XXIX. DÖNEM
(26 Şubat 1984 – 22 Şubat 1986)
Odamız 29. Genel Kurulu 25 Şubat 1984 Cumartesi günü Ankara’da Türk-Đş
Konferans Salonu’nda toplanmıştır. Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
KAVRUK’un açılış konuşması ile başlamıştır. Genel Kurul Başkanlık Divanı;
Divan Başkanı
Hüseyin ÖZTEK
Divan Başkan Yrd. Enver KARAÇAM
H. Cahit ÜLKER
Yazmanlar
Ali Rıza BELGĐN
Köksal MUCUK
Ali NALBANTOĞLU
Nazım GÜNDÜZ
şeklinde oluşturulmuştur. Başkanlık Divanının oluşumu ve gündemin kabulünden
sonra saygı duruşu yapılmış ve gündem gereği Anıt-Kabir’e çelenk koymak için
Cihangir ERGENE, Mehmet DÜNDAR, Tuncer DEMĐRÖZ, Aytaç ALPAT ve Figen
ÜNLÜ’den oluşan 5 kişilik heyet seçilmiştir. Divan Başkanı Hüseyin ÖZTEK’in giriş
konuşmasından sonra Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KAVRUK yaptığı
konuşmasında; Madenciliğimizin ülkenin sanayileşmesindeki önemi, ülkemizde
mühendislik işlevine yeterince önem verilmediği, maden mühendisliği eğitimindeki
niteliksel eksiklikler ve üyelerimizin içinde bulundukları ekonomik sıkıntılardan
bahsetmiştir.
Oda Başkanının konuşmasından sonra TMMOB Başkanı Bülent TANIK söz almıştır.
Bülent TANIK konuşmasında Birliğin 27 ile 30. yılları arasında görev yapmaktan onur
duyduğunu ve Odamız yöneticileri ile uyum içinde çalıştıklarını belirtmiştir. Madencilik
sektörünün yatırım gerektirdiğini, bunun ise bu dönem içinde gerçekleşmediğini ifade
etmiştir. Dönem içinde Zonguldak Havzası’nda meydana gelen grizu patlamalarının
yatırım eksikliğine, işletme yetersizliğine ve kötü koşullarda çalışmanın bir sonucu
olduğuna dikkati çekerek, yeni yönetime başarılar dilemiştir.
Daha sonra Komisyon seçimlerine geçilmiştir. Oda Yönetmeliğinin yeniden
düzenlenmesi için gerekli komisyona; M. Tayfun ÖZUSLU, Đlker ERTEM ve Mustafa
GÜZEL, Bütçe ve öneriler komisyonuna; Tuncer DEMĐRÖZ, M.Fikret ÖZBĐLGĐN ve
Aytaç ALPAT seçilmişlerdir. Komisyonların seçiminden sonra Yönetim Kurulu çalışma
raporunu Asım KUTLUATA, mali raporu Celal MORDENĐZ ve Denetleme Kurulu
raporunu da Güher KOZAK tarafından Genel Kurul delegelerine aktarılarak
tartışmalara açılmıştır. Tartışmalar sonunda Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Mali
Rapor oylanarak kabul edilmiş ve komisyon raporlarının okunmasına geçilmiştir.
Genel Kurulumuzca kabul edilen komisyon önerilerine göre; aylık üye ödentisi 200
TL.’ye, Ölüm ve maluliyet yardımı 25.000 TL.’ye çıkartılmıştır. Bu raporlara göre Oda
Bütçesinin 9.900.000 TL.’na çıkartılmasını, muhtaç olan maden ve jeofizik

mühendisliği öğrencilerine burs verilmesi için yeni Yönetim Kurulunun çalışmalar
yapmasını önermiş ve Genel Kurulca oy birliği ile kabul edilmiştir.
Genel kurul gündeminin dilekler bölümüne geçilmiş, bu kısımda Odamız bünyesinde
bulunan Jeofizik Mühendislerinin ayrı bir ihtisas Odası oluşturmaları konusu Genel
Kurul gündemine getirilmiştir. Bu istem Genel Kurula katılan üyelerimizce olumlu
bulunmuş, bu istemin Birlik Genel Kuruluna taşınması kabul edilmiştir.
Odamızın 29. dönem Oda organlarının belirlenmesi için yapılan seçimler ertesi gün
Oda Lokalinde gerçekleştirilmiştir. Bu seçimler sonucu Oda yetkili organları aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.
Oda Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Seçkin ĐNCEEFE
Cihangir ERGENE
Ümit R. ÜNCÜ
Nadir KARAPINAR
Đrfan BAYRAKTAR
Nedret DĐNER
Đlker ERTEM

