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4 ARALIK DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ MESAJI
yüz karası değil, kömür karası
böyle kazanılır ekmek parası.
Yüreğinde insan sevgisi, barış, kardeşlik, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık tutkusu bulunan; güzel günlerin bir ağaç
gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine, omuz
omuza kurulacağına inanan ve bu inançla bulunduğu
her yerde; Soma`da, Ermenek`te, Kozlu`da, Karadon`da, Elbistan‘da, Kemalpaşa`da, Dursunbey`de, Gediz`de, işyerinde, sokağında, mahallesinde, köyünde kentinde mücadele eden; başka türlü bir dünyanın mümkün
olduğuna ve çocuklarına daha onurlu bir geleceği sunabileceğine dair sarsılmaz bir kararlılığı olan herkesi madencinin öfkesi, umudu, direnişiyle selamlıyoruz.
İzmit`te, Roma İmparatorluğu`nun zulmünden kaçıp
madencilere sığınan Santa Barbara, 4 Aralık`ı bütün
dünya madencilerine armağan ederek, madencilerin
onurlu mücadelesi ile yazılan tarih bir destan şeklinde
kayda geçti. Çünkü biz yerdeydik; Seattle`da, Zonguldak`ta, Mentawai`de, Cape Town`da, And Dağları`nda, Delhi`de, dünyanın bütün yer altı zenginliklerinin
emekçi nefesimize karıştığı dehlizlerde, şevlerde, galerilerde, aynalarda… Zulüm nerede katmerlendiyse,
madenciye daha da katmerlisi bahşedildi. Nerede talan,
peşkeş, sömürü olduysa, en çok madenciden çalındı.
Çünkü en yoğun emek madencinindi; bunun sonucunda, en büyük öfke de madencinin oldu.
Dünyanın her yerinde 4 Aralıkları bir mücadele gününe
çeviren, coşkuyla kutlayan madenciler; ülkemizde yaşadığımız iş cinayetlerden dolayı acılar içerisinde...
Hepinizin huzurunda başta Soma olmak üzere Ermenek`te, Şırnak`ta, Zonguldak`ta, Elbistan‘da, Yatağan’da
ve adını sayamadığımız onlarca yerde canlarını kaybeden, aralarında meslektaşlarımızın da bulunduğu maden emekçilerini saygıyla anıyoruz.
Yerin yüzlerce metre altında her türlü tehlike ve zorluğa
karşı doğayla mücadele ederek yer altı zenginliklerimizi üreten, gerektiğinde bu uğurda yaşamını kaybeden
üyelerimize ve maden emekçilerine sadece bizlerin değil
toplumun tüm kesimlerinin vefa borcu bulunmaktadır.
Her gün aileleri tarafından “hayırlı işler” diye uğurlanan
ve her akşam “geçmiş olsun” diye karşılanan bu insanlara
ve mesleğe sahip çıkmak bir insanlık görevidir.
Dünyanın değişik yerlerinde, yaşadığımız coğrafyada ve
ülkemizde geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl içerisinde

de yüzlerce insanın ölümü ile sonuçlanan katliamlar, devam eden savaşlar tüm insanlığın vicdanını yaralamış ve
geleceğe dair endişelerin artmasına neden olmuştur.
Santa Barbara’ya sahip çıktığımız gibi savaşa karşı barışa,
ölüme karşı yaşama sahip çıkamaya devam edeceğiz.
Santa Barbara’ya sahip çıktığımız gibi bağımsızlığa ve
özgürlüğe sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Santa Barbara’ya sahip çıktığımız gibi eşitliğe ve adalete
sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Santa Barbara’ya sahip çıktığımız gibi demokrasiye laikliğe ve cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak yaşamın
her alanında mücadele ettik ve etmeye de devam edeceğiz.
Biz yola çıkarken şanslıydık.
Önümüzde yaslanabileceğimiz çok güçlü bir gelenek
vardı.
Çünkü üniversiteleri, işyerlerini, fabrikaları, maden
ocaklarını ve Anadolu topraklarını karış karış dolaşan
elinde kalemi, dilinde özgürlük özlemiyle dolu türküleri
halklara taşıyan Harun Karadenizler, Teoman Öztürkler
vardı.
Onlardan bayrağı devralarak kapitalizm çağının zulmüne karşı mücadeleleriyle Rüştü Ovalıoğulları, Tuğrul Erkin’ler, Seçkin İnceefe’ler, Mustafa kavruklar, Zeki
Doğanlar ve daha niceleriyle bir devrimci mühendisler
kuşağı vardı.
Bilincimizde, hayallerimizde ve hedeflerimizdeler.
Sazımızda sözümüzde masvami düşlerimizdeler.
Buradalar, aramızdalar,
65 yıldır dimdik ayaktaysak ve yıkılmıyorsak,
Köklerimizin bu denli güçlü olmasındandır.
Onlara binlerce teşekkür, binlerce selam.
4 Aralık Dünya Madenciler Günümüz Kutlu Olsun
Saygılarımızla;
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
04 Aralık 2019
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MESLEĞİMİZDE 70. YILINI DOLDURAN MADEN MÜHENDİSLERİ
SİCİL NO ADI SOYADI
166 PARİSA GÖNÜLDEN
496 M. NAZIM ÖZBİLGİN

MESLEĞİMİZDE 60. YILINI DOLDURAN MADEN MÜHENDİSLERİ
SİCİL NO ADI SOYADI
621
624
625
626
627
631
633
635
639
640
642
649

MUHTEREM VARDAN
İLHAN HASANREİSOĞLU
ALİ TEMİZÖZ
MEHMET YAŞAR ETHEM
ACAR ÖZEL
MEHMED SEMİH ALTAN
AHMET DEMİROĞLU
MUSTAFA ÇETİN ERTAN
İSMAİL HAKKI HAYIRLIOĞLU
NACİ SÖNMEZ
ERDİL AYVAZOĞLU
ERTUĞRUL TOPUZ

SİCİL NO ADI SOYADI
650
651
652
653
658
661
664
676
685
721
736
738

ÖZER YILMAZ AYIŞKAN
NAİL ZUBEYİROĞLU
ERDAL YILDIRIM
MEHMET TUTAL
MEHMET GÜLTEKİN YANDIMATA
GÜLTEKİN GÜNGÖR
ORHAN GÜÇKAN
DEMİR KAYA AÇAR
MELİH TURHAN
COŞKUN UNAN
YÜCEL EROĞLU
ERDÜŞ ÖRNEK

MESLEĞİMİZDE 50. YILINI DOLDURAN MADEN MÜHENDİSLERİ
SİCİL NO ADI SOYADI
1354
1363
1384
1387
1388
1392
1394
1397
1412
1414
1415
1419
1420
1424
1427
1428
1429
1431
1432
1437
1441
1447
1448
1449
1455
1459
1460

Ö. CEMAL SARIMEHMETOĞLU
ALİ AŞKIN PERİNÇEK
MEHMET MAKİNACI
RİFAT ÇAĞATAY
ABDURRAHMAN ONAT
AHMET NEDİM KIRGIZ
ERGİN ARIOĞLU
MEHMET ARPACI
ERDAL AYABAKAN
ÜNAL EBCİM
ALİ ENDER PEKDEMİR
ALPARSLAN GİRAYALP
İSMAİL YALÇIN ZAİM
NECDET SAVAŞ
AYHAN BAYHAN
ÖMER YENEL
MEHMET ÇETİN YEMYEŞİL
SAİM BİRKAN
HESNA HATİCE PEKŞEN
NEDİM CİNGÖZ
ALİ DURMUŞ
HASAN YÜKSEL
ÇETİN UYGUR
HASAN ŞÜKRÜ SÜLOĞLU
ABDURRAHİM ÖZGENOĞLU
CEMALETTİN SOLAK
AHMET NEZİH ONAT

SİCİL NO
1463
1465
1468
1470
1476
1480
1481
1485
1487
1488
1498
1499
1506
1514
1527
1541
1579
1605
1607
1647
1659
1693
1743
1746
2073
2079
2172

ADI SOYADI
SERVET GALATA
İSMAİL TANKUT DOĞDU
MERAL BAYRAK
JALE KAYIHAN
HASAN KAVUNCU
HÜSEYİN ÖZLÜTAŞ
TUNCER AKERMAN
DURSUN KAYA PARALI
NASUH GEDİK
TEVFİK GÜYAGÜLER
BÜLENT BELGESOY
M.ATİLA ÖCAL
MUAMMER COŞKUN
YENER CANDER
SEYFİ KULAKSIZ
MUSTAFA HATİPOĞLU
UĞUR ERGEN
BEHÇET ASLIM
YALÇIN ÇİRİNGEL
ERGÜN UMUT
CAHİT AKBULUT
METİN ÖZDOĞAN
ABİDİN TEMEL
NURİ BİRTEK
FERUDUN YILDIRIM
HALİM DEMİREL
HAKKI TARIK ÖZKAHRAMAN
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MESLEĞİMİZDE 40. YILINI DOLDURAN MADEN MÜHENDİSLERİ
SİCİL NO ADI SOYADI
2584
2589
2590
2591
2599
2604
2608
2611
2613
2614
2615
2616
2619
2620
2621
2622
2623
2625
2627
2631
2632
2633
2634
2635
2637
2638
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2657
2659
2660
2662
2665
2666
2667

PAŞA KAYA
NECDET ÇOBAN
NEDİM ÖZTURAN
ABDURRAHMAN BURKAY
HAYDAR ERKAN
MAHMUT AÇIKGÖZ
BÜLENT GÜLER
SABAHATTİN ÖZTAŞ
M. ZEKİ KÖSEOĞLU
TALAT YAZGILI
HÜSEYİN ERTUĞRUL TEMEL
AHMET ÜNAL
İSMET TEKİN ARSLAN
SEDAT ŞÜKRÜ ÜNLÜTÜRK
OSMAN NURİ PEKİN
KAMİL DİNÇER ERER
MEHMET SALİH ATUĞ
NURİ ŞAHİN
HALİM AYDIN
ERSİN YAVUZŞEN
SÜLEYMAN ÖZÜDOĞRU
ÖNDER ÇELEBİ
MUSTAFA PEHLİVAN
ALİ İHSAN SAĞLAM
B.SAMİ ALTIN
VEDAT REHA MERT
BİLAL İPEKÇİ
ERTUĞRUL BAŞKENT
HASAN İSKEÇMAN
MUAMMER BULUT
İSMAİL ÇAKIR
ERCAN DEMİRCAN
MUHİTTİN GÜNEY
NECDET BİÇER
NEHMET ULUSAY
SALİH ERSAYIN
SÜLEYMAN ÖZGÜL
ÖMER AYDAN
İBRAHİM YALÇIN
FARUK DOĞUÇ
ÜNAL ALINCA
RIZA BİLECİK
CAFER CENGİZ GÖZTEPE
İBRAHİM NECDET DESTANOĞLU
İBRAHİM YILMAZOĞLU
CEMAL HALİL ALTUĞ
KADİR ATLIHAN ÖGE
MEHMET KAYA

SİCİL NO
2668
2669
2670
2672
2675
2677
2678
2679
2680
2682
2683
2684
2685
2687
2689
2690
2692
2693
2694
2697
2699
2702
2703
2704
2707
2708
2709
2710
2711
2717
2718
2720
2721
2723
2724
2725
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738

ADI SOYADI
MUSTAFA CANBEY
CENGİZ YİĞİTTÜRK
NİZAMETTİN ÇAPKINOĞLU
CUMHUR ARICAN
KASIM YILDIZ
SELAHATTİN AYDEMİR
SELAMET GÜRBÜZ ERÇELEBİ
MEHMET DOKTAN
İBRAHİM YALÇIN
MUHİTTİN FIRAT TOKGÖNÜL
AHMET TOP
MEHMET ALİ KARAGÖZ
MUSTAFA MESUT YILDIZALP
AHMET YAMIK
MAHMUT GÜNCÜ
MEHMET KAN
HASAN SEDAT ÖKSÜZTEPE
ŞİNASİ GÜLEN
ADİL KURALI
MUZAFFER KÖNDEL
HASAN ALİ ERDAL
SERDAR ERTÜRK
MEHMET MACİT BİRLİK
RAŞİT BAKKALOĞLU
ÖNER YILMAZ
KAZIM ÖZCAN
MUSTAFA ATIF ÖZOĞUZ
APTULLAH ERİŞKİN
B. SÜHA AKSOY
DENİZ MAMUREKLİ
BAYRAM ALTINTOP
TAYFUN ÖZCAN
MEHMET KİREMİTÇİ
ASIM KALELİOĞLU
MEHMET LEVENT YAZICI
DURSUN METE TEKKÖKOĞLU
MAHMUT ORHAN PATIR
KEMAL REŞİT KUTLU
ERKAL SİNAN ARSLAN
SUAT AYBEK
METİN TOKATLIOĞLU
İBRAHİM NOSTAR
ALPASLAN ERSEN
FİKRET OLTULU
MEHMET ENDER ARKAN
NAZIM ZEKİ GÜNEY
HASAN ÜMİT GÖKVARDAR
YAŞAR KAR
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SİCİL NO ADI SOYADI
2740
2741
2743
2744
2745
2746
2747
2750
2752
2753
2754
2755
2757
2760
2762
2763

NEJAT ÖZTURAN
FAHRETTİN KILINÇ
SİNAN URHAN
SAFFET DURAK
MEHMET GÖK
ATTİLA ÖNŞAN
YEMLİHAN YÜREKLİ
CAHİT HİÇYILMAZ
NECDET KÖKSAL
AHMET TAHSİN EKİM
MESUT TABAK
ATİLLA ÖZKUŞAKSIZ
AHMET SELAMİ SOYLU
METİN UYAR
NECMETTİN ÇİÇEK
ZEKİ KARLI

SİCİL NO
2768
2771
2803
2806
2819
2838
2839
2945
3040
3095
3343
3369
3730
4514
5987
10602

ADI SOYADI
KENAN BENLİOĞLU
BARBAROS YÜRÜM
ALİ MOTORCU
KUDRET AKHAN
İRFAN YILDIRIM
EYÜP MUSTAFA DOĞRUER
FAHRİ BOZAT
ÖMER MOL
İSKENDER ATASOY
ARİF HİKMET KILINÇ
HAKAN CENGİZLER
GÜROL ÇİFTÇİ
NACİ ENGİN KARAOSMANOĞLU
BEHZAT ALTINDAĞ
ENDER SÖNMEZ
KEMAL KARAOĞLU

MESLEĞİMİZDE 60. YILINI DOLDURAN
MADEN MÜHENDİSLERİ
Muhterem Vardan
Oda Sicil No: 621

Sırası ile, Yıldız Teknik okulu Makine Müh. Bölümü,
Zonguldak Maden Teknik okulu Maden Müh. Bölümü,
Ankara Erkek Teknik Öğretmen okulu ve İzmir Yüksek
Teknikerlik okullarını kazandım.
Ancak, ailemizin maddi durumu dolayısı ile Yıldız da
okuyamadım ve Burslu kazandığım Zonguldak Maden
Teknik okullarına gittim.

ÖZGEÇMİŞ
20.06.1936 da Amasya’da doğdum. İlk ve Orta tahsilimi
Amasya’da yaptıktan sonra iftihara geçmem dolayısı ile
1952 yılında Edirne Sanat Enstitüsüne gittim ve 1954 haziranında mezun oldum.
Bizim dönemimizde yüksek okul imtihanlarına ayrı ayrı
giriliyordu. Ancak, Sanat Enstitüsü mezunları Üniversite
imtihanlarına giremiyordu. Bu bakımdan yalnızca Yıldız
Teknik okulu, Zonguldak Maden Teknik okulu ve Teknikerlik okulu imtihanlarına girilebiliyordu.
Ben ve arkadaşlarım da ancak bu okulların imtihanlarına girebildik.

Okurken ilk stajımı Ereğli kömürleri işletmesi Kilimli
bölgesinde, ikinci stajımı Garp Linyitleri Soma işletmesi’nde, üçüncü stajımı Turhal Antimuan işletmesinde
ve son stajımı da IAESTE imtihanlarını kazanarak İngiltere National Coal Bord’un Manchester bölgesinde 3
ay süreyle tamamladım ve geç dönüşümüz dolayısı ile
27.02.1959 da Maden Mühendisi olarak mezun oldum.
Mezuniyetimi müteakip EKİ GeliK bölgesinde işe başladım.
27.05.1960 İhtilaline müteakip 1960 Haziranında 52.
Dönem Yedek Subaylığı kapsamında askere gittim. İstihkam okullarından mezuniyetimi müteakip, Balıkesir,
Bandırma ve Bursa da ordunun reorganizasyonu programlarında bir çok inşaat işi yaptım.
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Askerlikten terhisimi müteakip 30.12.1961 de evlendim.
Zonguldak Gelik bölgesinde görev aldım. şantiye ve
Ocak Mühendislikleri yaptım. Daha sonra 1962 de istifa
ederek ayrıldım ve İnşaat işleri ile ilgilenmeye başladım.
1962, 1964 ve 1971 de iki oğlum ve bir kızım oldu. Çocuklarımdan doğan bebeklerle 9 torun sahibi oldum.
1965 te bir ara Köy İşleri Bakanlığı Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü Ankara bölgesinde Proje İnşaat Şefliği ve
Bölge Müdür muavinliği yaptım ve 1969 yılında resmen
İnşaat Müteahhitliğine başladım.
1966 ve 1967 senesinde Hayri Ertem hocanın Başkanlığındaki Maden Müh. Odası Yönetim Kurulu üyeliği de
yaptım.
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Ayrıca Maden Mühendisleri odasına da bu nevi etkinlikleri kutlayarak bizleri onurlandırdığı, bizleri unutmadıkları için saygılarımı sunuyorum.

İLETİŞİM
0532 415 69 81

İlhan Hasanreisoğlu
Oda Sicil No: 624

İnşaat Müteahhitliği görevim sırasında özellikle il ve ilçelerin Su Kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerini yaptım.
Kurduğum firmam 2001 sonrası Yurt dışı Müteahhitlik
hizmetlerine yöneldi.

ÖZGEÇMİŞ

İlk olarak Afganistan da Dünyanın 2. Derece en yüksek
Salang Tüneli inşaatının Rehabilitasyon işlerini yaptık,
Tünelin rakımı 3660 m idi.

15.07.1934 Fındıklı-Rize doğumluyum.İlkokulu Fındıklı
ve Bafra Ortaokulu Bafra ve Mardin.Lise Trabzon,Ordu
ve Samsun.maden Fakültesi talebeliği

Afganistan dan Kabil içme suyu inşaat ve yüzlerce kilometre yol inşaatı ikmal ettik.
Daha sonra Azerbaycan ve Libya da Alt Yapı ve Konut
inşaatları taahhüt ettik. Ne yazık ki Libya da 2011 Şubat
ta zuhur eden ihtilalde işlerimiz bozuldu. Tüm ekipman
ve Mali alacaklarımızı terk ederek ülkemize döndük.
Ancak mücadelemiz sürüyor.
Netice olarak; Odanızın üyesi bir Maden Mühendisi olarak çekinmeden yorulmadan dünyanın her yerinde iş
kovaladık ve şerefimizle hepsini de başardık.
2009 ve 2010 yıllarında da Dünya Müteahhitler Birliği
Başarı Ödüllerini bugünkü Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde bizzat elinden aldım.
Bir Maden Mühendisi olarak Ülkeme ve İnsanlığa yaptığım hizmetler dolayısı ile gurur duyuyor ve bizleri yetiştiren hocalarıma ölenlerine rahmet ve yaşayanlara da
saygılar duyuyorum.

1953-Şubat 1959 İlk iş T.P.A.O. Batman bölgesinde Sondaj Mühendisliği,
1960-1961 Temmuz yedek subaylık,devamında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde sondaj mühendisliği, servis şefliği, Bölge Müdür Yardımcılığı, Bölge Müdürlüğü,
Daire başkanlığı ve Başmüfettişlik.
1999 Temmuz’unda yatan emeklilik.

ANI
2000 li yılların başında “dershane reklamları” okulların
bina cephesinde açılmaya başlandı.Bir gün Samsun’da
Lise Müdürü’nün odasında bu konuyu dile getirdim.”Biz
bittik tükendik, eğitime devam etmek isteyenler reklamlardaki adreslere gidiniz”deniyor,bu husus beni beni çok
rahatsız ediyor,dedim. Lise Müdürümüz “ama bu husus
İç yönetmelik izin veriyor”dedi. Ben de bu yönetmeliği
hazırlayanlara Vatansever diyemiyeceğim,dedim.sayın
Müdürüm “haklısınız”dedi ve rahatladım.
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Ahmet Demiroğlu
Oda Sicil No: 633

ÖZGEÇMİŞ

ayak çalışmalarımla tahkimat direklerini taşımak için ip
kullanılması usuldendir)ve adam ip yardımı ile mutlak
bir ölümden kurtuldu. Bu olayda unutamadığıum an şu
oldu. Adam kurtulup yanımıza gelince,boynuma sarılıp
“mühendisim,Allahım diyerek gözyaşlarına boğulmasıydı.

Naci Sönmez
Oda Sicil No: 640

1954 Eğitim yılı başında Zonguldak Maden Teknik Okulu’nda Eğitime başladım.
1959 yılında Maden Mühendisi olarak okuldan mezun
oldum.Aynı yıl,o zamki adıyla EKİ (Ereğli Komürleri
İşletmesi Müessesesi) Karadon Bölgesinde işe başladım.
1960 başında başlayan 18 aylık askerlik hizmetimden
sonra tekrar EKİ ye döndüm.Kilinli ocağında görevlendirildim.
1965 yılında mastır eğitimi yapmak üzere Amerika ya
gittim.Mastır diplomasını alarak (South Dakota School
of Mines and Thechnology)
1967 yılında yurda döndüm ve EKİ Etüt-Tesü Müdürlüğünde göreve başladım.Burada,başmühendis,müdüryardımcılığı ve müdürlüklen sonra bir ara Sivas-Kangal
linyitleri İşletmeleri Müessese müdürlüğü ve Kozlu müessesesi müdür yardımcılığı yaparak 1990 yılı başında
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’na geldim.Bu
kuruldan 2003 yılında yaş haddinden emekli oldum.

