3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu İzmir'de yapıldı
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi
Endüstriyel Hammaddeler Sektörünün sorun
larının ve bu sektördeki yeni gelişmelerin tartı
şıldığı 3. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyu
mu 14-15 Ekim 1999 tarihlerinde İzmir'de ger
çekleştirilmiştir. Sempozyum, tebliğ sunumları
ile ilgili olarak 5 oturum ve panel oturumu olmak
üzere toplam 6 oturumda gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum açılışında Devlet Bakanı Edip Sat
ter GAYDALI, Sempozyum Başkanı Prof. Dr.
Halil KÖSE ve TMMOB Maden Mühendisleri
Odası Başkanı Asım KUTLUATA birer konuşma
yapmışlardır.

hem de ülkemize giren döviz miktarının azalma
sına neden olmaktadır." diyen KUTLUATA ko
nuşmasına şöyle devam etti; "Dünyada hiçbir
maden sınırsız büyüklüğe sahip değildir. Aynı
zamanda yenilenme olanağı da yoktur. Onun
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Asım KUT
için her şeyin çok iyi hesaplanarak yapılması ge
LUATA yaptığı konuşmada; Türkiye'nin sahip ol
rekir. Endüstriyel hammaddeler konusunda sağ
duğu endüstriyel hammaddelere dayalı sanayi
lıklı politikalar oluşturamazsak gelecek kuşakla
leri ile Avrupa ve dünyada söz sahibi bir ülke ko
ra kullanacakları hammadde bırakamayacağız.
numuna geldiğini, 200 milyon m2'ye varan yer
Oysa ki endüstriyel hammaddelerin ekonomi ve
karosu, 30 milyon ton/yıl üzerinde çimento üreti
sanayileşmedeki yeri tartışılmazdır. Özellikle in
mi, 250 milyon $'lık cam üretimi, 215 milyon $'lık
seramik ihracatı ile önemli bir yere sahip olduğu şaat sektörü gelişmesini mermer, çimento, boya
nu vurguladı. Ayrıca endüstriyel hammaddeler ve seramik üretimine paralel olarak endüstriyel
konusunda ülkemizin önemli mesafeler kat etti hammaddelere borçludur. "
ğini belirtti. "Ancak ülke içerisindeki üreticilerin
Başkan KUTLUATA konuşmasının son
ihracat konusundaki anlamsız rekabeti bir çok bölümünde, Endüstriyel hammaddelerden gele
kalemde ihracat fiyatlarının çok düşük kalması
cekte daha iyi yararlanabilmek ve madencilik
na neden olmuştur. Yok pahasına ve hammad
sektörü ve ülke ekonomisine daha fazla katkı
de olarak yapılan ihracat, hem üreticilerin ser
sağlayabilmesi için;
maye birikimlerini olumsuz etkilemekte ve yatı
-Endüstriyel hammadde konusunda dene
rım için kaynak bulamamalarına neden olmakta
yimli maden mühendislerinin yeterince istihdam
edilmesi,
-Bilinçsizce yapılan ihracatın önlenmesi,
-Madencilik sektörünün içinde bulunduğu
darboğazın aşılması,
-Endüstriyel hammadde üretiminde çevre bo
yutunun gözardı edilmemesi,
-Devletin altyapı yönünden madenciliğe des
tek olması,
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-Endüstriyel hammaddelerin nakliyesi ve
özellikle liman problemi konusunda devletin ge
rekli desteği madencilere sağlaması gerektiği
konularında sorunları özetlemiştir.
Sempozyumda 19 adet tebliğ sözlü olarak su
nulmuş, sürenin yetersiz olması nedeniyle de 13
adet tebliğin sunumu poster olarak yapılmıştır.
Sözlü sunumların sonunda tebliğle ilgili sorular
için zaman ayrılırken, poster sunumların tartış
maları poster başında ayrılan süre içerisinde ya
pılmıştır.
Sempozyuma ilgi oldukça yoğun olmuş 250
kişi civarındaki delege içerisinde, özellikle sana
yiden katılımın fazlalığı da sempozyumun hede
fine ulaşması açısından oldukça yararlı olmuş
tur. Bunun yanında, üniversite elemanları ile sa
nayi çalışanları ve yöneticilerinin karşılıklı fikir
alış verişinde bulunma şansı olmuş ve sempoz
yum bu yönden de oldukça yararlı olmuştur.
İki gün süren Sempozyum'da cevher hazır
lama ve zenginleştirme ekipmanlarının tanıtı
mına yönelik olarak 6 firmanın katıldığı bir sergi
düzenlenmiş ve katılımcıların da ilgisi dahilinde
sergi alanında uygulamalı tanıtımlar firma ele
manlarınca yapılmıştır.
Sempozyum oturumları konularına göre dü
zenlenmiş ve madencilikle ilgili problemlerin ir
delendiği birinci oturumdan sonra, ikinci oturum
da cam ile, üçüncü oturumda kil ile, dördüncü
oturumda inşaat sektörü ve beşinci oturumda da
zenginleştirme ile ilgili konular işlenmiştir. Son
oturum olan panelin konusu "Endüstriyel Ham
maddelerin Madencilik Sektöründeki Yeri ve
Önemi" olmuş ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mü
hendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Halil KÖSE'nin yönettiği panele konuşmacı olarak; Kalemaden'den İlhami TEZCAN, MTA İzmir Bölge
Müdürü Mehmet YILDIZ, Granitaş'dan Metin
BALIBEY ve Ege Maden İhracatçıları Birliği'nden İsmail ALİMOGLU katılmışlardır. Panel
de, özelde endüstriyel hammaddeler sektörünün

ve genelde madenciliğimizin yaşadığı sıkıntılar
ve bunlara yönelik çözüm önerileri ortaya konul
muş ve izleyicilerin de katılımıyla, ortaya konu
lan fikirler tartışılmıştır.
Sempozyum delegelerinin yoğun talebi ve il
gisi sempozyumun bundan sonra da yürütülmesi
gerektiğini ortaya koymuştur. Ancak sempoz
yum yürütme kurulunun hedefi; sonraki sempoz
yumlarda, bir öncekinde tartışılan konuların da
sorgulanması ve alınan yolun takibi yönünde ol
duğundan, bu sorumluluğu üstüne alırken, sek
törle doğrudan veya dolaylı şekilde ilgi gösteren
kişilerin de bu sorumluluğu hissetmesi ve ül
kemizde genelde yaşanan sorunların içerisinden
madenciliğimizin hızla sıyrılabilmesi için gerekli
katkıyı koymasıdır.
Sempozyum Yürütme Kurulu olarak, sem
pozyuma tebliğ sunarak, sergi açarak, sempoz
yum kitabında reklam vererek ve sempozyuma,
delege olarak katılarak bizleri desteklemiş olan
tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor, ül
kemizin sorunlarına hep birlikte sahip çıkmaya
devam etmelerini diliyoruz.
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