Yedek Üyeler
Figen ÜNLÜ
Teoman GÜRCAN
Ahmet SÜNNETÇĐ
Muhittin OVALIOĞLU
Oğuz ÖZER
Zeki KANBER
Cemal KAYA

Oda Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Güher KOZAK
Aytaç ALPAT
Sezer GÖNCÜOĞLU

Yedek Üyeler
Doğan YILDIRIM
M. Tayfun ÖZUSLU
Ahmet TEZCAN

Oda Onur Kurulu
Asil Üyeler
Ömer YENEL
Tevfik GÜYAGÜLER
Sabri KARAHAN
Mehmet DÜNDAR
Hüseyin ÖZTEK

Yedek Üyeler
Tuncer DEMĐRÖZ
Mustafa ASLAN
Turgut ARIK
Ahmet BAŞOKUR
Şadi AKTAN

TMMOB Yönetim Kurulu
Osman DEMĐRAĞ
Đsmail KIROĞLU
Đrfan BAYRAKTAR
TMMOB Denetleme Kurulu

Çelik TEKĐN
TMMOB Onur Kurulu
Murat TURAN
Yönetim Kurulu en yaşlı üye Cihangir ERGENE’nin Başkanlığı’nda 29 Şubat 1984
tarihinde toplanarak aşağıdaki gibi görev bölümü yapmıştır;
Başkan
II. Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye

Seçkin ĐNCEEFE
Cihangir ERGENE
Ümit R. ÜNCÜ
Nadir KARAPINAR
Đrfan BAYRAKTAR
Đlker ERTEM
Nedret DĐNER

Dönem içinde Yönetim Kurulumuzda birçok istifaya yada görev değişikliğine
rastlanılmaktadır. Odamızın bu dönemlerde oldukça gelişmesi, çalışma dönemlerinin
değişen TMMOB yasası ile ikişer yıla çıkması ve gittikçe artan üye sayımıza yeterli
hizmetin verilememesi Yönetim Kurulumuzu çözüm üretmeye yöneltmiştir. Bu
sorunları aşabilmek için; Odamız kadrosunda boş bulunan görevli üye kadrosuna,
Genel Sekreterlik Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere bir üyemizi
atamayı uygun bulunmuştur. 1 Ağustos 1984 tarih ve 16/3 sayılı Yönetim Kurulu
kararında;

“Sayman Üye Nadir KARAPINAR’ın Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifasının kabulüne,
yerine birinci Yedek Üye Figen ÜNLÜ’nün çağrılmasına,” denilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 8 Ağustos 1984 tarih ve 17/3 sayılı kararı;

“Sayman Üye Nadir KARAPINAR’ın istifasıyla boşalan Sayman Üyeliğe Ümit R.
ÜNCÜ’nün, Yazman Üyeliğe de Dr. Đrfan BAYRAKTAR’ın getirilmesine,”
Ve yine 15 Ağustos 1984 tarih ve 18/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı;

“Maden Mühendisi Nadir KARAPINAR’ın görevli üye kadrosuna, Genel Sekreterlik
Yönetmeliği’nde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere atanmasına (Nedret
DĐNER’in karşı oyuyla) karar verildi.” denilmiştir.
Bu gelişmeler sonucunda Nadir KARAPINAR Odamızın profesyonel Genel Sekreterlik
kadrosuna atanmıştır. Dönem içinde Yönetim Kurulumuzdaki görev değişiklikleri
bununla tamamlanmamıştır. 17 Ekim 1984 tarih ve 24/5 sayılı Yönetim Kurulu
kararında;

“Yönetim Kurulu’ndan istifa eden Nedret DĐNER ve Figen ÜNLÜ’nün istifalarının
kabulü ve yerine yedek listede bulunan Teoman GÜRCAN ve Ahmet SÜNNETÇĐ’nin
çağrılmasına,”
9 Ocak 1985 tarih ve 32/4 sayılı Yönetim Kurulu kararında;

“Yönetim Kurulu Üyesi Teoman GÜRCAN’ın istifasının kabulüne ve yerine Yedek Üye
Muhittin OVALIOĞLU’nun çağırılmasına,”
4 Eylül 1985 tarih ve 49/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı

