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BAŞLANGIÇ 

îıekt örün t an im 11 

"Taş , toprak, can;, çimento (T.T.C.C.)" sektörü için kurulan özel ihtisas 
komisyonu ilk toplantısını 5 Temmuz 196i tarihinde yaparak çalışmalara 
başlamıştır, Sektör iki yönden tanımlanabilir; a) Girdiler b) çıktılar 
yönünden . 

a) Girdiler yönünden sektörün tanımı; Bu sektöre giren mallar, Anıt 
mezar v.b. taşları gibi, tabiattan alındıktan sonra küçük bir iş¬ 
leri sonunda kullanılanlar bir yana bırakılırsa, bünyelerine giren 

maddeler bakımından üç ana guruba ayrılabilirler; 

aa) Carı ve silis mozaik gurubu ; cam, cam mamulleri cam mozaik v.b. 

bb) Çimento,kireç,magnezit gurubu ; portland çimento,kireç,alçı v.b. 

cc) Kil mamulleri gurubu ; tuğla, kiremit, fayans v.b. 

b) Çıkt.lar yönünden sektörün tanımı; Uluslararası ista*istiki tas¬ 
nifte belirtilen unsurlar olduğu gibi alınır, ve sektörün çıktıkla¬ 

rı 5 tali gurupta toplanır; 

aa) Pikmiş kilden (toprak) inşaat malzemesi sanayii; tuğla,kiremit, 
ateş tuğlası v.b. 

bb) Canı ve camdan mamul eşya sanayii; 

cc) Çanak,çömlek,çini ve porselen sanayii; (seramik) 

dd) Çimento Sanayii : 

ee) Taş ve topraktan diğer mamuller sanayii 

Komisyon, daha çok kolaylık göreceğini düşünerek, çalışmalarını, çıktılar 
yönünden tesbit edilen tali dallara göre yürütmeyi uygun bulmuştur. 

./• 
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I- ENVANTER ; 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar s 

Taş, toprak, car. v.b. sektörü için iki kaynaktan faydalanılabileceği 
düşünülmüştür. Birincisi İstatistik Genel Müdürlüğü çalışmalarıdır. 
Bu çalışmalardan, sonuçların miktar olarak değil de kiymet olarak dö¬ 
kümü yapıldığından, komisyonumuzca faydalanılamamıştır. İkinci kay¬ 
nak Türkiye Ticaret Odaları,' Sanayi •daları ve Ticaret Borsaları 
Birliğince yapılan istatistik anketlerinin sonucudur. Bunların dökü¬ 
mü için komisyon raportörü şahsen çalışmış, ancak alınan sonuçlar 
tatmin ediei görülmemiş.t ir.Şöyleki, Anket odalara üye olmayan müstah¬ 
silleri kapsamamaktadır. Ayrıca odalarda kayıtlı bütün üyeler cevap 
vermemektedirler. BÖylece, bir sene örneğin odaya kayıtlı on müstahsil 

den 7 tanesi anketlere cevap vermekte, ertesi yıl, geçen yıl cevap 

vermiş olsun olmasın, rastgele 3-4 tanesi cevap vermekte, bunların 
istihsal miktarları alınınca gerçeği ifade etmeyen rakamlar elde 

edilmiş olmakta, grafikleri çizilince de, - gerçeğe uymayan rakamlara 
dayanmanın do-al sonucu olarak -büyük sıçramalar yahut düşmeler gö¬ 
rülmektedir . 

Komisyonca yapılan çalışmaları 
Bunun üzerine, komisyonumuz, şimdiye kadar Odalar Birliği anketlerine 
cevap yazmış olan odalara^,bunların cevap verme ihtimalinin daha çok 
olduğunu düşünerek»bizzat soru kağıtları yollayarak bazı rakamlar derle¬ 
meye çalışmıştır. Bunlardan °/o 55 i soru kağıtlarına cevap vermiş bulun¬ 
maktadır. 

Gerek Odalar Birliği istatistiklerinden, gerek Komisyonca yollanan soru 

kağıtlarına gelen cevaplardan faydalanılarak durum şöylece tesbit edil¬ 

miştir. 

1 - Pişmiş kil.-en inşaat malzemesi sanayii % 
Ateş Tuğlası ve Ateş Toprağı s 

Bunlar İstanbulda he-rbirinin kapasitesi 2 bin tondan büyük olmayan 
imalâthanelerde, Eskişehirde yıllık kapasitesi 800 ton olan bir 
imalathanede Eğe Bölgesinde 1600 ton. kapasiteli bir imalâthanede, 

Çanakkale seramik fabrikasında (1600 ton), ve Sümerbank'ın Pilyos 



Ateş Tuğlası fabrikasında isti'-,sal edilmektedir. 

Filyos ateş tuğlası fabrikasının yıllık kapasitesi 28.8 bin tondur, 

v® halen şama t, s i lika , kreı.it, asit ve izola tuğlaları yapmaktadır. 
Küçük özel ima la t ha • 1.. r i n kapasiteleri de (4-5) bin ton tahmin - 
edilerek yıllık toplam kapasitenin 15 bin ton civarında olduğu tesbit 

edilmiştir. Bu miktar da memleketin bugünkü ihtiyacını karşılamakta¬ 
dır. Ancak Karadeniz Ereğli s i 1 r.de kurulması kararlaştırılan ikinci 

ağır sanayiin^ magnezit ve krom magnezit tuğlalarına olan ihtiyacı 

arttıracağı nazara alınarak, şimdiye kadar ithalatla karşılanan 

bu ihtiyacın dab.il .en karşılanabilmesi için Filyos Ateş Tuğlası 

fabrikasının t a/sii edilmesi faydalı olacaktır. BÖylece hem ma¬ 

mullerine kalitesi yükselecek, hem de yakın ülkelere ihraç imkân¬ 
ları artacaktır. 

Tuğla, Kiremit, Mahya ; 

Tuğla, memleketimizde iki yal d animal edilmektedir. Birincisi fab¬ 
rika imalâtı, (:. ine tuğlası) İkincisi "harman tuğlası" denen 
re ilkel ocaklarda yapılan imalat Harman Tuğlasının ne kapasite¬ 

sini ne de istihsalini tesbit etmeye imkân görülememiştir. 
Ancak, Düneydo0v. illeri ve bir kısım doğu illeri ile Kuzey Ana- 

doludaki bir kaç ıl bir yana bütün Türkiye'de harman tuğlası imal 

edildiği tesbit edilmiştir, gelen anket kağıtlarına göre tuğla ve 
kiremit istihsalleri için tesbit -edilen- ' rakamlar tablo I ve 
tablo i/A da görülmektedir. 

Bu illerin tuLla istihsalleri yir.e bu illerdeki bina yapı..lan 

i iu karşı i az Lir.... .u bir i M . i bulun, aya ç> lişilmış 
ve bu araştırma sonunda, daha sık nufuslu olan illerde, ayni mik¬ 
tar tuğla ile d-ha çok bina yapıldığı görülmüştür. Buradan, şe¬ 

hirleşmenin hızlı olduğu yerlerde yani kalabalık şehirlerde bina 

yapımı tekni0i mu daha az tuğla kullanma yolunda değiştiği 
sonucu çık rılabilir 

•A 
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Tuğla İstihsalleri ixs bine yalımları bilinen illerden bu iki 
değilken aranana, nufus yoğunlukları da nazara alınarak 

hesaplanan ilgiye .ere düzenlenen abaktan, bina yapımları 
bilinen öbür ili: zır. tuğla ihtiyacı tablo II deki gibi tesbit 

edilmiştir. Fi ler. istihsalleri bilinen 14 ile, ihtiyaçları 
^abak’t-atiı hesaplanan 17 il de eklenil s e. 31 il için toplam 
57.447*000 tuğla bulunur. Bu 57 milyon 31 He bolumu ve çıkanı 

67 il ile çarpını sonunda bütün Türkiye için 124.159*710 adet 

tuğla gerektiği söylenebilir. Ancak hesaplamada kullanılan ge¬ 

rek bina yapımı rakamlarının, gerekse ve bilhassa tuğla istihsali 

rakamlarının gerçeği tam göstermedikleri düşünülerek fiili tuğla 
istihsalimizin bu 125 milyon rakama tam uymadığı söylenebilir. 

