Yitirdiklerimiz
Nevzat YAZ

İbrahim ODEVCI

(1935-2000)

(1953-2000)

1935 yılında Elazığ'da doğan
Nevzat YAZ, 1960 yılında İs
tanbul Teknik Üniversitesi
Maden Fakültesi'nden mezun
oldu. Meslektaşımız, Ege böl
gesindeki çeşitli kuruluşlarda
ve kendi şirketinde 40 yıl bo
yunca hizmet vermiştir. Bu yıl
Odamızın Onur Üyesi olması
nı beklediğimiz meslektaşımı
zı 29.04.2000 tarihinde kay
bettik.

1953 yılında Ankara'da do
ğan meslektaşımız, 1976 yılın
da Hacettepe Üniversitesi Ma
den
Mühendisliği
Bölümü'nden mezun oldu. Mezuni
yetinden sonra yıllarca MTA'da görev yaptı, daha sonra sek
tör dışı çalışmış olan meslekta
şımızı 07.03.2000 tarihinde
kaybettik.

Kadri ÇOŞKUNSAKARYA

Yusuf GURATA

(1942-2000)

(1906-2000)

1942 yılında Bursa'da do
ğan Kadri Coşkun SAKAR
YA, 1971 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi Maden
Fakültesi'nden mezun oldu.
Mezuniyetinin ardından EKİ
Armutçuk'ta çalışma hayatını
sürdüren
meslektaşımızı

1906 yılında İstanbul'da
doğan meslektaşımız, 1928 yı
lında Yük.Mad.Müh. Mekte
binden mezun oldu. Uzun yıl
lar çeşitli Kamu ve Özel ma
dencilik kuruluşlarında görev
yapan meslektaşımız 1998 yı
lında meslekte 70. onur yılını
tamamlayan Yusuf GÜRATA'yı 04.01.2000 tarihinde
kaybettik.

07.03.2000 tarihinde kay
bettik.

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve
Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz.
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SEMPOZYUMUN AMACI
Sondajcılık konusundaki 'aaliyet ve gelişmeleri,
sektörde
çalışanlara
duyurmanın
yanisıra,
şondajcılığın
ülkemizdeki
uygulamalarında
aksayan ya da iyileştirilmesi gereken yönlerini
ortaya koyup, çözüm önerileri üretmektir.

SEMPOZYUM KONULARI
•
•
•
•
•
•
•

Su sondajları
Jeotermal sondajlar
Temel ve enjeksiyon sondajları
Maden Sondajları
Sondaj makina ve ekipmanları
Sondaj çamuru ve katkı maddeleri
Sondajcılıkta bilgisayar uygulamaları

KATILIM KOŞULLARI
• Sempozyuma katılım ücreti 20 milyon TL'dir.
• Katılım ücretine sempozyum bildiriler kitabı,
eşantiyonlar ve kokteyller dahildir.
• Sempozyuma katılmak isteyenlerin ilişikteki
başvuru formunu 30 Kasım 1997 tarihine kadar
yazışma adresimize; katılım ücretini Ziraat
Bankası Bornova Şubesi 304596548 numaralı
hesaba göndermeleri gerekmektedir.
• Birden fazla delege gönderecek olan firmaların
başvuru
formunu
firma
adına
doldurup,
elemanlarının listesini belirtmeleri gerekmektedir.

SEMPOZYUM YERİ
Atatürk Kültür Merkezi - İZMİR

SONDAJ SEMPOZYUMU98
BAŞVURU FORMU
THE APPLICATION FORM OF
DRILLING SYMPOSIUM98
Adı Soyadı
(First Name, Last Name)
Mesleği
(Job Title)
Şirket
(Company)
Adres
(Adress)

:
:

Şehir
(City-State)
Posta Kodu
(Zip Code)
Ülke
(Country)
Telefon
(Phone)

:

:(

)-(

)

Fax

:(

H

)

:

E-mail
• Sempozyuma bildiri ile katılmak istiyorum.
(7 want to participate with paper)
• Sempozyuma poster ile katılmak istiyorum.
(I want to participate with poster presentation)
• Sempozyuma delege olarak katılmak istiyorum.
(I want to participate as a delegate)
• Sergide firmamızın yeralmasını istiyorum.
(I want our company to participate in the exhibition)
• Reklam vermek istiyorum.
(I want to give advertisement on the symposium
book)
Bildiri Başlığı (The title of the paper) :

SEMPOZYUM BAŞKANI
SYMPOSIUM CHAIRMAN
Y ı l d ı r ı m ÖZBAYOĞUJ
YÜRÜTME KURULU / EXECUTIVE COMMITTEE

THE PURPOSE OF THE SYMPOSIUM
The purpose of this symposium is to announce the
activities and developments in the field of drilling to
the people concerned, and also to put forward
problems encountered in drilling applications and to
find solutions to these problems.

