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başyazı

Merhaba…
Yine siz meslektaşlarımızla birlikte olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu dönemi de, bölgemiz ve ülkemiz açısından yoğun bir hareketlilik içinde geçirmekteyiz.
Suriye’de yaşananlar ve bunların ülkemize
etkileri, ODTÜ’de yaşanan olaylar, yaklaşan
yerel seçimler, sektörümüzde yaşanan iş
kazaları ve TMMOB ile ilgili çıkarılan yasa
bu hareketliliğin ana başlıkları olarak öne
çıkmaktadır.
Suriye’de El Nusra ve Irak Şam İslam Devleti adlı iki El Kaideci örgütün de içinde yer
aldığı, ÖSO’dan grupların da katıldığı 13
örgütün Suriye Muhalifleri ve Devrimcileri
Koalisyonu ile ÖSO’yu tanımadıklarını ve
Suriye’de şeriatı kuracaklarını açıklaması
gelmiştir. AKP iktidarının desteklediği bu
güçlerin, amaçlarına ulaşmak için daha
fazla insanlık dışı eylemler yapacağı beklenmelidir. Dış politikada yapılan bu hatalar, ülkemizi bölgede yalnızlığa itmekte ve
ağır bedeller ödetmektedir.
ODTÜ’de, “yol yapımı” adı altında Gökçek’in
başlattığı saldırı dalgasında Yüzüncü
Yıl’dan başlayarak, ODTÜ’de büyüyen direniş geniş öğrenci kesimlerinin direnme

Suriye’de El Nusra ve Irak Şam
İslam Devleti adlı iki El Kaideci
örgütün de içinde yer aldığı,
ÖSO’dan grupların da katıldığı
13 örgütün Suriye Muhalifleri ve
Devrimcileri Koalisyonu ile ÖSO’yu
tanımadıklarını ve Suriye’de şeriatı
kuracaklarını açıklaması gelmiştir.
AKP iktidarının desteklediği bu
güçlerin, amaçlarına ulaşmak için
daha fazla insanlık dışı eylemler
yapacağı beklenmelidir. Dış
politikada yapılan bu hatalar,
ülkemizi bölgede yalnızlığa itmekte
ve ağır bedeller ödetmektedir.
2

eğilimlerinin güçlendiğinin bir göstergesi
olmuştur. AKP’nin ODTÜ’ye yönelik saldırısı, sağı birleştirme ve muhalefet dinamiklerini bu zorbalık ve gericilikle bastırmaya
dönük bir yaklaşımın ürünüdür. ODTÜ’ye
saldırı ODTÜ’nin tarihsel devrimci fikrine
bir saldırıdır. Mücadele bu anlamda bugün
ODTÜ’de somutlanan devrimci fikirlerle gericilik arasındaki bir mücadeledir. Odamız,
ODTÜ öğrencilerinin bu haklı mücadelesini
desteklemektedir.
Başbakanlık’ta yapılan bir toplantıda “Maden ruhsatlarının masaya yatırıldığı, maden
ruhsatlarının tek elde toplanması”nın tartışıldığı ve bunun için şirket kurulması gündeme geldiği belirtilmektedir. Gerekçe olarak,
madenlerden “daha fazla nasıl gelir elde
edileceği” sorusu olduğu belirtilmektedir.
Yapılan toplantıda öne çıkan görüşlere bakıldığında, madenlerden nasıl gelir elde edileceği sorusuna yanıt; “daha fazla ihracat ve
devlet hakkının artırılması” olarak verilmektedir. Oysa madenciliğin kritik önemi, fazla
miktarlarda üretilip yurt dışına satılarak
döviz elde edilmesinde değil, yerli sanayiye
düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlamasındadır. Bu çerçevede, madencilik sektörünün
planlanmasında ülke sanayi sektörleri ile
entegrasyon ön planda tutulmalıdır. Yapılacak çalışmaların bu doğrultuda olması ülkemizin yararına olacaktır.
Ruhsatların tek elde toplanması ve bunun
için bir şirket kurulması düşüncesi, maden
ruhsatı satılarak gelir elde edilmeye çalışılacağını göstermektedir. Günümüzde pek
çok ulus devlet kadar sermayesi olan çok
uluslu şirketlerin maden ruhsatlarını satın
alarak madenlerimize sahip olacağı bilinmelidir. Bu durum, ülkemizin bağımsızlığı
ve geleceği için oldukça tehlikeli bir durumdur.
Bu gerekçelerle, ülkemizin geleceği için hayati önem arz eden madenlerimizin planlanmasında oldukça dikkatli davranılması
gerekmektedir. Buna aykırı yapılacak çalışmalarda yönetimlerin sorumluluklarını
gereğini yerine getirip getirmediği tartışma
konusu olacaktır.

Madencilik Bülteni • Temmuz-Ağustos-Eylül 2013

Sektörümüzde yaşanan iş kazaları devam
etmektedir. 2 Eylül 2013 tarihinde Şırnak
ilinde bulunan asfaltit sahasında meydana gelen iş kazası sonucunda 3 maden
emekçisi yaşamını kaybetmiştir. Yine değişik işletmelerde yaşanan kazalarda maden emekçileri yaşamını yitirmektedir. Bu
kazalarda hayatını kaybedenleri saygıyla
anıyor, ailelerine ve camiamıza baş sağlığı
diliyoruz. Yetkilileri bu konuda görevlerini
yapmaya davet ediyoruz.

AKP’nin 9 Temmuz 2013 gece
yarısı TBMM’nde gerçekleştirdiği
TMMOB’nin yetkilerini kısıtlamaya
yönelik yasa değişikliği operasyonu
ülke genelinde protesto edilmiştir.
Bu tür uygulamaları yapanlar,
TMMOB ve Odalarını toplumcu
çizgilerinden ayıramayacaklarını
bilmelidir.
TMMOB’nin bugünkü toplumcu
çizgisinin yaratıcılarından, 19731980 dönemi TMMOB Başkanı
Teoman ÖZTÜRK ölümünün 19.
yılında (11 Temmuz 2013) çeşitli
etkinliklerle anılmıştır. Kendisini bir
kez daha saygıyla anıyoruz.

AKP’nin 9 Temmuz 2013 gece yarısı
TBMM’nde gerçekleştirdiği TMMOB’nin
yetkilerini kısıtlamaya yönelik yasa değişikliği operasyonu ülke genelinde protesto
edilmiştir. Bu tür uygulamaları yapanlar,
TMMOB ve Odalarını toplumcu çizgilerinden ayıramayacaklarını bilmelidir.
TMMOB’nin bugünkü toplumcu çizgisinin yaratıcılarından, 1973-1980 dönemi
TMMOB Başkanı Teoman ÖZTÜRK ölümünün 19. yılında (11 Temmuz 2013) çeşitli etkinliklerle anılmıştır. Kendisini bir kez daha
saygıyla anıyoruz.

başyazı

Haziran 2012 tarihinden beri madencilik
izinlerinin Başbakanlık tarafından verilmesi uygulamasının devam etmesi sektörü
zorda bırakmaktadır. Bu uygulama sektör
temsilcileri tarafından “padişah fermanı”
olarak tanımlanmaktadır. Maden Yasası
uyarınca, verilen maden arama ve işletme
ruhsatlarında Başbakanlık’tan izin alınması zorunluluğu bulunmamasına karşın,
genelge ile Başbakanlıktan izin alınması
zorunluluğunun getirilmesi hukuk devleti
işleyişine ve geleneklerine uymamaktadır.
Hukuk devletinde örneği olmayan ve sektörü zor durumda bırakan bu uygulamanın
düzeltilmesi bir zorunluluktur.