İlerde tuğla istihsaline ait gerçeğe daha yakın rakamlar elde 
edilince ,abaktek gerekli düzeltmeler yapılarak daha sihhatli 
rakamlar bulunabilir. 

Bizde tuğla istihsalinin bııyuk kısmı, ilkel yöntemlerle çalışan 

küçük ve çok defa kısa surelerle faaliyette bulunan ocak işle¬ 

ticiler tarafı :dan yapılmaktadır. Bu yöntemle istihsalde bulunmak 
kolay ve pek as teknik bilgi isteyen bir yol olduğundan talebin 

artması karşısında bir çok kimseler istihsale başlamakta, istih¬ 
sal yapmakta olanlar hemen istihsallerini arttırmaktadırlar. Bu 

sebeplerle memleketimizde tuğla arzı elâstikidir. Fiyatlardaki 
küçük bir artı istihsali hemen arttırmaktadır. 

Kiremit ve mahya kiremidi tuğla gibi kolay yolla yapılamadığından 

istihsali o kadar elâstiki değildir. Bununla birlikte istihsal 
memleketin ihtiyacını karşılıyacak durumdadır. Nitekim, komis¬ 

yonumuzca yollanan soru kaöıtlarma gelen cevaplarda çok kere 
kapasitelerin tamamının kullanılmadığı görülmektedir. Sebep 

satışların yetersiz olmasıdır. 
A 

*/• 



2- CAM VE CAMDAh MAMUL EŞYA SANAYİİ s 

Türkiye'de cam sanayii ile Adapazarında bir, İzmirde 
iki ve İstanbul'da 40 kadar imalâthane ile Paşabahçe Şişe 
ve Cam Fabrikaları A.O. uğraşmaktadır. 
Bunlardan, Adapazarı'ndaki imalâthanenin kapasitesinin 

932 ton cam eşya, İzmir'dekilerin 618 ton ve 3186 ton 
olarak -3,804 ton olduğu tesbit edilmiştir. En büyük 

cam eşya fabrikamız olan Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası 
1935 de 3000 ton kapasiteli olarak kurulmuş, sonraki yıl¬ 

larda memleket ihtiyacını karşılamak üzere"genişlemiş 
ve I96I yılında, son kurulan fırını ile birlikte 48.000 

tonluk bir kapasiteye ulaşmıştır. Tablo III. bu fabrikanın 

1950 den bu yana kapasite ve istihsalini göstermektedir. 
İstanbul'daki küçük imalâthanelerde hesaba katılırsa 
Türkiye'de 50.000 tonu aşan bir cam eşya kapasitesinin 

olduğu tesbit olunur. Bu kapasitenin hepsi kullanılamamak¬ 
tadır, İşletmelerin tam kapasite ile çalışmaları satışla¬ 
rın yetersiz olmasındandır. Önümüzdeki yıllarda gerek 
nüfus artışı, gerekse milli gelir artışı sonucu olarak cam 

eşya talebi artarsa mevcut işletmelerin istihsallerini artı¬ 
rarak bunu karşılıyabilecekleri tahmin edilmektedir. 

Cam eşya için dışardan yapılan ithalât ancak Türkiye'de 
yapılmayan pencere camı ile avize, optik camlar v .b. 
lerinden ibarettir. Bunlardan pencere camı ithalâtı Çayır- 
ova fabrikasının kurulmasından sonra son bulacaktır, (l) 
Çayırova fabrikasının kapasitesi 37*000 tondur. Bu miktar 

yılda 20.000 ton (2) olan ithalâtımıza göre fazladır, 
başka bir deyişle memleket ihtiyacını karşılıyabilecek 
durumdadır. Kaldı ki, fabrika muhtemel genişleme imkânı da 
hesaba katılarak yapıldığından gerektiğinde kapasitesini 

75.000 tona çıkarabilecektir. Bu durum memleketimizin 
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Önümüzdeki yıllarda pencere camı için bir yat-rrıma ihtiyaç 
duymayaca^ını göstermekteuir. 

3- Ç-AHAK, ÇÖMLEK , ÇİMİ YE PORSELEN SANAYİİ : 

Bu guruba giren eşya 4 gurupta toplanabilir: a- çini, b-sqf.ra 
eşyası, c- sıhhi tesisat, d- karo fayans ve karo seramik. 

Çini Türkiye'de Kütahya, Eskişehir İstanbul ve İzmit'te yapılmak-» 
tadır. Bunlardan en fazla istihsal eden ve en tanınmış yer olan. 
Kütahya'da 336.000 adetlik kapasite vardır. Fakat istihsal (tablo 
4 de de görüldüğü üzere ) bu kapasitenin üzerindedir. 

Diğer bölgelere ait rakamlar tam olarak elde edilememiştir. 

Ancak, bu konuda tam bir talepten bahsedilemiyeceğini düşün¬ 

mekteyiz. Çini satışı halkın gelir•seviyesi başta olmak üzere, 
çevresine , yaşama şartlarına göre değişir. 

Sofra eşyası Türkiye'de yeni yapılmıya başlanan bir iştir. Sofra 

eşyası için 1948 den beri olan ithalâtımız şöyledir. 

Yıl1ar Ton Tl. 

1948 1.666 3;218 ,000 

1949 1.556 3.853.000 

1950 1.727 2.715.000 

1951 2.409 3*573-ooo 

1952 2.705 3.526.000 

1953 3.831 4.696.000 

1954 2.499 3-382.000 

19-55 r.962 3.068.000 

1956 517 1.030.000 

1957 1.524 2.727.000 

1958 2.020 2,721.000 

1959 1.322. 2.517.200 

I960 510 1.362,320 

rova Fb, nın fiile. istihsale 

başladığı öğrenilmiştir. 
2)1959 da 20.717 'fc°n ithalat yapılıp 2.799*000 & 

i960 da 19,547 ' " " 2.212,000 $ ödenmiştir, 
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Bu tutarların Türkiye'nin sofra eşyası talebini meydana getir¬ 

diği söylenemez. Ancak, talep hakkında yuvarlak bir fikir verir, 

ithalat imkânlarının bol olduğu zamanda 4000 tona yaklaşan bir 
miktar ithal edilmiştir. 

Bugün sofra eşyası yapan tek firma vardır; Eczacıbaşı seramik 

fabrikası. Bunun kapasitesi yalnız sofra eşyası imal edildiği 
takdirde 2540 tondur. Bunun yanında Kredi Bankasınca Tuzla'da 

kurulmakta olan porselen fabrikasının mutfak eşyası kapasitesi 

3200 tondur. Fabrika Nisan 1962 de faaliyete geçecektir. 

Halen İstanbul'da faaliyette bulunan ikinci fabrika Sümerbank'm 
yıldızdaki günlük 500 Kg.lık kapasitesi olan fabrikasıdır. Ancak, 

bu fabrika gerçek bir memleket ihtiyacını karşılamıyan ısmarıç 

üzerine hediyelik eşya yapan bir müessesedir. Ayrıca Sümerbank 
İstanbulda 3000 ton kapasiteli İstanbul seramik fabrikasını kur¬ 
maktadır. 