ANI
EKİ karadon Bölgesi Kilimli ocağında 1.kartiye mühendisi olarak çalışıyordum.-100/-200 katları arasında
Acenta alanında bir Uzun ayağımız var.Ayak 40 derece
– 45 derece meyilli ve tavan taşı oldukça sağlam.Ramble uyguluyoruz.Bir yön ayağı tetkik ziyaretimde Ramble çalışmalası sırasnda bir işçinin ayağı kayarak ramble
malzemesi ile birlikte (malzeme sala lavvar şişti) aşağı
doğru sürüklendiğini gördüm.Diğer işçilere “Hemen bir
ip getirin!’’ talimatı ile gelen ipi adama attık.(Dik uzun

ÖZGEÇMİŞ
İbradı (Antalya) 1935 doğumluyum. İlkokulu İbradı’da,
ortaokul ve liseyi parasız yatılı olarak Kahramanmaraş’ta
okudum.
İTÜ Maden Fakültesi’nden Haziran 1959’da Yüksek Maden Mühendisi olarak mezun oldum.
Askerlik görevimi, istihkam yedek subayı olarak Deniz
K.K. emrinde Gölcük’te yaptım.
İyi derecede Fransızca, orta düzeyde İngilizce bilmekteyim.
1959-1969 yılları arasında zorunlu hizmetli olarak
MTA’da mühendis ve servis şefi olarak çalıştım. 1963 yılında Fransa’da Atom Enerji Komiserliğine ait maden ve
tesislerde altı ay incelemelerde bulundum.
1969-1980 yılları arasında Etibank’ın merkez ve madenlerinde, proje yürütücüsü, şube, işletme, müessese müdürü ve grup başkanı olarak çalıştım.
1980-2000 yılları arasında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda Teknik Baş denetçi olarak görev yaptım.
Ocak 2000’den bu yana emekli olarak Ankara’da yaşamaktayım.
Evli, iki evlat, dört torun sahibiyim. Çocuklarım ve eşleri
hepsi tıp doktorudur.
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Torunlarımın ikisi üniversitede, diğer ikisi de lisede
okumaktadır.
ANI
Meslek Hayatımda beni en çok etkileyen anı, 1969-1973
yılları arasında , proje yürütücüsü olarak Etibank Kırka
Boraks Madeninin işletme projesinin bizzat tarafımdan
hazırlanması ve hayata geçirilerek vaktinde üretime geçilmesidir. Emeklerimin boşa gitmediğini görmek beni
çok mutlu etmiştir.
İLETİŞİM
0505 712 43 13

Nail Zübeyiroğlu
Oda Sicil No: 651

ÖZGEÇMİŞ
20 Ocak 1936 Yılında ,İzmir’in Karşıyaka ilçesi Şemikler
köyünde doğdum. İlkokulu basmahane semti temaşalık
mahallesinde Yıldırım Kemalbey okulunda tamamladım.1959 yılı Maden teknik Okulu Zonguldak’dan mezun oldum. Üç ay staj için gittiğim Almanya da 8 ay da
para kazanmak için çalıştım. Döndüğümde,Zonguldak
E.K.İ Karadon bölgesi Gelik bölümünde kartlye mühendisi olarak işe başladım.1961-63 yılları arası askerliği yedek subay olarak yaptım.
1967 başlarında bazı siyasi nedenler ile kaçarcasına okumak için ABD ye gittim.South Dakota School of Mines
And Technology İhtisasım kaya Mekaniği idi. Ancak
Zonguldak ta iken ekonomik olmadığı için üretim yapmadığımız ince damarlardaki kömürü yakıp,yanındaki
kömürün uçucu maddesinin bir kısmını alabilir miyiz?
Sorusunu Fakülte dekanı Ekonomi hocam ile paylaştığımda ilgilendi. Literatörü araştırdık. Allah rahmet eylesin Ahmet Berberoğlu Müessese Müdürü idi. Kömür
gönderdi.Projemizi kağıda ve çizimlere döktük. Teknik
ve maddi destek için devlete bilgi olarak verdik.Biz ve
üç uzman ile uzun bir masa üstü çalışması sonucu de-

7

vasa bir beton maket yeraltı simülasyonu yaptık.Altı ay
defalarca fiyaskodan sonra %35 uçucu maddenin %18
ini aldık.
1969 Ağustosunda Zonguldak’a döndüğümde Etüt Tesis
Şube Müdürlüğünde işe başladım.Şube Müdür yardımcısı olarak çalışmakta iken,1982 yılı başı Afşin-Elbistan
Linyitleri’ne Müessese Müdürü olarak atandım.1985 yılı
sonu T.K.İ Geenel Müdürlüğü Fen Tetkik Kurulu Başkanlığında çalışırken 1986 yılında Emekli oldum.İki yıl
Sn Abdülkadir Ünek arkadaşımızın sahip olduğu Mümessil Firmasında İstanbul ve daha sonra üç senede 740
haneli çandarlı Tatil Köyü İzmir Müdürlüğünü yaptım.
halaen Çandarlı da 20 ye yakın meyve ağacının çevrelediği kendi evimde mutlu mesut yaşıyorum.
ANI
South Dakota School Of Mines and Technology.Ders
Maden Ekonomisi 1969 final imtihanı,yazılı.
Ekonomi hocamız fakültenin dekanı aynı zamanda benim rehper hocamdı.Babacan bir adamdı.Bu konuda
kalın bir kitabı vardı ama müfredata almaz,derste varsa
o günün ekonomik bir sorun onu aktarır,onu tartışırdık.
Yoksa,okuduğu kitaplardan hikayeler anlatırdı.Dersin
Konusu kendisinin Wall Street Journal gazetesindeki
haftalık makalesi idi.Zaten kendimizin belirliyeceği iki
maden bir sanayi bir ticari bir ziraat bir de hizmet sektöründe beş firmanın o gazetede yorumlarını ve özellikle
hisse senetlerini takip etmek,rakamlar haricinde olayları
ve tartıştığımız nedenlerini bilmek zorunda idik.
Mavi kaplı imtihan soru ve cevap defterleri önünde yine
hikaye anlatmaya başladı.Talabelerden biri;(Hocam
vaktimiz dar)dediğinde (ben de ondan bahsedecektim.
Uzun uzun yazıp bana hikaye anlatmayın) dedi.bana hitaben en yaşlı talebe olarak (bay Nail defterleri dağıtır
mısın)dedi.Ben defterleri dağıttıkça yükselen bir sesler
geliyordu talebelerden.Sırama oturup defteri açtığımda
ben de şaşkındım.Genellikle sahife dolusu açıkladığı bir
soruya evet hayır deyin derdi.Bir ara talabenin biri (evet
desek de oluyor,hayır desek de)dediğinde (sen tezini
veya karşı tezini anlat,senin hakkındaki kararı ben veririm.)demişti.Bu gün defterde soru yoktu.talebenin biri
hatırlattığında,(dün akşam çok meşguldüm,soru hazırlayamadım.Siz kendinize bir soru sorun ve cevaplayın
seçtiğiniz sorunun asaletinden ve verdiğiniz cevap metninden ben değerlendirme yaparım.) dedi.Hobisi vardı.
Evinin çatısını antenle donatmış telsiz ile dünya çapında
konuşuyordu.
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Benim sorum:O zamanlar;Bir iki ay sonra aya inecekleri
günlerdi.BU ÇALIŞMALAR VE UZAYIN ÖNEMİ NEDİR? İdi.
Cevap:
1.SİYASİ NEDENİ:Dünya;BEN DAHA BÜYÜK demek
2.EKONOMİK NEDENİ:Bir sonsuz enerji bulunabilir
mi?
3.ASKERİ NEDENİ:GÖKLERE HAKİM OLAN DÜNYAYA DA HAKİM OLUR. Mustafa Kemal Atatürk.1936.
Deyip,bu hengameler haricinde 15 dakikada defteri teslim etmiştim. A alan 3 kişiden biri idim.Geldim.Gidiyorum.Atam sana Minnettarım.

Orhan Güçkan
Oda Sicil No: 664

ANI 1
Etibank Ergani Bakır işletmeleri müessese müdürlüğü
yaptığı sırada Kıbrıs barış Hareketi sırasında genelkurmay başkanlığından bir orgeneral telefonla aradı,
“Sizi Divan-ı Harbe verebiliriz çünkü makine kimyada
bakır stokları kritik seviyeye indi” dedi. Ben de “Zaten
ful kapasiteli çalışıyoruz, bu konuda hiç sıkıntı olmayacak sayın Paşam , sadece mevcut durumdan dolayı
makine kimyaya nakliye konusunda sıkıntı çekebiliriz”, dedim. Cevaben onu ben halledeceğim dedi ve
bir saat içerisinde işletme kapısının önünde bir çok
kamyonu organize etti. Tabii bizimde kendi içimizde
organize olmamız gerekiyordu. Ben müessese müdürü
olarak bir genelge yayınlayarak ikinci bir emre kadar
müessese müdürü ve bütün çalışanlar işletmeyi terketmeyecektir talimatını verdim. Biraz sonra sendika
yönetim kurulu beni ziyarete geldi ve masamın üstüne
bir genelge koydular ve “olağanüstü durumlar dolayısıyla bütün sendikal haklar askıya alınmıştır, hepimiz
müessese müdürünün genelgesine uyacağız” dediler.
ANI 2

ÖZGEÇMİŞ
Orhan Güçkan 24 Ağustos 1935 Balıkesir’de doğdu.
The University of Utah’da maden ve metalürji üzerine yüksek yapıp dereceyle mezun olduktan sonra
ülkesine dönüp Etibank Maden İşletmelerinde baş
mühendis ve müessese müdürlüğü, Etibank yönetim
kurulu üyeliği ve genel müdür yardımcılıkları yaptı. Daha sonrasında çeşitli özel sektör kuruluşlarında
üst kademe yöneticilik yaptı ve aynı zamanda GÜÇKAN MADENCİLİK A.Ş. ‘yi kurdu. Bunların yanı sıra
Amerikan İş Adamları Derneği başkanlığı ve uluslararası Rotary de District Governor görevi yaptı. İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Vakfının (İYTE) kuruluşundan itibaren yönetim kurulu başkan yardımcılığı
görevini yaptı ve halen bu görevi sürdürmekte, aynı
zamanda da uluslararası maden danışmanlığı görevi
yapmaya devam etmektedir. Evli, iki çocuk ve iki torun sahibi.

Normandy ve Newton’un görevli yönetim kurulu üyesi iken Bergama Altın madeninin hem çevre sorunlarının giderilmesi hem işletmenin devreye sokulması
sırasında ben ve ekibim beraber önemli bir görev yaptık ve Türkiye’nin ilk altın madeninde ilk altın külçesini elime almanın zevkini yaşadım. Bu aynı zamanda
Türkiye Altın Madenciliğinin kapısının açılması demekti.

4 ARALIK 2019
MADENCİLER GÜNÜ BÜLTENİ

9

MESLEĞİMİZDE 50. YILINI DOLDURAN
MADEN MÜHENDİSLERİ
Ahmet Nedim Kırgız
Oda Sicil No: 1392

ÖZGEÇMİŞ
29 Ağustos 1944 yılında Afyonkarahisar doğdum.
1969 yılında İ.T.Ü Maden fakültesinden mezun oldum.
1969-1973 yılları arasında Etibank Şark kromları işletmesinde çalıştım.

ANI
1978 senesinde özel sektör madencisi Emin Yılmaz’ın
Aşkale-Erzurum krom ocaklarında çalışmaya başlamıştım.Rahmetli Emin bey ocaktaki ihzarat bacasında
krom damarını kaybetmiş beni götürmek için MERSİN’e
eve gelmiş.hanım beni o gün kasap’a et almaya göndermişti.Emin beye kasaba gittiğimi söyleyerek tarif etmiş.
Kasabın önündeki kahvede beni kan ter içinde buldu
çok şaşırdım.Aşkale ye ocaklara gitmem lazım geldiğini söyledi.Bende aldığım malzemeleri kasap çırağına
verip eve götürmesini söyledim.Otogara gelip her ikimiz
Erzurum otobüsüne bindik gidiş o gidiş benim hanıma
özür dileyerek üç gün sonra telefon edebildim durumu
izah ettim.Neyseki fazla bir şey söyleyip kızmadı.

Ergin Arıoğlu
Oda Sicil No: 1394

1973-1974 seneleri arası askerlik vazifemi Polatlı-Ankara ve Burdur da tamamladım.
1974-1977 tarihlerinde T.K.İ Çorum Alpagut-Dodurga
kömür işletmelerinde görev yaptım.
1977 yılında özel sektör Dedeman Pınarbaşı Kayseri
krom işletmelerinde çalışmaya başladım.Daha sonraları
Çanakçılı özel krom işletmeleri başta olmak üzere birçok özel sektör maden işletmelrinde görev yaptım.
1997 yılında Gırtlak ve nefes yollarından Hacettepe Tıp
Fakültesi hastanesinde ameliyat oldum. S.S.K kurumundan 1998 yılında emekliye ayrıldım. Halen çalışmama
müsait iş bulduğum zaman maden işletmelerinde çalışıyorum.
Başta Devre arkadaşlarım olmak üzere Madencilik sektöründe çalışan meslektaşlrımın hepsini çok seviyorum.
Camiamız çalışanlarına sağlıklı uzun ömürler ,İşlerinde
başarılar dilerim.

ÖZGEÇMİŞ
1969 Haziran döneminde İ.T.Ü. Maden Fakültesi’nden Maden Yük. Müh. olarak mezun olan ARIOĞLU,
1976’da İngiltere Newcastle Upon Tyne Üniversitesi
Maden Mühendisliği Bölümünden “Doktor” ünvanı
almıştır. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde 1982’de
“Doçent” ve 1988’de “Profesör” ünvanlarını almıştır.
Prof. ARIOĞLU’nun “Madenlerde Tahkimat İşleri ve
Tasarımı”, Jeoloji Mühendisleri için Madencilik Bilgisi”,
“Türkiye Linyit Madenciliği”, “Pratik Madencilik Problemleri”, “Hava Kirliliği ve Kömür Gerçeği”, “Deprem ve
Kurtarma İlkeleri”, “Tünel/Galerilerin Sismik Analizi”,
“Şev Stabilite Analizi”, “Beton Agregaları”, “Püskürtme
Beton”, “Kayaya Gömülü Fore Kazıklar”, “Kaya Kütleleri/Kömürlerin Dayanımı” gibi çeşitli konularda 18 adet
yayımlanmış ortak yazarlı telif kitabı olup, bunlardan
3’ü İngilizce, İspanyolca, Farsça dillerindedir. Ayrıca iki
kitabın Editörlük görevini üstlenmiştir. 300’ün üzerinde
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yayımlanmış makale, bildiri, tartışma yazısı çalışmaları
mevcuttur. TÜBİTAK’ça desteklenmiş iki adet araştırma
projesinin (1970, 1981) ortak müellifidir. Başta Zonguldak kömür havzası sorunsalı olmak üzere, ülke madenciliği ve enerjisi, üniversite ve AR-GE konularında
50’nin üzerinde gazete makalesi yayımlanmıştır. Türkiye
Prefabrikasyon Birliği’nce denciliği ve enerjisi, üniversite
ve AR-GE konularında 50’nin üzerinde gazete makalesi
yayımlanmıştır. Türkiye Prefabrikasyon Birliği’nce1994,
1996 ve 1999 yıllarında 3 kez “en iyi makale ve araştırma
ödülü” almıştır. Ayrıca, 2002 yılında TMMOB Maden
Mühendisleri Odası – İstanbul Şubesi’nce düzenlenen
“sektörde ilkler” yarışmasında yabancı dilde kitap ödülüne layık görülmüştür. 1994-2000 döneminde TMMOB
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür. İTÜ’de Öğretim Üyesi olarak akademik faaliyetlerini yürüten Prof. ARIOĞLU Mart 2000’de emekliye ayrılmıştır. Halen araştırma
faaliyetlerini Yapı Merkezi Holding A.Ş bünyesindeki
AR-GE Bölümü Koordinatörü olarak sürdürmektedir.
Bu Kurumun çatısı altında ortak yazarlı 1500’ü aşkın yayınlanmamış araştırma projesi, teknik rapor, bilgi föyü
üretmiştir. 2009 yılında beri Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “Tünel” dersi vermektedir.
ANI
1987 yılında Uluslarası Mekaniği Bürosu (ISRM) tarafından “Yeraltı Kömür Madenlerinin Tasarımı için Geoteknik Ölçüt” adlı kitabın “Hazırlık Galerilerinin Optimal İksası” isimli 8. Bölümü’nün yazarı seçildim. O
döneme kadar edindiğim tüm mesleki bilgi ve deneyimlerimi ortaya koyarak söz konusu bölümü en iyi şekilde
yazmaya çalıştım. Ardından, kitabın editörü Prof. Dr.
Müh. Danuta KRZYSZTOŃ’dan yazılan bölümün akademik değerlendirmesine yönelik 2 sayfalık yazı aldım.
Doğrusu, takdir içerikli bu değerlendirme yazısı benim
için çok değerli bir mesleki anı olmuştur.

Ayhan Bayhan
Oda Sicil No: 1427

ÖZGEÇMİŞ
6 Mayıs 1945 yılında Kırklareli’nde doğdum.
1965 yılında İstanbul erkek lisesi ,1969 yılında İTÜ Maden Fakültesinden mezun oldum.
Aynı yılın sonunda Ereğli Kömürleri İşletme Müdürlüğü Üzülmez Bölgesi Asma bölümünde Ocak mühendisi
olarak işe başladım.
1971-1972 yıllarında askerlik görevimi tamamladım.
1979-1985 yılları arasında aynı bölgede iş güvenliği baş
mühendisi olarak çalıştım.
1985-2000 yılları arasında o zaman Türkiye Taşkömürü
Kurumu olan Genel Müdürlüğe Etüt Plan Proje Dairesi
Başkanlığı Yatırım İşleri Şube Müdürü olarak atandım.
2000-2010 yılı mayıs ayı başına kadar Kozlu Müessese
Müdürlüğü Etüt Tesis Müdür Yardımcısı olarak çalıştım
ve buradan emekli oldum.
Emekli olduktan sonra (TTK) sahasında yerleşik özel
kömür işletmelerinde halen teknik danışmanlık yapmaktayım.
İLETİŞİM
0536 648 55 19
bayhan45@hotmail.com
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Saim Birkan
Oda Sicil No: 1431
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ri ile Mamul Cam konularında yurt dışına yönelik ihracatlarımız devam etmektedir.
Evli ve yine aynı meslekten bir evlat sahibiyim.
ANI

ÖZGEÇMİŞ
05/08/1945 yılında İstanbul’da doğdum.
İlk ve Orta okul Polatlı’da, devamı Ankara Kurtuluş Lisesi, mezuniyetten sonra ODTÜ giriş imtihanını kazanarak Maden Fakültesinden 1969 yılında BS, bilahare MS
yaparak Maden Y.Müh. oldum. M.S tezi; Koyulhisar-Sisorta Kurşun-Çinko madeni fizibilitesidir. Maden Fakültesindeki yaz staj tatbiki çalışmalarını; MTA Trakya
Binkılıç sondajlarında ve yurt dışında Britanya National
Coal Board- Cardif (Pontypyritt) kömür işletmelerinde
yaptım.
MTA Gn.Md.lüğü Maden Etüd ve Plan Proje Şb.de çalışma hayatına başladım ve 1972 yılında özel sektör Dedeman Pınarbaşı Krom işletmesinde 2 yıl Şantiye şefi bilahare askerlik sonrası, İSDEMİR de Ham madde temin
başmühendisliği yaptım. 1976 yılında şirketimi kurarak,
büyük inşaat temel hafriyatları ve hemde maden müşavirliğini beraber yürüttüm. 1982 de ülkedeki krizden etkilenerek şirket kapatılmış ve Umman Sultanlığı Maden
Bakanlığına bağlı OMCO LLC Bakır-Krom Şti. Krom
bölüm şantiye Md oldum. 1984 de yurda dönüşümde
Yorulmaz ve CevKonSan firmalarında 1990 yılına kadar
Krom üretimini organize etmiş ve İskenderun limanından 100.000 ton krom ihracı yapılmıştır.
1994 yılında emekli olmuş ve kendi firmam olan PENKA
ltd.şti.ni kurarak Metal-Kalker Madencilik konusunda
hem müşavirlik ve hemde şti. sahasını çalıştırarak krom
üretimi ile meşgul oldum. Aynı şirket ile şu an YTK hizmeti de verilmektedir.
PENKA Ltd. Şti halen aktif olarak hizmet vermekte olup
YTK görevleri yanında Krom, Sinter Manyezit madenle-

Meslek hayatım boyunca, beni yetiştiren ülkemin refahına bir nebze dahi olsa katkımın olabilmesi ana hedefim
olmuştur. Bunun da ancak fert başı GSMH artışı, yani
ülkeye döviz girdisinin artması ile olacağı aşikardır. Bu
da sıfır değerle yer altında yeralan cevherleri gün yüzüne
çıkarmaktır.
40.yıl anılarımda İslahiye,Ökkeş baba türbesi civarı krom yataklarının nasıl üretime kazandırıldığından
bahsetmiştim. Bu defada Denizli, Beyağaç, İlyasbey çeşmesi krom yataklarından bahsedeceğim.
Ilyasbey krom ocağı 1950 yıllarına kadar Fransızlar tarafından çalışmış ve mostradan girilip bilahare 10 m.lik
bir kuyu ile Türkler tarafından çalıştırılarak sonucunda
12 000 ton üretim yapılıp, kapatılmıştır. Saha MİGEM
tarafından ETİBANK a verilmiş ve MTA tarafından da
yapılan genel Jeolojik arama ve sondaj çalışmaların dan
netice alınamayınca iade edilmiştir. Saha tarafımdan
1996 da Arama ruhsatı olarak alınmış ve 2002 yılında
İşletme ruhsatına dönüştürülmüştür. 5 yıllık duraklama
döneminden sonra Krom pazarının hareketlenmesi ile
sahada üretime geçilmiş ve yüzey kotta görülen adesenin
devamı alt kotlarda da yakalanmıştır.
Burada da krom beni haklı çıkarmış ve 2’li ve 3’lü kuşlar
halinde uçar dediğim ocaktan 2. ve 3. adeseler yakalanarak, 2014 yılana kadar 20 000 ton krom üretimi gerçekleşmiştir ve halen üretimde devam edecektir.
İLETİŞİM
0532 312 08 86
saimbirkan@penka.com.tr
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Ali Durmuş
Oda Sicil No: 1441

