XXXVI. DÖNEM
(8 Mart 1998 – 4 Mart 2000)
Odamızın 36. dönemi 8 Mart 1998 tarihinde Ankara Türk-Đş Genel Merkezi Toplantı
Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilen Genel Kurulla başlamıştır. Bu Genel Kurulun
en büyük özelliği aktif üye sayımızın 5.000’i geçmesi üzerine yasalar gereği
delegasyon sistemi ile Genel Kurulun gerçekleştirilmesidir. Yapılan seçimler sonucu
belirlenen Divan;
Başkan
Bşk. Yrd.
Yazmanlar

Ömer YENEL
Selim AKYILDIZ
Mutlu YAKICI
Hüseyin ZANBAK

Şeklinde oluşmuştur. Divan Başkanlığı seçiminden sonra gündem oylamaya sunularak
kabul edilmiş, saygı duruşu ve Anıtkabir’e gidecek çelenk heyeti için seçim yapılmıştır.
Genel Kurul açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Asım KUTLUATA
konuşmasında kısaca; Ülkemiz sorunlarıyla beraber, madencilik sektörünün
problemlerin de arttığını, yürürlülükteki Maden Kanunu’nun tartışıldığını, kuruluşların
tüzükleri arasında birliktelik olmadığını, özel sektör de rant ekonomisi nedeniyle
yatırıma yönelmediğini ve Etibank’ın devleti küçültmek adına 7 KĐT haline getirildiğini
vurgulamıştır.
Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Đsmet KASAPOĞLU’na, Yurt Madenciliğini
Geliştirme Vakfı Başkanı Güven ÖNAL’a ve Anadolu Madencileri Derneği Başkanı
Selahattin KAYA’ya söz verildikten sonra, bütçe uygulama esasları komisyonu
oluşturulması ve Genel Kurul sonrası açıklanacak bildirileri hazırlayacak komisyonun
belirlenmesinin ardından çalışma raporu A.Safder ĐPLĐKÇĐOĞLU tarafından, mali
rapor Bahtiyar ÜNVER tarafından ve Denetleme Kurulu raporu Tuncer DEMĐRÖZ
tarafından Genel Kurul delegelerine aktarılmıştır.
Daha sonra çalışma raporu hakkında söz alan üyelerimiz Kemal R.KUTLU, Caner
ZAMBAK ve Murat TURAN söz alarak; Devletin KĐT’lere bakışı, iş barışı, Kamuda da,
özel sektörde de yatırımın olmayışı, GSMH içindeki madenciliğin payının azaldığından
bahsedilmiştir. Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu oybirliği ile aklanmıştır.
Daha sonra dilek ve öneriler maddesine geçilmiş özellikle ölüm yardımı hakkında
uzunca tartışılmış, görüşmelerin sonunda Ölüm yardımının kaldırılması, onun yerine
ihtiyaç halinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
Genel Kurulun ele aldığı bir diğer önemli konu da; Çukurova’da daha etkin olmak için
şube oluşturulması konusunda yeni belirlenecek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
hakkında Divan Başkanlığına verilen dilekçenin görüşülmesi konusudur. Bu konu
hakkında söz alan Asım KUTLUATA; Odamızın örgütlenmek istediğini, geçen dönem
Yönetim Kurulunun ilk olarak Eskişehir’i düşündüğünü, Adana’nın teklifine karşı
olmadıklarını ancak konunun tartışılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu konu hakkında
söz alan diğer üyelerde konunun danışma kurullarında yeterince irdelenmediğini

belirterek, yeni belirlenecek yönetimin konu hakkında incelemeler yaparak gelecek
Genel Kurula taşıması görevini vermiştir.
Komisyon raporlarının tartışılmasının ardından Genel Kurul Divan Başkanlığına Oda
organlarına aday olan üyelerimiz dilekçelerini sunmuşlar, aşağıda belirtilen Genel
Kurul Sonuç Bildirgesi oy birliği ile kabul edilerek Genel Kurul noktalanmıştır.

