ADANA ŞÜBESÎMİZ KÜRÜLDÜ
Bu çalışmalar; 30.04.2000 tarihindeki da
4 Mart 2000 tarihinde Ankara Türk-İş Sa nışma kurulunda aktarılmış ve yönetim kurulu
lonlarında gerçekleştirilen 37.Genel Kurul'da ile yapılan toplantılar sonucu 02.05.2000 tarih
merkezi Adana olmak üzere Adana, İçel, Ha li yönetim kurulu toplantısında Adana Şubesi
tay, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş
yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşturul
ve Kilis illerinden oluşan bir şubenin kurulma
sına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Adana il muştur.
Başkan
: Sabahattin ÖZTAŞ
temsilcimiz Sabahattin SAKATOĞLU öncülü
ğünde 16 delegenin imzası ile divan başkanlı
II.Başkan : Sabahattin SAKATOĞLU
ğına sunulan dilekçe lehte ve alehte konuşma
Yazman : Ümit ÖZER
lar sonrasında yapılan oylamada Genel Kurul
Sayman : Seyhan GÜVENÇ
delegasyonu 58 evet 58 hayır oyu ile sonuç
Üye
: Ali Kadri DENİZCİOĞULLARI
landı. Divan başkanı Murat TURAN'ın lehte
oyu ile TMMOB Maden Mühendisleri Odasının
Üye
: Macit BİRLİK
4. şubesinin Adana'da oluşturulması kararı
Üye
: Recai CAN
alındı.
Sektörümüzde yer alan bir çok özel kurulu
Genel Kurul kararı doğrultusunda Yönetim
Kurulumuz çalışmalarını başlatmış, Adana şu şun çalışmalar yaptığı Toros Dağları, Adanabesine bağlı olan illerdeki üye sayımız belir Aladağ ve Karaisalı ilçelerindeki metal ve
lenmiştir.
krom madenciliği ile İsdemir, Afşin-Elbistan,
MTA, DSİ ve Çimento Fabrikaları gibi büyük
Adana Şubesi Üye Sayıları
Adana
81 üye
kamu kuruluşlarını bünyesinde barındıran
İçel
:
46 üye
Adana Şube'mizin bu bölgedeki üyelerimize
Hatay
:
39 üye
ve sektörümüze bir dinamizm getireceği inan
Gaziantep
21 üye
cıyla başarılar diliyoruz.
K.Maraş
:
16 üye
Osmaniye
:
6 üye
Kilis
:
1 üye
Nadir AVŞAROĞLU -

Toplam 210 üyesi bulunan Adana Şubemiz
Genel Kurul kararları sonrasında çalışmalarını
başlatmıştır.
Bu çalışmalar doğrultusunda bölgedeki tüm
üye ve madenci kuruluşlarla temasa geçilmiş,
gerekli çalışmalar ve kuruluş aşamasındaki
prosedürü tamamlayarak yeni şubenin sağlam
temellere oturtulması konusunda gerekli çalış
maları tamamlamıştır.
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MADENCİLİKTE İLKLERİ BÜLAUM
ÖDÜLLENDİRELİM
"Madencilikte ilk Türkçe kitap"; "Madenci

- MMO İstanbul Şubesi

likte ilk patent";"Dragline'nın ilk uygulaması";

Yönetim Kurulu

Ülkemizin kalkınması içinde önemli bir

"Metan drenajının ilk uygulaması"; "Yeraltın

sektör olarak Madencilik; gözden ırak koşul da mekanizasyonun ilk uygulaması" ve ben
larda, diğer üretim sektörlerinden çok farklı zeri yüzlerce örnekten bir kaçı. Bu örneklere
çalışma koşullarıyla yıllardır var olmuş, gü sizlerin ekleyeceği konuları bekliyoruz.
nümüzde ise ayakta kalabilmenin çabası
içindedir. Üretimden kullanıcıya sunum aşa
masına kadar yüzlerce meslekdaşımızın
emek ve katkıları madenciliğin varoluşu için
de önemli bir paya sahiptir. Elbette bu katkı
ların içinde bireysel öngörülerle başlayan ve
bir ekip çalışması içinde uygulamaya soku
lan yüzlerce "ilkler" olduğu açıktır. Eğitimin

