 
önlemiştir.

Avrupa kömür üreticileri tarafından yapılan bir araştırmaya 
göre 1990 yıllarında yüksek fırınlara enjekte edilecek toz kömür 
miktarı 6 milyon tona yükselecektir. Bu tahmin yapılırken petrol 
fiyatlarındaki değişmeler dikkate alınmamıştır. Bütün bu
gelişmeler demir-çelik sektörüne verilen koklaşabilir kömür 
miktarındaki azalmayı göstermektedir. 1 ton toz (pulverize)
kömür, 1 ton kokun yerini almaktadır. Bu, çelik üretimde ton 
başına tüketilen taşkömüründe 300-400 kg.lık bir azalmaya tekabül 
eder.

AET’de en büyük kömür üretici ülke inai1 tere’dir. 1986 yılı
içinde 104,5 milyon ton kömür üretmiştir. Çalışan ocak sayısı
200’den 120’ye indirilmiş ve işçi sayısında azalmalar
yapılmıştır. Verimlilik ve maliyetlerde gelişmeler olmuş fakat 
fiyatlar henüz maliyetleri karşılamamaktadır. üretimin 90 milyon 
tonu kapalı ocaklardan 15 milyon tonu açık ocaklardan
gelmektedir.

AET’de en randımanlı ocaklar Batı Almanya’dadır. 1986’da 32 
ocaktan 87 milyon ton kömür üretilmiştir. Düşük petrol fiyatları, 
ucuz ithal kömür ve Dolar/Mark kur oranından dolayı 6 kömür 
şirketine mevcut kapasitelerini sürdürebiİmek için Devlet yardımı 
çok büyük rakkamlara yükselmiştir. Batı Almanya’da koklaşabilir 
kömür için Demi ı—Çelik Şirketleri, Kömür Şirketleri ve Hükümet 
arasında 2000 yılına kadar ithal kömür fiyatı ile üretim 
maliyetleri arasında denge oluşmasına göre bir anlaşma mevcuttur. 
Bu anlaşma, 1990 yılından sonra diğer AET ülkelerine yapılacak 
koklaşabilir kömür ihracatı için geçerli değildir.

Ispanya’da 1986’da üretilen 16 milyon ton kömür küçük 
kömür şirketlerinden gelmektedir ve devlet kömür üreticilerini 
sübvanse etmektedir.

Fransa bazı kömür ocaklarım (Pas de Câlais gibi) kapatmakta 
üretimde kısıntıya gitmekte ve üretimini 11-12 milyon ton/yıl 
seviyesinde planlamaktadır.



Belçika’da 5 ocaktan 3’ü kapatılacak ve üretim 6 milyon 
tondan 3 milyon tona inecektir. Bu değişmenin hızı sosyal 
faktörlere (işsizlik gibi) bağlıdır.

AET’de şu anda ve gelecekte kömür üretiminin durumu hakkında 
iyimser olmak mümkün değildir.



3- TÜRKİYE’DE DURUM

3.1- Taskömürünün Türkiye’de Bulunuş Şekilleri ve 
Uluslararası Şpasifikasvonlara Uygunluğu

Türkiye’nin tek taşkömürü üretim havzası olan Zonguldak Kömür 
Havzası’rda bulunan çeşitli kömür damar1 arından üretilen 
kömürlerin uluslararası sınıflandırmaya göre, «grupları ve kod 
numaraları tesbit edilmiştir.

Havzada halen Armutçuk, Kozlu, üzülmez, Karadon ve Amasra 
Müesseselerinden üretim yapılmaktadır. Batı ve Doğu kanatlarda 
bulunan Armutçuk ve Amasra Müesseselerinde mevcut damarlardan, 
pişme ve koklaşma özellikleri bakımından zayıf kömürler 
üretilmektedir. Bu kömürler ya hiç koklaşmaz veya pek zayıf ve 
orta derecede koklaşma özelliği gösterirler. Buna mukabil 
havzanın orta bölgelerindeki üretim bölgeleri olan Kozlu, üzülmez 
ve Karadon Müesseselerindeki kömür damar 1 arından yapılan üretim 
ise, sayıları az bazı damarların zayıf ve orta derecede koklaşma 
özelliklerine rağmen, genellikle çok iyi koklaşabilme özellikleri 
gösterir. Doğu ve Batı kanat bölgelerinde üretim diğer üç bölgeye 
oranla düşük olduğundan, genel olarak Zonguldak Havzası kömürleri 
uluslararası sınıflandırmaya göre çok iyi pişme ve koklaşma 
özellikleri gösteren kömürler olarak gösterilir ve VC, VD, VB 
gruplarına dahil edilir.

Tablo 3.1’de TTK üretimi taşkömür1 erin karakteristik
özellikleri ve sınıflandırmaları (mm ebat avırımlı kömür cinsleri 
itibariyle) verilmektedir.

Fivat Teşekkülü:

Taşkömürü üretimi devlet tekelinde olması nedeniyle 1984 
yılma kadar taşkömürü fiyatları Bakanlar Kurulu kararı ile 
tesbit edilmekte.iken, 8.6.1984 tarih, 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname gereğince fiyatların tesbıti TTK Yönetim Kurulu’na 
veri İmi şti r.

Sürekli ticari maliyetinin altında fiyat tesbit edilmesine 
karşın, Hükümetçe 1978-1982 yılları arası Kurum zararına 
sübvansiyon uygulaması yapılmış, 1983-1985 yıllarında ise mahrum 
kalınan kâr payı uygulanmıştır. Böylece bu yı1larda Kurumun fi- 
nans ihtiyacı Hâzinece karşı1anmıştır.

233 Sayılı KHK ile fiyat tesbitınin Kurum Yönetim Kurulu’na 
verilmesini takiben mahrum kalınan kâr payı uygulaması da 1985 
yılı sonu itibariyle kaldırı1 mıştır. Bu arada toplam satış



Tablo 3.1: Türk1ya Taşkömürü Kurumu üretimi Taşkösürlerin Karakter istik Özellikleri 

va Sınıflandırılmaları (ma Ebat Ayırıalı Kömür Cinslari itibariyle)

ZONOULOAK LAVVARI 

{KOZLU VE ÜZÜLMEZ MÜESSESELER!)

ÇATALAOZI LAVVARI 

(KARADON MUESSESESt)
Nitelikler

+50 1B-50 10-18 0-10 0-0,5 Mikst. +50 18-50 10-18 0-10 Mikst
Rutubet (*r) X 2±1 3+1 4+1 12İ2 6+1 13İ2 2+1 3+1 4+1 12+2 13+2
Kül (•r) X 13+2 13+2 12+2 11İ2 1 5±1 39İ4 13İ2 13İ2 12İ2 12+2 48+4
Uçucu Madde (*r) X 27±1 27+1 27±1 25±1 25+1 18İ2 27+1 27±1 27+1 25+1 15İ2
Sabit Karbon (»D X 57±2 56±1 56±1 52±1 53+1 29+2 56 ±1 56+1 56+1 51±1 23+2
üst Isı Değer 1(ar) MJ/Kg 29.9 29.7 29.3 27,2 27,6 15,5 29,9 29,7 29,3 26,8 12,5
üst Isı Değer i(sr) Btu/lb 12B70 12780 12600 11700 11880 6660 12870 12780 12600 11520 5400
Alt Isı Değeri(ar) MJ/Kg 29 28, B 28,4 26,3 26,8 14,8 29 28,8 28,4 25,9 11 ,9
Alt Isı Değer i (ar) Btu/lb 12510 12420 12240 11340 11520 6390 12510 12420 12240 11160 5130
Kül (d) X 13+2 13+2 13+2 12İ2 16İ2 45İ5 13İ2 13İ2 13İ2 13+2 55İS
Uçucu Madde (d) X 28 ±1 2B±1 28+1 2Û+1 27±1 21+3 28 ±1 28 ±1 2B+1 28 ±1 17İ2
Sabit Karbon (d) X 5B±1 5B±1 5B+1 59 ±1 56±1 33 İ3 58 ±1 58+1 58 ±1 5fl±1 27+2
Alt Isı Değeri(d) MJ/Kğ 30,5 30,5 30,5 30,9 29,5 17,8 30,5 30,5 30,5 30,5 14,2
Ost Isı Değeri(d) Btu/lb 13140 13140 13140 13320 12690 7850 13140 13140 13140 13140 6120
Alt Isı Değeri(d) MJ/Kg 29,7 29,7 29,7 30,1 28,6 17,1 29,7 29,7 28,7 29,7 13,6
Alt Isı Değeri(d) Btu/lb 127B0 12780 12780 12960 12330 7380 12780 12780 12780 12780 5850
Uçucu Madde (daf) X 32±1 32±1 32±1 32+1 32±1 39İ2 32+1 32±1 32+1 32±1 39+2
Sabit Karbon (daf) X 67 ±1 67+1 67±1 67±1 67±1 CO+2 67+1 67 ±1 67+1 67 ±1 60+2
Ost Isı Değeri(daf) MJ/Kg 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 32,2 35,1 35,1 35,1 35,1 31 ,8
Ost Isı Değer 1(daf) Btu/lb 15120 15120 15120 15120 15120 13860 15120 15120 15120 15120 13680
Uçucu Madde (dmmf) X 32±1 32±1 32+1 32+1 32+1 34+1 31+1 31+1 31 ±1 31 ±1 33 ±1
Sabit Karbon (dmmf) * 68 ±1 68+1 68 ±1 68+1 6B±1 65+1 69+1 C9İTİ 69±1 63+1 67+1
Isı Değeri (Mamf)Btu/lb 15400 15400 15400 15400 15400 14600 15500 15500 15500 15500 14750
Karbon C (ad) X 75İ2 75+2 75+2 76İ2 73İ2 43İ2 75İ2 75İ2 75+2 76+2 34+2
Hidrojen H (ad) X 4 ±1 4+1 4+1 4 ±1 4±1 ' 3+1 4+1 4+1 4±1 4+1 3+1
Kükürt S (ad) X Mak.0,8 Mak.0,8 Hak.0,8 Mak.0,8 Mak.0,8 Mak.0,8 Mak.0,8 Mak.0,8 Mak.0,8 Mak.0,8 Mak.0,8
Azot N (ad) X 1+D.2 1 İD, 2 1 İD ,2 1 İD, 2 1 İD, 2 1 İD, 2 1 İD, 2 1İD,2 1 İD, 2 1 İD, 2 1+D.2
Kül Ergime Noktası en az C 1350 1350
ISO Uluslararası Seniflanı

ISO Kod (4o

ISO Sınıf

Kok1aşsa Durumu

ASTM RANK Sınıflandırması

ASTM Rank Skalası

ASTM Rank Sınıf

ASTM Rank Grup

OB National Coal Board

Sınıflandırma

GB-NC8 Grup

OB-MCB Sınıf

OB-NCB Tanımlama

Kısaltmalar:

ar-Taslim alındığı gibi

arf-Kavada kurutulmuş

d -Kuru

533-534 

VC-VD 

Orta/tyi

68-154 

II-Bitümlü 

hvAb

300 

301 b 

Yüksak uçucu1u

65-145

II-Bt

hvAb

69-155

II-Bitümlü

mvb

67-147

II-Bt

hvAb

koklaş 1 1

300 

301 b 

Yüksek uçucu1u koklaşır.

daf-kuru külsüz 

dmaf-kuru mi nara! maddesiz 

Marnf-rutubeti i mineral mad 

Not: (1) Teslim alındılı gibi ve kuru kömür ısı değerlerinde 0.63 MJ/Kg veya 270/Btû/lb tolerans vardır.

(2) Kükürt değerlerinde rastlanılan en yüksek değerler tablo’ya konulmuştur. Bu rakamların yarıları ortalama değe* 

Kaynak: TTK tstatistik Yıllıkları.

ISO - Uluslararası standart birliği mvb - Orta uçucu1u bitümlü 

ASTM - Amerikan standardı hvAb - Yüksak uçuculu A Bit.

GB-(4CB-*ngi 1 i z National Coal Board hvBb - Yüksek uçucu lu B Bit.
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üzerinden verilmekte olan Devlet Hakkı Uygulaması, 15.6.1985 
tarih, 3213 sayılı yasa ile yeniden düzenlenerek, Devlet Hakkı ve 
Maden Fonu ödemelerinin bürüt kâr üzerinden yapılmasını hükme 
bağlamıştır.

Bu arada sürekli düşme gösteren ve 1984 yılında minimum 
noktaya inen Dünya Taşkömür Fiyatları nedeni ile Kurum, 
maliyetinin üstünde fiyat tesbit edememesinin yanında önemli bir 
fiyat ayarlamasına da gidememiştir. öyle ki 1985 yılı başında 
yapılan fiyat ayarlaması yüksek enflâsyona rağmen 1986 yılı 
sonuna kadar muhafaza edilmiştir. Çünkü bu dönemde ithal kömür 
fiyatları düşük düzeyde seyretmeye devam etmiştir.

Sürekli artan taşkömür maliyeti ile satış fiyatı arasındaki 
aleyhte oluşan farkın kaldırılabilmesi ve üretilen taşkömürüne 
talebin arttırılması ve devamının sağlanması için 22.5.1987 . tarih 
87/11785 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ton başına 7,- Dolar 
fon uygulaması, taşkömürü fiyatlarım tüketiciye daha cazip hale 
getirmiş, ancak Demit—Çelik Sektörünün bu uygulamanın dışında 
bırakılması istenilen sonucu vermemiştir. Yapılan çalışmalarda bu 
sektörün fon uygulamasına alınmasını sağlayamamıştır.

Ayrıca: 2.11.1984 tarih 18563 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 3065 sayılı yasa ile, *10 üzerinden KDV uygulaması 
başlamış olup, 29.11.1986 tarih 19296 sayılı Mükerrer Resmi 
Gazete’de yayınlanan 24.11.1986 tarih 86/11217 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı ile de 1.12.1986’da geçerli olan *12 uygulamaya 
geçilmiştir. KDV, 1.11.1988 tarihinden itibaren tekrar * 10’a
i ndi ri 1 mi şti r.

3.2- Rezervler:
Rezervlerin Bölgesel Dağılımı:

öteden beri Türkiye’nin bilinen yegâne taşkömürü havzası 
Kuzeybatı Anadolu Taşkömürü Havzası veya başka adıyla Zonguldak 
Taşkömürü Havzası idi. Ancak, son zamanlarda Güney Anadolu’da 
Antalya civarında Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır civarında 
rezerv yönünden önemsiz iki taşkömürü yatağının bulunduğunu da 
işaret etmek gerekir.

Diyarbakır Taşkömürü Yataöı:

Diyarbakır’ın Hazro ilçesi yakınlarında mevcut, takriben 
400.000 ton rezervi olan küçük bir taşkömürü yatağı olup, bir 
özel şirket tarafından 4000-5000 ton/yıl kapasite ile 
işletilmektedir, önemli bir rezerv artışı beklenilmeyen çok küçük 
bir tezahürdür.
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Antalva Bölgesi Taskömür Yatakları:

Bu yataklar. Güney Anadolu’da Antalya’nın batısında Kemer 
Köyüne 30 km mesafede Bey Dağlarında, Pamucak Yaylası’ndan Göynük 
Deresi’ne kadar uzanan bölgede, yer yer mostra vermektedir. MTA 
raporlarına göre 0,90 m kalınlığında bir kömür damarında 
1.500.000 tona yakın koklaşabilir evsafta rezerv vardır. Ayrıca, 
bu bölgede Toroslar boyunca yer yer taşkömürü izlerine 
rastlanmaktadır.

Kuzeybatı Anadolu Zonguldak Taşkömürü Havzası:

Kuzeybatı Anadolu Taşkömürü Havzası, Zonguldak ve Kastamonu 
İlleri içerisinde, Karadeniz kıyısında, Kdz. Ereğli’den inebolu 
yakınlarına kadar, takriben 200 km’lik bir sahil şeridinde 
bulunur. Türkiye’nin taşkömürü rezerv ve üretim yönünden önemli 
tek taşkömürü havzasıdır. Toplam rezervinin 1,3 milyar ton 
civarında olabileceği tahmin edilmektedir. Kömürleri, genellikle 
koklaşabilir cinstendir.

Ayrıca Zonguldak Taskömür Havzası Doğu kanadındaki 
karbonifer1 ere komşu olan permiyen alanları altında kömürlü 
karboniferin bulunması muhtemeldir.

Sahanın Sahi bi:

Osmanlı imparatorluğu zamanında Türkiye’de kömür ilk olarak 
1822 yılında Hacı İsmail tarafından ve daha sonra 1829 yılında 
Uzun Mehmet tarafından Kdz. Ereğli’sinin Köseağzı yöresinde 
bulunmuştur. üretime 18 yıl sonra 1848’de yeni kurulan "Hazine-i 
Hassa" idaresi tarafından madencilere kiralanmak yoluyla 
başlanmıştır. 1865-1908 yılları arasında Bahriye Nezareti bilfiil 
işletmecilik yapmış ve modern işletmecilik metodlarım uygulamaya 
konulmuştur. Bu arada birçok yabancı şirket de işletmeciliğe 
başlamıştır. 1865’de yılda 61.000 ton olan üretim 1908’de 700.000 
tona ulaşmıştır. Artan üretime paralel olarak, en verimli damar
lardan üretim yapılmış, damarlar yer yer tahrip olmuş, israf 
edilmiştir. 1908'den sonra Tarım ve Ticaret Bakanlıkları Havza 
idaresine hakim olmuşlardır. 1918’den sonra Fransız şirketleri 
Havzaya tam olarak yerleşmişlerdir. Daha sonra İtalyan şirketleri 
de Havzaya gelmiştir. 1926’da iş Bankası’mn kurduğu Türk-iş, ilk 
milli şirket olarak Havzanın bir bölümünde işe başlamıştır. 
Cumhuriyet Hükümeti 1940 yılında bütün şirketlerden Havzayı satır, 
alarak millileştirmiş ve Etibank’ın uhdesine vermiştir. 1957’de 
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu’na devredilen Havza 11.4.1983 
tarihinde yayınlanan 60 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname gereği, 
28.10.1983 tarih ve 96 sayılı ikinci kararname ile tesis edilen 
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) uhdesine geçmiştir. Kuruma bağlı 
beş adet Taşkömürü işletme Müessesesi bulunmaktadır. Bunlar



Doğudan Batıya doğru Amasra,Karadon,üzülmez, Kozlu ve Armutçuk 
işletme Müessesesi Müdür1ükleri dir.

üretim 1926’da tüvenan olarak 1,2 milyon tona, 1940’da 3
milyon tona 1950’de 4,3 milyon tona, 1960’da 6,3 milyon tona, 
1974’de 8,5 milyon tona yükselmiş ve 1980 yılında 6,6 milyon
tona gerilemiştir. Bu tüvenan rakamların takriben 5660'ı
satılabilir kömürdür. 1987 yılında tüvenan kömür üretimi 7,1 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Son 5 yıllık tüvenan üretim 
ortalaması (1983-1987) 7 Milyon ton olmuştur.

Havzada 1848’den 1987 sonuna kadar üretilen tüvenan kömür
miktarı 344 milyon ton civarındadır.

Kuzeybatı Anadolu Taşkömürü Rezervi:

Kuzeybatı Anadolu Zonguldak Taşkömürü Havzası, Kdz.
Ereğli’den inebolu yakınlarına kadar, beş ayrı üretim bölgesine 
ayrılmıştır. Bu bölgelere isabet eden taşkömürü rezervleri henüz 
tam anlamıyla tesbit edilebilmiş değildir. Etüdler ve sondajlı 
aramalar devam etmektedir. Eski bilinen rezervlere, yenileri 
ilâve edilmektedir. Rezerv gelişmeleri, Havzanın orta 
bölgelerinde olduğu kadar, Amasra Bölgesine giren Doğu kanatta da 
olmaktadır.

Tablo 3.2’de TTK rezervleri (Görünür, Muhtemel ve Mümkün 
Olarak), Tablo 3.3’de Toplam Görünür ve Toplam üretilebilir 
Rezervler, Tablo 3.4’de de Kömür Damarlarının Kalınlıklarına Göre 
Tasnifi veri 1mektedir.

Tablo 3.3, Tablo 3.2’deki rezervlerin rezerv tariflerine göre 
bütün rezervlerin görünür hale getirilmesi ile elde edilmiştir 
(muhtemel rezervlerin 5660, mümkün rezervlerin % 40 doğrulukla 
bilineceği varsayımıyla). Toplam üretilebilir rezerv ise toplam 
görünür rezervin 56 60 ’ımn üretileceği düşünülerek bulunmuştur.

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, takriben 1.3 
milyara yaklaşan Havza toplam rezervinin, "görünür rezerv" 
durumuna getirilebilmiş kısmı ancak 175 milyon tondur. Bu da 
bugünkü üretim temposuna göre 20-25 yıllık bir ömür ifade 
etmektedir. Bu kadar süre, Havzada yapılacak uzun vadeli 
planlamalar için, çok kısa bir süredir ve planlamayı olumsuz 
yönde etkiler. Bu sebepten, etüd ve arama çalışmalarına hız 
vererek, rezervleri mümkün olduğu kadar fazla "görünür rezerv" 
haline getirmek gerekmektedir.



Arama Çalışmaları:

Havzadaki arama ve geliştirme çalışmaları MTA ve TTK’mn 
imkanları ölçüsünde yapılmaktadır.

. Tamamı MTA aracılığı ile yapılan sondajların toplamı 268.593 
m’dir (1987 yılı sonuna kadar). Buna ihale yolu ile yaptırılmış 
sondajlar da dahildir.

Tablo 3.5 ’de 1984-87 yılları arasında yapılan sondajların 
toplamı (Müesseseler itibariyle) verilmektedir.

1981 yılına kadar sondajlar sediman rotary sondaj 
maki nal arıyİ a yapılmaktaydı. Bu tarihten sonra temin edilen 1100 
m kapasiteli tümü karotlu ilerleyebilen makinalarla 
yapılmaktadır. Ayrıca sondajlarda jeofizik log alımına da 
başlanmıştır.

1986-87 yıllarında MTA tarafından Zongu1dak-Karadon-Koz1u ve 
Armutçuk Taşkömürü işletmesi Müesseseleri çalışma alanlarında 
kıyı ötesi jeofizik araştırması yapılarak. denizaltı alanlarının 
tektonik birimlerine açıklık kazandırıİmiştır.

Sondaj uzunlukları 1500 m derinliğe indiri 1ebi1 diğinde -1200 
m ye kadar olan rezervler görünür hale getirilebilecektir. Ayrıca 
bu sondaj makinaları ile kalın permiyen tabakaları altındaki 
kömürlü karbonifer tabakaları araştırılabilecektir.

Sondaj Programı:

Havza rezervlerini günün şartlarına göre' artırmak, yeniden 
hesaplamak ve rezerv kategorilerini değiştirmek, belirli sahalara 
açıklık getirmek kaydı ile Tablo 3.6 ’da dökümü yapılmış bir 
sondaj programı hazır1anmıştır. Bu programın dağılımı
hazır1 anırken Müessese!er in jeolojik ve tektonik durumları 
gözönüne alınmıştır.



Tablo 3.2: TTK Rezervleri (Resmi Kayıt)
(1000 ton)

Görünür
üretime 
Hazı r Muhtemel Mümkün Toplam

Armutçuk
Koz! u
üzülmez
Karadon
Amasra
TOPLAM

20.599 
12.553 
52.037 
36.784 
29.833 

151.806

1 .821 
3.548 
4.739 
12.914 

.264 
23.286

11.308 
28.651 
101.754 
79.027 
194.725 
417.465

54.584 
225.000 
79.300 

344.571 
61.962 
765.687

90.582 
269.752 
237.830 
473.296 
286.784 

1.358.244

Kaynak: TTK

Tablo 3.3 : TTK Çalışma Alanlarında Toplam Görünür Rezerv 
(Resmi Kayıtlar,1.1.1988 itibariyle.)

(1000 ton)

Müessese
Adı

Görünür
Muhtemel den 
Görünüre 
Naki 1

Mümkünden 
Görünüre 
Naki 1

Toplam
Görünür
Rezerv

Toplam üre- 
ti lebi 1 i r 
Rezerv

Armutçuk
Kozl u
Üzülmez
Karadon
Amasra
TOPLAM

22.420
16.101
56.776
49.698
30.097
175.092

6.785 
17.191 
61.052 
47.418 
116.835 
249.279

21.834 
90.000 
31.720 

137.828 
24.785 

306.167

51.039 
123.292 
149.548 
234.942 
171.717 
730.538

30.623
73.975
89.729

140.965
103.030
438.322

Kaynak: TTK

Tablo 3.4: Kömür Damarlarının Kalınlıklarına Göre Tasnifi 
Toplam Damar Kalınlığı 42,35 m x Zonguldak Havzası 
(Kozlu-üzülmez-Karadon) Kömür Damarlarının Kalınlık 
Değişimi.

Damar
Toplam Toplam içinde 

Adedi Kalınlık(m) X Oranı

0,6 - 1 
1,00 - 2 
2 ,00'dan 
TOPLAM

m Arası 
m Arası 
Kal ı n

9
6
7
22

8,25 
7 , 30 
26,80 
42,35

40
27
33

100

Kaynak: TTK



Tablo 3.5: 1984-1987 Yılları Arasında Karadon-Armutçuk
Kozlu- Amasra Taşkömür işletme Müesseselerinde 

, Yapılan sondajların Genel Toplamı

Yı11ar
Karadon 
T. i.
Müessesesi

Armutçuk 
T . i .
Müessesesi

Kozlu 
T. i .
Müessesesi

Amasra 
T. i .
Müessesesi

Gene i 
Topla:

1984 7479 2538 2885 7310 20213
1985 2771 2337 - 1 8349 23458
1986 3665 2058 - 18675 24401
1987 6355 - - 1 1458 17813

GENEL
TOPLAM 20271 6936 2885 55793 85885

Kaynak: TTK



Tablo 3.6: TTK 1989-93 Arama Programı
(1000 TL)

1 9 8 9 1990 - 1993 dahil

Mües.Adı Top.Met. Tutarı Top.Met. Tutarı

Armutçuk 1900 247.000 1900 247.000

Koz 1 u 2700 351.000 2800 364.000

Üzülmez 1300 169.000 1400 182.000

Karadon 4600 598.000 4800 624.000

Amasra 3100 403.000 3100 403.000

Toplam 13.600 1.768.000 14.000 1.820.000

Kaynak: TTK



Tablo 3.7: Taşkömürü Talebi Sektöre! Dağılımı

(1000 ton)

Demir Çelik Dışı Sanayi Sektörü Dem i r Havagazı.Teshin Santral1er.Ulaşım Toplam

Yıllar Çelik Taşkömürü

Seker Çimento Diğer Toplam Sektörü Havagazı Elk.(2) To«îhin Ulaşım Toplam Talebi

San. San. Mi Fabr. Santral.

1939 40.  5 1960 302 2303 5337 190 800 420 60 1470 9110

1990 40.5 2180 302 2523 5356 190 800 420 45 1455 9334

1991 40.  5 2320 302 2663 5356 ISO 1990 430 30 2670 10659

1992 40.5 2320 302 2663 5356 ISO 1930 430 15 2625 10644

1993 40.5 2320 302 2663 5358 190 1990 430 12 2822 10641

1994 40.5 2320 302 2663 5356 190 1930 430 9 2619 10638

Kaynak: Taşkömürü tüketen kuruluşlarla yapılan yazışmalar, 1S38

(1) Ergani ve Karadeniz Bakır İşletmeleri, Seka (Bolu Müossnseei), 

Sümarbank (Kayseri Müessasesi), Filyos Tuğla Fabrikası, T.Gnmi San A.Ş. 

Tekel, Çaykurumu Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Kipinse,

(2) Yeni Çatalağzı  Elektrik Santralının 1991 yılında devrove girmesiyle  

Taşkömürü talebinin 1.990.000 ton olacağı tahmin edilmektedir .

(Detay bilgi için Tablo 3.8’e bak.)



3.3- Tüketim:

3.3.1- Tüketim Alanları:

Türkiye’de Taşkömürü tüketen en önemli sektör, sanayi 
sektörleri içinde Demi ı—Çelik sektörüdür. Türkiye’de taşkömürü 
talebini belirlerken ayırım sanayi ve sanayi dışı sektörler 
olarak yapılmış: sanayi sektörleri içerisinde Demi ı—Çelik
sektörünün önemi dikkate alınmıştır. Sektörlerin son 17 yıllık 
taşkömürü tüketimleri incelenmiş ve önümüzdeki 6 yıl için talep 
tahminleri yapılmıştır. Sektörlerin yapıları, ikame imkanları ve 
taşkömürü tüketim oranları dikkate alınarak tüketim eğiliminin 
belli yıllarda dondurulması yoluna gidilmiştir. Tablo 3.7 ’ de 
taşkömürü talebi sektörel dağılımı verilmektedir.

Sanavi Sektörü Talebi:

1987 yılı sonu itibariyle sanayi sektöründe 5,8 milyon ton 
dolayında taşkömürü tüketilmiş ve sanayi sektörü toplam taşkömürü 
tüketimi içerisinde 9684 oranında pay almıştır.

Sanayi sektörü talebi, demi ı—çelik sektöründe koklaşabilir 
taşkömürünün önemli bir üretim girdisi olarak kullanılması nede
niyle, demi ı—çelikte üretimin artması ile doğru orantılı bir 
büyüme göstermiş, 1975-80 ile 1980-85 dönemleri için bu
oran (yıllık) sırasıyla %3,55 ve 967 ,64 olmuştur.

Aynı dönemlerde (1970-75. 1975-80, 1980-85) demir-çelik
sektöründe taşkömürüne olan talep ortalama olarak sırasıyla 
%2 , 92 , 962,65 ve 969,11 oranında gelişme kaydetmiştir.