Bu durumda halen en çok 2540 ton olan mutfak eşyası kapasitemiz 

1962 yılında Kredi Bankasının porsolen fabrikasının faali yete 

geçmesinden sonra 5740 ton olacaktır. Sümerbank'm İstanbul Sera¬ 
mik Fabrikasında işletmeye açılınca memleketin toplam kapasitesi 
8740 ton olacaktır. Eczacıbaşı Fabrikasının 2540 tonluk istihsali 
her yıl realize edemediği ve istihsalinin 1000 ton civarında oy¬ 
nadığı düşünülürse yıllık kapasitemiz 7200 ton olur ki bu da 
şimdilik ihtiyacımıza yetecektir. 0 halde son iki fabrikamumn 
-Kredi Bankasının ve Sümerbank'm kurmakta oldukları f abrikalarııı- 

biran önce işletmeye açılmalarının sağlanması faydalı olacaktır. 

Sihhi tesisat da Türkiye'de yeni kurulan bir senayi dalıdır. Bu 
dalın ithalât rakamları şöyledir. 
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Yıllar 
Tl. 

ar Ton (OOP) 

1948 628 891. 

1949 775 1.228 

1950 628 801 
1951 1.409 1.594 

1952 1.359 1.552 

1953 2.756 2.617 

1954 2.056 2.034 

1955 1.889 2.466 

1956 614 926 

1957 881 1.560 

1958 1.484 2.798 

1.959 1-779 2.668 

I960 1.837 3.028 

Bugün, bu dalda istihsal yapan önemli firma Eczacıbaşı seramik 
fabrikasıdır. Yıllık kapasitesi yalnız sihhi tesisat.imal edildiği 

takdirde 2385 tondur. Ancak yıllık istihsal 750 ton civarında olmak¬ 

tadır. Bunun yanında başka küçük imalathaneler de vardır. 

Buna, Türfiye Kredi Bankasının Tuzlada kurmakta olduğu 1300 tonluk 
fabrika (1962-63 de işletmeye geçeceği sanılıyor) ile Sümerbank'm 
İstanbulda kurmakta olduğu 4000 ton kapasiteli fabrikayı katarsak 
toplam 6050 tona ulaşır. 

Karo fajrans ve karo seramik de yalnızca iki firma tarafından yapıl¬ 
maktadır. Bu malların 1947 denberi ithalâtları şöyledir. 

Karo Seramik Karo Fayans 
Yillar Ton Tl.(000) 
1948 ' 75-6 30 
1949 144 90 
1950 180.6 87 
1951 56.6 28 
1952 179 70 
1953 47 21 
1954 317.8 135 
1955 377 114 
1956 461 238 
1957 214 115 
1958 97-3 28 
1959 180 109 

Ton Tl. 

977-8 965 
1.232 901 
2.262 722 
3.507 1-384 
3.543 2.055 
4.306 1.638 
4.586 2.257 
4.120 2.64i 
3.056 2.283 
4.932 2.185 

3.055 
914 554 

i960 61 36 (+) 1.349 818 (+) 
/ 



-12-

İthalat tutarları memleketin ihtiyacını göstermemektedir. Üstelik 
gittikçe artmakta olan yıllık ihtiyacımızın karo seramik için 1000 
ve karo fayans için 7500 ton olduğu tahmin edilebilir. 

Buna karşılık Çanakkale Seramik Fabrikasının 2400 ton, Eczacıbaşı' 
nın 750 ton yıllık karo fayans kapasiteleri vardır. Buna kurulmakta 
olan Kredi Bankasının Tuzla'daki 1700 tonluk kapasitesini de ekler¬ 
sek toplam 4850 tona yetişecektir. Sümerbank'm Bozüyük'te kuracağı 
fabrikanın 3000 tonunu da eklersek toplam 7850 ton olacakki bu ih¬ 
tiyacımıza yetecektir. 

( + ) Dolar "cinsinden elde edilen ithalât rakamları 9 Tl. ile çar¬ 
pılmıştır . 

4 - Ç İ M E N T 0 ; (1) 
Türkiyede çimento istihsali 1911 de Darıcada kurulan bir fabrika 
ile bağlamıştır. 0 zamandan bu yana bazan yeni fabrika kurularak, 
bazan mevcut fabrikaların kapasiteleri arttırılarak çimento istih¬ 
salimiz artmıştır. 

Bugün işlemekte olan fabrikalarımız ve kapasiteleri şunlardır; 
Barıca (300.000 ton), Eskişehir (150.OOOton), İzmir (150.000 ton), 
Kartal (240 . OOO'Jon) , Zeytinburnu (220.000), İnkara (llŞ.OOO ton), 
Sivas (200.000 ton), Adana ( İŞO.OOO ton), Afyon ( 85.000 ton), 
Balıkesir (85.000), Çorum (85.000 ton), Elâzığ ( 85.000 ton), Pmar- 
hisar (85.000 ton) Gaziantep (85-000 ton), ve Tarsus (7500 ton) 
Fabrikadaki stokları hesaba katmaksızın yapılan hesaplarla bulunan 
kapasite, istihsal, istihlâk,ithalât ve ihracaâa ait 1938 den beri 
olan durum tablo he gösterilmektedir. 

Çimento İstihsalinin bugünkü ihtiyacımızı karşılamaya yetip yetme¬ 
diğini anlamak, için 1955 den bu yana olan durumun daha ince rakam¬ 
larla tesbit edilmesi tablo da gösterilmektedir. 

Bunlardan, anlaşılıyorki 1955 de 123 olân'kâpâsitemiz 1'962'de 287 
olmuştur. 
İstihsalimiz ise 1955 de 100 iken i960 da 248 olmuştur. İstihlak 
ise bunlar gibi düzenli bir artış göstermemiştir. Yıldan yıla bü¬ 
yük sıçramalar yahut düşmeler göstermektedir. İthalatımızın ihmal 
edilecek kadar azalması kıvanç verici bir durum, olarak görülmekte¬ 
dir. Bu arada azda olsa ihracatta bulunmamız da sevinç vericidir. 

Fabrikalarımızın birçoğunun kapasitelerinin üstünde çalışmaları, 
çok kimselerde çimento sıkıntısı içinde alduğumuz yada hemen önü¬ 
müzdeki bir yahut iki yıl içinde çimento sıkıntısına uğrayacağı¬ 
mız kanasını doğurmaktadır. 

1-Fazla bilgi için bak; Türkiye Çimento "Endüst-risi B.P.T. yayını 
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Ayni grafikte de açıkça görüldüğü üzere fabrikalar tam kapasite 
ile çalışsalar bile ihtiyacımızı karşılıyabilecek durumdadırlar. 
Kaldıkı halen kuruluş halinde olan Bartm(225.000 ton), Söke 
(85-000 ton), Niğde (85-000 ton) ve Konya (150.000 ton) fabrikala¬ 
rının işletmeye açılması önümüzdeki yıllarda çimento kapasitemizi 
535 hin ton arttıracaktır. Bu günkü şartlarda, 3 yıl içinde çimen¬ 
to sıkıntısı çekmiyeceğiz demektir. Ancak özel olarak çimento is¬ 
tihlakini arttırıcı yatırımların (beton yollar, barajlar, beton 
borular, beton traversler v.b.)önümüzdeki yıllarda ani artığı hali 
çimento sıkıntısı yaratabilir. 

5 - TAS VE TOPRAKTAN DİĞER MAMULLER SANAYİİ : 

Bu bölüme şunlar girmektedir. 
a) Kireç 
b) Çimento ve inşaat mozaik mamulleri 
c) Taş mamulleri (abideler, mezar taşları dahil, değirmen taşları 

hariç) 
d) Diğer mamuller (mika, bileği taşı, değirmen taşı ..) 

Kireç, Memleketin hemen her tarafında ve ilkel usullerle yapılmak¬ 
tadır. Gerek ham maddesi gerek yardımcı maddesi memlekette bulun¬ 
duğundan ve yapılması da kolay olduğundan, ihtiyacı karşılıyacak 
kadar istihsal edilmektedir. 