Ülkemiz yerel seçim atmosferine girmiştir.
Odamız siyaseti, toplumsal yaşamın bütün
alanlarını kapsayan bir süreç olarak görmekte, geçmişten bu yana meslek alanlarımızdaki olayların ve gelişmelerin toplumsal yaşamdaki etkilerini sorgulamaktadır.
Bu anlayışla üyelerinin, Oda yöneticilerimizin siyasal etkinliklerde bulunmasını ve bu
bağlamda 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday olmalarını da temel hak ve özgürlüklerin ve seçilme haklarının kullanılması olarak kabul etmekte ve
saygıyla karşılamaktadır. Ancak, bu adaylıkların örgütümüzün kamusal denetim işlevlerini zaafa uğratmaması önemli olup,
örgütümüzün herhangi bir biriminin ilgili
partilere ya da adaylara kurumsal desteği
anlamına gelmeyeceği bilinmelidir. Yerel
seçimlerde aday olan Oda yöneticilerimizin TMMOB ilke ve çalışma anlayışına bağlı
davranışta bulunmalarının önemini bir kez
daha vurguluyoruz.
Dönem içinde üyelerimizle çeşitli platformlarda buluşulmuş ve sorunlar yerinde
gözlemlenmiştir. Bu etkinliklerde Odamıza
destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Sayın Üyemiz,
Odamız sizlerin destek ve katkılarıyla daha
da güçlü olacaktır. Bu güne kadar verdiğiniz desteğin artarak devam edeceği inancıyla sizlere sevdiklerinizle birlikte sağlıklı
mutlu bir yaşam diliyoruz.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
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ESM VE MADEN MÜHENDİSLERİNDEN YATAĞAN
DİRENİŞİNE DESTEK
ESM (Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) Genel Başkanı Mustafa Şenoğlu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası
İzmir Şube Başkanı Muhammet Yıldız, ESM
Aydın Şube Başkanı Celalettin Çakmak ve
ESM Muğla İl Temsilcisi Ferruh Eyüpoğlu
Yatağan Termik Santrali önünde enerji ve
maden işçileri tarafından kurulan direniş
çadırını ziyaret ederek sürece desteklerini
açıkladılar.
“AKP Hükümeti enerji alanındaki özelleştirmesine devam ediyor” diyen Şenoğlu burada yaptığı basın açıklamasında; “Bir gece
operasyonuyla çıkarttığı torba yasayla;
kamu eliyle işletilen madenler kapsamında
olan linyit sahaları, 4046 sayılı özelleştirme
yasası kapsamına alınarak, linyit sahaları
ve termik santrallerinin özelleştirilmesinin
önünü açmıştır. Böylece Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından işletilen ve
termik santrallere kömür sağlayan linyit sahaları termik santrallerle birlikte yerli ve yabancı enerji tekellerine satılmak üzere altın
tepsiye konulmuştur. Yasanın çıkması ile ilk
önce Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Seyitömer Linyit İşletmesi,
Elektrik Üretim A. Ş’ ye personeliyle birlikte
devredilmiştir. Söz konusu kömür işletmesinin toplam 176 milyon ton görünür rezervi bulunmaktadır.
2011 yılında yaklaşık 8 milyon ton/yıl kömür üretimi gerçekleştirilmiştir. Seyitömer
termik santralinde ise 2011 yılında 3. 896.
000.000 kW elektrik üretimi yapılmıştır.
Böyle karlı ve verimli işletmeler her ne hikmetse özelleştirilmektedir. Seyitömer işletmesinin termik santralle birlikte satışının
ardından EÜAŞ’m uhdesinde bulunan Sivas
Kangaldaki Linyit sahası ruhsatları ve işletme hakkının verilmesi şeklinde aynen Seyitömer Linyitleri gibi, satışı gerçekleştirilmiştir. Özelleştirme işleminin ilk adımı olan
GELİ ve YLİ de çalışan tüm personel, Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı ile KEAŞ
ve YEAŞ’ e devredilmiştir. Bu özelleştirmeler
elektriğin maliyetini ve satış fiyatını yük-
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seltecektir. Şimdi yapılması gereken; özelleştirmelerden bir an evvel vazgeçilerek,
ülkemizin koşullarına uygun kamu yararı
gözetilerek enerji politikaları geliştirmektir.
Enerji alanındaki bu özelleştirmeler; İşsizliği ve taşeronlaşmayı, buna bağlı olarak iş
güvencesini ortadan kaldıracak, kar marjını
arttırma hırsı nedeniyle, maliyet düşürmek
için, işçi sağlığı ve iş güvenliğini ikinci plana
itecek, bu da iş cinayetlerinin artmasına sebep olacaktır. Ekonomik sosyal kalkınma ve
insanca bir yaşam için; güvenilir, ucuz ve temiz enerji arzı, ülkemizin en önemli sorunu
haline gelmiştir. Sürdürülen özelleştirme
ve serbest piyasa uygulamaları, ülkemizi
enerji sıkıntısına, halkımızı pahalı elektrik
fiyatları ile karşı karşıya getirmiştir. Bu yanlış uygulamalara karşı mücadele etmek ve
karşı durmak, öncelikli bir yurtseverlik görevidir. Yoksullaşan halkın, giderek pahalılaşan elektriği kullanma imkânı kalmamıştır.
Linyit sahaları ve termik santrallerinin neredeyse hibe edilerek özelleştirilmesine karşı çıkıyoruz; enerji ihtiyacının karşılanması
bakımından tek çözümün, kamusal üretim
ve hizmet sunumu olduğunu vurguluyoruz, vurgulamaya devam edeceğiz.
Bunun içindir ki; Enerji, Sanayi ve Maden
Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) olarak,
enerji üretiminin stratejik öneme sahip olduğunu bildiğimizden dolayı, dışa bağımlı
enerji politikalarına karşıyız. Bu konuda kamuoyu oluşturmakta ve halkımızı bilgilendirmekte kararlıyız. Kamu İktisadi Devlet
Teşekkülleri özerkleşsin ve demokratik bir
yapıya kavuşsun. Söz, yetki ve karar çalışanlarda olsun.
Buradan AKP iktidarını uyarıyorum; Termik
Santrallerle, Termik Santrallere Kömür Sağlayan Linyit Sahalarının ve Elektrik Dağıtım
Birimlerinin Özelleştirilmesinden vazgeçin”
diye konuştu.

24.09.2013, Yatağan Demeç Gazetesi
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2001 yılında yürürlüğe giren 4628 sayılı
Elektrik Piyasası Kanunu ile Türkiye elektrik
piyasasının esasları belirlenmiştir. Bu kapsamda 17.03.2004’te Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi ve 18.05.2009’da sektörde serbestleşme
ve arz güvenliğini sağlamak için gerekli yol
haritasını içeren Elektrik Enerjisi Piyasası
ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi yayımlanmıştır. 2004 tarihli Strateji Belgesi’ne göre
Türkiye’nin elektrik üretim varlıklarının yeniden yapılandırılması ve gruplandırma
yoluyla özelleştirilmesi hedeflenmiştir. İlk
olarak “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
(DSİ) tarafından inşa edilmiş ve işletmeye
alınmış” hidroelektrik üretim tesislerinin
enerji üretimi ile ilgili kısımları ve bunların mütemmim cüzleri olan taşınmazların,
gerçek maliyetleri dikkate alınarak 2004
yılı Mayıs ayına kadar DSİ’ye herhangi
bir bedel ödenmeksizin Elektrik Üretim
A.Ş.(“EÜAŞ”)’ye devri sağlanmıştır. Ayrıca
2004 tarihli Strateji Belgesi kapsamında
“piyasada hakim güç oluşturmama ve mali
açıdan güçlülük” kriterleri esas alınarak
özelleştirilecek üretim tesisleri belirlenmiş
ve gruplandırılmıştır.
Özelleştirme Yüksek Kurulu (“ÖYK”)’nun
27.12.2006 tarih ve 2006/100 sayılı kararı
ile EÜAŞ’a bağlı; Tercan, Kuzgun, Mercan,
İkizdere, Çıldır, Ataköy ve Beyköy Hidroelektrik Santral (“HES”)’leri ile Engil Gaz Türbinleri Santrali ve Denizli Jeotermal Santralinin Özelleştirme kapsam ve programına
alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu
Santraller sermayesinin tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait Ankara Doğal
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. bünyesine
alınmış ve 141 MW toplam kapasiteye sahip 9 Santralin özelleştirilmesi 2008 yılında
tamamlanmıştır.
2009 yılında ise ÖYK’nın 19.10.2009 tarih ve
2009/59 sayılı kararı ile 56 Akarsu Santralinin
özelleştirme programına alınarak, “İşletme

Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine karar verilmiştir. 19 Gruba ayrılan
Akarsu Santrallerinden Grup-12, Koyulhisar
HES afet bölgesinde yer aldığı için ihalesi
gerçekleştirilememiştir. Kurulu kapasitesi
yaklaşık 140 MW olan 18 Grubun ihalesi Haziran 2010 itibarı ile tamamlanmış ve ÖYK
kararları ile ihaleler onaylanmıştır. Söz konusu Akarsu Santrallerinden 10 Grubun devir
işlemleri tamamlanmış, 4 Grubun (2, 7, 18 ve
19) ihaleleri iptal edilmiş, 4 Grubun (3, 6, 8
ve 15) devir işlemleri ise devam etmektedir.
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ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE (EÜAŞ) AİT ELEKTRİK
ÜRETİM SANTRALLERİNİN ÖZELLEŞTİRME
ÇALIŞMALARI TÜM HIZI İLE DEVAM EDİYOR

Söz konusu 19 Gruba aşağıda yer verilmiştir:
Grup 1: İznik-Dereköy, İnegöl-Cerrah,
M.Kemalpaşa-Suuçtu
Grup 2: Haraklı-Hendek, Pazarköy-Akyazı,
Bozüyük
Grup 3: Kayaköy
Grup 4: Kovada I, Kovada II
Grup 5: Turunçova-Finike
Grup 6: Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay,
Silifke, Zeyne
Grup 7: Bozkır, Ermenek, Göksu
Grup 8: Dere, İvriz
Grup 9: Kayadibi,
Grup 10: Bünyan, Çamardı, Pınarbaşı, Sızır
Grup 11: Değirmendere, Karaçay, Kuzuculu
Grup 12: Koyulhisar, Ladik-Büyükkızoğlu
Grup 13: Besni, Derme, Erkenek, Kernek
ÖYK’nın 08.02.2011 tarih ve 2011/10 sayılı
kararı ile EÜAŞ’a ait Kısık HES’in, 30.04.2012
tarih ve 2012/60 sayılı kararı ile de EÜAŞ’a
ait Berdan ve Hasanlar HES’lerinin “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsam ve
programına alınmasına karar verilmiştir.
2010 yılında yapılan ihaleler sonucunda
devir işlemleri gerçekleştirilemeyen akarsu
santralleri ile özelleştirme kapsam ve prog-
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ramına alınan Kısık, Berdan ve Hasanlar
HES’leri için ÖİB tarafından 10 Grup halinde
13.07.2012 tarihinde ihaleye çıkılmıştır.
Söz konusu gruplar;
Grup 1: Engil, Erciş, Hoşap
Grup 2: Koçköprü
Grup 3: Kısık
Grup 4: Göksu
Grup 5: Bozkır, Ermenek
Grup 6: Haraklı-Hendek, Pazarköy-Akyazı,
Bozhöyük
Grup 7: Hasanlar
Grup 8: Ladik-Büyükkızoğlu, Durucasu
Grup 9: Arpaçay, Telek-Kiti
Grup 10: Berdan
olarak belirlenmiş olup, 05.10.2012’de teklifler alınmıştır. Bunlardan 9 Grubun nihai
pazarlık görüşmeleri 19.10.2012’de tamamlanmış, Grup 6 ihalesi ise yeterli teklif alınamaması nedeniyle iptal edilmiştir. Bilahare
Grup 6’nın ihalesine tekrar çıkılmış ve nihai
pazarlık görüşmesi 26.11.2012 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Tüm Grupların devir işlemleri Haziran 2013 itibarıyla tamamlanmıştır.
EÜAŞ’a ait 28 adedi HES, 18 adedi termik
santral olmak üzere kurulu güçleri toplamı
yaklaşık 16.200 MW olan toplam 46 santralin
özelleştirilmesine yönelik çalışmalar ÖİB ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından koordineli bir şekilde sürdürülmektedir.
2009 yılında yapılan hazırlık çalışmaları sonucunda söz konusu santrallerden ilk etapta
4 adet öncelikli santral belirlenmiş (Hamitabat, Soma, Seyitömer, ve Kangal), diğer santraller ise 9 portföy grubuna ayrılmıştır.