Son 16 yıllık dönemde sanayi bütünü içerisinde demir-çelik 
sektörü *92,1 ile 1673,7 arasında değişen oranlarda pay almıştır.

ihracat ağırlıklı uluslararası rekabete uygun, dışa açık 
büyüme modeli çerçevesinde ihracata yönelen demir-çelik 
sanayiinde, 1985 yılı sonu itibariyle, ihracaat geliri 864 milyon 
dolara ulaşmıştır. Buna karşılık kişi başına 97 kg’lık çelik 
üretim ve tüketimi ile oldukça yetersiz bir düzeyde bulunan 
demir-çelik sanayiinde gerçek 1 eştiri 1mesi planlanan kapasite 
artırma ve modernizasyon çalışmaları ile üretimin artması 
beklenmektedir.

1990 yılından sonra demi ı—çelik sektörü taşkömürü talebi, 
yaklaşık 5,4 milyon tona ulaşacaktır. Aynı yıl demir-çelik 
sektörü dışı sanayi kuruluş1 arının toplam talebinin yaklaşık 2,5 
milyon ton dolayında gerçekleşmesi beklenmektedir (Tablo 3.7).



Son 1S yıllık dönemde %7,9 ile *26.3 arasında pay al ~ ^ekar, 
çırnerıto ve diğer sanayi kuruluşlarının payında önü^ 6
yıllık dönemde'de fazla bir değişiklik olmayacaktır. .;sa. söz 
konusu sanayi kuruluşlarının yüksek kalorili yarı koklaşabilir 
kömür ya da koklaşmaz cins ucuz-kömür (buhar kömürü) kullanmaları 
sağlanabilirse, demi ı—çeliğin artan ihtiyacının daha büyük bir 
bölümünü TTK üretimi ile karşılamak mümkün olabilecektir.

Santral 1 ar. havaaazı fabrikaları, ulaşım va konut sektörleri
taşkömürü talebi:

Sanayi dışında kalar. sektörlerin 1970-86 yılları arasında 
gelişimleri incelendiğinde. elektrik üretiminde son 5 yılda 
yıllık ortalama *7.4,, havagazı fabri kal arında *6.3, ulaşımda ise 
*23,9' azalma görülürken, iç tüketim ve teshin sektöründe *11,6 
oranında artış kaydedilmiştir.

Söz konusu sektörlerin toplam tüketimleri 1987 yıl sonu 
itibariyle 1,3 milyon tona. toplam tüketim içerisindeki payları 
ise *18,5 oranına ulaşmıştır (Tablo 3.13).

önümüzdeki 6 yıl için sanayi dışındaki sektörlerin talepleri 
ayrı ayrı belirlenmiş ve talep tahminleri yapılırken taşkömürü 
tüketen kuruluşların talep miktarları gözönünde bulundurulmuştur.

önümüzdeki yıllarda ulaştırma sektöründe taşkömürü kullanımı 
azaltılarak daha sonra tamamen kaldır11acaktır. Konut sektöründe 
koklaşmaz kömür kullanımı gerçek 1 eştiri 1ebi1 irsa sanayi dışındaki 
sektörlerin taşkömürüne olan talepleri kısıtlanabilecektir. 1390 
yılından itibaren konut sektöründe 420, elektrik santrallerinde 
1990 (bunun tamamı koklaşmaz üründür), ulaşım sektöründe 45, 
havagazı fabri kal arında ise 190 bin ton taşkömürü tüketileceği 
tahmin edilmektedir (Tablo 3.7).

Böylece sanayi sektörü dışında kalan sektörlerin toplam 
taleplerini 2,6 milyon ton dolayında sınırlandırmak mümkün 
olacaktır.

Çatalağzı Eski Elektrik Santralında mikst’te ilaveten kokla
şabilir taşkömürü kullanı 1maktadır.Yeni elektrik santralının dev
reye girmesiyle, tamamen koklaşmayan mikstve şlam (13 MJ./Kg) 
kullanımına geçilecektir. Yeni Çatalağzı Elektrik Santralının 
artan ihtiyacım karşılamak gayesiyle Zonguldak ve Çatalağzı 
Lavvarlarında önümüzdeki yıllarda faaliyete geçecek filtrasyon 
tesisleri ürün miktar ve özellikleri Tablo 3.8’öe verilmektedir.



Tablo 3.8: Zonguldak ve Çatalağzı Lavvarları Filtrasyon Tesisle
rinin Devreye Girmesiyle Oluşacak ürünlerin miktar ve 
özellikleri (Elektrik Santralleri Yakıtı)

ün Boyutu ve Açıklama KUl(SK)
Isı Değ. 

(MJ)
ÜRETİM 

Yıllık Günlük 
(ton./y 11 ) (ton./gün)

a ) 0-1 mm filtre edilmiş 
şlam kömür 40-42 700.000 1955

Zong.

b) 1-30 mm mikst-1 + 
mikst-2 (orta ve 
hafif şistler) 325.000 908

Lav. Karıştırma tesisinde 
karıştırıldıktan sonra 
0-30 mm boyutunda ter
mik santral yakıtı el
de edilecek. 13 1.025.000 2863

a) 0-1 mm filtre edilmiş 
şlam kömür 40-45 750.000 2095

Cat.

b) 1-30 mm mikst-1 + 
mikst-2 ' 55-60 215.000 600

Lav. Karıştırma tesisinde 
karıştırı1dıktan sonra 
0-30 mm boyutunda teı— 
mik santral yakıtı el
de edilecek 13 965.000 2695

TOPLAM 0-30 mm boyutunda termik 
santral yakıtı (Zonguldak 
ve Çatalağzı Toplamı) 13 1.990.000 5558

Kaynak: TTK

ikame ürün:

Demiı—Çelik dışı sanayi sektöründe yüksek kalorili yarı 
koklaşabilir ya da koklaşmaz cins daha ucuz kömür kullanılabilir.

Teshin sektöründe de ulaşım sektörlerinde olduğu gibi bazı 
tadilatlarla linyit ve diğer ikame ürünlere dönülmesi mümkündür.
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Taşkömürü tüketen ve ikame ürün kullanma imkânı 
kuruluşlar ve ikâme olarak düşünülen ürünler 
gösteri 1mektedi r:

ikame olarak
Kurul us 1ar

72
olan bazı 

aşağıda

Çitosan
Türkiye Çimento Müstah.Birl. 
Şeker Fab. A.Ş.
İETT
Çay işletmeleri 
SEKA (Bolu Mües.)
K i psaş
Et Balık Kurumu 
TEKEL
Sijmerbank (Kavseri Mües. i

düşünülen ürün

Petrokok, linyit 
Petrokok, linyit 
Linyit
Doğal gaz ' 
Motori n
Linyit, 
Li nyi t, 
Linyit 
Li nyi t, 
Motori n

Fuel-Oi1 
Petrokok

oetrokok

2.3.2- Tüketim Miktarları:

Son 25 yıllık dönem içerisinde taşkömürü tüketiminin birincil 
enerii kaynakları içerisindeki payının giderek azaldığı ve 
1950’de *24,8 iken, 1975’de *10,7’ye, 1986’da *9,0’a kadar düştüğü 
belirlenmiştir. Tablo 3.9’da birincil enerii tüketiminin 
kavnaklara aöre daâılımı veri 1mektedir.

Altmışlı yıllarda Dünya enerii tüketiminde taşkömürünün payı 
hızla azalarak yerini ucuz ve kullanımı kolay olan petrol ve doğal 
gaza bırakmıştır. Türkiye’de ise *85 oranında ithal kaynağa dayalı 
olan petrol tüketimi toplam enerii tüketiminin 1970’!i yıllardan 
günümüze kadar yaklaşık yarısını teşkil etmiştir. Birinci ve 
ikinci petrol krizi sonrasında petrol tüketimi kontrol altına 
alınmaya çalışılmış ve özellikle teshin ve elektrik sektör1 erinde 
linyit ile ikame yoluna gidilmiştir.

Büyük ölçüde sanayi amaçlı 
üçüncü, dördüncü beş yıl! 
değerlerinin sürekli altında 
taşkömürü tüketimi gelişimine 
*2,25 oranında büyürken, san 
toplam tüketimin iki katı hız 
artmıştır. 1970-1980 yılla 
doğrusal bir artış ya da azalı 
tüketimi yaklaşık olarak 4,7 m 
tona yükselmiş, 1980’de ise 4 
yılları arası ortalama yıllı 
oranın, 1975-1980 dönemi için 
olduğu gözlenmektedir. 1987 
tüketimi 6,9 milyon ton, yıl! 
(Tablo 3.111.

olarak tüketilen taşkömürü, ikinci, 
ık dönemlerde hedeflenen tüketim 
kalmıştır. Son altı yıllık 'toplam 
göre, toplam tüketim yıllık ortalama 
ayide kullanılan taşkömürü tüketimi 
la, y ı l l ı k  ortalama *5,53 oranında 
rı arasında taşkömürü tüketiminde 
ş oluşmamış, 1970’te toplam taşkömür 
ilyon ton iken, 1975’te 4,9 milyon 
,4 milyon tona düşmüştür. 1970-1975 
k yüzde artış oranı +1,05 iken aynı 
-1,83, 1980-1985 dönemi için +6,4

yıl sonu itibariyle toplam taşkömür 
ık büvüme oram ise *3.46 olmuştur



Tablo 3.9: Türkiye Birincil Enerii üretimi ve Tüketim 73
Dağılım-! (1000 TEP)

a) üretim

1975 1985 1986

ÜRETİM YÜZDE ÜRETİM YÜZDE ÜRETİM YÜZDE

TAŞKÖMÜRÜ 2,936 16,9 2, 199 9,2 2,151 8,5
LİNYİT 2 , 745 15.8 8,098 33,8 8,919 35 , 2
ASFALTİT 196 1,1 225 0 , 9 261 1,0
PETROL 3,250 18.7 2,216 9,2 2,514 9,9
HİDROLİK 1 ,319 7,6 2 , 690 11,2 2,652 10,4
ODUN 4,369 25 , 5 5, 2 TO 22.0 5,271 20,7
DOĞAL GAZ+JEOTERMAL 0.0 62 0,2 417 1,6
HAYVAN VE BİTKİ ART. 2,496 14,4 3, 238 13,5 3,201 12,7

TOPLAM 17,311 100,0 23,938 100,0 25,387 100,0

b) Tüketim

1975 1985 1986

TÜKETİM YÜZDE TÜKETİM YÜZDE TÜKETİM YÜZDE

TAŞKÖMÜRÜ 3,025 10.7 3.777 9,1 4,006 9.0
LİNYİT 2.692 9 . 5 7.925 19,1 8.903 20.0
ASFALTİT 1 96 0.7 225 0.5 261 0.6
PETROL 14,243 50.2 18.165 43,8 19.614 44,2
HİDROLİK 1,319 4 . 7 2.690 6 , 5 2.652 6.0
ODUN 4.369 15.4 5.210 12,6 5,271 11,9
DOĞAL GAZ+JEOTERMAL 0.0 62 0.2 417 0,9
HAYVAN VE BİTKİ ART. . £.496 8.8 3 . 238 7.8 3.201 7.2
ELEKTRİK İTHALATI 8 0,0 184 0,4 67 . 4_

TOPLAM 28,348 100 41,476 100 44,393 1 00

Kaynak: Dünya Enerii Konferansı Türk Milli Komitesi, 1986 
Enerii Raporu.



1987 sanayi şurası damiî—çelik hammadde raporu ile TTK 
istatistik yıllıklarından elde edilen verilere dayanılarak, 
taşkömürü üretim-tüketim dengesini oluşturan değerler Tablo 
3.10’da, değerlerin yıllık artış veya azalış yüzdeleri Tablo 
3 .11’de verilmektedir.

Tablo 3.12’de 1937 y ı l ı  TTK kömür satışları (müşteriler ve
kömür cinsleri itibariyle) veri 1mektedir.

Tablo 3.13’de Türkiye taşkömürü tüketiminin sektörel dağılımı, 
Tablo 3.14’de Türkiye taşkömürü tüketiminde sektör payları yüzde 
olarak veriİmektedir.

Tablo 3.10: Taşkömürü üretim-Tüketim Dengesi (1000 ton)

YILLAR

SATILA
BİLİR 
ÜRET İM İTHALAT

TOPLAM 
TAŞK . 
ARZI İHRACAT

TOPLAM
YURTİÇİ
ARZ

STOK
DEĞİŞİMİ

TOPLAM
TÜKETİM

1 9.7 7 4.405 674 5.079 1 5 .078 (1951 4.883
1978 4.295 475 4. 770 - 4. 770 f 281 ) 4.489
1979 4.051 826 4.877 2 4 . 875 ( 231 4.852
1980 3. 598 839 4.437 2 4.435 5 4.440
1981 3.970 651 4.621 2 4.619 2 4.621
1982 4 .008 1 .21-3' 5. 221 o 5.218 ( 771 5. 141
1 983 3.539 1 . 602 5.141 - 5.141 97 5.238
1 984 3.632 2 . 048 5. 680 - 5 . 680 56 5.736
1 985 3.605 2.450 6.055 1 6.054 (181 1 5.873
1 986 3.526 2. 963 6 . 489 2 •6 .487 212 6 . 699
1987 3.461 3.431* 6 . 892 1 6 . 891 40 6.931

Kaynak: 1) TTK istatistik yıllıkları
2) 1987 yılı sanayi şurası,demir-çelik hammadde raporu 

(*) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, istatistik 
kayıtlarından alınmıştır. .



Tablo 3.11: Taşkömürü üretim ve Tüketiminin Yıllara Göre X Olarak Demişimi.

(- deÛerler azalmayı göstermektedir.)

(1977-1987)

1977-78 1978-79. 1979-80 1380-81 1981-82 1982-83 1983-84

Taşkömürü Arzı -8.06

Yerli üretim -2.50

ithalat -29.55

Sanayii -9,40

Santraller 4,26

Ulaşım -31,87

Teshin ve iç 

Tüketim 123,16

Havagazı Fab. 0,34

Toplam Taşkömürü 

Tüketimi -8,07

8,09 -8,49 4,08

-5.68 -11,18 10,34

73,39 1,57 -22,41

9,94 -4,31 11,06

-6,77 -11,86 -5,45

-7,60 0,00 4.12

-31,60 -18,97 -39,48

-5,50 -17,82 3,10

8,09 -8.49 4.08

11,25 1.8S 9,51

0,96 -11,70 2,63

86,33 32,07 27.84

8,94 2,33 17,65

-7,56 -22,33 -0,18

17,39 -3,70 -13,29

202,46 52,85 -11,35

-0,43 -3,45 -15,63

11,25 1.89 9,51

Kaynak: 1987 Sanayi Şurası, Demir Çelik Hammadde Raporu. 

TTK istatistik Yıllıkları.



TABLO 3.12 TTK 1937 Kömür Satışları (Müşteriler ve cinsler itibariyle)

T A Ş K ö M ü R ü
Sektörlere

KARABÜK DEMiR-ÇEl1K FAB. 
İSKENDERUN DEMİR-ÇELtK TAB. 
EREÛLt DEMİR-ÇELİK TAR.

+18 0/18 Tv . Stbl KRİBLE

353 
10.916

18/30 
41.404
2. 368 
35.976

10/18 
65.846 
2.975 

51.750

0/10 
820.795 
37.987 

508.157

0/0.5 6/10

951

MtKST SLAM TOPLAM 
928.049 
43.683 

607.750

TL
27.53 
1 .30 
18,03

DEM1R-ÇEL1K SEKTÖRÜ TOP. - 11 .269 79.748 120.571 1 .366.943 - 951 - - 1.579.482 46 .86

ELEKTRİK SANTRALI - - - - 251 - - - - - 251 0.01

CATALAÛZI ELEKTP+K SANTRALI - - - - - 124.333 72.813 - 268.758 - 455.904 13,82

GAZHANELER - - - - 173.746 - _ ~ 173.746 5,15

ENERJİ SEKTÖRÜ TOPLAMI - - - 251 293.079 72.813 268.758 ~ 639.901 18,98

DEVLFT DEMİR YOLLARI - - 15.557 27.154 26.284 - - - - - 68.995 2,05

DEVLET DENİZ YOLLARI - - • " " ~ " “ ~ ~

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ TOPI.AMI - 15.557 27.154

ÇİMENTO FABRİKALARI - 14.847 42 131 - 267.978 - - 155.792 - 438.790 13.02

F1LYOS ATES TUÛLA FAB. - - 5 7.752 1 . 991 - - - - - 9. 748 0.29

M.K.E. KURUMU - - - 698 - - - - - 698 0.02

MİLLİ SAVUNMA - - 1 . 187 640 1 . 006 - - - - - 2.833 0.08

ETİBANK - - 1 . 201 1 . 791 - “ " 2. 992 0,09

D1ÛER SANAYİ TOPLAMI - 14.847 1 . 234 10.422 4. 788 267.978 - - 155.792 * 455.061 13,50

CAY-KUR - - 34.272 27.920 31.002 38.181 - - - 131.375 3.90

SEKER FABRİKALARI - 4. 242 - - - 44.503 - - - - 48.745 1 ,45

TEKEL " - 79 2. 928 - “ “ 3.007 5,08

GIDA SEKTÖRÜ TOPLAMI 4. 242 34.272 27.999 33.930 82.684 - - - - 183.127 5,43

K.S.T • - - 4.368 14.087 1 . 522 - - - - - 19.977 0,29

MUHTELİF VE MAHALLİ 5.348 3G.7C0 9.475 31.582 83.994 55.603 63.388 - 2.000 3.888 129.525 423.503 12,56

HARİCt-IRAK - - - 1 . 000 “ 1 . 000 0,03

GENEL TOPLAM 5.348 38.700 28.564 98.282 243.404 242.949 2.079.072 72.813 3. 951 428.438 129.525 3.371.046 100,00

KAYNAK: TTK 19B7 İstatistik Vıllıöı



Tablo 3.13: Türkiye’de Taşkömürü Tüketiminin Sektörel Dağılımı
(1000 ton)

YILLAR

TESHİN
+

SANAYİ İÇ TÜK. SANTRAL. ULAŞIM
HAVAGAZI

FABR. TOPLAM

1977 3.054 190 963 386 290 4.883
1978 2.767 424 1 .004 263 291 4. 749
1979 3.042 290 936 243 275 4. 786
1980 2.911 235 825 243 226 4.440
1981 3.233 122 780 253 233 4 . 621
1982 3.522 369 721 297 232 5.141
1983 3.604 564 560 286 224 5.238
1984 4.240 500 559 248 189 5. 736
1985 4.499 443 570 177 184 5 .873
1986 5.301 531 604 96 167 6 . 699
1987 5 .649 573 466 69 174 6 .931

Kaynak: TTK istatistik yıllıkları ve 1987 
Demir-Çelik Hammadde Raporu.

Sanayi Şurası

Tabi o 3.14: Türkiye Taşkömürü Tüketiminde Sektör Payları (%)

YILLAR SANAYİ

TESHİN
+

İÇ.TÜK. SANTRALL. ULAŞIM
HAVAGAZI
FABR. TOPLAM

1977 62 ,6 3,9 19,7 7,9 5,9 100
1978 58, 3 8.9 21 , 1 5,6 6,1 100
1979 63, 6 6,1 19,6 5,0 5,7 100
1980 65 , 6 5,3 18,6 5,4 5,1 100
1981 70,0 2,« 16,9 5,5 5,0 100
1982 68,5 7 , 2 14,0 5 ,8 4,5 100
1983 68,8 10,8 10,7 5,4 4,3 100
1984 73,9 8,7 9,8 4,3 3,3 100
1985 76.6 7,6 9,7 3.0 3,1 100
1986 79,1 7,9 9,0 1 ,5 . 2,5 100
1987 81 , 5 8,3 6 , 7 1 ,0 2,5 100

Kaynak: lTK istatistik yıllıkları ve 1987 yılı Sanayi Şurası
Demir-Çelik Hammadde Raporu.



3.4- üretim

3.4.1- Sektördeki Kuruluşlar

Türkiye’de taşkömürü üreten tek kuruluş Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK)’dur. Devlet Bakan!tği’na bağlı Kamu iktisadi 
Kuruluşu olup, Genel Müdürlük Zonguldak’ta bulunmaktadır.

Kurumun batıdan doğuya doğru Armutçuk, Kozlu, üzülmez, 
Karadon ve Amasra Taşkömürü işletme Müesseseleri ile bu 
Müesseselere hizmet veren Merkez Müessesesi Müdürlüğü 
bulunmaktadır.

Kuruluş içinde yabancı sermaye iştiraki yoktur.
Mevcut Sermave: 28.10.1983 tarihinde kuruluş sermayesi

100 Milyar TL iken EİYK’mn 10.11.1987 
tarih ve 87/25 sayılı kararı ile 250 Milyar 
TL’ye yükselmiştir.

Kurulu Kapasitesi: 4,5 milyon ton (satılabilir)

isçi Savı sı:

Kurumda daimi ve münavebeli statüde olmak üzere iki ayrı 
statüde işçilik mevcuttur. Münavebeli işçi'ler A ve B olarak 
iki ayrı gruptan’oluşmakta, gruplardan biri işbaşında iken 
diğeri köyünde tarım ve başka işlerle uğraşmaktadır (Geniş 
bilgi için paragraf 3.5.5’e bakınız).

Tablo 3.15’de TTK işçi sayısı (gruplar itibariyle) 
veri 1mekted ir.



Tablo 3.15: TTK İşçi Sayısı

ORTALAMA GÜNLÜK 
KAYDI AÇIK İŞÇİ PUANTAJA KAYITLI İŞÇİ

1988 yılı 1988
içeri Program Fiili Program Fiili

A Grb. 10.875 8.669
8 Grb. 10.875 8.473 10.875 11.350*
Daimi 12.335 11.150 12.335 11 .268

TOPLAM 34.085 28.292 23.210 22.618

Dışarı
A Grb. 316 341
B Grb. 316 294 316 494
Daimi 13.544 13.550 13.544 13.364

TOPLAM 14.176 14.185 13.860 13.858
Yekûn
A Grb. 11.191 9.010
B Grb. 11.191 S. 767 11.191 11.844*
Daimi 25.879 24.700 25.879 24.632

GENEL TOPLAM 48.261 42.477 37 .070 36.476

(*) Fark grup harici çalışmaktan kaynaklanmaktadır.

Kaynak: TTK

3.4.2- Mevcut Kapasite ve Kullanımı:

Mevcut şartlarda TTK üretim kapasitesi 4.5 milyon ton 
(Satı1abi1 ir) ’ dur. Bu kapasitenin Ss75.5’i koklaşabilir, %9,7’si 
yarı koklaşabilir ve %14,8’i koklaşmaz üründür.

Tablo 3.16’da 1982-1988 yılları kapasite kullanımı (ürünler 
itibariyle) verilmektedir.

4.5 milyon ton üretim kapasitesi bir kabul olup yaklaşık 
1970-1977 yıllan arası f i i l i  üretiminden alınmıştır.



Tablo 3.18: 1882-1988 Yılları Mevcut Kapasite va Kullanım.

Kapasite
1982 1883 1984 1985 1986 1987 1988(4)

ÜRÜNLER O) üretim X üretim X üretim X üretim X üretim X üretim X ıüretim X

Koklaşabilir 3397 2768,3 81 ,48 2410,0 70,94 2450,0 72,12 2246,8 66,14 2211,9 65,11 2307,1 87,91 2446,0 72,03

Yarı Koklaş. 439 425,6 96,94 216,9 49,4 293,0 66,74 323,9 74,23 317,3 72,27 320,3 72,96 390.6 88,9

Mostra(S) 17 3,3 19,41 3,0 17,64 4,8 28,23 8,9 52,35 3,8 22,35 0,8 4,7 6,8 40 0

Amasra(3) 151 254,6 168,61 285,9 189,34 281 ,7 186,55 294 , İ 194,77 297,1 198,75 253,4 167,81 320,8 4*2.32

Mlkst 491 472,4 96,21 378,4 77,06 526,1 107,15 622,3 126,74 574,7 117,u5 449,8 91 ,61 456,6 111,34

Şlam 5 84,0 1680 .0 e r ,  4 1328,0 76,1 1522,0 107,4 2148,0 1i* .5 2430,0 129,5 2590,0 79,4 1588,0

Koklaşmaz
Toplam 664 814,3 126,63 733,7 110,49 888,7 133,8- 1032,7 153,53 997,1 150,16 833,5 125,53 953,5 143,6

GENEL TOPLAM 4500 4008,4 89,07 3360,6 ?4 .68 3631 ,7 80,70 3605,4 80,12 3526,3 78,36 3460,9 76,91 3700,0 84,24

KAYNAK: TK

(1) Kapasite fiili durumdan uyarlanarak çıkarılmıştır.
(2) Yaşanan patrol krizinden sonra daha önce atılan şlamın va mlkstln ekonomik değerinin olduğu anlaşılmış

va gerekil önlemler alınarak koklaşmaz kömür sınıfına giren bu ürünlerden azaır.1 şekilde yararlanma yoluna gidilmiştir.

(3) Amasra Mümssmsesi’nin üretimi de kapasiteye baz aldığımız yıla göre artış göstermiştir.
Yukarıdaki nedenlerden dolayı koklaşmaz kömür üretimi kapasite kullanımlarından yüksek çıkmıştır.

(4) 1988’dek 1 miktarlar program, diğer yıllar f1111 üretimdir.
(5) Yeryüzü ile yeryüzüne yakın kotlarda üretilen kömür olup, tüvenan olarak matıleaktadır.
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3.4.3- üretim Yöntemi-Teknoloii:

Damar İci Kazı:

Havzada üretim tümü yeraltı işletme yöntemi ile
yapılmaktadır. 0-45 derece yatımlı damarlarda ilerletimli veya 
dönümlü uzun ayak sistemi göçertmeli veya rambleli olarak, daha 
dik damarlarda ise oda topuk yönteminin değişik bir uygulaması 
(kara tumba ve kılçık) yapılmaktadır. Taşkömürü Havzası ağır 
ieoloiik şartları bulunan bir sahadır. Kömür damarları tektonik 
olaylar sonucu faylarla kesilmiş. atılmış ve çeşitli arızalara 
uğramıştır. Bu nedenle yüksek oranlı bir mekanizasyon projesi 
uygulama olanağı bulunamamıştır. Kazı, kömürün sertliğine göre 
kazma, basınçlı hava ile çalışan martopikörlerle veya patlayıcı 
madde kullanılarak veya bunların karışımı ile yapılmaktadır.

Ayak içi kazı Batıda kesici yükleyici makinalarla 
yapılmaktadır. Ayaklarda tahkimat sistemi olarak gelişen hidrolik 
teknolojinin yardımı ile yürüyen tahkimatlar kullanılmaktadır. 
Uzun ayak sisteminde bugünkü teknolojide ayak üretimini 
sınırlandıran en önemli faktör nakliyat sistemidir. Sistemin tümü 
bir bütün olup yeryüzündeki kumanda merkezinden sürekli bir 
şekilde izlenmekte ve kontrol edilmektedir.

Mekanizasyonun gelişmesi ile işçi başına vardiyada üretilen 
kömür miktarında sürekli yükselme görülmektedir. Batı Almanya’da 
yeraltı randımanı 1987’de 4,560 tona yükselmiştir. 1983-1987 
arasında %15’lik bir artış olmuştur. Prodüktivitede yükselmenin 
nedenleri, teknik gelişmeler, daha iyi organizasyon ve işletmede 
konsantrasyona gidilmesidir.

İngiltere’de 1986 yılında 27 adet ocak kapanmıştır ve 
bunların y ı l l ı k  kapasiteleri toplam 9 milyon ton kadardır. 17 
ocak 8 ocakta birleştirilmiş. Daha az sayıda ayaktan daha yüksek 
miktarlarda üretim gerçekleşmiştir.

Nakli vat:

Ayak içi nakliyat, damar eğimine bağlı olarak sabit oluklarla 
veya zincirli konveyörlerle yapılmaktadır. Ayak dibi taban yolla
rında zincirli konveyör, tali nakliyelerde 1 tonluk arabalar, ana 
galerilerde konveyör ve 5 tonluk arabalar kullanılmaktadır. Loko
motif olarak troley, akülü ve dizel motorlar kullanılmaktadır.

Avrupa’da lokomotif nakliyatının yerine bant nakliyatı büyük 
gelişme göstermektedir.
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Bant mukavemeti artmış halatlı konveyörler ve çelik dokulu 
bantlar geliştirilmiştir. Bant boylarının uzaması ile transfer 
noktaları azalmış ve uzaktan kontrol sistemlerinin geliştirilmesi 
sağlanmıştır. Ayrıca bant mukavemetini artırmadan lineer bant 
sistemlerinin (Booster) kurulması ile de tek ünitede uzun 
konveyör bantlarım tesis etmek mümkün olmaktadır.

Tahkimat: »

Yeraltı tahkimatında ahşap malzeme ana tahkimat aracı olma 
özelliğini sürdürmektedir. Ana nakliye yolları taş veya beton 
kemer ve çelik kemer sistemi ile tahkim edilmiştir.

Uygun ocaklarda hidrolik direk kullanılması ile i l g i l i  etüd 
çalışmaları devam etmektedir. Taban yollarında TH ve çan tipi 
geçmeli bağların kullanılması ile i l g i l i  çalışmalar da 
sürmektedi r.

Batıda ana yollarda yangın 
kullanılması yasaklanmıştır, 
civatalarımn kullanılması ana 
ekonomiklik kazandırmaktadır, 
kullanılması da bağların 
arttırmaktadır.

çıkabileceği için ağaç kamaların 
Ayrıca uygun koşullarda tavan 

yolların tahkimatında çok büyük 
Bağlar arasında çelik fırça 

basınçlara karşı mukavemetini

Hazırlık isleri:

Galeri ilerlemeler basınçlı hava ile çalışan lağım makinaları 
ile delme patlatma şeklinde gerçekleşmektedir. Çıkan posta (atık) 
yine basınçlı hava ile çalışan posta makinaları aracılığı ile
arabalara yüklenerek nak 1 edi 1 mekted.ı r.