“36. DÖNEM GENEL KURUL SONUÇ BĐLDĐRGESĐ
Madencilik Sektörü, dünyada ve ülkemizde yeni dünya düzeni uygulamalarıyla
tarihinde yaşamadığı büyük bir krizi yaşamaktadır. Rant ekonomisinin üretim
ekonomisine tercih edilmesi süreciyle birlikte irili ufaklı pek çok madencilik şirketi
kapanmış ya da üretimlerini aralıklarla sürdürmek zorunda kalmışlardır. Metropol
ülkeler üretimlerini giderek üçüncü dünya ülkelerine kaydırırken , ülkemize biçilen rol
“Hizmet Sektörü” olmuştur.
80’li yılların başından itibaren egemen ideolojilerin politik tercihleri sonucunda
KĐT’lerin çökertilmesi programı uygulamaya konulmuştur. Bu programla kuruluş
amacına uygun ve verimli çalışan ve cumhuriyet tarihinin önemli bir birikimi olan
KĐT’ler; idari, teknik ve mali yönden zayıflatılmıştır.
Bu süreçte madencilik sektörü giderek küçülmeye başlamış “devleti madencilik
sektöründen sileceğiz” sloganıyla yola çıkan siyasi iktidarlar, “Morgan Bank” raporu
doğrultusunda TTK, TKĐ, TDÇĐ, ETĐBANK, KBĐ, MTA gibi kuruluşları ülke ve bölge
gereksinimlerini göz ardı ederek önemli oranda küçültmüş, parçalamış ve rantiyeye
devretmenin koşullarını yaratmışlardır.
Bugün ülkemizin tek taş kömürü üreten kurumu olan TTK kapanma noktasına gelmiş,
kurumun çekilerek rödövans karşılığı özel sektöre devrettiği bir çok sahada 100 yıl
öncesinin koşullarında üretim yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizin enerji ihtiyacının %
36’sını üreten termik santralların kömür ihtiyacını karşılayan; TKĐ’ye ve ETĐBANK, KBĐ
gibi kuruluşlara bağlı ocaklar birer birer yerli ve yabancı tekellere devredilmektedir.
ERDEMĐR, “kasasındaki nakit paraya eşit bir bedelle” satılmak istenmektedir. Termik
santrallar, “iki yıllık gelirleri karşılığında bir bedelle” yirmi yıllığına devredilmektedir.
Bir yandan özelleştirme adına bunlar yapılırken diğer yandan; maden yasasındaki
eksiklikler ile uygulamadaki tıkanıklıklar yüzünden çok zor koşullarda madencilik
yaparak katma değer üreten özel işletmeler kapanma noktasına gelmişlerdir.
KĐT’lerde yaşanan küçültme, kapanma ve özelleştirme politikalarından üyelerimiz ve
çalışanlar da büyük ölçüde payını almış; yılların birikimi ve deneyimine sahip kadrolar
özelleştirilen hizmetler nedeniyle gizli işsiz konumuna itilmişlerdir. Diğer yandan açılan
20 civarında maden mühendisliği bölümüyle de büyük ölçüde işsizliğin yaşandığı
sektörümüze her yıl yüzlerce işsiz mühendis katılmaktadır.
Kamu çalışanlarının uzun süren kararlı ve özverili mücadeleleri sonucunda elde
ettikleri meşru kazanımları; sahte sendika yasasıyla engellenerek, sendikalar
dernekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Çağdışı şeriat düzeni getirmeye çalışanlarla, çetelere karşı son derece anlayışlı
davrananlar; ekonomik ve demokratik talepleri için mücadele eden kamu çalışanlarına
gaz bombaları ve panzerlerle saldırarak siyasal tercihlerini ortaya koymaktadırlar.
Bugün ülkemizde sadece paranın para kazandığı emeğin, sanayinin, üretimin ikinci
plana itildiği bir rant ekonomisi sürdürülmektedir. Bu ekonomik tercihlerden, sanayi
üretiminin temel direği olan madencilik sektörü de derinden etkilenmiştir. Gelinen
noktada; kara parayı, rantı, kaçakçılığı, çeteleri ve savaşı devam ettirmek isteyenlerle;
demokrasiyi, insan haklarını, üretimi ve barışı savunanların mücadelesi yaşamın her
alanında sürmektedir.
Bir demokratik meslek örgütü olarak doğaldır ki; çağdaş, laik, demokratik, üretken,
sanayileşen ve emeğin saygın olduğu barış içinde bir Türkiye’yi oluşturmak, geçmişte
olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Odamızın temel ilkesi olacaktır. Bu
değerlendirmeler ışığında acil ve somut taleplerimizi aşağıda sıralıyoruz;
1- Ülkemizin içinde bulunduğu maden ithalatçısı konumuna bir an önce son verilmesi
amacıyla; sektörün bileşenlerini oluşturan sivil toplum örgütleri, meslek odaları,
sendikalar ve siyasi iktidar bir araya gelerek ülkemizin geleceği için zorunlu politikaları
katılımcı bir biçimde oluşturmalıdır. Günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek
Madencilik Bakanlığı kurulmalı ve tüm yeraltı kaynaklarımız bir tek yasa kapsamında
toplanmalıdır.
2- Maden mühendisliği bölümleri nitelik ve nicelik yönünden, sektörün ihtiyacını
karşılayacak biçimde yeniden yapılandırılmalıdır.
3- Kamu çalışanlarına grevli ve toplusözleşmeli sendikal hakları verilmeli, hak arama
sürecindeki insanlarımıza yönelik şiddet politikasına son verilmelidir.
4- Başta MTA ve ETĐBANK olmak üzere madencilik kuruluşlarında yaşanan MHP’li
faşist çete örgütlenmesine son verilmelidir.
5- KĐT’lerdeki politik kadrolaşmaya ve özelleştirmelere son verilerek özerk-demokratik
KĐT modeline geçilmelidir.
6- Enerji santrallarının özelleştirilmesi durdurularak öz kaynaklarımıza dayalı yeni
yatırımlarla sanayiinin ve halkımızın kullanımına yönelik ucuz elektrik üretilmelidir.
Son olarak; 12 Eylül hukukunun sona erdirildiği, çetelerden arındırılmış, borçlanmaenflasyon politikalarının terk edildiği, üreten, emeğin saygın olduğu, evrensel insan
haklarına dayalı, laik, demokratik bir Türkiye mücadelemizin süreceğini kamuoyuna
duyururuz.”
Ertesi gün yapılan seçimlerin ardından belirlenen 36. dönem Oda organlarımız
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Oda Yönetim Kurulu