“Muhittin OVALIOĞLU’nun Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası ile boşalan Yönetim
Kurulu Üyeliğine Yedek Üye Oğuz ÖZEL’in getirilmesine,” kararları verilmiştir. Bu
istifalar ile dönem tamamlanmıştır. Yine Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 1984 tarih ve
4/3 sayılı kararında;

“Odamız TMMOB temsilcilerinden en az bir kişinin (Osman DEMĐRAĞ veya Đsmail
KIROĞLU) bilgi iletişimin sağlanması amacıyla, Odamızın Yönetim Kurulu
toplantılarında yer almalarına,” denilerek TMMOB çalışmaları ile Oda Yönetim Kurulu
çalışmaları arasında eşgüdüm sağlanmaya çalışılmıştır.
Dönem içinde Oda personelinde de ayrılma ve görev değişikliklerine rastlanılmaktadır.
Nadir KARAPINAR’ın Genel Sekreterliğe atanmasının ardından Oda personeline
bakıldığında; Muhasebeci: Hüsamettin ÖKTEM, Sekreter; Yurdanur ALKAN, Hizmetli;
Đpeş TÜRÜN olduğu görülmektedir. Daha sonra 23 Ocak 1985 tarihinde Müjdat
KILINÇ Odamız kadrosuna alınarak yetiştirilmek üzere muhasebe kursuna
gönderilmiştir. 15 Şubat 1985 tarih ve 37/3 sayılı Yönetim Kurulu kararında;

“Oda muhasebecisi Hüsamettin ÖKTEM’in durumu incelendi. 25/12/1984,
16/01/1985, 13/02/1985 ve 14/02/1985 tarihli dilekçeleri dikkate alındı. Kendisinin
yaşlılık, verimsizlik ve tutarsızlıkları nedeniyle 15 Şubat 1985 tarihi itibariyle görevine
son verilip, yasal haklarının hesaplanıp ödenmesine,” denilerek dönem
tamamlanmıştır.
Bence dönem içinde Yönetim Kurulumuzun en çok etkinlik gösterdiği ve uğraş verdiği
iki olay Jeofizik Mühendislerinin ayrı bir ihtisas Odası kurarak Odamız bünyesinden
ayrılmaları ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nun kabulü olayıdır.
1954 yılından beri Odamız bünyesinde çalışmalarını sürdüren jeofizik mühendisleri;
metalürji, seramik, petrol ve jeoloji mühendislerinin Odamız bünyesinden ayrılarak
ayrı birer ihtisas Odası kurmaları ve artan sayılarını da göz önüne alarak, 1978
yılından itibaren örgütlü bir yapıda, ayrı bir ihtisas Odası oluşturabilmek için Odamız
ve Türkiye Jeofizikçiler Derneği çatısı altında gayret göstermişlerdir. Bu amaçla
Türkiye Jeofizikçiler Derneği’nce 18 Eylül 1979 tarihinde Odamıza gönderilen
yazısında;

“TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI BAŞKANLIĞI’NA
Selanik Cad. 19/3 Yenişehir/ANKARA

Dernek Genel Kurulu’nun Yönetim Kurulu’muza verdiği yetkiye dayanılarak kurulan
“Jeofizik Mühendisleri Odası Kurma Komisyonu” çalışmalarını, gerekli yerlere
ulaştırmak üzere tamamlamıştır.
16.2.1979 tarihinde Yönetim Kurulu’na gerekçeli kurma istemini ve ekteki imzalı
listesini teslim etmiştir.
TMMOB Kanunu’nun 50. maddesi gereğince ekte gönderilen Jeofizik Mühendisleri
Odası Kurma isteminin görüşülerek karara bağlanmasını dileriz. Saygılarımızla,
Türkiye Jeofizikçiler Derneği
Cengiz ÖNCEL Cihangir ERGENE

(Đmza)
Yazman Üye

(Đmza)
Başkan)