Aşağıda verilen formu doldurarak bizlere
ulaştırmanız, madencilik tarihimizin hazır
lanmasında, daha da ötesinde ilklerin ger
çek

sahiplerinin

ölümsüzleştirilmesinde

önemli bir katkı olacaktır. Bu girişim sonun
da mesleğimizin geçmişinden günümüze
yüzlerce "ilk" lehn ortaya çıkarılacağına

den üretimine ülke madenciliğine önemli ka inanmaktayız. Maden Mühendisleri Odası
zanımlar getirmiş "ilkleri bulmak, madenci olarak her yıl Aralık ayında kutladığımız Ma
lik tarihimiz içinde haklı yerine oturtmak ve

denciler Bayramında ilk kez, bu yıldan baş

mütevazi de olsa ödüllerle değerlendirmek,

lamak üzere "Madencilikte İlkler" den önem

ülke madenciliğimizin gelecekteki kuşakla sırasına göre seçilecek dört konuda ödüller
rına aktarmak bu girişimin amacını oluştur verilecektir. Siz meslektaşlarımızdan gele
maktadır.

cek öneriler yine bu sektörde uzun yıllar ça

Sizleri madencilikte uygulanan bir çok ça

lışmış meslektaşlarımızdan oluşan bir Seçi

lışmanın, fikir olarak ortaya atılmasından, fi ci Kurulda değerlendirilerek tüm sektöre du
ilen uygulanmasına kadar geçen süreçlerde yurulacak, ödül alan kişi/ekip, kurum, kuru
ilk olduğunu düşündüğünüz konuları bulma

luşlara Madencilik Bayramı etkinlikleri sıra

ya çağırıyoruz. Sizlerden; çalışma alanları sında ödülleri verilecektir. Bu değerlendir
nızda bildiğiniz, duyduğunuz ya da bizzat meler sonunda ortaya çıkan "İLK" lerin de
katıldığınız ilkleri bize bildirmenizi bekli taylarıyla tanıtımı da ayrıca bültenimiz aracı
yoruz.

lığıyla duyurulacaktır.
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TMMOB, Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından "Madencilikte İlkler" ko
nulu ödüllü bir arama çalışması başlatılmıştır. Madencilik ile ilgili eğitimden-üretime, ül
kemizde bildiğiniz bir ilk için doğrudan kendiniz için katılabileceğiniz gibi, bildiğiniz bir
uygulama için kişi ve/veya kurum (kuruluş) olarak önerileriniz olabilir.

Madencilikte İlkler Katılım Formu
Önerilen "İLK'"in konu başlığı:
Madencilik açısından önemi:
İlk'in uygulanışının kısaca tanıtımı:

Uygulayıcı (1ar):

Tarih:
Yer:

Referanslar:

1)
2)
3)
!: İlgili bölümde verilecek bilgiler için yeterli yer kalmaması halinde ayrı sayfalar kullanılmalıdır.
* "Madencilikte İlkler" ödülü için yukarıdaki formun tam olarak doldurulması gerekmektedir.
* Konunun madenciliğimize katkısı anlaşır şekilde tanımlanmalıdır.
* Konunun uygulayıcısı olarak kişi(ler), kurum veya kuruluşlar aday belirtilebilinir.
* Uygulayıcı(lar) bölümünde olanaklı olduğunca konuya katkısı olmuş ekip elemanlarının (teknik) belir
tilmesi gerekmektedir.
* Referanslar için konuya dair yeterli bilgi alınabilecek en az üç isim ve ulaşılacak adres ve telefonların
verilmesi gerekmektedir. Aynca referanslar içinde enaz bir Öğretim elemanının olması konunun bilimsel
sürecini açıklamak bakımından yararlı olacaktır.
* Ödül için önerilecek isimler içinde hayatta olmayan meslekdaşlarımız sözkonusu ise ulaşabileceğimiz
yakınlarının belirtilmesi gerekmektedir.
* Formun en geç 15 Kasım 2000' kadar;
"TMMOB, Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi" ne ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar bu dönem içinde değerlendirmeye alınmayacaktır.
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