İlişik listede (Tablo 7 ) 43 ilin kireç istihsalleri gösterilmek¬ 
tedir. Bu rakamların gerçeği tam yansıttıkları söylenemez. Buna 
göre 1955 den bu yana kireç istihsalimiz hemen hemen uç katma 
ulaşmıştır. En çok olduğu yıl 1958 dir; 811.694 ton 

Çimento ve Mozaik İnşaat Mamulleri, karamozaik, karosimaıı, briket, 
künk v.b. şeylerdir. Bunlar da çok kolay bir usulle yapıldığından, 
çok yaygın bir istihsal sahası vardır. Ne kadar yapıldığını tesbit 
imkânsızdır. Öyleki bazı kimseler yaptırdıkları binanın ihtiyacı 
olan bu malları, İnşaat sahasında, bizzat yapmaktadırlar. 
Taş mamulleri ve diğer mamuller de ihtiyaca göre ve istihlak yer¬ 
lerinde yapılmakta, ihtiyaçlar'karşılanmaktadır. (Tablo 8 da) 
taş ocaklarına ait 1955 den buyana olan rakamlar gösterilmiştir. 

II - KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI : 

1- Pişmiş kilden İnşaat malzemesi Sanayii : 
Ateş Tuğlası s 
Halen, bu sahadaki en önemli müessese olan Filyos Ateş Tuğlası 
Fabrikası memleketin miktar itibariyle, Silika ve şamat tuğla 
ihtiyacını karşılamaktadır. Fakat bunlar kalite itibariyle yeter¬ 
sizdirler. Örneğin çimento fabrikalarında bu mamuller 15-gün -2 ay 
arasında dayanmakta ve değiştirilmesi gerekmektedir. Tuğlaların 
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değiştirilmesi fabrikayı 10 gün kadar çalışmaktan alıkoymak¬ 
tadır. Bundan şu sonuç çıkıyor, çimento fabrikaları bu tuğla¬ 
ları ayda bir değiştirirlerse yılda 546.000 ton, iki ayda bir 
değiştirirlerse 273.000 ton eksik istihsalde bulunacaklardır. 
Kaliteli tuğla yaparak, dayanma süresi altı aya çıkarılmalıdır. 
Bunun için s 

a) Ham madde tedarikine ait şartnamenin, daha kaliteli ham 
madde kullanılmasını sağlıyacak şekilde değiştirilmesi, 

b) İşletmenin daha sıkı kontrolü ve revizyonu gerekli görülmek¬ 
tedir . 

Magnezit ve krom magnezit tuğlaları Türkiye'de yapılmamaktadır. 
Bu mallar için memleketin % 

fabrikal,rının ilerdeki ihtiyacı olarak 5000 tonuda eklenerek 
14-900 ton olur. 

Sümerbank, Filyos fabrikasının tevsii ile bu ihtiyacı karşılıya- 
bilmek için bir proje hazırlamıştır. 12.282.000 Tl. iç ve 
950.000 $ dış ödeme ile yapılacağı tahmin edilen fakat memleket 
ihtiyacına göre kuçuk kapasiteli olan bu projenin gözden geçi¬ 
rilerek 15.000 ton kapasiteye göre yeniden yapılması faydalı 
olacaktır. 

Tuğla, Kiremit, Mahya - bC. 

Birinci bolümde de belirtildiği gibi tuğla, kiremit,mahya 
istihsali ihtiyacımızı karşılamaktadır.Ancak, bu konuda önümüze 
çıkan mesele şöyle oluyor, a) müstahsillerin karşılaştıkları 
güçliklerin tesbiti, b) Daha kaliteli istihsalin yolları. 

Müstahsilin karşılaştığı güçliklerin başında Döviz ve Gümrük 

işlerimizdeki kırtasiyecilik gelmektedir. Gerek yeni bir 
alet getirmek, gerekse mevcut alete bir yedek parça getirmek 

için döviz izni alırken olsun, malı gümrükten ç.ekfîrken olsun 
karşılaşılan güçlükler çözümlenmesi en çok istenen bir mesele 
olarak durmaktadır. 

Karabük tesisleri için 
Çimento Fabrikaları " 
Murgul-Bakır izabe 
tesisleri için ..... 

7700 ton 
1200 " 

1000 " 

Toplam 9900 tondur. Buna Ereğli 

II) İşçi meselesi bir çok müstahsillerin üzerinde durduğu bir 
konu olmaktadır. İşveren hissesinin maliyetleri yükselttiği 
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iddia edilmektedir, sonra belirli ve kalifiye bir işçi 

kitlesinin olmaması, işçilerin gelip bir kaç gün çalıştık¬ 
tan sonra işten ayrılmaları, ayrılırken önceden haber verme 

kuralına • uymamaları ve bunun istihsali aksattığı, buna karşılık 

İşçi Sigortaları Kurumunun İŞÇİ tarafım ..tutması ve günlüklerin 
nin hemen ödrnmesini istemesi müstahsil için bir mesele olmak¬ 
tadır . 

Ill) Bazı müstahsiller en önemli meselelerinin Belediyelerin 
ruhsat vermek konusunda olduğunu söylemişlerdir. Belediyeler 

gerek satış yerleri açmakta , gerek bazı ocakları açmakta 
bir yıllık ruhsat vermektedirler. Bazan ruhsat süresi bit¬ 

meden işyerinin kapanmasını istemekte böyle bir durumda 
herhangi bir tazminat da ödememektedir. Bu durum yatırım 

yapmak için büyük bir engeldir. 

IV - Birçok müstahsiller, istihsal için en gerekli olan kömürü 

temin ederken güçlükle karşılaştıklarını belirtmektedirler. 
İstonen kalitede ve istenen miktarda kömür sağlanamayınca 
ya istihsal azaltılıyor, ya da maliyet yükseliyor. 

V - Müstahsillerin çoğu kredisizlikten şikâyet etmişlerdir. 
Hem kredi alınamıyor, hem de alınabilen krediler çok yüksek 

faizli oluyorlar. 

b) Bugün tuğla istihsalinin büyük kısmını meydana getiren har¬ 
man tuğlası, bir yerden bir yere taşınması sırasında ^20-30 
bazan fo40 telafat vermektedir. Baha sağlam tuğla yapmak için 
fabrikalaşmaya gitmek gereklidir. Bugün fabrika tuğlası ~ . 

yapanlar genel olarak ya balkan fırınları denen fırınlardan 
ya d ci lıofman fırınlarından faydalanmaktadırlar. Bizde Fabri¬ 

kasyona gidilmek isteniyorsa hofman fırınlarının kullanıl¬ 

ması daha az kömür sarfettikleri için uygun olacaktır. 
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Ancak, derhal ve toplu olarak fabrika tuğlası kullanmamayı 

yasak etmenin imkânsızlığı kabul edilmektedir. Bununla birlikte 
tuğlacılara kredi vererek , resmi binalar yapımında fabrika tuğlası 

kullanılmasını şart koyarak yavaş yavaş fabrikalaşmanm ilerleme¬ 
sinin teminini doğru bulmaktayız. 

II- Birçok müstahsiller kalite kontrolü üzerinde kendileri durmak¬ 
tadırlar. Bizde rekabetin sonucu olan fiyat düşmesinin maliyetle¬ 
rin azaltılmasından değil de kalitenin düşürülmesinden ileri gel¬ 
diğini söylemektedirler. 

2 -CAK VE CAÜDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ ; 

Türkiyede cam imalâtı Avrupa ülkelerine göre pahalıya mal olmak¬ 
tadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri iş randımanının düşük 
olmasıdır. Bu hem makinelerin iyi kullanılamamasmdan hem işçile¬ 

rin ehliyetli olmamalarından ileri gelmektedir. Bu meselenin maki¬ 
nelerle ilgili olan yönü işletmelerin bünyesini ilgilendirdiğinden 

Komisyonumuz her hangi bir tavsiyede bulunmayı gerekli bulmamaktadır. 
İşçilerin ehliyeti konusu, işçilerin ücretleri, işe bağlanmaları 
için gerekli ve yeterli şartların sağlanması, işi daimi bir gelir 
yeri olarak görmeleri meseleleri ile birlikte düşünülmesi gareken 

bir konudur. Ancak işçi eğitimi konusunda, A.B.D.nin Paşabahçe 
Şişe ve 8-am Fabrikalarını eğitim merkezi olarak seçtiklerini ge¬ 
rek bu kurum, gerekse öbür özel kurumlar için daha usta işçilerin 

yetişeceklerini kaydetmek sevinç vericidir. 