JEOFĐZĐK MÜHENDĐSLERĐ ODASI KURMA KOMĐSYONU
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik darboğazın oluşmasındaki etkenlerden birisi
de, bilinen özkaynaklarımızın yeterince halkın yararına değerlendirilmemiş olması ve
bu özkaynaklarımızdan başta gelen yeraltı doğal kaynaklar potansiyelinin (tam olarak
bilinememesi, ortaya çıkarılmış olması) bilinenlerin yeterince değerlendirilememiş
olmasıdır.
Ulusal gelirimiz içinde madencilik sektörünün payı % 2 civarında olup bu rakam
yeraltı doğal kaynakları bakımından zengin olması gereken ülkemiz için çok düşüktür.
Madencilik sektörünün ulusal gelirimizdeki payının hızla arttırılmasında en büyük
görev kuşkusuz yerbilimcilerine düşmektedir.
Jeofizik mühendisi; yeraltı doğal kaynaklarının jeofizik yöntemlerle havada, karada ve
denizlerde araştırılıp, bulunması, imar, iskan ve bayındırlık işleri için gerekli zemin
etütlerinin yapılması ile deprem konusundaki bilimsel çalışmaların ekonomik ve kesin
sonuçlara ulaşarak gerçekleştirilen, jeofizik uygulamalı jeofizik ve mühendislik
formasyonuna sahip bu işleri yerine getiren teknik bir meslek adamıdır.
Türkiye’de bugüne kadar jeofiziğin yurt ekonomisine katkısının önemi yeterince
anlaşılamamıştır. Bilindiği gibi ülkemiz aktif deprem kuşağında yer almakta, bu
nedenle büyük manevi ve maddi kayıplara uğramaktadır. Son yıllarda yeryüzünde
enerji hammadde kaynaklarının azalması, tiplerinin değişmesi, yeni kaynakların
araştırılıp bulunması zorunlu hale gelmiştir. Baraj, tünel, köprü, hava ve deniz
limanları, yol inşaatları, büyü yapıların ve toplu yerleşme merkezlerinin yer seçimi vb.
gibi karşılaşılan mühendislik problemlerinin çözümünde en yetkili meslek elemanları
kuşkusuz jeofizik mühendisleridir.
TMMOB 22. Genel Kurulu’nda alınan “yakın ihtisas dalları olan odaların birleştirilmesi”
yönündeki ilke kararı gereğince, Birlik Yönetim Kurulu’nca oluşturulan komisyon
TMMOB 24. Genel Kuruluna kadar bu ilke kararını hayata geçiremezse, yukarıda
kısaca değinilen ülke sorunlarının çözümünde en yetkili meslek elemanı olan jeofizik

mühendislerinin bir örgüt içinde toplanarak ülke yararına jeofizik sorunları açısından
en etkin görevi yapmak, demokratik, ekonomik, sosyal hak ve özgürlüklerini almak
amacıyla, TMMOB bünyesi içinde Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO) nın kurulması
gerekmektedir.
Saygılarımızla,
Jeofizik Mühendisleri Odası Kurma Komisyonu.”
Bu gelişmeler üzerine Yönetim Kurulumuz Odamız bünyesinde bulunan jeofizik
mühendislerinin bu talebini TMMOB’ye ileterek durumu bildirmiştir.

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Başkanlığı’na
Ankara
Odamıza üye olarak kayıtlı bulunan 78 jeofizik mühendislerinden 65’inin, ayrı Oda
kurma istemini kapsayan imzalı dilekçeleri ektedir.
TMMOB Yönetmeliği’nin 50. maddesi uyarınca gerekli işlemin yapılmasını dileriz.
Saygılarımızla
Zeki DOĞAN

(Đmza)
TMMOB Maden Müh. O.
Genel Sekreteri”
Bu girişimler o yıllarda çeşitli nedenlerle sonuçlandırılamamış ve Odamızın 29. Genel
Kurulunda alınan bir karar ile, Jeofizik Mühendisleri Odasının oluşturulması için
Yönetim Kuruluna görev verilmiştir. Bu görev doğrultusunda kollarını sıvayan
Yönetim Kurulumuz, Türkiye Jeofizikçiler Derneği Yönetim Kurulu ile görüşmeler
yaparak yeni kurulacak Odanın yer sorunu ve mali durumu ile ilgili çalışmalar
yapmıştır. 15 Ocak 1986 tarih ve 58/4 sayılı Yönetim Kurulu kararında;