li teklif alınamaması sebebiyle 23.09.2011
tarihinde ihale iptal edilmiştir. 10.08.2012
tarihinde HEAŞ’ın ihale ilanına yeniden çıkılmış olup, ihalede nihai pazarlık görüşmesi
06.03.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
ÖYK’nın 27.05.2013 tarihli ve 2013/94 no.lu
kararı ile de İhale Komisyonunun kararı
onaylanmıştır. Bu kapsamda ÖİB ile satışın
yapılmasına karar verilen Limak Doğalgaz
Elektrik Üretim A.Ş. arasında 01.08.2013 tarihinde Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.
à Seyitömer Termik Santralinin,
ÖYK’nın 30.10.2012 tarihli ve 2012/161
no.lu kararına istinaden Seyitömer Termik Santralinin, Santral tarafından kullanılan taşınmazların, Seyitömer Linyitleri
İşletmesi tarafından kullanılan taşınır ve
taşınmazların “Varlık Satışı”; 2594, 31743 ve
200702650 No.lu Maden Ruhsatları ve bu
Ruhsatların kapsadığı Maden Sahalarının
“İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile
bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla
06.11.2012 tarihinde ihale ilanına çıkılmış
olup, ihalede nihai pazarlık görüşmeleri
28.12.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
ÖYK’nın 15.03.2013 tarihli ve 2013/55 no.lu
kararı ile de İhale Komisyonunun kararı
onaylanmıştır. Bu kapsamda ÖİB ve EÜAŞ
ile satış ve devrin yapılmasına karar verilen
Teklif Sahibi tarafından İhale Şartnamesi
hükümleri doğrultusunda kurulan Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim A.Ş. arasında
17.06.2013 tarihinde Satış ve İşletme Hakkı
Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.
à Kangal Termik Santralinin,
ÖYK’nın 22.10.2012 tarih ve 2012/156 no.lu
kararına istinaden Kangal Termik Santralinin, Santral tarafından kullanılan Elektrik
Üretim A.Ş. ve Hazine mülkiyetindeki ta-

Öncelikli santrallerden;
à Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş.
ÖYK’nın 27.10.2010 tarih ve 2010/90 no.lu
kararına istinaden Hamitabat Elektrik
Üretim A.Ş. (“HEAŞ”)’nin %100 oranındaki
hissesinin satış yöntemi ile özelleştirilmesi
amacıyla 21.03.2011 tarihinde ihale ilanına
çıkılmış, ancak söz konusu ihalede yeter-
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Diğer taraftan, Portföylerin ve öncelikli
santrallerin özelleştirilme stratejisi ile ilgili olarak çalışmalar devam etmekte olup,
sektördeki ve uluslararası piyasalardaki değişimler göz önünde bulundurularak portföylerde ve öncelikli santrallerde değişikliklere gidilebilecektir.
Hâlihazırda ÖYK’nın 15.03.2013 tarih ve
2013/56 sayılı kararı ile programa alınan Çatalağzı Termik Santrali ile ÖYK’nın
26.08.2013 tarih ve 2013/146 sayılı kararı ile
kapsam ve programa alınan Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan Termik Santrallerinin, bu
Santrallerin kömür tedarik ettikleri maden
sahalarının ve bu sahalarda üretim gerçekleştiren maden işletmelerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
MUGLA - YATAĞAN, YENİKÖY VE KEMERKÖY SANTRALLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
Özelleştirme Yüksek Kurulu 26.08.2013 tarih
ve 2013/146 sayılı karar ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/8/2013 tarih ve 7536
sayılı yazısına istinaden Kemerköy Elektrik
Üretim ve Ticaret A.Ş.¸ YEAŞ’a ait Yatağan
Termik Santrali, KEAŞ’a ait Kemerköy Termik
Santrali, KEAŞ’a ait Kemerköy Termik Santralinin özelleştirilmesi kararı alınmıştır. Bununla birlikte Güney Ege Linyitleri İşletmesi
(GELİ) Müessesesinin, GELİ Müessesesine
bağlı Yeniköy Linyitleri İşletmesi (YLİ)’nin,
GELİ Müessesesi ve YLİ tarafından kullanılan taşınmazların, Türkiye Kömür İşletmeleri
(TKİ) adına kayıtlı 10413, 32234, 20058131,
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şınmazların “Varlık Satışı”; 53318 ve 72760
no.lu Maden Ruhsatları ve bu Ruhsatların
kapsadığı Maden Sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla 06.11.2012 tarihinde ihale ilanına çıkılmış olup, ihalede nihai pazarlık görüşmeleri 08.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. ÖYK’nın 25.04.2013
tarih ve 2013/62 no.lu kararı ile de İhale
Komisyonunun kararı onaylanmıştır. Bu
kapsamda, ÖİB ve EÜAŞ ile ÖYK tarafından
satış ve devrin yapılmasına karar verilen
Teklif Sahibi tarafından İhale Şartnamesi
hükümleri doğrultusunda kurulan Kangal
Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. arasında
14.08.2013 tarihinde Satış ve İşletme Hakkı
Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.

20068010, 62689, 11081, 7390, 64436,
20060472, 20058130 ve 200902506 No.lu
Ruhsatların ve bu Ruhsatların kapsadığı
Maden Sahalarının özelleştirme kapsam ve
programına alınmasına karar verilmiştir,
Kurulu Güçleri
Kemerköy Termik Santralinin kurulu gücü
3 x 210 MW = 630 MW
Yeniköy Termik Santralinin kurulu gücü
2x210 MW=420 MW
Yatağan Termik Santralinin kurulu gücü 3 x
210 MW = 630 MW
Son Söz
Ülkemizin enerji arz güvenliği açısından
ciddi sorunlar yaratabilecek olan özelleştirme uygulamalarından vazgeçilmesi gerekmektedir. İnsani bir ihtiyaç olan ve her
vatandaşın rahatça ulaşması bir hak olan
elektrik enerjisinin kamu eliyle üretilmesi
önemlidir. Enerji, ticari bir meta değildir,
piyasanın önceliklerine göre değerlendirilmemelidir.
Santrallerin yakıt ihtiyaçları Türkiye Kömür
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TKİ) ruhsatında bulunan sahalarla birlikte özelleştirilme kapsamına alınması en büyük sanayi
kuruluşu olan TKİ’nin kurumsal yapısı zayıflatılmakta, çalışanları bekleyen en büyük
tehlike kuralsız çalışma, örgütsüzleştirme
(sendikasızlaştırma), düşük ücret ve güvencesiz çalışma anlamına gelmektedir. Emek
sömürüsünün ve iş kazalarının artacağı,
tüketiciye daha fazla yük getirecek bu uygulamalara karşı birlikte mücadele etmek
daha da önem kazanmıştır.
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ELEKTRİK DAĞITIMINDAN KAMU TAMAMEN ÇEKİLDİ
Toroslar EDAŞ’ın özel sektöre devriyle birlikte kamu, elektrik dağıtımından tümüyle
çekildi. Özelleştirme sürecinin sonunda,
Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım bölgesine
hizmet götüren tüm şirketler özel sektöre
devredildi. Kayseri, Aydın-Denizli-Muğla ve
Adıyaman-Kahramanmaraş bölgelerinde
bir süredir Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi,
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi
Hakkında Kanun kapsamında özel sektörce
elektrik dağıtım hizmeti sunuluyor.
Abone
Sayısı
(1000)
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Son olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
tarafından özelleştirilmesi öngörülen 18
dağıtım şirketinin tamamı (Başkent, Sakarya, Meram, Osmangazi, Çoruh, Çamlıbel,
Fırat, Yeşilırmak, Uludağ, Trakya, Akdeniz,
Boğaziçi, Gediz, Aras, AYEDAŞ, Vangölü,
Dicle ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ) özel
sektöre devredildi. Devri tamamlanan 18
dağıtım şirketinden elde edilecek özelleştirme geliri 12,7 milyar doları bulacak.