ÖZGEÇMİŞ
18 Temmuz 1946’da Kahramanmaraş ta doğdum.1969
yılında İ.T.Ü. MMF’den ,1971yılı haziran döneminde de
İ.T.Ü. Maden Fakültesinden mezun oldum.
1969-1970 yıllarında Trakya da kömür ocaklarında Fenni Nezaretçi olarak,1970-1971 de Etibank,Keban Simli
kurşun işletmesinde ocak ve emniyet Mühendisi olarak
,1971-1972 de Keban HES Barajı müşavir firması EBASCO Services Inc. De Enjeksiyon Vardiya Mühendisi olarak,
1972-1974’de Askerlik görevimi yerine getirdim.
1974-1986 yıllarında Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri
Genel Müdürlüğü ,İskenderun Demir ve Çelik fabrikalarında sırasıyla Araştırma Mühendisi,baş Mühendis ve
Hammedeler Müdür Vekilliği görevlerini yaptım.
1986-1988’de Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel
Müdürlüğü,Hekimhan Madenleri Müssese Müdürlüğü’nde, Müessese Müdürü ve Yönetim Komitesi başkanı
olarak,
1988-2000 yıllarında Türküye Demir ve Çelik İşletmeleri
Genel Müdürlüğünde ,Genel Müdür Danışmanı ve Müşaviri olarak görev yaptım.
2000 yılı Temmuz ayı itibarı ile emekli olarak Pıyasada
Danışmanlık,Müşavirlik ve Mahkemelerde Bilirkişilik
görevlerini yürüttüm.
Ayrıca bunlara ek olarak ,1993-1995 yıllarında Ankara
Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi ,Jeoloji Mühendisliği
bölümünde ,Lisans üstü öğrencilere ,”Metallurjiye Giriş
-1 ve Metallurjiye Giriş -2 ile Cevher Zenginleştirme”

derslerini vererek Öğretim görevliliği yaptım.
1995-1996 yıllarında,T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Madencilik Fonu Sekreterliğinde,Araştırma ve
Değerlendirme Müdürü olarak çalıştım.
Piyasa koşullarında ,serbest çalışmalarım devam ederken ,Boran A.Ş’den aldığım teklif üzerine Firmanın kilit
personeli sıfatı ile beraber ,Müşavir olarak 2009 yılında
görev aldım.Bu görevim 2014 yılı ortalarında firmanın
düştüğü mali kriz nedeni ile son buldu. Ancak ben herzaman yaptığım varolan piyasadaki işlerime yöneldim.
Halen bu görevlerim devam etmekte olup,bunlara ilaveten ,2017 yılından beri Sera gazı doğrulaması yapan,T.C
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş 5 firma
ile Sera Gazı doğrulamalarında “Teknik Uzman” olarak
görev yapmaya devam ediyorum.
Bu gün dahi devam etmekte olan Mesleki ve Madencilik
hayatımda Türkiye’nin bütün sathında,adım adım,herkarış toprağında ,çalıştım sektörlerle ilgili olan Maden
yataklarını incelemekle bugünlere geldim.Yine bu süreç
içerisinde,mesleki olarak birçok seminer ,kongre,panel,sergi ve benzeri etkinliklere katıldım.
ANI
Uzun süren mesleki çalışma dönemi içerisinde bir çok
olay yaşadım veya tanık oldum.Şu an aklıma gelen öğrenciliğimden bir anımı nakletmek istiyorum.Hocamız
Prof.Dr.İhsan Ketin ve ekibi ile beraber Gebze nin Balçık Köyünde 20 günlük “Jeolojik harita uygulaması”kampındayız.Bu uygulama kampında Maden ve Jeoloji bölümleri birlikte çalışma yapmaktadır.Hocamızın
seçtiği ve belirlediği bir bölgede,yanlış hatırlamıyorsam
1/25.000’lik haritaya göre 1 er km2’lik alanı,ikişer kişilik
ekiplere vererek uygulama ve inceleme yaptırıyordu.Her
grup kendilerine tahsis edilen sahanın jeolojik haritasını
çıkarıyordu.Ekipler her sabah kendi sahalarına servisle
bırakılıyor,akşamlarıda verilen saat’de servisle alınıyordu.Jeoloji Mühendisliği Bölümünden bugün rahmetle
andığım arkadaşımız Mehmet Şimşek inceleme yaptığı
alanda “Laminalı Kalker” tabakaları ve oluşumuna rastlıyor.Ancak kendi bilgilerine göre,bu oluşumun burada
olmaması gerektiği düşüncesindedir.Bu nedenle hemen ekip arkadaşını uyarıyor ve diyorki; “Bu oluşumun
mostrasını toprakla örtelim.Örtelimki kimse görmesin.
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Hocamızda farkına varmasın. Her akşam kampa geldiğinde,toplanarak günlük çalışmanın değerlendirilmesi
yapılır ve Hocamızada bilgi veriliyordu.Arkadaşımız
Mehmet’in bu davranış ve düşüncesi o gün duyanlar
hayli güldürdü,bir haylide takılmalara neden olmuştu.

Hüseyin Özlütaş
Oda Sicil No: 1480

ÖZGEÇMİŞ
20 Nisan 1946 yılında Dersim ilinin-Mazgirt ilçesinin-Muhundu (şimdiki darı kent’)/ merkez köylerinden
(gomüfakirde) doğdum. İlkokulu Muhundu (şimdiki
Darı kent) beldesinde bitirdim. Henüz on yaşında bir
çocuktum yaşım küçük olduğu için ilkokul diplomamı
vermediler O ara! Köy delikanlıları çalışmak için Elazığ
şeker fabrikası şantiyesine gidiyorlardı onların peşine takılarak fabrika şantiyesine çalışmağa gittim. Hem fizik
olarak ve hem de yaş olarak küçük olduğum için beni
kimse iş e almadı Sonra şeker fabrikalarından karşılıksız
burs alarak ortaokulu ve liseyi Elazığ’da okudum. Yüksek tahsilini yaptığım İstanbul’da Maden Mühendisi oldum. Önce “Etibank Bakır İşletmesi”nde, sonra uzunca
bir süre “Kartal Çimento” fabrikasında çalıştım. Aynı
dönemde Trans Türk Holding’e bağlı Comağcontinental
Magnezit işletmesinde çalıştım. Yine mahkemelerin Bilirkişi olma sıfatını taşıyordum. İş yükü ağır geldiği için
bu görevden istifa ettim.
1974-1977 yıllarında TMMOB maden mühendisleri
odasının İstanbul temsilciliğini yaptım. TMMOB maden mühendisleri şubesinin oluşmasında önemli katkılar sunduğumu sanıyorum.
23. Nisan 1981 gecesi götürüldüğüm Gayrettepe işkence merkezinde, üç ay, yani bir mevsim kaldım. Burada
muhtelif işkencelerden geçirildim. Yarı felçli olarak, İstanbul bir no l u sıkıyönetim komutanlığına bağlı Sultanahmet cezaevinde gönderildim. Burada iki yıl kaldım.
Çıkarıldığım ilk mahkemede beraat ettim. Fakat beraat
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edişime askeri savcı itiraz etti. Oysaki bu karar askeri
Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmişti. Haksız tutukluluğum nedeniyle, tutukluluğuma itiraz ettim ve
1987 SUÇ duyurusunda bulundum ve tazminat istedim
ve tazminat kazandım. Fakat işkence kısmını RED etiler.
Hastalığım tam felç’e dönüşünce TMMOB deki bazı
dostların, henüz kuruluş aşamasındaki İ.H.D’Lİ dostlardan yardım istedim ve onların ve Uluslararası Af
örgütünün yardımıyla Fransa-Paris Evre Hastanesi’nde
üç ay tedavi gördüm. Belli bir iyileşme sağlayınca yurda
döndüm. Bu arada geçimimi sağlamak için bebek elbisesi satıyordum. Dükkân satılınca bu iş son buldu. Aynı
dönemde geçimimi sağlamak için AKPAŞ Krom mit A.Ş
KROM SAHALARINDA Fenni Nezaret yapıyordum.
Bir yıllık bir boşluktan sonra Şişli belediyesinden küçük
bir kitapçı dükkânı kiraladım. Mali nedenlerden ötürü
dükkânımı kapamak zorunda kaldım.“Felç” ve “Onca İşkenceden Sonra” olmak üzere iki anı kitabım var. “Emek
Partisi” kurucuları arasında yer aldım. Emek saflarında
milletvekili adayı oldumsa da kazanamadım. Evliyim ve
iki erkek çocuğum var.
Şu anda iş gücümün %100’ ü kayıp olarak ve emekli bir
mühendis olarak evde oturmaktayım.
ANI
Yaklaşık bundan 51-52 yıl önce, KARADON BÖLGESİ
GELİK bölümünde üç STAJ yapmıştım. Son sınıf öğrencisiydim, bir-iki ay sonra mühendis olacaktım. Günler
akıp giderken, bir gün, yaklaşık 20-25 metre uzunluğunda sac tan yapılmış ( oluk olarak tabir edilen yer )
en az 6o-7o derece eğimli ve oldukça dik. Bir yanında,
ancak bir ayağın sığabileceği basamaklardan vardı ve bu
basamaklardan tırmanılarak, kömürün çıkarıldığı alana
ulaşılırdı.
“Ayna” olarak tabir edilen ( kömürün çıkarıldığı yer ),
buradan kömür kazılıyor, oluktan aşağıya kaydırarak
aşağıda ki boş vagonlara dolduruluyordu. Ben yeni nişanlıydım, kazmacı ya oluktan kömür yolama dedikten
sonra oradan ayrıldım. Oluktan kömür gibi kaymayı kafama koymuştum. Bunu gerçekleştirmek, üzere oluktan
kayarken, hiç beklemediğim bir şey oldu! Yüzüğüm oluğa takıldı ve az daha parmağım kopuyordu. 50 cm genişliğinde ki oluğa ayaklarımı dayayarak kaymayı önledim
ve parmağımı kurtarabildim.

14

4 ARALIK 2019
MADENCİLER GÜNÜ BÜLTENİ
Seyfi Kulaksız
Oda Sicil No: 1527

ÖZGEÇMİŞ
1943 Kaman (Kırşehir) da doğdum.İlk orta öğretimimi
Kaman’da yaptım.Liseyi Kabataş Erkek Lisesinde,Üniversite eğitimimi ODTÜ de maden mühendisliğinde tamamladım.
1969-1970 yıllarında,özel sektör,TKİ ‘de kısa süre çalıştım.
1970 yılında Hacettepe üniversitesi yer bilimleri Enstitüsünde Asistan,Öğretim görevlisi olarak çalıştım.
1977 yılında Genel Jeoloji,(Tektonik) petrografi ağırlıklı
doktora yaptım.
1979-1981 kısa süreli İstanbul da çalıştım.1984 Doçent,1991 yılında Prof ünvanlarını aldım.2009 yılında
emekli oldum.Halen danışmanlık yapmaktayım.
Gerek arazi çalışmalarında, gerek ise Hacettepe’deki
eğitim-öğretim döneminde hem öğrencilerimle hemde
meslektaşlarımla yazılmayacak kadar anılarım oldu.
Sağ olan meslektaşlarıma sağlıklı bir ömür ve yaşam dilerim.

Behçet Aslım
Oda Sicil No: 1605

ÖZGEÇMİŞ
29 Ekim 1945 yılında Burdur’da doğdum. 1969 yılı Haziran döneminde de İTÜ Maden Fakültesinden mezun
oldum. 1971 yılında askerlik görevimi tamamlayarak
burs aldığım Etibank’ta Şark Kromları işletmesi müessesinde(Guleman’da ocak) üretim mühendisi olarak göreve başladım. 7 yıl mühendis-başmühendis olarak görev yaptıktan sonra Kırka Bor İşletmesi’ne başmühendis
olarak atandım. 7 yıl da burada çalıştıktan sonra Bigadiç
Bor İşletmesi’ne müdür yardımcısı olarak atandım. Burada işçi sayısı iki bindi. 4 yıl sonra Emet Bor İşletmesi’ne müdür yardımcısı, ardından Kırka Bor İşletmesinde ve Keçiborlu Kükürt İşletmesi müessesesinde müdür
yardımcılığı yaptıktan sonra 1992 yılında aynı yerde müessese müdürü oldum. 1996 Şubat ayında emekli oldum.
Antalyada ikamet etmekteyim ve özel kalker ocağında
daimi nezaretçilik yapmaktayım.
ANI
Madencilik riskli, zor ve ağır bir iş dalıdır. Kromda sağlam ocakta iş yapayım dersin, bir bakmışsın orası mağara
olmuş. Boraks madeninde galeri açayım dersin 2-3 hafta sonra oradan zor geçersin. Kükürt ocağında ne kadar
hassas olsan da yeraltı ocağında yangın çıkmıştır, gecesi
gündüzü yok anında müdahale edeceksin. Ama cevher
ararken damarı bulursan son derece mutlu olursun.
Yıl 1997 Kırka Bor İşletmesi’nde büyük heyelan olmuş ve
bütün açık ocağı kapatmış. Ben de o yıl heyelandan sonra açık işletmeye başmühendis olarak atandım. Lavvara
malzeme yetiştirmek için çok az bir alan da olsa heyelan
malzemesini temizleyip ne bulursak madeni Lavara gönderiyorduk. Ocak açık işletme olarak bayağı büyüktü.
Başta müdürümüz olarak tüm mühendis ve işçiler canla
başta çalıştık. 6 yıl sonra bir baktık on beş adet cevher
basamağı oldu. Böyle şeyler de insanı mutlu ediyor.
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Metin Özdoğan
Oda Sicil No: 1693

ÖZGEÇMİŞ
1945 yılında Kütahya’da doğdum. İlkokulu Kütahya’da,
ortaokul ve liseyi Manisa’da okudum. Manisa Tarzanı o
yıllarda sağdı, parklarda, bahçelerde çalışırken her gün
kendisini görürdük.
1964 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesine girdim.
Bir yıl hazırlık okulunda İngilizce öğrendim, öğretmenimiz Amerikalı genç bir bayandı, en azından sözcüklerin söylenişini ana dili İngilizce olan birisinden doğru
öğrendik. 1969 yılında mühendis, 1973 yılında yüksek
mühendis, 2002 yılında doktor mühendis olarak mezun
oldum.
1972 yılında o zamanki bölüm başkanımız Dr. Hayri ERTEN’in verdiği bir referans mektubu ile MTA Genel Direktörü Dr. Sadrettin ALPAN beye gittim. Hemen beni
Sondaj Dairesinde işe başlattı. Her ikisi de sağ, kendilerine sağlık diliyorum.
İki yıl süre ile hiç Ankara’ya gelmeksizin Hasançelebi
Manyetit Sahasında (Hekimhan, Malatya) sondaj mühendisi, kamp şefi vekili olarak çalıştım. Bu sahanın Kolin inşaat şirketince işletilecek olması haberini 2019 da
duydum. Neredeyse 50 yıl sonra madenin işletileceğini
duyduğuma çok sevindim. Çorbada benim de tuzum
bulunduğu için.
1973 yılı yaz aylarında MTA dan ayrılarak GLİ Tunçbilek Maden işletmesinde işe girdim. O zaman Müessese
Müdürü Dursun AKAR beydi, bizzat kendisi mülakat
yaparak işe aldı. Sanırım kendisi hala sağ, kendisine sevgi ve saygılarımı sunarım.
GLİ de 1984 yılına kadar kesintisiz 12 yıl çalıştım. Açıkocaklarda sırasıyla vardiye mühendisi, delme patlatma
mühendisi, bölüm mühendisi, başmühendis, bölge mü-
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dür yardımcısı olarak görev yaptım. 1984 yılında TKİ
Genel Müdürlüğü İşletme Dairesine başkan yardımcısı
olarak atandım. Başkanımız Tamer Hızal idi. Kendisi
ile bir yıl uyum içinde şevkle çalıştık. Çok pratik zekalı, esprili çok sevdiğim bir başkandı. Kendisine sağlık ve
uzun ömür diliyorum. İşletme dairesinde bir yıl çalıştıktan sonra özel sektörden gelen bir transfer teklifini değerlendirerek, görevimden istifa ederek ayrıldım.
1977 yılında kömür sahalarının kamulaştırılıp TKİ ye
devredilmesi sonucu, Bursa Orhaneli, Çanakkale Çan,
Soma, Muğla Milas ve Yatağan, Sivas Kangal kömür sahalarının bir havza olarak değerlendirilip işletilme olanağı çıkmıştı. Bu havzalarda linyite dayalı termik santrallar yapılmaya başlanmış, gerek bu yeni sahaların ve
gerekse Seyitömer, Tunçbilek gibi varolan işletmelerin
genişleme projeleri için makine alınmaya başlamıştı.
P&H Elektrikli Ekskavatörlerinin Türkiye temsilcisinde teknik müdür olarak 1985 yılında işbaşı yaptım. Ben
bu maden işletmelerine yeni satın alınan elektrikli P&H
ekskavatörlerin montaj, devreye alınma ve performans
testleri, bakım onarım ve operatör kurslarının gerçekleştirilmesi, organize edilmesi, makine yapımcısı firma
ile madenler arasında eşgüdüm sağlama görevini yürüttüm. Bu işler 3-5 yıl sürdü, o süre içinde yapımcı firmanın montör, mühendis ve yöneticileri ile neredeyse yılın
6 ayını bu madenlerde geçiriyorduk. Bu nedenle, maden
makinaları konusunda epeyce uzmanlaştım; yurtiçinde
ve dışında onlarca madeni görme fırsatım oldu, hatta
doktoramı bile maden makinaları üstüne yaptım.
Bu firmada bu işlerde, kesintisiz, 15 yıl çalıştım. Patronumuzun ölmesi nedeniyle 1999 yılında bu firmadan ayrılıp aile şirketimize geçtim. P&H Firması işlere benimle
devam etmek istedi, böylece 2000 yılından bu anıların
yazıldığı 2019 yılına kadar aynı yapımcı ana firma ile çalışmayı sürdürüyoruz.
MTA’dan Bir Anı
Hasançelebi MTA kampında çalışırken, iki yıl boyunca
ne saç ne de sakal traşı oldum. Sakallarım göbeğime kadar uzadı, o zaman moda olan haki renkli bir de parkam
vardı. Bir süre sonra Küba devrimcilerine benzedim.
Ankara’dan gelip giden ODTÜ lü meslektaşlarım ve yazları gelen ODTÜ lü stajyerler bana üniversitede gelenek
olduğu üzere hocam, ya da Metin hoca diye hitap edi-
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yorlardı.
Sondaj Dairesi Başkanı rahmetli Savcı ÖZBAYOĞLU
kampı denetlemeye geldi. Akşamına Hekimhan da onuruna güzel bir yemek düzenledik. Rahmetli Savcı Bey
çok renkli, esprili, çok zeki biriydi. O yüzden onun anıları, fıkralarıyla yemek çok renkli geçti. Yemekte ambarcımız, baş şöförümüz, sondörlerimiz falan da vardı. Su
gibi içki içildi, bazı elemanlarımızın sarhoşluğuna onları kırmamak için katlandık ve yemek neredeyse şafak
vaktine dek sürdü. Ertesi gün kampta işbaşı yaptık, adını şimdi anımsayamadığım baş şöförümüz barakadaki
ofisime bir iş için geldiğinde bana “ Metin bey bugüne
kadar bütün kamp, sakalın ve mühendis beylerin sana
hocam, hocam diye seslenmeleri yüzünden herkes seni
derin bir din hocası sanıyordu, meğer değilmişsin dün
akşam yemekte rakı içince anladık” dedi. Ben de “Ben
senin bildiğin hocalardan değilim, bilim hocasıyım. Demek ki sakala, kılığa kıyafete kanmayacaksın” diye yanıt
verdim. Biz neredeyse her akşam içiyorduk, ama biz Hekimhan da oturduğumuzdan onlar da kampta yaşadıkları için buna tanık olmamışlar. Demek ki, gizli kapaklı
içsem, tarikat lideri bile olabilirmişim!?
Hasançelebi topografyası hafif engebeli olduğu için yeni
sondaj yapılacak yerlere buldozer ile yol açılması, sondaj
makinasının konulacağı düz bir alan açılması gerekiyordu. Çoğu sondaj yerleri köy arazileri, tarlaları içinde
yer aldığından köylülerin tepkisi ile karşılaşıyorduk. En
azından sondaj yeri karşılığında 3-5 kişinin kampta işe
alınmasını istiyorlardı.
Yakında bulunan Göğebakan adlı köyde sondaj yeri
açacak olan buldozerimize izin vermemişler, işçilerimiz
bize haber ettiler. Gittik bir sürü köylü toplanmış, tarlamızda sondaj istemeyiz diyerek; baktık iş büyüyecek Jandarmaya haber ettik. Gelen köylüye adını soyadını soruyoruz, aldığımız yanıt “Ali Göğebakan, Veli Göğebakan,
Mehmet Göğebakan, Mustafa Göğebakan, Hasan Göğebakan, Hüseyin Göğebakan…” İnanamadık, sonradan
öğrendik ki bütün köy halkının soyadı Göğebakan’mış;
hepsi tek bir aşiretin mensubu imiş.
2000 li yıllarda Murat Göğebakan adlı bir pop şarkıcısı
her gün TV ekranlarında boy gösteriyor. Aklıma geldi,
bu oğlan bizim “Göğebakan” köyünden olmasın sakın?
diye. Gözünün biri de soyadına uygun olarak göğe bakıyordu?! Araştırdım, bu köy meğer ünlü pop şarkıcısı-