Asil Üyeler
Asım KUTLUATA
M. Fehmi YILDIRIM
Mustafa SUVAR
Necmi ERGĐN
Bülent TĐRYAKĐ
Emin BĐLEN
Ayhan YÜKSEL

Yedek Üyeler
Sedat BĐLGEN
Çervat ÇERVATOĞLU
Nadir AVŞAROĞLU
Yener KARADAĞ
Celalettin ERTEN
Bülent TOKA
Mutlu YAKICI

Oda Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Tayyip ERĐŞEN
Köksal MUCUK
Ali KURŞUN

Yedek Üyeler
Fatih BAŞKURT
Alper ENTOK
Halil Đbrahim ĐŞÇEN

Oda Onur Kurulu
Asil Üyeler
Ömer YENEL
Ergin ARIOĞLU
Tevfik GÜYAGÜLER
H. Aydın BĐLGĐN
Enver KARAÇAM

Yedek Üyeler
Tuncer DEMĐRÖZ
Veli ÜNAL
Ümit R. ÜNCÜ
Salih ERSAYIN
M. Ali HĐNDĐSTAN

TMMOB Yönetim Kurulu
Đlker ERTEM
M. Selim ĐNSEL
A.Safder ĐPLĐKÇĐOĞLU
TMMOB Denetleme Kurulu
Ali ÖNEMLĐ
TMMOB Onur Kurulu
Murat TURAN
Yönetim Kurulumuz en yaşlı üye M. Fehmi YILDIRIM başkanlığında toplanarak 36.
dönem görev dağılımını aşağıdaki şekilde gerçekleştirmiştir.
Başkan
II. Başkan
Yazman
Sayman