Kapsadığı İller

İhale Bedeli
Milyon

BAŞKENT EDAŞ

2.951

ANKARA, ÇANKIRI, KASTAMONU,
ZONGULDAK, KIRIKKALE, BARTIN, KARABÜK

1.225,0

SAKARYA EDAŞ

1.275

BOLU, KOCAELİ, SAKARYA, DÜZCE

600,0

MERAM EDAŞ

1.483

OSMANGAZİ
EDAŞ

1.232

ULUDAĞ EDAŞ

2.265

BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE, YALOVA

940,0

ÇAMLIBEL EDAŞ
YEŞİLIRMAK
EDAŞ

735

SİVAS, TOKAT, YOZGAT

258,5

1.429

AMASYA, ÇORUM, ORDU, SAMSUN, SİNOP

441,5

ÇORUH EDAŞ

959

ARTVİN, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE,
TRABZON

227,0

FIRAT EDAŞ

657

BİNGÖL, ELAZIĞ, MALATYA, TUNCELİ

230,3

TRAKYA EDAŞ

790

EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ

575,0

BOĞAZİÇİ EDAŞ

4.202

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

1.960,0

AKDENİZ EDAŞ

1.677

ANTALYA, BURDUR, ISPARTA

546,0

GEDİZ EDAŞ

2.488

İZMİR, MANİSA

1.231,0

ARAS EDAŞ

725

TOROSLAR EDAŞ

2.879

AYEDAŞ

2.389

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

1.227,0

VANGÖLÜ EDAŞ

459

BİTLİS, HAKKARİ, MUŞ, VAN

118,0

DİCLE EDAŞ

1.221

DİYARBAKIR, MARDİN, SİİRT, ŞANLIURFA,
BATMAN, ŞIRNAK

387,0

TOPLAM

29.816

KIRŞEHİR, KONYA, NEVŞEHİR, NİĞDE,
AKSARAY, KARAMAN
AFYONKARAHİSAR, BİLECİK, ESKİŞEHİR,
KÜTAHYA, UŞAK

AĞRI, ERZİNCAN, ERZURUM, KARS, BAYBURT,
ARDAHAN, IĞDIR
ADANA, GAZİANTEP, HATAY, MERSİN, KİLİS,
OSMANİYE
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440,0
485,0

128,5
1.725,0

12.744,8

Elektrik dağıtım özelleştirmelerinde en düşük gelir ise 118 milyon dolar ile Vangölü
EDAŞ’tan elde edilecek.
İdarenin 18 elektrik dağıtım şirketinin özelleştirilmesine ilişkin çalışmasını tamamlamasıyla Türkiye’deki yaklaşık 34 milyon
elektrik abonesi bundan sonra özel sektörden hizmet alacak. Yapılan devir sözleşmeleri ile Türkiye Avrupa’nın en büyük dağıtım
şebekelerinden biri haline gelmiştir. Son
olarak Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ’nin de
özel sektöre devri ile bir devrin kapanmıştır.
Elektrik Dağıtımının Tarihçesi
Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 1970’de çıkarılan 1312 sayılı

Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kuruldu. İmtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve
belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştı.
Hizmetlerin daha etkin, daha verimli ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ve
özelleştirme politikaları çerçevesinde TEK,
Bakanlar Kurulunun 12 Ağustos 1993 tarihli
kararı ile Türkiye Elektrik Üretim-İletim AŞ
(TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden yapılandırıldı. TEAŞ ve
TEDAŞ, 1994’te tüzel kişiliklerine kavuştu.
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Özelleştirme sürecinde en büyük gelir İstanbul Avrupa Yakası EDAŞ’tan elde edilecek. İstanbul Avrupa Yakası EDAŞ’ın özelleştirilmesinden Hazine’ye 1 milyar 960 milyon dolar gelir sağlanacak. Toroslar EDAŞ’ın
devriyle devletin kasasına 1 milyar 725
milyon dolar girecek. Gediz EDAŞ’ın devrinin hazineye katkısı da 1 milyar 231 milyon
dolar olacak.

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe rekabete dayalı bir ortamın oluşturulması ve gerekli reformların yapılmasını
sağlamak amacıyla dağıtım bölgeleri baz
alınarak kamu mülkiyetindeki elektrik işletmelerinin yeniden yapılandırılması suretiyle
elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verildi ve TEDAŞ 2 Nisan
2004 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına
alındı. Dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 dağıtım bölgesine ayrıldı.

* SURİYE KRİZİNDE KİM KİMİ KIŞKIRTIYOR?
“Suriye krizinde”, “sertleşme” ve “yumuşama”
haberleri borsa gibi…
Hangisinin ne zaman inip çıkacağını önceden kestirmek kolay değil.
Geçen hafta sonu “Kerry-Lavrov anlaşmasıyla” rahat nefes almışken Batılı güçlerin askeri
müdahale tehdidini BM tasarısına illa eklemek için sürdürdüğü baskılar ve Türkiye-Suriye sınırındaki gerilim; Suriye kâbusundan
sıyırılmanın kolay olmayacağını dünyaya bir
kez daha hatırlattı.
Suriye de “siyasi çözüm” için masada ne kadar olumlu faktör varsa “askeri müdahale”yi
kışkırtacak bir o kadar da olumsuz etmen
var sonuçta…
Batı parlamentoları ile kamuoylarında esen
havanın hâlâ her şeye rağmen; güçlü biçimde askeri girişime karşı olması örneğin
“olumlu”…

ABD’nin “dediğim dedik, çaldığım düdük”
dayatmalarına karşılık, Soğuk Savaş’tan beri
ilk kez Moskova’nın “dengeleyici dinamik”
olarak belirmesi de hayli olumlu.
Ama gelgelim… Şam gerilimini, Batı ile bir
“detant” fırsatına çevirmek için çabalayan
İran dışındaki bölge ülkelerinin tutumları
bir kıvılcımı her an çakabilecek cinsten.
İsrail de AKP gibi ‘Esad gitsin’ istiyor Başta Tel
Aviv ve Ankara’yı, Esad’ın devrilmesi alternatifinden başka hiçbir şey tatmin edeceğe
benzemiyor…
Şimdiye değin “Şam rejiminin geleceğine”
ilişkin rengini özenle belli etmekten kaçınan İsrail, önceki gün ilk defa bu çerçevedeki tercihini kamuoyuna faş etti ve Esad’ın
alaşağı edilmesinden yana olduğunu açık
ve net duyurdu.
“Jerusalem Post”a bu yönde bir söyleşi veren
İsrail’in ABD Büyükelçisi Michael Oren; “Biz
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daima Esad’ın gitmesini istedik!”dedi. Esad’ın
devrilmesini özellikle Suriye ve Tahran bağını kopartmak amacıyla tercih ettiklerini belirten İsrail büyükelçisi, bunu aynı zamanda
İran ve Hizbullah bağını kıracak bir hedef olduğu için de kovaladıklarını değerlendirdi.
Büyükelçi “İsrail için en büyük tehlike
Tahran-Şam-Beyrut yayıdır. Biz Esad rejimini
bu yayın en temel köşetaşı olarak görüyoruz!” dedi.
Başka deyişle İsrail, “Tahran-Şam-Beyrut”
yayını kırmak için elinden geleni ardına koymayacağını yedi düvele ilan etmekte bir sakınca duymuyor…
“Baş düşman” bellediği İsrail rejimiyle AKP
hükümeti konu “Esad karşıtlığına” geldiğinde aynı doğrultuda tavır koyuyor.
‘Türkler tuzağa düştü!’
Bu haberin oldukça iri puntolarla yer bulduğu Mossad’a yakın “Debkafile” sitesinde,
sınırımızda düşürülen “helikopter olayına” dair de ilginç bir değerlendirme vardı.
Türkiye’de AKP hükümetinin savaş kışkırtmak için helikopteri vurmuş olduğu yönünde yorumlar yapılırken “Debkafile” bu konuda bambaşka bir sav ileri sürmüştü.

saklanması Örgütü”ne güvenemeyeceğini
iddia edebilmek için böylece eline bir koz
geçirmiş oluyordu…
“Helikopter, Türkiye’ye indirilebilecek ya da
sınır ötesine (kazasız belasız!) kovalanabilecekken ‘düşürülünce’ Şam ile Moskova;
KSYÖ denetiminde yapılacak kimyasal silah
anlaşmasından geri adım atmak için ellerine fırsat geçirdi. Sınırda hızla gerilim tırmanırken Türkler, Esad’ın kendi ayakları altına
kurduğu tuzağa düştüler!” (Türkiye semalarında uçan helikopter Esad’ın kimyasal silah
teslimine karşı ilk engeli yarattı/The Syrian
helicopter flight over Turkey fabricated first
Assad obstacle to chemical weapons handover 17 Eylül.)
Evdeki pirinçten olmak
Bundan böyle bölgede kim kimin kışkırtmasına geliyor, kim kime tuzak kuruyor belli
olmayacak!
Askeri müdahaleyi kışkırtmak için Türk hükümeti mi “helikopter” düşürüyor; İsrail istihbaratına yakın kaynakların iddiası paralelinde asıl “tuzağı” yoksa Şam mı Ankara’ya
kuruyor…
Veya…

Özetle, “M-17 helikopterini Türk hava sahasına Esad’ın mahsus, Türkiye’ye bir tuzak
kurmak için gönderdiğini” iddia eden İsrail
sitesi; “Türkiye tuzağa düştü!” demekteydi!
Debka’nın bu iddiasına göre Esad rejimi er
ya da geç çamura yatıp kimyasal silahlarını
teslim etmemek için bahane aramaktaydı.

Şam ve Ankara’yı çift taraflı kışkırtmak
suretiyle Esad’ı devirmek amacını kollayan İsrail mi iki tarafa birden tuzak
kuruyor artık herkes meşrebine göre
yorum yapmakta özgür. Atış serbest!
Marifet bu göz gözü görmeyen ortama hiç
girmemekteydi!

Helikopter olayı bu bahaneyi, Suriye rejiminin eline vermiş oldu.

