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15.
MflDCNCİÜK
KONGRESİ
VRPILDI

ürkiye 15. Madencilik Kong
resi ve Sergisi 6-9 Mayıs
1997 tarihleri arasında
Ankara
Milli
Kütüphane
Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk
günkü açılış oturumunda siyasi
lerin ve delegelerin yoğun ilgisi
gözlendi.
Türkiye'nin gündemi çok
hızla değişiyor. Kongrenin ger
çekleştirildiği sıradaki hükümet
artık mevcut değil, dolayısıyla
Kongre'ye katılan Madencilikten
Sorumlu Devlet Bakanı ile Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın
görüşlerini sizlere aktarırken
Bakanlarımızı tanımlayan sıfat
larının arasına "eski" kelimesini
eklemek durumunda kaldık.
Odamız
başkanı
Asım
Kutluata Kongre açılış konuş
masına; sanayinin önemini
kavramakla, madenciliğin öne
mini kavramak arasında bir fark
olmadığını belirterek başladı.
Cumhuriyetin
ilk yıllarında
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zamanın yöneticilerinin bu tesbiti
yaparak çalışmalarına yön ver
diklerini dile getiren Kutluata
hammaddeye sahip olmak veya
onu sadece hammadde halinde
gelişmiş ülkelerin sanayilerine
girdi olarak ihraç etmenin o
ülkenin kalkınıp gelişmesi için
yeterli olmadığını; sahip olunan
hammaddeye maksimum katma
değeri katarak, yani nihai ürüne
dönüştürerek pazarlamanın asıl
hedef olması gerektiğini vurgu
ladı.
Madencilik
Bakanlığı'nın
kurulmasını ve Maden işleri
Genel Müdürlüğü'nün ülke
düzeyinde
teşkilatlanmasını
yıllardır savunduklarını anlatan
Kutluata, Bakanlık kadrolarında
deneyimli, bilgili, liyakat sahibi
uzmanlara yer verilmesinin ana
hedef olması gerektiğini, belli
siyasi düşüncedeki kişilerle
kadroların
doldurulmasının
sorunları daha da büyüteceğini
dile getirdi.
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Çarpık eğitim politikaları
sonucunda her yıl mezun olan
gençlerimizin, işsizler ordusuna
katılmamak için iş güvenliğinden
yoksun, komik ücretlere evet
demek durumunda kaldıklarını
anlattı.
Ülkemizin maden ithalatının
her yıl arttığına dikkat çeken
Kutluata enerjide de dışa
bağımlılığın her geçen gün art
makta olduğunu ve uzun vadeli
politikalar oluşturmamız gerek
tiğini belirtti.
Son olarak çevre kirliliği ve
madencilik üzerinde duran Kut
luata gerekli yasa, tüzük ve yö
netmeliğin uygulanması gerek
tiğini, her türlü bilimsel ve tekno
lojik gelişmelerden yararlanarak
optimum bir noktada buluşul
ması gerektiğini vurguladı.

Daha sonra söz alan
Madencilikten sorumlu Devlet
eski Bakanı Teoman Rıza
Güneri
maden
ürünlerinin
sanayi, enerji, tarım ve inşaat
sektörlerinin, yani bütün ana
yatırım alanlarının temel girdi
lerini oluşturduğunu belirtti.
1930'lu
yıllarda
%40'lar
düzeyinde olan madencilik sek
törünün GSMH içindeki payının
1980'li yıllarda %2'ye, geçtiğimiz
yıl ise %1.3 kadar düştüğünü,
sektörün
sabit
sermaye
yatırımlarının da 30 yılda sürekli
gerilediğini, bu miktarın 1960'lı
yıllarda %3.3 iken, günümüzde
%1.9 düştüğünü hatırlattı.
Madencilik sektörünün ihtiyaç
duyduğu maden politikalarını
oluşturmak, gerekli koordinas
yonu sağlamak, sektördeki

dağınıklığı
sona erdirmek,
madencilerin yaşadığı sıkıntıları
gidermek ve madencilik sek
töründe atılıma yol açacak plan
ve projeleri gerçekleştirmek için
Madencilik Bakanlığı'nın kurul
masını öngördüklerini, tüm
çalışmaları gerçekleştirip Mecli
se sevk edilmek üzere yetki
kanunun Bakanlar Kurulu'nda
imzaya açıldığını anlattı.
Kongre'de yurtiçinden ve
yurtdışından
çok
sayıda
araştırmacı tebliğlerini sundu,
zevkli ve seviyeli tartışmalar
gerçekleştirildi. Kongre bünye
sinde kamu ve özel kuruluşların
katılımı ile bir de sergi açıldı,
organizasyonda emeği geçen
herkesi kutluyor, tespit edilen
sorunların ve önerilen çözüm
lerin duyurularak hayata geçiril
mesini bekliyoruz.

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI LOKALİ
YENİ YERİNDE HİZMETE AÇILDI
Oda Merkezi'nin karşısındaki dairede hizmete yeniden açılan
lokalimiz, Oda'nın denetiminde çalıştırılmaktadır.
Oturma Salonu, Oyun Salonu ve Kütüphane şeklinde düzenlenen
lokalimizde her t ü r l ü içeceğin yanısıra, çeşitli yiyecekleri de bulabilir
ve aynı zamanda t ü m spor karşılaşmalarını rahat bir ortamda
izleyebilirsiniz.
Lokalimiz yeniden düzenlenen şekliyle t ü m TMMOB üyelerine açıktır.
ADRES:
Selanik Caddesi 19/5
Kızılay-Ankara
(Oda Merkezi Karşısı)
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