Asım KUTLUATA
Mustafa SUVAR
M. Fehmi YILDIRIM
Necmi ERGĐN

Üyeler

Bülent TĐRYAKĐ
Emin BĐLEN
Ayhan YÜKSEL

Odamızın 36. döneminde Yönetim Kurulu ve TMMOB Yönetim Kurulu üyeliklerinde
çeşitli istifalar olmuştur. Đlk olarak Yönetim Kurulu Üyesi Bülent TĐRYAKĐ 8 Eylül 1998
tarihinde askerlik görevi nedeniyle Yönetim Kurulundan ayrılması sonucu boşalan
Yönetim Kurulu Üyeliğine 1. Yedek Üye Sedat BĐLGEN Yönetim Kurulu üyeliğine
getirilmiştir. TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz A.Safder ĐPLĐKÇĐOĞLU’nun 3 Kasım
1998 tarihindeki istifası üzerine Đlker ERTEM TMMOB Yönetim Kuruluna getirilmiştir.
Daha sonra 8 Ocak 1999 tarihinde Yazman Üye M. Fehmi YILDIRIM görevinden
ayrılmış, yerine çağrılan yedek üye Çervat ÇERVATOĞLU, iş yoğunluğunu neden
göstererek görev almaması üzerine, üçüncü yedek üye Nadir AVŞAROĞLU Yönetim
Kuruluna davet edilerek Yönetim Kurulu Yazman Üyeliğine Ayhan YÜKSEL
getirilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sedat BĐLGEN’in görevine Ankara dışında devam etmesinden
dolayı 29 Ocak 1999 tarihindeki istifası üzerine, Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Yener
KARADAĞ Yönetim Kuruluna davet edilmiştir. 9 Nisan 1999 tarihinde de Yönetim
Kurulu Yazman Üyesi Ayhan YÜKSEL’in askere gitmesi nedeni ile Yönetim Kurulundan
istifası üzerine, Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin ERTEN getirilmiş Yönetim Kurulu
Yazman Üyeliğine, Yönetim Kurulu Üyesi Emin BĐLEN’in atanması ile dönem
tamamlanmıştır.
Oda çalışmalarının kaynağını ve itici gücünü oluşturulan yurt düzeyine yayılmış
üyelerimizin, şube ve temsilcilikler çatısı altında örgütlenmeleri ve bu örgütlenmelerin
etkinliklerinin arttırılmasına dönem içinde Yönetim Kurulumuzca büyük önem
verilmiştir. Genel Kurulumuzda yeni Yönetim Kuruluna verilen “yeni şubeler
oluşturulması yetkisi”ni, gündeme gelen Eskişehir ve Adana Şubelerinin oluşturulması
önerilerini değerlendiren Yönetim Kurulumuz dönem içinde temsilciliklere de büyük
önem vererek birçok yeni temsilcilikler açmış yada temsilci değişikliği yapmıştır. Bu
dönem atanan yeni temsilcilerimiz;
Tunçbilek-Tavşanlı Temsilciliği
Tunçbilek-Tavşanlı Temsilciliği
Tunçbilek-Tavşanlı Temsilci Yardımcısı
Tunçbilek-Tavşanlı Temsilci Yardımcısı
Soma Temsilci Yardımcısı
TKĐ Ilgın Đşyeri Temsilciliği
ETĐ BOR Kestelek Đşyeri Temsilciliği
Eti Gümüş Đşyeri Temsilciliği
Eti Gümüş Đşyeri Temsilci Yardımcısı
Adana Đl Temsilciliği
Adana Đl Temsilci Yardımcısı
Adana Đl Temsilci Yardımcısı
Adana Đl Temsilci Yardımcısı
Adana Đl Temsilci Yardımcısı

F.Bülent TAŞKIN (29.6.1999’a kadar)
Maksut FĐLORĐNALI (29.6.1999’dan sonra)
Mehmet DEMĐREZEN
Süleyman GÖKTÜRK
Ekrem ELMACI
Salih TAŞÇI
Uğur TÜRKER
Teoman ÇAKIR
Ertan GÜLLÜ
Sabahattin SAKATOĞLU
Ahmet DAĞ
Yusuf KARTAL
Fırat TOKGÖNÜL
Serdar ÖZBEK

