BAŞYAZI
Eğitim kurumlarımız ulusal ve uluslarara
sı ölçekte akredite edilmeyi bir hedef ve zo
runluluk olarak ele almalıdırlar. Madencilik
sektöründe yer alan kamu ve özel sektör ku
rum ve kuruluşları üyemiz maden mühendis
lerinin istihdamında yasal düzenlemelere
uyum gösterdikleri gibi gelişim ve değişimle
rini sağlayacak hizmet içi eğitim, mesleki ge
lişim, kurs ve seminerlerine katılımlarını des
tekleyecek uygulamalar içinde olmalıdırlar.

-Yönetim Kurulu-

37. Genel Kurulumuz 4-5 Mart 2000 tari
hinde delegelerimizin katılımıyla gerçekleşti
rilmiştir. 36. Dönem faaliyetlerinin tüm dele
gelerimizin oy birliğiyle ibranın gerçekleştiği
bir ortam yaşandı. Mühendislerin, sanayinin
geliştiği koşullarda ve üretim olan ortamda
anlam ve önem kazandığını biliyoruz. Bizi işsizleştiren, niteliksizleştirecek ve kişiliksiz
Maden Mühendisleri Odası; üyelerinin
hale getirecek her türlü uygulamaya karşı çı
kendilerini geliştirmeleri, maden arama, üre
kıyoruz.
tim, zenginleştirme ve pazarlamasında dün
Dün olduğu gibi bu gün de bir kez daha ya standardını yakalayabilmek için gereken
yineliyoruz. Madenler milyonlarca yılda oluş ortam ve koşulları oluşturmaya yönelik her
muş yenilenemez doğal kaynaklardır. İşletil türlü çalışmanın içinde olacaktır. 2000'li yıl
meleri, zenginleştirilmeleri ve tüketilmelerin larda ülkemizde insanca yaşam standardı
de insanlara ve doğaya zarar vermeyecek nın yakalanması, arzu edilen gönencin sağ
yol ve yöntemleri geliştirmek ve uygulamak lanması, bilimsel veriler ve saptamalar ışı
başta bilim adamları olmak üzere tüm üyele ğında doğru yöntemlerin hayata geçirilmesi
rimizin öncelikleri arasında yeralmaktadır.
ne bağlıdır.
Türkiye ihtiyacı olan hammaddelerin
önemli bir bölümüne sahiptir. Bu madenleri
işletecek yeter sayıda ve nitelikte maden
mühendisi vardır. 21. yüzyılda dünyadaki
hızlı değişim süreci içinde bilginin çok kısa
sürede eskidiği, yeni bilgilere ulaşımın araç
ve gereçlerinin geliştiğini kimse yadsıya
maz. Maden mühendisliği eğitimi veren tüm
üniversitelerimiz ve birimlerinin ülkemiz ma
den potansiyelini ve işletme kriterlerini yeni
den gözden geçirerek, sanayileşmeyi ileri
teknoloji uygulamalarını değerlendirerek
uluslararası teknik standartlarla donanmış
nitelikli insan gücü yetiştirmeleri zorunluluk
tur.

Türkiye doğal kaynaklarını, sermayesini
ve insan gücünü maksimum yararı sağlaya
cak biçimde kullanmak zorundadır. Bu kap
samda rant ve tüketime dayalı hizmet sektö
rü yerine, üretime ve sanayileşmeye öncelik
vererek değerlendirilmelidir.
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Sanayinin temel girdileri arasında yeralan
doğal kaynaklarımızdan madenlerin işletil
meleri, yeterli bilgi birikimine sahip maden
mühendislerinin varlığına, sermayeye ve iş
letmeciliği ve üretimi cazip hale getirecek
yasal düzenlemelerin varlığına bağlıdır.
Geçtiğimiz son bir yıl içerisinde yoğun bi
çimde tartışılan başta 3213 Sayılı Maden
Yasası, yaklaşık 100 yıl önce yürürlüğe gi
ren Taş Ocakları Nizamnamesi, Çevre Ka larıyla MADEN BAKANLIGI'nın kurulması
nunu ve Çevre Etki ve Değerlendirme Yö ve bu Bakanlık bünyesinde yeralan kamu
netmeliğinin yasama organında yeniden de kurum kuruluşlarının işlevlerini yerine getire
ğerlendirmeye alınacağını umuyoruz.
cek biçimde organize edilmesinin madencili
MTA, ETİ HOLDİNG, MİGEM gibi kamu ğe büyük bir ivme kazandıracağı kanaatin
kuruluşlarının, TMMOB'ye bağlı Jeofizik, Je deyiz.
oloji ve Maden Mühendisleri Odalarının, ma
Maden Mühendisleri Odası, üyelerinden
dencilik faaliyetleri içinde yer alan dernek ve aldığı destekle çalışma programını gerçek
vakıf başkanlarından oluşan Başkanlar Kon leştirmenin gayreti ve inancı içinde olacaktır.
seyi üyelerinin talep ve öngörüleri doğrultu
sunda Enerji Bakanlığı ve Madencilikten so
Saygılarımızla,
rumlu Devlet Bakanlarının desteği ve katkı

İL ve İŞYERİ TEMSİLCİ DEĞİŞİKLİKLERİ
TMMOB Maden Mühendisleri Odası'na bağlı
çeşitli il ve işyerlerinde temsilciler değişmiştir.
Busa İl Temsilcisi : Mesut TORAMAN
Aydın İl Temsilcisi : M. Serdar DEMİRTAŞ
Orhaneli İşyeri Temsilcisi : Türker KAYIRAN
Keleş İşyeri Temsilcisi : Hüsnü TÜRKCAN
M. K. Paşa İşyeri Temsilcisi : Uğur TÜRKER.
Yatağan İşyeri Temsilcisi : Mustafa PEHLİVAN
Çine İlçe Temsilcisi : Sedat AKAR
Nazilli İlçe Temsilcisi : Hasan SÖNMEZIŞIK
Söke İlçe Temsilcisi : Necmi ÖZDEN
YENİ ATANAN TEMSİLCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ.
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