Başkalarınca kolayca “tuzak kurulur/kurulabilir” bataklara hiç saplanmamaktaydı…

Bu nedenle aslında çok başka yollarla halledilebilecek olan “helikopter hadisesini”
kışkırtan Debka’ya göre aslında Suriye olmuştu.

“Stratejik derinlik”, “komşularla sıfır sorun”
politikasının mimarı Davutoğlu Türkiye’yi
ne yazık ki bu kimin eli kimin cebinde olduğu bilinmeyen puslu ortama kör kör parmağım gözüne sürükledi.

Esad bir Türk’ün (Büyükelçi Ahmet Üzümcü)
yönetimi altındaki “Kimyasal Silahların Ya-

İslam dünyasının lideri olacaklardı sözde!
Bağdat’a bulgura giderken evdeki pirinçten
olmak ifadesi, Ankara için icat edilmiş gibi…
Suriye, İran, Mısır…
Ayrı ayrı hepsiyle her kışkırtmaya müsait bir
çıkmazın içindeyiz şimdi.
* Nilgün Cerrahoğlu Cumhuriyet Gazetesi
19 Eylül 2013
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB “Suriye`ye
Emperyalist Saldırıya Hayır” demek için
30 Ağustos Cuma günü başta Ankara,
İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok
kentte alanlara çıktı.
SURİYE‘YE EMPERYALİST SALDIRIYA HAYIR!
Ortadoğu‘daki emperyalist kuşatma devam ederken Amerika Birleşik Devletleri,
kendi müttefikleri ve bölgedeki işbirlikçi
devletler üzerinden Suriye‘ye yeni bir askeri müdahale hazırlığını gündeme getiriyor.
Suriye‘yi yeniden dizayn etmek adına iki
yıldır kanlı bir iç savaşı körükleyen ABD emperyalizmi, şimdi de kimyasal silah kullanımını gerekçe göstererek bu ülkeye yönelik
doğrudan askeri müdahalenin planlarını
yapmakta.
Kim tarafından ve ne amaçla olursa olsun
kullanımı bir insanlık suçu olan kimyasal
silahlar, emperyalist güçler tarafından yine
kanlı bir savaşın gerekçesi olarak kullanılmaya çalışılıyor. Kimyasal silahların kim
tarafından kullanıldığının objektif bir araştırmayla kamuoyunun bilgisine sunulması
ve sorumlularının bir an önce yargılanması gerekirken bu silahlar, daha önce Irak ve

gündem

SURİYE’YE EMPERYALİST SALDIRIYA HAYIR

Libya‘da olduğu gibi yine daha fazla kan
dökmenin, daha fazla vahşetin gerekçesi
haline getirilmeye çalışıyor.
Suriye‘yi iki yıldır harap eden müdahalenin
bugün emperyalist bir savaşa dönüştürülmek istenmesinin ardında tek bir gerekçe
vardır; o da emperyalizmin daha fazla güç
hırsıdır.
Daha önce Irak‘ta, Afganistan‘da, Libya‘da
bugünkü gibi yine “özgürlük ve demokrasi” sözcüklerinin ardına gizlenerek benzer
bir vahşetin altına imza atanlar, artlarında
milyonlarca ölüm bıraktılar. Sadece 2 yıldır
Suriye‘de sürdürülen iç savaş nedeniyle yüz
binlerce insan hayatını kaybetti.
Yalnızca ülkemize mülteci olarak sığınan
Suriyeli vatandaşların sayısı üç yüz bini geçti. Emperyalist ülkeler ve işbirlikçilerince
desteklenen silahlı çetelerin kan deryasına
çevirdikleri ülkelerinden kaçarak, insanlık
dışı şartlarda yaşama mahkum edilen yüzlerce Suriye vatandaşı, hastalık ve açlık gibi
nedenlerle ölümle yüz yüze yaşamaya devam etmektedir. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan savaşlarda en ağır bedeli
ödeyen kadınlar ise Suriye‘de de iki yıldır
devam eden bu vahşette şiddetin en ağır
biçimlerine maruz kalmaya devam ediyor.
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AKP iktidarı ise başından itibaren Suriye‘de
sürdürülen iç savaşın destekleyicisi ve tarafı
olmuştur. AKP iktidarı Suriye‘nin kaderinin
Suriye halklarının elinden alınmaya çalışıldığı bu iki yıl içinde Suriye‘de etnik ve mezhepsel çatışmaları sürdüren silahlı çeteleri
desteklemekten, kardeş halklarla savaşı ve
düşmanlığı körüklemekten geri durmamıştır. İnsani ve tıbbi yardımlara dahi sınırları
kapatarak katliamları destekleyen AKP iktidarı, bugüne dek ülkemizi NATO‘nun askeri
yığınağına çevirmiştir.
Memleketimizin dört bir yanı üslerle, NATO
askerleriyle, ölüm füzeleriyle doldurmuş,
savaşın kanlı bombalarının ülkemize yağmasına neden olmuştur. Ülkemiz savaşın
parçası haline gelmiştir.
Yanıbaşımızda, komşumuz Suriye‘de süren
savaş ortamı kuşkusuz en başta Türkiye‘yi
etkilemektedir. Suriye‘de halkların etnik ve
mezhepsel farklılıkları körüklenerek karşı
karşıya getirilmesi doğrudan Türkiye‘yi etkilemekte, ırkçı şoven politikalarla halklar
arasındaki mesafe açılmaktadır.
Dahası, iç savaş gücü çetelere para ve silah
yardımında bulunarak savaşı kışkırtan AKP
iktidarı, bu çetelerin Hatay ve Urfa gibi birçok sınır ilinde ellerini kollarını sallayarak
çevreye terör saçmasına izin vermektedir.
Ülkemizin günden güne biraz daha savaş
batağına çekildiği bu sürecin en büyük bedelini ise hiç kuşku yok ki bu ülkenin emekçileri, ezilenleri ödeyecektir.
Bölgede “bölgesel güç olma hayallerinin”
çöküşünü, çığırtanlığını yaptığı savaşla durdurmaya çalışan AKP iktidarının dilinden
şimdi daha fazla kan damlıyor.
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Irak‘ta iki milyona yakın insanın katledilmesine sesini çıkartmayan; ülkesindeki katliamların sorumlusu olarak Uluslararası Ceza
Mahkemesi‘nce hakkında yakalama kararı
çıkarılan Sudan Devlet Başkanı Ömer El
Beşir‘i Türkiye‘de ağırlayan; destekledikleri
çetelerin başta Rojava ve diğer bölgelerdeki
insanlık dışı katliamlarını görmezden gelen
Başbakan, bugün “insanlık suçu” kelimesini
ağzına dahi almasın! Gezi direnişinde polis
terörüyle katlettiği gençlerin, Roboski‘de
katledilenlerin hesabı sorulmadı daha! Önce
kendi işlediği insanlık suçlarından bahsetsin!
Bugün gerçek bir barış iradesi, nefret tohumları yerine kardeşlik duygularını pekiştirerek, ırkçı-şoven kışkırtmalara karşı antiemperyalist dayanışmayı ve bir arada yaşam
zeminlerini güçlendirerek sağlanabilecektir.
Bizler bugüne kadar emperyalist savaşlara
karşı barışı haykıran emek ve meslek örgütleri olarak; ülkemizde ve bölgede alanları “barış” çığlıklarıyla doldurmaya devam
edeceğiz.
Hiçbir ülkeler koalisyonunun müdahale
kararı, meşru değildir. Birleşmiş Milletler
dahil, hiçbir örgütün işaret ettiği gerekçe
emperyalist savaşları meşru kılamaz!
Şimdi, savaş çığlıkları atanlara karşı, halkların geleceğine kendilerinin karar vermesi
için, halkların kardeşliğinin bu topraklardan sökülüp atılmaması için sorumluluk
alma zamanıdır!
Sesimizi hep birlikte büyütelim.
Emperyalizmin taşeronlarına, işbirlikçilere,
bu ülke topraklarını NATO toprakları sananlara; emperyalizmin kalkanı olmaya ant
içmişlere karşı mücadeleyi hep birlikte yükseltelim.
Suriye halklarının geleceğini ellerinden
alan ve yaşadığımız toprakları ABD emperyalizminin kirli üssü haline getirenlere yanıtımız her zaman eşit, özgür, demokratik
ve bağımsız bir ülke mücadelemizi yükseltmek olacaktır.
		 DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret ve
Ekonomi Bölümü ile Çek Çıkarma ve Madencilik Sanayi Birliği tarafından 19 Eylül
2013 tarihinde Çek Büyükelçisi İkametgahında bir resepsiyon verilmiştir.
Resepsiyona, Odamız da davet edilmiş ve
davete Oda Başkanımız Mehmet TORUN
katılmıştır. Madencilik sektöründen katılımcıların olduğu davette, Çek yetkililere
Odamızı ve mesleğimizi temsilen madenci
heykeli ve madenci bastonu hediye edilmiş, görüş alışverişinde bulunulmuştur.