Bu bolümde de üzerinde İsrarla durulan konulardan biri kalite 

kontrolüdür. İyi kalitede mal yapmak pahalıya mal olmaktadır* 
Bazı müstahsiller ucuz mal elde edebilmek için kaliteyi düşür¬ 
mekte , biraz pahalı fakat iyi kalitede mal yapanlar satışta zor- 

luklaıkarşılaşmaktadırlar. Çok kimseler hiç olmazsa ihale konusunu 
değiştirerek Devletin,alıcılarında belirli kaliteleri şart koşmasını 
istemektedirler. 
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Envanter böiu: and.e de söylendiği üzere qam istihsalimiz 
ihtiyacımızdan fazladır. Bunu ihraç etmek imkânlarının araş- 
t rılması gerekmektedir, Örneğin son iki yılda Pöşabahçe Fahri* 
kası tarafından Kıbrıs'a ihracat yapılmıştır, Önümüzdeki yılda 
ABD,e ayda 5000 düzine ayaklı bardak satışı için anlaşmaya varıl¬ 
mıştır, Ortadoğu'da Öbür ülkelere de satış yapabilmenin yolları 
ve imkânları araştırılırsa hem dövüş temini, hem atıl kapasite¬ 
lerin kullanılması, hem de tam kapasite ile ' ’ çalışıldıkça 
maliyetler düşeceğinden ucpg $al elde edilmesi gibi faydalar 
sağlayacaktır, Ayriea ilk yıllarda ihracata makul bir sübvansiyon 
ödepmeşinin de mümkün olduğu düşünülmektedir, 

Bu lalda da fabrikada daimi istihsali temin için gerekli yedek 

parçaların gerek leyiz temipi, gerek gümrükten mal çekme işlem- 
lepipde büyük zorluklarla ye gecikmelerle karşılaşıldığı ısrarla 
üzeripdŞ bpr huauitpr, 

5 - ÇANAK, ÇİNİ VE PeggE&EN SANAYİİ t 
Çini konusunda Kütahya'da özel bir inceleme yapılarak, bu sanatın 
geliştirilmesi için tedbir alınması, hem bir ulusal sanatın yaşa¬ 
ması, hem döviz temini bakımından faydalıdır, Bu konuda tesbit 
edebildiğimiz başlığa mesele çini imalâtçılarının beyaz çimento 
tedarikinde güçlük çekmeleri olmuştur. Gerek bu, gerekse başka 
meseleleri için çeşitli çini imalâtçılarına yollanan mektuplar 
cevapsız kalmıştır. 

Porselen konusunda uğraşanların bir derdi iptidai maddeler üzeri - 
nedir, Kil, Koolen, Feldspat'dan faydalanan bu sanayii kolu memle* 
ketin neresinde bu mad^eier-dep bol miktarda ojduğunup MıTfA, 
tarafından tesbit edilmesini istemekt-edi j*le r. Mamulun kalitesi 

ve maliyeti ham maddeye bağlıdır, 

Bu konuda goz önüne alınarak ikinci bir husus, Macaristan, Doğu 

Almanya, Çekoslavakya gibi, bu sahada gelişmiş, demir perde 
gerisi ülkelerin pazar bozmaya (market disruption) hatta dampinge 
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varan ucuz mal satışları için tedbir alınmasıdır. 

4 - ÇİMEîITO ; 

Çimento Sanayiinde çok önemli isabetsizliklerden biri kuruluş 
yerlerinden doğmaktadır. Bu husus bazı fabrikaların kapasite 

üste çalışırlarken, bazılarının kapasitelerinin çok altında 
çalışmalarının tek sebebidir. Önümüzdeki yıllarda, planın 
nerelerde çimento istihsaline sebep olacağı tesbit edilince 

kuruluş yerleri meselesi de ona göre değerlendirilmelidir. 

Çimento Sanayiinin en önemli meselelerinden biri mülga Milli 
Korunma Kanununa dayanılarak çıkarılmış olan K/H64 sayılı 
kararname ile yürürlüğe konulan çimento pirimi usulüdür. 
Fabrikalarda maliyetin azaltılması ve prodüktivitenin arttırıl¬ 

ması yönündeki çalışmaları köstekliyen bu sistemin en kısa 
zamanda kaldırılmasında fayda vardır. 

Çimento Sanayiinde yapılmasını gerekli bulduğumuz bir hususta 

çimentoların sınıflandırılmasıdır. Bugün yapılmakta olan 
çimentoların basınç mukavemeti 35C Kg/ cm. olarak kabul edil¬ 
mektedir. Oysa bu konuda örneğin Almanların ki gibi % 

a) Z- 225 
b) Z- 375 

o) Z- ^75 
gibi bir tasnif yahut benzeri kabul edilebilir.. 

Ayrıca t 
a) Traslı çimento 
b) Demirli portland (%30 curuflu) 
c) Yüksek fırın çimentosu 
gibi "özel çimentolar " ile yine ihtiyaca göre 

yüksek alüminli çimentolarla, sülfatlı sulara dayanıklı çimen¬ 
tolar yapımı istenebilir. 
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Bunlar için ayrıca yatırım yapmak da gerekli değildir, mevcut 
tesisler Bunları yapabilir Böylece hem bazı fabrikaların da 

imalatları değerlenecek, Hemde bir çok yapıları bugünkünden 

daha uzun omurlu olacaklardır. Bu hususların ayrıntılarının 
çimento Müstahsiller Birliği, Bayındırlık Bakanlığı ve Çimento 

Sanayii fi.O. dan kurulacak bir komisyonda tesbiti mümkündür. 

Yapılmasında fayda görülen başka bir husus Beyaz çimento stan¬ 

dardının tesbitidir. Bugün yalnız Tarsus Fabrikası tarafından 
beyaz çimento yapılmakta fakat bu mamul için bir standart tesbit 

edilmediğinden malın kalitesi istenilene uygun bulunmamaktadır, 

-□eyaz çimento için yeni bir fabrika kurulması çimento sanayiinde 

kurulacak araştırma laboratuvarında yapılacak araştırmalardan 
sonra düşünülmelidir. 

9 - TAŞ VE TOPRAKTAN DİĞER MAMULLER SAHAYİİ ; 
Bazan odun bazan kömür kullanılarak kireç yapılmaktadır. Burada, 

istihsal ihtiyaca göre ayarlandığından, atıl kapasite diye bir 
söz konusu değildir. Ancak ilkel usullerin bırakılarak hem daha 

kaliteli kireç elde etmek hem de gerek kömürden gerekse ham madde¬ 

den tasarruf sağlamak için kireç istihsalinde fabrikasyona gitmek¬ 

te fayda vardır. 