“Türkiye Jeofizikçiler Derneği Yönetim Kurulu’nca Jeofizik Mühendisleri Odası
kurulması konusunda yapılan öneri görüşülerek, bu girişimin desteklenmesine ve her
türlü çalışmanın yapılmasına,” denilmiştir.
Odamıza kayıtlı Jeofizik Mühendislerinin ayrı bir Oda kurabilmeleri konusunun TMMOB
Genel Kurul Gündemine alınması için, çalışmalar yapılması ve bu çalışmaların
Odamızın 30. Genel Kuruluna sunulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulumuz
aldığı bir kararla, Jeofizik Mühendisleri Odası Kurucu Yönetim Kurulunun A. Tuğrul
BAŞOKUR, Yavuz DĐLBAZ, Mehmet ATEŞ, Erden ERCAN, Cemal KAPLANCI, Altan
ĐÇERLER ve Osman DEMĐRAĞ’dan oluşturulmasına ve TMMOB Genel Kuruluna
önerilmesine karar vermiştir. Nisan 1986 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Genel
Kurulunda Odamız görüşü kabul edilmiş ve 1986 yılında da Jeofizik Mühendisleri
Odası resmen kurulmuş ve ilk genel kurulunu 29-30 Kasım 1986 tarihinde yaparak
oda organlarını seçmiştir.

Odamızın 29. döneminde sektörümüz de oldukça hareketli günler yaşamıştır.
Ülkemizde madencilik mevzuatını düzenleyen ve 1954 yılında yürürlüğe girmiş ve o
günlerde yürürlükte olan 6309 sayılı Maden Yasası değiştirilmiştir. Bu değişiklikle 30
yılı aşkın süredir maden mevzuatımızı düzenleyen temel yasa tarihin malı olmuştur.
Bu otuz yılda, sektörümüzü derinden ilgilendiren, bir anlamda yapısını etkileyen
hukuki olaylarda olmuştur. Örneğin 2172 sayılı yasa ile bazı kömür, demir ve bor
sahalarının işletme hakkı devletçe geri alınmıştır. Ancak bu yasa bor konusunda
işlerlik kazanırken kömürde kısmi bir uygulama alanı bulabilmiş, demirde ise fiili
olarak işlerlik kazanamamıştır. 2840 sayılı yasa ile de bor tuzları devlet işletmeciliği
açısından önemini korurken, son yıllarda varlığı ve önemi hissedilen trona ve kuru
petrol olarak bilinen asfaltitler, ayrıca nükleer enerji hammaddelerinin işletilmesi
nitelik ve nicelik önlemlerine dayandırılarak, devlete bırakılmıştır. 2840 sayılı yasa ile
linyit sahalarının rezerv bakımından en önemlileri (Muğla-Yatağan, Sıvas-Kangal,
Çanakkale-Çan gibi ...) kamu kurumlarında kalmış, aynı durum demir yatakları için de
geçerli olarak büyük demir yatakları kamu kurumlarının sorumluluğuna bırakılmıştır.
6309 sayılı yasa gerçekten ömrünü doldurmuş mudur? Bu, yanıt verilmesi zor ve
önemli bir sorudur. Çünkü 6309 sayılı yasa yürürlüğe girdiği 1954 yılından 1985’e
kadar tam anlamıyla bir uygulama olanağı bulamamıştır. Bu garip gerçek, yasanın
uygulanmasında asli görevli olan Maden Dairesi’nin (daha sonra MĐGEM), gerekli
örgütünü kurmayıp, bir takım hukuki görevlerini yerine getirememesinden büyük
ölçüde kaynaklanmıştır. 6309 sayılı Yasa’da adı geçen ama otuz yılı aşkındır, hatta
artık nerede ise yürürlükten kalkacak duruma gelmesine karşın hâla çıkarılmayan
yönetmelikler vardır. Ayrıca 6309 sayılı Yasa’nın uygulanamayan maddeleri vardır.
6309 sayılı yasa sınanmadan yürürlükten kaldırılmıştır.
3213 sayılı Maden Kanunu hazırlanırken, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu,
madde bazında öneri hazırlama, öneriler geliştirme konusuna rağbet etmemiştir. Bu
konuda Odamıza bazı üyelerimizden “Öneri Taslak” hazırlayıp kamuoyuna duyurmak
önerileri de gelmiştir. Ancak Yönetim Kurulumuzun davranışı bu yönde olmamıştır.
Maden Mühendisleri Odası bu konuda ikili bir görüş geliştirmiştir. Bu görüşler;
genelde yeni mevzuatın genel karakterleri üzerinde bazı önerilerle, özelde
meslektaşlarımızın etkinlik alanlarını arttırıcı öneriler olarak belirmektedir.
1985 yılında Odamıza gelen haberlere göre; yürürlükte olan 2840 sayılı yasa, yeni
mevzuat düzenlemeleri ile birlikte yürürlükten kaldırılacaktır. Bu, bor tuzlarının,
tronanın, nükleer enerji hammaddelerinin özel sektöre devrini getirecektir. Yeni
düzenlemelerle yabancı sermaye madencilik yatırımlarına daha fazla çekilmek
istenmektedir. Üzerinde kıskançlıkla durduğumuz, yenilenemez, üzerinde gelecek
kuşakların da hakkı olan yeraltı servetlerimizin işlenmesinde birde yabancı sermayeye
yer vermeye Odamız öteden beri karşıdır. Madenciliğin riskli olduğunu, yoğun bir
sermaye ve yüksek düzeyde teknolojik bilgi istediğini zaten çoğu marjinal olan maden
işletmeciliğimizde sosyal faydaların, ticari kârdan önde gelmek zorunluluğunu dönem
içinde Odamız birçok kez vurgulamıştır.