Uygulanan teknoloji ile ayda yaklaşık 25-30 m düz lağım 
sürülmektedir. Basınçlı havanın düşüklüğü, malzeme teminindeki
aksamalar ve organizasyonun veya takip fikrinin istenilen
seviyede olmaması galeri sürülmesindeki ilerleme hızlarının düşük 
olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle delme ve yükleme işlerinde 
elektro-hidrol ik makinalara geçilmesi gerekmektedir ve bu yönde 
çalışmalar devam etmektedir.

Konu ile ilgili bir pilot proje uygulamasına 1988 yılı 
sonlarında başlanmıştır.

Galeri sürülmesinde havalandırma, basınçlı hava ve/veya 
elektrikli pervane kullanılarak sağlanmaktadır.

Kuyu kazı ilerleme hızlarının da düşük olması (yaklaşık 7
m./ay) maliyeti artırdığı gibi mevcut rezervden zamanında 
yararlanma şansım da kaybettirmektedir. Bu amaçla kuyu kazısı



konusunda büyük bir faaliyet başlamıştır. Kozlu’da Polonya’dan 
sağlanan teknik nezaret ve kiralık teçhizat ile 9İ3 m’lik bir 
kuyunun kazjsı tamamlanmış olup kuyu içi teçhizi devam 
etmektedir. Karadon Müessesesi Gelik işletmesince yeni bir 
kuyunun açılması çalışmalarına başlanmıştır.

Mekan izasyonun gelişmesi ile kuyu ve galerilerin sürülme 
hızları Batı ülkelerinde çok yükselmiştir. Kayaçların jeomekanik 
özelliklerine göre kullanılacak makina ve teçhizat seçilmektedir. 
Bunlar delme, patlatma, kesici döner kafalı galeri açma 
makinaları ve tam yüzey kesme tünel açma maki nal arıdır. 
Kullanılan enerii direkt elektrik enerjisidir.

isaüvenliği :

işgüvenliğinin artırılması için çalışmalar devam etmektedir. 
Armutçuk ve Kozlu ocaklarına metan ve karbonmonoksit gibi ocak 
gazlarının ölçülmesi için erken uyarı sistemleri kurulmuş olup 
sistemler bilgisayarla donatılmıştır. Bu şekilde ocağın belirli 
noktalarındaki hava ölçüm değerleri yeryüzündeki kontrol 
odasından izlenmektedir. Ayrıca 3 adet gaz analiz seti alınmış 
olup, ocaklardan alınan gaz örneklerinin sürekli izlenmesi 
sonucu elde edilen bilgiler ve uyarılar ilgililere zamanında 
yapı 1abiİmektedi r.

tayyar:

1950 yıllarının teknolojisine göre dizayn edilmiş 1957 
yılında faaliyete geçmiş olan Zonguldak ve Çatalağzı Lavvarlarına 
1973 yılında 250’şer ton/saat kapasiteli ağır mai sistemli birer 
ünite ilave edilmiş ve kapasiteleri sırasıyla 1000 tcn./saat ve 
750 ton/saat’e yükselmiştir.

Bu lavvarların yıkama kapasiteleri ocaktan çıkan tüvenan 
külünün ortalama S64-0 oluşuna göre dizayn edilmiştir. Ancak 
üzülmez, Kozlu ve Karadon ocaklarının 20-30 yıldan bu yana 
derinleşmesi ve kömür damarlarında külün artması ve eski 
imalatlarda çalışma nedeni ile tüvenan kömürün külü isSO’nin 
üzerine çıkmıştır. Bu durum lavvar kapasitelerinin %30 azalmasına 
sebep olmuş ve demiı—çelik sanayinin istediği oranda kül içeren 
kömür elde edilmesini güçleştirmiştir. Tüm bu sakıncaların 
giderilmesi amacıyla lavvarların bugünkü tüvenan kömür yapısına 
uygun yıkama tekniğine göre yeni teknolojilerle donatılmış 
lavvarlar haline getirilmesi aerekmektad'i r. Bu amaçla lavvar 
modernizasyon projesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.



üretim Girdileri:

TTK üretim girdileri program (1988 yılı) cari fiyatlarla 
belirlenmiş olup, yerli ve ithal girdiler ayrı ayrı Tablo 3.17’de 
veri 1mektidi r.

Tablo incelendiğinde, üretim girdileri içinde, 
direöinin %32,5’lik bir deöere sahİD olduau aörülür.

maden

Mal bazında, maden direğinin bu derece yükselmesinin nedeni 
başta ton başına sarf edilen direk miktarının artmış oluşudur. 
Kullanılan direk oranının artması ise birinci olarak üretimin 
tamamının ağaç tahkimatla yapılmasından ikinci olarak da ülkemiz 
ormanlarından elde edilen maden direkleri evsafının amaca 
yeterince uygun olmamasından kaynaklanmaktadır (budaklı, eğri ve 
iki ucun aynı kalınlıkta olmaması gibi). Direk sarfiyatını 
azaltmak için şartların uygun olduğu yerlerde büyük bir titizlik 
göstererek demir tahkimata geçilmeli ve kaliteli ahşap maden 
direği teminine ithal yolu da dikkate alınarak özen 
gösteri 1 mel i di r.

3.4.4- üretim Miktarları

1987 yılı sonunda, Türkiye’nin toplam taşkömürü tüvenan 
üretimi 7,0 milyon ton, satılabilir üretimi ise yaklaşık 3,5 
milyon ton olarak gerçek!eşmiştir. 1970-1987 yılları itibariyle
taşkömürü tüvenan ve satılabilir üretim değerleri Tablo 3.18’de 
veri 1mektedir. Tablodan da anlaşılacağı gibi, 1970
satılabilir üretimin tüvenan üretime oram 1660,19 iken,
1986 yılı için 1650,28, 1987 yılı için 1648,86
gerçekleşmiştir.

yi 1ında 
bu oran 
ol arak

Türkiye’de birinci petrol fiat'ları artışı (1973) sonrasında 
özellikle elektrik üretimi ve teshinde, ikinci petrol fiatları 
artış sonrasında da bazı sanayi sektör 1 erinde (şeker, çimento, 
tekstil) petrol ürünleri linyitle ikame edilmiştir. Böylece 
birincil enerii üretimi içinde linvitin payı hızla artmıştır.

1975 yılında Türkiye birincil enerji üretiminin payı 1619,1 
iken, 1986 yılında bu oran *8,5’a kadar düşmüştür. Tablo 3.9’da 
Türkive birincil enerii üretimi dağılımı veriİmektedir.

Aynı dönemde (1975-1986), satılabilir taşkömürü üretiminin 
1627 oranında azaldığı, 1986-1988 yılı üretimleri
karş11 aştırı1 chğında ise, azalmanın *7,7 olduğu saptanmıştır.



Tablo 3.17: üretim Girdileri (1988 Programı)
(Cari fiyatlarlarla)

MİKTAR DEĞER (1000TL)
BİRİM ___________________ ________________________

GİRDİLER
No. (Mal Bazında) Yerli ithal Yerli ithal

0.00 Maden Direği m3 212.000 - 18.258.064 -
0.01 Demir Tah.Malz. Kg 9.878.282 - 3.520.876 -
0.02 Patlayıcı Mad. 7.000

-Dinamit Kg 618.028 - - -
-Kapsül Ad 2.132.995 - - -

Toplam 2.300.417

0.03 Akaryakıt ve
Yağ 1ar

Yağlar Lt 7.278.994
Yağlar Kg 1.967.009

Toplam 3.177.810

0.05 Demir ve Çe
lik 3.926.454

o.os Alet.Edevat
ve iş 1 .Teç. 1.047.951 40.000

0.07 idari Teç. 56.465
0.08 Sosyal iş.

Mal z. 4.275.841
0.09 Kırtasiye,Mat.

ve Büro Leva. 331.521
0.10 Sair Malz. 10.140.276 154.200
0.11 Yedekler 3.503.479 2.993.955
0.19 Yatırım Mal . 5.545.397

TOPLAM 56.084.551 3.195.155

TOPLAM
(Yerii+ithal) 59.279,. 706

Kaynak: TTK - Füzyon -1S88 Dönemi ödenek Tevzii,Tüm Giderler 
Tablosu (Değerler).



Taşkömür üretimindeki düşüş, sanayi sektöründe özellikle 
demi ı— çelikte önemli bir üretim girdisi olarak kullanılan taşkö
mür arzının yıllar itibariyle artan toplam talebi karşılayamama
sı, ithalatın büyük ölçüde artmasına yol açmıştır.

Beşinci beş yıllık kalkınma planı döneminde kömür madenci
liği için %9,4'lük üretim artışı hedef alınmış, Buna mukabil 
1984-87 yılları taşkömürü üretimi sürekli düşüş göstermiştir.

Tablo 3.19’da 1984-87 yılları üretim programlarının gerçek
leşmesi verilmektedir (TTK). Tablo 3.19’daki program üretim 
değerleri kapasitenin 500-950 bin ton altındadır (geniş bilgi 
için bak 3.4.2).

Tablo 3.20’de satılabilir taşkömür üretimleri (yıl ve cinsler 
itibariyle) verilmektedir . Şekil 3.21’de işçi sayısı
(kazmacı, kazıya yardım ve genel işçi toplamı) ile üretimin 
değişimi verilmektedir. Grafik incelendiğinde özellikle kazmacı 
sayısı ile üretim miktarı artış-azalışiarınm paralel olduğu 
görülmektedir. Tablo 3.22’de 1984-88 yılları üretim değerleri 
verilmektedir.

Tabi o 3.18: Taşkömürü :ü -'anan ve Satılabilir 
(1970-1987)

üretimi :_ H000 ton)

Tüvenan Sutı1 abi 1 i r Satı1abi1 i r
Yıllar üretimi üreti m üretim %

1 970 . 7,598 4 . 573 60.19
1 971 7 ,846 4 , 639 59, 13
1 972 7 ,862 4,641 59 ,03
1973 7 , 842 4, 642 59 , 1 9

1 974 8 , 546 4,965 58,10
1 975 8 , 355 4.813 57,61
197 5 8,059 4, 632 57 , 48
1977 7 , 666 4 , 405 57 ,46
1978 7 , 741 4,295 55,48

1 979 7 , 200 4, 051 56,28
1 980 6 , 599 3 , 598 54, 52
1 981 7 , 388 3,970 53,74
1 982 7 ,223 4,008 55,49
1 983 6 , 725 3 , 539 52,62
1 984 7, 103 3 ! 632 51,13
1 985 7,260 3,605 49,66
1 986 7,015 3,527 50 , 28
1 987 7 ,084 3,461 48,86
1988 6 , 688 3,255 48,67

Kaynak: TTK istatistik Yıllıkları.



Tablo 3.19: Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemindeki
Programların Gerçekleşmesi

üretim (1000 ton)

Yıllar Program Fi i 1 i Gerçek!eşme(*)

1 984 
1 985 

. 1 986
1 987 
1 988

4.000
4.000 
3.550 
3.600 
3.700

3.632 
3.605 
3 . 526 
3.461 
3.255

90,8 
90 . 1 
99 , 3 
96 , 1 
87 ,9

Kaynak: TTK

üretim Hedeflerinin Gerçekleşmeme Nedenleri:

- Havzadaki yıllık yaklaşık 13 m’lik derinleşme ve yeraltı 
şebekesinin geniş.lemiş olması havalandırma, tahkimat, su drenai 
işleri ila birlikte kömür, taş, malzeme ve insan nakliyatım 
zorlaştırmıştır. Ayrıca basınçlı hava şebekesindeki kaçaklar ve 
direnç kayıpları şebekeyi verimsiz hale getirmiştir.

- Havza üretiminin çok katlarda yapılması, enerji tüketiminin 
işçilik ve nezaretçi miktarım ve ton başına taşta sürülüp açık 
tutulan galeri miktarım artırmış ve sonuçta önemli ölçüde 
maliyet artışları meydana gelmiştir.

- üretime hazırlık faaliyetleri üretim miktarının gerektirdiği 
düzeyin altında kalmıştır. Hazırlık çalışmalarında gelişmiş 
makina ve teçhizat kullanılmaması kuyu, galeri ve taban 
yollarında ilerlemenin çok yavaş olmasına neden olmuş yeni üretim 
panoları zamanında üretime hazır hale getirilememiştir.

- Derinleşme ile birlikte kuyuların zamanında açılamaması 
nedeniyle eskiden çalışıp terk edilen panolar yeniden üretime 
alınmış ve dolayısıyla tüvenan kömürdeki taş miktarı 
yükselmiştir. Tüvenan kömürdeki taşın ve dolayısıyla kül



miktarının fazla ol ması satı1abi1 ir ürün kalitesini düşürmüştür. 
Ayrıca işlerin üretim primlerinin hesaplanmasında tüvenan kömür 
miktarının esas alınmasının da tüvenan külünü yükseltebileceği 
düşünülmüş ve prim yönetmeliği değiştirilmiştir. Yapılan 
değişiklikler ile 21.6.1988 tarihinden itibaren kazı prim 
hesaplamalarında tüvenan yerine satılabilir miktar kullanılmaya 
baş 1anmıştır.

- Genel işçilik içinde kazı işçiliği oranı azalmış (1974 
yılında toplam 39.399 işçinin 4.098’i kazı. %'\0,4: 1987 yılında
ise toplam 36.623 işçinin 3.549’u kazı işçisi, . 7) ve prim 
hesaplamaları karmaşık bir yapı kazanarak teşvik edici olma 
yönünden etkinliğini kaybetmiştir.

- Hazırlık faaliyetlerindeki darboğaz üretime yansımış, buna 
rağmen üretimdeki sıkıntının azaltılması için kaynaklar 
hazırlık faaliyetlerinden alınarak üretime kaydırılmıştır.

- Kurumun yatırımlarına DPT’ce verilmiş olan tahsisatlar 
özkaynak yaratmakta zorlukla karşılaşan TTK tarafından dış ve iç 
finansman kaynağı bulunamadığından tam olarak kullanılamamıştır. 
Bu durum özellikle ana hazırlık işlerini (derin kuyu ve kat 
galer i 1 erinin tesisi), yurt dışından temini zorunlu makina ve 
teçhizat teminini önemli ölçüde aksatmış, planlanan yatırımlar 
yapılamamıştır (bakınız paragraf 4.1).



TABLO 3.20: TTK Satılabilir (C1nsl*r itibariyi#) Taşkömürü üretimleri (TON)

Kömür C1 na 1 ar 1 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988 1987

MİKTAR X MİKTAR X MİKTAR X MİKTAR X MİKTAR X MİKTAR X MİKTAR X MİKTAR X

Mostra - ~ 3302 0,1 3000 0,1 4766 0,1 8880 0,3 3767 0,1 785 0,02

Tv.Stb. - - 30855 0,8 32389 0,8 - - - - - - - -

Tv.(Azdavay) - -■ - - - - 57402 1 ,8 35811 1 ,0 17864 0.5 9430 0,3 7020 0,2

Tv.(Kuruca*11#) - - “ • " 19448 0.6 33172 0,9 25919 0,7 20997 0,8 22514 0,7

Krlbl# 94301 2.7 102989 2,6 118913 3,0 93996 2,7 97207 2,7 89540 2,5 82799 2,4 94831 2,7

18/50 345039 10.0 405171 10,3 425750 10,6 350055 9,9 372441 10,3 348651 9,7 303078 8,6 300987 8,7

10/18 295399 8,8 319089 8,1 345567 8,6 278526 7,9 294327 8,1 301511 8,4 346532 9,8 292728 8,5

0/10 1284642 37,3 1438020 36,7 1368512 34.1 2030519 57,4 2004029 55,21872389 51 ,9 1872341 53,1 2085043 60,3

0/0.5 166116 4.8 161/23 4,1 172708 4,3 185828 5,3 187745 5,2 179636 5,0 191146 5,4 72813 2,1

6/10 92895 2,7 108195 2,8 105237 2,6 37 “ - 3971 0,1 " . - 4879 0,1

0.5/6 686722 20.0 858560 21 ,9 881628 22,0 2000 0.1 - - 27283 0,8 - -

M1 kst 405515 11 ,8 402382 10,3 4724C5 11 ,8 450767 12,7 526103 14,5 122316 17,3 574684 18,3 449764 13,0

Şlam 70333 2,0 95140 2,4 83971 2,1 67513 1 ,9 76105 2,1 107476 3,0 121509 3,4 129525 3,7

TOPLAM 3440962 ' 100.0 3932124 100.0 4008382 100.0 3539091 100,00 3631706 100.0 3605416 100,0 3526283 100,0 3460889 100,0

KAYNAK: TTK istatistik Yıllıkları
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Tablo 3.22: TTK ’ m n 1984-86 Yılları Arası üretim Değerleri

Yı 11ar
üretim Miktarı 
Stb.(ton)

Fiyat(1) 
(TL/tonj

üretim Değeri 
(Milyon TL)

1 984 3.631.706 36.334 131.954
1985 3.605.416 36.334 130.999
1986 3.526.283 36.334 128.124
1987 3.460.889 36.334 125.748
1988 3.255.645 36.334 118.290

(1) 1987 ortalama satış fiyatı

3.4.5-Mali yeti er:

Zonguldak Havzasında taşkömürVerin tümü yeraltı madencilik 
metodları ile üretilmektedir. Havzadaki kömür tabakaları, daha 
önce geçirdiği tektonik olaylarla fazla miktarda fay1 aranıştır. 
Arızalı damarlar kazı işlemlerinde ileri derecede mekanizasyona 
uygun değildir. Bu sebeple modern işletmecilik metodları ve maki- 
naları uygulanamamakta ve genellikle insan gücü üretimde esas 
unsur olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan. bilhassa üretim 
ünitelerinde ahşap tahkimat sisteminin kullanılmaya devam edilme
si,üretimde ve hazırlıkta uygulama için gerekli yatırımın yapıl
maması da maliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebepten 
Havzada taşkömürü üretim maliyeti mekanizasyona geçmiş ülkelere 
nisbeten farklılıklar göstermektedir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Tablo 3.23: TTK Taşkömürü Maliyetleri 92

1 9 8 6 1 9 8 7

MASRAF MALİYET
(TL/TON)

MASRAF MALİYET
(TL/TON)

_ıh-Ocooo

(100000 TL!
I- DİREKT İLK MADDE VE MALZEME

- Maden Direği 5.264 1 .492 7.372 2. 130
- Patlayıcı Maddeler 550 156 1 .083 312
- Akaryakıt ve Yağlar 364 103 450 130

T O P L A M 6 .  1 7 81 .752 8. 905 2.573
II- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 13.881 3. 936 20.251 5.851
III-GENEL İMAL GİDERLERİ

- Endirekt Malzeme 4 . 362 1 .237 3. 525 1 .018

- Endirekt işçilik 37.798 10.719 54.880 15.857

- Mamur üc.ve İlgili Giderler 413 117 422 122

- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 2.414 C84 15.073 4.355

- Diğer Giderler 54 15 138 39

- Amortismanlar 3.751 1 .063 5.261 1.520

- Tükenme Paylan 897 254 918 265

TOPLAM: 49.692 14.092 80.220 23.179

IV- DAĞITIMDAN GELEN GİDERLER
- Merkaz Atelyesi 330 93 *

- Saraçhane 6 1 -•

- Enerii 16.583 4. 702 17.231 4.978

- Elektrik Atelyesi 42 11 284 82

- Tamir Bakım Atelyesi ve Taş Ocağı 8.615 2.443 12.554 3.626

- Su Pompası 29 8 89 25

- Alevsızdırmazlık 6 1 -

- Karanakliyat 363 103 830 239

- Demiryolu-Limar. 517 146 -

- Anbarlar 1 . 305 426 2.081 601

- Sosyal 13.992 3.968 23.534 6.800

- İç Tüketime Verilen Kömür (+) 26 7 31 9

TOPLAM : 42.019 11.916 56.634 16.364

V-GENEL İMAL GİDERLERİ TOPLAMI (IIT+IV) 91.712 26.008 136.855 39.543

VI-üRETİMLE İLGİLİ MAL.TOPL.(I+II+III+IV)(Stb.m. ) 111.771 31.696 166.012 47.968

VII-1Ç TÜKETİM (-} 2.216 - -6.461

VIII-SATILACAK KÖMÜR MALİYETİ 109.554 31.646 159.551 47.704

I- SATILAN KÖMÜR MALİYET BEDELİ 115.978 31;855 158.633 47.057

II- STOK DEÛER DüŞüKL.ve SAYIM F. -

III- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM DEĞERLERİ 2.559 698 1.854 549

IV- SATILAN KÖMÜRÜN SATIŞ MALİYETİ 118.538 32.354 160.487 47.607

V- GENEL İDARE GİDERLERİ 16.816 4. 589 28.235 8.375

VI- KAR VE ZARARLA İLGİLİ GİDERLER
- Faiz ve Komisyon Giderleri (-) -589 -160 -26.759 -7.938

- Meslek Hastalıkları Tazminatı (+) 1.580 431 4. 245 1.259

- Diğer Giderler ve Zararlar (+) 20.230 5. 521 21.565 6.357

TOPLAM: 21.222 5.792 +948 -281

VII-TİCARI MALİYET 156.376 42.736 187.774 55.702



Tablo 3.24: Türkiye İİ8 Bazı AET ülkelerinde Taşkömürü Maliyetleri

Cari Fiyatlarla
BAZI AET ÜLKELERİNDE 

US Doları Olarak Kömür Mal iyatleri T Ü R K İ Y E

İNGİLTERE 

(1986) (1)
B.ALMANYA

(1986) (2)

FRANSA

(1985) (2)

BELÇİKA

(1986) (2)

1986 Yılı Cari 

Fiyatla US Doları 

Olarak (3)

1987 Yılı Cari 

Fiyatla US Dolan 

Olarak (4)

Kömür

Maliyeti X
Kömür

Maliyeti X

Kömür

Maliyeti X

Kömür

Maliyeti X

Kömür

Maliyeti X

Kömür

Maliyeti *

1- ÎŞÇ1LİK OtDERLERt 27.8 41.1 53,1 47 76,0 59,4 38,2 54 31,8 49,7 39,7 63

2- MALZEME GİDERLERİ 15,1 22,4 47,8 42 35,0 27,4 25,8 36 9,8 15,3 9,2 14,6

3- GENEL VE İDARİ GİD. 17.7 26,3 7.9 7 11,2 8,8 6,1 9 19,9 31,1 11,4 18,1

4- TOPLAM G±D.(1+2+3) 

(Amortisman Hariç) 60.6 89.8 109.6 96 122,2 95,6 70,1 99 61,5 98,1 60,3 95 ,7

5- AMORTİSMANLAR 6.9 10,2 4.6 4 5.6 4.4 0.9 1 2,5 3,9 2,7 4,3

6- ÜRETİMİN TOPLAM GİD .67,5 100 114;2 100 127,8 100 71 ,0 100 64 100 63,0 100,0

Kaynak: (1) Report and Accounts 1385/86 National Coal Board, 1 i = 1.47 Dolar alınmıştır.

(2) United Nations, The Coal Situation in t.he ECE Reaion in 1987

(3) 1 Dolar - 694.02 TL alınmıştır.

(4) 1 Dolar = 860,74 TL alınmıştır.



Tablo 3.23’da TTK taşkömürü maliyetleri (1986-87 yılları 
gider grupları itibariyle) veri 1mektedir.

Tablo 3.24’de bazı AET ülkeleri ve Türkiye (TTK) Taşkömürü 
maliyetleri veri 1mektedir. Tabloda görüldüğü gibi taşkömürü 
maliyetleri Fransa (127.8 dolar/ton) ve Batı Almanya’da (114,2 
dolar/ton) diğer AET ülkelerine göre daha fazladır.

3.5-Dıs ti caret durumu:

3.5.1- ithalat:

İthalat 1382’de 1,2 milyon tona ulaşmış, 1986 yılında *144 
oranında artarak yaklaşık 3 milyon ton olmuştur. 1987’de *15,79
artış göstermiş, toplam tüketimin *49,5’i ithalat ile 
karşı1anmrştır.

Tablo 3.25’de Türkiye’nin taşkömürü ithalatı verilmektedir.

Tablo 3.25 Toplam Taşkömürü İthalatı (1982-1987)

Yıllar ithalat (1000 ton)

1982 1 .213
1983 1.602
1984 2.048
1985 2.450
1986 2.963
1987 3.431 (*)

Kaynak(*):Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı istatistik
kayıtlarından alınmıştır.

Tablo 3.26 ’da Taşkömür ithali içindeki, demi:—çelik sektörü 
(özel ve devlet) payları veriİmektedir.

Tablo 3.27 ’de 1982-87 yıllarında yapılan ithalatın değeri 
Tablo 3.28 ’de 1982-87 yılları AET ülkelerinden yapılan ithalat 
veriİmektedi r.

Koklaşabilir Taşkömürü:

Gümrük Tarife istatistik Pozisyonu (GTİP): 1615 sayılı
Gümrük vergisi kanununun 7. maddesine göre gümrük vergi ve 
resimlerinden istisna edilmiştir..



Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu (DEFİF):CİF bedel üzerinden 
*6, ancak, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 7. maddesi ne'göre gümrük 
vergisi istisnası olduğundan, DFi Fonu alınmaz (Bak. 29.3.1983 
tarihli Resmi Gazete, 88/12670 sayılı karar, Madde 2/Ba.l.

Maden Fonu: Gümrük Resmine esas bedelin %2,5!u.
(Bak. T.C. Merkez Bankası Yb. 85/96 sayılı genelgesi, 2.12.19851.

Katma Değer Vergi si: *12 (1.11.1988 tarihinden itibaren *10)

Tablo 3.26: Demir Çelik Sektörü için ithal Edilen Taşkömürü
Miktarı (Devlet ve özel Sektör itibariyle) (Ton )

KAMU (TDÇİ) ÖZEL(ERDEMİR)

İTHAL TOPLAM
EDİLEN 

YILLAR ÜLKE MİKTAR % MİKTAR *

1982
ABD
TOPLAM

496.587
496.587 49,63

503 952 
503.952 50,37 1.000.539

1983
ABD
Avustralya 
TOPLAM

857.955

857.955 53.91

694.117 
39.453 

733.570 46,09 1.591.525

1984
ABD 1 . 
Avustralya 
TOPLAM 1,

.011.405 

.011.405 51 ,05

465.416
504.303
969.719 48,95 1.981.125

1985
ABD 1 
Avustralya 
TOPLAM 1.

.449.794 
205.348 

.655.142 71,97

335.540 
309.125 
644.665 28,03 2.299.807

1986
ABD 1 
Avustralya 
Çin
TOPLAM 1

.600.665 
137.462 
51.362 

.789.449 65.90

551.266 
374.809

926.075 34, 10 2.715.564

1987
ABD 

Avustralya! 
Kanada 
TOPLAM 1

647.929 
.343.833

.991.762 70 , 55

189.279 
589.214 
52.952 

831.445 29,45 2.823.207

Kaynak : TDÇİ ve ERDEM İR



Tablo 3.27: Son Beş Yıl içinde Demir-Çelik Sektörü için 
Yapılan ithalatın Değeri
(ABD Dolar Bazında CİF cari fiyat üzerinden)

ERDEMİR T.D.Ç.i. DEMİR-ÇELİKLERİN
İTHALATI(1) İTHALATI(2) TOPLAM İTHALATI

1982 Yılı 44.448.909 40.816.000 85.264.909
1983 Yılı 52.329.159 62.450.000 114.779.159
1984 Yılı 66.406.277 65.650.000 132.056.277
1985 Yılı 42.086.758 105.380.000 147.466.758
1986 Y ı l ı  53.750.601 101.782.000 155.532.601
1987 Y ı l ı  43.395.700 99.400.175 142.795.875

Kaynak: (1) Erdemir 
(2) TDCİ

Tablo 3.28: 1982-1987 Yı..lları AET ülkelerinden
Yapılan Taşkömürü ithalatı (ton)

ÜLKE 1982 1983 1984 1985 1986 1987

B.Al manya 25.455 - 128.917 11.000 -

Hol 1 anda 37.317 - - - - -

ingiİtere - - - - 6.150

ita!ya - - - -' 7.434 —

Kaynak: Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı istatistik kayıt
larından alınmıştır.

3.5.2- ihracat

Türkiye Taşkömürü üretiminin yurt içi ihtiyacım
karşılamaktan uzak olması nedeni ile ihracat yapmak için
herhangi bir çaba sarfedi1memektedir. Ancak özellikle Irak
ülkemizden küçük miktarda taşkömürü satın almaktadır.

1982-1987 yılları arasında toplam taşkömürü ihracatı 6123
ton’dur.

Tablo 3.29’da 1982-1987 yıllarında yapılan ihracat, Tablo 
3.30’da 1985-1987 yıllarında yapılan ihracatın değeri
veri 1mektedi r.



Tablo 3.29: Türkiye’nin 19S2-1987 Yıllarındaki Taşkömürü
ihracatı

YIL ÜLKE
MİKTAR
(ton) CİNS

1982 Irak 3123 10/18
1983 - - -
1984 - - -

1985 Irak 432 6/10
1986 Irak 1 568 6/10
1987 I rak 1000 6/10

Kaynak: TTK istatistik yıllıkları

Tablo 3.30: 1985-1987 Yıllarındaki ihracatın Değeri

Yı11ar Ci nsi Miktar (ton) Fiatı (TL./ton) Değer (TL)

1985
1986
1987

6/10 
6/10 
6/10

432 37.294 16.111.008 
1568 38.156 59.828.608 
1000 50.795 50.735.000

Kaynak: TTK istatistik yıllıkları

3.5.3-Stok Durumu

Dünya taşkömürü fiyatlarmdaki düşüş ve bunu takiben, 
tüketicilerin, taşkömürünü ithal yolu ile karşılaması nedeniyle 
oluşan stoklar 1986 yılında düşük fiyat politikası ile eritilmiş 
ve normal düzeye inilmiştir.