nın atalarının köyüymüş. Şarkıcı da Adana’ya göçen bir
Göğebakan köylüsünün çocuğu imiş. Raslantıya bakın,
2000 li yılların ünlü şarkıcısının köyü ile yollarımız 1972
yılında kesişmişti.
Bir de bizim kampa yakın “Basak” adlı, nakışlı yün çorapları ile ünlü bir köy vardı. Köyden nakışları farklı 2-3
çift nakışlı elde örülmüş yöresel desenli çorap almıştım.
Köye içme suyu getirme işinde çalışan içlerinde Avrupa
ülkelerinden öğrencilerin de bulunduğu kızlı erkekli çalışan bir gönüllüler yaz kampı vardı. Aralarında İngiliz
öğrenciler de vardı. Bir iki kez kampımızı ziyarete geldiler, kendilerini sondaj makinelerine ve numune alma
tünelimize götürüp bilgi verdim. Dağın başında İngilizce konuşan birilerine rastlamak onlar açısından güzel bir
rastlantıydı.
Lafı getirmek istediğim yer, bu köyün adından esinlenerek, “Pedal” sözcüğüne “Basak” karşılığı önerdim.
“Pedal” sözcüğü Fransızca kökenli, ayakla basılan, çevrilen düzenek anlamında. “Pedikür” Ayak bakımı, “Pedestrian” “Pedestre” yaya; hepsi ayak sözcüğünden “ped
(pied)” den türemiş. Basak sözcüğü de ayakla basmaktan
gelen basılacak şey anlamında. Durak, Kayak, Kaçak, Savak, Tarak, Saçak, Başak, Uçak vb gibi sözcüklerle aynı
eklerle türetilmiş yeni bir sözcük.
GLİ’den Bir Anı
Yukarıda MTA’dan bir iki anımı aktardım. Şimdi de GLİ
Tunçbilek işletmesinden bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum:
Sanırım yıl 1981-1982, GLİ Lavvarı atıkları yakından geçen Kocaçay’a veriliyor, çay Tunçbilekten itibaren Bursa
Ulubatlı Gölüne kadar kapkara ince kömür partikülleri taşıyarak akıyor. Kömür yıkama tesisinin yanıbaşına
siklonlarla bu kömür yıkama atık suyunun içindeki ince
katı parçacıkları ayırarak bunları eski ocak çukurlarına
boru hattı ile pompalama projesi ihale edildi. Tesis ve
Pompalama tesisi ve boru hattı yapım işini Ankarada
bir mühendislik firması kazanıp yer görmeye geldi. İşi
yürütecek, denetleyecek, istihkakları hesaplayacak bir
heyet kuruldu. Heyette Müesseseden inşaat şubesi müdürü Kemal Pembe, Etüt Şubesinden Maden Mühendisi
Hicabi Esen, Tunçbilekten Lavvar Başmühendisi Neşet
Çoğuplugil verdı. Ben de heyetin başkanıydım.
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Tavşanlıya gelen yüklenici firmanın teknik yöneticisini,
Kemal ve Hicabi bey Tunçbileğe getirdiler, biz de Tunçbilek ekibi olarak onları karşıladık ve lavvarın önünde
buluştuk. Firma müdürünün ilk gelişiydi. Tanıştık. Ama
arkadaşın yüzü bana tanıdık geldi, sonra hatırladım
ODTÜ Yurtlarından arkadaşımızdı. Sonra o da beni
hatırladı, tanıdı. Kendisi elektrik mühendisliği bölümü
mezunuydu.
Her neyse, tanışma, hal hatır sorma faslı bitince, Metin
bey bir dakika, deyip koluma girerek beni ekibin dışına
çekti, “Kendisine ayıp olur diye soramadım, Hicabi bey
Müessese Müdürünüz mü? Kendisi Balıkesir Lisesinden
sınıf arkadaşım olur da” dedi. Ben de “Hayır, kendisi
merkez etüd şubesinde görevli sıradan bir etüd mühendisi, buraya Afşin-Elbistan İşletmesinden yeni geldi” dedim.
Şirket teknik müdürü hayretini gizleyemedi ve devam
etti “ Bu kerata matematik dehasıdır, sınıfta Hicabi yüzünden hepimiz aşağılık duygusuna kapıldık, biz galiba
geri zekalıyız, diye. Matematik sorularını öğretmen daha
çözmeden kafadan çözer, sonucunu söyler. Aynı şey fizik
ve kimya derslerinde de geçerli. Ne kitap ne defter, elinde
ince sarı yapraklı rulo yapılmış bir defter dolaşır dururdu. Ne not alır, ne ders çalışırdı. Hatta, o zamanın gazetelerinden biri kendisi ile röportaj yapıp zihinden çok
basamaklı sayıları çarptırıp böldürtmüşlerdi. Kısa sürede sonucu veriyordu. Biz hepimiz, bu aşağılık duygumuzu yıllarca üstümüzden atamadık. Öğrenci aklımızla,
“Hicabi ileride kesinlikle çok büyük adam bir olur, hatta
cumhurbaşkanı olur” diye düşünüyorduk, demek sıradan bir mühendis olmuş” dedi. Buna hem inanamadı,
hem de çok üzüldü.
Ancak dahilik de bir anomali. Hicabi bey bu işler için
Tunçbilek 6.No denilen yönetim ofislerine gelip gidiyor. Bir gün benim çaycım İbrahim efendi, odama çay
getirdiğinde beni yalnız görünce dayanamayıp sordu “
Müdür bey, yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım.
Hicabi bey diye bir mühendis gelip gidiyor, etrafta kendi kendine konuşarak, parmaklarını şaklatarak dolaşıp
duruyor. Kendisi deli midir, hulu mudur?” dedi. Ben de
kendisinin süper zekalı bir mühendis olduğunu, aşırı zekadan öyle davrandığını söyledim. Biz kendisine bu yüzden çok sevgi ve saygı duyuyoruz, sen ve arkadaşların da
öyle yapsınlar dedim.
Hicabi bey bu süper matematik yeteneği ile Etibank Genel Müdürlüğünün yurtdışı eğitim sınavlarını kolayca
kazanıyor, Almanya Claustal Maden Akademisinde maden mühendisliği tahsil ediyor. Aslında mühendislik, be-
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şeri ilişkiler gereken, sayısal yetenek yanı sıra sözel yetenek de gerektiren normal insanların işi. Hicabi bey Cahit
Arf gibi, Feza Gürsey gibi ünlü bir teorik matematikçi
ya da teorik fizikçi olabilirdi. Mühendis olması şanssızlık
olmuş, aslında. Mezun olunca, Almanya’da matematik
profesörü Hicabi beye, “Hicabi, yeni bir matematik dalı
doğuyor, yöneylem araştırması, seni Amerikaya göndereyim, orada doktora yap gel bizim akademiye öğretim
üyesi ol” demiş. Hicabi beyin anlattığına göre, “Mezun
oldum, memlekete gideyim bir anamı görüp elini öpüp
geleyim, ondan sonra beni istediğin üniversiteye yollayabilirsin “ demiş, hocasına.
Bizde en iyi çalışan sistem o zamanlar askere alma sistemi idi. Affedersin, itin g. girsen arayıp bulurlar, bulamazlarsa da iki de bir de aileni tedirgin ederler. O zamanlar,
pasaport şubesi her yurtdışına çıkışta, askerliğini yapmış
olsan bile, askerlikle ilişkisi yoktur diye askerlik şubesinden yazı isterdi. İşte böyle, Hicabi beyin Türkiye’ye gelişi
o geliş, askerliğini yapmadığı için Almanya’ya geri dönememiş, hemen askere almışlar. Bana böyle anlatmıştı.
Hicabi bey de sözel ve yazma yeteneği olanlara hayranlık duyardı. Emeklilik için başvurduğunda bir bürokratik sıkıntı çıkmış, Emekli Sandığı Genel müdürlüğüne derdini anlatan bir dilekçe yazması gerekmiş. Gidip
derdini mühendis çalışma arkadaşı Tuğyan Ahıskalı ile
paylaşmış, o da Emekli Sandığına Hicabi bey adına güzel bir dilekçe yazıvermiş. Rahmetli Hicabi bey bunu her
yerde anlatırdı, “Tuğyan benim sıkıntımı anladı ve benden daha güzel ifade etti” diye. Gene aynı şekilde emeklilikten sonra Ankara’da bir süre çalıştığı şirketin sahibi için “Yahu, adam günde 100 tane mesaj yazabiliyor”
diye sözel yeteneğe duyduğu hayranlığı bana söylediğini
anımsıyorum. Bir de hiç telefon rehberi kullanmadığını,
yüzlerce tanıdığı ve arkadaşının telefon numarasını belleğinde tuttuğunu biliyorum.
Tanrı rahmet eylesin, kendisini sever, sayardım, iyi bir
arkadaşımdı.
Yazımı genç kuşakların bir özdeyişi (motto’su) ile bitirmek isterim. Parola : Tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya
çalış. İşareti : Sıkıntı yok.

İLETİŞİM
0-533-335 53 94
dr.mozdogan@gmail.com
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MESLEĞİMİZDE 40. YILINI DOLDURAN
MADEN MÜHENDİSLERİ
Nedim Özturan
Oda Sicil No: 2590

Abdurrahman Burkay
Oda Sicil No: 2591

ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

1 Kasım 1954 tarihinde Kastamonu ilinde dünyaya geldim.

1954 yılında Gaziantep’de doğdum. İlk, Ort ve Lise öğretimini Gaziantep’de tamamladım. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden 1977-1978 döneminde
mezun oldum.

İlkokulu Edirne’de, ortaokulu Konya’da, liseyi İzmir illerinde tamamladım.
1973 yılında İTÜ Maden Mühendisliği Maden Mühendisi bölümünde başladığım üniversite tahsilimi 1979 yılı
başında tamamladım.
Aynı yıl TTK (Türkiye Taş Kömürü Kurumu) Amasra
Müessesesi bünyesinde ocak mühendisi olarak çalışma
hayatına başladım. Bu kurumda; 7 yıl ocak (vardiya)
mühendisi, 4 yıl üretim baş mühendisi, 4 yıl işletme müdürlüğü, 3 yıl teknik müdür yardımcılığı, 4 yıl da aynı
işletmede müessese müdürlüğü görevlerinde bulundum.
2006 tarihinde genel müdür müşaviri görevini yaparken
TTK’dan emekli oldum.
Aynı yıl Hattat Holding Enerji grubunda göreve başladım. Halen bu grupta teknik koordinatör olarak çalışmaya devam ediyorum.

Mart 1979- Ocak 2019 tarihleri arasında eski adı Ereğli
Kömür İşletmeleri (EKİ) olan Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesinde üretim, işgüvenliği, eğitim
ve yönetim kademelerinde mühendis, başmühendis,
müdür yardımcısı ve müessese müdürü olarak görev
yaptım. 2004 yılında Kozlu Müessese Müdürü görevinden Teftiş Kurulu Başkanlığına müfettiş olarak atandım.
26. Ocak 2019 tarihinde Teftiş Kurulu Başkan V. görevini yürütürken emekli oldum.
Evliyim ve 2 kızım var.
Meslek yaşamımda, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi yönetim kurulu üyeliği ve 1991-1993 döneminde şube başkanlığı görevlerinde bulundum. Bu
süreçte Kömür Kongrelerinde yürütme kurulu üyeliği ve
başkanlığı görevlerini yaptım
Emekli olduktan sonra İzmir’e yerleştim ve halen İzmir’de yaşıyorum.
ANI
Mesleğimde 40. yılı tamamladığım nedeniyle Madencilik Bayramı Bülteni’nde yayımlanmak üzere; TTK Kozlu
Müessese Müdürü olarak görev yaptığım dönemde yaşadığım bir anımı paylaşmak isterim.
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TTK’da Müessese Müdürleri genelde, hem hafta içinde
zaman ayıramadıkları bürokratik işleri sakin bir zamanda tamamlamak ve bir sonraki haftada yapılacak işlerin
planlanması yapmak hem de devam eden üretim faaliyetlerine destek vermek amacıyla Cumartesi günleri de
işyerine gelir, bazen ocağa da inerlerdi.
20.Ocak 2001 Cumartesi günü müessesede çalışırken
Genel Müdür Ö.Yenel telefonla arayarak müesseseye geleceğini ve birlikte işyerlerini görerek ve çalışmalar hakkında bilgi alacağını bildirdi.
Bir müddet sonra da Genel Müdür, yanında Genel
Sekreter B.Kara, Daire Başkanı T.Yıldız ile birlikte geldi.
Yerüstü atelyelerini, trafoları, yükleme tesislerini, 2 nolu
Uzun Mehmet Kuyusunu, derinleştirme çalışmaları nedeniyle devre dışı kalan 1 nolu Uzun Mehmet Kuyusu
vb. yerler ile ilgili çalışmaları birlikte hem gördük hem
de bir anlamıyla işin başında brifing vermiş oldum,önerilerini dinledim. Son olarak Yenikuyu ve karo sahasını
görmek istedi ve incelemelerde bulunduktan sonra, “İşte
kuyu ve karo sahası dediğin böyle olmalı “ diyerek de
memnuniyetini belirtti. Tam ayrılacağı sırada, Kuyu Şefi
çay demlediklerini ve içmemiz için ısrar edince, Genel
Müdür “ madem demlediniz haydi içelim” diyerek Yenikuyu kulesini gören cephedeki odaya girdik ve gelen
çayı yudumlarken dışarıdaki Kuyu Şefi pencere camını
tıklayarak bana kuleyi ve skipi işaret etti.
Yenikuyu kömür nakline çalışıyordu ve dolu gelen batı
skipi s yuvasına giremiyordu. İki denemeden sonra skipin s yuvasından birkaç metre aşağıda frene alındığını
gördüm. Çok zaman geçmeden, 10-15 saniye sora skip
önce yavaş yavaş sonra giderek hızlanarak kulakları,
beyni etkileyen siren sesine benzer bir sesle kuyu dibine
doğru inmeye başladı ve ben odadan hızla dışarı fırladım.
Yenikuyu -560 katından kömür çıkarmak amacıyla 4
halatlı ,koepe sistemi çalışan Kozlu Müessesesinin ana
ihraç kuyusudur. -590 kotundaki silolardan 13 ton kapasiteli skipe doldurulan 9 ton kömür +16 kotuna çıkarılıp skipin s yuvasına girdirilmesi manevrasıyla boşaltılır. Buradan bantlar vasıtasıyla da 50 tonluk vagonlara
yüklenerek lavvara gönderilir.
Kuyunun taşıyıcı halatları ömrünü tamamladığından
2-3 ay kadar önce yenisi ile değiştirilmiş ve uç kesimleri
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ile gerekli denge ayarları yapılmıştı. Halatların yeniliği
nedeniyle ilk başlangıçta 1-1,5 metre olan aşağı kayma
miktarı 10-15 santimetreye kadar düşmüştü, fakat söz
konusu kayma tamamen önlenememişti.
Koepe sisteminde kaymaya etki edebilecek yük miktarından yağışa, tambur yuvasından vinç operatörünün
dikkat ve tecrübesine kadar birçok etkenler gözden geçirilmiş ama sonuç alınamamıştı.
Müessesenin ana ihraç kuyusu olan 1 nolu Uzun Mehmet kuyusunun derinleştirilme çalışmaları nedeniyle
uzun süre devre dışı kalacak olması sonucu Yenikuyu
hem kömür nakli hem insan nakli açısından çok daha
önemli hale gelmişti.
Yenikuyunun hem üretim ve insan nakli için önemli
hale gelmesi hem de söze konu ettiğim taşıyıcı halatlardaki kaymanın devam etmesi nedeniyle haftada en az iki
gün sabah göreve giderken buraya uğrar, raporları inceler ve ilgililerden bilgi alırdım. Kuyu ile ilgili birim kaymanın giderek azalmasından hareketle durumu normal
karşılarken ben sürenin uzamasından tedirgindim.
Bir sabah yine Yenikuyuya geldiğimde, raporları inceledikten ve vinçci dahil ilgililerden bilgi aldıktan sonra
tamburun yanında durarak yeni takılan halatdan çevreye, hatta duvarlara sıçramış yağlara ve kaymanın devam
ediyor olmasına sinirlenerek halat üzerindeki yağı elimle sıyırdığımda halatın yüke binmesiyle özünden çıkan
yağın yumuşak, gres yağı gibi olduğunu ve bir önceki
eski halattan kestirip getirttiğim halat numunesi üzerindeki yağın reçinesi ve yapışkan olduğunu gördüğümde,
halatın özündeki yağın N113 denilen özel yağ olmayabileceğini düşünerek hemen ilgili müdür yardımcısı ve
başmühendis ile toplantı yapıp halat firması ile telefon
ilegörüştük. Halat firması ile yapılan telefon görüşmesinin tatmin edici olmaması sonucu durum TTK Genel
Müdürlüğüne yazı ile bildirilerek firmadan acilen uzman talep ettik.
Firmadan gelen uzman yağın orijinal N113 yağı olduğunu, halatlarda herhangi bir hata olmadığını belirten raporu imzalayıp tambur halat yuvalarına serpilmek üzere
de bir miktar granül reçine bırakarak Zonguldak’dan ayrıldığı tarih 19.Ocak 2001 idi. Yani benim Genel Müdür
ile birlikte halatın kayma olayına şahit olduğumuzun bir
gün önceydi.
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Şimdi ise gözlerimizin önünde skip son hızla aşağı doğru kayıyor, tambur üzerinde kayan halatın çıkardığı ses
şehir merkezinden duyuluyordu.
Ben sahaya fırlayıp kuyubaşına doğru ilerlerken aşağıdan gelen boş doğu skipinin molet platformuna çarpmasıyla gökyüzüne doğru birtakım parçaların fırladığını
gördüm.
O anda çarpan skipin boş olduğunu, kuyuya kaçan skipin kömür ile dolu olduğunu, skip içinde insan olmadığını düşünemiyordum. Havaya fırlayan malzeme parçalarının sanki insan olduğunu düşünerek düşecekleri
tutmak için kollarımı açtığımı hatırlıyorum. Bu anlık
durumda, arkamdan birisinin beni çekerek uyarması
sonucu hemen toparlandım. Olay karşısında Genel Müdür dahil hepimiz çok etkilenmiş ve şaşkındık. İlk toparlanan Genel Müdür oldu. Sanki bir tatbikattaymışız
gibi soğukkanlı ve düşünerek hareket etmeye başladık.
Öncelikle hemen kuyu dibi ile yaptığımız telefon görüşmesinde, can kaybı ve yaralanma olmadığı haberi bizi
şaşkınlığımızdan tamamen çıkarttı. Akabinde, ocağa
gönderilen işgüvenliği ve kuyubakım mühendis ve nezaretçilerinden oluşan iki ekipten sadece maddi hasar
haberi gelmesi ile daha da sakinledik,
-Kozlu halkının koşarak kuyu sahasına girmek istemeleri üzerine sahaya girişlerin önlenmesi için güvenlik teşkilatına verdiğim talimatı,
-Genel Müdürün talimatı ile havzadaki tüm Kuyu Bakım Başmühendislerinin 2 saat içinde olay yerine gelip
kaza ile ilgili çalışmaya başlayışlarını,
-Bir gün önce Halat Firması Uzmanının düzenlediği
belgeyi Genel Müdür ve yardımcılarına sunarak detaylı
şekilde halat kayması ile ilgili şüphelerimi anlatmamı,
-Genel Müdürün, öncelikle kaza ile ilgili hasar tespit
davası açarak bir an önce mahkeme kararı ile kuyudaki
hasarın giderilmesi için çalışmaya başlanması için o gün
verdiği kararı,
-Kuyu kulesinin ayaklarında yerinden oynama ve eğilme, platformda, moletlerde, halatlarda, gidajda, muazda
ve kuyu içinde diğer tüm hasarların özellikle Genel Müdür Yardımcısı Ç.Onur, ile T.Özkan, Y.Oktay koordinasyon ve yönetiminde, birçok malzemeyi stoklarımızdan

karşılayarak müessesenin mühendis, nezaretçi ve işçisi
ile gidermemizi ve nihyetinde Almanya’dan gelen uzmanın yaptığı testlerin sonucunun olumlu olması ile 9 ay
sonra kuyuyu yeniden servise alışımızı,
-Yenikuyudaki hasarın onarımının en az 10 ay sürebileceğinin belirlenmesi üzerine: mevcut 30 nolu kuyudan
sadece malzee naklinde ve sınırlı faydalanabileceğimiz,
kömür nakli, taş nakli, malzeme nakli ve insan naklinin
Müessesede çalışır vaziyetteki 2 nolu Uzun Mehmet Kuyusundan mümkün olamayacağı savıyla Kozlu’da çalışan
teknik, idari personel ile işçilerinin diğer müesseselere
dağıtılmak istenmesi karşısında Kurum Yönetim Kurulundan 1 aylık süre isteğinde bulunmamı ve Genel Müdürün desteği ile bu personel dağıtımının bertaraf edilmesini,
-Tüm işler tek kuyu ile yürütüleceğinden, iyi bir organizasyon ve koordinasyon ile işgüvenliğine azami hassasiyet gösterilmesini ve tüm çalışanların fedakarca çalışmasını teminen Müessese Müdürü olarak yayımladığım
Özel Not’un ilk cümlesinin ‘ Kozlu Müessesesinde özel
hal ilan edilmiştir” şeklinde başlamasını,
-O günkü koşullarda günlük ortalama tüvenan 2200 tonun üzerinde kömür üretimi gerçekleştirilmiş olmasını,
-Halat Firması aleyhine açılan 800 milyar civarındaki
davanın yıllar sonra kazanılmış olmasını ve halatın özüne emdirilen yağın N113 olmadığının ortaya çıkmış olmasını,
-Genel Müdürün desteğini ama bu süreçte müessesenin
yöneticisi, mühendisi, memuru, nezaretçisi ve işçisi ile
birlik olunduğunda neler başarılabileceğini,
-Mesai saati gözetmeksizin aylarca hasar onarım çalışması yapan mühendis, nezaretçi ve işçilere sadece teşekkür belgesi verebilmemiz karşısında gösterdikleri mutluluk ve duygu dolu sözlerini,
Unutamam.
Saygılarımla.
İLETİŞİM
0544 4649460
a.burkay@gmail.com
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Haydar Erkan
Oda Sicil No: 2599
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TMMOB işyeri temsilcilikleri görevlerinde bulundum.
Halen emekli olarak kışın Balıkesir de (Merkez),yazın
ise Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu beldesinde ikamet etmekteyim.
Evliyim, Birisi Bilgisayar Mühendisi,Diğeri Makine
Mühendisi olan iki oğlum var.

ÖZGEÇMİŞ
15.07.1953.yılında Sivas ili Divriği ilçesi Eğrisu köyünde doğmuşum. İlk okulu Divriği Cumhuriyet ilk
okulunda, ortaokulu ise Divriği Nuri Demirağ orta
okulunda okudum. Lise tahsilimi Sivas Lisesi’nde aldım. Bunları takiben üniversite öğrenimimi ODTÜ
Maden Mühendisliğinde tamamlayarak 10 Şubat
1979 tarihinde B5 derecesi ile Maden Mühendisi ünvanını alarak mezun oldum.
İş hayatıma Mart 1979 yılında TDÇİ Divriği Madenleri Müesesesinde başladı. 30 Haziran 1985 tarihine
kadar burada Mühendis,Başmühendis,Maden İşletme Müdürü ve teknik emniyet Müdürü ünvanları ile
çalıştım.1 Temmuz 1985 tarihinde kendi isteğimle
bu kuruluştan istifa ederek ayrıldım.Hemen Ereğli
Demir ve Çelik Fabrikasında T.A.Ş (Erdemir) de ise
(Kangal Bölge Kontrol Mühendisi olarak)başladım.
Erdemir de çeşitli iş yerlerinde çalıştıktan sonra,30
Eylül 2005 tarihinde Kayseri de Maden işletmeleri
Kontrol başmühendisi olarak (Bu unvan önce müdürlük idi) enekli oldum.Takiben 9 ay sözleşmeli olarak
aynı görevime devam ettim ve daha sonra tam emekli
olarak iş hayatımı bitirdim.
ODTÜ de öğrencilik yıllarımda öğrenci temsilciliği
ve ÖTK Spor komitesi başkanlığı görevlerini yaptım.
hatta şu anda ilkbaharda tüm üniversitelerde organize
edilen bahar şenliği ve eğlencelerinin ilkini ODTÜ de
benim başkanlığımda 1978 yılında spor şenliği olarak
biz yaptık.
İş hayatımda;meslek kuruluşumuz olan TMMOB
Maden Mühendisleri Odası ile sürekli istişare içinde
bulundum. Divriği de odamızın iş yeri temsilciliği ve

ANI
Divriği de Maden İşletmeleri Müdürü olarak çalışırken günün her saatinde işyerine giderdim.Birgün gece
03-04 sularında iş yerine gittiğimde bir şoför arkadaşı
uyurken gördüm.her ay işçilere maaşlarına ilaveten
prim verilirdi. O ay verilen prim puanlamasında uyuyan işçinin puanını kestim.İşçi bunu fark edince,tüm
arkadaşlarının olduğu bir sırada “bana müdürüm benim primim neden kesildi”diye sert bir tavırla sordu.
Bende sen nedenini bilirsin dedim,ama kaba ve ısrarlı
tavırlarına devam edince, 1 dakika dedim ve günlük
not defterimi açarak “sen şu tarihte işyerinde uyurken
yakalanmışsın.’’ dedim.Önüne bakarak orayı terk etti.
Arkadaşları bu amirde haksızlık yapmaz dediler.
Meslektaşlarımdan hayattakilere sağlık,sıhhat, ölenlere rahmet dilerim.
İLETİŞİM
0532 770 76 11
gulerus@hotmail.com
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Bülent Güler
Oda Sicil No: 2608

Nuri Şahin
Oda Sicil No: 2625

ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ

01 Ocak 1954 yılında Eskişehirde doğdum.

1954 yılında Kırşehir’de doğdum.