43. DÖNEM 2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ
TOPLANTISI 14-15 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE
ANKARA`DA YAPILDI

odadan haberler

ÇEK CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ’NİN
DAVETİNE KATILDIK

Toplantıya 14 farklı üniversitenin Maden
Mühendisliği Bölümlerinden gelen öğrenci temsilcileri, Merkez Öğrenci Komisyonu,
şubelerimizin öğrenci çalışmalarından sorumlu YK üyeleri ve Oda Yönetim Kurulu
katıldı.
Toplantı açılış ve tanışmanın ardından Oda
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet TORUN‘un
konuşmasıyla devam etti.
Toplantısının ilk günüde Oda Yönetim Kurulu 2.Başkanı Ayhan YÜKSEL tarafından
Maden Mühendisleri Odasının yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verildi. Ardından Merkez öğrenci Komisyonun (MOK) kuruluş biçimi, yapısı işleyişi ve yürüttüğü çalışmalar
hakkında görsel bir sunum yapıldı. Sonraki
oturumda, öğrenci temsilcileri üniversitelerde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Birinci günün son bölümünde
TMMOB Eski Yönetim Kurulu Üyesi Serdar
KAYNAK madencilik deneyimleri üzerine
bir konuşma yaptı. Eğitim toplantısının 2.
gününde ise üniversitelerde 2013-2014
eğitim yılı boyunca gerçekleştirilmesi dü-

şünülen etkinlik ve çalışmalar değerlendirilerek 2013 güz ve 2014 bahar donemi Çalışma Programı görüşüldü.
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ODA BAŞKANIMIZ KANAL B`DE CANLI YAYINA KATILDI
Oda Başkanımız Mehmet TORUN, 18
Temmuz 2013 tarihinde Kanal B‘ de saat
16:00 -16.30 saatleri arasında canlı yayınlanan Güncel isimli programa katılmış ve
TMMOB`un yetkilerini kısıtlayan torba yasa
ile ilgili Odamız görüşlerini aktarmıştır.

Güncel isimli program konuşmasına alttaki
linkten ulaşabilirsiniz.
http://youtu.be/bptBkFtj9V0

TEOMAN ÖZTÜRK ÖLÜMÜNÜN 19. YILINDA ANILDI
TMMOB‘nin bugünkü toplumcu çizgisinin yaratıcılarından, 1973-1980 dönemi
TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ölümünün
19. yılında (11 Temmuz 2013) çeşitli etkinliklerle anıldı.
Teoman Öztürk için ilk anma töreni Karşıya‘daki Anıt Mezarı başında gerçekleştirildi.
Anıt mezar başında gerçekleştirilen anma
sonrası Teoman Öztürk anısına TMMOB Öğrenci Evi önünde “Her yer Taksim, her yer
direniş” başlıklı bir forum düzenlendi

TMMOB TORBAYA SIĞMAZ ANKARA ETKİNLİĞİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB‘un yetkilerini kısıtlayan Torba
Yasa‘yı ve Taksim Gezi Parkı Direnişi‘nde
yaşanan gözaltıları protesto etmek için
13 Temmuz 2013 Cumartesi günü düzenlenen TMMOB Torbaya Sığmaz Ankara Etkinliği TMMOB önünden başlamış ve gerçekleştirilen yürüyüş sonrasında Kızılay
- Güvenpark‘ta TMMOB Başkanı Mehmet
SOĞANCI‘nın yaptığı coşkulu konuşmayla
son bulmuştur.
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Bilindiği üzere 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu‘nun
“Teknik sorumluluk ve faaliyet raporu” başlıklı 7 nci maddesi;
“(1) Arama ve işletme ruhsatı süresince, faaliyetlerin ilgili mühendislik dallarından
bir mühendisin sorumluluğunda sürdürülmesi zorunludur. Teknik sorumlu olmaksızın
faaliyette bulunulması halinde, ruhsat teminatı irat kaydedilerek, faaliyetler durdurulur.
(2) Teknik sorumlu; kaynağın aranması,
araştırılması, geliştirilmesi ve üretiminde
bilimsel ve teknik esasları gözeterek görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Ancak doğal mineralli su işletmelerinde ilgili
mühendislik fakültesi mezunu herhangi
bir kişi teknik sorumlu olarak bulunabilir.
...” hükmünü içermektedir.
24.09.2013 tarih ve 28775 sayılı Resmi
Gazete‘de yayımlanan “Jeotermal Kaynaklar
ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” ile 11.12.2007 tarihli ve
26727 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin çeşitli maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
Maden mühendisi üyelerimizi ilgilendiren
“teknik sorumluluk” ile ilgili değişiklikler
şöyledir;
1- Yönetmeliğin tanımlar maddesine “teknik sorumlu” tanımı eklenmiştir.
«oo) Teknik sorumlu: Faaliyetlerin bilimsel ve teknik esaslara uygun yürütülmesi
sorumluluğunu üstlenen, Kanunun 7 nci
maddesi gereği yıllık arama ve işletme faaliyet raporlarının hazırlanmasından sorumlu,
faaliyetin niteliğine göre hizmet veren ve
idareye bildirilen ilgili mühendisleri,” ifade eder.
2- Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin «Arama ve işletme ruhsatı süresince projede belirtilen faaliyetlerin tümü jeoloji mühendisi veya faaliyetin niteliğine göre diğer ilgili
mühendislerden bir mühendisin teknik

sorumluluğunda yürütülür.» şeklinde olan
birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
«Arama ve işletme ruhsatı süresince projede
belirtilen faaliyetlerin tümünün, ilgili mühendislik dallarından bir mühendisin sorumluluğunda yürütülmesi zorunludur.»
«İşletme faaliyet raporu verilene kadar faaliyetlere izin verilmez.»

odadan haberler

MADEN MÜHENDİSLERİ, JEOTERMAL KAYNAKLAR VE
DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE
“TEKNİK SORUMLU” OLARAK ÇALIŞABİLECEKLERDİR.

«(6) Ruhsat sahaları için bir teknik sorumlu en
fazla beş adet ruhsat sahasında sorumluluk
alabilir. Ancak, elektrik üretimi yapılan ruhsat
sahalarında sadece bir ruhsat sahası için teknik sorumluluk üstlenilebilir. Teknik sorumluların üstlendikleri ruhsat sahası sayısı, idare
tarafından ilgili meslek odası ile koordineli
olarak takip ve kontrol edilir. Belirlenen sayıdan fazla sayıda teknik sorumluluk üstlenen
mühendislerin teknik sorumlulukları kabul
edilmez.”
Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile maden mühendislerinin 5686 sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
çerçevesinde “teknik sorumlu” olarak çalışmasını engellemeye çalışan kimi idarelerin
dayanağı olan, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin
değiştirilmesi ve teknik sorumlu tanımının
yönetmeliğe eklenmesi ile maden mühendislerinin “teknik sorumlu” olarak çalışabilmesinin engellenebilmesinin hiçbir hukuki
dayanağı kalmamıştır.
Nitekim Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli
Sular Kanunu Teklifinin Mecliste son halini
almış olduğu Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu-
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nun 2/76, 2/454, 2/579 Esas ve 58 nolu ve
13.06.2006 tarihli kararında Kanunun «Teknik Sorumluluk ve Faaliyet Raporu» başlıklı
maddesinin gerekçesi;
“7 nci maddesi; proje ile ilgili düzenlemenin 6 ncı
maddede yapılması ve kullanım haklarına ilişkin
düzenlemenin kaldırılması nedeniyle maddenin
başlığı “Teknik sorumluluk ve faaliyet raporu”
olmakla birlikte madde yeniden düzenlenerek,
ruhsat süresince jeoloji, jeofizik, petrol, maden
veya kimya mühendislerinden birinin teknik
sorumluluğunda faaliyetlerin yürütülmesi, teknik sorumlular tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının her yıl Mart ayı sonuna
kadar idareye verilmesi ve bir suretinin MTA‘ya

gönderilmesi düzenlenmek suretiyle,” şeklinde
açıklanmıştır.
Odamız tarafından çeşitli platformlarda Kanuna aykırı olduğu defalarca dile getirilen,
maden mühendisi üyelerimizin mesleki
alanını kısıtlamaya yönelik; Kanuna aykırı
yönetmelik hükümlerinin değiştirilmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür
eder, üyelerimizin Jeotermal Kaynaklar
ve Doğal Mineralli Sular Kanunu çerçevesinde en fazla beş adet ruhsat sahasında olmak üzere “teknik sorumlu” olarak çalışabileceklerini tekrar belirtiriz.
YÖNETİM KURULU

EĞİTİM FAALİYETLERİNE DEVAM EDİLİYOR
78. ve 79. TEKNİK NEZARETÇİ EĞİTİMİ YAPILDI
Odamız üyelerine yönelik olarak Ankara’da
düzenlenen ve 30 Eylül 2013 tarihinde başlayan 79. Teknik Nezaretçi Eğitim Semineri
5 Ekim 2013 Cumartesi günü yapılan sınavla sona ermiştir.

Odamız üyelerine yönelik olarak Ankara’da
düzenlenen ve 23 Eylül 2013 tarihinde başlayan 78. Teknik Nezaretçi Eğitim Semineri
28 Eylül 2013 Cumartesi günü yapılan sınavla sona ermiştir.