Bu arada Amasra Taşkömürü işletme Müessesesinde işletme 
hazırlıkları sırasında çıkarılan düşük kalorili ve taşlı +18 ve 
0/18 kömür stokları satışlarının başlaması nedeniyle tükenmek 
üzeredir. Ayrıca yine bu işletmenin tüvenan satılabilir olarak 
satışa arzettiği kömür cinsindeki stok fazlalığı da giderilmeye 
çalışıİmaktadır.

Tablo 3.31’de 1985-1987 yılları arası TTK Taşkömürü stokları 
veriİmektedi r.



' Yi 1 -| ar T ■1
. . an

Taşkömürü Stoklari (TTK) (Bin Ton)

:laag t886 1987 1988.

Yıl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  Y.i'V: : VıT Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl
Başı Sonu Başı Sonu Başı Sonu Başı. Sonu

Armutçuk 0,4 21 ,6 21 ,6 12,6 12,6 9. 1 9,1 7,3
Koz! u 2,5 72,0 72 ,0 5 , 5 5,5 ' 6,1 6,1 28, 8
üzülmez 2,5 74, 9 74,9 5,7 5,7 6,5 6,5 28.9
Karadon - 49, 1 49 , 1 10,9 10,9 12,0 12,0 67,8
Amasra 173,9 146. 1 146 , 1 120.9 120.9 84. 2 84, 2 39. 1

TOPLAM 179.5 363.9 363,9 155.7 155.7 118.1 118,1 172.1
(TTK)

Kaynak: TTK istatistik yıllıkları.

3.5.4- Fi vatlar

1984 yılına kadar fiyatlar hükümetçe tesbit edilmekte idi. 
Çıkarılan bir kararname ile fiyat tesbitinin yönetim kurullarına 
verilmesinden sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu fiyatlarım kendisi 
tesbit etmeye başlamıştır.

Bu arada sübvansi vonl ar ı r, ,ve daha sonra mahrum kalınan kar 
payı uygulamaları yürürlükten kaldırılmıştır.

Devamlı olarak maliyetinin altında bir satış fiyatı ile kömür 
satan kuruluş, dünya kömür fiyatlarının düşük olması nedeni ile 
önemli bir fiyat artışı yapamamıştır.

Tablo 3.32’de AET koklaşabilir taşkömürü ithal fiyatları, 
Tablo 3.33’de TTK taşkömürü satış fiyatları verilmektedir.

Tablo 3.32: AET Koklaşabilir Taşkömürü ithal Fiyatları, CİF
(Dolar/Ton).  . . .

1980 1982 1 984 1985 1986 1987

ABD 68,80 76.01 61 ,86 62.44 59 , 66 57.46
Günev Afrika 67 .53 72.49 45.60 42.77 39, 13 35.39
Avusturalva 62 .00 72.03 57 .31 58.64 56 .43 53.82
Polonva 63.90 75. 15 69.67 60. 60 60.40 55,90
Dünya 66,97 75 , 29 60,64 60,48 58, 17 55,95

Kaynak: IEA,- Coal Information 1988.



Tablo 3.33: TTK Taşkömürü Fiyat Tablosu

(1982-1388'arası lavvarlar ve cinsler bazında)

ZONGULDAK

ÇATALAÛZI
LAVVARI

MART

1332

+10

0/10
0/0.5

M1K3T

SLAM

13.500

13.500

13.500
3.000

3.000

ARMUTÇUK LAVVARI

0/10

SLAM

12.000 

3. 600 

2.400

AMASRA LAVVARI

TüVENAN 6.000

10 10.800

0/10 8.400
MtKST 1.800

7

ARALIK

1982

HAZİRAN

1983

14.900
14.900

14.900

3.300

3.300

13.200

10.600

2.600

6.600 

11.900 

9.200 

2.000

NİSAN

1984

17.900

17.900

17.900

3.950

3.950

15.850 

12.700 

3. 100

7.900 

14.300 

11.050 

2. 400

23.250

23.250

23.250 

5. 150 

5.150

20.600 

16.500 

4.050

10.250 

18.80C 

14.350 

3. 100

EKİM
1S84

25.600 

25.800

25.600 

5.700 

5. 700

23.700

19.000

*.700

11.800 

21.400 

16.500 

3. 600

NOT: Yukarıdaki taşkömür fiyatları prim ve penalitiye tabidir. Bu

Oriiinal Kömürde X Rutubet

Parça fındık (+10 

Toz f—10 mm'.

Kaynak: TTK



3.5.5- isti hdam 

Kadro!u ve Söz!esme!i Personel

TTK’da 1985 yılı personelinin tamamı kadrolu olarak görev 
yapmıştır. 1986 yılından itibaren sözleşmeli personel alımı ve 
sonrasında bazı kadrolu personelin sözleşmeye geçişi ile 
sözleşmeli statüde çalışan personelin sayısı artmıştır.

Tablo 3.34’de 1985 yılı kadrolu personel sayısı. Tablo
3.35’de 1986 ve 1987 kadrolu ve sözleşmeli personel sayısı 
verilmektedi r.

Tablolarda görüldüğü gibi; 1985 yıl sonunda toplam personel 
(kadrolu) sayısı 1346 iken, sözleşmeli personel ve sözleşmeli 
güvenlik görevlileri alımıyla 1986’da 2538 olmuştur. 1985 yıl 
sonunda teknik ve genel idari hizmetlerde çalışan kadrolu 
personel sayısı Ğ58 ve 720 iken, sözleşmeli statüye geçişten 
dolayı 1987’de 186 ve 143’e düşmüştür.

Tablo 3.34: 1985 Y ı l ı  Kadrolu Personel Sayısı

Ortalama Yı1 Sonu

Genel idare Hizmetleri 729 720
Teknik Hizmetler 555 558
Saölık Hizmetleri 22 22
Eöitim öğretim Hizmetleri 2 2
Avukatlık Hizmetleri 18 18
Yardımcı Hizmetler 26 26

TOPLAM 1 352 1346

Kaynak:TTK



Tablo 3.35: 1986, 1987 ve 1988 Y ı l ı  Kadrolu ve Sözleşmeli 
Personel Sayısı

1986 ' 1987 1988

Orta!a. Y.Sonu Ortala. Y.Sonu Ortala. Y.Sonı

Genel idari Hiz. 771 700 349 143 120 113
Teknik Hizmetler 554 534 31 2 186 178 175
Sağlık Hizmetleri 31 28 16 10 10 9
Eğ i t.ve öğ r.H i z. 1 1 1 1 - -
Avukatlık Hiz. 20 19 7 2 1 1
Yardımcı Hiz. 21 27 26 25 25 24
Sözleşme.Personel 26 204 902 1 297 1300 1272
Söz 1 eşme.Güven.Gör. 141 1025 1029 1027 1022 1016

TOPLAM 1565 2538 2642 2691 2655 2610

Kaynak: TTK

Tekni k Personel X. Kadrolo-Sözlesmeli 1:
i

Tablo 3.37’de teknik personelin hizmet yılları itibariyle 
dağılımları verilmektedir.

Tablodan görüleceği üzere toplam 854 adet teknik personelin % 
39’u 0-5 yıl 17’si 6-11 yıl,% 32’si 11-20 yıl, 5612!si 20 yılın 
üstündedi r.

özellikle 10-20 yıl tecrübeli maden,makina ,elektrik ve inşaat 
mühendislerinin toplam sayısı 171 olup (9S21 olup) bunun da % 
80’inin yönetici durumunda olduğu düşünülürse geriye kalan 
miktarlarla önemli projeleri hazırlamak, yürütmek ve izlemek 
mümkün olmamaktadır.
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Tablo 3.34: Teknik Personelin (Kadrolu-Söz1eşmıe 1 i ) Hizmet
' Yılları İtibariyle Dağılımı:

0-5 6-10 1 1-20 + 20
BRANŞLARI KADROLU SÖZLEŞMELİ TOPLAM YIL 'YIL YIL ' YIL

Maden Müh. 64. 247 31 1 1 67 54 56 34
Makina Müh. 25 1 26 151 48 26 67 10
Elektrik Müh. 1 3 46 59 10 15 31 3
inşaat Müh. 3 19 28 1 3 1 7 7
Kimya Müh. 5 1 6 21 6 2 1 1 2
Jeoloji Müh. 6 33 39 26 8 5 -

Endüstri Müh. - 1 1 - 1 - -

Matematik Müh 6 4 10 2 2 6 -

Mimar Müh. 2 9 1 1 - - 8 3
Harita Müh. 3 O 6 - - o 3
Jeofizik Müh. - 3 2 2 1 - -

Yöneylemci 1 - 1 - 1 - -

Jeolog 1 - 1 - 1 - -

Teknik Ressam 1 - 1 - 1 - -

Uzman 1 2 3 1 1 1 -

Bilgi sayar - ,1 1 1 - -

istati sti kçi - 1 1 - 1 - -

K i myager - 1 1 - 1 - -

Fizik Müh. 2 2 4 - 4 • -

Metalürji Müh . 2 n 2 - - -

Ziraat Müh. - 1 1 - - - 1
Orman Müh. - 1 1 - - 1 -

Tekni ker 53 144 197 67 22 70 38

TOPLAM 1 92 662 854 333 144 276 101

Kaynak:TTK

Yevmiyeli Personel fiscilikl:

Kurumda daimi ve münavebeli olmak üzere iki ayrı statüdeki 
işçi1 i kİ erden,münavebe!i işçiler A ve B olarak iki gruptan 
oluşmaktadır. Bu gruplardan biri iş başında iken diğeri köyünde 
tarım veya başka işlerle uğraşmaktadır. Köyde bulunan kayıtlı 
işçilere herhangi bir ödeme yapılmamakla beraber. bunlar daimi 
işçiler gibi tüm sosyal hak ve menfaatlerden istifade 
etmektedir1 er. Bu durum. münavebeli işçi maliyetinin daimiye 
nazaran daha yüksek olmasına neden olmaktadır.Grup değişimi aylık 
periyotlar halinde yapılmaktadır.

Tablo 3.38’de TTK’rnn değişik tarihlerdeki işçi sayısı 
program ve f i i l i  olarak verilmektedir. Program ve f i i l i



arasındaki fark işçi açığım vermektedir. Tabloda görüleceği gibi 
işçi açığı giderek artmaktadır.

Tablo 3.39’da 1986, Tablo 3.40’da 1987 ve Tablo 3.41’de 1988 
y ı l ı  ortalama çalışan işçi sayısı veriİmektedir.

Tablo 3.37: TTK Kaydı Açık işçi Sayısı

Tar i h Program Fiili
Fark 

(işçi açığı)

1.12.1986 45026 43776 1 250
1.12.1987 45857 431 16 2741
1. 6.1988 48261 43028 5233

Kaynak: TTK

Tablo 3.39: 1986 Yılı Ortalama Çalışan işçi Sayısı

Yeraltı Yerüstü Top!am Daimi GruplU Toplam

ARMUTÇUK 2366 1 153 351 9 2206 1313 3519
KOZLU 4940 1682 6622 4442 2180 6622
ÜZÜLMEZ 5403 2243 7646 4804 2842 7646
KARADON 7721 2667 10388 6722 3666 10388
AMASRA 1773 1 601 3374 2702 672 3374
MERKEZ - 5008 5008 5008 - 5008

TTK 22203 14354 36557 25884 10673 36557

Kaynak:TTK

Tablo 3.40: 1987 Y ı l ı  Ortalama Çalışan işçi Sayısı

1
Yeraltı Yerüstü Toplam Daimi Gruplu Toolam

ARMUTÇUK 2382 1 153 3535 2200 1 335 '3535
KOZLU 481 6 1490 6306 3980 2326 6306
ÜZÜLMEZ 5446 2091 7537 4580 2957 7537
KARADON 7818 2362 10180 6324 3856 10180
AMASRA 1852 1571 3423 2696 727 3423
MERKEZ 74 5568 5642 5642 - 5642

TTK 22388 14235 36623 25422 1 1 201 36623

Kaynak: TTK



Tablo 3.41: 19S8 Yılı Ortalama Çalışan İşçi Sayısı

Yeraltı Yerüstü Toplam Daimi Gruplu Toplam

ARMUTÇUK 251 5 1012 3527 2039 1488 3522
KOZLU 4710 1416 61 26 3703 2423 61 26
ÜZÜLMEZ 5476 2036 7512 4463 3049 7512
KARADON 7937 2249 10 188 6084 4104 10188
AMASRA 1909 1 289 3198 2418 780 3198
MERKEZ '69 5856 5925 5925 - 5925

TTK 22618 1 3858 36476 24632 .1 1 844 36476

Kaynak: TTK

3.6-Cevre İle i 1 a i 1 i Sorunlar:

Taşkömürü Sektörünün Çevreye Olan Olumsuz Etkileri:

T asman <Sübsi dans 1: 1879 tarihinde Bahriye Bakan 1ığı’nca
hazırlanmış ve Havza-i Fahmiye (kömür havzası) olarak belirlenmiş 
olan sahada. Teskere-i Samiye ile özel mülkiyete sınırlamalar 
getirmiş. 1910 tarihinden önceki haklar saklı tutularak imar ve 
ihya yolu ile özel mülk edinme ve özel mülkiyet yasaklanmıştır. 
Teskere-i Samiye’nin halen yürürlükte olduğu 10.6.1953 tarih ve 
E-6 K-5 sayılı Tevhidi içtihad Kararı ile kabul edilmiştir.

19 Haziran 1986 tarih ve 3303 sayılı "Taşkömürü Havzasındaki 
Taşınmaz Malların iktisabına Dair Kanun" gereğince Zonguldak 
Havzasında oturanlara tapu verilmesi kabul edilmiş ancak 
tasmandan dolayı meydana gelen hasarlar için tazminat ödenmemesi 
hükme bağlanmıştır.

Yeraltı Maden işletmeciliğinin sonucu olarak meydana gelen 
taşınanlar. yeryüzündeki yapılara tesir ederek bu yapılarda zaman 
içinde çatlamalar. tasmana dayanıklı olmayanlarda da çökmeler 
meydana getirmiştir.

Bu yapılarda meydana gelen çatlama ve diğer hasarlar 
sebebiyle TTK aleyhine açılan tazminat davaları. Yargıtay Genel 
Kurulu’nun 10.6.1953 tarihli kararı esas alınarak 1 9 1 0  yılından 
sonra alınan tapular geçerli kabul edilmemiş ve mahkemelerce 
reddedi1 miştir. Bu nedenle TTK çok büyük bir tazminat ödemek 
zorunda kalmamıştır.



Zonguldak Kömür Havzasında 13.000 hektarlık alan tasmandan 
etkilenmektedir ve önümüzdeki yıllarda da etkilenmeye devam 
edecektir. Anılan saha içinde yaklaşık' 55.000 konut, 5.000 
işyeri, 19 km. enerji nakil hattı, 170 km. yeraltı su isale hattı 
bulunmaktadır.

Yapılan hesaplamalara dayanılarak 1986 rakamlarına göre Kurum 
tazminat ödemek zorunda kalsa idi tasman hasar tazminatı tutarı 
yaklaşık 900 milyar TL olacaktı.

Atıkların Atılması: TTK’mn dört lavvarından (Merkez, Çatalağzı, 
Amasra, Armutçuk) günde pompalanan atık su miktarı 18000 m3,/gün 
olup bunun içinde katı oram (taş ve kömür tozu) %6’dır.' 
Pompalanan artık su içinde 2800 litre gazyağı, 200 kg. izooktanol 
veya 2.eti 1 hekzanol bulunmaktadır. Ayrıca günde 8380 ton da şist 
atılmaktadır.

Armutçuk Lavvarımn 250 t/saat,Zonauldak Lavvarımn 1000 
t/saat, Çatalağzı lavvarımn 750 t./saat ve Amasra Lavvarımn 250 
t/saat yıkama kapasitesi vardır. Çevreye olan olumsuz etki bu 
lavvarların atıklarından kaynak!anmaktadır. Bunlardan Zonguldak 
Lavvarımn şehir içinde bulunması bakı mından,bu konuda çıkan 
kararnameler çerçevesinde Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü 
Koordinatörlüğünde ele alınmıştır. Lavvarlardan atılan atıkların 
çevreye olan etkilerinin araştırılması gayesi ile 7.10.1987 
tarihli protokolle i.T.u inşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği
Bölümüne bir proie verilmiştir. Projenin bedeli 5 Milyon TL 'si 
dış para olmak üzere toplam 35 Milyon TL olup 1988 yılı içinde 
tamamlanması beklenmektedir. Projenin sonuçlarına göre TTK mali 
bünyenin elverdiği ölçüde gerekli düzenlemeyi planlayacak, alınan 
sonuçlara göre çalışma kapsamına diğer Lavvarlar da dahil 
edilecekti r.

Ayrıca inşaatı devam etmekte olan Zonguldak ve Çatalağzı 
Filtrasyon Tesislerinin devreye girmesi ile denize atılan 
teylingin tamamı filtre edilecek ve kullanılan su temiz su olarak 
devreye verilip atık malzeme olmayacaktır. 1990 yıllarında 
filtrasyon tesislerinin devreye girmesi ile mevcut flotasyon 
üniteleri devre dışı bırakılacak ve gaz yağı izooktanol gibi 
kimyasal maddeler lavvarlarda hiç kul 1am1 mıyacaktır. Böylece
lavvarların neden olduğu çevre sorunu önemli ölçüde azalacaktır.

Ocak taşlarının tardı, i.T.ü tarafından yapılacak proje
sonuçlarına göre çözümlenecektir.



ileriye Dönük Beklentiler

î.T.ü inşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından 
"Zonguldak Merkez Lavvarı Atıklarının Deniz Kirlenmesine Etkisi 
ve Alınacak Tedbirlerin Araştırıİması" projesi çalışmaları devam 
etmektedi r.

TTK’mn önlem almayı düşündüğü taşkömürü üretimi çevre
sorunları ile ilgili kararname ve kanunlar şöyle sı raianabi1 ir.

1- Atıkların sahile dökülmesini yasaklayan 1978 yılı 7/1634-9 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. Ancak 21.1.1938 tarih ve 88/12476
sayılı değişiklik ile koordinatları belirtilen Ki 1 i mİ i-Alacaağzı
mevkii gemi sökme sanayii sahası olarak belirlenmiş ve
sınırlandırılmış alandan çıkarılmıştır.

2- 11.8.1983 tarihinde yayınlanan 2872 sayılı çevre kanunu.

3.7-özellestirme:

Kurumca işletilmesi ekonomik olmayan sahalar (Azdavay. 
Söğütözü. Topalakçayırı gibi) rodövans karşılığı 3.. kişilere 
ihaleyle verilmesi için çalışmalar devam etmektedir.



4. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRMESİ:

4.1-Besinci Plan Dönemindeki Gelişmeler:

TTK İdame Yatırımları:

Bu dönemde üretimle ilgili yatırımlar yıllık idame 
yatırımları şeklinde ele alınmıştır.

Tablo 4.1’de 1982-1987 yılları TTK idame yatırımları 
veriİmektedi r.

Tablo 4.1: 1982 -87 Yılları idame Yatırımları (Milyon TL)

Yı 1.1ar
DPT'dan . 

Talep Edilen
DPT’ca 

Onaylanan
Nakit

Harcama
Nakit

Gerçekleşme!*

1982 9.830,3 6.950,0 2 . 727.9 39
1983 9.083.0 7.066,0 4.904.1 69
1984 12.742,0 7.692,0 5.845.8 73
1985 22.838.5 11.000.0 5.722.6 52
1986 17.400.0 15.350,0 9.193,9 59
1987 30.000,0 21.500,0 18.702,3 87

T0P1.AM 114.493,8 69.558,0 45.796,6 66

Kaynak: TTK

Tablodan görüleceği üzere 1982-87 yıllarında DPT’den toplam
114.5 Milyar TL tahsisat talebinde bulunulmuş olmasına karşılık
69.5 Milyar TL DPT’ca onaylanmış (*61) bunun da *66 gerçekleşme 
ile 45,8 Milyar TL’si harcanmıştır.

Kurumlaşma ile birlikte gerek idame alanlarının 
iyileştirilmesi ve gerekse yeni üretim alanları uzun vadeli 
yatırım programlarında ele alınmıştır.

Bu görüşler doğrultusunda hazırlanan TTK 1988 yılı yatırım 
programı 11,8 Milyar TL’si dış olmak üzere 34,8 Milyar TL olarak 
bel i r1enmi şti r.

Tablo 4.2’de 1988 yılı yatırım programı özeti verilmektedir.



Tablo 4-.2: TTK 1988 Yatırım Programı (1000 TL)

Proie Adı Dı s Toplam

A- Etüd-Proje işleri
- Amasra-B Projesi - 20.000
- Göbü-Kazköy Projesi 375.000 380.000
- Armutçuk-Kozlu Denizaltı Ara.Pro. - 40.000
- Karadon-Amasra Şiferton Ara.Pro. - 62.000
- Taşkömürü Havzası Tevsii-I Pro. - 45.000
- Bağ 11k-inağzı Projesi - 4.000
- Muhtelif Teknolojik Etüd ve Araş. 67.000 1.355.000
- Zonguldak-Çatalağzı Lav.Mod. 333.000 350.000
- Göbü-Kazköy Hidrcjeolojik ve

Tektonik Etüdü - 40.000

B- Devam Eden Projeler
. - Personel Lojmanları Projesi - 1.150.000

C- Yeni Projeler
- Taşkömür Havzası idame Projesi 1.064.000 20.049.000
- Taşıt Alım Projesi - 426.000
- Genel Müdürlük Acil ihtiyacı - 425.000
- Taşkömür Havzası Rehabilitasyonu 9.601.000 10.455.000

TOPLAM 11.440.000 34.801.000

Kaynak: TTK

Tablodan da görüleceği üzere programın %3’üpü etüd proje 
işleri, %3’ünü devam eden projeler ve kalan %94’ünü de yeni
projeler oluşturmaktadır.

Beşinci plan dönemi sonunda yatırım programında yer alan 
mevcut üretimin idamesi ile ilgili iyileştirme projeleri:

a) Taşkömürü Havzası Rehabilitasyon Projesi:

Mevcut üretim idamesinin sağlanması amacıyla yeni temin 
edilecek ve iyileştirilecek makina ve teçhizatın yurt dışından
temin edilmesi için İ988-1992 yıllarım kapsayan ve 100
Milyar TL’si dış olmak üzere toplam 150 Milyar TL tutarında 
bir proje nazırlanmış ve 1988 yılı yatırım programında yer 
verilmiştir. Projenin 1988-89 yılları için 70 Milyon dolarlık
kısmı Dünva Bankası’nca finanse edilecektir.



b-Zonguldak vs Çatalağzı lavvarlarımn modernizasyonu projesi:

1950’li yılların teknolojisi ile 'dizayn edilen ve 1952’de 
faaliyete geçen bu lavvarların yıkama metodları ve teçhizatı 
ekonomikliğini kaybetmiştir. Su lavvarların modernizasyonu ile 
işletme masrafları azaltılacaktır. Son yapılan çalışmalara göre 
Zonguldak Lavvarındaki 700 işçi sayısı ve, Çatal ağzı’ndaki 450’den 
fazla işçi sayısı her iki tesis için ayrı ayrı 98 adete 
inecektir. Su tüketimi önemli ölçüde azalacaktır. Planlanan ön 
tüketimi 225 mS/h’tir (mevcut tüketimin X25*i). iki tesiste de 
manyetit kul lamlmayacaktır. işletme ve bakırn malzemelerinde 
azalmalar beklenmektedir- Fizibilite çalışmaları bir ton kömürün 
yıkama maliyetinin tesislerin modernize edilmesiyle Zonguldak’ta 
3968 TL (mevcut lavvardan 4134 TL daha az) Çatal ağzı’nda 3622 TL 
(mevcut lavvardan 2953 TL daha az) olacağım göstermektedir. 
(Mart 1989 rakamlarına göre). Koklaşabilir kömürdeki kül
yüzdesinin 13.9’dan 11.0’un altına inmesi ve nem miktarındaki
azalmalar demi ı—çelik sanayiinin istediği nitelikte kömür elde 
edilmesini sağ 1 ayacaktır. Benzer nitelikteki faydalar mikst ürünü 
için da geçerlidir.

4.2-Taskömürü Konusunda Sorunlar ve Alınması Gerekli önlemle!':
Arama ve Etüd Ga1ısmaları:

Zonguldak Taşkömürü Havzası, 1822 yılından beri bilinmekte ve 
1848 tarihinden bu yana kesintisiz olarak işletilmektedir. Ancak 
buna rağmen, Havzanın rezerv durumu tam ol arak bi1 ihmemaktedir. 
1,3 Milyar ton tahmin edilen toplam rezervin, ancak 175 Milyon 
tonu "görünür rezerv" haline getirilebilmiştir. Bu gibi belirsiz 
durumlar, çok arızalı bir tektoniğe sahip Zonguldak Havzası gibi 
yeraltı kömür işletmelerinde, uzun vadeli planlama ve 
programların, sıhhatli bir şekilde yapılmasına imkan
vermemektedir. Bu sebeple, Zonguldak Taşkömürü Havzasının rezerv 
tespit çalışmalarına daha büyük imkanlarla başlamalı ve devam 
ettiri 1 mel i dir. Mevcut üretim bölgelerinde detay sondajlar
yapı İmalıdır.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından Güney Anadolu’da Antalya Kemer 
Köyü yakınlarında tesbit edilen 1.500.000 ton civarında mümkün 
rezervin ekonomik bir potansiyeli görülmemektedir.

önemli üretim artıs 1 arı,mevcut işletmelerin yeniden ele 
alınarak iyileştirilmeleri ve yeni üretim alanları devreye 
alınmasıyİ a gerçekleşebilecekti r.



MTA ve TTK arasındaki mevcut işbirliği daha da 
arttır11 mal t dır. Arama-Etüd fizibilite ve proje çalışmaları 
parelel yürütül mel i dir.

Hazırlık ve üretim:

Zonguldak Taşkömürü Havzasında, üretim son 15 yıldır 
artırı1amamakta hatta, önemli ölçüde düşme gözlenmektedir.
1974 yılında 4,9 Milyon ton olan satılabilir kömür üretimi, 
gittikçe azalarak 1988 yılında 3,25 Milyon tona kadar düşmüştür.

TTK Genel Müdürlüğü tarafından yapılan üretim programına 
göre, Havza üretimi 1990 yılında 4,0 Milyon tona, 1995 yılında 
5,3 Milyon tona yükselecektir (Bak paragraf 6.2).

2000 yıllarındaki üretim hedeflerine varabilmek için 
yapılmış olan fizibilite çalışmaları yeniden gözden geçirilerek 
Göbü-Kazköy ve Amasra-B projeleri ele alınmalıdır.Bağ 11k- inağzı 
sahası ile ilgili proje çalışmaları ise tamamlanmalıdır.

Zonguldak Taşkömürü Havzası gibi jeolojik koşulları zor, ağır 
tektoniği olan, bir havzada üretim miktarım çok fazla 
miktarlarda artırmak kolay değildir. Yeni bir kömür üretim 
panosunun hazırlanması, çok uzun zaman alan taş içinde, kuyu, 
lağım, desandre ve kömür içinde taban yolları gibi hazırlık 
işlerinin yapılmasına bağlıdır. Bu hazırlık işleri ne 
kadar süratli olursa üretime o kadar çabuk geçilip, üretim 
artır11abi1 ir. Ocakta, taş içindeki galeriler basınçlı hava ile 
çalışan teçhizat ve geleneksel usullerle yürütülmekte, 
madencilikte dış ülkelerde kullanılan modern elektro-hidrolik 
galeri açma teçhizatı halan kullanılmamaktadır. Bu sebepten, 
galeri ve taban yollarında ilerleme çok yavaş olmakta bu da 
süratle 'üretime geçmeye imkan vermemektedir.

Kömür damarı içinde kazı ve tahkimat elle yapılmaktadır. 
Arında makinalaşma, martopikör uygulamasından ve zincirli 
konveyörden daha ileri geçememiş durumda olup 1950’li yıllarda 
uygulamaya konulan, çelik tahkimat usulleri terkedilmiş ve tekrar 
ahşap tahkimat sistemine dönülmüştür.

Ancak son yıllarda Havza kendini günün şartlarına göre 
yenilemeye çalışmakta eski teçhizat yenileri ile
değiştiriİmektedir. özellikle nakliyat şebekesinde kullanılan 
yeni tip lokomotiflerin ocak içi nakliyatım iyileştirmesi 
beklenmektedi r.



1 1 1
Jeolojik şartların zorluğu ayak içinde kazı mekanizasyonüna 

imkan vermemekte ancak tahkimat sisteminde ahşap tahkimat yerine 
çelik tahkimat kullanmak için çalışmalar devam etmektedir. 3000 
adet hidrolik direk almak için ihale işlemlerinin son aşamasına 
gelinmiştir. Uygulamanın başarılı olması halinde ayak içi tahki
matında hidrolik direk kullanılması yaygınlaştırılacaktır. Hidro
lik direk uygulamasında zayiatları asgariye indirmek için eğitim 
çok önemlidir. Aksi takdirde göçüklerde kalacak hidrolik direk 
zayiatı nedeniyle beklenilen fayda elde edi1emeyebi1 ir.

Havza’da i şgüvenl iğ i ni n arttırılması için de çalışmalar devam 
etmektedir. Armutçuk ve Kozlu ocaklarına metan ve karbonmonoksit 
gibi ocak gazlarının ölçülmesi için bilgisayarla izleme 
sistemlerinin montajı yapılmıştır ve diğer ocaklara da yapılması 
için çalışmalar devam.etmektedir. izleme sistemleri ile ocakta 
herhangi bir noktadaki hava ölçü değerlerini yeryüzündeki bir 
kontrol odasından okumak mümkün olmaktadır, izleme sistemleri ile 
ocaktaki ana şebekelerde bulunan gazlar izlenmektedir. Ancak 
özellikle metan ölçümlerinde tamamen bilgisayarla izleme 
(monitcring) sistemine bağlanarak diğer ölçüm sistemlerinden 
(emniyet lambası ve diğer dedektör'lerl kesinlikle vazgeçilmemeli
dir. Havalandırma yönünden sorun olan panolarda kısmi metan dre- 
najıda uygulanmaktadır.