TKĐ Yeniköy Đşyeri Temsilciliği
M. Ali DEMĐRÖREN
TKĐ Yeniköy Đşyeri Temsilci Yardımcısı Metin KAÇAN
Dönem içerisinde Afyon, Eskişehir, Tunçbilek, Seydişehir ve Çanakkale temsilcilikleri
ile Đstanbul, Đzmir ve Zonguldak Şubeleri ziyaret edilmiş ve buralarda düzenlenen
toplantı, panel ve sempozyumlara Yönetim Kurulumuz tarafından gereken destek ve
katılımın sağlanmıştır.
Dönem içerisinde Başbakan Bülent ECEVĐT, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ziya
AKTAŞ, Madencilik ile ilgili Devlet Bakanları Edip Safder GAYDALI, Nami ÇAĞAN,
Şükrü Sina GÜREL, ETKB ve Çevre Bakanlığı Müsteşar ve Yardımcıları, ilgili
Kurumların Genel Müdürleri ziyaret edilmiş odamızın organları tarafından oluşturulan
bilgi ve dokümanlar söz konusu makamlara sunularak, sektörün ve meslektaşlarımızın
sorunları dile getirilmiştir.
Bu dönem içinde karşılaşılan en büyük olaylardan biri de 17 Ağustos ve 12 Kasım
Marmara depremleridir. Bu konu üyelerimizi son derece ilgilendirmiş, ve Odamızın da
bu konuda çeşitli çalışmalar yürütmesine neden olmuştur. Bu konuca Odamızca
yürütülen çalışmalar;
1- Yönetim Kurulu deprem bölgesine giderek Adapazarı, Kocaeli, Gölcük, Yalova
TMMOB Đstasyonları ziyaret edilmiş ve bilgi alış-verişinde bulunulmuştur.
2- Đstanbul Şubemiz tarafından sürekli, kamuoyuna, kurtarma ve enkaz kaldırma
çalışmalarına ilişkin basın açıklamaları yapılmıştır.
3- Zonguldak Şubemizin büyük katkılarıyla, TTK’dan bölgeye kurtarma çalışmaları
için toplam 74 teknik eleman ve 1.620 maden işçisinden oluşan bir ekibin
gönderilmesi sağlanmıştır.
4- Ankara’daki işyeri temsilcileri ile zaman zaman toplantılar yapılarak, çalışmalar
hakkında bilgi verilmiştir.
5- Başbakanlık Kriz Merkezine, Bayındırlık ve Đskan Bakanlığına, Çevre Bakanlığı’na,
deprem nedeniyle hasar görmüş binaların delme patlatma yöntemiyle yıkılmasının
değerlendirilmesine ilişkin Delme Patlatma Đhtisas Komisyonu tarafından hazırlanan
rapor ile, beton kullanımında agreganın önemini vurgulamak için Đstanbul Şubemiz
tarafından hazırlanan Rapor ve Ekleri sunulmuş ve kamuoyunda gerekli tepkiyi
almıştır.
Odamız geçen bir yıl içerisinde sendikalar ve diğer sivil toplum örgütlerinin
eylemlerine ve aktivitelerine elinden gelen desteği TMMOB ile ortak hareket ederek
vermiştir. Sendikaların kurulmasından sonra kamuda çalışan üyelerimizin ekonomik ve
demokratik ve özlük hakları ile ilgili sorunların çözümünü bu kurumlara bırakılma
kararına varılmış olmasına rağmen üyelerimizden gelen talepler nedeniyle TMMOB
bünyesinde “Ekonomik, Demokratik ve Özlük Haklar Komisyonu” oluşturulmuş ve bu
komisyonun raporu ilgili kişi ve kurumlara sunulmuştur. TMMOB Yönetim Kurulunun,
“Demokratik Türkiye, Đnsanca Yaşam Mitingi” düzenlenmesine ilişkin kararı
doğrultusunda, şube ve temsilcilikler katılımları için çağrıda bulunulmuş olup özellikle
Ankara’da sürekli toplantı düzenlemiş ve mitinge sınırlı sayıda da olsa katılım
sağlanmıştır.