SYMPOSIUM TOPICS
Başkan/President

Uygur URCUN

Yazman/Secretary

Mebrure BADRUK

Sayman/Treasurer

Ahmet Hamdi DELİORMANLI

Üyeler/Members

Cemil SEÇKİN
Kemal GÜNAY
Muhammet YILDIZ
Osman TUNCEL
Emre BABÜR
M.Eşref KURTOĞLU
Çağatay PAMUKÇU

YAZIŞMA ADRESİ/CONTACT

ADDRESS

Yıldırım ÖZBAYOĞLU
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi
Sondaj Sempozyumu'98
Yürütme Kurulu
154Sok.No:6/1
35040 Bornova - İzmir - Türkiye
Telefon/Phone
Fax
E-mail

0-232-339 40 64
0-232-388 05 20
Drill98@novell.cs.eng.deu.edu.tr

• Water wells
• Geothermal drilling studies
• Drilling applications in site investigation including
injection
• Drilling applications for the evaluation of mineral
deposits
• Drilling machinery and equipment
• Drilling circulating fluid and additives
• Computer applications in drilling

PARTICIPATION
• The registration fee for the symposium is 300US$.
• The fee includes symposium proceeding book,
lunch and cocktails.
•The attached registration form should be filled out
and mailed to the symposium organizing committee
no later than 30 November 1997. Payments for
registration fee should be made to Ziraat Bank
Bornova Branch Account No: 304596548
•
If there is more than one participant, the
application form should be filled out on behalf of the
firm and a list of participants should be attached.

SYMPOSIUM LOCATION
Atatürk Kültür Merkezi - İZMİR

BILDIRI SUNMA

SUBMISSION OF PAPERS

• Sempozyumun resmi dili Türkçe ve İngilizcedir.

• The official languages of the symposium are
Turkish and English.

• Bildiriler için telif ücreti ödenmez. Kitapta yer
alacak bildirileri sunan kişilerden delege ücreti
alınmaz.

• Copyright fee is not paid. No delegate fee will be
charged from the author who will present the paper.

•
Sunulabilecek bildirilerin seçimi;
uzman
kişilerden
oluşturulacak
kurullarca
bildirinin
içeriğine ve yazım koşullarına göre yapılacaktır.

• The selection of the papers, which will be
presented, will be made by the scientific committee
and be notified in due course.

• Bildiri sunacaksanız, ilişikteki başvuru formunu
30 Kasım 1997 tarihine kadar göndermeniz
gereklidir.

• If you will submit a paper, you should send the
attached application form by 30 November 1997 to
our address.

• Bildirinin son gönderme tarihi 31 Ocak 1998'dir.

• The deadline for sending the papers is 31 January
1998.

REKLAM
Sempozyum bildirileri kitabında yayınlanmak üzere
reklam tarifesi;
Arka Kapak
250.000.000 TL.
150.000.000 TL.
Arka İç Kapak
150.000.000 TL.
Ön İç Kapak
80.000.000 TL.
Tam Sayfa
50.000.000 TL.
Yarım Sayfa
20.000.000 TL.
1/4 Sayfa
150.000.000 TL
Ayıraç

ADVERTISEMENTS
Back cover page
Back cover page (inside)
Front cover page (inside)
Full page
Half page
1/4 page
Splitter

1700
1000
1000
550
300
150
1000

US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

EXHIBITION
SERGİ
• Sempozyum süresince açık kalacak olan
serginin m2 bedeli 30.000.000 TL'dir.
• Sergiye katılmak isteyen kuruluşların başvuru
formunun ilgili kısmını doldurarak sergi formu
istemeleri gerekmektedir.

• The exhibition fee is 300 US$ for per square
meter.
• The companies wishing to take part in the
exhibition, should fill in the related part on the form
and ask for an additional exhibition form.

