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MEMLEKETİMİZ KÖMÜR İSTİHSAL VE 

RANDIMANLARINA BİR BAKIŞ 

K. E R D E M 

Ö Z E T 

Dünya ve Memleketimiz Kömür Rezervleri zikredilerek, 
memleketimiz 1950 - 1960 kömür istihsali ve randımanları üze
rinde durulmakta, önümüzdeki devrelerde İstihsalin Miktar ve 
Kalitesinin ve bilhassa Randımanların artırılması zarureti be- Zonguldak Havzası 
l i r t i lmektedir. 

a.) Taş kömürü (1) 

Görünür ton Muhtemel Mümkün 

450 Milyon 1050 Milyon (2) 

Mevzua girmeden önce, Dünya ve Memleketimiz kömür re
zervleri üzerinde kısaca durmak faydalı olacaktır. 

Dünya Kömür Rezervleri 

(100 Milyon Ton Olarak) 

(1.) Taş kömürü sahaları hakkında ra
kam vermek için henüz kâfi çalışma
lar yapılmamıştır. 

(2.) Maden Y. Müh. M. Kaymakçalanın 
16 Ocak 1961 Teknik Haberdeki yazı
larından anmmıştır. 

b.) Linyitler: 

M. T. A. Enstitüsünce bugüne kadar ya
pılan tetkik ve aramalar neticesi 5 katogori-
de toplanan rezervler: 1.000 ton olarak. 
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a.) Taş kömürü: Zonguldak havza
sından ve Azdavay işletmesinden istihsal 
edilmektedir. Halen istihsalde bulunmayan 
Azdavay işletmesini burada dikkat nazara al

mamaktayım. 

Zonguldak havzasında: 1950-1960 arasın
da istihsalin seyri ve bu istihsale göre randı
manlar şöyledir: 
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Yukarıda arz ettiğim 2 tablodan anladık
larımı şöylece sıralamak mümkündür. 

1) İstihsal: 1950-1960 on senelik devrede 
istihsal % 50 ye yakın bir artış göstermek
te, seneler arası artış ve ekselmeler % —4 ile 
15 arasında değişmektedir. Artış temposu; 
1952 de düşme, 1953 de hızlanma ve mütea
kip senelerde ise düşme ve duraklamalar gös
termektedir. 

2) Satılık kömür: 10 senelik devrede sa
tılık kömürde % 45 artış olmuştur. 1950 
ve 1951 de artış; çok cüz'i, 1952 de fazlalaş
makta ve 1953 de hızlanmakta, en yüksek se
viyesini % 26 yi bulmaktadır. Müteakip 
yıllarda duraklama, cüz'i artış ve gerilemeler 
müşahade edilmektedir. Son senelerdeki ge
rilemeleri stoklar ile izah mümkün isede, 
1954 de duraklama, 1955 de düşme, 1956 da 
ise ancak 1953 sevtyesine gelebildiği, 1957 ye 
1958 de %2-6 arttığını görmekteyiz. 

3) Satılık kömürün (Tuvönan) istihsale 
nisbeti: 1951 deki düşme hariç 1952 ye kadar 

% 63, 1953 ve 1954 de en yüksek % 66, 
müteakip senelerde % 63-64 olarak 1958 e ka
dar devam etmekte ve bilâhare düşme baş
lamaktadır. Bu hal, 1951 de kömürün daha 

* 

çok küllü istihsal edildiğini, 1952 de ancak 
1950 seviyesine geldiğini, 1953 ve 1954 de ka
litenin islâh edildiğini ve bilâhare kalitenin 
tekrar düştüğü ve bu hali ile seyrettiği ve 
hatta son 2-3 senede dahada kötüleştiğini 
göstermektedir.. 

4) Randımanlar: 

A) İstihsale göre: 

a) Dahili randımanlar; Ençok 1958 de 
% 29 a yakın bir artış göstermekte ve fakat 
bu artış kısmen 3 ncü fıkrada arz edilen ma
ruzat muvacehesinde zahiri bulunmakta ve 
(en başarılı yıl kabul edilebilecek 1953 sene
sine göre) bu ancak % 18 olduğu ve vasati 
artışın bunun biraz altında bulunduğu anla
şılmaktadır. 

b) Umumi randımanlar; 

1953 senesinde en yüksek seviyesile artış, 
% 21 ve vasati % 17 civarında olduğu görül
mektedir.. 

B). Satılık kömüre göre; 

a) Dahili randıman; 1950 ye nazaran (en 
fazla % 22-25) vasati (artış) % 17 civarın
dadır. 
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b) Umumi randıman; 1950 ye nazaran 
(en fazla 1953 de % 27) vasati artış % 14 ci
varında olup 1953 den sonra muntazam geri
lemeler kaydetmektedir.. 

Mart 1961 de neşredilen Birleşmiş Millet
ler Avrupa Ekonomi Komisyonunun 1960 se-

Bu tablolardan randımanlara ait olanlar
da, memleketimize ait olan rakamların hayli 
düşük olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bu 
tablolar da en calibi dikkat husus, her mem-

nesi 3 ncü 3 aylık kömür istatistiklerinden 
taş kömürüne ait istihsal, dahili ve umumi 
randımanları gösteren 3 tabloyu aşağıda al
mış bulunuyorum. Bu tablolarda memleke
timizi temsil eden taş kömürü, Devlet Sektö
rüne ait olduğunu belirtmek lâzım gelmekte
dir. 

lekette randımanlar muntazaman ve mutla
ka artmakta, memleketimizde ise aksi tecel
li etmektedir. 

(Devam edecek) 