Ayrıca, Odamız VIII. 5 Yıllık Kalkınma Planlaması kapsamında, faaliyet alanlarımızı
ilgilendiren alt komisyonlar tespit edilerek aktif olarak katılım sağlanmıştır. Madencilik,
Sanayi Politikaları, Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler Sanayileri ve Rekabet Edebilirlik,
Demir-Çelik Sanayii ve Rekabet Edebilirlik, Demir Dışı Metaller Sanayii ve Rekabet
Edilebilirlik, Türkiye Avrupa Birliği Đlişkileri, Enerji, Çevre vb. alt komisyonlara katılım
sağlanmıştır.
Odamız geleneksel aktiviteleri içerisinde yer alan kongre ve sempozyumlara ek olarak
bu dönemde Genel Kurul kararları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak eğitim seminerleri yapmak için gerekli çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla, ilk
olarak üniversitelerdeki eğitim sisteminin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan Maden
Hukuku, Đş Güvenliği ve Đş Hukuku konularında seminer düzenlemek üzere Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir protokol imzalanmış ve bu protokole göre 22-24
Kasım 1999 tarihinde “Fenni Nezaretçi Eğitim Semineri”Hotel Merit Altınel’de
düzenlenmiştir. Ayrıca, Fenni Nezaretçilik ile ilgili yönetmelik değişiklik taslağı
oluşturulmuş olup yeni dönem Yönetim Kuruluna değerlendirilmesi üzere bırakılmıştır.
Ülkemizin kömürlerinin değerlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması ile ilgili
yıllardır dile getirdiğimiz görüşlerimize paralel olarak bu dönem içerisinde Kimya
Mühendisleri Odası tarafından “Kömür Politikaları ve Temiz Kömür Teknolojileri”
konusunda bir sempozyum düzenlemek için odamıza, işbirliği talebi gelmiş ve bu
talep Yönetim Kurulumuz tarafından olumlu karşılanmıştır. Kimya Mühendisleri Odası
ile birlikte oluşturulan Yürütme Kurulu çalışmalarını tamamlamış ve sempozyum 21-22
Ekim 1999’da Ankara’da Milli Kütüphane Salonunda gerçekleştirilmiştir.
Zonguldak Şubemiz tarafından düzenlenen 11.Kömür Kongresi 10-12 Mayıs 1998
tarihlerinde Bartın Đli yöneticilerinin talebi üzerine bu ilde gerçekleştirilmiş ve yoğun
ilgi görmüştür. Ayrıca XII. Kömür Kongresi’nin de yine Zonguldak dışında Kdz.
Ereğlisi’nde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Sondajcılığın sorunlarının her yönüyle tartışıldığı “II. Sondaj Sempozyumu” Đzmir
Şubemiz tarafından 19-20 Kasım 1998 tarihleri arasında Đzmir’de düzenlenmiştir.
Türkiye XVI. Madencilik Kongresi ve Sergisi 15-18 Haziran 1999 tarihleri arasında
Ankara’da beklenenin
çok
üzerinde delege ve katılımcının
iştirakiyle
gerçekleştirilmiştir.
Jeoloji Mühendisleri Odası ile Đstanbul Şubemiz tarafından ortak olarak 3-4 Haziran
1999 Đstanbul’da Kırmataş Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Đzmir Şubemiz ile Dokuz
Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından ortak
olarak Đzmir’de III. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu ve Sergisi 14-15 Ekim
1999 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çanakkale Temsilciliği tarafından düzenlenen
Madencilik ve Çevre Paneli 30 Haziran 1998 tarihinde Çan’da gerçekleştirilmiştir. 1820 Nisan 2000 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan “4.Delme ve Patlatma
Sempozyumu”na ilişkin çalışmalar, Delme ve Patlatma Komisyonu tarafından
başlatılmıştır.
Dönem içinde yayın çalışmalarına da Yönetim Kurulumuzca büyük önem verilmiştir.
Kaya Şev Stabilitesi Kitabının 4. baskısı basılmış, Madencilik El Kitabı 1. Cildi
tamamlanmış ve
dönem sonuna kadar basılması hedeflenmiştir. Odanın