Şubat 1979 döneminde ODTÜ Maden mühendisliği bölümünden mezun oldum.
Mart 1979 yılında TKİ OAL(Orta Anadolu Linyitleri)
İşletmesi Müessesesinde maden müh. olarak göreve başladım.
Aralık 1984 yılında TKİ Gn.Md de Etüt Proje ve Tesis
Daire Başkanlığı bölümüne atandım.
Mesleğim süresince MMO bünyesinde yönetim kurulu
üyeliği ve diğer birimlerinde görev aldım ve faaliyetlerine katıldım.
İLETİŞİM
0532 770 76 11
gulerus@hotmail.com

1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Maden Yüksek Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Meslek hayatıma
Kütahya KÜMAŞ AŞ’de üretim mühendisi olarak başladım.
1980 yılında MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi’ndeki görevimle ülkemizin çeşitli bölgelerinde sondaj
kamp şefliklerinde bulundum. Askerlik hizmetimden
sonra MTA MAT Dairesi’nde cevher zenginleştirme mühendisi olarak çalışmaya devam ettim. Kömür zenginleştirme ağırlıklı olmak üzere cevher zenginleştirmenin
çeşitli konularında 40 çalışma raporu ve 10 bildirim var.
Granat zenginleştirmesi hakkında 1 bildirimi de 2007
yılında Yunanistan Delpy’de yapılan 12. Balkan Cevher
Zenginleştirme Kongresinde sundum. DPT 9. Beş Yıllık
Kalkınma Raporu hazrlanmasında ‘’Aşındırıcılar’’ konusunda çalıştım.
1984-2004 yılları arasında TSE’de başta Maden Hazırlık
Grubu olmak üzere çeşitli hazırlık gruplarında teknik
komite üyeliği, konu raportörlüğü ve grup üyelikleri görevlerimle 100 kadar TSE Standardıının hazırlanmasında çalıştım.
Emeklilik sonrası 2008-2009 yılları arasında Petlas Lastik Fabrikası için Kırşehir ili civarında kömür araması ve
sondaj işlerinde çalıştım.
2009 yılında sonra tercümanlık yapmaya başladım ve
hala devam ediyorum.
Devlette çalışırken iyi sicilden dolayı iki defa terfi aldım.
İyi ingilizce ve yeterli derecede fransızca biliyorum.
ANI
Kümaş AŞ. açık ocağında üretim için patlatmadan önce
şehirden şantiyeye gelen yol emniyet için kesilir ve siren
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çalardı. Şehirden işçi minibüsü ve maden kamyonları
gelir, giderdi. O gün iki vardiya arası herzamanki gibi
patlatma yapılacaktı. Yol kesimi için araç gönderildi, siren çaldı. Tam patlatma olacağı an nasıl olduğu bilinmez
şekilde patlatma yerinden şantiyeye doğru işçi minibüsü geliyordu. Minibüste en az 10-20 işçi ve görevli vardı. Yine ne oldu bilinmez işçi minibüsü patlatma yerini
geçip şantiyeyeye gelip, işçiler işlerine dağıldıktan sonra
büyük bir gürültü ile patlama oldu. Tam minibüs patlatma yerinden geçerken patlama olmamış, büyük bir felaket yaşanmamıştı. Patlatmayi yapan barutçuya neden
ateşlemediğini sorunca ‘’ bir arı sokmaya geldi, manyeto
düğmesine basamadım’’ dedi. Arı bahane olmuş…Her
ne olursa olsun bir felaket olmamıştı. O günden sonra
adı ‘’Kahraman barutcu’’ oldu. Roman gibi… Herzaman
olduğu gibi ihmal felaket getirebilir, her işte olduğu gibi
‘’ÖNCE EMNİYET’’.
ESERLERİM
Madencilik Bülteninde yayınlanan üç eserim google arama motoruna aşağıdaki isimlerle yazılarak okunabilir:
1-Minerallerin Barışı
2-Taşları Anarken
3-Kalsit Hakkında Bazı Bilgiler
İLETİŞİM
0536 265 36 33
nurisahin54@hotmail.com

Ersin Yavuzşen
Oda Sicil No: 2631

ÖZGEÇMİŞ
13 Mayıs 1955 yılında İzmir’de doğdum.
1973 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan
sonra 1974 yılında Ege Üniversitesi Maden Mühendisliği
Bölümü’ne başlayıp, 1979 Şubat ayında mezun oldum.
1979 yılı Temmuz ayında TKİ’nin Dodurga bölgesinde
üç ay kadar çalıştım.
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1980 yılı Nisan ayında Garp Linyitleri İşletmesi Tunçbilek Lavvarı’nda göreve başladım. Temmuz 1981’de 4
aylık kısa dönem askerlik görevimi yerine getirmek için
Burdur’a gittim. 1986 yılı Nisan ayına kadar çalışmaya
devam ettikten sonra istifa ederek ayrıldım.
Bu tarhiten sonra özel sektörde çeşitli firmalarda dekapaj mühendisi olarak görev aldım.
1993 yılında Park Enerji Şti bünyesinde Lavvar Baş Mühendisi olarak Tunçbilek ve Soma’da çalıştıktan sonra iki
yıl da Çayırhan’da görev aldım ve şirketten ayrıldım.
2004 yılında emekli olduktan sonra kısa aralıklarla Dursunbey’de ve Aydın’da Lavvar Mühendisi olarak görev
aldım.
Şu anda emeklilik hayatıma devam etmekteyim.

ANI
11 Eylül 1980’de iki arkadaşım ve ben Gemlik’e gezmeye
gittik. 12 Eylül sabahı ise herşeyden habersiz Tunçbilek’e
geri dönmek üzere yola çıktık. Dönüş yolunda Domaniç’te jandarma önümüzü kesip, bizi karakola götürdü.
Biz ne olduğunu anlamaya çalışırken, askerler bize ihtilal
olduğunu söylediler. Biz memur olduğumuzu belirttik.
Bizi bir süre daha beklettiler ve sonrasında serbest bıraktılar. Şaşkınlıkla Tunçbilek’e geri döndük.
Pazar günü Lavvar’da nöbetçiydim. İhtilalden sonra Kütahya Alay Komutanı bölgeye ziyarete geldi. Kendisine
lavvar hakkında bilgi verdim. Anlattıklarımı şaşkınlıkla
dinleyen albay, buraya gelmeden önce kömürün hortumla yıkandığını zannettiğini söyledi. Bu da beni gülümseten bir anı oldu.
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Önder Çelebi
Oda Sicil No: 2633

ÖZGEÇMİŞ
12.05.1957 yılında Karaburun/İzmir’de doğdum.1974
yılında İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde eğitime başladım.Mezun olduktan
sonra Haziran 1979 ayında TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Tunçbilek Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladım.
Tunçbilek ve Ömerler Yeraltı İşletmelerinde sırasıyla
Vardiya,Ocak ve Bölüm Mühendisliği görevlerini yürüttüm.1990 yılında GLİ Tunçbilek ve Ömerler Lavvarları
Başmühendisliği’ne atandım.Bu görevi 14 yıl yürüttükten sonra 2004 Nisan ayında emekli oldum.Bu tarihten itibaren 5 yıl Soma Azyak Kömür İşletmesi Lavvar
Tesislerinde Tesis Müdürü olarak çalıştım. 2008-2010
yılları arasında Adularya Maden ve Enerji Firması’nda
Lavvar Başmühendisi olarak görev yaptım.Daha sonra
2010 – 2014 tarihleri arasında Hermaksan Firması SLİ
Seyitömer Lavvar Tesisinde Şantiye şefi olarak çalıştım. 2014-2018 yılları arasında değişik zamanlarda Polat Enerji,Adularya Maden ve Enerji firması ve Hattat
Enerji Amasra İşletmeleri’nde Lavvar projelerinde Proje
Yöneticisi ve Danışman olarak görev yaptım.
ANI

Süleyman Özgül
Oda Sicil No: 2651

ÖZGEÇMİŞ
1955 Karaman doğumluyum,ilk,orta ve liseyi İstanbul’da
okudum. 1974 yılında İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği bölümüne girdim.İki stajımı ve diploma tezimi EKİ Armutçuk Bölge Müdürlüğü’nde yaptım.
1979 Haziran döneminde mezun oldum ve o yıl Ereğli Kömür İşletmeleri (TTK) Armutçuk Bölge Müdürlüğü’nde ocak mühendisi olarak göreve başladım.1980
yılında aynı dönem Jeoloji Mühendisi eşimle evlendim,1981 yılında bir kızımız oldu.
1983 yılında İşgüvenliği Baş mühendisliğine,1991 yılında da İşgüvenliği Şube müdürlüğü’ne atandım.
1995 yılında Baş uzman kadrosuna geçirildim,2005 yılında da kendi isteğimle Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nden emekli oldum.Sanırım maden mühendisi olarak tüm stajlarını ve iş hayatını aynı yerde tamamlayan
ender insanlardan biriyimdir.İş yaşantımda bazıları aksini söylese de bunun büyük avantajını gördüm.Emekli
olduktan sonra tekrar İstanbul’a döndüm.
ANI

1980’li yılların başında GLİ Tunçbilek Yeraltı İşletmesinde görev yaparken ayakta meydana gelen göçükte ustalarımızdan biri göçük altında kalmıştı.Yaptığımız çalışma
sonucunda ustaya sağ olarak ulaştık. Ancak bacağının
biri çelik sarma ve konveyör oluğu arasına sıkışmıştı.
Bacağını kurtarma işlemi biraz uzun sürünce ustamızın
kurtulması için bacağının kesilmesini istemişti. Neyseki
çalışma sonucunda sıkışan bacağı çıkartılarak ustamızı
sağ salim ocaktan çıkarmıştık. Bu olay beni çok etkilemiş
olduğundan yıllar geçmesine rağmen unutamamıştım.

Madencilik hayatımın en acı günlerini 1983 yılında 103
kişinin hayatını kaybettiği grizu kazasında yaşadım.O
gün saat 16.00 da ocaktan çıkmıştık,hatta başmühendisimize “1-2 saat daha kalalım” dediğimizde “gerek yok
beraber çıkalım”demişti ve çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra maalesef patlama haberi ile şok olduk.Eğer ocakta kalsaydık büyük bir olasılıkla bu yazıları yazamıyor olacaktım.Her 7 Mart günü ocağın patlamadan sonraki halini
ilk gören olduğundan benim için zor geçer.

İLETİŞİM

İLETİŞİM

0532 585 26 94
celebionder@hotmail.com

0535 293 51 18
sulozgul@gmail.com
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Rıza Bilecik
Oda Sicil No: 2657

ÖZGEÇMİŞ
1956 Konya doğumluyum. 1974 – 1979 yılları arasında
İTÜ Maden Fakültesi’nde Maden Mühendisliği eğitimi
alıp 1979 yılında mezun oldum. Aynı yıl TKİ Kurumu
İşletme Dairesi’nde Maden Mühendisi olarak göreve
başladım.
Altı yıl yeraltı mühendisliği yaptıktan sonra 1985 yılında
TKİ kurumundan ayrıldım. 1985 – 1988 yılları arasında
Kömür İşletmeleri A.Ş. Mihalıççık İşletmesi’nde Yeraltı
İşletme Müdürü olarak görev yaptım. 1988 – 1989 yıllarında KİAŞ Ermenek Yeraltı İşletmesi Müdürlüğü yaptıktan sonra 1997 yılına kadar Ermenek Merkez Kömür
İşletmesi firmasında işletme ortağı olarak aynı zamanda
işletme müdürü olarak yeraltı kömür işletmeciliği yaptım.
1997 yılında yeraltı hizmetinden emekli oldum. 2000 yılına kadar Ermenek Birlik Madencilik Yeraltı İşletmeleri
sahibi ve işletme müdürü olarak çalışmalarıma devam
ettim. 2000 yılından bugüne kadar Ece Madencilik Briket Kömür İşletmesi firmasında firma ortağı ve müdürü
olarak, aynı zamanda Polyak Eynez Üretim A.Ş. firmasında firma ortağı ve yönetim icra kurulu üyesi olarak
çalışmalarımı sürdürmekteyim.
Mesleğimdeki 40 yıllık sürenin 25 yılını yeraltı kömür
işletmecisi ve mühendisi olarak geçirdim.
Evliyim, bir kızım ve 2 torunum var.
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İbrahim Necdet
Destanoğlu
Oda Sicil No: 2660

ÖZGEÇMİŞ
1954 yılında Tavşanlı’da doğdu, İlk, orta ve lise öğrenimini Tavşanlıda tamamladı.
1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden İşletme Bölümünde üniversite eğitimine başladı ve Maden Mühendisi olarak mezun oldu.
1979 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Tunçbilek Bölge Müdürlüğü’nde yeraltı vardiya mühendisi olarak iş hayatına başladı.
Kurumda üretim ve yönetim kademelerinde 34 yıl fiili
çalıştıktan sonra 2013 yılında emekliye ayrıldı. Evli ve
iki çocuk sahibidir.
2005 yılında İş Güvenliği Uzmanı belgesini aldı. Emeklilikte ağırlık madenlerde olmak üzere İş Güvenliği Uzmanı Olarak çalışmaya devam etmektedir.
ANI
1979 yılı 3 Ağustos öğleden sonra 1 numara yazıhanede, GLİ Tunçbilek Bölge müdürü Orhan ÇAKIR bey olmadığı için yardımcısı Erdoğan İÇTEN bey tarafından
nakliye servisinden çağırdıkları willys jeep ile 6 Numara
denilen yeraltı ocağına gönderdiler ve böylece işe başlamış oldum. O yıllarda TKİ kurumunda yeni Müesseseler oluşması nedeniyle Tunçbilek kadrosu yenilenmiş,
6 Numara yeraltında çalışma arkadaşlarım olacak Aziz
Kundur, Necip Taşcı, Kemal Çam, İlyas Beydili, Raşit
Akarslan, Metin Çiftçioğlu, Ramazan Aktaş, Ertuğrul
Temel, Önder Çelebi, Kadir Aşkın, Enver Yener ile Baş
Mühendis Necmettin Ermişoğlu’nun odasında tanıştım
ve uzun yıllar birlikte çalışmaktan onur duydum.
Yeni başlayan vardiya mühendisleri 10 – 15 gün gündüz
vardiyasında çalışır, ocağı tanır, çalışmalar ve yapılan iş-
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İbrahim Yılmazoğlu
Oda Sicil No: 2662

ler hakkında bilgi sahibi olurlar. Ben de 10 gün kadar
gündüz vardiyasında diğer mühendis arkadaşların yardımı ile, ocağı tanıdım, sistemi işleri öğrenmeye çalıştım
ve serseri dediğimiz 24.00 – 08.00 vardiyasında , 10 günlük mühendis olarak vardiyanın ( yaklaşık 300 çalışan )
tüm yetki ve sorumluluğunun bende olduğu hatırlatılarak fiili işe başlatılmış oldum.
Vardiya mesulü ile ocağı dolaşırken, geçmiş günlerdeki
ocak içinde yaşanan olayları, kazaları konuşuyorduk.
Zincirli konveyörün ön haveye alındığı ayak içinde ajüstör grubu çalışmakta idi. Saat 03.30 gibi biz sabit yola
geçtiğimizde arkamızda bağrışmalar ve toz bulutu oluşmuştu. Olay yerine geldiğimizde Ajüstör postabaşının
ayak baldırının zincirli konveyör baş oluğuyla sürtünmeli çelik direk arasına sıkıştığını, bir iki direğin yan
yattığını gördük. Kazalıyı sıkıştığı yerden kurtardığımızda ayağının kırıldığı anlaşıldı, sıhhiyeler ayağı atele aldı,
sedye ile ocak dışına çıkarılıp işletmenin ambülansı
ile hastaneye gönderdik.
Sabah olduğunda Bölge müdürü santraldan yeraltında
kaza olduğunu haber almış, Yeraltı başmühendisini bilgi
almak için aramış, onun bilgisi olmadığı için cevap verememiş. 6 Numaraya geldiğinde gece neden haber verilmediği ile ilgili ilk fırçamızla birlikte, hangi saat olursa
olsun Başmühendisin bilgilendirilmesi gerektiğini öğrenmiş olduk. Biz de daha sonraki senelerde aynı şeyleri
personelimizden istedik.
Kaza olayı, öğrencilikten memurluğa geçişi ve madencilik mesleğinde önceliğin güvenlik olduğunun hiçbir
zaman unutulmaması gerektiğini öğrenmiş olarak 34 yıl
fiili olarak GLİ bünyesinde çeşitli kademelerde hizmet
verdik. Tunçbilek, tüm çalışanları ile her gelen için hayat
okulu olmuştur. Çoğu arkadaşımız orada evlendi, ilk çocukları orada oldu. Bugün emekli olup değişik şehirlere
dağılmış olsak bile, site yaşamındaki uzun yıllar birlikteliğimizin verdiği dostluklar ile her zaman mutlu ve acı
günlerimizde birlikte olmaya devam ediyoruz.
İLETİŞİM
0535 834 21 24
destanoglun@ttmail.com

ANI
Meslekte 40 yıl, kuşkusuz üretimin içinde olan her meslektaşım gibi bende madencilikte olabilecek bir çok olay
yaşadım. Bunlar çeşitli yönleriyle benim hala belleğimde
yaşıyor.
24 yıl taşrada görev yaptıktan sonra Ankara’ya geldiğimde, doğal olarak çok aktif bir görevden sonra kendimi
boşlukta hissedeceğimi, herhangi bir şey üretmeden nasıl vakit geçireceğimi düşünüyordum.
Ancak; insanın hayatı başka yerde, başka şekilde, başka
hayatlarla ve yepyeni güzelliklerle hiç tahmin edemeyeceği şekilde devam edebiliyor.
Ankara’ya geldiğim yıllarda Maden Mühendisleri Odası’nda sürekli Eğitim Merkezinin (SEM) kurulması, Maden Kanunu Yönetmeliği’nde teknik nezaretçi eğitimlerinin Oda’ya verilmesi ile Odanın eğitim faaliyetleri bir
hayli yoğunluk kazandı.
O dönemde SEM başkanı olan dostum, arkadaşım Mustafa ONGUN’ un çağrısı ve o dönemdeki Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi ile
ben de SEM ailesine katıldım.
O günden beri özellikle 2015 yılına kadar yoğun şekilde
teknik nezaretçi eğitimlerine ve meslektaşlarımızı bilgilendirecek diğer mesleki konularda Ankara’da ve taşrada
onlarca eğitim düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Her birinde çok sayıda meslektaşımızla tanıştık.
Eğitimlere katılan meslektaşlarımızla sadece ders verme
anlayışıyla değil, onların yaşadıkları sıkıntılara çözüm
getirilmesi, dertlerinin dinlenmesi hatta imkanlar nispetinde iş bulma konularında yardımcı olmak suretiyle
iletişim kurduk.
Çalışmaya başlayan meslektaşlarımızın gerek teknik ve
gerekse diğer konularda yaşadıkları sıkıntılarda yanla-
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rında olduk, yol göstermeye çalıştık, ocağına gidip
problemi yerinde çözdüğümüz meslektaşlarımız oldu.

1989- 1994 yıllarında Marmara Linyit İşletmeleri Müdürlüğünde,

Eğitimlerden sonra sürekli haberleşmesek de birçok
meslektaşımla aradaki bağlar kopmadı en azından
sorunları olduğunda arayabilecekleri birisi oldum.
Onlara yardımcı olabilmek beni son derece mutlu
ediyor.
Bugün ülkemizde nereye gitsem tanıyan, merhaba diyen, hatırımı soran bir çok meslektaşımla karşılaşıyorum. Bu bana gurur veriyor.

1994 – 2008 yıllarında Orhaneli Kömür İşletmelerinde
çalıştım.

Bir kapı kapanırken diğer bir kapı açılır derler. Benimki de aynen öyle oldu.
Geçen 15-16 yıllık sürede Odamızda yaşadıklarımızı,
yaptıklarımızı, , eğitimleri, genç meslektaşlarımızla
ilişkilerimizi, edindiğim dostlukları ömrüm boyunca
unutmayacağım, sürekli hatırlayacağım.
Odaya katıldığım, 2 yıla yakın üyesi olarak içinde bulunduğum ve daha sonraki dönemlerde görev yapan
tüm Yönetim Kurullarına bana Odada böyle bir görev
yapma imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum.

1990 – 2016 yıllarında Odamız Bursa İl Temsilciliğin de
Temsilci yardımcısı ve Temsilcilik görevlerinde bulundum.
2009 - 2012 Nilüfer Kent Konseyi yürütme kurulu üyeliği ,
2012 – 2014 Nilüfer Kent Konseyi Başkanlığı,
2014 – 2017 Nilüfer Kent Konseyi Mahalle Komiteleri
Koordinatörlüğü görevlerinde bulundum.

Mehmet Kaya
Oda Sicil No: 2667

Kadir Atlıhan Öge
Oda Sicil No: 2666
ÖZGEÇMİŞ
05.01.1958 Yeşilyurt- Malatya da doğdu, İlk, Orta ve Lise
öğrenimini Malatya da tamamladı.
ÖZGEÇMİŞ
30.05.1954 yılın da Bursa’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Bursa’da yaptım. 1979 yılında İTÜ Maden Fakültesinden mezun oldum.
1979 – 1987 yıllarında TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğünde çeşitli görevlerde çalıştım.
1987 – 1989 yıllarında TTK Genel Müdürlüğü Etüt Tesis
Plan Proje Daire Başkanlığında,

İstanbul Teknik Üniversitesinden Maden Mühendisi
olarak 1979 yılında mezun olup, burslu öğrencisi olduğu Etibank Genel Müdürlüğü Ergani Bakır İşletmeleri
Müessesesi Müdürlüğünde mühendis olarak çalışmaya
başladı.
1981 yılında dört aylık kısa dönem askerlik hizmetini
yaptı.
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünde İşletme İdaresi programını 68. Dönem olarak tamamladı.
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14.04.1980 tarihinde evlendi. 38 ve 36 yaşlarında iki oğlu
var, ilki İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi,
uluslararası ticaret hukuku ve Avrupa birliği konusunda
mastır yaptı serbest avukatlık yapmaktadır. Evli olup eşi
de aynı okulun hukuk fakültesini bitirmiş ve aynı mastırı
yapmıştır ve özel sektörde hukuk müşaviri olarak çalışmakta ve bir çocukları bulunmaktadır.