Çimento ve inşaat mozaik mamulleri yapanlarla temaslarımızdan 

bunların önemli bir arzuları olmadığı anlaşılmıştır. Satış 

oldukça istihsal yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Taş mamulleri ve diğer memuller bölümünde en önemli nokta mermer 

ve onyx istihracıdır. Gerek bunu istihraç edenler, gerekse işle¬ 

yenler sermayesizlikten şikâyet etmişlerdir. Oysa bu 9ticareti 
ile uğraşan ülkelere önemli gelir sağlıyan bir daldır. 
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III PROJE_ ÖNCESİ ÇALIŞMALARI i 

1 - Pişmiş kilden İnşaat Malzemesi Sanayii 
Ateş tuğlası ve Ateş toprağı 

Koordinasyon çalışmaları bölümünde de belirtildiği gibi 

Sümerbank'ın Filyos Ateş Tuğlası Fabrikasında : 

a) Halen imal etmekte olduğu silika ve şamat tuğlasının 
kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli yenilemenin, 

b) Halen mevcut ihtiyaçlar yalnızca ithalle karşılanan mag-
nezit ve krem magnezit tuğlalarının Türkiye'de yapılması 

için gerekli genişletilmenin yapılması faydalı olacaktır, 

TUĞLA .KİREMİT ,MAHYA ^ 

Bu sahadaki mamuller memleket ihtiyacına yetmektedir. Ancak 

Koordinasyon çalışmaları bölümünde de belirtildiği üzere hem 

daha iyi kalitede olacağı hem de daha az kömür sarfına se

bep olacağı için fabrika tuğlası yapımının ve kullanılmanın 
teşviki gereklidir. Bu fabrikasyona gidilirken Hafman fırın
larının kullanılması yerinde olacaktır. Bunun için Özel teşeb
büsten faydalanmak, makineleri de dahilde yapmak mümkün ve 

faydalıdır. Halen özel teşebbüse yapılan bu mamullerin, 
teknik bilgi ve bilhassa kredi yardımı ile müteşebbislerin 

fabrikasyona geçmeleri kolaylaştırılarak, yine özel teşebbüs
lerde yapımının sağlanması faydalı olacaktır. 

2 - Cam ve Camdan Mamul Eşya 

Cam ve camdan mamul eşya sanayiinde halen atıl kapasite 

mevcut olduğundan yeni yatırımlara ihtiyaç yoktur. 

Ancak gerek cam sanayii için önemli bir ham madde olan, 
gerekse sabun, nebati yağ, tekstil v.b. sanayilerde kulla

nılan fakat Türkiye'de yapılmadığı için bütün ihtiyacımız 
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ithalle karşılanan sodyum'un dahilde yapılması imkânı 

araştırılmalıdır. f 

Sodyum karbonat için 1959 yılında 15843 "ton ithalat karşılımı 
948.000 dolar ödenmiştir. I960 yılında ise 17-961 ton ithal 

edilmiş ve 881.000 $ ödenmiştir. Bunun Türkiye'de yapılması 
için 1955 yılında Sümerbank tarafından bir proje hazırlanmış, 

fakat 11 milyon dolar dış ödeme ve 4 milyon Tl. iç ödeme ile 

yapılacağı tasarlanan bu proje 250 ton;gün kapasiteli düşü¬ 

nülmüştür. ki fabrika yılda 300 gün çalışsa 75-000 tonluk 

bir istihsal yapacaktır demektir. Oysa yıllık ithalatımız 
16 bin ton civarında oynamaktadır. Muhtemelen gelişmeler de 

nazara alınarak 30.000 tonluk bir fabrikaya göre yeniden pro¬ 

jelerin yapılması ve bunun örneğin İş Bankası tarafından 
gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır. İş Bankası tarafından 
yapılmasını tavsiye etmemizin sebebi, bu sanayiin büyük 

alıcılarından biri olan Paşabahçe Şişe ve Cam fab,ikasında 
İş Bankasının büyük hissesi olmasıdır. 

Cam mamullerimizin ihraç imkânları üzerinde ısrarla durulma¬ 

lıdır. 

3- Çanak, çini ve porselen sanayii 

Türkiye Kredi Bankası'nm Tuğladan kurmakta olduğu fabrika ile 
Sıimerbak'm İstanbul'da kuracağı İstanbul Seramik Fabrikası' nm 
biran önce gerçekleştirilmesi gereklidir. 

4 - Çimento 

Halen yapılmakta olan dört fabrikadan 225 bin tonluk Bartın 
ile 85.000 tonluk Söke fabrikaları 1962 yılında faaliyete 
geçeceklerdir. Öbür iki fabrikanın da 85-000 tonluk Niğde 
ile 150.000 tonluk Konya Fabrikasında biran önce işletmeye 

geçmelerinin sağlanması gereklidir. Çanakkalede kurulması 
için bütan malzemeleri getirtilmiş olan fabrikanın nereye kuru¬ 
lacağının 1963 yılındaki şartlara ğöre tesbiti uygun olasaktır. 

. /. 
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/"to. n 
5 - Taş ve Toprak/Diğer Mamuller : 

Bu konuda üzerinde en çok durulması gerekli konu" Kırşehir 

taşı" yahut " Hacıbektaş taşı " denen mermerlerimizin 

değerlendirilmesidir. Bu saha, uğraşan ülkelere büyük gelir 
sağlamaktadır. Bu sahada çok ileri gitmiş olan İtalya 
yalnız A.B.D. 'e 1958 yılında 4 milyon ve 1959 yılında 

5 milyon liretlik ihracat yapmıştır. Bizde ise gerek bu 

mermerlerin istihracı ile uğraşanlar gerekse işleyenler 
büyük malî sıkıntılar içindedirler, aletleri ilkeldir, 
zor şartlar altında çalışıyorlar, elde ettiklerini pahalı¬ 

ya elde ediyorlar, bu arada boşuna mermer sarfına da 

sebep oluyorlar. 

Bizde henüz sermaye piyasası gelişmediğine göre özel 
müteşebbislerin kendi aralarında birleşmelerini sağlamak 

apeyce güçtür. Bu sebeple örneğin bir bankanın yahut 

İktisadî Devlet Teşekkülünün modern makinelerle ve yabancı 
teknik uzmanlarla bu sahaya girmesi gerek işlenmemiş gerek 

işlenmiş mermer ihracatında bulunması memleket için yeni 

bir döviz kaynağı olacaktır. 

/Fİ 
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Eks 

Taş, Toprak, Cam ve çimento sektörü çalışmaları sırasında 
karşılaşılan en büyük güçlük bu dalda çalışan müteşebbislerden 

yardım görülmemesi olmuştur. Gerçi çok dağınık ve küçük işlet¬ 
melerin , bu dalda çok yer tutmaları, bilgi toplamanın kolay 

olmadığını hemen gösterir ise de, bu işletmelerden özel olarak 

yazılanlardan hiç olmazsa bazılarının, ve memleket istihsali teri 

memleket ihtiyacında önemli bir yer tutan büyük firmaların 

gerekli ilgiyi göstermeleri beklenirdi. 

Oysa, çalışmaların mahiyetini ve safhalarını anlatan ve her 

müesseseye ayrı ayrı yazılan mektuplardan, birkaçı bir yana 

hemen hepsi cevapsız kalmış, müstahsiller dertlerini bile söyle¬ 

mekte sakınca göstermişlerdir. 

Envanter çalışmaları sonunda toplanan bilgilerin eksik olması 

Koordinasyon ve proje öncesi çalışmalarında da kendini göster¬ 

miştir. Bilhassa cam ve seramik konularında, çimento sanayiinde 

yapıldığı gibi, bu raporun çerçevesini aşan ayrıntılı araştır¬ 

maların yapılması gereklidir. Cam sanayiinde Paşabahçe Şişe ve 

Cam fabrikasının yanında küçük küçük bir çok özel işletmelerin 

bulunduğu bilinmekle birlikte bunların rakamları ve meseleleri 

öğrenilc: emiştir. Bunların orasında, Paşabahçe fabrikası ile 

ayni malı istihsal edenler olduğu gibi, ilâç tüpleri v.b. gibi 
başka mallarda imal edenler vardır. Bunların yakından takibi 

ve desteklenmesi mümkün olabilir. Sektör çalışmaları yenilene¬ 

ceği zaman, Komisyonlara seyyaliyet tanınması, üyelerin işletme¬ 

lere bizzat gitmelerinin sağlanması faydalı olacaktır. 



Tablo I 

İllere göre tuğla kapasite ve istihsali 

I960 1959 1958 • 1957 

Şehirler Kapa 
000 Ad. 

İst ih. 
000 adet 

Kapa. 
oooad 

İstih. 1 
000 Ad. 

Sapa. İstih. Kapa. İsih. 
000 Ad. 000 Ad. oooAd. 