faaliyetlerinin duyurulmasında ve sektörün bilgilendirilmesinde en önemli aracımız
olan bültenin dönem içerisinde 5 kez yayınlanabilmiştir.
Oda merkezinde, Bilgi Bankası oluşturulması için 6 ay süreyle deneyimli bir
meslektaşımız istihdam edilmiştir. Bu çalışma kapsamında, sektörümüz ile ilgili tüm
Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Kararnameler ile Danıştay karar özetlerinin de içinde
bulunduğu geniş kapsamlı bir yayınlar dizininin bilgisayar ortamına aktarılması işlemi
tamamlanmıştır. Ayrıca Odanın tüm etkinlikleri, sonuç ve önerileri de bilgisayar
ortamına aktarılma çalışmaları dönem dönem yapılmıştır. Tüm bu bilgilerin Internet
Web sayfamıza aktarılma işlemleri de dönem süresince devam etmiştir.
Odamız öncülüğünde geleneksel olarak düzenlenen Dünya Madenciler Günü 1998
yılında Türkiye Madenciler Derneği’nin kuruluşunun 50. Yılı olması nedeniyle dernek
ile birlikte ortak olarak düzenlenmiştir. Yönetim Kurulumuz, tüm meslektaşlarımızı bir
araya getirmeye çalışan bu etkinliği yurt düzeyindeki organlarıyla birlikte Ankara' ya
ek olarak Đstanbul, Çayırhan, Đzmir, Bursa, Adana, Sivas, Eskişehir, Zonguldak, Çorum
ve Tunçbilek’te de Odamız öncülüğünde kutlanılmıştır.
Geçen yüzyılın son Dünya Madenciler Günü Prof. Dr. Şinasi ESKĐKAYA’nın
başkanlığında 4 Aralık 1999 tarihinde Ankara’da Dedeman otelinde kutlanılmıştır.
Ancak Marmara Depremleri nedeniyle yurt genelinde etkinliklerin bir kısmı iptal
edilmiş, bir kısmı da sınırlı ölçüde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
1998-2000 çalışma dönemi için Zonguldak Şubemiz Lokali tamir edilerek yeniden
tefriş edilmiştir. Alt katta bulunan salona kalorifer döşenmiş kış aylarında kullanılabilir
hale getirilmiş, ayrıca badana ve boyası da yapılmıştır. Yine alt katta bir oda tefriş
edilerek toplantı odası haline getirilmiştir. Ayrıca lokal binasının çatısının tamiri,
balkon düzenlemesi , yer döşemesi, iç ve dış boyası yapılmıştır. Zonguldak’ta
düzenlenen seminer ve sempozyumlara ev sahipliği yapabilecek bir konumda olan
oda lokalimiz, bu çalışma döneminde toplantı ve seminerlere tahsis edilerek kültürel
ve sosyal anlamda kullanılabilecek hale getirilmiştir. Bu anlamda Türkiye Satranç
Đhtisas Spor Klubü Başkanlığı’nın Türkiye Satranç Şampiyonası, Zonguldak seçmeleri
final karşılaşmaları için Oda lokalimiz tahsis edilmiştir. 26 Ağustos 1931 tarihinde
Atatürk’ün Zonguldak’ı ziyaretinde “Karaya Ayak Bastığı” iskele, girişimlerimiz sonucu
TTK tarafından onarılmıştır. Bu tarihi anı belgeleyen resim, Amele Birliği Başkanlığının
da katkılarıyla ışıklandırılmış, Oda lokali dış cephe duvarına monte edilmiştir.
Odamızın 36. döneminde gerçekleştirilen diğer önemli aktiviteleri de aşağıdaki şekilde
sıralamak mümkündür.
- Dönem içinde Yönetim Kurulumuzca birçok komisyon oluşturulmuş ve bu
komisyonlarda birçok üyemiz görev almıştır. Bu komisyonlar ve görev alan üyelerimiz;
Maden Yasa ve Tüzükleri Komisyonu

M. Fehmi YILDIRIM
Ayhan YÜKSEL
Necati YILDIZ
Kamil AYYILDIZ
Oğuz GÜNER

Çevre Komisyonu

Enerji Komisyonu

Özelleştirme Komisyonu

Tuncer DEMĐRÖZ
Erdal ÜNAL
Mustafa SUVAR
Fatih ERKAL
Turhan ÜNVER
Mustafa KAYA
Necmi ERGĐN
Veli ÜNAL
Kemal R.KUTLU
Köksal MUCUK
Levent YENER
A.Safder ĐPLĐKÇĐOĞLU
Selami ĐSTANBULLUOĞLU
Tayyip ERĐŞEN
Meral ŞENKUL
Emin BĐLEN