Havza’da hazırlık işlerinin modernizasyonu çalışmaları da 
hızlı bir şekilde devam etmektedir. Yurtdışından alınan modern 
kuyu kazı ekipmanları ile ayda 60 m ilerleme yapılması mümkün 
olacak ve 1200 m derinliğe inecek olan Gelik kuyusu 
açılabilecektir. Modern kuyu açma tekniği ile Kozlu’da yeni 
kuyunun derinleştirme çalışmaları tamamlanmış 916 m derinliğe 
inilmiştir. Modern galeri açma tekniklerinin uygulanmasına pilot 
çalışmalar ile başlanacaktır. Modern galeri açma teçhizatının 
alım işlemleri devam etmektedir ve kısa bir süre içinde belli bir 
ocakta çalışmaya başlayacaktır. Gene uygulamanın başarılı olması 
halinde bütün Havzaya yaygınlaştırı1acaktır.

Zonguldak havzasında. üretimin artırılması için genel olarak 
şu tedbirlerin alınması gereklidir:

- Taş içinde kuyu ve lağım sürme işlerinde ve damar içi hazırlık 
çalışmalarında öngörülen modern ve süratli, elektro-hidrolik 
tip makinaların uygulamaya konulması ve panoların dönümlü 
olarak üretime hazırlanması,

- Damar içi tahkimat sisteminde, çelik direk uygulamasının 
yaygınlaştırılması ve SSCB’de yaygın olarak kullanılan hava 
yastıkları hakkında araştırmalar yapılması, taban tahkimatında
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geçmeli bağlar ile birlikte çelik hasır, saç kama ve çelik 
fırça kullanılması.

- Taban yolları ve diğer ana nakliye galeri Terinde kullanılan 
nakliye teçhizatının modernizasyonu, iyi bir organizasyon ile 
konsantrasyona gidilmesi ve tansfer noktalarının azaltılması,

- Hazırlıklara büyük önem vererek, biten bir panodan sonra, 
hazırlığı tamamlanmış panonun derhal üretime geçecek şekilde 
planlama yapılması,

- Uygun panolarda damar içi kazıda modern usuller ve 
mekanizasyona geçilmesi.

Taşkömürü Tüketimi

Tablo 3.16’da TTK ürün cinsleri (koklaşabilir, yarı 
koklaşabilir ve koklaşmaz) itibariyle üretimler, Tablo 5.6’da 
aynı cinsler itibariyle satışlar veri 1mektedir.Tabi o 3.16’da 
görülebileceği gibi koklaşabilir taşkömürü üretimi 1986’da 
2211, 91987’de 2307,1 bin tondur. Demir-Çelik Sektörüne verilen
koklaşabilir taşkömürü 19S6 yılında 1586 bin ton, 1987 yılında 
1579 bin tondur. 1986 yılında 753,1 bin ton ve 1987 yılında 635,8 
bin ton koklaşabilir nitelikteki taşkömürü Demi ı—Çelik Sektörü 
dışındaki sektörlere satılmıştır. Yarı koklaşabilir taşkömürleri 
de dikkate alındığında bu miktar 1986’da 1070,4 bin ton 1987’de 
956,2 bin ton olmaktadır. Dünya piyasalarında buhar kömürü ile 
koklaşabilir taşkömürü arasında yaklaşık 15-20 dolar/ton fiyat 
farkı vardır.

Koklaşabilir nitelikteki tüm Zonguldak kömürlerinin Demi ı— 
Çelik Fabrikal arına tahsis edilmesi ve başka sanayi dalları için 
dışardan koklaşmayan tipte ucuz kömür ithal edilmesi ile yıllık 
döviz tasarrufu 15-20 milyon dolar olabilecektir. Bunun yanında 
yerli linyit ile ısı değeri yüksek başka bir yakıtın (petrokok, 
buhar kömürü vs.) paçal olarak kullanılması halinde tasarruf 30- 
50 milyon dolara yükselebilir.

Zonguldak havzası taşkömürleri uygun fiyatlarla ve temin 
edilebildiği miktarda Çimento Fabri kal arında yüksek evsaf1ı kömür 
olarak paçal’da kullanılmaktadır. Ancak şimdiye kadar TTK uygun 
fiyatlarla, istenilen ısı değerinde ve tüm fabrikaların 
taleplerini karşılayabilecek miktarda kömür tahsisi yapamamış, 
yapılan tahsislerinde tamamı teslim edilememiştir. Çimento 
Fabri kal arında yüksek kalorili yakıt ihtiyacı, son yıllardaki 
fuel oil fi ati arındaki artışlar da gözönüne alınarak iç kaynak
lardan temin edilecek eşdeğer kalitedeki kömürden daha ucuza mal 
edilen ithal kömür veya ithal petrokok ile karşı1anmaktadır.
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Demir—Çelik fabrikaları ile TTK bir işbirliğine girerek 

koklaşma özelliği zayıf olan kömürlerin kok fabrikalarında 
kullanım oranlarım artırmayı denemelidirler. Bir kok araştırma 
labo'atuvarı kurulmalı ve bu laboratuvar kok kömürü üzerine her 
türlü araştırmayı yapacak teçhizatla donatılmalıdır.

Taşkömürü ithalatı

Türkiye’de taşkömürü üretimini kısa sürede, büyük ölçüde 
artırmak imkanı olmadığından, Demiı—Çelik Fabrikaları için 
başlamış olan koklaşabilir taşkömürü ithalatı bundan sonra da 
artarak devam edecek ve büyük miktarlara ulaşacaktır.

Halen Türkiye ithalatı için, en uygun kaynak Amerika Birleşik 
Devletleridir. Ancak bu kaynağa alternatif kaynaklar, hem ülkeler 
hem şirketler olarak yaratılmalıdır. Zira, çok geniş ve kuvvetli 
şekilde sendikal organizasyona bağlı Amerikan kömür işçileri ve 
liman tesislerindeki işçiler arasııida, uzun sürebilecek bir grev 
olayı, kömür temininde Türkiye Demir-Çelik Sanayiini büyük bir 
sıkıntıya sokabilir. Bunun için daima yüksek stokla (minimum 2 
aylık) çalışmak gerektiği gibi, Avustralya, G.Afrika', Hindistan, 
Çin Halk Cumhuriyeti, SSCB ve Polonya gibi ülkelerle kömür 
satınalma ilişkileri kurulmalıdır.

Kömür ithalatım uzun vadeli mukavelelere (5-10 yıllık) 
bağlamak faydalı olabilir.

Kömür ithalatında, uzun vadeli mukaveleler'de yapılsa, birkaç' 
alternatif de yaratılsa, zaman zaman sıkıntılı durumlar 
olacaktır. En emniyetli kömür politikası, dışarıda kömür 
konusunda ortak dış yatırımlara gidilmesi ve uygun yatakları olan 
bir veya birkaç şirketin Yönetim Kurullarında söz sahibi olunması 
ile sağlanabilir.

isti hdam

TTK’da işçilerin işyerlerine göre dağılımı konusunda bilgi 
verebilmek ve mekanize edilmiş modern bir yeraltı ocağı ile 
mukayese edebilmek için Tablo 4.3 hazırlanmıştır.

Tablolar incelendiğinde, ayak içi işçilikler TTK’da 
*16.7(1987 y ı l ı )  pay alırken bu oran batıdaki mekanize edilmiş 
bir ocakta *21-23\tür. TTK’mn yerüstü ve yeraltı yardımcı 
işçiliklerinde de bir fazlalık sözkonusudur. Yeraltı ocaklarında 
mekan izasyona geçi Temadiğindan işyerlerine göre gruplandırrnada 
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. En büyük fark yerüstü 
işçiliklerinde ortaya çıkmaktadır (TTK’da *39, mekanize ocaklarda 
*16-18). Mekanize olmuş batı ocaklarında yerüstü hizmetlerinin ve
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hatta yeraltındaki yardımcı faaliyetlerin büyük bir kısmı özel 
kuruluşlarca yapılmakta ve dolayısıyla bu işçilikler arasındaki 
oran farklı olmaktadır.

Tablo 4.3: Mekanize edilmiş veraltı ocakları ve TTK (Zonauldakl
ocak 1 arında isçilerin i sverleri iti bari vle
dağ ılımı.

TTK, Zonguldak (1) Mekanize Ocaklar

Gruplar işçi sayısı ûran(îıs) % (2)

1- Avak ici isçiliği 6102 16.7 21-23
2- Nezaret 1453 4.0 9-11
3- Yerüstü isçilik 14309 39.0 16-18
4- Yeraltı nakli vat 4514 12.3 26-28
5- Yeraltı Yardımcı

işçilik 10245 28,0 11-19

TOPLAM 36623 100 100

Kaynak: (1) TTK 1987 istatistik Yıllığı
(2) ILO, Coal Mines Committee, General Report.1988

TTK’nın paragraf 3.5.5’de belirtildiği gibi daimi ve gruplu 
olarak çalışan istihdam politikası vardır.Gruplu işçiler bir ay 
ocakta çalışıp diğer ayda tarımda veya diğer işlerde 
çalışmaktadır. Ancak gruplu işçiliğin daimi işçiliğe nazaran daha 
pahalı olması nedeniyle kazı ve kazıya yardım sınıfları dışında 
gruplu işçi çalıştırılmaması hedeflenmiştir.

4.3- Dünyadaki Durum ve Diğer ülkelerle Kıyaslama:

Dünya kömür rezervlerinin petrole göre daha yaygın ve kulla
nımının daha güvenilir olması kömürü ucuz . birinci1 enerii kaynağı 
durumuna getirmiştir. Geçtiğimiz bu dönemde.petrol üretimi 
azalırken taşkömürü ve linyit üretiminin dünya enerii arzına 
katkısı giderek büyümüştür.

1987 yılı sonu itibariyle dünya taşkömürü üretimi 3.315 
Milyon tona ulaşmıştır. 1973 yılındaki ilk petrol krizinden sonra 
üretim sürekli bir artış göstermiş ve 1973 yılına oranla %50.7 
dolayında büyümüştür.

Tablo 2.9’da ülkelerin 1980-1986 ve 1987 yılı 
üretimleri, büyüme oranları ve dünya üretimine oranları
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verilmektedir. Tablo’da görüldüğü gibi, Türkiye’nin (taşkömürü 
ticaretinde) önemli ölçüde ilişkide bulunduğu ülkeler olan ABD, 
Avustralya ve Güney Afrika’da 1980-86 yılları arası yıllık büyüme 
hızı sırasıyla *0,6 , 9,8, 7,3 olmuştur. 1987 yılında büyüşıe
oranı Avustralya’da *3’e, ABD’de *1’e düşmüş, Güney Afrika'da ise 
-1,7 olmuştur.

1987 yılında Türkiye Taşkömürü üretimin dünya üretimindeki 
yeri yaklaşık *0,1 olmuştur. Aynı yıl dünyadaki 3315 Milyon ton 
üretime karşılık 338,3 Milyon tonluk taşkömürü ticareti gerçek
leşmiştir (*10,2).

Türkiye’nin çok miktarda taşkömürü ithal ettiği ülkeler olan 
ABD’de üretimin *9,4’ü, Avustralya’da *73,2, Güney Afrika’da 
*22,9’u ihraç edilmektedir. Türkiye’de üretim talebi karşıla
yamamakta, tüketimin yarısı ithalat ile karşılanmaktadır.



5- ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE BEKLENEN GELİŞMELER 

5.1- Genel Politika

1970’li yıllarda petrol krizini takip eden dönemlerde petrol 
tüketimini azaltmak için enerji sektöründe kömür madenciliğinde 
büyük yatırımlara girişilmiştir. Yapılan bu büyük yatırımlar 
ürünlerini 1980’!i yıllarda vermeye başlamış ve dünyada kömür 
arzı fazlalığı meydana gelmiştir. Enerii tüketiminin yapılan 
tahminlerin altında kalışının bu arz fazlalığında rolü olmuştur.

Kömür arzındaki fazlalık dünya kömür pazarında fiyatların 
düşmesine neden olmuştur. Ayrıca yüksek fırın teknolojisindeki 
gelişmeler nedeniyle her ton demir-çelik için tüketilen kok 
miktarında azalmalar izlenmekte yüksek fırınlarda kullanılan 
petrol cinsi yakıtlar ve toz kömür miktarı artmaktadır.

Dünya kömür pazarındaki en önemli ülkeler olarak Avustralya, 
ABD, Güney Afrika, SSCB, Polonya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Batı Almanya ve Kolombiya görünmektedir. Rezerv açısından ise, 
dünyada 7-8 Trilyon ton civarında jeolojik olarak taşkömürü 
rezervi olduğu tesbit edilmiştir. Bu rezervler SSCB, ABD, Çin, 
Avustralya, Polonya, Batı Almanya ve Kanada gibi ülkelerde 
yoğunlaşmıştır.

Türkiye’nin koklaşabilir taşkömürü tüketimi demir-çelik 
sektörüne, yapılan yatırımlar sonucu sürekli yükselmektedir ve 
halen 5,3 milyon ton sevi yel erindedir. Koklaşabilir taşkömürü 
üretimi ise 2,6 milyon ton seviyelerinde devam etmektedir ve 
tüketimin geri kalan kısmı ithalat ile karşılanmaktadır. 
Planlanan üretim hedeflerinin gerçek 1 eşmemesinin en büyük 
nedenleri olarak: derinleşmeyle birlikte havalandırma, su drenaj 
işlerinin, personel ve malzeme nakliyatının zorlaşması, havza 
üretiminin çok katlarda yapılması, hazırlık faaliyetlerindeki 
sıkıntı, organizasyon bozukluğu, planlanan yatırımların zamanında 
yapılamaması sayılabilir. Yapılan proje çalışmalarına göre 6. Beş 
Y ı l l ı k  Kalkınma Planı döneminde üretimin 5,3 milyon ton 
satılabilir seviyesine çıkarılması beklenmektedir (Tablo 5.2) 
Talep tahminlerine göre fark yine de kapatı1amıyacak ve kömür 
ithalatına devam edilecektir. ithalat ABD, Avustralya, Çin, 
Kanada gibi ülkelerden yapılmaktadır. Yüksek maliyetlerden dolayı 
AET ülkelerinden yapılan kömür ithalatında bir gelişme 
bek 1enmemekted ir.
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Uluslararası kömür pazarında ithalat yapan ülkeler pazar 

durumunu tayin etmektedir. Arz yapan ülkelerin çokluğu talep eden 
ülkelerin azlığı önemli rol oynamaktadır. Talepteki düşüklük 
gelişmiş batı ülkelerinde hüküm süren düşük seviyedeki ekonomik 
gelişme, ucuz petrol ve tabii gazdan ileri gelmektedir.

Fetrol fiyatları ile ABD dolarının değerinin değişmesi AET 
ülkeleri kömür ticaretini etkileyen önemli faktörlerdir. Düşen 
petrol fiyatları ve sanayileşmiş ülkelerin çelik endüstrisindeki 
kriz, koklaşabilir kömür satışlarını olumsuz yönde etkilemiştir.

Türkiye’de taşkömürü tüketen en önemli sektör, sanayi 
sektörleri içinde demir-çelik sektörüdür. ihracat ağırlıklı 
uluslararası rekabete,uygun, dışa açık büyüme modeli çerçevesinde 
ihracata yönelen demi ı—çelik sanayiinde, 1985 yılı sonu 
itibariyle, ihracat geliri 864 milyon dolara ulaşmıştır. Buna 
karşılık, kişi başına 97 kg’lık çelik üretim ve tüketimi ile 
oldukça yetersiz bir düzeyde bulunan demiı—çelik sanayiinde 
gerçekleştirilmesi planlanan kapasite artırma ve modernizasyon 
çalışmaları ile üretimin artması beklenmektedir. 1990 yılından 
sonra demiı—çelik sektörü-taşkömürü talebi yaklaşık 5,4 milyon 
tona ulaşacaktır (Bk. Tablo 3.7).

Sanayi dışı sektörlerin toplam tüketimleri 1987 yıl sonu 
itibariyle 1,3 milyon tona, toplam tüketim içerisindeki payları 
ise *18,5’e ulaşmıştır.

Çatalağzı Eski Elektrik Santralında koklaşmayan mikst ile 
birlikte koklaşabilir taşkömürü kullanılmaktadır. Yeni elektrik 
santralının devreye girmesiyle, tamamen koklaşmayan mikst ve şlam 
(13 MJ/kg) kullanımına geçilecektir.

Taşkömijr havzasında üretilen taşkömürlerinin tümü yeraltı 
madencilik metodları ile üretilmekte olup havzadaki kömür 
tabakaları, daha önce geçirdiği tektonizma sebebiyle özellikle 
kazı işlemlerinde mekanizasyona uygun değildir. Kazı işlerinde 
modern işletmecilik metodları ve makinaları uygulanamamakta ve 
genellikle insangücü üretimde esas unsur olarak kullanılmaktadır 
Ayrıca üretimde ve hazırlıkta modern metodların kullanılmaması 
maliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak son yıllarda 
havza kendini günün şartlarına göre yenilemeye çalışmaktadır, 
özellikle "Taşkömür Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında 
yurt dışından yeni makina ve teçhizat temin edilecektir. Bu proje 
ile kısmı mekanizasyona geçi 1 erek özel 1 ik1 e hazırlık işlerinde 
mekanizasyon, işçilik ve enerji maliyetlerinde azalma 
sağ 1anabilecektir. Bu projenin gerçekleşmesi ile 6. Beş Y ı l l ı k  
Kalkınma Planı döneminde üretimin 3,5 milyon tondan 5,3 milyon
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tona çıkması beklenmektedir (Tablo 5.2). Ayrıca Amasra-B, 
Bağ!ık-inağzı ve Göbü-Kazköy gibi sahaların devreye girmesiyle 
satılabilir üretimin daha da yükselmesi planlanmaktadır.

1986-1987 yılları taşkömürü satışları tablosunun
incelenmesinden yaklaşık 1 milyon ton koklaşabilir ve yarı 
koklaşabilir ürünün koklaşabilir taşkömürüne ihtiyacı olmayan 
diğer sektörlere verildiği görülmektedir. Yurt ekonomisi için 
arzu edilmeyen bu durumun değiştirilmesi için önlemler 
alınmalıdır.

5.2- Taleo Projeksiyonu
5.2.1-Yurt İci Talep Projeksiyonu l 1988-1934-1

Paragraf 3.3.1’de Türkiye’de taşkömürü tüketen sektörler ve 
Tablo 3.7’de bu sektörlerin 1989-94. yılları talep miktarları 
veri 1mektedir. Tablo’da görüleceği üzere VI. Kalkınma Planı 
Dönemi içerisinde 10,5 milyon ton civarında seyredecek, olan, 
taşkömürü talebinin sadece 5,3 milyon tonunun (yaklaşık %50’si) 
koklaşabilir özellikte olma zorunluluğu vardır (demir—çelik 
endüstrisi için).

Uygun fiyat ve kalitede temin edilebildiği takdirde, demi ı— 
çelik sektöründen sonra- en çok taşkömürü talep eden çimento 
sektöründe talep miktarı, aynı dönemde 2,3 milyon tona (1621,7) 
çıkacaktır.

Elektrik santral 1 erinde 1990 yılından itibaren kullanılması 
düşünülen taşkömürünün tamamı koklaşmaz ürün olacaktır. 1640-60 
kül ihtiva eden bu ürün,toplam taşkömürü talebi için de %18,7’lik 
pay almaktadır.

MKE Kurumu yaptığı bazı değişiklikler sonucu bundan sonra 
taşkömürü kullanmayacaktır. Buna benzer şekilde diğer kuruluşlaı— 
da da (demir—çelik dışı) bazı değişiklikler yapılarak 
koklaşabilir taşkömürü alımı durdurulabi1 ir. Bunun yerine daha 
ucuz buhar kömürü, linyit ve petrol koku kullanılabilir. Paragraf 
3.3.1’de taşkömürü tüketen bazı kuruluşlar ve ikame olarak 
düşünülen ürünler verilmektedir.

önümüzdeki yıllarda Türkiye’ye SSCB’den tabii gazın 
gelmesinden ve alt yapının tamamlanmasından sonra gazhanelerin 
taşkömürü alması beklenmemektedir

Türkiye’nin taşkömürü talebini belirlemek için, taşkömürü 
tüketen kuruluşlarla yazışmalar yapılmış ve kuruluşların 
belirttikleri talepler esas alınmıştır. Bu kuruluşların 
talepleri ve diğer tüketicilerin (mahalli, KST Mües.) tahmini 
taleDİeri Tablo 5.1’de veri 1mektedir.
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Tablo 5.1: Taşkömürü Talebi (Kuruluşlar ve 1989-94 Yılları 
_______ . iti bari v 1 e 1___________________________________f 1 000 Ton 1
KURULUŞLAR 1989 1990 1 991 1 992 1993 1994

TDÇİ Genel Müdürlüğü 3900 3900 3900 3900 3900 3900
ERDEMİR 1437 1456 1456 1456 1 456 1456
Karma ve özel Sek.Çim.Fab.(1) 1 290 1430 1450 1450 1450 1450
ÇiTOSAN (1 ) 670 750 870 870 870 870
Muhtelif ve Mahalli KST Mües. 420 420 430 430 430 430
Çay işletmeleri 145 145 145 145 145 145
İETT 125 125 125 125 125 1 25
EGO 65 65 65 65 65 65
SEKA 65 65 65 65 65 65
.TCDD 60 45 30 15 1  2 9
KİPSAŞ 50 50 50 50 50 50
T.Şeker Fabrikaları A.Ş. 40 , 5 40, 5 40, 5 40, 5 40, 5 40,5
Filyos Ateş Tuğlası San.T.A.Ş 1  6 1  6 1  6 1  6 1  6 1  6

Karadeniz Bakır işletmesi 7, 2 7, 2 7 , 2 7 ,, 2 7, 2  7 2
Et Balık Kurumu 4 ,, 5 4 ,,5 4, : 5 4 ,,5 4, 5 4 ’ 5
Ergani Bakır işletmesi 4 4 4 4 4 4
TEKEL 3,,7 3, : 7 3, , 7 3 ,,7 3-, ,7 3,7
Milli Savunma Ba!'. 3 3 3 3 O o
T.Demiryolu iiak.A.Ş. 3 3 3 3 2 3 '
Denizcilik işletmesi 0 ,: 9 0 ,,9 0 . : 9 0  ,,9 0, ,9 0,9
T.Gemi Sanayi A.Ş. 0  !, 2  0 , , 2  0 , 2 0 , , 2  0 , , 2  0 , 2

Sümerbank (Kayseri Mües.) 0 :: 0 1  0 ,, 0 1  0 , , 0 1  0 , , 0 1  0 , , 0 1  0 , 0 1

TEK (2) 800 800 1990 1 990 1990 1990
TOPLAM 9110 9334 10689 10644 10641 10638

Kaynak: Kuruluşlarla yapılan yazışmalar.
(1) Çimento sektörü alternatif yakıt (Petrokok,yüksek 
kalorili ithal linyit (5700 kCal/kg) vs.gibi) temin edeme
diği takdirde kullanacağı koklaşmaz taşkömürü miktarıdır.
(2) 1990 yılından itibaren TEK’na (ÇATES için) verilecek 
taşkömürünün tamamı koklaşmaz üründür.

5.2.2- ihracat Projeksiyonu

Paragraf 3.5.2’de belirtildiği gibi Türkiye’nin taşkömürü ihracı 
için hiç bir çaba sarfediİmemektedir. Bunun nedeni yerli üretimin 
iç talebi karşılamaktan çok uzak olmasıdır.. Mevcut şartlarda VI. 
Plan döneminde ihracatta bir gelişme beklenmemektedir.

5.2.3- Toplam Talep Projeksiyonu

1987 yılına kadar değişik yıllarda Irak’a yapılan ihracaatın 
çok az oluşu (1987’de bin ton) nedeniyle yalnızca yurt içi talep 
söz konusu olmaktadır (Bk. Paragraf 5.2.1).

tn
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5.3- Üretim Hedefleri (1988-1994-)

Paragraf 3.4.2’de belirtildiği gibi TTK'mn 1987 yılı 
itibariyle şu anki üretim kapasitesi 4,5 milyon ton/yıl satılabi
lir taşkömürüdür. 1970’li yıllarda fiilen gerçekleştiri 1 en 4,5
milyon ton/yıl üretim için halen mevcut tesisler (lavvar yıkama 
kapasitesi, nakliyat kapasitesi vs.) yeteri idir. Ancak derinleşme 
sonucu konsantrasyon ortadan kalkmış ve havalandırma, tahki
mat, su drenajı gibi işlemler ile birlikte kömür, taş, malzeme 
ve insan nakliyatı zorlaşmıştır. Hazırlık işlerinin geri kalması, 
tüvenan kül oranlarının yükselmesi ve personel alım politikaları
na getirilen sınırlamalar gibi nedenlerle üretim halen 3,5 
milyon ton/yıl seviyesinde devam etmektedir.

5,3 milyon ton/yıl taşkömürü üretim seviyesine çıkabilmek 
için (Tablo 5.2) mevctıt ocaklarda i.yileştirme yapılması 
gerekmektedir. Bu amaçla rezerv olanakları bakımından uygun 
görülen Asma, Gelik ve Kandi’lli işletmelerinin rehabilitasyonu 
çalışmalarına başlanılmıştır. Rehabilitasyon projelerinde 
kullanılmak üzere ön etüdlerin yapılmasına devam edilmektedir. ön 
etüdler olarak jeoloji, jeofizik, hidrojeoloji, petrografi ve 
kaya mekaniği konuları sayılabilir. ön etüdlerden alınacak 
veriler ışığında Asma, Gelik ve Kandilli işletmelerinin' proje 
ihalesine gidilecektir. Asma işletmesi rehabilitasyon projesi 
için ihale işlemleri tamamlanmış ve proje çalışmalarına 
başlanmıştır. Gelik ve Kandilli işletmeleri rehabilitasyon 
projeleri ile ilgili faaliyetler sürdürülmektedir. Asma işletmesi 
rehabilitasyon projesi tamamlandığında bu projenin uygulanmasına 
geçilecektir. Asma, Gelik ve Kandilli işletmeleri rehabilitasyon 
projelerinin hazırlanmasında kullanılacak olan parametrelerin 
bulunması amacıyla "Kömür ve Kayaçların Jeomekanik özelliklerinin 
Araştırılması" adlı proje ODTÜ tarafından hazır1anmaktadır. Yine 
aynı işletmelerde petrografik etüdler programa alınmıştır.
Hidrojeolojik etüdlerin DSİ ve MTA tarafından yapılması için 
çalışmalar devam etmektedir. Rehabilitasyon projelerinin 
tamamlanmasından sonra uygulama safhasına geçilecektir. 
Rehabilitasyon proje uygulamaları ile i l g i l i  olarak Dünya 
Bankası’ndan 70 Milyon Dolar kredi temin edilmiştir.

Taşkömür üretiminin 5,3 milyon ton/yıl satılabilire 
yükselmesi için TTK’mn re-organizasyonu projesi de 6. Beş Y ı l l ı k  
Kalkınma Planı süresinde ele alınacaktır. Bu proje iki kademede 
düşünülecektir.

a- Personel yapısının re-organizasyonu
b- Tesis ve faaliyetlerin re-oraanizasvonu

Ayrıca 6. beş y ı l l ı k  kalkınma planı boyunca mevcut lavvar!arın 
günün şartlarına göre iyi 1 eştiri 1 mel eri ve havzanın diğer



işletmelerinde de rehabilitasyon projelerinin tamamlanıp 
finansman sorunları da halledilerek uygulamaya geçilmesi 
planlanacaktır. Bu projeler hazırlanırken en az yatırımla en 
yüksek iyileştirme ilkesi esas alınacak ve bazı üretim 
işletmelerinin kapatılması yanında TTK’nın diğer faaliyet 
alanlarının terki veya devredilmesi ortaya çıkacaktır.

6. beş yı11ık ka1kınma planı süresince yeni üretim sahaları 
olarak düşünülebilecek Amasra-B. Bağ 11k-inağzı ve Göbü-Kazköy 
sahalarının eksik bilgilerinin tamamlanması ile kesin fizibilite 
'etüdlerinin bitirilmesi beklenmektedir.

Tablo 5.2 rehabilitasyon projesinin uygulanması ile TTK’m n 
varacağı üretim hedeflerini göstermektedir. Yeni üretim projeleri 
VI. Beş Y ı l l ı k  Kalkınma Planı Dönemi içerisinde faaliyete 
geçemeyeceği için ilave bir üretim kapasitesi meydana 
geti rmeyecekti r.

Tablo 5.2: TTK’mn üretim Hedefleri (1988-1994) (Milyon Ton)

Yı11ar
Yıl başında 
Kapasi te

i 1 ave 
Kapasi te

Proje
Adı

üretim 
Hedefi

F i yat 
TL/Ton

(2)

üretim Değeri 
(Mil yon TL)

1 988 3.7 - Rehabi1 i. 3.7(11 36334 134.500
1989 3,7 0,1 3.8 36334 138.100
1990 3,8 0,2 4.0 36334 145.400
1991 4,0 0.3+0.8 i 3) " 5 . 1 36334 187.100
1992 5.1 0.2 5 , 3 36334 194.300
1993 5 . 3 - 5.3 36334 194.300
1994 5,3 - 5,3 36334 194.300

Kaynak: TTK
(1) 1988 programı
(2) 1987 ortalama satış fiyatı
(3) 1991 yılından sonra inşaatı halen Türkiye Elektrik Kurumu 

tarafından devam etmekte olan filtrasyon tesislerinin devreye 
girmesiyle yıllık satılabilir miktarında 850.000 ton 
civarında bir artış meydana gelecektir. Paragraf 3.3.1’de 
anlatıldığı gibi filtrasyon tesislerinin devreye girmesi ile 
vılda 1.990.000 ton 13 MJ./kg değerinde termik santral 
yakıtı elde edilecektir. Bunun yaklaşık 850.000 tonu halen 
atılmakta olan l'avvar artı kİ arıdır. Ancak filtrasyon 
tesislerinin tam kapasitede devreye girmesinden sonra 
koklaşabilir ürün miktarında (üretiminde) 700.000 ton/yıl bir 
azalma meydana gelecektir (flotasyonun devre dışı 
bırakılmasından dolayı).
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Taşkömürü Havzası Rehabilitasyon Projesi neticesinde TTK 
kapasitesi olan 5,3 Milyon ton’luk üretimin 1993 yılında 
gerçekleşmesi planlanmıştır. Tam kapasite ile çalışması halinde 
Demir-Çelik Sektörünün koklaşabilir taşkömürü talebi dahi 
karşılanamayacaktır. Bu arada Demi ı—Çelik dışı sektörlerin daha 
ucuz olan diğer kaynaklara yönelmelerinin gerektiği açıktır.