Hidrojen Peroksit A.Ş yönetim kurulu üyeliği,

Küçük oğlu ise YTÜ İnşaat Fakültesini bitirmiş, aynı
üniversitede yapı-işletme mastırı ve yurt dışında dil ve
mesleki eğitim almıştır. Şu anda kendisine ait inşaat firmasında çalışmaktadır. Eşi de aynı okulun istatistik bölümünü bitirmiş ve işletme mastırı yapmıştır. Özel firmada finans uzmanı olarak çalışmakta ve iki çocukları
bulunmaktadır.

Eti Holding A.Ş Genel Müdür Yardımcılığı,

Eşi ev hanımı olup, aynı zamanda Türk Anneler Derneği
Beşiktaş şubesi başkanı olarak yardıma muhtaç insanlara, annelere ve üniversite öğrencilerine hizmet etmektedir.
Sermayesinin tamamı hazineye ait İktisadi Devlet Teşekkülü olarak 1935 yılın da Cumhuriyetimizin kurucusu
Atatürk tarafından kurulan Etibank Genel Müdürlüğü,
zamanla Eti Holding A.Ş Genel Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adları ile yeniden yapılandırılmıştır.
17.07.1979 tarihinde kurumun Ergani Bakır İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğünde vardiya mühendisi olarak
meslek hayatına başlamıştır. Bu tarihten itibaren kurumun birçok işletme, müessese, bağlı ortaklık genel müdürlüklerinde mühendislikten genel müdürlüğe kadar
bütün görevlerde hiçbir kademe atlamadan çalışmıştır.
25 yıl bu kurumda görev yaparak Türk Madenciliğine
hizmet ettikten sonra 1 Nisan 2005 yılında sonraki çalışma hayatına özel sektörde devam etmek için Genel Müdür unvanı ile kendi isteği ile emekli olmuştur.
Kamuda çalıştığı yıllarda Etibank’ın değişik Müessese ve
İşletmelerinde; Mühendis, şef mühendis ve başmühendislik görevlerinden sonra müessese müdür yardımcısı
(teknik), Maden Müdürlüğü, İşletme müdürlüğü ve Müessese müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.
Eti Holding yapılanmasından sonra ise;
Eti Bor A.Ş Genel Müdür Yardımcılığı,

Eti Bakır A.Ş Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı,
Eti Bor A.Ş Genel Müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığı,

Eti Alüminyum A.Ş. Yönetim kurulu üyeliği
Görevlerini yerine getirmiştir.
Nisan 2005 yılında emekli olduktan sonra ise çalışmalarına özel sektörde devam etmekte olup;
Azerbaycan firmalarının Daşkesen Filiz saflaştırma ASC
de Genel Müdür ve idare heyetinin Sadri (Yönetim Kurulu Başkanı),
Dedeman madencilik A.Ş Kurşun, çinko, bakır grubu
genel müdürlüğü,
Azerbaycan’ dönerek Daskesen Filiz saflaştırma ASC
Genel Müdür ve idare heyetinin Sadri,
Ado Grubunda madencilik ile ilgili genel koordinatörlük,
Gürcistan’da Ado Georgia Mining PJSC şirketinde Genel
Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi,
Kısa bir süre kendi ofisinde serbest danışmanlık, proje,
fizibilite, değerlendirme çalışmalarında bulunmuş ve
madenci firmaların talepleri yerine getirilmiştir.
2015 yılı sonundan itibaren ise Yıldızlar SSS Holding
şirketinde metal madenler teknik koordinatörü olarak
Yıldız Bakır A.Ş ve Nesko Madencilik A.Ş ile bağlı şirketlerini yönetmiş, Aynı zamanda Yıldız Bakır A.Ş nin
genel müdürlüğünü de ifa etmiştir.
28 Şubat 2019 tarihinden beri ise aynı guruba bağlı olan
Eti Gümüş A.Ş genel müdürlüğü görevine devam etmektedir.
Bor, Bakır, Krom, Antimon, Gümüş, Altın, Fosfat,
Alüminyum, çinko, kurşun, Mangan, Demir ve Barit
madenlerinin açık ocak ve yer altı üretim metotları ile
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işletilmesi, çeşitli zenginleştirme usulleri ve bilhassa flotasyon ile tesislerde zenginleştirilmesi, kimyasal ve metalürjik işlemlere tabi tutulması, bu tesislerin yatırımları
ve planlaması konularında mühendislik ve yöneticilik
bilgisi ve tecrübesine sahiptir.
Değişik mesleki kurs, sempozyum ve seminerlerde katılımcı ve konuşmacı olarak bulunmuştur.
14 Ocak 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Maden Mühendisliği ve Jeoloji mühendisliği
bölümlerince düzenlenen Kurşun-çinko simpozyumunda bu alanda İZ BIRAKANLAR PLAKETİ ile takdir
edilmiş ve ödüllendirilmiştir.
ANI

kimsenin zarar görmediğini görünce rahatladık, başmühendisimiz rahmetli Bener bey den işittiğimiz azarlar
kulağımıza küpe olmuştu.
Yıllar sonra Patriotlar, S 400 ler ve diğer füzeleri duyunca
hep ilk Türk milli füzesini o tarihte menzili kısa da olsa
bizim yapıp attığımızı ve acı bir gülümseme ile tecrübenin ne kadar zor kazanıldığını, bilmemenin, aceleciliğin,
tembelliğin ve acemiliğin ne kadar kötü olduğunu düşünürüm.
İLETİŞİM
0532 448 13 02
kaya.mehmet@yahoo.com.tr
kayam2324@gmail.com

Mehmet Doktan
Oda Sicil No: 2679

40 yıllık madencilik çalışma hayatımızda acı tatlı çok değişik anılarımız oldu. Bazılarını hatırlarken içimizde bir
burukluk, üzüntü ve acı oluşurken, bazılarında ise tatlı
bir gülümseme, geçmişte yaşanan tatlı anılardan mutluluk duyarız ve dalar gideriz, geçmişe, eskilere, gençliğe,
tecrübesizliğe, parasızlığa,,,
1982 veya 1983 yılları, Ergani bakır işletmesi Maden üstü
açık işletmede çalışıyoruz. Maden sahasında üretilecek
cevherin basamaklardan gevşetilip yükleyici ile yüklenebilmesi için deliciler ile 10-12 cm çapında 10 metre civarında delikler delip içerisine patlayıcı doldurup, üzerini
deliklerden çıkan toz ve kilden hazırlanmış çamurlar ile
sıkılayıp patlatırdık.
Yine delikler hazırlanmış patlayıcı ile doldurulmuş ve
sıkılama esnasında yeterli ince toprak ve çamur bulamayınca delici makinesinin kırılmış tijlerinden bir tanesini
(yaklaşık 2 metre) deliğe dolgu malzemesi yerine koyduk ve acele ile kapsülleri bağlayıp, kabloları çekerek
yakındaki ekskavatörün kepçesinin içerisinde kendimizi
emniyete alarak manyetoya bağlayıp patlattık.
Patlama esnasında hiç duymadığımız bir ıslık sesi ve delicinin kırık tiji delikten bir füze gibi havaya doğru giderek bir yay çizdikten sonra ok gibi 300-400 metre uzağa
çakıldı.
Hepimiz donmuş kalmıştık, nasıl olduğunu, nasıl bir
tehlike atlattığımızı ve ne büyük hata yaptığımızı anlayınca belli bir süre konuşamadık, bir kaza olmadığını,
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ÖZGEÇMİŞ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şirinyer/İzmir 1957 doğumlu
İzmir Atatürk Lisesi (1971-1974)
Hacettepe Üniversitesi – Maden Mühendisi – (19741979)
Newcatle Upon Tyne Universitesi – Doktora –
(1979-1983)
Türkiye Kömür İşletmeleri – Maden Mühendisi/
Şube Müdürü (1983-1992)
Sinclair Knigth ve Runge Mining, Avustralya – Maden Mühendisi Müşavir (1992-1996)
Queensland Universitesi, Avustralya - Öğretim Üyesi /Araştırmacı (1996-2006)
BHP Billiton Avustralya – Uzman Maden Mühendis
(2006-2010)
Anglo American, Avustralya-Uzman Maden Mühendis (2010-2012)
Thiess Avustralya-Stratejik Maden Planlama Müdürü (2012-Devam ediyor)
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Meslek hayatım boyunca Madenciliğe yeni, emniyetli ve
verimli sistemler geliştirdim. Bunların bazıların yayınladım ve meslektaşlarıma aktardım. Bunlardan bazıları
kısaca:
1. Yeraltı ve yerüstü madenlerin uzun donem durayligini tesbit etmek için matematiksel bir metod geliştirme
2. TKİ Soma’da ilk bilgisayar sistemini kurma
3. Stok konrol ve istatistik programlarını yazmak ve
kullanmak, şubeyi yönetmek
4. Kamyon kepçe simulasyon programı geliştimek ve
projelerde kullanmak
5. Dozer itme ve riperleme simulasyon programlarını
yazmak ve kullanmak
6. Patlatma deliklerini kullanarak kömür üstü çatlatma
yapan kamyon üstü monte edilmiş çatlatma sistemi
icat edip inşa etmek ve madenlerde denemek (blasthole slotting system)
7. Açık ocak şevlerinin çöküş zamanını cok yakından
tahmin etmek ve bir ocakta kazayı önlemek
8. Yeni bir çekme kepçe kazı (dragline) metodu geliştirmek ve Queensland da bir madende başarı ile
bunu gerçekleştirmek
İş hayatıma Avustralya’da mevcut her tür maden planlama ve optimizasyon yazılımını kullanarak yeni projelerde maliyetleri düşürecek sistemler geliştirmekte ve genç
maden mühendislerinin madenicilik hayatında gelişmelerine yardımcı olarak devam etmekteyim.
Bu vesileyle tum Turk meslekdaslarimi sevgi ve saygilarimi sunar daha büyük basarilara imza etmelerini dilerim.

Mustafa Mesut Yıldızalp
Oda Sicil No: 2685

ÖZGEÇMİŞ
1956 yılında Ankara’da doğdum.İl ve orta okul tahsilimi
Erzurum, Elazığ Ve Ankara’da tamamladım.
1979 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldum.
Öğrencilik yıllarında burs almış olduğım MTA Enstitüsü’nde 1979 yılı Ağustos ayında işe başladım.
Ülkemizin çeşitli yerlerinde sondaj ve galeri kamp şeflikleri görevlerinde bulundum.
1985 yılı Nisan Ayına kadar sürdürdüğüm devlet memurluğu görevimden bu tarihte ayrılarak özel sektöre
geçtim. Atatürk Barajı inşaatını yapan Ata İnşaat firmasında sondaj enjeksiyon işleri kısım şefliği görevime, 3 yıl sonra baş mühendis olarak devam ettim.
1992 yılında barajdaki sondaj ve enjeksiyon işlerinin tamamlanması nedeniyle yıl sonunda işten ayrılarak Ocak
1993’ten itibaren ülkemizin başka bir önemli projesi
olan Berke Barajı inşaatında işe başladım.
İnşaatı yapan müteahhit firmalarda sondaj ve enjeksiyon
işleri şantiye şefi olarak çalıştım. 1998 yılında çalıştığım
firmadan ayrılarak kendi firmamı kurmak için çalışmalara başladım.
1998 yılından beri ortağı ve sahibi olduğum firmalar
adına ülkemizin çeşitli inşaat projelerinde zemin iyileştirme (minikazık, ankraj, sondaj ve enjeksiyon) işleri yapıyorum.
Evli ve 3 çocuk babasıyım.
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Hasan Sedat Öksüztepe
Oda Sicil No: 2692

ÖZGEÇMİŞ
1957 yılında Yıldızeli Öksüztepe de doğdum. İlk,orta ve
liseyi Sivas, Yozgat, Balıkesir illerinde okudum. Babamın
özel bir maden şirketinde muhasebeci olması nedeniyle
ilkokul yıllarında madencilikle tanıştım. Lise yazlarını
hep madende çalışarak geçirdim. Lise 2 den 3 e geçtiğim
yaz bir mühendis abimin beni Bigadiç’te ocağa indirmesiyle hedefimi belirledim. O sene , (1974 ) İstanbul
Teknik Üniversitesi ne girdim 1979 da mezun oldum.
Üniversite yıllarında yazları bir gün bile boş kalmadım.
Ya stajlar yaptım ya madende çalıştım. Şirketin burslu
öğrencisi olmam ve amirlerimin çok değerli mühendisler olması bana farklı ufuklar açtı.
Mühendis olarak ilk işyerim şirketin Akdağmadeni çinko kurşun işletmesi oldu. Kısa bir çalışma sonrası BİGADİÇ ETİBANK BOR İşletmesine geçtim. 1981 Ağustos
da Tavşanlı Esmaş Kömür işletmesine şantiye şefi olarak
başladım. Daha sonra COMAG AŞ ham maddeler müdürü olarak çalışırken KOÇTUĞ’un Uzunköprü Kömür İşletme müdürülüğüne transfer oldum. 1988 de ilk
kez kendi firmamı kurdum. 1990 - 96 da KURTER MADENCİLİK LTD. ŞTİ . İşletme müdürlüğü yaptım. 1997
de şimdiki firmamız ÜÇEL MADENCİLİK LTD ŞTİ.ni
kurduk. 2006 Yılında A sınıfı İş Güv. Uzmanlığı aldım.
Çok sayıda özel eğitimlere katıldım, pek çok kez de eğitim verdim. Trakya da 30 yılı aşkın bilirkişilik yaptım.
2016 Haziran da şirketimdeki aktif çalışmayı sonlandırdım. Alanya’ya yerleştim ve “ sakın ha emekli olma,
olursan ÖLÜRSÜN “ diyenlere inat, emeklilğin tadını
çıkarıyorum.
İki oğlum ve iki torunum var. Gençlik yıllarında evden,
çocuklarımdan uzak, şantiyelerde yaşadığım dönemler
oldu. Onları yeterince sevemedim. Üniversiteye gelene
kadar kahvehaneye adım atmamıştım. İlk yıl biraz takılsamda halen kahve kültüründen uzağım. Sigara çok
az içtim ve Sn Hocamız Prof. Dr. Cemal BİRÖN ün bir
sözü ile bitirdim.
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Yaşamım hep bir disiplin içinde geçti. Astlarımı hep
motive ettim, hep eğittim. Özlük haklarını kendi haklarım gibi kolladım. Hayatımda travma yaşadığım anlar
işçilerimin iş kazasında yaşamlarını kaybettiği anlardır.
Günlerce uyuyamadım, yemek yiyemedim. Ülkemin
yeraltı kaynaklarını öz varlığım gibi kıskançlıkla kolladım… 40 cm kalınlıktaki kömürleri bile ürettim. Geriye
doğru baktığımda o olumsuz koşullarda ne kadar çok
mucizeler yarattığımı gururla hatırlıyorum.
ANI
Mesleki yaşamımda yeni uygulamalarda hep dirençle
olumsuzlukla karşılaştım. Eskiden tavan basıncına göre
yapılan bağ çintilerini yan baskıya göre yapılmasını istedim ustalar işi bıraktı. Baret kullanımını zorunlu yaptım
işçler kaçtı. Sigara kullanımını yasakladım topluca gittiler. Akülü baş lambasına geçtim işçiler işi bıraktı komşu
firmaya gittiler. Anılarımın içinde en çok etkileyenlerden birini anlatayım; 2014 de Soma faciasından sonra
tüm gözler madencilere çevrilmişti. Basında “ İşçilerin
kullanılandığı CO ferdi kaçış maskelerinin eski ve kullanım ömrü dolmuş…” olduğu yazıları çıktı. Biz 2012
yılında tüm işçilere bunları sağlamıştık. İçime şüphe
düştü. O gün tüm maskeleri mühendis arkadaşlarla tek
tek kontrol ettik. Bir iki tane köşesi oksitlenmiş maske
dışında kullanım ömürlerinde bir problem görmedim.
Ancak bir maske diğerlerine göre çok hafif geldi. Aldım
detaylıca inceledim bir problem yok. Maske son gelen
partiden. “Kimyasal aktivitesini kaybedince bu kadar
hafifliyor” diye düşünüyordum ki… Tek kullanımlık
olan maskenin mühürü kopmuş ve açılmış olduğunu
farkettim. Mandalı kaldırıp kapağı açtımki içinde MASKE YOK ! Sicil numaralarından maskenin sahibini bulduk. Ertesi gün ilk iş işçiyi çağırttım. İşçi “İşe gireli 2 ay
oldu bana bunu verdiler ben hiç açmadım dokunmadım,
yemin billah”. Önceki kullananın ismini tespit ettim.
İşden ayrılmış. Kendisine ulaştık. Cevap; “ Ocakta mühendisler maskesiz olanı dışarı çıkarıyor. Maskede bana
ağır geliyor sevmiyorum. İçini çıkardım. Kutusnu gören
maske dolu sanıyor. Mühendislerde bana hiç dokunmuyor.” Ne kadar eğitim verirseniz verin bizim coğrafyamızda “güvenilik zırhı “ sorunu var bunu bazı kişilerde
delemiyorsunuz.
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ÖZGEÇMİŞ
1956 yılında ARTViN’in Şavşat ilçesine bağlı SUSUZ (Gürnatel) köyünde doğdum. Nüfus
kayıtlarında doğum tarihim 28 Şubat 1958 olarak geçmektedir. Ancak hayatımdaki tüm işlemler,
(okula giriş vs.) 1956 yılına göredir.
İlkokulu köyümde, ortaokul ve liseyi Şavşat Lisesinde tamamladım. 1974 yıIında Hacettepe
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği
bölümüne kayıt yaptırdım. 1979 yılında mezun oldum.
1980 yılında Karadeniz Bakır İsletmeleri A.Ş.
Murgul İsletme Müdürlüğü’nde saha mühendisi
olarak işe başladım. 1982 Mart ayında kısa dönem
askerlik yapmak üzere işimden ayrıldım. Dört ay
askerlik yaptıktan sonra kamuda iş bulamadığım
için Ankara içme suyu temin projesinde özel bir
inşaat firmasında tünel vardiya mühendisi olarak işe başladım. 1987 yıIına kadar bu projede tünel
kazı ve destekleme, kalıcı beton kaplama, kontak ve konsolidasyon enjeksiyonu çalışmalarında teknik ve idari
hizmetlerde bulundum.
1987 yılında Ankara İçme Suyu Temin Projesi tamamlandığında, o dönemde çalıştığım ﬁrmanın
yetkilisi olarak GAP projesi kapsamındaki Urfa tünellerinde kontok ve konsolidasyon enjeksiyonlarını
yapmak üzere Urfa’ya taşındık. 1987-1993 yılları arasında Urfa tünellerinde yapımcı firmanın
mühendisi olarak sırası ile kısım şefi, şantiye şefi, proje
müdür yardımcısı ve proje müdürlüğü görevlerinde bulundum.
1993 yılında İstanbul Metrosu 1.Aşama 2.kısım
ihalesinin Yeraltı Yapıları Müdürü olarak göreve
basladım. 1993 — 2000 yılları arasında Mecidiye-

köy — Sanayi Mahallesi arasındaki, İstanbul’un ilk
metro ihalesinin bir bölümünün yeraltı yapılarının
(ünel, istasyon, şaft vs.) insaatlarının başında fiilen
bulundum.
2000 yılında İstanbul‘un ilk metro inşaatının tamamlanması ve hizmete açılması ile birlikte bu
görevimi tamamlayarak, yeni kurulan bir temel Mühendislik ve alt yapı firmasında genel müdür olarak çalışmaya başladım. Bu firma ile Taksim — Yenikapı
Metrosu,
Levent-Hacıosman
Metrosu,
Kabataş-Taksim Finiküler Sistemi, Kadıköy —
Kartal Metrosu, Marmaray Projesi, MecidiyeköyMahmutbey Metrosu dahil olmak üzere, karayolu ve HES tünelleri imalatları yapılmıştır. Şu anda
İstanbul’da iki projede ve İzmir Metrosunda ﬁrmamız metro tünelleri inşaat faaliyetlerini
yürütmektedir.
Özellikle zemin tünelciliğindeki deneyim ve çözüm alternatiflerimiz ile, şahsi ve kurumsal
katkılarımız sonucunda ülke tünelcilik faaliyetlerine anlamlı hizmetler sunmaktayız.
ANI
Ankara İçme Suyu Temin Projesinde, Tünel İnşaatında
çalışmaya başlamamın üzerinden dört ay geçmişti. İki
yıllık iş tecrübesi, teknik imkanların bulunmadığı tenha
şantiyelerde yetersiz kalabiliyor. Tünel imalatlarını delme patlatma yöntemi ile yapıyorduk. Delme işlemi de
BBC16 sehpalı tabancalar ile gerçekleştiriliyor idi. Bir
sabah mekanik sorumlusu Şaban Usta odama gelip istifa
etmek istediğini söyledi. Nedenini sorduğumda, çocuğum yaşındaki insan tabanca sehpasını getirip üzerime
fırlatıyor ve hakaret ediyor dedi. Şaban Usta’ya bir çay
söyleyerek sakinleştirmeye ve konuyu anlamaya odaklandım. Sehpayı atan çavuşu da çağırdım üçlü olarak sorunu masaya yatırdık.
Şaban usta sehpanın arızalı olmadığını, vakum yapması ile açıklıyor, Hasan Çavuş ise sehpayı tabancaya takıp
çalıştırarak arızalı olduğunu ispat ediyor. Hep birlikte
atölyede sorunun ne olacağına odaklandık.İki saatlik
inceleme ve denemelerden sonra, tabanca ve sehpaların
birleştirildiği yuvada hem delici tabanca yuvasında hem
sehpa başlığında hava kanalları ve deliklerinin olduğunu, farklı fonksiyonlar için farklı delik ve kanallardan
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basınçlı hava çıkışı olduğunu fark ettik. Üç farklı model
delici tabanca ve sehpası olduğunu, farklı model delici
tabanca ile farklı model sehpa eşleştirildiğinde çalışmadığını farkederek , eldekileri doğru eşleştirmek sureti ile
kumanda edilen düğme veya mandal ile doğru kanala
basınçlı hava sevkini sağlamış olduk. Böylelikle sehpanın arızalı olmadığı görüldü Şaban Usta mutlu oldu,
sehpa çalışınca Hasan Çavuş’da tabancayı kucaklayarak
delik delmekten kurtulmuş oldu.
Bu tespit mesleğimin ilk yıllarında özgüven duygumu
güçlendirdi ve o tarihten sonra makinaların problemlerine karşı ilgimin artmasına neden oldu. Bu merak tüm
çalışma hayatımda başarı anlamında hep destekçim olmuştur.