BİLİRKİŞİLİK KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ
EĞİTİMİ YAPILDI
Ankara`da düzenlenen ve 13 Eylül 2013 tarihinde başlayan Bilirkişilik / Kamulaştırma
Bilirkişiliği Eğitimi 15 Eylül Pazar günü sona
ermiştir.
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Başbakanlık tarafından, 16.06.2012 tarih ve
28325 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan
2012/15 sayılı genelge ile kamu kurum ve
kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden
fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait
şirketlerin, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili
olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf,
dernek veya bunların şirketlerine, gerçek
veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas,
tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik
işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacağı belirtilmiştir. Yayımlanmış olan genelge
sonrasında madencilik faaliyetlerinin yürütümü için alınması zorunlu olan arama ve
işletme ruhsatları ile devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde yapılacak madencilik
faaliyetleri mülkiyet izinleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel
Müdürlüğünce Başbakanlığa izin için başvuruda bulunulmaktadır. Bu uzun prosedür sürecinde, özellikle yeni ruhsat alımları,
maden aramaları ve ruhsatlı alanlarda madencilik faaliyetinde bulunulması durma
noktasına gelmiştir. Edinilen bilgilere göre,
bu süreçte objektif kriterler yerine büyük
oranda keyfiyet öne çıkmaktadır. Ayrıca genelge; Anayasa, Maden Kanunu ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği ile
tezatlık içermektedir.
Bu sorunun çözümü ve konunun anlatılması için, 19.09.2012 tarihinde Başbakanlık
Makamına bir yazı yazılmış ve randevu talep edilmiştir. Ancak bugüne kadar olumlu
bir gelişme olmamıştır.
Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. İçinde bulunduğumuz yüzyılda da, bor,
endüstriyel hammaddeler, metal madenleri, trona, toryum gibi yeraltı kaynaklarının
insan yaşamının sürdürülebilmesi bakımından belirleyici olmaları muhtemeldir. Bu
bakımdan madencilik sektörü dün olduğu

gibi bugün de uluslar için vazgeçilmez konumunu sürdürmektedir.
Kendi kaynaklarını yok sayan, kaynaklarını
kullanmayan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Madenler, kalkınmanın temel
unsurlarından en önemlisidir. Ülkelerin
kalkınmaları ve yaşam seviyelerinin belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, enerji ve
tarım sektörlerinin temellerini de madencilik oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, madenler, milyonlarca yılda oluşan, tüketildiğinde
yenilenemeyen kaynaklardır. Bu nedenle
mutlaka etkin bir planlama yapılarak üretilmelidir. Üretim yapılırken, ülkenin ihtiyaçları göz önüne alınmalı, çevreye duyarlı
bir şekilde ve kamu yararı öncelikli olarak
değerlendirilmelidir. Madencilik faaliyetlerinin kaynak kaybına yol açmadan, çevreyle
uyumlu, akılcı ve ekonomik kurallara göre
ve iş güvenliği- işçi sağlığı esasları çerçevesinde yürütülmesi, bilimsel ve teknik bilginin kullanımı ile mümkündür.
Ülkemiz için oldukça önemli madencilik
sektörünün, yöneticiler tarafından sadece
gelir kapısı gibi görülmesi oldukça manidar
ve yanlış bir tutumdur. Bu durum, madenciliğin öneminin anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır.

basın açıklamaları

MADENCİLİK SEKTÖRÜ BİTİRİLİYOR

Bu yanlıştan dönülmesi, madencilik faaliyetleri için gerekli olan ruhsat alımı ile
devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde yapılacak madencilik faaliyetleriyle ilgili
mülkiyet izinlerinin genelge kapsamı dışına alınması ülkemizin ve sektörün yararına
olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
21 Eylül 2013, Ankara
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basın açıklamaları

TAKSİM DAYANIŞMASI’NIN YANINDAYIZ
Hukuksuz bir projenin hayata geçirilmesi
sırasında 27 Mayıs 2013 tarihinde Taksim
Gezi Parkındaki ağaçların yok edilmesine
gösterilen tepki ile başlayan eylemlerin
ardından, Taksim Dayanışması temsilcileri hakkında başlatılan soruşturma devam
ederken Savcılık, Mimarlar Odası Başkanı
Eyüp Muhcu, Şehir Plancıları Odası İstanbul
Şube Başkanı Tayfun Kahraman DİSK Genel
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, mimar Derya
Karadağ, Beyoğlu Semt Dernekleri Sözcüsü
Cem Tüzün ve KESK Kadın Sekreteri Canan
Çalağan‘ın ifadesinin alınması için talimat
vermiştir.
Bütün toplantıları ile duyuruları açık ve şeffaf olan Taksim Dayanışmasının bileşenlerinden meslek kuruluşlarının ve diğer sivil
toplum kuruluşlarının yöneticilerinin “Gezi
Duyarlılığı” süresince; yaşamı ve yaşam değerlerini savunmak için barışçıl yöntemler-

Taksim Dayanışmasının bileşenlerinden
olan yasal kuruluşların yöneticilerinin suçlu
gösterilmesini kabul etmediğimizi, mücadelelerini desteklediğimizi ve yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
20 Eylül 2013, Ankara

AKP İKTİDARI, 12 EYLÜL FAŞİZMİNİ SÜRDÜRÜYOR
12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 33 yıl
geçmiştir. Bundan 33 yıl önce, tank sesleriyle ve marşlarla uyandırılmamızla başlayan süreç Türkiye‘yi siyasal, sosyal, hukuksal ve bilimsel alanlarda büyük yıkımlara
uğratmıştır. Hukuk, adalet, bilim, emek ve
çalışma yaşamı yok edilmiş, emekçilerin
kazanılmış bütün hakları zorla ellerinden
alınmıştır. 12 Eylül; IMF ile bağıtlanan 24
Ocak 1980 ekonomi kararlarının üzerine
gerçekleşmiş emek ve demokrasi karşıtı,
kapitalizmin neoliberal uygulamalarına geçişi sağlayan faşist bir darbedir.
12 Eylül sürecinde 650 bin kişinin gözaltına
alınması, 1 milyon 683 bin kişinin fişlenmesi, 230 bin kişinin yargılanması, idam cezaları ve yüzlerce yıla varan cezaların verilmesi, bir toplu yok edişin göstergesi olmuştur.
Aynı süreçte, 517 kişiye idam cezası verilmiş, idam cezası verilenlerden 50‘si asıl-
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le, demokratik tepkilerin meydanlarda ve
kamusal alanlarda ortaya konulmasında
şiddetin önlenmesi için göstermiş olduğu
hassasiyet ve çabaya karşın; soruşturma
dosyasında hiçbir suç isnadı bulunmadığı
halde, ifadeleri alınmak üzere talimat verilerek, korku ve sindirme politikası izlenmektedir.

mıştır. 388.000 kişiye pasaport verilmemiş,
30.000 kişi “sakıncalı” olduğu için işten atılmış, 14.000 kişi vatandaşlıktan çıkarılmıştır.
30.000 kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına
gitmek zorunda kalmış, 300 kişi kuşkulu bir
şekilde öldürülmüş ve 171 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelenmiştir.
12 Eylül‘ün anti-demokratik anayasası ve
kurumları, sermaye yanlısı-emekçi düşmanı
düzenlemeleri, dinci gericiliğe açtığı kapılar, bugün AKP iktidarı aracılığıyla mantıksal ve fiili gelişmesinin doruğuna ulaşmıştır.
Serbestleştirme, özelleştirme, kamunun
tasfiyesi, güvencesiz çalışma biçimleri, sendikasızlaştırma, eğitim ve sağlık alanlarında
yürütülen neoliberal “dönüşüm” operasyonları, yerli ve yabancı sermaye güçleri
lehine, yeni bir sermaye birikimi sürecinin
gereksinimleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
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12 Eylül döneminde önce “Türk-İslam Sentezi” adı altında desteklenen dinci gericilik, bugün üniversite, gençlik, spor, aile
vb. alanlar üzerinden toplumsallaştırılarak
yaygınlaştırılmış ve laiklik geriletilmiştir.
12 Eylül faşizminin desteklediği Suriye‘nin
Müslüman Kardeşlerine, bugün AKP‘ nin
desteklediği Mısır‘ın Müslüman Kardeşleri
ve El-Kaide, El-Nusra gibi yeni çok uluslu şeriatçı örgüt eklenmiştir.
Gezi Parkı merkezli başlayan ve bütün bir
ülkeye yayılan olaylar sırasında altı genç
yaşamını yitirmiş, yüzlercesi yaralanmış,
en demokratik hak olan gösteri ve protesto hakkı şiddetle bastırılmıştır. Gezi Parkı
süreci arkasında binlerce gözaltı, yüzlerce
tutuklu bırakmıştır. Bizzat Başbakan, toplumsal gerginliğe, kitlesel çatışmalara yol
açacak şekilde tehlikeli konuşmalar yapmış,
şiddet uygulayan polisleri ödüllendirmiş,
şiddeti adeta meşrulaştırmıştır. Türkiye`nin
askeri vesayetten polis vesayetine geçişi,
Gezi Parkı olayları sırasında net bir şekilde
açığa çıkmış, darbelerle hesaplaşma iddiasındaki bir siyasi iktidar, her türlü demokratik hakkı askıya almış, demokratik hakkını
kullanan vatandaşlarına şiddet uygulamış,
muhalifleri baskıyla susturmakta sakınca
görmemiştir.
Türkiye, hâlâ 12 Eylül karanlığında tutulmakta, baskıcı devlet yapısı varlığını devam
ettirmektedir. Başta 1982 Anayasası olmak
üzere darbe dönemi yasaları ve kurumları hâlâ yürürlüktedir. Yargı bağımsızlığı ve
kuvvetler ayrılığı, 12 Eylül günlerini aratmayacak ölçüdedir. Toplumsal tepkiler şiddet-

le bastırılmakta, muhalifler hapse atılmakta,
onlarca yıl hapis cezasına çarptırılmaktadır.
Kürt siyasetçiler hapiste tutulmakta, gazeteciler, öğrenciler hapis cezasına çarptırılmakta, farklı etnik, dini ve mezhepsel kökene sahip vatandaşların sorunları varlığını
korumaktadır. Meslek Odaları, demokratik
kitle örgütleri, medya politik-ekonomik
kıskaç altına alınmakta, yasaları bir gecede
değiştirilmekte, köşe yazarları işsiz bırakılmaktadır.
Özelleştirme uygulamaları görülmedik bir
hızla devam etmekte, kamunun sorumluluğundaki pek çok iş taşeron şirketler üzerinden görülmekte, çalışma yaşamını güvencesizlik belirlemektedir. YÖK; üniversitenin,
öğretim üyelerinin, öğrencilerin üzerinde
demoklesin kılıcı gibi sallanmaya devam
etmekte, eğitim gericileştirilmektedir.
Türkiye`ye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika`nın
emperyalizm eliyle yeniden düzenlenmesi sürecinde rol verilmekte, ülkemiz adım
adım Ortadoğu batağına ve komşularıyla
savaşa sürüklenmektedir.

basın açıklamaları

Anti-demokratik 12 Eylül anayasası, arada
yapılan birçok anayasa değişikliği ve en son
2010 referandumu ile pekiştirilmiştir. Yine
anti-demokratik muhtevadaki siyasi partiler ve seçim yasaları AKP tarafından korunmaktadır. Meslek örgütleri ve demokratik
kitle örgütlerine yönelik anti-demokratik
düzenlemeler, 12 Eylül‘ün devamı niteliktedir.