5.4- ithalat Projeksiyonu:

5.4.1- Taşkömürü İthalatı (1988-19941

Taşkömürü ithalatı önemli ölçüde TDÇi ile ERDEMİR tarafından 
yapılmaktadır. Demir-Çelik Sektörünün 1988-1994 yılları ithalat 
tahminleri Tablo 5.3’de verilmektedir.

Tablo 5.3: 1988-1994' Yılları İthal Taşkömürü Talep Tahmini ve 
Değeri (Erdemir, TDÇİ)

Yıllar
ERDEMİR 
(1000 Ton)

TDÇİ
(1000 Ton)

ıoplam 
(1000 Ton)

Fi atı 
(Dol ar/ 
Ton)

Değer 
(1000 Dolar)

1988 806 2500 3306
(*) 

52 171.912
1989 862 2500 3362 52 174.824
1990 874 2500 3374 52 175.448
1991 874 2500 3374 52 175.448
1992 874 2500 3374 52 175.448
1 993 874 2500 3374 52 175.448
1994 874 2500 3374 52 175.448

Kaynak: TDÇİ ve ERDEMİR
(*) ERDEMİR’in 1987 ithalatı ortalama CİF fiyatından 

alınmıştır.

Taşkömürü talebinin üretimden fazla olması sonucu ortaya 
çıkan açığı gidermek için ithalat yapılmaktadır ve bundan sonra 
da açık devam edecektir.

Tablo 5.4’de Taşkömürü talep tahmini, üretim hedefi ve arz 
açığı verilmektedir.

Toplam talep içerisinde 1990 bin ton koklaşmaz ürün (elektrik 
santralı yakıtı) mevcuttur. Paragraf 3.3.1’de açıklanan 
filtrasyon tesisinin devreye girmesiyle, önceleri atılan 
şistin bir kısmı (mikst 2) koklaşmayan mikst ve şlam ile 
karıştır11 arak termik santral yakıtı elde edilecektir.



Tablo 5.4: Taşkömürü Talep Tahmini üretim Hedefi ve Arz Açığı
(1000 TONİ

TALEP TAHMİNİ ÜRETİM HEDEFİ

Koklaşab. 
.Arz Açığı

(3)

Toplam 
Taşkömürü 
Arz Açığı

(4)

YILLAR TOPLAM

Toplam 
içi ndeki 
Koklaşabilir 
Mi ktarı

(1 )

TOPLAM

Toplam 
içi ndeki 
Koklaşabi 
Mi ktarı

(2)

1989 9 1 1 0 5337 3800 2888 2449 5310
1990 9334 5356 4000 3040 231 6 5334
1991 10689 5356 5150 2568 2788 5539
1992 10644 5356 5350 2720 2636 5294
1993 10641 5356 5350 2720 2636 5291
1994 10638 5356 5350 2720 2636 5288

Kaynak: TTK ve Taşkömürü tüketen kuruluşlar.
(1) Demir Çelik sektörü talebidir.
(2) Paragraf 3.4.2’deki koklaşmaz ürün/toplam ürün= 

yaklaşık *24’dür. Bu nedenle üretim hedefi toplamın
dan koklaşmaz taşkömürü (Sfc24) çıkarılarak bulunmuştur

(3) Koklaşabilir taşkömürünün demir çelikler tarafından 
kullanılması, diğer sektörlerin ısı değeri yüksek ve 
ucuz buhar kömürü, ithal petrol koku ile linyitin pa
çal olarak kullanılması vs. halinde oluşacak arz 
açığıdır.

(4) Koklaşabilir taşkömürü ile koklaşmaz kalitede ısı 
değeri yüksek buhar kömürünün toplam arz açığım 
aöstermektedir.

5.4.2- AET ül kel er i nden Yapı 1 acak ithal at (' 1 988- 1 984 1

En büyük taşkömürü ithalatçıları Erdemir ve TDÇi Genel Müdür— 
lüğüdür. Bu kuruluşlar taşkömürü ithal ederken Uluslararası ihale 
duyurusu yapmakta ve firmalar teklif vermektedir1 er. Alınacak 
kömürün kalitesi ve miktarı açılan ihalelerde belirtilmekte ve 
buna göre teklifler değerlendirilmektedir. Tablo 3.26 incelen
diğinde Demir-Çelik sektörünün yaptığı ithalatta en büyük payın 
ABD ve Avustralya’ya ait olduğu görülecektir. Ucuz maliyet ve 
düşük taşıma ücretlerinden dolayı bu ülkelerden yapılan ithalat 
daha uygun görünmektedir. Taşkömürü nakliyatının uzak ülkelerden 
büyük kapasiteli gemiler ile yapılması sonucu bu ülkelerden yapı
lan ithalat yakın ülkelerdeki yüksek maliyetli kömür ithalatına 
nazaran daha cazip olmaktadır, ithal fiyatları (CİFİ uygun olduğu
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takdirde İngiltere ve Batı Almanya gibi AET ülkelerinden taşkömürü 
ithal etme potansiyeli mevcuttur. Yeniden yapılanma sonucu 
İngiltere ile Batı Almanya’da kömür endüstrisinde çalışan işçi 
sayısı azalmakta, işçilik randımanları yıldan yıla yükselmeler 
göstermekte ve maliyetler azalmaktadır. Bu iyileşmeler sonucu AET 
Kömürleri, G.Afrika, Avustralya, ABD ve Kanada kömürleri ile 
rekabet edebilecek düzeye gelebilir. Fakat bütün bu gelişmelere 
rağmen gelecek 5 sene içinde önemli bir değişiklik 
beklenmemektedir. AET’nin diğer bir özelliği de Japonya ile 
birlikte Dünya’ nı'n en büyük taşkömürü ithal eden bölgesi 
oluşudur. AET Dİkelerinde izlenen politika gereği kömür endüstri
sindeki yüksek maliyetler hükümetler tarafından sübvanse edilmek
te fakat sübvansiyon!ar yeniden yapılanma ile gittikçe azalma 
göstermektedi r.

5.5- Mevcut Teknoloi i k Durum ve Muhtemel Gel i sineler

Türkiye’nin tek taşkömürü havzası olan Zonguldak havzası daha 
önceki bölümlerde değinildiği gibi, batıda Kdz. Ereğli’den doğuda 
İnebolu yakınlarına kadar, takriben 200 km’lik bir sahil 
şeridinde uzanmaktadır.

Havza batıdan doğuya doğru Armutçuk, Kozlu, üzülmez, Karadon 
ve Amasra üretim Müesseselerinden meydana gelir. Havza esas 
itibariyle geniş bir senklinal olup, bazı tali antikİ i nal 1 er 
mevcuttur. Genellikle çalışabilen kömür damarları Westfalien A 
serisine dahildir ki.buna "Kozlu Serisi” deni1 ir. Bu karbonifer 
formasyonu içinde 40 damar mevcuttur. Bunların 22 adedi 
işletilebilir durumdadır ve kalınlıkları genellikle 1-2 m 
arasındadır. Kömür damarları arasındaki formasyon genellikle sert 
gredir (Kum taşı). Kömürün yakın tavan ve taban tabakaları 
genellikle şist olup tavan kendisini tahkimatsız taşıyamaz. Damar 
eğimleri 0-90 derece arasında değişir.

Havzada üretimin tümü yeraltı işletme metodları ile 
yapılmaktadır. 0-45 derece yatımlı damarlarda ilerletimli veya 
dönümlü uzun ayak işletme sistemi, göçertmeli olarak 
uygulanmaktadır. Daha yüksek meyillerde oda topuk usulünün 
değişik bir uygulaması yapılmakta, bazı yerlerde rambleli sistem 
tatbik edilmektedir.

Kömür kazısı, basınçlı hava ile çalışan martopikör1 er, el 
kazması ve./veya patlayıcı madde kullanılarak yapılmaktadır. 
Kazıda mekanizasyon Havzanın jeolojik özelliklerinin yanında bazı 
idarirçcve alt yapı problemleri sebebiyle geri kalmıştır.

Ayak içi nakliyat damar eğimine bağlı olarak genellikle 
zincirli konveyörler ile mekanize edilmiştir. Ayak dibi taban



yolları ve ana nakliye galeri Terinde bant konveyörler. 1 tonluk 
arabalar, 5 tonluk arabalar, trolley, dizel ve akülü lokomotifler 
hizmet vermektedir. Kuyu diplerine bu suretle nakledilen kömür-, 
kuyu sistemi ile yeryüzüne çıkarılmakta ve bacaağızlarından gelen 
kömürle birleşerek transfer istasyonlarında 50 ton kapasiteli 
demiryolu vagonlarına boşaltılmaktadır. Kömür yıkama tesislerine 
nakliyat bu vagonlar ile veya bantlarla yapılmaktadır.

Ağaç tahkimat damar içi tahkimatında geleneksel geçerliliğini 
hala korumaktadır. Ana nakliye yolları taş veya beton kemer ve 
rijit demir bağlar ile tahkim edilmiş olmakla beraber damar içi
eğimli yollarda esas tahkimat gene ağaçtır. üretim yeri olan
ayaklarda 1950-60 devresinde uygulanmaya başlayan ve bir hayli
yaygınlaşan çelik tahkimat sistemlerine yeniden dönüş için
çalışmalar devam etmektedir.

Ocaktan çıkan tüvenan kömür içindeki kül nisbetinde
yükselmeler izlenmektedir. Kül nisbetinde yükselmenin nedeni 
kömürün bünye külünün yükselmesi değil kömür damarı içinde, tavan 
ve taban taşı kontak yüzeylerinde bulunan ince şist ve greden
oluşan taş tabakalarının, üretim sırasında kömür ile birlikte 
kazılmak zorunda kalınmasıdır. Son yıllarda hazırlıkların 
zamanında yapılmayışı nedeniyle eskiden çalışmış olan panolar ve 
panolar arasında bırakılan topuklar yeniden çalışılmaya zorlanmış 
"eski" tabir edilen bu panolar kül nisbetinin yükselmesine neden 
olmuştur.

Ocaktan üretilen kömürler en yakın yıkama tesislerine
getirilmekte ve burada yıkanarak kül oranları düşürülmektedir.
Lavvarlardan çıkan satılabilir kömür %9-13 kül ihtiva etmektedir.

Lavvarlarda yıkanan kömürler tane iriliklerine göre;
0-10 mm. 10-18 mm. 18-50 mm ve krıble olarak tasnif 

edilmektedir. Yıkama tesislerinde tane iriliklerine göre tasnif 
edilmiş kömürler demiryolu veya liman silolarına bant konveyörler 
ile verilmekte ve bu silolardan demiryolu vagonlarına veya 
gemilere yüklenmek suretiyle müşterilere gönderi 1mektedir.

Muhtemel gelişmeler:
- Hazırlık işlerinin mekanizasyonu (kuyu ve galeri)
- Damar içi tahkimatta hidrolik direk ve hava yastıkları kulla

nıl ması .
- Uygun yerlerde damar içi kazısının mekanizasyonu.
- Uygun yerlerde I profili r i i i t  demir bağları yerine çan tipi TH

bağların kullanılması ve ağaç kamalar yerine çelik hasır ve saç
kamaların kullanılması.

- Yapılacak olan araştırmalar sonunda belirlenecek alanlarda 
demir bağlar yerine tavan saplamalarının kullanılması.
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- İş güvenliğinin geliştirilmesi, kömür tozu patlamalarına karşı 

önlem alınması.
- Lavvar tesislerinin modernizasyonu, filtrasyon tesislerinin 

kurulması ve yeniden yapılanma sonucu Tablo 4.3’de görülen 
istihdam politikasında değişiklik yaparak yeraltında çalışan 
işçiliğin artırılması yerüstü işçiliğinin azaltılması.

- üretimde konsantrasyona gidi 1mesi sonucu yeraltı randımanları
nı n yükselmesi.

- Hazırlık ve üretim işlerinde mevcut sistemin daha iyi organize 
edilerek daha verimli hale getirilmesi.

5.6- Diğer Sektör1 er 1 e ilişki

TTK’mn 1985-87 yılları kömür satışları (miktar ve yüzde 
olarak) Tablo 5.5’de veri 1mektedir. Tablo’da görüleceği üzere, 
müşteriler arasında en büyük payı *42-46 ile demir çelik sektörü 
almaktadır. Koklaşır ve yarı koklaşır cins kömür satışlarında 
Demi i—Çelik sektörünün payı ise 1985, 1986 ve 1987 yıllarında
sırasıyle *60.8, 59,7 ve 62,3 olmuştur (Tablo 5.6).Demir Çelik
sektöründen sonra ikinci önemli taşkömürü alıcısı *11—15’lik pay 
ile çimento fabri kal arıdır. Daha sonra *14-17 arasında pay alan, 
Çatalağzı Elektrik Santralının koklaşmaz ürün(mikst, şlam) 
alımında 1990 yılından itibaren önemli artış olacaktır (Bak. 
paragraf 3.3.1). MKE'nin alımları durdurması, ulaşım sektöründe 
zamanla taşkömürü kullanımının sona ermesi ve diğer kuruluşların 
çaba sarfederek taşkömürü kullanımım durdurmaları yada 
azaltmaları Tablo 5.5’deki yüzdeleri demir çelik endüstrisi 
lehinde değiştirecektir.



Tablo 5.5: 1985-1987 Yılları TTK Taşkömürü Satışları
(Mi ktar ve yüzde ol arak) ( Ton )

1985 1 986 1 987

MÜŞTERİLER Mi ktar * Mi ktar % Miktar %

Karabük D.Ç.Fab. 771.042 23,06 731.769 19,97 928.049 27,53
İskenderun D.Ç.Fa. 63.353 1 , 89 222.874 6,08 43.683 1,30

Ereğli D.Ç.Fab. 569.580 1 7 ,03 631.387 1 7 , 23 607.750 18,30
D.Ç.Sektörü Top. 1 .403.975 41 , 98 731.769 43,28 1. 586.030 46,86

Elektrik Sant. 6.807 0,20 4.014 0,11 251 o’. 01
Çat.El ek.Sant. 563.603 16,86 599.976 1 6 , 38 465s. 904 13,82
Gazhaneler 183.705 5,49 167.305 4,57 173". 746 5,15
Devlet D.Yol. 167.332 5,00 89.012 2 , 43 68.995 2,05
Devlet Dz.Yolları 9 . 923 0 , 30 7 . 000 0,19 -
Çimento Fab. 376.104 1 1 ,25, 557.487 15,22 438.790 13,02

FiTyos Ateş Tuğ.Fa . 11.209 0,34 8.518 0,23 9.748 0,29
MKE Kurumu 476 0,01 300 0,01 698 0,02

Milli Savunma Bak. 9. 190 0 , 27 2.510 0,07 2.833 0,08
Eti bank 2.000 0,06 2 . 238 0,06 2.992 0,09
Çaykur 194.405 5 ,81 135.430 3,70 131.375 3,90
Şeker Fabrikaları 46.485 1 , 39 41.397 1,13 48.745 1,45
Tekel 4.245 0,13 2.710 0.07 3.007 0,08
Kömür Sat.Tevz.Mües.55.391 1 , 66 79.352 2,17 19.977 0,59
Muhtelif ve Mahal i 308.308 9,22 378.933 10,34 423.503 12,56
ihracak (Irak) 432 0,01 1 . 568 0,04 1.000 0,03

T O P L A M  3 .343.590 100,00 3.663.780100,00 3 .371.046 100,00

Kaynak: TTK istatistik Yıllıkları

Tablo 5.6:TTK 1983 -1987 Yılları Taşkömürü Satışları
(Koklaşabilir,Yarı Koklaşabilir ve Koklaşmaz itibariyle)

Satış Miktarı (Bin Ton) D.Ç.
Yı11 ar Sektörü

Koklasa Yarı Kok Koklaşmaz D.Ç.Sek Yüzdesi
bi 1 i r 1 asabi lir Satı ş
(a) (b) (c) (c./a+b)

1983 2365,4 263,8 862,9 1745,0 66,37
1984 2415,0 299 , 3 911,4 1667,5 61 ,43
1 985 1981 ,6 325,9 1036,1 1404,0 60,85
1986 2339.1 317,3 1007,4 1586.0 59,71
1987 2215,2 320,3 835,5 1579,5 62 , 29

Kaynak. TTK istatistik Yıllıkları



6- PLANLANAN YATIRIMLAR:

6.1- Teşvik Belgesi Almış Yatırımlar:

Kurumun mevcut üretimin idamesi ile ilgili olarak
yatırım program!arında yer verilen Taşkömür Havzası idame Projesi 
kapsamında öngörülen makina-teçhizatın gümrük vergisinden muaf
olarak çekilebilmesi için ikişer yıllık dilimler halinde teşvik
belgesi alınmaktadır.

TTK tarafından 1986’dan itibaren yapılan teşvik ile ilgili 
uygulamalar şöylece sı raianabi1 ir:

1- 1986-1987 yılı için idame projesi yatırımları kapsamında 
12 Milyon Dolarlık teşvik belgesi alınmıştır. Bu teşvik belgesi 
ile kuyu kazı teçhizatı, dahili kuyu vinçleri, erken uyarı 
sistemi, bilgisayar, zincirli konveycrler, elektrik motorları, 
lavvar elekleri, ocak baş lambaları vs. gibi makina ve teçhizat 
ithalatı gerçekİeştiri 1 miştir.

2- 1988-1989 yılları için 7,9 Milyon Dolarlık teşvik belgesi 
alınmıştır (idame projesi yatırımları kapsamında). Bu teşvik 
belgesi ile kuyu ihraç vinçler, muhtelif laboratuvar ve ölçü 
aletleri ithal edilmiş olup liste kapsamındaki diğer malzemelerin 
de ithal işlemleri devam etmektedir.

3- 1988-1989 yılları içinde ayrıca "Taşkömür Havzası 
Rehabilitasyon Projesi” kapsamında 8,5 Milyon Dolarlık teşvik 
belgesi almak üzere girişimlerde bulunulmuştur.

6.2- Eklenecek Yeni Kapasiteler:

Kurumun 1988-1994- yılları üretim hedeflerinin önceki 
bölümlerde de belirtildiği gibi gerek Rehabilitasyon Projeleri ve 
gerekse Lavvarların Modernizasyonu ve Fiİtrasyon Tesislerinin 
Zonguldak ve Çatalağzı’nda devreye girmesi ile aşağıdaki şekilde 
.gerçek 1 eşmesi bekienmektedi r.



Yı 11ar üretim Hedefi fTonl

1 9 e 9
1990
1991
1992 
1 993 
1994

3.800.000 
4.000.000
5.150.000
5.350.000
5.350.000
5.350.000

Not: 1991 yılında filtrasyon tesislerinin devreye girmesi ile
halen atılmakta olan yaklaşık 850.000 ton/yıl orta ve hafif 
şistler termik santral yakıtı olarak satışa arzedilebilecek 
ve satılabilir ürün içersinde yer alacaktır.

Plan dönemi içersinde toplam arz-talep açığı, sektörler 
itibariyle Tablo: 6.1’de 1988 - 1994 yıllarım kapsar şekilde
verilmiştir. Tablonun tetkikinden de görüleceği üzere, bu dönemde 
elektrik santralleri toplam talebi karşılanmakla birlikte Demir- 
Çelik ve diğer sanayii talebi karş11anamamaktadır. Demi ı—Çelik 
sektörü içih 2,5 Milyon ton civarında koklaşabilir taşkömürü arz 
açığı mevcut olup, diğer sanayii dallarının arz açığı ise 2,7 
Milyon ton civarında olmaktadır. Toplam taşkömürü arz açığı 
yaklaşık 5,3 Milyon ton olacaktır.

Demir-Çelik Sektöründe ortaya çıkan açığın ithalat yoluyla, 
diğer sanayi için oluşan açığın ise yüksek kaliteli yurt içi 
linyit kaynaklarından veya daha ucuz ithal ikame ürünlerle temin 
edilmesi planlanmalıdır.

Tablo 6.2’de 1988-94 yılları arasında planlanan üretim
hedefleri görülmektedir.

Bu durumda mevcut idame alanlarının ' iyileştirilerek üretim 
artışının sağlanması yanında aşağıda sözü edilen sahaların 
projelendirilerek üretime alınması düşünülmelidir.

Bu plan dönemi içersinde gerek yürütülmekte olan karotlu 
sondajlar ve gerekse yapılacak hidrojeolojik etüdler sonucu 
önceki yıllarda ele alınmış olan Amasra-B ve Göbü-Kazköy 
projelerinin tamamlanmasına ve Bağ 11k-inağzı projesinin 
yaptırılmasına özen gösterilmesi yararlı olacaktır. Bundan 
sonraki plan döneminde değişmesi muhtemel taşkömürü politikası 
dikkate alınarak uygulamaya geçilmesi planlanmalıdır (yap-işlet- 
devret modeli, doğrudan yabancı sermaye veya ortaklık model 
olarak düşünülebilir). Bu sahalar hakkında kısa bilgi aşağıdadır.



Tablo 6.1: Sektörler İtibariyle Taşkömürü Arz-Talep Farkı.

(1000 Ton)

Yı11ar

TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ ARZ AÇIÛI

Elektrik 
Demir-Çelik Santrali.

Diğer 

Sanayi i TOPLAM Demi r-Çeli k
Elektrik 
Santral 1.

D i der 

Sanayi i TOPLAM Demi r-Çeli k
Elektrik 
Santral1.

D i der 
Sanayi TOPLAM

1 939 5.337 800 2. 973 9. 110 2.888 800 112 3.800 2. 449 - 2.861 5.310
1990 5.356 800 3. 178 9.334 3.040 800 160 4.000 2.316 - 3.018 5.334
1391 5. 356 1 . 990 3.343 10.689 2. 568 1 . 990 592 5. 150 2. 788 - 2. 751 5. 539
1992 5. 356 1 . 990 3. 298 10.644 2.720 1 . 990 640 5.350 2.636 - '2.658 5. 294

1993 5.356 1 . 990 3.295 10.641 2.720 1 . 990 640 5.350 2. 636 - 2.655 5.291
1994 5.356 1 . 9SC 3.292 10.638 2.720 1 . 990 640 5.350 2.636 - 2.652 5. 288

NOT: 1- Bu tablo koklaşabilir Zonguldak Taskömürünün tümünün Demir-Çelik Sektörüne tahsis edilecedi kabul edilerek 
hazırlanmıştır.

2- Koklaşabilir arz miktarındaki azalma filtrasyon tesislerinin devreye girmesinden kaynaklanmaktadır.



Amasra~B Projesi:

Amasra Taşkömürü işletme Müessesesi faaliyet alanı içinde 
Amasra-Bartın arasında Kurum ve MTA tarafından yürütülen 
sondajlı aramalar sonucu tesbit edilen 300 Milyon ton’u aşkın 
bir taşkömür varlığı söz konusudur.

Bu sahada yeni bir ocak kurulması ile ilgili proje 
çalışmalarına 1984. yılında başlanmış olup proje yılda 1,3 
Milyon ton satılabilir üretim öngörmektedir. Bu proje uygun dış 
ve iç finansman imkanları sağlandığında 8-10 yılda 
uygulanabilecek ve yaklaşık 4000 kişilik istihdam imkanı 
sağlanacaktır. Finansman imkanı sağlanamaması halinde yukarıda 
da bahsedildiği üzere projenin yap-işlet-devret modeli ile 3. 
şahıslara yaptırılması düşünülebilir.

Gobü-Kazköv Proissi:

Karadon Taşkömürü işletme Müessesesinin Gelik işletme 
Müdürlüğünün çalışma alanının doğusunda bulunan Göbü-Kazköy 
sahasında yeni bir ocak kurmaya müsait yaklaşık 150 Milyon ton 
rezerv bulunmaktadır.

Yapılan ön etüdlerde 1 Milyon ton/yıl satılabilir üretim 
öngörülmekte ve 6 yılda üretime geçilmesi halinde 3000 kişiye 
istihdam imkanı sağlanması beklenmektedir.

Bu saha su ihtiva eden karstik kireç taşı altında 
bulunmakta olup detay hidro-jeolojik etüd yapılması için 
çalışmalar devam etmektedir.

Bağ 1ık-İnağzı Projesi:

Kurumun faaliyet alanı içinde Bağ 11k-inağzı mevkiinde 
-100/-1000 kotları arasında 80 Milyon ton rezervin varlığı söz 
konusudur.

Bu sahada yılda 500.000 ton/yıl üretim yapılabileceği ve 6 
yılda üretime geçilebileceği tahmin olunmaktadır. Saha • hem 
Zonguldak şehrinin altındadır ve hem de Karadenizin altına 
doğru uzanmaktadır. Ayrıca karbonifer tabakası ile deniz 
arasında suya karşı geçirgen (permeable) olduğu kabul edilen 
karstik kireç taşı bulunmaktadır.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Tablo 6.2: Taşkömürü Sektöründe Eklenecek Yeni Kapasiteler
(1000 Ton)

Yıl içinde Eklenecek Yeni Kapasite

Yı11ar
üretim
Hedefi

Yı 1 
Başında 
Kapasite

ilave Proje 
Kapasite Adı

Yatırım işe 
Süresi Başlama 
(Yıl) Tarihi

üretim
Hedefi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1989 3.800 3 . 700 100 Rehabi1itasyonf1) - - 3.800
1990 4.000 3.800 200 Filtrasyon (2) - - 4.000
1991 5. 150 4 .000 1 .150(1 ) - - - 5.150
1992 5.350 5. 150 200 - - 5.350
1993 5.350 5.350 - - - 5.350
1994 5.350 5.350 — — — - 5.350

(1) Rehabilitasyon projelerinin devreye girmesi ile 800.000 
ton/yıl artış beklenmektedir. Bu artış 1989-1992 yıllarında 
100.000 + 200.000 + 300.000 + 200.000 ton şeklinde
gerçekleşecekti r.

(2) TEK tarafından yürütülmekte olan filtrasyon tesislerinin 1991 
yılında devreye girmesi ile 850.000 ton/yıl artış olacaktır.

6.3- Planlanan Yatırımlar:

Kurum’un plan döneminde yapacağı yatırımların toplamı 505.718 
Milyar TL’yi bulmaktadır.

Söz konusu yatırımların sınıflandırılmış şekli ve toplam 
yatırım içindeki payları aşağıda görülmektedir (detaylar Tablo 6.3 
ve 6.4’tedir) (Rakamlar 1988 yılı’na göre hazı rlanrnı ştı r. )

Yatırım Tutarı Toplam Yatırım içindeki 
Proje Adı (Milyon TL) Payı ( % )

-  Etüd Proje İşleri 12.899 2.55
- Devam Eden Projeler 74.776 14.79
- Yeni Projeler 418.043 82.66

TOPLAM 505.718 1 0 0 . 0 0



Etüd Proie isleri : 133

Tablo 6.3’ün tetkikinden de görüleceği üzere etüd proje 
kapsamlı işler arasında; uygulanması halinde üretime ve 
istihdama etkisi olabilecek proje etüdlerinin yamsıra diğer 
muhtelif etüdler yer almaktadır.

Uygulanması halinde üretime ve istihdama etkisi olabilecek 
önemli projeler; Amasra-B, Göbü-Kazköy, Bağ 11k-inağzı projeleri 
olup bu projelerle ilgili olarak fizibilite ve fizibiliteye esas 
veri toplama işleri yapılacaktır.

iyileştirmeye yönelik proje etüdleri içinde önemli olanlar 
ise "Zonguldak-Çatalağzı Lavvarları Modernizasyonu" ve "Taşkömür 
Havzası Rehabi1 itasyon.Projesi"dir. Lavvarların modernizasyonu 
ve Asma, Gelik, Kandilli iş 1etmelerinin rehabilitasyon projeleri 
ile ilgili faaliyetler sürdürülmektedir.

Ayrıca Rehabilitasyon Projelerinin hazırlanmasında
kullanılmak üzere muhtelif petrografik, jeolojik,
hidrojeolojik, damarların gazlılık ve kendiliğinden yanma
özelliklerinin araştırılması, kaya ve kömür birimlerinin 
mekanik özellikleri, ayaklara gelen yüklerin tahkiki, gibi 
etüdlere de yer verilmiştir.

Devam Eden Projeler:

Bu grupta yer alan Taşkömür Havzası Rehabilitasyon Projesi 
1988-1992 yıllarında uygulanacak olup bu uygulama dönemi içinde 
kullanılmak üzere Dünya Bankası’ndan 70 Milyon Dolar kredi temin 
ediİmi şti r.

1988 yılında bu kredinin 8.5 Milyon Dolar’lık kısmı ile acil 
ihtiyaç duyulan muhtelif makina ve teçhizat temin edilecek, 
diğer kısmı ise Asma, Gelik ve Kandilli işletmelerinin, proje 
çalışmalarının 1989’da tamamlanmasını müteakip makina ve 
teçhizat alımında kullanılacaktır.

Rehabilitasyon projelerinin toplam yatırım tutarının 200 
Milyar TL olması beklenmektedir (1988 y ı l ı  rakamlarına göre).