Odamız 3213 sayılı Maden Kanunu’nun hazırlanışı sırasında elinden geleni yapmış,
gerekli olduğunu hissettiği zamanlarda basın bildirileri ya da makaleler üretip basına
dağıtmıştır. Ancak bunların çoğu günlük basında yer almamıştır. Bu çabalara örnek
olmak üzere, basında hiç yer almayan bir duyurumuzu burada yayınlıyoruz.

“BASINA ve KAMUOYUNA
Madencilik, riski özellikle arama-geliştirme aşamasında çok fazla ve sermaye yoğun
bir girişimdir. Cılız bir sermaye ile defineciliği andıran türden bir madenciliğin ülke
ekonomisine katkısı söz konusu olamaz. Tersine “kaymağın” alınmasıyla oluşacak
tahribat nedeniyle uzun vadede çok zararlar getirecektir. Ülkemiz bir-iki maden türü
dışında madensel hammadde yönünden yoksundur. Birçok maden rezervimiz ancak
sosyal faydalar dikkate alındığında işletilebilir kavramı içine girmektedir. Bu sosyal
fayda dikkate alınmaz sadece maksimum ticari kâr gözetilirse-ki bu, günümüz özel
sektörünün anlayışıdır-ya pek çok maden işletilemeyecek yada çoğunun kaymağı
alınmak yoluna gidilecektir.
Yukarıda kısaca değindiğimiz genel doğruların ışığı altında, dünya rezervlerinin %
66’sının ülkemizde bulunduğu bor tuzlarının Etibank’tan alınarak özel sektöre devrinin
bu doğal kaynağımızın daha iyi değerlendirilmesini sağlayamayacağına
inandığımızdan-ki bu, üretim ve ihracat rakamlarına bakıldığında çok iyi
anlaşılmaktadır- bor tuzlarının devlet tekelinden çıkarılmasını benimsememize olanak
yoktur.”
Odamızın konuya bir başka açıdan yaklaşımı da mesleki taleplerdir. Bu konuda
Madencilik Dergisinin Şubat 1985 sayısında; “Nitekim, DPT’nda düzenlenen iki

toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Seçkin ĐNCEEFE ve Zeki KANBER kişisel olarak
katılmışlar ve topluluğumuzun etkinlik alanlarını doğrudan ilgilendiren konulardaki
görüşlerini yetkililere iletmişlerdir. Adı geçen iki arkadaşımız, yasanın özüne ve
işleyişine ilişkin görüşleri saklı kalmak üzere; arama izni istemi, bulunmuşluk istemi,
fenni nezaretçi atama usulü, projelerin gerçekleştirilmesi sırasında gereksinilecek
öğelerin sağlanma biçimi ve raporlarda adı geçen teknik elemanların meslek
Odalarınca denetlenmesi konularında yer almasında yarar gördükleri düzenlemeleri ve
aşamalarda çeşitli kuruluşlar ile Maden Mühendisleri’nin üstlenmeleri gereken yetki ve
sorumlulukları belirtmişlerdir. Bu görüşlerin iletilmesi sırasında maden arama
kavramına da değinen arkadaşlarımız; arama olayının ekonomik ve mühendislik
yönleri olan bir bütün olduğunu, bu nedenle herhangi bir oluşumun maden yatağı
olup olmadığının ancak teknik ve ekonomik açılardan çok yönlü değerlendirmekle
anlaşılabileceğini dolayısıyla da bir arama sürecinin içerisinde çok çeşitli disiplinlerden
elemanların uyum içerisinde yer almalarının gerektiğini anlattıktan sonra bu bütünlük
içerisinde Maden Mühendisleri’nin sorunlarını vurgulamıştır.”
Bütün bunların dışında 1985 yılında, tüm meslektaşların üzerinde durduğu ortak bir
iki noktayı da hatırlatmakta yarar görmekteyiz.
- Yasada mevzuat hakkında pek çok belirleyici olay yer almalıdır. Yönetmeliklere
bırakılan hususlar yasayı belirleyici nitelikte olmamalıdır.