Mahmut Orhan Patır
Oda Sicil No: 2727

33

nın düzenlediği sempozyumlara çok sayıda bildiriler
verdim.
01.05.1994 yılında kurumdan istifa ederek, özel patlayıcısı üreticisi olan firmada göreve başladım. Manisa/
Soma’ da firmanın en büyük patlayıcı üretim tesisinin
kurulumunda öncülük ettim. Bura da Tesis Müdürü ve
Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştım. Ülkemizin
Delme ve Patlatma konuları ile birlikte “Yeni nesil Patlayıcılar” için arkadaşlarımızla birlikte Ar-ge çalışmalarını
yürüttük. Özel patlayıcılar ürettik.
01.05.2013 yılında, istifa ederek ayrıldım. Sonrasında,
01.10.2013 tarihinde Komando Av şirketinde Genel müdür olarak, işe başladım. 2014 yılında A sınıf İş Güvenliği belgesini aldım. 2015 yılında üretim tesislerini kurarak işletmeye aldım, 01.04.2019 ‘da şirket bünyesinde
kurulan KOMEX Patlayıcı A.Ş.’ de Genel Müdür olarak
halen çalışmalarımı sürdürmekteyim.
40 yıllık meslek edinimlerimi ve tecrübeleri yeni, genç
nesillere iletmek. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Güvenlik kültürünün gelişimine destek olmak, Patlayıcılar
ve Patlatma tekniklerinin saha performansına etkisini
değerlendirici çalışmaları yürütmek, önem verdiğim konulardır.
ANI

ÖZGEÇMİŞ
05.08.1954 Aksaray doğumluyum. İlk, Orta ve Lise öğrenimimi burada yaptım. 1979 yılında Ege Üniversitesi
Maden Mühendisliği’nden mezun oldum ve TKİ GLİ,
Tunçbilek Açık İşletmelerinde göreve başladım. Yaklaşık 15 yıl çalışma süresi içerisinde, büyük özveri ile GLİ
Müessesesine çok özel katkılar sağladım. Özellikle 1984
yılı itibariyle “Açık İşletmelerde Delme Patlatma” konularında yaptığım çalışmalarla önce kurumumuzda daha
sonra da tüm TKİ’ nin diğer bölgelerinde verdiğim eğitimler ve fiili uygulamalarla bu konuda yeni bir çığır açtığıma inanıyorum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin
açtığı Yüksek Lisans sınavını kazanarak 1989-1991 yılları arasında bu eğitimi tamamlayarak Yüksek Mühendislik unvanı aldım. Aynı Üniversitede üniversite yayını
olarak “Delme ve Patlatma Teknikleri” adıyla değerli hocalarımızla bir yayında yer aldım. Bu arada benzer konularda ülkemizin eksikliklerini görerek üniversitelerde
eğitimler ve madenlerde uygulamalara katıldım, MMO’

40 yıl süresince o kadar çok anım oldu ki; Beni ben
yapan ilk birkaç anı benim için çok önemli olmuştur.
Bunlardan ilki, Tunçbilek’ te 1984 yılında, atölyelerde
özel olarak Anfo üretimi amaçlı hazırlattığım Betonyer
olmuştur. İşçiler tarafından sahada tahta teknelerde kürekle karıştırılarak deliğe dökülen, TÜĞSAŞ ürünü toz
A. Nitrat’ ın verimsizliği benim dikkatimi çekmişti. Bunun önüne geçmek için yaptığım kendi çapımdaki çalışmalara bir kısım arkadaşlarımız engel olmak istemiş ve
“kelepçeyi takar götürüler, bu işlerle fazla uğraşma” diye
telkinde bulunmuşlardır. Oysa yaptığım çalışmayla TKİ’
nin yıllık patlayıcı kullanımını birkaç yıl içerisinde yarı
yarıya indireceğim bir projenin başlangıcı olduğunu bilmiyorlardı. Betonyer kullanımı, A.Nitrat+Mazot ve ince
talaş karışımı, Özgül şarjların yarı yarıya inmesi, Dinamitlerin yarı yarıya azaltılması, Sulu deliklerde Emülsiyon kullanımı ve Elektriksiz kapsüllerin maden sahalarımıza getirerek onlarla güvenli çalışmalar başlatmamız,
bunların olumlu sonuçlarını görmek çalışma süremde
beni en mutlu eden anılarımın başındadır.
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çalışmaları yaptım.
Emekli olduktan sonra muhtelif maden şirketlerinde kısa
süreli olarak Genel Müdür ve Danışman olarak görev
yaptım. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanıyım. Yurt dışı firmalara teknik rapor hazırladım, danışmanlık yapmaktayım.
ANI
MTA’da 1980 yılında sondaj mühendisi olarak Hekimhan
Sondaj Kampında başladığım iş hayatıma Tunceli Sondaj
Kampında Kamp Şefi olarak devam ettim.

ÖZGEÇMİŞ
05.05.1952 yılında Malatya’da doğdum. İlk, Orta ve Lise
eğitimimi Malatya’da tamamladım. 1973-1977 yılları arasında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde öğrenim
gördüm, 1977 yılında uzun boykot sırasında 3. Sınıf 2.
Döneminde iken Ege Üniversitesi Maden Mühendisliği
Bölümüne transfer yaptım. MTA’da gece bekçiliği yaparak Ege Üniversitesinde Maden Mühendisliği öğrenimimi
1979 yılında tamamladım.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde 1980-1985
yılları arasında, 13 ayrı sondajlı arama kampında Kamp
Şefi olarak görev yaptım.
MTA’dan ayrılarak Elginkan Holding şirketlerinden Matel
Hammadde Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 1985 yılında uzman
işletme mühendisi olarak başladığım görevimden 2017
yılında (yaklaşık 32 yıl sonra) 65 yaşında emekli oldum.
Matel A.Ş.’de İşletme Şefi, İşletme Müdürü ve Maden
Hakları Müdürü olarak görev yaptım. 1992 yılında İşletme Müdürü olduktan sonra 20 yıl Genel Müdür vekilliği görevini yürüttüm. Bu süre içerisinde ayrıca 19 sene
ihracattan sorumlu müdür ve 12 sene ithalattan sorumlu
müdür olarak görev yaptım.
Çalışmaya başladığım 1985 yılında MATEL A.Ş.’i sadece Serel Seramik fabrikasının ihtiyacını karşılayan, yıllık
maden üretim ve tedarik kapasitesi 17.500 ton olan küçük bir şirketti. 2016 yılında 1.039.000 ton yıllık maden
üretim ve satış kapasitesine ulaşan MATEL A.Ş.’nin sahip
olduğu ekonomik büyüklüğe ulaşmasında, çevreye önem
veren çevreci madenci imajı çizmesinde ve uyguladığı politikalarında önemli katkılarım oldu.
MSBK, SERFED, TMD, İMİB, SERHAM gibi sivil toplum
örgütlerinde üye olarak ve SERHAM’da başkan olarak
görev yaptım. Yurt dışında (özellikle Mısır, Hindistan ve
İran) maden sahalarında araştırma yaparak hammadde
alımı yaptım, bu ülkelerde maden sahası satın alınması
ve maden şirketi satın alınması araştırmaları ve fizibilite

Tunceli Sondaj Kampı Japon Projesi kapsamında programını tamamlamaya çalışan bir kamptı. İki adet sondaj
makinesinin birinde Japon’lar diğerinde biz çalışıyorduk.
Mevsim ilerlemiş ve programın tamamlanması mümkün
görünmüyordu. Tek vardiyeli çalışma ile yeterli metraj yapılamıyor, sondaj mahallinde mutfak olmadığı için sıcak
yemek çıkmıyor ve kuru erzak ile iaşe sağlanıyordu. Sondaj mahalli Ovacık ile Hozat arasında Mamlis yaylasında
olup, Tunceli’den jeep ile dört saatte gidilebiliyor ve sondajda 35 işçi çalışıyordu.
Göreve başlayınca ilk iş olarak Karayollarından iki adet
karavan tedarik edip sondaj mahalline götürdük. Sondaj
mahalline mutfak kurarak, sıcak yemek çıkartıp MTA’da
ilk defa üç vardiyeli çalışma düzenine geçtik ve Japonlarla
yarışırcasına bir tempo yakaladık.
Tunceli Kamp Merkezinde büro ve ambar işlerinin dışında bir iş olmamasına rağmen kampta 43 kişilik kadro büro işi yapıyor, Tunceli merkez köylerinden gelen
bu elemanların yarısı da kampta yatıyordu. MTA Bölge
Müdürlüğünden gelen tamirci ve diğer görevli elemanlar
ise yatacak yer olmadığı için otelde konaklıyordu. Kampta
bulunup işi olmayan elemanlara (mevcut kadronun 2/3’ü)
izin vererek evlerine gönderdim. İşçiler bana olmayan
fazla mesai ve hafta sonu çalışma ücretlerini bile sordular.
Çok yorucu ve tempolu çalışma ile sondajlardan birini
bitirdik. İkinci sondajın bitmesine 32 metre kala takım
sıkıştı, Ekim ayının son iki gününe girilmişti. Bir önceki
yılda bu mevsimde erken kar yağdığı için iş makineleri
dağda kalmış ve aşağıya indirilememişti. Kampta bulunan
Japon ekip şefi ile görüşme yaptım mevsimin ilerlemiş olduğunu ve biraz daha gecikirsek bir önceki sezonda olduğu gibi iş makinelerini dağdan indirememe ihtimalimizin
olduğunu anlatarak bitmeyen sondajın eksik metrajı için
biten sondaj ile korelasyon yapılarak sondajın tamamlanmış kabul edilmesini önerdim. Görüşmelerde beklediklerinden çok daha iyi sonuç alınmış olduğunu ve tatminkar
olduğunu kabul eden konuk ekip lideri ile işin tamamlandığı konusunda mutabık kaldık. Ancak esas mutabakatın
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Ankara MTA Genel Müdürlüğünde Japonların Koordinatörü ile bizim Daire Başkanımızın arasında yapılması idi.
Ankara’daki Japonlar işin tamamlanmadığı düşüncesi ile
baskı yapıyorlardı.
Ben ise bölgedeki çok zor çalışma koşulları ve sondaj makinesi ile malzemelerin dağda kalması ihtimali ile bunalmıştım. Sonuçta Daire Başkanımız ile yaptığım telefon
görüşmesi sırasında bana Sondaj Dairesi olarak sondaj
faaliyetlerinin tamamlanması için sondaja devam kararı
aldıklarını belirterek kampı kapatma talebimi ret ediyordu. Ankara’nın devam talimatına rağmen Japonların tamamlanmış olarak kabul ettikleri sondajı demonte ederek
kampı Ekim sonu itibariyle kapattım. Bir gün sonra işçi
maaşlarının ödenmesi amacıyla araziye gönderdiğim araç
yolları kar kapattığı için yarı yoldan dönmüştü. Kısacası
çok isabetli iş yaparak hem sondaj programını tamamlamış hem de sondaj makineleri ve bütün aksamı zamanında dağdan indirmiştik. Ankara’daki Japonlar da programın tamamlandığını kabul etmişler ve sözleşme gereği
MTA’ya karşılıksız teknik yardım gönderilmişti.
İLETİŞİM
0533 337 84 65
bayaltintop@gmail.com

Kemal Reşit Kutlu
Oda Sicil No: 2728
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ANI
Bir Maden, özellikle Kömür Havzasında doğup büyüyen
birisi olarak göçük ve grizu facialarına tanık olduk hep.
Bütün kenti belli noktalara yığıp, sessiz çığlıklara boğan
bu facialar, sık değil ancak çok “ACI DRAMLAR” dı.
1983 Yılı 11 Nisanında Pazartesi sabahı tertibe gelir gelmez ocağa gönderildim. Hem çok genç, hem de ilerici bir
kişiliğiniz varsa bu kaçınılmaz bir baraj kapatma görevi
idi. Lambamı, ancak kafese yetiştirebildiler.
Kozlu bölgesi , İhsaniye Bölümü 5. Ocak -425/914 X damarı (!) panosunda, 10 Nisan tarihinde başlayan kızışma,
açık aleve dönüşmüş ve yapılacak yaklaşık 1m’lik beton
barajlar ile kapatılmasına karar verilmiş durumda.
Ancak pano -390/-370 katları arasında oluşmuş ve hava
girişi, 21914 lağımında -425 katından bir başyukarı varagel ile sağlanmakta, çıkışı da bir desandere ile yine -425
katına indirilerek gerçekleşmektedir.
Yani metan gazının birikmesi için uygun bir kubbe. Gaz
da kendini esirgemiyor bolca bir yayılımı mevcut. Yangın
ve sıcaklık, sirkülasyonda. Bu Kubbede boşluklarda biriken metan ile buluşmak için sabırsızlanıyor.
Olağanüstü bir risk alınmış, aynı galeride -425 katında
hem giriş hem de çıkış barajları inşa edilmeye başlanmış.
Bu barajlar doğrudan beton harç karılarak yapılıyor ve
kesit geniş (B14), hava miktarı yüksek olduğundan, hız
düşmesin diye her barajın içerisine 60 cm çapında altışar
cıvata ile kapanacak kapağı olan iki saç hava borusu yerleştirilmiş olacak. İnşaat tamamlandığında önce çıkış barajı kapatılacak sonra aynı ekip gelerek hava borularının
içinden giriş barajından çıkacak bu baraj da kapatılacak
ve kaçılacak.
Dahası çıkış barajını kapatan ekip yaklaşık 500m mesafeyi
katedecek ve giriş barajındaki borulara ulaşılacak.

ÖZGEÇMİŞ
1979 Yılında Hacettepe Üniversitesinden Maden Mühendisi olarak mezun olup, 1989 yılında Yüksek Mühendislik derecesi elde etmiştir.
1980 Yılından buyana E.K.İ./TTK Kozlu Müessesinde
Ocak Mühendisliği, Üretim ve İş Güvenliği Başmühendislikleri, İşletme Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.
1986-1988 Yılları arasında İngiltere’de Nottingam Üniversitesinde, Coventry ve Selby Kömür ocaklarındaki
projelerde görev yapmıştır.
Halen Etüt-Tesis Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Karşılaştığımız durum bu. Yukarıda “ACI DRAM” dedim
ya, filmi çekiliyor bende başroldeyim. Her şeyin farkındayım, görüyorum. Yapacak bir şey yok 8 saat oradasınız.
Çıkış barajına geçtim yaklaşık 7-8 saat orada ve sonra giriş barajında bil fiil yardım ettim. Ancak süre dolduğunda
yeni ekip gelmesinin zaman ve hız kaybettireceği kararını
alıp aynı ekiplerle VI’e (16:00-24:00) devam etmeye karar
verdik.
Saat 17:30 civarında, baraj inşaat işlemleri bitti sadece giriş barajında tavanlarda sıvama , boşluk doldurma işlemi
yapılıyordu. Barajları kapatacak ekip, Bölüm Emniyet Şefi
Abdullah DİBEK, Emniyet Başçavuşu Mustafa KUDUZ,
Ajostör Şaban DÖNGELLİ, Ali Rıza TELLİ, Betoncu Ahmet ACAR, İbrahim ACUN ve Ahmet DEMİRKAN önce
çıkış barajını kapatıp gelecekler ve birlikte kaçıp gideceğiz.
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Hava boruları doğal olarak yerden yüksekte olduğundan, içinden yüzüstü sürünerek gelen kişinin çıkıp,
inmesi oldukça güç. Kapak deliklerini kontrol ettikten
sonra en alttaki delikten civata ile tutturup, gelecek kişiye yardımcı olmak için beklemeye başladım.
Saat 18:00’e gelirken bir şey oldu, tarifi güç. Daha önce
sayısız patlatmada bulunmuş, Yurt’da defalarca bombalanmış birisi olarak, bu bir patlamadan farklı birşeydi.
Büyük bir basınç dalgası ve şoku, inanılmaz bir uğultuyla ortalık karardı. Ben biraz uçtum. Sonradan bu mesafenin 6-7m olduğunu öğrendim.
Patama ile birlikte barajdaki henüz yaş olan harç, aynı saçma taneleri gibi her yere savrulmuş ve yapışmış durumdaydı. Ben karşıdan gelecek ekibe yardımcı olabilmek
amacıyla. hava borusunun tam karşısında beklediğim
için,gelen basınç ve şok dalgası barajı yıkmadan saliseler önce. Borudan geçen hava ve şok beni uçurduğundan
enkazın altında kalmaktan kurtarmıştı. O saçmalardan
daha az nasiplenmiştim. Meslek büyüğüm Hilmi Kurul
ve iki çalışanımız orada yaşamını yitirdi. Ben ölümcül
yara almıştım, özellikle başımdan, Oysa filmlerde Başrol oyuncularına böyle olmuyordu. O zaman anladım ki
ben başrol oyuncusu değil, figüranmışım.
Zira Çıkış Barajı yanış yerdeydi, onun yerine 2 adet -300
katına, 1 adet de -200 katına baraj yapılması gerekiyormuş, yapıldı zorunlu olarak sonradan.

İbrahim Nostar
Oda Sicil No: 2732

ÖZGEÇMİŞ
10 mayıs 1954 yılında Aydın da doğdum.
1979 yılında EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Maden bölümünden mezun oldum. Meslek hayatıma,
1980 yılı şubat ayında ETİBANK Genel Müdürlüğü
Wolfram Madeni İşletme Müdürlüğü’nde Eğitim Emniyet Başmühendisliği’nde sorumlu mühendis olarak başladım.
1982-1985 yılları arasında Etibank Orta Anadolu Krom
Arama Müdürlüğü’nde mühendis,
1985-1986 yılları arasında Etibank Şark Kromları Müessese Müdürlüğü’nde Eğitim Emniyet Başmühendisliği’nde sorumlu mühendis,
1986-1989 arası Etibank Keban Simli Kurşun İşletme
Müdürlüğü’nde mühendis, şef mühendis,

Barajların, kapatma esnasında hava basıncının düşmesiyle birlikte boşluklarda birikmiş metanın ortama inip
ısı ve alevle buluşması ile patlama olabileceğinden, aynı
anda kapatılması gerekirken, 500 m yi ekibin kat edeceği süreyi hesapladığınızda ne kadar büyük, inanılmaz
bir risk alındığı ortadaydı. 7 kişilik ekip hava borusunu
ilkini kapatmaya çalışırken değişen basınç nedeniyle
patama gerçekleşmiş, vazgeçip geri gelmeye çalışırken,
çıkış rekubunda 4m’lik bir çimento torbaları ile oluşturulmuş şok barajı olduğundan, hasar almamışlar, ancak
şok barajındaki dağılan çimento tozları ve CO nedeniyle
çok uzaklaşamamışlardı. Sonuçta 10 değerli yoldaşımı
yitirdim.

1989-1994 arası Etibank Kırka BOR Müessesi İşletme
Müdürlüğü’nde açık ocak biriminde şef mühendis, başmühendis, nakliye stok kontrol başmühendisi,

Nüfusa geç yazıldığım için iki doğum günüm vardı,
uzun bir tedavi sürecinden sonra , üçüncü bir doğum
günüm oldu.

2008 yılı nisan ayında 28 yıl hizmet ettiğim kurumumdan emekli olarak, meslek hayatımı 5 yıl süreyle de özel
sektörde devam ettirdim. Bugünlerde torunumla emekliliğin keyfini sürüyorum.

11 NİSAN…

1994-1995 arası Etibank Cumaovası Perlit İşletmesi Müdürlüğü’nde etüt –kontrol başmühendisi,
1995-2000 arası Etibank Genel Müdürlüğü Maden Arama Daire Başkanlığı’nda başmühendis,
2000-2004 arası Etibank İzmir Alım-Satım (ihracat)
Müdürlüğü’nde müdür,
2004-2008 arası Etibank İzmir Alım-Satım Müdürlüğü’nde başuzman olarak görev yaptım.

İLETİŞİM
0 533 2275696
inostar@yahoo.com
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Mehmet Ender Arkan
Oda Sicil No: 2735
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1987 yılında Proje Başmühendisi, 1991 yılından itibaren
Tesis Başmühendisi olarak görev yaptım. 2005-2007
yılları arasında vekaleten Proje ve Tesis Şube Müdürlüğü
yaptım ve 34,5 yıl hizmetten sonra 2013 yılı Ağustos
ayında emekli oldum.
ANI

ÖZGEÇMİŞ
06 Temmuz 1953 Gaziantep doğumluyum.
1979 yılı güz döneminde Hacettepe Üniversitesinden
Maden Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum. 1980
yılı başında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Garp
Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğüne bağlı Tunçbilek Bölge Müdürlüğü Yeraltı İşletmesinde Vardiya
Mühendisi olarak göreve başladım. 1981 yılında, eş durumundan zorunlu olarak, Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu Genel Müdürlüğü Etüd, Proje ve Tesis Dairesi
Başkanlığına atandım. Burada Kurumun bütün projelerinin yapımında ve yatırımlarının takibinde çalıştım.

Mesleğime henüz başladığım Tunçbilek Yeraltında İşletmesinde, Vardiya 1 de (24 00-08 00) göreve başladığım
ilk gün dü. Gece saat 02 00 sularında tesisin tamamında
elektrik kesintisi oldu. Henüz yeni yeni tanımakta olduğum işletmede ilk aklıma gelen, yeraltı havalandırma
sisteminin çalışıp çalışmadığı idi. Ne yapacağımı şaşırmış bir durumda, ilgili ve yetkili herkesi arayarak, bilgi
edinmeye ve sonuca ulaşana kadar yaşadığım zaman
dilimi bana bir asır gibi gelmişti. Hiç unutamadığım o
tarih 01 NİSAN 1980. Benim için hiç unutulmaz (EN
ZOR ) NİSAN BİR!