Kurumun personel lojmanları projesi ise yapımı devam etmekte 
olan 130 dairenin tamamlanmasını kapsamakta olup, 1990 yılında 
bi ti ri 1ecekti r.

Yeni Projeler:

Bu grupta yer alan projelerden Taşkömür Havzası idame 
Projesi; maden tesisatı (galeri-kuyu ilerlemesi), maden



teçhizatı, sınai-sosyal tesis ve teçhizat yatırımlarım 
kapsamakta olup taşkömürü üretiminin idamesini sağ 1 ayacaktır.

Ayrıca SSCB ile işbirliği çalışmaları neticesinde "Dikdamar 
Mekanizasyonu" ile ahşap direk tüketiminde tasarruf sağlayıcı 
"Pnömatik Domuzdamı" (Hava Yastıkları) pilot çapta uygulanacak 
ve alınacak sonuçlara göre yaygınlaştırılmasına çalışılacaktır.

Zonguldak ve Çatalağzı Lavvarları Modernizasyon Projesi 
Etüdünün 1989 yılında tamamlanmasından sonra 1990 yılında 
uygulamasına geçileceği ve projenin 33,2 Milyon Doları dış 
toplam 50,5 Milyon Dolar yatırım gerektireceği beklenmektedir 
(Mart 1989 rakamlarına göre).

Halen ele alınmış bulunan Asma, Gelik ve Kandilli 
İşletmeleri dışında kalan Amasra-A, Karadon, Kilimli, Dilaver, 
Çaydamar, ihsaniye, incirbarmam. Kireçlik, Alacaağzı gibi 
işletmelerin etüd ettirilerek, bunlardan terkedilmesi 
gerekenlerin tesbiti, kalanlarının ise en az yatırımla en 
rantabl biçimde faaliyetlerinin devamı belirlenecektir. Bu 
belirlemelerden sonra finansman (özellikle dış finansman) 
sorununun halli ile bu sahaların da rehabilitasyonu ele 
alınacaktır.



Tablo d. 3: Taşkömürü Sektörü Yatırım Programı

işin Tarihi Proj® Topl.

Projenin Adı Başlama-Bitiş Dış Toplam Dış

A-KTOP PROJE tSLERt: 
imaura-B Projesi 

Göbü-Kazköy Projasl 

Armutçuk-Koz1u Denizaltı Ara. 

Karadon-Amasra Şlferton Aramaları 

Taırkömür Havzası Tevsii-I Pro.

Ba$ ıık- trvagrı Projesi

Muhtelif Teknolojik Araştırmalar

- Asma-Gelik-Kandi111 Kömürlerinin 

Petrografik Etüdü

- Aeoa Rehabilitasyon Projesi

- Gel ik

- Kandilli

- TTK Reorganizasyon Projesi

- Kömür ve Kayaçların Jeomekanik 

özel.Ar.(Asma.Del1k ve Kandilli)

- Dİ»er Araştırmalar

Zonguldak-Çatalağzı Lav. Modern. 

Göbü-Kazköv Hld.jeo. ve Tek.Etüd. 

Sondajlı Aramalar 

Havza Rezervlerinin Tetkiki

Kaya vo Kömür Birimlerinin Mekanik 

öz.Tas.Ayaklara Gelen Yüklerin 

Tahkiki (Asma.Gelik ve Kandilli 

dışında) ki sahalarda 

Damarların Gazlılık ve Kendinden 

Yanma özel 1iklerinin Araştırılması 

Amasra-B.. Göbü-Kazköy ve Bağlık- 

ina§zı Sahalarının Detay Proje

lerinin Vapt.

1985-1B88

1986-1888 

1986-1988

1986-1988 

1978-1990

1987-1989 

1987-1991

1988-1989

1988-1989

1988-1989

1988-1989

1988-1989

1988-1990

1983-1990

1987-1990

1998-1990

1989-1993

1990-1992

■180

420

300

598 

135 

276 

4.243 

500 

4.061

(50)

(800)

(700)

(500)

(400)

(734)

(420) (1-077) (87)

1.330 1.530

515

8. 998 

1.500

ETÜCi PROJE İŞLERİ TOPLAMI 2.760 25.156 775



Tablo 6.3: (Davamı) Milyon TL.

işin Tarihi Proje Toplamı

Projanin Adı Başlama-Bitiş Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam

•PEYAM EBEN-PROJEI-ER;

Taşkömür Hav Rehabilitasyon Pro. 
(Asma.Galik.Kandili i)

1988-1992 150.000 200.000 9.601 10.455 110.500 115.914 29.899 73.631

Personel Lojmanları Projesi 1985-1990 - 3.705 - 1 . 150 - 1 .410 1 .145

DEVAM EDEM PROJELER TOPLAMI 150.000 203.705 9. 601 11.605 110.500 117.324 29.899 74.776

-YEfl* PRQJELER
Taşkömür Hav.idame Pro. - 29.160 220.249 1 .064 20.049 3.096 25.200 25.000 175.000

Taşıt Alım Projesi - - 1.776 - 426 - - - 1 .350

Genel Müdürlük Misafirhanesi - - 425 - 425 - - - -

Pnömatik Domuzdamı Uygulaması 1989-1990 222 272 - - 104 126 118 146

Di/damar Mekanizasyonu 1989-1990 3.000 3. 200 - - 1.553 1.653 1 .447 1 . 547

Zonguldak-Çatalaözı Lav.Mod.Uyg. 1990-1992 23.000 40.000 - - - 23.000 40.000

Di'ser Sahaların Rehabilitasyonu 1991-1994 150.000 200.000 150.000 200.000

YENİ PROJELER TOPLAMI 205.3B2 465.922 1 . 064 20.900 4.753 26.979 199.565 418.043

TTK GENEL TOPLAMI 358.142 694.783 11.440 34.801 116.480 149.163 229.587 505.718

Not: 1- Taşkömür Havzası idame Projesi, Taşıt Alım Projesi ve Genel Müdürlük Misafirhanesi, yıllık idame yatırımları

halinde yürütüldüğünden başlama-bitiş tarihleri bel irtılmemiştir.

2- Parantez içinde görülen dederler 198B yılında "Muhtelif Teknolojik Araştırmalar Projesi" kapsamında yürütülen 
işlerin ödeneklerini göstermektedir. Bu işler 1989’dan itibaren birer proje olarak yürütülecektir.

Öl



Tablo 6.4: TTK’mn 1988-1994 Yıllan Yatırım Tutarları 
(1988 Yılı Fiyatları ile).

( Milyor\ TL)

Yi 11ar Dı s T od1am

1988
1989 
1990(1)
1991
1992
1993
1994

11.440 
116.480 
40.037
64.775
64.775
30.000
30.000

34.801 
,149.163 
108.207 
129.131 
115.450 
77.480 
75.450

357.507 689.682

(1) Plan dönemi (1990-1994) yatırımları 229.587 Milyar TL’si 
toplam 505.718 Milyar TL’dir.

dış '

NOT: 1 $ = 2.170.-TL (1989 yılı) alınmıştır.



6.4- Planlanan Yatırım Sonuçları:

Bu plan döneminde uygulanacak yatırım tutarı 229.587 Milyar 
TL’si dış, toplam 505.718 Milyar TL’dir (1988 yılı fiyatları 
ile).

Yatırım programında yer alan "Taşkömür Havzası 
Rehabilitasyonu" ve "Zonguldak ve Çatalağzı Lavvarları
Modernizasyonu" proje!erinden plan döneminde kapasite artışı 
yanında diğer bir takım yararlar da beklenmektedir. Bunlar 
sı rasıy1 a:

- Bu projelerin uygulanması halinde işçilikte artış olmadan 
800.000 ton/yıl. TEK tarafından yapılmakta olan filtrasyon 
tesislerinin devreye girmesi ile de 850.000 ton/yıl olmak üzere 
toplam 1.S50.000 ton/yıl ilave kapasite yaratılmış olacaktır.

- Rehabilitasyon projelerinin uygulanmasıyla önemli ölçüde 
randıman iyileştirilmesi yanında. eski model teçhizat yerine 
daha az enerji tüketen yeni teçhizat temin edilip elektrik 
enerjisinden tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca kazı ve tahkimat 
sistemlerinde yapılacak i y i 1 eşt i rrr.e 1 er ile hidrolik direk, 
çelik hasır ve tavan saplamaları vs. kullanılması çalışma 
yerlerinde emniyeti büyük ölçüde artıracak ve maden direği 
tüketiminde tasarruf sağlanacaktır.

- Zonguldak ve Çatalağzı Lavvarları Modernizasyonu projesinin 
uygulanması halinde Demir-Çelik Sanayiinin istediği oranda kül 
ve rutubet ihtiva eden kömür aide edilecek, kaybedilen kömürler 
kazanılacak, işçilik, enerji ve su kullanımında tasarruf 
sağlanacak ve zenginleştirme maliyetleri azaltılacaktır.

- Filtrasyon tesislerinin devreye girmesi ile bugüne kadar 
yeterince değerlendirilemeyen şlam kömür yanında orta ve hafif 
şistler ekonomiye kazandırılacak, çevre kirliliği önemli ölçüde 
azal tı1acaktır.

- Bu proje uygulamaları sonucu üretimde büyük ölçüde 
konsantrasyon sağlanacaktır. Ayrıca ekonomik olmayan sahalar 
tesbit edilerek, terki veya üçüncü şahıslara devri, bir takım 
sosyal hizmetlerin dışardan hizmet satınalma yoluyla çözülmesi 
ve bu görüşler doğrultusunda ele alınacak olan reorganizasyon 
projesi ile en ekonomik modelin oluşturulmasına çalışılacaktır.

6.5- Muhtemel Yatırım Alanları:

Taşkömürü madenciliği yanında Türkiye’deki diğer kömür 
ocaklarının da ihtiyaçlarım karşılamak üzere aşağıdaki konularda 
yatırımlar yapılabilir.



1- Geçmeli . galeri bağları. tavan saplamaları, pnömatik 
domuzdamları (hava yastıkları) vs. gibi yeraltı teçhizatları.

2- Galeri ve kuyu açma gibi ana hazırlık işleri.

3- Konveyör, vagonlar, martopikör1 er vs. gibi sarfiyatı yüksek 
teçhizat (Mevcut Maden Makinaları Fabrika işletme Müdürlüğü 
Atelyeleri özelleştirilmek suretiyle bu konu daha da 
geni şletilebilir).

4- Küçük ocakların (Nanepınarı, Maksut vs. gibi) ve şifertonun 
özel firmalar tarafından rodövans karşılığı işletilmesi.

5- Kurumun kendi imkanları ile gerçek 1 eştirdiği muhtelif sosyal 
hizmetler (çamaşırhane, yemekhane, çayhane, kantinler, 
yatakhane, misafirhane, eğitim ve dinlenme vs.) ve ulaştırma 
hizmetleri (personel nakli, liman, demiryolu) nin bu konuda 
uzman kuruluşlarca kira karşılığı yaptırılması.



7- SAĞLANACAK KATKILAR:

7.2- Pis Ticaret Etkisi

7.2.1- Toplam Mal ithalat Talebi

Tablo 7.2- ithalat Toplamı
(Milyon Dolar)

Y I L L A R

Toplam 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Yatırım Malı 
Yed.Malz.(1)

164. 7 
15,05

5 , 3 
2,15

53,7
2,15

18,5
2,15

29,8
2,15

29,8
2,15

13,8
2,15

13,8
2,15

ithalat Topl, 179,75 7 ,45 55,85 20,65 31 ,95 31 ,95 15,95 15,95

ihracat Topl. - - - - - - - -

Dış Tic.Deng. -179,75 -7,45 -55,85 -20,65 -31,95 -31,95 -15,95 -15,95

(1) 1984-1988 yıllarında fiilen yapılan yedek malzeme ithalatının 
yıllık ortalamasından alınmıştır.

1988-1994 yılları arasında TTK’nın yurt dışından talep edeceği 
mal ve hizmetlerin toplamının 180 Milyon dolar civarında olması 
beklenmektedir. Bunun yıllara göre dağılımı Tablo 7.2'de 
görülmektedir. Tablo 7.2 deki değerler, Tablo 6.3’deki değerlerin 
doların 1989 yılı program kuruna (1 $ = 2.170 TL) bölünmesi ile 
bulunmuştur. Bu ithalatın bir kısmı Dünya Bankası kredisi ile 
yapı 1acaktır.

7.2.2- ithal at I ikamesi

TTK’mn üretim planları ile ilgili değerler diğer 
bölümlerde açıklanmıştır. Bu bölümlerin incelenmesinden de 
görüleceği gibi üretimdeki artış rehabilitasyon projelerinin ve 
filtrasyon tesislerinin devreye girmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 
artışlar ile birlikte toplam üretimin 5,35 Milyon topa yükseleceği 
beklenmektedir. 5,35 Milyon tonun 2,7 Milyon tonu Demir Çelik 
Sektörünün istediği nitelikte koklaşabilir taşkömürü, 1,99 Milyon 
tonu termik santral ürünü, 640.000 tonu ise koklaşmaz nitelikte 
taşkömürüdür. Bu ürünlerin değerleri yılda yaklaşık 190 Milyon 
dolara ulaşacaktır (Tablo 7.3).



7.3 istihdam Etkisi

6. plan dönemindeki yatırımlarımız istihdam yaratacak 
projelerden ziyade makina ve teçhizat alimim içeren iyileştirme 
ve modernizasyon projelerine aittir. Bu yatırımlar. randıman 
artırıcı olmanın yanında enerji, malzeme ve işçilikten tasarrufu 
öngörmektedi r.

Yatırım projeleri, yurt dışından mal ve hizmet satınalma 
yolu ile yapılacağından yatırım ve işletme döneminde iş hacminde 
bir artış meydana getirmeyecektir. Mevcut işçilik sabit kalmakla 
birlikte geliştirilecek personel alım politikaları ile emekli 
olanların yerine doğrudan üretken işçi alımı ve genel işçilik 
içersinde üretken işçi payının yükseltilmesi hedeflenmelidir.
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Tablo 7.3- İthal İkamesi

Taşkömürü üretimi Koklaşabilir ürün Santral Yakıtı Diöer Sanayi Toplam

Yıllar (Bin Ton) (Bin Ton x Oolar) (Bin Ton x Dolar) (Bin Ton x Dolar) (Milyon Dolar)

1988 3700 2836 X 52 (1) 600 X 45 (3 ) 264 X 45 (3) 185 .0

1989 3800 2888 X 52 600 X 45 312 X 45 189.6

1990 4000 3040 X 52 800 X 14 (2) 160 X 45 176.5

1991 5150 2568 X 52 1990 X 14 592 X 45 188.0

1992 5350 2720 X 52 1990 X 14 640 X 45 198.1

1993 5350 2720 X 52 1990 X 14 640 X 45 198,1

1994 5350 2720 X 52 1990 X 14 640 X 45 1 9 8  .1

(1) Erdemir’in 1987 yılı ithalatı ortalama CİF fiyatından alınmıştır.

(2) 12.500 TL/ton (1987 yılı santral yakıtı fiyatı). 1 Dolar = 860.75 TL ( 1 9 8 7  y ı l ı  kuru)

(3) Buhar kömürü CİF Avrupa fiyatı.



8- DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

- Standartlar ve Kalite Kontrolü:

Türkiyenin tek taşkömürü üretim havzası olan Zonguldak 
havzasında üretilen taşkömürler inin çoğu koklaşabilir cinstendir. 
1987 yılı satılabilir üretiminin *66,6’sı koklaşabilir, *9,3’ü 
yarı koklaşabilir ve *24,1’i koklaşmaz cinstendir. Koklaşmaz 
ürünün *16,7’sini mikst ve şlam teşkil etmektedir.

Türkiye’de önemli taşkömürü tüketicisi olan Demir Çelik 
Sektöründe uluslararası bir koklaşabilir taşkömürü ihalesine 
çıkıldığı zaman aranan özellikler aşağıda verilmiştir.

Rutubet *6-8
Kül (kuru baz) *6-8
Kükürt (kuru baz) *0,5-0,8
Uçucu madde (kuru baz) *28-33
Sabit karbon (kuru baz) *75-85
Isı değeri 29,3-35,6 MJ(7000-8500 kCal)
ESI (Serbest şişme indeksi) 7-9

Bu evsafta bir kömür iyi bir koklaşma özelliği göstermekle 
beraber ayrıca kontrol maksadı ile Roga indeksi, dilatasyon 
değeri, Gray-king kok tipi, kül yumuşama ısısı, külün kimyasal 
analizi gibi bazı değerler de istenebilir.

TDÇi ve ERDEMiR’in TTK’dan talep ettiği taşkömürlerinde 
olması istenilen özellikler ise:

ERDEMİR: 0-10 mm ebadında, max *12 küllü, min. *50’nin 
üzerinde stabilite veren özellikte,

TDÇi : 0,10 mm ebadında, *10 küllü, *10 rutubetli olması
istenmi şti r.

Demir çelik sektörünün istediği özellikte kömür elde 
edilmesi, lavvarların modernizasyon projesinin gerekli finansmanı 
sağlanarak devreye girmesine bağlıdır. Zonguldak kömürlerinin *9 
külün altında eldesi ekonomik değildir. Lavvarların eski olması 
nedeniyle kül miktarı *13’ün üzerine çıkmakta rutubet miktarı ise 
*11’in üzerinde seyretmektedir.

- Rezerv:

Zonguldak Taşkömürü Havzası rezervleri henüz tespit 
edilebilmiş değildir. Toplam 1300 milyon ton olduğu tahmin edilen 
rezervlerin son resmi kayıtlardaki görünür miktarı 175 milyon



1 44
tondur. Plan döneminde öngörülen sondajlı etüa ve aramalara hız 
vermenin yanında. yeni bilgiler ışığı altında TTK rezervlerinin 
yeniden ele alınarak uluslararası standartlarda belirlenmesi 
gerekmektedi r.

- Tüketim:

Türkiye’de taşkömürü üretim artışı devam ederek son 10 
yıl içinde bu artış toplamı S&38.17 olmuştur ve 19Ö7 yılında 
tüketim miktarı 6,9 milyon ton’a ulaşmıştır. 1987 tüketiminin 3,4 
milyon ton’u ithalat ile karşılanmış ve ithalat payının önceki 
yıllara göre giderek arttığı gözlenmiştir. Bazı demir çelik dışı 
sektörler koklaşabilir taşkömürü tüketimine devam etmektedir ve 
alternatif kaynaklara geçişte çaba göstermeleri yurt ekonomisi 
açısından faydalıdır. 1987 yılı koklaşabilir taşkömürünün iK37,7’si 
bu sektörlere satılmıştır. Ekonomik yönden en kısa zamanda bu 
u'ygulamaya son verilmeli, koklaşabilir taşkömürünün tamamı demir 
çelik sektörüne tahsis edilmelidir. Koklaşma özellikleri iyi 
olmayan Armutçuk işletmesi kömürleri ile diğer işletmelerin 
kömürleri uygun oranda karıştır11 arak kok fırınlarına verilmeli 
ve bu hususta gerekli tedbirler alınmalıdır.

Taşkömürü üretiminde tek üretici durumunda olan TTK'mn, 
geçmiş yıllarda önemli bir pazarlama sorunu bulunmazken, kömür 
ithalinin serbest bırakılması ve dış piyasa fiyatlarının daha ucuz 
gözükmesi gibi nedenlerle tüketici kuruluşların yurtdışından kömür 
getirmeleri sonucu satış güçlükleri ile karş11 aş11 mıştır. Bu durum 
kömür stoklarının artmasına ve finansman sıkıntılarının 
büyümesine neden olmuştur. Bu stoklar daha sonra fiyatların 
düşürülmesi ile normal düzeye indiri 1 miştir.

Gereksiz stok artışlarına sebebiyet verilmemesi 
bakımından gerek dünya koklaşabilir taşkömürü fiatları ve gerekse 
TTK’mn mali yapısı gözönünae bulundurularak satış fiatları 
yen i 1enmeli di r.

-Nak1 i yat:

Zonguldak Taşkömürü Havzasında 4 adet kömür yıkama 
tesisi bulunmakta ve bu tesislerin stok sahalarından kömür 
nakliyatı deniz, demir ve karayolu ile gerçekleşmektedir. Merkez 
lavvarı Kozlu ve üzülmez, Çatalağzı lavvarı Karadon, Amasra 
Lavvarı Amasra, Armutçuk Lavvarı Armutçuk taşkömürü işletme 
müdürlüklerinin kömürünü yıkamaktadır. Bu tesislerden 1987 yılı 
içinde kömür nakliyatı Tablo 8.1’deki gibi gerçekleşmiştir.



Tablo 8.1 Taşkömürü Havzasında 1987 Yılı Taşkömürü Nakliyatı:
(ton)

Deni zyolu Demi ryolu Karayolu Toplam

Zonguldak Lav. 996.655 476.930 89.307 1.562.892

Çatalağzı Lav. 1.124.790 87.404 1.212.194

Armutçuk Lav. 131.997(1) 84.915 102.516 319.428

Amasra Lav. 104.963(2) - 171.766 276.729

TOPLAM 1.233.615 1.686.635 450.993 3.371.243

Kaynak: TTK

(1) Yıkanmış kömür Armutçuk Lavvarı stok yerinden DDY vagonları 
ile Freğli Limanına getirilmekte ve gemilere yüklenmektedir.

(2) Amasra Lavvarından kömür çıkışı kara yolu iledir. Kamyonlarla 
limana getirilen kömür gemiye yüklenmektedir.

Merkez Lavvarımn 45.000 ton stok yapma kapasitesi vardır. 
Bu kapasite Çatalağzı Lavvarı için 30.000 tondur. Zonguldak 
limanı derinlik dolayısı ile ancak 16.000 tonluk gemiler için 
müsaittir. üç adet yükleme bandı olup, bunların kapasiteleri 300 
ton/saat’tir. Aynı anda sadece iki bant ila bir gemiye yükleme 
yapılabilmektedir. üçüncü baldın yükleme yapması ancak diğer
bir gemi için söz konusu olmaktadır.

Demiryolu ile kömür nakli 26 ve 50 tonluk vagonlarla 
yapılmaktadır. Yeterli vagon ve lokomotif temin edildiği ölçüde 
kömür nakliyatında bir darboğaz söz konusu değildir. Amasra 
Limanında mevcut tek band ile 150 ton/saat. Armutçuk’tan demiryolu 
ile 300 ton/saat. Ereğli limanından 150 ton/saat yükleme 
yapılabilir. Ancak Amasra limanındaki yükleme rıhtımı 3500 tonluk 
gemiler için müsaittir. Zonguldak Merkez Lavvarı' ve Çatalağzı 
Lavvarından Karabük Demir Çelik Tesislerine mevcut demiryolu ile 
4500 ton/gün kömür taşınabilir. Bütün bu kapasitelerin mevcut 
taşınan kömürden çok yüksek olduğu görülmektedir ve nakliyatta bir 
darboğaz söz konusu değildir.

6. plan dönemi sonunda Demiı—Çelik sektöründeki fabrikaların 
ayrı ayrı talep ettikleri taşkömürü miktarları ve bunlara



Zonguldak Havzasından yapılacak olan sevkıyatın şekli aşağıdaki 
gibi planlanabilir. Ancak Karabük ile İskenderun arasında yerli 
kömür ile ithal kömürün karıştır11 arak kullanılması için 200 bin 
ton civarında kömürün karşılıklı olarak taşınması Demir-Çelik 
sektörünün bir ic sorunudur.

Tal ep
(Mil yon ton) 

Zonauldak Arzı

Karabük D.Ç. 1.400
İskenderun D.Ç. 2.500
Ereğ1 i D.Ç. 1.456

TOPLAM 5.356

1.400 - Demiryolu(15+107 km)

1.320 - Denizyolu

2 . 720

Koklaşabilir kömürün Demi ı—Çelik. sektörüne (2.720 Milyon
ton). termik santral yakıtının (1.930 Milyon ton) Çatalağzı TEK 
santralına nakliyatının plani anmasından sonra geri kalan
koklaşmaz kalitede kömürün (640 bin ton) kara, deniz ve demiryolu 
ile değişik yörelerdeki tüketiciye nakledilmesi için planlama 
yapı 1 malıdır.

- üretim:

TTK üretim kapasitesi 4.5 milyon ton kabul edilmiş
olup. 1970-77 yılları fiili üretiminden alınmıştır. 1374 yılından
itibaren üretifn sürekli bir düşüş göstermiş ve 1987 yılında
kapasitenin &76,9’u olarak gerçekleşmiştir.

1987 yılında Havzada elde edilen 3.461 Milyon ton
satılabilir taşkömürünün 5683.8’ ünü lave ( 1 986 5680,3). 5613 'ünü
mikst (1986 5616,3) ve *3,7’sini ş1am (1986 %3,4) teşkil etmiştir.

Tüvenan üretimindeki satılabilir üretim yüzdesi sürekli 
azalarak 1970’de % 60,19, 1980’de % 54,52, 1987’de % 48,86
olmuştur. Kömürdeki kül oranım, tüvenan kömüre fazla miktarda 
karışan tavan, taban taşı ve ara kesme artırmıştır.

üretim düşüşü nedenleri şöyle sı raiar.abi 1 i r:

- Havza’da derinleşme ile beraber havalandırma, tahkimat 
su drenajı işlerinin zorlaşması,

- Yeraltı şebekesinin genişlemiş olması, dolayısıyla
kömür, basınçlı hava, taş, malzeme, personel nakliyatının
zor 1aşması,



- Hazırlıktaki gecikmeleri telefi için eski üretim 
panolarının yeniden üretime alınması ve kömürdeki kül miktarının 
artması satılabilir ürün kalitesinin düşmesi,

- üretime hazırlık faaliyetlerinde gelişmiş makina ve 
teçhizat kullanılmaması nedeniyle hazırlıkların geri kalması.

- DPT’ca verilmiş olan tahsisatlar öz kaynak bulmakta 
zorlukla karşılaşan TTK tarafınan tam olarak
kullanılamamıştır. Bu durum özellikle ana hazırlık işlerini, 
önemli ölçüde aksatmış, planlanan yatırımlar yapılamamıştır.

üretimin 4,5 milyon ton’a ulaşması gayesiyle (filtrasyon 
tesislerinin etkisiyle 5,35 milyon ton) çalışmalara devam 
edilmekte ve "Taşkömürü Havzası Rehabilitasyon Projesi"nin 1989 
yılında uygulamaya başlaması beklenmektedir.

üretimde konsantrasyona gidilmesi, üretim faaliyetleri 
içindeki personel, taş ve malzeme nakli için gerekli hizmetin 
sağlıklı bir biçimde verilmesi, iş güvenliği yönünden grizulu olan 
TTK ocaklarında etkili bir havalandırmanın temini ve dolayısıyla 
istikrarlı bir üretim faaliyeti yürütülebilmesi için derin kuyu ve 
ana hazırlık işlerine hız verilmesi gerekmektedir. Bu konuların 
üzerinde titizlikle durularak gerekli finansmanın temini yoluyla 
gerçeki eşti rilmeleri hedefienmeli di r.

Arz-talep tablolarının incelenmesinden de görüleceği
gibi koklaşabilir taşkömürü talebini mevcut idame alanlarının 
iyileştirilmesi ile karşılamak mümkün değildir. idame alanlarının 
iyileştirilmesi yanında yeni üretim sahalarının projelendirilerek 
üretime alınması düşünülmelidir. önceki yıllarda ele alınmış olan 
Amasra-B, Göbü-Kazköy projelerinin tamamlanmasına ve Bağ 11k-inağzi 
projesinin yaptırılmasına özen gösterilmesi yararlı olacaktır.

- Veri mİ ilik:

Taşkömürü Havzasında gerçekleştirilen işgücü
verimliliği 1967 yılında 798 kg iken, 1977 yılında 633, ?986
yılında 508 ve 1987 yılında 489 kg/yevmiyeye düşmüştür.
Madencilikte iş gücü verimliliğinin yılda ortalama &5-6 arasında 
artması, normaü kabul edilmekle beraber son 20 yılda Havzada iş
gücü verimliliğinin %38,7 oranında azalması iş gücü verimliliğinde 
yılda ortalama %2 civarında bir azalmaya tekabül etmektedir.

Zonguldak Taşkömürü Havzasında yeraltı şebekesinin
genişlemiş olması ve üretim bölümlerine nakliyatın dağılması fazla



işçi gerektirerek iş gücü verimliliğini düşürmüştür. Ocaklarda 
konsantrasyona gidilerek daha az personelle çalışılması veya aynı 
personelle daha fazla üretim yapılarak iş gücü veri mİ i 1 iğinin 
artırılması için proie çalışmalarına devam edilmektedir.

Taşkömür Havzası jeolojisinden dolayı modern 
işletmecilik metodları ve makinaları uygulanamamaktadır (özellikle 
ayak içinde). insan gücü üretimde esas unsur olarak 
kul 1 am İmaktadı r.

Genelde iş gücü veriminin artırılması için iyileştirme 
ve modernizasyon çalışmalarının yürütülmesi yanında verimsiz 
sahaların terki veya 3. şahıslar eli ile işletilmesi bir politika 
olarak benimsenmeli, verimsiz sahalardaki işçilikler daha verimli 
olabilecek sahalara kaydırılmalıdır.

önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi verimliliği 
olumlu yönde etkilemesi halinde bir takım hizmetlerin dışarıdan 
hizmet satın alma yolu ile yürütülmesi yararlı olacaktır.

- İthalat:

1975 yılından itibaren taşkömürü üretiminin tüketimi 
karşılayamaması sonucu başlayan ithalat giderek artmış ve 1987 
yılında 3,4 milyon tona ulaşmıştır. Demir Çelik Sektörünün artan 
ihtiyacım karşılamak mevcut üretimin yükseltilmesi ile de 
karş11 anamıyacak ve ithalat devam edecektir. Ancak Dernir Çelik 
dışı sektörlere yapılan koklaşabilir ve yarı koklaşabilir 
taşkömürü satışlarının en kısa zamanda durdurulması ve ithalatın 
da bu şekilde azaltılması gerekir.