- Fenni nezaret kavramına açıklık getirilmeli, tek tip sözleşmelerle fenni nezaretçi
göreve tayin ve azil koşulları işverenin keyfine bırakılmamalıdır.
- Yeni yasada çevre kirliliğini ve tahribatını engelleyici yaptırım gücü olan etkin
önlemler yer almalıdır.
- Meslek Odası gerekli projeleri irdeleyen bir yapı içinde yasada yer almalıdır.
Bu çalışmaların dışında Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik IX. Kongresi Mayıs
1985’te Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulunun da bir bildiri sunduğu
kongrede, Odamızın 30. yılını irdeleyen bir açıkoturum ile Türkiye Madenciliği’nin 50
yılını değerlendiren açık oturum dikkati çeken tartışmalar olmuştur. Yine dönem
içinde IV. Kömür Kongresi de Zonguldak Şubemizce Zonguldak’ta gerçekleştirilmiştir.
Her iki kongrede de Kongre Yürütme Kurullarının da görüşleri alınarak Üniversitelerin
Maden Mühendisliği Bölümleri’nden 5’er öğrencinin yatak ve yol masrafları Odamızca
karşılanmak üzere davet edilmiştir. 1983 yılının Şubat ayında toplanan Türkiye
Madencilik Bilimsel ve Teknik VIII. Kongre Bildiriler Kitabı Ocak 1985’den itibaren
delegelere dağıtılmış, Mayıs 1984’de düzenlenen Türkiye IV. Kömür Kongresi’nin
bildirilerini içeren kitabın basımı da dönem içinde tamamlanmıştır.
Dönem içinde Oda yayın çalışmalarının düzenli bir şekilde sürdürülebilmesine özen
gösterilmiştir. Bir önceki dönemden kalan ve yayımı bu dönemde gerçekleştirilen bir
özel sayı ile birlikte 1984 yılında 5 adet Madencilik Dergisi yayınlanmıştır. Ayrıca 22
Ekim 1984 tarih ve 18553 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Maden
ve Taş Ocakları Đşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak Đşçi Sağlığı ve Đş
Güvenliği Önlemlerine Đlişkin Tüzük” , Odamız tarafından cep kitapçığı olarak
bastırılmış ve üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Doç.Dr.Tevfik UTĐNE
tarafından çevrilen “Hidrometalurjik Süreçlerin Kimyası” isimli kitabın Odamız yayını
olarak basılmıştır.
Odamızın 29. dönemi içinde gerçekleştirdiği bir diğer önemli etkinlik de Oda
Lokalimizde periyodik olarak organize edilen “Teknik Söyleşiler”dir. Bu söyleşiler
üyelerimizin yoğun olarak çalıştığı MTA, TKĐ, Etibank, KBĐ gibi önemli kamu
kuruluşlarında duyurularak üyelerimizin gelişen madencilik teknik ve biliminden
yararlanması sağlanmıştır. Bu söyleşiler;
Tarih

Konuşmacı

Konu
Ülkemizde Elmaslı Karot Sondajcılığının Durumu
25 Mayıs Yıldırım ÖZBAYOĞLU
ve Sorunları
29 Eylül Çetin YEMYEŞĐL
Madencilikte Tünelcilik
27 Ekim Prof.Dr.Tacettin ATAMAN Madencilikte 50 Yıl
24 Kasım Metin ÖZDOĞAN
Açık Đşletmecilik
22 Aralık Osman DEMĐRAĞ
Mühendislik Jeofiziği ve Çeşitli Uygulamaları
Ömer YENEL
26 Ocak Đsmail KIROĞLU
Madencilik Yatırım Projeleri
Mehmet KAYADELEN
23 Mart
Ziver ÖNCEL
Madencilikte Rezerv ve Kaynak Sınıflandırmaları
Maden Aramalarında Yeni Jeofizik Yöntemler ve
27 Nisan A. Tuğrul BAŞOKUR
Ekonomik Minerallerin Ayırımı