ARAMIZA YENİ KATILAN MADEN MÜHENDİSLERİ
SİCİL NO

ADI SOYADI

SİCİL NO

ADI SOYADI

20829
20830
20831
20832
20833
20834
20835
20836
20837
20838
20840
20841
20842
20843
20844
20845
20846
20847
20848
20849

PERİHAN NUR ÜÇOK
HASAN ÇELİK
ONUR KILIÇ
ONUR YILDIRIM
UTKU YASA
YASİN EVİN
SELİM TOMSUK
EMRE BAYRAM
DİYAR DOĞAN
MEHMET GÖKHAN AKÇAY
SONER GÜRLER
ALİ ZAFER KARAKAYA
ENES KABA
SEDA ÖZERDİL
ONUR UMUT SANAL
MURAT KOÇHAN
MUSTAFA KARATUT
RECEP ŞİMŞEK
SEVİM ÇAĞLA YILDIZ
GÜRKAN ÇAM

20850
20851
20852
20853
20854
20855
20856
20857
20858
20859
20860
20861
20862
20863
20864
20865
20866
20867
20868
20869

ALİ MENTEŞE
FURKAN CERAN
TÜRKER TABAN
ORHAN AYDENİZ
ASİYE KAYA BÜLBÜL
İBRAHİM ALHANLIOĞLU
MUSTAFA DÖNMEZ
İZZET KÖKEN
CEM KAHRAMAN
LEVENT TURAN
UMUTCAN DİLER
NAZİLE ÇOŞKUN
CUMHUR ERDEM KARAHAN
ELİFNAZ ŞAR
KORHAN VAPUR
ALİ AKIN
YAŞAR ÜNLÜER
MESUT ECER
KÜBRA KARABAL
İSLAM SARAÇ
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SİCİL NO

ADI SOYADI

SİCİL NO

ADI SOYADI

20870
20871
20872
20873
20874
20875
20876
20877
20878
20879
20880
20881
20882
20883
20884
20885
20886
20887
20888
20889
20890
20891
20892
20893
20894
20895
20896
20897
20898
20899
20900
20901
20902
20903
20904
20905
20906
20907
20908
20909
20910
20911
20912

MEHMET SERDAR SALUR
ERSEN ÖZEN
ADEM TURHAN
ŞERİF KARAMEŞE
RÜSTEM KILINÇ
BÜLENT SARIMAN
HACER GİZEM ÖNER
MUHAMMED FURKAN EPREM
EGEMEN DOĞAN ÖZBELLİ
ARİF BURAK MANAV
HASAN ÖVÜNÇ DEMİR
EMRE KARAKURT
MERT ÖZÇELİK
MEHMET ALİ KAYGISIZ
MEHMET TANER ASLANTAŞ
SEMİH TANER KICIROĞLU
ALİ TURĞUT
İSMAİL MERCAN
FATİH SULTAN MEHMET ÇELİK
BATUHAN BAKTİMUR
ATİLLA DURGUT
SEDA YILDIZ
MİZGİN ÇEKEN
MEHMET SERDAR SINIR
MEHRALİ HASAN SANCAK
DOĞAN ÖZCAN
FURKAN YILMAZ
AHMET FEYYAZ ÇELİK
NUH SONER ÖZCAN
SADETTİN KAYHAN
ALİ ÇAKMAK
ÖZKAN ÇIĞIR
YAVUZ EYÜPOĞLU
YASİN AYKAÇ
HÜSNÜ BERK ÖZCAN
SAMET ZEYBEK
ANIL ÇABUK
SEMİH ÇETİN
TEVFİK KARACA
MUSTAFA HAYAL
BERK GEZER
MUZAFFER DOĞUHAN GÜCLÜ
BÜŞRA YURDAKUL

20913
20914
20915
20916
20917
20918
20919
20920
20921
20922
20923
20924
20925
20926
20927
20928
20929
20930
20931
20932
20933
20934
20935
20936
20937
20938
20939
20940
20941
20942
20943
20944
20945
20946
20947
20948
20949
20950
20951
20952
20953
20954
20955

ERCAN DÖNMEZ
CEMAL AY
METİN KARAMAN
HAKAN BAYRAM
CÜNEYT ERDOĞAN
TURGUT KAYAPINAR
BULUT SALIK
SELÇUK MURAT DEVELİOĞLU
BÜLENT KÜÇÜKEKENCİ
ÖZGÜR ADIGÜZEL
MEHMET ENES KARAKAYA
BURAK SONGÜR
ABDULLAH BAZİKİ
FATMA GÜNAYDIN
KÜRŞAT HASÖZDEMİR
İLKNUR ÇELİKTEN
ÖMER FARUK ESKİKURAL
AHMET TÜFENK
İBRAHİM ÖZPOLAT
ADNAN DEMİR
ORÇUN TOLUNAY
MERİH KALMAZ
ALİ GÜNDÜZ
BURAK HANİFİ ŞİMŞEK
MERT TUTAR
ZEYNEB SOYKÖK
EMRE ÖZKAN
SARPER EDEN
BURAK CAN TÖNGÜR
ÇAĞDAŞ CAN TATAR
ONUR CAN ÇİÇEK
UĞUR TARIM
BURÇİN BOZKURT
ABDULAZİZ YERLİKAYA
YAĞIZ ALP CANDEMİR
ORHAN TAHA ERBAŞ
MURAT POSTALCI
BARIŞ ÜNSAL
İZZET ŞAN
ONUR UYGUN
BİROL YILMAZ
MEHMET EMİN ÇETİN
MUSTAFA DOĞAN
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SİCİL NO

ADI SOYADI

SİCİL NO

ADI SOYADI

20956
20957
20958
20959
20960
20961
20962
20963
20964
20965
20966
20967
20968
20969
20970
20971
20972
20973
20974
20975
20976
20977
20978
20979
20980
20981
20982
20983
20984
20985
20986
20987
20988
20989
20990
20991
20992
20993
20994
20995
20996
20997
20998

NAZMİ YILDIZHAN
KENAN AKKAŞ
AYBÜKE DEMİR
ONUR ŞENTEPE
FATİH KARAERKEK
MURAT KARAPINAR
METİN ÇOŞKUN
İREM TANRISEVEN
YUSUF GÖKALP
MUTLU MELİKŞAH ÇAKA
ERSİN KAPIŞKAY
OĞULCAN AÇIKGÖZ
MESUT YILMAZ
EKİN OZAN ZOR
FADİME KÜÇÜK
NERİMAN ÖZKILINÇ
HAKAN KESKİN
MEHMET CAN AYDIN
ORKUN GÜLER
İSMAİL TUNCAY
EMİNE SUİÇMEZ
ALPER GÜL
GİZEM AÇICIER KAYAN
MİRAÇ DUMAN
MEHMET ŞEVİK
HAKAN DİKEN
İSMET KAŞOĞLU
DURSUNALİ TEMEL
YAVUZ ÖZKAN
ALİ BURAK ŞANLIALP
ERÇİN DEMİRBOĞA
MEHMET DORUKHAN ÜÇER
ÖMER ERGİN
SERKAN VARLIK
SADİ DEMİRCİ
ANIL TOPUZ
EMİN ONUR GÜRAN
BATUHAN TÜRKOĞLU
KUTAY MERT BOZKURT
ERDOĞAN POLAT
GÖKAY TÜRKMEN
RAMAZAN KAÇAR
ÜMİT YAŞAR KARAGÖL

20999
21000
21001
21002
21003
21004
21005
21006
21007
21008
21009
21010
21011
21012
21013
21014
21015
21016
21017
21018
21019
21020
21021
21022
21023
21024
21025
21026
21027
21028
21029
21030
21031
21032
21033
21034
21035
21036
21037
21038
21039
21040
21041

MERTCAN MURATOĞLU
EMRE YILDIZ
REZAN DAL
AHMET CAN AKYILDIZ
GÜLSÜM KÜBRA ESER
EBUBEKİR SIDDIK BALABAN
MUSTAFA ÖZTÜRK
MERT SAKİNCİ
SEMA BOZOK
SERKAN UYAR
ERES KURNAZ
VEDAT ERMAN VARLI
UĞUR ÇOBAN
İLKER TEVFİK ATUKEREN
MUSTAFA SAMET EFE
MERT YAVAŞ
TAYFUN AYDOĞAN
YAKUP ADIAY
SELİM AYIK
OĞUZ KOCAMAN
RESÜL ÇOBAN
ERAY AKKUŞ
YAKUPHAN ÇEBİ
SENEM BENGÜ ALTINEL
HÜSEYİN TÜZEN
YASİN DİLSİZ
MERT ENEŞ
YAŞAR ARSLAN
YAKUP GÖDEK
ÖMER GEZER
OZAN ÇETİNER
MEHMET ÇEBİ
FURKAN ÇAKIRCA
ENES KIRILMAZ
MELİH DEMİR
AYÇA HİLAL ÖZDEMİR
ÖZGÜR KAMAŞ
İSMAİL SULHİ YILDIZ
VURAL TURHAN
AHMET İNCİ
TAYFUR DİLEK
UĞUR APAYDIN
MERT DEMİRCAN
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SİCİL NO

ADI SOYADI

SİCİL NO

ADI SOYADI

21042
21043
21044
21045
21046
21047
21048
21049
21050
21051
21052
21053
21054
21055
21056
21057
21058
21059
21060
21061
21062
21063
21064
21065
21066
21067
21068
21069
21070
21071
21072
21073
21074
21075
21076
21077
21078
21079
21080
21081
21082
21083
21084

MUHAMMET TAHA GENÇ
BURCU ERGÜL
ERKAN ANIK
ABDULLAH AKINCI
SEMİH KANTARCIOĞLU
DOĞUKAN AKKAŞ
EDA NUR SEVİM
ERDEM VARDAR
FATİH YILMAZ
ABDULLAH KUTLU
YİĞİT TOPUZ
TAŞKIN ACAR
BÜŞRA TÜRKELİ
YÜKSEL KURT
NİSA KAPICIOĞLU
DURMUŞ GÜRSU YEĞİN
MEHMET DAŞDELEN
MUSTAFA SELEN
MEHMET UYSAL
EMİN KUMAR
MUSTAFA KARA
MEHMET ALİ KESER
MEHMET DARICI
HÜSEYİN KARACASU
ÖZGÜN ÖZKAN
SERHAT TAŞGIN
FİLİZ EREN
NESLİHAN KARA
EMRE ÜNLÜ
MUSTAFA SARIKAYA
MUHAMMET DURMUŞ
ENGİN ÜRGENÇ
ŞERAFETTİN ŞAŞMAZ
MUSTAFA BARIŞ ATEŞ
AYDOĞAN KAPLAN
ARİF ÇIKIŞIR
SELİN ERDOĞAN
ALİ KURT
EGE IŞILAR
HASAN BASRİ DENİZ
SERKAN GÜNGÖR
HANİFE ÇINAR
ABDULLAH DEMİR

21085
21086
21087
21088
21089
21090
21091
21092
21093
21094
21095
21096
21097
21098
21099
21100
21101
21102
21103
21104
21105
21106
21107
21108
21109
21110
21111
21112
21113
21114
21115
21116
21117
21118
21119
21120
21121
21122
21123
21124
21125
21126
21127

BERKTUĞ EROL AYDINOĞLU
SEFA ÖZTÜRK
MEHMET AKİF YILMAZ
FAİK ÇANKAYA
TUNAY İPEKÇİ
MEHMET KILIÇVURAN
DOĞAN YÜRTMEN
SERCAN ÖZTAŞ
MERT İZCİ
EMRE DEMİRTAŞ
MEHMET GÖKHAN UZUNER
BURAK AYDOĞDU
HİLAL CELAHİR
MUTLU TÜRKYILMAZ
FATİH BAŞAL
MURAT BAĞCI
İSMAİL SEZER
IŞIL YURDAKUL
NURİ TINGIR
MERVE KALAYCIOĞLU
ANIL TÜRKSEVER
MEHMET KARAMAN
MEHMET DOĞANCI
HALİL İBRAHİM AKBAYRAK
ÖMER FARUK SARI
ŞEYMA TURAN
HÜSEYİN CAN ECEVİTLİ
DOĞAN BARAN
AHMET ÇETİNKAYA
HAZAL CEBE
MUZAFFER AYDIN
GÖKTÜRK KURMAN
YASİN ÇINAR
AHMET BURAK YEL
OĞULCAN YUMAK
KAAN ŞENADIM
MURAT CAN ATAŞ
OKTAY AKINCI
ANIL AKMAN
GÜNGÖR CİNCİK
BURAK YEŞER
HÜSEYİN DOĞRU
AŞIR İBİŞ
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SİCİL NO

ADI SOYADI

SİCİL NO

ADI SOYADI

21128
21129
21130
21131
21132
21133
21134
21135
21136
21137
21138
21139
21140
21141
21142
21143
21144
21145
21146
21147
21148
21149
21150
21151
21152
21153
21154
21155
21156
21157
21158
21159
21160
21161
21162
21163
21164
21165
21166
21167
21168
21169
21170

GAZİHAN DİLGİN
BARIŞ KADEM
FATMA AŞÇIOĞLU
MEHMET BÜYÜKÇOBAN
MUHAMMED SOYLU
AHMET İMAMOĞLU
SAFA YURDAKUL
ÖMER HAMİ KAVLU
SERKAN ÇAKMAK
DAĞISTAN SÖYÜÇEN
MEHMET ONUR ŞİMŞEK
KEREM KÜLÜKOĞLU
UFUK MUSTAFA SARPKAYA
TURAN GÜRBÜZ
MEHMET TALHA ŞENTÜRK
SELVER İNCİ ÜNAL
AYKUT SÖNMEZ
TUĞBA GÜLTEKİN
İSMET KAAN YILDIRIM
ÖZGÜR MERİÇ
ABDULLAH KARAARSLAN
ERKAN KARATAŞ
ONUR SÖĞÜTLÜ
YASEMİN BAŞLIOĞLU
FERHAT YAMAKLI
NİYAZİ YILMAZ
BURHAN BERK
BARAN RECEP TÜRKER
CEM NOYAN KONUK
MEHMET ÇAĞATAY BALIKÇI
RECEP ŞAHAN DURA
MEHMET ERKAN YAĞIMLIURAY
CEMRE DOĞUŞ DURUTÜRK
NİHAT ŞUHUDİ DURANOĞLU
TANER ÖZGÜN
MERT BİÇER
EMRE ŞEFKATOĞLU
NURAN MERCAN ÇETİNKAYA
YUSUF YASİN ÖZPAMUK
EDİP KARAKOYUN
BEKİR ARSLAN
SİNAN KARAYEL
HÜSEYİN FIRAT GÜLSEREN

21171
21172
21173
21174
21175
21176
21177
21178
21179
21180
21181
21182
21183
21184
21185
21186
21187
21188
21189
21190
21191
21192
21193
21194
21195
21196
21197
21198
21199
21200
21201
21202
21203
21204
21205
21206
21207
21208
21209
21210
21211
21212
21213

EMRE CANBAZ
YUNUS EMRE ÖZDEMİR
MEHMET ERKAM YİĞİT
ATAMSEL IŞIK
RAGIP EKREM AKBAY
BEKİR ATAKAN ARGIN
HASRET TEKYILDIRIM
FURKAN ÖZÇETE
SERCAN ELÇİ
GÜLSÜM SU
İSMAİL CAN AĞAR
BERKE AKTAŞ
HANDE ATILKAN
MELİKE YÜCEL
MELİH EROĞLU
MEHMET HALİL POLAT
HAKAN ÇALIK
FATİH ARSLANTÜRK
ÖMER ÇELİK
SAMİ SUDAĞIDAN
VELİ ÖZÇOBAN
ÖMER DEMİRCİ
ATALAY ÇELİK
OZAN DİŞLİ
MESUT GÜVERCİN
ABDUL KADİR CEVİZ
EMRE BERBER
ASLIHAN ERSOY
AHMET YAPICI
İBRAHİM ERDEM YILMAZ
HALUK KURTKAYA
NESLİŞAH ÖZER
ELİF USLU
DOĞUKAN KOÇAK
CEREN AKTAŞ
BERKCAN DEMİRDÖĞEN
CEMAL ORKUT YILMAZ
OĞULCAN KARADUMAN
MEHMET AKİF ATIŞ
OSMAN CAN DERİN
HÜSNÜ SAMET AKDUMAN
MUSTAFA KÖSE
BERKE DÖNMEZ
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SİCİL NO

ADI SOYADI

SİCİL NO

ADI SOYADI

21214
21215
21216
21217
21218
21219
21220
21221
21222
21223
21224
21225
21226
21227
21228
21229
21230
21231
21232
21233
21234
21235
21236
21237
21238
21239
21240
21241
21242
21243
21244
21245
21246
21247
21248
21249
21250
21251
21252
21253
21254
21255
21256

MERT SARIGÜL
ÖRSAN KOYUNCU
İSMAİL EFE CEYLAN
HALİL CAN GÜLBEZEN
YASİN KURNAZ
HASAN KALAYCI
FATİH AKSU
ABDULAZİZ BAKIR
OKTAY BOSTANCI
MEHMET AKİF PEKŞİN
BERKAN YILMAZ
ZEKERİYA SEZGİN BİRSURED
FURKAN BAYKAL
ŞİMA ABAKHAN
ORHAN KARATOPRAK
MURAT İPEK
MUSTAFA YEŞİL
GÖKHAN YALÇIN
CANSU AKIN YALÇIN
MEHMET YÜCEDAĞ
REŞİT YİĞİT
GÖKHAN SÖZERİ
BÜLENT PİŞKİN
İLKNUR TARIM
BESRAY BARUT
OĞULCAN YÜKSEL
MEHMET SAİD EROL
BEYZA BAŞKIR
ABDULLAH KONUR
TUĞBA DİLER
YUSUF ALİ KADIOĞLU
MUSTAFA AKBAL
HAYRETTİN GÜL
MUHAMMET ALİ YILMAZ
KÜRŞAT EMRAHOĞLU
SAMET GÜNGÖR
EMRE KARACA
ÖMER GÜN
MELİKHAN ÇEVİK
BUĞRA BERK VARLI
UĞURCAN SOYDEMİR
GÖKHAN SÜNER
ALİ CAN KAYA

21257
21258
21259
21260
21261
21262
21263
21264
21265
21266
21267
21268
21269
21270
21271
21272
21273
21274
21275
21276
21277
21278
21279
21280
21281
21282
21283
21284
21285
21286
21287
21288
21289
21290
21291
21292
21293
21294
21295
21296
21297
21298
21299

ALİ SEFA ARSLAN
ÜNSAL SERDAROĞLU
MEHMETCAN KALMIŞ
HASAN YAYKIN
ENES ARSLAN
MEHMET ARSLAN
MUHAMMED BURAK NECİOĞLU
HACI MEHMET ÇİMEN
KAZIM DEDE
TAMER SEKBAN
HAYRETTİN ARIKAN
GAMZE BAYDAŞ
YUNUS KARDOĞAN
MURAT MESUT İNCECİK
HAMZA ADIYAMAN
ZEKAYİ CAN ÇALIK
KÜBRA ZEYREK
CAN SEZER
NİHAL GÖYNÜER
ERDİ ERTEKİN
NUMAN IŞIK
MUSTAFA HAKAN ALAS
AHMET ŞEN
HASAN YILDIZ
NİMET KAYA
ÇAĞLA ÖZDEMİR
MUHAMMET BAKİ ÇOLAK
İBRAHİM AYDOĞAN
MUSTAFA AYDIN
OKAN POYRAZ
ADNAN FARUK TABAK
MUHAMMET GÜLTEK
MEHMET MERCAN
MUHAMMET BERAT BİNGÖL
ENBİYA ÇELİK
DOĞANCAN ŞAM
VOLKAN BAYLAN
FATİH DAĞLI
MUHAMMED ERDEM SAYI
ATAKAN AYGÜN
ENSAR BATUR
HAKAN DERELİ
EMEL TÜRK
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SİCİL NO

ADI SOYADI

SİCİL NO

ADI SOYADI

21300
21301
21302
21303
21304
21305
21306
21307
21308
21309
21310
21311
21312
21313
21314
21315
21316
21317
21318
21319
21320
21321
21322
21323
21324
21325
21326
21327
21328
21329
21330
21331

SÜLEYMAN YILDIRIM
GÖKÇE ÇIKIN
MESUDE İREM ODABAŞI
MUHSİN DAĞLI
ALİHAN ARSLAN
AYBİKE ÖZEKE
GÜRAY ERKAN
ASLI TERZİ
ÇİMEN GÜL KULUŞAKLI
YAĞIZ BATAN
HAMZA CAN ALPARSLAN
ENES ALBAYRAK
OKAN EMRAH CIZ
SELÇUK YILMAZ
ALPKAN SÖZER
ŞERİFE AYDOĞAN
MUSTAFA VELİ DİNÇ
BAKİ ONUR BİLGİN
OLCAY ÖZKAYA
ALİ CAN ALPARSLAN
DUHAN KASAPOĞLU
BERKAY POYRAZ
DUYGU ELİF AKKOCA
TALHA YEŞİL
YASİN ÖZTÜRK
BATUHAN MEHMET ENGEL
MURAT ÇAĞRI ASİLER
MERT ÇEÇENOĞLU
İLKAY YILDIZ
KEY YAZILIM TEST ÜYESİ
AHMET GÜNGÖR
GÖKHAN YÜKSEL

21332
21333
21334
21335
21336
21337
21338
21339
21340
21341
21342
21343
21344
21345
21346
21347
21348
21349
21350
21351
21352
21353
21354
21355
21356
21357
21358
21359
21360
21361
21362

ZEYNEP DELİMEHMET
FATİH KAYA
İLKERCAN KARACA
BURAK ÇİÇEK
BURCU YILDIZ
MEHMET ÇAMKERTEN
APA BİDAR ALHAS
ERDEM YÜKSEK
ALPER TUNGA KURU
CANSU KANDİL
ALİ ÖZÜTEMİZ
SEFA ETEM KARATEPE
UĞUR YALMANLI
BURAK CEM İNKAYA
OMAR ALOMARI
HAKAN KESER
MUSTAFA KAYABAŞI
YUSUF DURU
MERVE ATALAN
MEHMET BEZCİ
EMRAH SERİN
MUSTAFA TEMUÇİN UYSAL
LEYLA KILIÇ
BUĞRA GÖKALP TAPINÇ
MUHAMMET ACET
FAİK ERİM
ŞULE YÖNTER
ÖMER GÜLCAN
KUBİLAY ALKAN
BERK AKCENGİZ
SERCAN REFİK SARICAN

43

44
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TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
Merkez
Tel
Faks
Web
e-Posta

Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)

: Selanik Caddesi No:19/4 06650 KIZILAY / ANKARA
: 0312 425 10 80 / 418 36 57 / 418 77 59 / 418 77 95
: 0312 417 52 90
: www.maden.org.tr
: maden@maden.org.tr

Tel
Faks
e-Posta

: 0312 425 10 80 / 121 - 122 - 126
: 0312 419 76 80
: sem@maden.org.tr

Adana Şube

: Çınarlı Mahallesi 16.Sokak No: 3/5 Seyhan/ADANA

Tel
Faks
e-Posta

Diyarbakır Şube
Tel/Faks
e-Posta

İstanbul Şube
Tel
Faks
e-Posta

İzmir Şube
Tel
Faks
e-Posta

Zonguldak Şube
Tel
Faks
e-Posta

: 0322 459 97 60
: 0322 459 97 61
: adana@maden.org.tr

: Yaşar Kemal Cd. (Ekinciler Cd.) Kooperatifler Mh. Ceysa Plaza
Kat:6 No:12 Yenişehir/DİYARBAKIR
: 0412 228 81 64
: diyarbakir@maden.org.tr

: Büyükdere Cad. No: 95/31 Kat: 8 Mecidiyeköy/İSTANBUL
: 0212 356 74 10
: 0212 356 74 12
: istanbul@maden.org.tr

: 154. Sokak No: 6/1 35040 Bornova / İZMİR
: 0232 388 05 20
: 0232 339 40 64
: izmir@maden.org.tr

: Liman Caddesi No: 25 67030 ZONGULDAK
: 0372 251 13 55
: 0372 253 10 80
: zonfuldak@maden.org.tr

AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN, KARANLIĞI KAZIYORUZ...