Türkiye Taşkömürü ithalatım önemli ölçüde Demir Çelik 
Sektörü gerçek 1 eştirmektedir. Türkiye’nin gerek koklaşabilir 
taşkömürü, gerek koklaşmaz olarak ithalatında en önemli kaynak 
ABD’dir. Daha sonra Avustralya gelmektedir. Taşkömürü gibi çok 
önemli bir hammadde üzerinde, Demir Çelik kuruluşları yalnızca bu 
kaynaklara bağlı kalmamalı, Güney Afrika, Hindistan, Çin muhtemel 
alternatif kaynaklar olarak düşünülmeli ve uzun vadeli anlaşmalar 
yapılmalıdır. Çeşitli aksaklıklar da dikkate alınarak tesisler 
yüksek stokla çalışmalıdır.

- ihracat:

Türkiye’nin taşkömürü ihracatı çok düşük
seviyededir. Değişik yıllarda Irak’a ihracat yapılmıştır (1987 
yılı 1000 ton). üretimin talebi karşılamaktan çok uzak olması 
nedeni ile ihracatta bir gelişme beklenmemektedir.



- Personel:

TTK’da daimi ve münavebeli olmak üzere 2 ayrı statüde 
işçilik (yevmiyeli personel) mevcuttur. 1987 yılı işçi sayısının 
%32’si gruplu işçidir. Gruplu işçiliğin daimi işçiliğe göre daha 
pahalı olması, kazı ve kazıya yardım sınıfları dışında gruplu işçi
çalıştırılmaması hedeflenmelidir. TTK ve mekanize ocaklarda
işçilerin işyerlerine göre yüzde dağılımları karşılaştırıldığında, 
yerüstü işçilik TTK’da 3639 iken mekanize ocaklarda bu 3616-18, 
yeraltı yardımcı i şçi l'i k 1 erde TTK’da 5628 , mekanize ocaklarda 3611- 
19’dur. Türkiye Taşkömürü üretiminde mekanizasyona
gidi 1emediğinden işçi, sayısının işyerlerine göre dağılımı da 
farklı olmaktadır. Ancak Kurumun halen kendi imkanları ile 
yürüttüğü muhtelif sınai ve sosyal hizmetlerin dışardan hizmet 
satınalma yolu ile yapılması halinde işçilerin işyerlerine göre 
yüzde dağılımları farklı olacaktır.

Bütünüyle mekanizasyona gidilmesi mümkün olmamakla
beraber işletme bazınde ele alınan rehabilitasyon projelerinde 
kısmi bir mekanizasyona gidilmesi hedeflenmiştir.

- Teknik Eleman istihdamı ve Ücret Politikası:

istihdamda bilgi, beceri ve tecrübesine güvenilen 
kişiler özellikle seçilerek işbaşına getirilmelidir. Bilindiği
gibi havzanın çalışma koşulları çok zor ve ülkede bir benzeri 
olmayan ağır bir i‘ş koludur. Burada çalışan teknik elemanların, 
personel kanunu, yan ödeme, sözleşmeli personel yasaları gibi 
genel yapıdaki ücret ödemeleri yerine daha özendirici ücret 
sistemleri getirilmelidir. Bu kadar ağır şartlarda çalışan 
işyerinde teknik elemanların verimliliğini sağlamak gerekir. 
Bunun için de halen nezaret kademesine ve işçilere uygulanmakta 
olan Teşvikli ücret Sistemine benzer bir sistemin tatbik edilmesi 
ve bu sistemin.mal i yet, işçi sağlığı - işgüvenliği, malzeme 
tüketimi, vs. gibi faktörlere bağlanması gerekir. Ayrıca 
elemanların hizmet içi eğitiminden geçirilmeleri (yurtiçi ve 
yurtdışı) sağ 1anmalıdır.

- Fiyatlar:

Gerek Türkiye’de ve gerekse Dünya’da benzer jeolojik 
şartları olan yeraltı kömür madenlerinde üretim maliyetleri satış 
fiatlarımn üzerinde gerçekl eşmektedi r. AET ülkelerinden 
İngiltere, Fransa, Belçika, Batı Almanya vs.de olduğu gibi 
Taşkömürü Madenciliğine ekonomik .ve mali devlet desteği devam 
etme!i di r.



- Arz-Talep Projeksiyonu:

Arz-Talep Tablolarının incelenmesinden de görüleceği 
gibi TTK, taşkömürü talebini karşılamaktan çok uzaktır. 
İyileştirme yatırımlarının devreye girmesi ile 6. Plan Döneminin 
sonunda 5,35 milyon ton taşkömürü üretilmesi planlanmakta, talep 
ise 10,63 milyon ton olmaktadır. Bu durumda toplam taşkömürü arz 
açığı 5,28 milyon ton olacaktır. Açık, ithalat ile karş11 anacaktır

- Yatırımlar:

Kurumun 6. Plan dönemindeki yatırımları 229.587 milyar 
TL’sı dış, toplam 505.718 milyar TL’yi bulmaktadır (1988 yılı 
fiyatları ile). Bu yatırımla; mevcut üretimin idamesi yanında 
iyileştirmeye yönelik çalışmalar ve muhtelif etüdler yerine 
geti rilecekti r.

Planlanan yatırımların içinde önemli olan projeler 
"Taşkömür Havzası Rehabilitasyon Projesi" ile "Zonguldak- 
Çatalağzı Lavvarları Modernizasyon Projesi" d^r. Rehabilitasyon 
projesine 70 milyon dolar dış kredi tem.n edilmiş olup her iki 
projenin uygulanması halinde (f’1trasyon tesislerinin de devreye 
girmesi ile) 1,65 ı,:i İyon ton/yıl ilave kapasite yaratılacak, 
randıman iyileştirilmeleri yanında maden direği, enerji vs. 
tüketiminde tasarruf sağlanacaktır.

Ayrıca plan döneminde, pilot çapta uygulamaları takiben 
"Dik Damar Mekanızasyonu " ve "Pnömatik Domuz Damı" (hava 
yastıkları) projelerinin alınacak sonuçlara göre
yaygınlaştırıİmasına çal ışı İmalıdır.

Asma, Gelik ve Kandilli işletmeleri dışında kalan diğer 
işletmelerin de etüd edilerek ekonomik ağıdan yararlı bulunması 
halinde rehabilitasyonu planlanmalıdır.

Kurumun mevcut üretiminin idamesini sağlayan idame 
projesi kapsamındaki makina-teçhizatın sıfır gümrük ile 
çekilebilmesi için ikişer yıllık dilimler halinde teşvik belgesi 
alınmaktadır. 6. Plan döneminde ele alınan rehabilitasyon ve 
lavvar modernizasyonu projeleri kapsamındaki makina ve teçhizatın 
da sıfır gümrük ile işlem görmesi için çalışmalara devam 
edilmeli di r.

- Demir Çelik Sektörü ve Taşkömürü:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikal arımn Ereğli’de
kurulmasının en önemli nedenlerinden biri de tüketeceği
koklaşabilir kömür rezervlerine yakın olmasıdır. Bu itibarla



yurdumuzun yegane koklaşabilir kömürü olan Zonguldak Havzası 
kömürlerinin mümkün olduğunca Demir Çelik Endüstrisinde 
kullanılması sağlanmalı ve herhangi bir nedenle bir başka 
sektörde kullanılarak israf edilmesi önlenmelidir. Ancak. Demir 
Çelik Endüstrisinde kullanılabilecek evsafta kaliteli kok elde 
etmek için kömür içindeki kül ve rutubet değerlerinin de belli 
limitler içerisinde olması gerekmektedir. Zonguldak kömürlerinde 
kül ve rutubet yüksek olduğu için. tedarik edilse bile bu 
kömürlerin daha fazla kullanılması. yüksek fırınlar teknolojisi 
yönünden ' uygun bulunmamaktadır. Bu sebeple *60 oranında iyi 
evsafta koklaşabilir ithal kömür kullanılması yoluna gidilmiştir.

Aşağıda yerli ve ithal kömürlerin kül ve rutubet 
değerleri gösterilmiştir.

İTHAL KÖMÜRDE YERLİ KÖMÜRDE
(Sözleşme) (FiiLi) (îstenen) (FirLij

% TOPLAM RUTUBET 6 8,50 6 (13-14)
* KÜL (KURU BAZDA) 8 7.75 9-10 (12-13)

Yüksek fırın verimini artırmak ve birim kok 
tüketimini asgariye, indirmek amacıyla Zonguldak kömürlerinin
kalitesini en kısa sürede iyileştirmek gereklidir. Bunun için,
Lavvarların ileri teknolojiye dönük yatırımlarına hız verilmesi 
büyük önem arzetmoktedir. Zira kok külündeki her * 1 artış 1 ton 
sıcak maden başına 10-13,6 kg daha fazla kok kul 1am1 masına sebep 
olmakta ve yüksek fırın verimliliğini % 2 azaltmaktadır.

Yüksek . fırınlarımızda günde 5.000 t.on sıcak maden
üretildiği düşünüldüğünde koktaki * 1 kül artışı 50 ton kok
sarfına (50 x 150 : 7.500 $) ve 100 ton sıcak maden kaybına
(100 x 20 : 2.000 $) sebep olmaktadır. Bunun kabaca parasal
değeri 9.500 $./gün, 3.467.500 $./yıl olmaktadır.

Halen Armutçuk Kömürü * 10 oranında
kullanılabilmektedir. Yüksek fırınlara kömür enjekte edilmesi ile 
ilgili etüd çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu tesis 
kurulduğunda Armutçuk kömür üretiminin tamamı Erdemir’de 
kullanılabilecektir.

Ayrıca, Armutçuk kömürlerinin isdemir tarafından da 
kullanılmasına imkan verilmesi bakımından Armutçuk kömürü yükleme 
tesislerinin uygun hale getirilmesi gereklidir.
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TTK’mn iavv.ar tevsiatını kısa sürede
gerçekleştirmesini sağlamak ve finansman ihtiyacım karşılamak 
için Madencilik fonundan kredi kullanılması imkanı sağlanmalı ve 
bu amaçla Madencilik Fonundan Yararlanma Yönetmeliğinde gerekli 
düzeltmeler yapılmalıdır.
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Kömürlerin sınıflandırılması; bilimsel ve teknik 

araştırmalarda, kömürlerin alım-satırr, işlemlerinde büyük 

yararlar sağlamaktadır. özellikleri birbirinden çok 

farklı olan kömürlerin sınıflandırılması için temel 

alınabilecek çok sayıda değişken mevcuttur. Bu yüzden, 

genellikle birbirine bağlı, bazen birbiriyle çakışan bir 

çok sınıflandırma sistemi ortaya çıkmıştır. Bazı 

sınıflandırma sistemlerinde kömürlerin ya liltimate 

analizleri (=Elementer bileşenleri), yada Proximate 

(=Kaba) analizleri veya bunların karışımları

kullanılmaktadır. Diğer taraftan, son zamanlarda 

ya Ultimate veya Proximate analizlerle birlikte veya ayrı 

olarak kömürlerin petrografik özelliklerinden olan

vitrinit yansımalarının da kullanıldığı görülmektedir.

Kömürler değişik miktarlarda inorganik maddelerle

birlikte bulunmaktadır. Bu nedenle, sınıflandırmalarda 

mineral-maddesiz veya külsüz kömür bazları esas

alınmaktadır. Kömürde mineral madde miktarım belirlemek 

için en basit metodlardan birisi, Parr formülüyle 

hesaplanmaktadır (Francis and Peters, 1970). Bu formüle 

göre;

Toplam İnorganik Madde= Nem + 1,08 Kül + 0,55 Kükürt 'den

bulunur. Burada nem, kül ve kükürt, kömürün analizinden 

bulunan yüzde değerlerdir. Daha ayrıntılı analiz



sonuçlan elde mevcutsa, aşağıdaki formüller kullanılarak 

toplam mineral madde bulunabilir:

Mi neral
Madde = 1,10 Kül + 0,53 Sunu> + 0,74 Cû- - 0,36 

Mi neral
Madde =1,13 Kül+G , 5S< r, ı > ı i- î k ı +û , SCO? -2,8S(k a : ı -2 , SSf ı t -> t +0, 3C1

I. U11 i mate Anal i zleri Esas Al an Metodla-:

1. Regnault, 1837. ültimate analizleri esas alan ilk 

sınıflandırma yapılmıştır.

2. Grüner, .1874. Regnault tarafından önerilen 

sınıflandırma geliştirilmiş ve sınıflandırmada 

kullanılan uçucu madde, hidrojen ve karbcnnun sayısal 

sınır değerleri verilmiştir.

3. Grüner and Bouspuet. 1911. Bu araştırıcı1 ar 

tarafından daha önceki kömür sınıflamaları yeniden 

gözden geçirilmiş ve linyitin, dışındaki yüksek 

kömürleşme derecesine sahip kömürler; karbon (C). 

hidrojen (H). bağlı karbon (F.O.), uçucu madde (V.M.) 

ve kalori değerlerine (C.V.) göre S sınıfa 

ayırıİmiştır. Bu sınıflamada karbon izasyon sonucunda 

elde edilen kalıntının doğası ve yanma sırasında 

kömürlerin davranışı da bel irti1 miştir. Bu sınıflama, 

Brame ve daha sonra Bone tarafından İngiltere’deki

kömür 1 ere uygu 1anabi1eeek şek i 1 de yeni den



düzenlenmiştir (Tablo-E1). Bu tabloda I ve II bitümlü 

kömürler grubuna dahil olup, % 26’dan daha fazla uçucu 

madde içerirler. Sapropelik kömürler (Cannel ve

boghead) bu gruba girmektedir. III . IV ve V ise

bitümlü kömür-antrasit içersinde yer almaktadır.

4. Şeyler (1900-1957). Şeyler tarafından geliştirilen 

kömür sınıflaması Tablo-E2’de, bunun diyagramı ise

Şekil-E1’de verilmiştir. Tablo-E2’de görüldüğü gibi, 

kömürler: kömürleşme derecelerine göre Lignite,

Lignitous, Bituminous, Carbonaceous ve Anthracite’e 

ayrılmaktadır. Şevler kömür tablosu ve diyagramı 

birlikte, birincil olarak Ultimate analizlere davalı 

diğer sınıflamalardan daha doğru sonuçlar

verebi1mektedi r.

II. Proximate Anal izleri Esas Al an Metodlar:

Son zamanlarda en çok kullanılan ve kömürlerin Proximate 

analizlerini esas alan üç önemli metod/sınıf1 andırma 

vardır. Bunlar: A.B.D.’de geliştirilmiş A.S.T.M.

sınıflaması; İngiltere’de geliştirilmiş N.C.B.

sınıflaması ve Avrupa Ekonomik Komisyonu

(E.C.E.)tarafından geliştirilen E.C.E. sınıflamasıdır.

1. A.S.T.M. sınıflaması: Bu sınıflama Tablo-ES’de

verilmiştir. 8u tabloda da görüldüğü gibi, Orta 

Uçuculu Bitümlü Kömür’e kadar olan kömürlerin 

sınıflandırılmasında kalori değerleri, daha sonrakiler



uçucu  maddeler i  esas  a l ınarak  s ı  mf1  and ı r ı İmaktad ı r .  

Bu s ın ı f land ı rma,  gerek  ku l lan ım ve  gerekse  daha  az  

ana l i ze  dava l ı  o lduğundan ku l lan ımı  o ldukça  bas i t t i r .

2 .  N .C .B .  s ın ı f lamas ı :  Bu  s is tem savaş  y ı l la r ında  

(1939-1945)  haz ı r lanmışt ı r .  1964 y ı l ında  rev ize  

ed i lmiş t i r .  Rev ize  ed i len  tab lo lar  E4  ve  E5 ’de  

sunulmuştur .  Bu  s ın ı f land ı rma uçucu  madde i çer iğ i  i l e  

Gray-K ing  kok  t ip in i  esas  a lmaktad ı r .

3 .  E .C .E .  s ın ı f lamas ı :  Bu  s is tem.  Avrupa  Ekonomik  

Komisyonunun Kömür  Komites ince  haz ı r lanmışt ı r .  Bu  

s ın ı f lama k ısmen N . C . B .  kot  s is temi  ve  k ısmen de  

A.S .T .M.  s ın ı f lamas ın ı  i çermekted i r  (Tab!c-E6) .

XIX.  V i  t r i  n i  t  Yans ımas ın ı  Esas  A1 an  Metod lar :

L i l ' t imate  ve '  Prcx imate  ana l i z ler in  yamsı ra  v i t r in i t  

yans ıma değer ler in i  ( %  Rmak)  de  esas  a lan  s ın ı f lamalar  

ge l  i ş t i r i  1  miş t i r .  Iab lo-E7 ’de  bun lardan  b i r  örnek  

sunulmuştur .

A lman (D.I .N .)  ve  Amer ikan  (A .S .T .M.)  s ın ı f lamalar ına  

göre  kömür leşmenin  fark l ı  sa fha lar ı  karş ı laş t ı rmal ı  

olarak  Tab lo-ES ’de  ver i lmiş t i r .  Bu  tab lo  üzer inde  i s  

v i t r i t  üzer inde  ö lçü len  yans ıma değer ler i ,  uçucu  madde  

i çer iğ . i ,  karbon  i çer iğ i ,  tabaka  nemi  ve  ka lor i  değer i  i l e  

narametre  1  er  i  r ,  uvdu l  anab i  1  i  r  1  i  ö  i  sunu lmuştur .



Şekil -E2’de ise vitrirıitin karbon. uçucu madde ve 

yansıma değerlerini esas alan diyagram verilmiştir.
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Tablo-El: Ultimate (Elementer) Analiz Sonuçlarına Göre Kömür
Sınıflaması.

Sınıf
No Kömürün Karakteri

Karbon
(X)

Hidrojen Bağlı Karbon 
C/.)

Uçucu Madde 
(7.)

Kalori Değeri 
(MJ/kg )

I
Kuru,uzun alevli, 
keklesmez 75-80 4.5-5.5 60-55 40-45 33.5-35.6

11 Yağlı,uzun alevli BO-85 5.0-5.8 68-60 32-40 35.6-36.8

I I I Yagl ı 84—89 5.0-5.5 74-68 26-32 36.8-39.0

IV Yağlı,kısa alevli 88-91 4.5-5.5 82-74 18-26 39.0-40.2

V
Yağsız — 
semiantrasi t 90-93 4.0-5.5 90-82 10-18 38.5-40.2

VI Antrasit 93-95 4.0-2.0 92-90 8-10 38.1-38.5

Not: Verilen bütün değerler, kuru,külsüz kömür bazındadır.

Orijinal Kaynak : Francis and Peters, 1980'den Türkçeleştir!lerek alınmıştır.



Tablo-E2: Basitleştirilmiş Şeyler Sınıflaması.

Kömürleşme Derecesi
Karbon

C/.)
Hidrojen

(7.)
Ucucu Madde

(7.)
Kalori Değeri 

(MJ/kg)
Şişme 
1ndeksi

An trasi t >93.3 3.0-3.8 5-10 32.1 1

Karbon1u
Semi-antrasi t - 3.8-4.4 10-14 37.4 1
Semi-bi tümlü 93.3-91.2 4.4-5.0 14-20 33.7 3X =

Bitümlü
Meta- 91.2-89.0 4.4-5.4 20-28 33. 5 9
Or to- 89.0-87.0 4.7-5.6 28-31 33. 1 9
Para— 87.0-84.0 4.9-5.7 31-36 32.0 6

Linyiti i
Meta— 84.0-80.0 5.0-5.7 36-42 30 :5 2
Orto- 80.0-75.0 5.0-5.7 42-49 28.4 1

Linyit < 75.0 5.0-5.7 49-59 25.0 1

Orijinal Kaynak : Francis and Peters, 1980'den Türkcelestiri 1erek alınmıştır.
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Karbon Yüzdfîsi Kuru, Mineral-MaddesizNot

Gross Calorific Value: Yukarı (üst) Kalori Değeri 
Volatıle Matter: Uçucu Madde 
Moisture: Nem 
üi.ygen: Oksijen
Swelling Numbers: Serbset Sisme Numaraları 
D.M.F: Kuru, Mineral Maddessiz Bazda

Orijinal Kaynak: Francis and Peters, 19BO'den alınmıştır.



Tablo-E3: A.S.T.M. Kömür Sınıflaması.

Sınıf Kömürleşme Derecesi
% Bağlı Karbon 

(Kuru.Mineral-Maddeslz)
it Uçucu Madde 

(Kuru.Mineral-Maddesiz
Kalori Değeri(Btu/lb 

<Nemli, Mineral-tfaddesi j )
Kekleşme

Durumu
fşit veya 
daha büyük

Daha küçük Daha büyük Eşit veya 
daha küçük

şit veya 
daha büyük

Daha küçük

I. Antrasit 1. Meta-antrasit 98 _ _ 2 _ _

2. Antrasit 92 98 2 8 - - Kekleşme;
5. Semi-antrasit 86 92 8 1A

* 1. Düşük uçuculu bitümlü kömür 78 86 1«. 22 _ -

?. Orta uçuculu bitümlü kömür 69 78 22 31 - - Geneli ikle
II. Bitümlü fcttmür 3> Yüksek uçuculu*A bitümlü kömür - 69 31 - 1»» 000 - Kekleşir

^. Yüksek uçulucu-B bitümlü kömür - - - - 13 000 1*. 000
5. Yüksek uçuculu-C bitümlü kömür - - - - 11 500 13 000 Kekleşir

10 500 11 500

III. Altbitümlü 1. A)tbİtümlü*A kömür 10 500 11 500
Kömür 2. Altbi tümlü - B kömür - - - - 9 500 10 500 Kekleşmez

_ . _ - 8 300 9 500

1. Linyit A _ _ - - 6 300 8 300
IV. Linyit 2. Linyit B * “ ~ - “ 6 300

Orijinal Kaynak: A.S.T.M., 19B0'den Türkceleçtirilerek alınmıştır.
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2 0 6.0 9.0 11.5 15 0 19.5
135 17.0

27.5 320 360 44 0 47 0

Ucucu Madde Yüzdesi (Kuru, Mineral Maddesiz Bazda)

Orijinal Kaynak: Francis and Peters, 19B0'den alınmıştır.



Tablo—E5: National Coal Board (N.C.B.) Taralından 
Kullanılan Kömür Sınıflaması

Grup Sınıl Uçucu Madde Gray Klng Ganef
(S) Kuru, mineral maddeslz Kok tipi Tanımlama

100 9.1 Alımda A
101 8.1 Aitmda A Antrasitler
102 6.1 -9.0

200 9.1 • 19.5 A-G8 Düşük uçuculu 
bubar kömürleri

201 9.1 • 13.5 A -Q Kuru, buhar 
kömürleri

201a 9.1 -115 A-8
201b 11.6 - 13.5 B-C
202 13.6-15.0 B-Û Koklatabilir 

buhar kömürleri
203 15.1 • 17.0 B-G4
204 17.1 - 19.5 G1-G6
206 9.1 - 19.5 A-B

9.1-15.0 
U.M. -çın 

A-O 
15.1-19 5- 
U.M. .çın

Düşük uçuculu 
bubar kömürleri 
("Heat altered”)

300 19 6- 32.0 A-G9 
va üzen

Orta uçuculu 
kömürler

301 19 6 -32.0 G4
ve üzeri

En iyi koklaşabilir 
kömürler

30<a 19.8-27.5 G4
va üzeri

301b 27.ö - 32.0 G4
va üzeri

305 19.6 - 32.0 G-C3 Oda uçuculu 
kömürler 
(rruunly haal 
attered)

400-900 32 0 üztınnde A-G9 Yüksek uçuculu 
kömürler

400

401

402

32.0 üzerinde 

32.1 - 38.0

36.0 üztırinde

G9
va üzeri 

G9 
va üzeri

Çok kuvvetli 
kaklaşan kömürler

500

501
502

32.0 üztırinde

32.1
32 1 üzerinde

G5-G8

G5-G8

Kuvvetlice 
kaklaşan kömür

600

601
602

32.0 üzerinde

32.1 - 36.0 
36.0 üzerinde

GSC4

Gl-G

Oda derecede 
kekleşen

700
701
702

32.0 üzerinde
32.1 • 36.0 
36.0 üzerinda

B-G

B-G

Zayii kekleşerv

800

801
802

32.0 üzerinda

32.1 - 36 0 
36.0 üzerinde

C-O

C-0

Çok zayıf 
kekleşen kömürler

900

901
902

32.0 üzerinde

32.1 • 36 0 
36 0 uzennd*

A-B

A-B

Koklaşmayan
kömûder

Türkçe Kaynak: Kural, 0.,1988'den alınmıştır.
Orijinal KaynakıFrancis and Peters, 1980'de bulunmaktadır



Tabla-E6: Avrupa Ekonomi Komitesi (E.C.E.) Kömür Sınıflaması

Gruplar 
(Kaklaşma ûz»HUü*r<)

K00 NUMARALARI YAN Gruplar 
(Koklaşma özellikleri)

Grup

No.

Grup
Parametreleri Kod numaralarındaki birinci sayı, 803‘e kadar U.M.

mlktan üzerinde kalorilik paramalra tayinine dayanan kömürün
sınıl numarasıdır. İkinci sayı grup. Üçüncü sayı yan grup numarasıdır.

YAN
Grup

YAN Grup 
PARAMETRELERİ

SartK5«1. 
Şişme İn.

Roga İn. No. Dilatometre üray-Klog

3 > 4 > 45

m 435 535 -I ; 635 5 >140 G.

M
334 434 \ 534 /

C . ; •
634 4 >50-14 GSG6

333 433 533. 633 733 3 >0-50 GıG4

x\

d
432 532 632 732 632 §n 2 CO EG

2 2» ■'M > 20-45

323 423 ; s?3 ■ 623 723 823 3 >0-50 G1G4

322 422 •; 522- , 622
A

722 822 2 <0 EG

321 421 521 621 721 821 1
Yalnızca
BüzûJma B-0

1 1-2 >5-20

212 312 412 512 612 712 812 <0 EG

211 311 411 . 5 VV> 611 711 811 1 Yalnızca
Büzülme

BG

0 0-1' “* 0-5
1

100
1

A B

200
II 300 400 500 6C0 700 800 900 0

Yumuşama
Yok A

SINIF NUMARASI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9'

Aşağıda gösterilen sınıflarda yakla
şık U.M. miktarları belirtilmiştir.

6 8fe33-41 U.M.
7 8*33-14 U.M.

Smıl 8 8*35-50 U M.
9 8442-50 U.M.

SINIF

PARAMET
RESİ

Uçucu M^add. 
(kuru, kûîsûz)

0-3

>3 10

>3 •>6.5 
6 5 10

>10-14 >14-20 >20-28 >28-33 >33 >33 >33 >33

Kalorilik
Paranvelra

Siu/ib 1

>13950
>12960 '»10900 

1
>13950 J 12960

> 1026C 

10980

SINIFLAR
H 33‘a kadar U M. va % 33‘ûn ûzar\rxJa uçucu madde içeren kömürlerde kalonfik paramelreye göre tayin edilmiştir.

Not: Noktalı alanlar, Zonguldak kömürlerinin özelliklerini 
yansıtmaktadır.

Türkçe Kaynak: Kural, 0.,198ö'den alınmıştır.
Orijinal Kaynak:Francis and Peters, 1980'de bulunmaktadır.



Tablo-E7: A.S.T.M. standardına göre Avrupa Ekonomi
Komitesi (E.C.E.) kömür sınıflaması

Maksimum vitrinit 
Yansıması (‘/. Rmak ) Kömürleşme derecesi

0.3-0.4 
0.4-0. 6 
0.6-0.7 
O . 7.-0 . 8 
*0.8-1 . 1
1.1-1.4 
1.4-1.7 
1.7-2.2
2.2-2.8 
>2.8

Linyit
Altbitumlü kömür
Yüksek uçuculu-C bitümlü komur 
Yüksek uçuculu-B bitümlü kömür 
Yüksek uçuculu-A bitümlü kömür 
Orta uçuculu-B bitümlü kömür 
Orta uçuculu-A bitümlü kömür 
Düşük uçuculu bitümlü kömür 
Semi-an trasi t 
An trasi t

Orijinal Kaynak: Uribe and Perez, 1985'den Türkçe1eştiri 1 erek 
a 1 inmiştir



Tablo—E8 : Alman (D.I.N.) ve Amerikan (A.S.T.M.) Sınıf lamalarına 
Göre Kömürleşmenin Farklı Safhaları.

Orijinal Kaynak: Stach et al.,1982'den Türkçeleştir!ierek alınmıştır.



Sekil E2: Vitrinitin Karbon, Uçucu Madde ve Yansıma Değerini 
Esas Alan Diyagram

Karbon Yüzdesi (Kuru, Külsüz Bazda)

Uçucu M^dde Yüzdesi (Kuru, Külsüz

Braunkohle : Kahverengi kömür
Flammkohle : Alevli kömür
Sasflammkohle: Gazlıalevli kömür 
Gaskohle ; Gazlı kömür

Fettkohle 
Esskohle 
Hagerkohle 
Anthrazit

YaQlı kömür 
Az yaqlı kömür 
YaQsız (zayıf) kömu 
Antrasit

Kohlenstoffgehalt i wat
72 73 n 75 78 77 78 79İt 81 62 83 88 85 86 87 88 89 90 91 92 93 98 95 96 97 98 99 J00%

anut -j w YĴ \tlmn-\ ! fttt- ! fi-jltofr-) -İ l / , ,  !**** \kM, \ MI, \ Mle lMI, \M(t[ AMnvt
SI Si 52 50 M mm uu 2t Si 32 30 20 20 2İ 22 20 İol( 3*)2lO~S~tİ~2

Flüchtige Bestandtcitc i wui

Orijinal Kaynak: I«C.C.P.f 1963'den alınmıştır.
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