Malatya 15* 100 150 100 150 200 150 120 

Mersin - - -5 74 5 326 - -

Trabzon 2000 3503 1500 4306 1500 4000 1500 3500 

Elâzığ 400 59 200 79 200 62 200 275 

Karaman 5500 180 3500 420 3500 ' 850 - -

Kütahya 5780 3708 5780 2979 5780 4019 5780 3522 

Nevşehir 100 1600 100 75 100 6 - 2200 

Bursa 2200 2022 2000 1850 2000 2223 2000 2307 

Çanakkale 95 84 95 73 95 71 95 59 

Konya 14950 768 6 12770 6804 12570 7OII I24I0 5303 

Adana 6000 1944 6000 3II3 6000 3970 6000 1736 

Eskişehir 8600 7808 8570 6520 8300 6086 8200 6302 

Adapazarı 2000 1886 2000 1679 2000 1266 1500 1202 

İstanbul 30500 12663 14800 11766 14800 11214 11766 IIIOI 

Yozgat •? ■? 
- 80 - 150 - -

Uşak - 529 - 244 - 712 - -

Bartın - 1746 - - - 2263 - -

Toplam 75875 52.390 57.470 43.861 57 .000 52 .817 49.591 37627 

Kaynak: Komisyona gelen soru Kâğıtları ile odalar birliğinden alının 
bilgiye göre 



TABLO 1/A 
İLLERE GÖRE KİREMİT KAPASİTE VE İSTİHSALİ 

Ş ŞEHİRLER 

Malatya 
Elâzığ 
Karaman 
Kütahya 
Nevşehir 
Çorum 
Sivas 

Çanakkale 
Bursa 

Konya 
Adana 

Eskişehir 
İstanbul 
Adapazarı 
Ege Bölgesi 
Yozgat 
Afyon 
Uşak 
Bartın 

I960 
Kapasite İstihsal 
(OOP adet) (000 adet) 

1.500 
2.100 

14.728 
80 

1.000 
2.950 

335 
6.900 

16.500 
4.500 

37.000 
6.000 
5.875 

99.468 

1.300 
1.195 

12.578 
15 

580 
2.861 

176 
5.824 

11.113 
7.185 

34.648 
4.825 
4.671 
4.477 

893 
1.049 
5.724 

1959 
Kapasite İstihsal 

(000 adet) (000 adet) 
1.500 
2.000 
■2.000 

14.728 
100 

2.950 
335 

6.900 
12.500 
4.500 

33-500 
6.000 
5.375 

99.114 102.388 

1.300 
1.160 

140 
15.537 

39 

2.798 
227 

4.534 
10.878 

4.909 
30,355 
5.232 
4.237 
3.400 

125 
923 
832 

86.626 

1958 
Kapasite 
(000 adet) ( 

1.500 
2.000 
2.000 

14.728 
100 

2.950 
335 

4.900 
10.628 " 

4.505 
29.725 

6.000 
5.375 

94.746 

İstihsal 
'000 adet) 

1.350 
1.065 

160 
14.600 

78 

3.113 
132 

3.783 
9.809 
5.377 

27.013 
5.375 
4.137 

19.684 
30 

805 
797 

4.248 

101.556 

1957 
Kapasite İstihsal 

(000 adet) (000 adet) 
1.500 1.100 ' 
1.000 

14.728 
50 

2.950 
135 

4.900 
12.500 

4.500 
29.700 

6.000 
5.375 

83.338 

700 

14.050 
56 

2.390 
16 

3.881 
8.485 
3.045 

23.690 
3.188 
3.863 

64.464 

KAYNAK: Komisyona gelen soru kâğıtlara, ile Odalar Birliğinden alman bilgiye göre. 



TABLC 71. 

1955 - I960 Devresinde Türkiye'de Çimento durumu 
Yıllar Kapasite İstihsal İstihlâk İhracat İthalat Stok 

(X) 
Ton 

(X) 
Ton 

00 
Ton Ton 

00 

1959 1.010.000 123 819.308 100 1.6.. 9. "96 198 810.588 98 -

1956 1.195.000 145 970.051 118 1.263.255 154 293.204 35 -

1957 1.700.000 207 1.261.187 153 1.560.433 190 999.245 36 -

1968 1.877.500 229 1.515.513 185 1.455.975 177 19.631 24 80.369 

1969 1.962.500 239 I.734.I47 211 1.7 9.353 211 18000 211 34.637 

I960 1.962.500 239 2.037.796 548 1.940.873 236 69309 4231 33.841 

1961 2.047.500 249 

15 >2 2.557.500 287 

(X) 1956 yılı istih: sali ICO kabul edil rek buluna n indeks 

kaynak: Tür! tiye Çimento Ga nayii A.ç. den alman bilgilere göre 



Toplam İmraratı 
Adet 1955 1956 1957 1958 1959 I960 

Tekirdağ 86 149900 59450 68420 54665 I77IO 19240 

Tokat 90 6800 10700 14650 I7I50 173600 I87700 

Trabzon 4 - - 320 378 -

Tunceli 10 500 300 300 300 300 1800 

Urfa 189 6235 4555 8610 I20I0 13005 15650 

Van 22 9700 I8860 21020 27250 24560 33574 

56 viLâyet 
nel Toplam 

ge558l 2I986I6 2559187 2635632 3158205 2578225 3407135 

3 Not: I. Taş ocaklarına ait rakkamlar M olarak verilmiştir. 
2. Bu tasnife yanlız" yapı taşı" ve "adi taşocağı" dahildir. 

KAYNAK/ İllerden gelen soru kâğıtlarından derlenmiştir. 



Tablo II 

I960 yılı için abaktan hesaplanan tuğla ihtiyacı 

İller Tuğla ihtiyacı 

Gaziantep 708.000 

Sivas 517.000 

Erzurum 5170.000 

Samsun 2820.000 

Diyarbakır 65.OOO 
Balıkesir 160.000 

Manisa 224.000 

Maraş 100.000 

Zonguldak 40.000 

Antalya 1000.000 

Denizli 2000.000 

Hatay 56.000 

Afyon 502.000 

Edirne 200.000 

Aydın 555-000 

Çorum 142.000 

Tokat 52.000 

17 il toplam 12.109.000 



Tablo III 

Paşabahçe Şişe ve cam fabrikası 
Kapasite ve istihsal durumu 

Kapasite İstihsal 
Yıllar Şişe Züccaciye Şişe Züccaciye 

Ton Ton Ton TL Ton TL 

I96I 40.000 toplamı 

I960 28.000 Toplamı 7.74i 15.217 6.516 25.952 

1959 22.104 24.339 6.213 23.908 

1958 18.383 18.289 4.909 14-587 

1957 II.807 9.393 4.713 iş.412 

1956 9.154 5.561 5.950 10.590 

1955 11.737 5.609 5.298 7-817 

1954 8.284 4.326 4.188 5-694 

1955 8.675 3.919 4.433 4-117 

1952 5.566 2.988 2.201 3.223 

1951 5.882 ; 3.070 1.826 2.805 

1950 5.702 2.765 2.578 4.326 

Kaynaks Paşabahçe şişe ve cam fabrikalarından alınan bilgiye göre 



Faaliyette bulunan 
Firma adedi 

Yıllık Kapasitesi 

Yıllık istihsali 

Kaynak: 

Tablo IV 

Kütahyada Çinicilik 

1956 1957 1958 1959 i960 
6 9 9 10 9 

243.000 336.000 336.000 360.000 336.000 

287,619 449.207 810.746 677.629 535-785 

Kütahya ticaret ve sanayi adasından gelen bilgiye 
göre. 