- TMMOB çalışma programında yer alan ve sekreteryası EMO tarafından yürütülen
ve Kasım 1999 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen “Türkiye Enerji Sempozyumu”nda
Odamız sempozyum yürütme kurulunda yer almış ve Kömür Politikalarına ilişkin bir
bildiri sunulmuştur.
- TMMOB çalışma programı kapsamında Makine Mühendisleri Odası tarafından
Aralık 1999’da gerçekleştirilen “99 Sanayi Kongresi” Danışma Kurulunda Odamız yer
almış olup kongre kapsamında sektörümüz ile ilgili “Sektör Raporu” Odamız
tarafından hazırlanarak yürütme kuruluna sunulmuştur.
- TMMOB çalışma programı kapsamında oluşturulan 66 çalışma grubundan Oda
Yönetim Kurulumuz 15 komisyona katılım kararı almış ve bu komisyonlara katılım için
meslektaşlarımız belirlenerek TMMOB bildirilmiştir. Ancak aşağıdaki komisyonların
bazılarına yeterli düzeyde katılımın sağlanamamıştır.
- Oda lokalimizin tadilat ve donanımı tamamlanarak Haziran 1998’de üyelerimizin
hizmetine sunulmuştur. Lokalimizin işletme esasları 9 Mayıs 1998’de yapılan Danışma
Kurulunda alınan kararlara göre düzenlenmiştir.
- Üyelerimizin fiili hizmet zammı ve genel sorunların görüşülmesi ile ilgili konular için
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ve Devlet Bakanı Sayın Şükrü Sina GÜREL’e
gidilmiş , hazırlanan raporlar teslim edilmiştir.
- Zonguldak Şubemiz tarafından, TTK Özerk Yasası ile ilgili Danışma Kurulu
toplantısı yapılmış ve arkasından Sayın Mümtaz SOYSAL’ın çağrıldığı geniş üye
toplantısında üyelerimiz bilgilendirilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili bakanlıkla görüşmeler
yapılmıştır.
- 15-17 Eylül 1998 tarihleri arasında Đstanbul’da gerçekleştirilen “Cevher Hazırlama
Sempozyumu”na Asım KUTLUATA ve M.Fehmi YILDIRIM katılmışlardır.

- Cumhuriyet’in 75. yılı nedeniyle sektörümüze ilişkin kapsamlı bir raporun
hazırlanması için Prof. Dr.Tevfik GÜYAGÜLER, Prof. Dr. Đrfan BAYRAKTAR ve Veli
ÜNAL’dan oluşan bir komisyon oluşturulmuştur.
- 22 Ekim 1998 tarihinde gerçekleştirilen “Siyasi Partilerin Madenciliğe Bakışı”
panelini Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı Asım KUTLUATA takip etmiştir.
- Đzmir Şubemiz tarafından 19-20 Kasım 1998 tarihlerinde gerçekleştirilen “Sondaj
Sempozyumu”na Odamız adına M. Fehmi YILDIRIM katılmıştır.
- Türkiye Madenciler Derneği tarafından 27 Şubat - 1 Mart 1999 tarihinde
Đstanbul’da düzenlenen toplantıya odamız adına Asım KUTLUATA katılmıştır.
- Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Emin BĐLEN ile Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin
ERTEN 5-7 Haziran 1999 tarihlerinde, Seydişehir Đşyeri Temsilciliğini ziyaret ederek
üye toplantısı gerçekleştirmişlerdir.
- ĐTÜ Maden Fakültesinin 40.yıl etkinliklerine Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanı
Asım KUTLUATA katılmıştır.
- Prof. Dr. Ergin ARIOĞLU ve Ali YÜKSEL’e ait “Tünel ve Yer altı Mühendislik
Yapılarında Çözümlü Püskürtme Beton Problemleri” adlı kitap Đstanbul Şubemiz yayını
olarak dönem içinde basılmıştır. Ayrıca yine “Kaya Şev Stabilitesi” kitabının IV. baskısı
500 adet, “Sondaj Yöntemleri ve Uygulamaları” adlı yayınımızda 1.000 adet olmak
üzere dönem içinde yeniden basılmıştır.
- Yönetim Kurulu Başkanı Asım KUTLUATA, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Emin
BĐLEN, Yönetim Kurulu Üyesi Nadir AVŞAROĞLU ve TMMOB Temsilcimiz Đlker
ERTEM’den oluşturulan bir heyet Odamız adına deprem bölgesini yerinde incelemiş,
TMMOB tarafından düzenlenen oluşumları yerinde değerlendirmiş ve yerel ĐKK’larla
görüşülerek yaşanan sıkıntıları araştırmıştır.
- Đzmir Şubemizin 22-23 Ocak 2000 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kuruluna Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Necmi ERGĐN, Zonguldak Şubemizin 29-30 Ocak 2000 tarihinde
gerçekleştirilen Genel Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı Asım KUTLUATA ve Yönetim
Kurulu Yazman Üyesi Emin BĐLEN, Đstanbul Şubemizin 29-30 Ocak 2000 tarihinde
gerçekleştirilen Genel Kuruluna Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Necmi ERGĐN ve
Yönetim Kurulu Üyesi Nadir AVŞAROĞLU Odamız adına katılmıştır.

