IV. DELME VE PATL TMA SEMPOZYUMU
-Bülten Kurulu-

Ülkemiz madenciliğinde çok önemli bir
yer tutan delme ve patlatma konusunun bili
mi, tekniği ve uygulamaları ile ekipmanları
nın ve pratikte karşılaşılan sorunların tartışıl
dığı bir platform olarak ilki 1993, ikincisi
1996 ve üçüncüsü 1998 yıllarında gerçek
leştirilen Delme ve Patlatma Sempozyumu
nun dördüncüsü ilgili tüm kamu kurum ve
özel kuruluşların yanısıra konunun uzmanla
rının ve üniversitelerin katılımıyla 18-19 Ni
san 2000 tarihlerinde Ankara Hilton Oteli sa
lonlarında gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizin kalkınma ve gelişmesine koşut
olarak artan enerji, hammadde ve alt yapı ih
tiyacını karşılamak üzere giderek daha çok
madencilik ve inşaat faaliyetleri yapılmakta
dır. Bu alanlardaki çalışmaların kaçınılmaz
ve büyük bir bölümü yer kazısı gerektirmek
tedir. Kazının doğrudan ve mekanik yolla ya
pılmadığı durumlarda patlayıcı madde kulla
nımı vazgeçilmez olmaktadır. Bu nedenle
son yıllarda ülkemizde patlayıcı madde ve
gereçleri üretiminde, tüketiminde ve ithala
tında artış olmuş ve özel uzmanlık gerekti
ren bu konuda çalışan mühendis ve kuruluş
lar sayıca çoğalmıştır. Üniversitede eğitimini
aldıkları bu konuda uzmanlaşan maden mü
hendisleri için "patlatma mühendisliği" yeni
bir istihdam olanağı yaratmıştır.

teknikler, bilimsel araştırmalar, yeni ürün ve
uygulamalar bulunmakla birlikte bazı sorun
ve sıkıntılar da vardır. Özellikle sektörün ih
tiyacına teknik ve bilimsel gereklere yanıt
veremeyen ve AB mevzuatına uyumlu ola
mayan ile tam anlamıyla rekabete açılama
yan patlayıcı pazarı başlıca sorunlardır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası yenilik
ve gelişmeler hakkında bilgi edinilmesi,
meslektaşların deneyimlerini birbirine aktar
ma olanağı bulmaları, bilimsel yöntemlerin
yeni yaklaşımların sunulması ve özellikle so
runların tartışılıp çözüm önerileri getirilmesi
doğrultusunda 4. Delme ve Patlatma Sem
pozyumu gerçekleştirilmiştir.
Ankara Hilton Otelinde gerçekleştirilen 4.
Delme ve Patlatma Sempozyumu maden
mühendislerinin yanısıra jeoloji ve inşaat
mühendisleri gibi delme ve patlatma bilimi
ile ilgilenen yaklaşık 270 delege ile gerçek
leştirildi. Sempozyum süresince oluşturdu
ğumuz ve delme-patlatma konularında ça
lışmalar yapan şirketlerin katıldıkları Sergi
miz de delegeler tarafından ilgi ile izlendi.
Şirketlerin son ürünlerini ve uygulamalarını

Patlayıcı madde sektöründe de her geli
şen ve çabuk değiştirilen sektörde olduğu gi
bi geleceğe umutla bakmayı olanaklı kılan
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yındırlık Bakanlığı yetkilisi ve Emniyet Genel
Müdürlüğü görevlisi panel boyunca maden
cilerin ve kullanıcıların dilek, şikayet ve is
teklerini dinleyerek not aldılar ve bu konula
rın yeni hazırlanacak tüzükte düzeltilmesi
konusunda kuruluşlarının üstüne düşen gö
revleri yerine getireceklerini beyan ettiler

tanıtma fırsatlarını buldukları Sergimizin di
ğer sempozyumlarda da artan bir ilgiyle ka
lıcılık kazanacağı inancındayız.
Sempozyum sonunda düzenlenen panel
ise gerek patlayıcı madde üreten firmalar
gerekse kullanıcılar açısından aydınlatıcı ol
du. Sempozyuma panelist olarak katılan Ba

Patlayıcı maddeler ve ateşleme gereçleri,
bilgisayar uygulamaları ve modelleme, ve
rimlilik ve ekonomi, çevresel etkiler, teknolo
ji uygulamaları ve gelişmeler, mevzuat ve iş
güvenliği sorunları, delme teknolojisi ve yer
üstü-yer altı özel patlatma uygulamaları ko
nularında, uzmanlar tarafından sunulan 18
bildirinin sorunların çözümüne önemli katkı
ları olacağı inancındayız.
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Görevlerine başlayan meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.
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