30 Kasım Doç.Dr. Ergin ARIOĞLU

Türkiye’de Linyit Madenciliği ve Sorunları

başlıkları altında düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulumuz, mühendislerin ve tüm çalışanların ücretlerini katsayılar arasına
sıkıştırılmasına, yarattığı ve yaratabileceği değerlerle bağlantılı olmayan, nispi ücret
artışlarının yerine işin özelliği ve ağırlığına bağlı bir ücret sisteminden yana olduğunu
her fırsatta vurgulamıştır. Meslektaşlarımızın mevcut ücret sistemi içerisinde benzer
görevleri ifa edenlerden daha az ücret almalarını engellemek üzere ve eşit işe eşit
ücret prensibine dayalı bir uygulamadan yana tavır alarak sektörde yönetim erkini
elinde tutan tüm görevlilerle görüşülmeye çalışılmış, özel hizmet tazminatı
kararnamesinde meslektaşlarımızın zarar görmesine neden olacak yoruma açık bölüm
kısmen düzeltilebilmiştir.
Dönem içinde iki kez kutlanılan Madenciler Bayramı Odamız öncülüğünde organize
edilmiş ve her seferinde coşku ile kutlanılmıştır. 40 ve 50 yıllarını meslekte onurla
geçiren üyelerimize plaketler verilmiştir. Ayrıca ülke madenciliğinde 50. kuruluş
yıllarını kutlayan MTA, Etibank ve EĐEĐ’ne de bayramın anısı olarak plaketler
verilmiştir. 1984 yılında Madencilik Bayramı Ankara, Zonguldak, Kütahya, Elbistan,
Seydişehir ve Đstanbul’da; 1985 yılında yine Ankara, Zonguldak, Kütahya, Elbistan,
Seydişehir, Soma, Erzurum ve Đstanbul’da kutlanılmıştır.
Dünya Madenciler Gününün 1 Aralık 1984 günü kutlanılmış ve Türkiye Düzenleme
Komitesi; Başkan Ş. Đbrahim KALLĐOĞLU öncülüğünde, Đsmail KIROĞLU, Tuncer
DEMĐRÖZ, Fikret ÖZBĐLGĐN, Ahmet KALKAN, Ümit R. ÜNCÜ, Nadir KARAPINAR, Oğuz
ÖZEL, Oktay YALGIN ve Ali BAŞOL’dan oluşturulmuştur. 7 Aralık 1985 günü kutlanılan
Madenciler Bayramı da Nizamettin ÇOBAN’ın başkanlığında Türkiye Düzenleme
Komitesi Đsmail KIROĞLU, Ahmet KALKAN, Oktay YALGIN, Fikret ÖZBĐLGĐN, Tuncer
DEMĐRÖZ, Ümit R. ÜNCÜ, Asım KUTLUATA, Muhterem KÖSE, Mustafa GÜZEL, Saffet
DURAK, Yusuf AYDIN, Safter ĐPLĐKÇĐOĞLU ve Nadir KARAPINAR’dan oluşturulmuştur.
Odamızın 29. döneminde gerçekleştirilen diğer çalışmaları da şu şekilde sıralamak
mümkündür.
- Yönetim Kurulumuzca belirlenen Yayın Kurulu Üyeleri: Tevfik GÜYAGÜLER, Mehmet
KAYADELEN, Đrfan BAYRAKTAR, A.Tuğrul BAŞOKUR, M.Fikret ÖZBĐLGĐN, Orhan
BEKTĐMUROĞLU, Sezer GÖNCÜOĞLU, Neş’e ÇELEBĐ, M.Ali HĐNDĐSTAN ve Nedret
DĐNER’dir.
- Odamızda bulunan dokümanların daha derli toplu bulunabilmesi için halen
kullandığımız camlı kütüphane 18 Temmuz 1984 tarihinde 25.000 TL’ye satın
alınmıştır.
- TMMOB tarafından düzenlenen “Nükleer Santraller” paneline Odamız adına Ümit
R. ÜNCÜ katılmıştır.
- Zonguldak Şubemiz Genel Kuruluna Odamız adına Yönetim Kurulundan Seçkin
ĐNCEEFE, Cihangir ERGENE ve Đlker ERTEM katılmışlardır.

- Dönem içinde bir milyon ton kömür ithal edilmesi üzerine Yönetim Kurulumuz bir
basın açıklaması yaparak, yerli kömürlerimizin kalitesi ve ithalatın sakıncalarına
değinmiştir. Ayrıca ülkemizdeki linyit rezervlerimiz ve kullanılabilirliği konusunda
Odamızca hazırlanan rapor sektörümüzü bilgilendirmek üzere ilgililere sunulmuştur.