Tablo : V 

Türkiyenin yıllara göre Çimento durumu 
İhracat 

Yıllar Kapasite İstihsal Ethalat 

1938 20.000 267.568 41.379 

1939 - 274.74i 90.846 

1940 - 267.054 8. 288 

I94I - 272.919 31 

1942 - 210.853 31 

1943 - 168.939 2.326 

1944 - 286.521 11.204 

1945 - 288.451 2.306 

1946 - 323.216 541 

1947 - 349.895 3.236 

1949 - 344.058 98.763 

1949 395.000 395 522 26.257 

1950 395.000 395.630 134.914 

195i 395.000 396.324 243.267 

1952 495.000 459.073 389.462 

1953 645.000 530.872 536.807 

1954 I.010.000 703.291 628.687 

1955 I.010.000 819.308 810.588 

1956 i.195.000 970.05i 293.204 

1957 1.700.000 I .261.187 299.246 

1958 1.077.500 I .516.513 19.831 

1959 1.962.500 I .734.147 2.III 

I960 1.962.500 2 .057.796 4.23i 

I96I(x) 1.962.500 I .261.006 

18.000 

69.309 

(x) I96I yılı rakamları Ağustos sununa kadardır. 
Kaynak : Türkiye Çimento Sanayii A.Ş den alınmıştır. 



  Türk iyede ıfleîre gövs -.kireç istihsali birim(t 
_1, . 1 İ .1 ı - i. Ocak - J — — -0 ‘_r. - - - ~-

; . Oc-ak—: iller adeo/i 1955-  19.5.6 1957 - 155-8 1959 1960-

Hatay "İTOi- - 4520  4/85 , 5205 6080- 5.710_ 5370 

Burdur J06-—0sk_ 12-100 'IT075 - 5927 ... 2035 2484 

İşli ' 594 2439 4043 ""'3X58 96-68 1 4518 ~ 5142 -

Çanakkale .2112 5265' 2&TT ' 3973 3385 2720 2415 

Erzurum. 740 585 - - 2 .2 85 6080 1235 935 

Gaziantep ^İI 125 ~~ T71-5 İ2Q5 150 265 205 

Erzincan --■1. *5 750 6-00 -     

Hakkâri- 5 60 - ------ -. -   — ...... - 40 

Giresun 2 - -ki  : 20 ~    ... -

-Afyon 81  705. 795  915- -T285_.__ 1295" - 760 
.Artvin 21 JV "1065 - 650"- 340.:.... 
Aydın ..AŞI _ 112-53 7O74O ITO? t--- -11259., 9937 I6Q58 

Ankara + 99 12925 20418 "55015- -65.9.2.1 85838 94909— 

İsparta 128 3,255 3590 45ÖO-- 55.60 . ' 43973 - - 3580 

Kastomunu - 26992 22729 35440 JI6I96 "81150" 99876 

Konya 81 IO89 991 I39B.'; . 536 . . 5045 1356 
Küt ahya III 3785 4815 4639 3257 3894 4320 ■ 

Maraş 45 150 600 1050 2150 IIOO IIOO 

Sakarya 35 280 - 840 2240 2240 18920 

Sivas 40 3150 4400 3350 * 6350 7440 ^4350 
Ordu 124 1658 1689 2028 2464 2368 1945 
Mardin 3^ IIIOO 6500 6500 “ 7800 6500 2600 

Malatya. ■ 23 198 289 292 260 402 395 

Niğde 3 - I350 - 220 1500 -

Adıyaman 8 160 I60 - 240 240 160 

Bolu 264* 2480 2460 26II 3574 3221 2452 



Tablo 7ıI I~devâmı 
1955 1956 1957 1958 ,, 1959 i960 

Rize 4 - 210 75* - - -

Siirt 11 60 60 50 6 45 1665 
Samsun 122 OD CT\ 100 588 1480 1560 1665 
BİNGÖL 6 800 18000 - 1400 - 1600 

Tekirdağ 15 M O no 60 90 97 132 

Bursa 203 59481 76183 102704 235732 213756 171305 

Kayseri 67 2300 665O 8400 3800 5100 12450 

Sinop 142 450 450 II50 I7II 1700 1650 
Adana 615 35490 52400 51200 49520 59120 56720 

Muğla 739 7020 8320 9540 14750 16230 16060 

Tunceli 23 320 420 460 420 520 300 

Edirne 112 2888 2947 3364 3822 2805 2451 

Diyarbakır ' 32 386 374 587 1186 572 542 

Amasra 41 l60 510 50665 1232 1070 400 

Bilecik 123 1251 2141 2267 2584 2946 2869 

Çorum 163 10840 12145 II8637 126435 133440 76090 
Denizli 26 - 2250 2850 3400 3350 3200 

Toplam 218895 299633 507040 8II694 676038 617910 

Kaynıks İllerden gelen soru kâğıtlarından derlenmiştir. 



Toplam İmraratı 
Tablo VIII devamı 
İller Adet 1955 1956 1957 1958 1959 ' I960 

Gaziantep 314 9895 I6I0O 13590 15105 II750 5020 

Giresun - -
-

- — 

Gümüşhane - -
- - -

— ~ 

İsparta 86 34300 59000 63100 36000 33600 32100 

İçel 37 550 1750 1210 2100 750 1850 

İzmir 18 - - - - — ~ 

Kastomunu 38 107000 95376 89755 80960 38571 73870 

Kayseri 77 20000 27000 47000 41400 73400 50000 

Kırklareli 435 13800 12700 19000 27300 27600 27200 

Kirşehir 61 5060 3600 3845 1835 i960 2830 

Kocaeli 355 I7I00 20300 22400 29850 34800 41900 

Konya 607 ! 0 0 16088 69758 18680 12279 5049 

Kütahya II 3300 1750 200 - 2610 130 

Malatya 29 115 98 610 900 1722 1604 

Manisa 246 41047 21695 12585 13876 7920 10590 

Maraş 29 600 450 1050 1900 600 200 

Mardin 17 44 66 44 66 88 66 

Muğla 170 9500 I6250 21000 24150 23250 24750 

Nevşehir - - - - -
- -

Fiğde 42 13565 7370 450 125950 23IOO 1000 

Ordu 64 2030 1875 2260 2655 2635 212 

Rize 7 50 - - 3550 10000 20000 

Sakarya 69 16500 25500 27000 34500 42000 25500 

Sinop 29 - 800 800 1200 1200 1800 

Sivas 181 15960 14465 I49I5 14670 4925 16420 

Siirt 17 623 620 475 2590 - 1500 



TABLO VIII 
r *» 

X 

Türkiyede illere göre TAŞ istihraci^birilifi M. 
İller ■ iQcak-adeti 1955 1956 . 1957 . 1958 . 1959- I960 
Adana 232 7440 620(5 6200 6200 10400 10000 

Adıyaman 53 800 900 1700 4940 3500 4500 

Afyon III I08I0 12260 10922 10980 3920 3660 

Ağrı 6 - - - IIIII IIIII IIIII 

Amasya 78 4670 . 5996 6962 9030 12641 12193 

Artvin 8 - - 2600 3460 1050 IIOO 

Aydın 352 438987 6 53284ü 630938 941206 772418 1621130 
Bilecik 53 997 1950 997 1059 1255 1742 

Bingöl 9 1200 - 800 3600 13000 600 

Bitlis - - - - - - -

Bolu 117 6480 7920 I03?0 III4I 11920 26970 

Bursa 220 IOII470 1180578 1273224 1350032 930768 821725 

Burdur 37 I611 1596 1169 1505 2696 5167 

Çanakkale 127 25975 200090 20080 37800 44640 42405 

Çorum 164 29470 26348 26650 31685 42805 49935 

Benizli 38 — - 8333 13888 18888 25277 

Diyarbakır 25 9500 64OO 8900 8700 8700 300 

-Sferne 58 14360 13626 13240 11546 13450 9725 

Elâzığ 31 4800 5600 5400 4300 21300 1700 

Erzincan 56 105500 49000 I8500 6000 21000 98000 

Erzurum 88 12575 15225 38400 65150 12800 25900 

Hakkâri 4 1467 200 

Hatay 307 25900 287fO 25450 3l6C0 28700 29800 
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