Maden Mühendisleri Odası; TMMOB çatısı
altında, örgütlerimize, tüm halkımıza ve bilimsel-teknik mesleki gerekliliklere yönelik
saldırılara tüm gücüyle karşı duracaktır.
Maden Mühendisleri Odası; eşit, özgür, demokratik, laik, tam bağımsız bir Türkiye‘yi
savunmayı sürdürecek, emperyalizme, faşizme ve gericiliğe karşı toplumsal muhalefet içinde yerini almaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
12 Eylül 2013, Ankara
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basın açıklamaları

YİNE ÖZELLEŞTİRME, YİNE TAŞERON,
YİNE İHMAL VE ÖLÜM
2 Eylül 2013 Pazartesi günü Şırnak ilinde
bulunan asfaltit sahasında meydana gelen iş kazası sonucunda 3 maden emekçisi
yaşamını kaybetmiştir. Madencilik camiası olarak acımız çok büyüktür. Bu kazada
hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, ailelerine, yakınlarına ve ülkemize baş sağlığı
diliyoruz.
Kazayla ilgili olarak yapılan tespitler aşağıda maddeler halinde verilmektedir.
1-Kaza, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğünde iken, Şırnak İl Özel
İdaresine devredilen ve il Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkarılarak özel sektöre işlettirilen asfaltit sahasında meydana gelmiştir.
2-Saha işletmeci tarafından belirli alanlara
bölünerek alt işverene işlettirilmektedir. Fakat asıl işveren-alt işveren ilişkisi sözleşme
ile bağıtlanmamıştır. (!)
3-Kazanın meydana geldiği sahada açık işletme yöntemi ile üretim yapılmaktadır.
4-Kazanın uygun basamaklar oluşturulmaması sonucu şev duraylılığının sağlanamaması nedeniyle meydana geldiği tahmin
edilmektedir.
5-Kazada iş makinası operatörü ile yardımcısı ve işyeri aşçısı olmak üzere 3 işçi yaşamını kaybetmiş olup hepsi de sigortasız
olarak çalıştırılmaktadır.
6-Ocakta çalışan işçiler genellikle çevre
köylerden sağlanmakta, sendikasız ve düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır.
7-İlgili Kurum ve Bakanlıklar tarafından yapılması gereken denetimler yeterli değildir.
Söz konusu ocakta bilirkişi incelemesi tamamlanmamış olup, kazanın kesin nedenleri henüz netlik kazanmamıştır.
Madencilik sektörü, doğası gereği özellik
arz eden ve bu nedenle bilgi, deneyim, uz-
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manlık ve sürekli denetim gerektiren dünyanın en zor ve riskli iş koludur. Maden kazaları incelendiğinde olayın; teknik, sosyal,
ekonomik, eğitim, planlama ve denetim
sorunları gibi pek çok nedeni olduğu görülmektedir.
Ülkemiz, iş kazalarında dünyada üçüncü,
Avrupa‘da birinci sırada yer almaktadır.
Maden kazaları son yıllarda belirgin olarak
artmaktadır. Odamız kayıtlarına göre, 2008
yılında 43 maden çalışanı iş kazası sonucu
yaşamını yitirmişken, 2009 yılında bu sayı
92, 2010 yılında 105, 2011 yılında 77, 2012
yılında 61 olmuş ve 2013 yılında bu son
kaza ile birlikte 43 kişi hayatını kaybetmiştir.
Özellikle 80‘li yılların başından itibaren uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans vb gibi yanlış uygulamalar; kamu madenciliğini küçültmüş, kamu
kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu
elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim birikimini dağıtmıştır. Yoğun birikim ve
deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar
yerine üretimin, teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılması, buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin
bir biçimde yapılamaması iş kazalarının artmasına neden olmaktadır. Yaşadığımız son
olay bunu bize bir kez daha göstermiştir.
Bugüne kadar yapılan uygulamalara bakıldığında tam bir başarısızlık yaşandığı
apaçık ortaya çıkmıştır. Odamız, özünde
ülkemizin ve emekçilerin yararına görmediği özelleştirme ve bunun bir uygulaması
olan taşeronlaşma ile ilgili olarak defalarca
uyarılarda bulunmuştur. Kurumun hazırlık
ve üretim ekipleriyle iç içe yapılacak işlerde
taşeron hizmeti alınmasının, iş güvenliği ve
denetim açısından ciddi sorunlar yaratacağı kamuoyuyla paylaşılmış ve sonuçta bugünlere gelinmiştir.
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-Özelleştirmeler durdurulmalı, taşeronlaşma uygulamaları iptal edilmelidir.
-Ucuz işgücüne dayalı ve örgütlenmeyi engelleyen çalışma anlayışı terk edilmelidir.
-Ülkemizde; yüksek risk taşıyan, kuralsız ve
denetimsiz çalışan, mühendislik bilim ve
tekniğinden uzak, teknik elemanın gözetim ve denetimi olmaksızın, tamamen ilkel
koşullarda çalışan pek çok maden işletmesi
bulunmaktadır. Bu işletmelerde her an kaza
olma olasılığı mevcuttur. Bu nedenlerle;
Sektörün özelliği göz önüne alınarak kapsamlı bir risk haritasının ilgili Bakanlıklarca
hazırlanması ve denetimlerin buna göre
yapılması gerekmektedir.

nın güçlendirilmesi gerekirken, çıkarılan
yönetmeliklerle denetimin özelleştirildiği
ve ticarileştirildiği, iş güvenliği mühendislerinin görev, yetki ve sorumluluklarının net
olarak tanımlanmadığı, meslek odalarının
görüşlerinin dikkate alınmadığı görülmektedir.
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, madencilik
sektöründe etkin denetlemenin yapılabilmesi bakımından yetersizdir ve ciddi sakıncalar içermektedir. Söz konusu mevzuat,
yeniden gözden geçirilerek madencilik sektörünün özellik arz eden sorunları da göz
önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir.

-Teknik nezaretçi ve iş güvenliğinden sorumlu olan mühendis ücretini, denetlemek
durumunda olduğu işyeri sahibinden almakta olup bu durum mühendisin işletme
ile ilgili kararlarında özgür davranmasını
engellemektedir. Bu açıdan, teknik nezaretçinin ve iş güvenliğinden sorumlu mühendisin özgürce karar verebilmesi ve görevini
layıkıyla yerine getirebilmesi amacıyla, ücretini oluşturulacak bir fondan alması için
gerekli yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

-Kazaların oluşmasına neden olan etkenlerin; ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonu ile birlikte en kısa zamanda masaya
yatırılması ve çözümlenebilmesi için acil
olarak bir eylem planı hazırlanması gerekmektedir. Ulusal ölçekte oluşturulacak bu
yapının; kazaların önlenmesi için gerekli
risk haritalarını çıkarması, gerekli planlamaları ve eğitimleri koordine etmesi, ilgili yasa
ve yönetmelikleri tekrar gözden geçirerek
sahanın ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden
düzenlemesi ve iş güvenliği kültürünün
geliştirilmesi için çalışmalar yapması gerekmektedir.

-Kazaların önlenebilmesi için bilimsel ve
teknik yatırımların yanı sıra, örgütlenmenin
ve sendikalaşmanın önündeki engellerin
kaldırılması, çalışma yaşamı ile birlikte çalışanların sosyal ve ekonomik yaşamlarının
da iyileştirilmesi zorunludur.

-Tüm maden işletmelerinde maden üretimi, mutlaka yeterli sayıda maden mühendisi nezaretinde yapılmalıdır. İşyerinde her
vardiyada daimi olarak maden mühendisi
bulundurmayan işletmelere üretim izni verilmemelidir.

-İşçi sağlığı ve iş güvenliği yatırımları teşvik
edilerek desteklenmelidir.

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, denetim elemanı olarak yararlanacağı maden
mühendisi kadrolarını çoğaltarak denetimlerini artırmalıdır.

-İş güvenliği denetiminden birinci derecede sorumlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, yaşanan iş kazalarının önlenebilmesi için görevlerini tam olarak yerine
getirmelidir. Yasal mevzuatlarda yapılacak
düzenlemelerle denetim mekanizmaları-

basın açıklamaları

Bu değerlendirmeler ışığında görüş ve önerilerimiz aşağıda sunulmuştur:

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın madencilikten sorumlu birimi olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘ne, yasa ile “madencilik faaliyetlerinin iş güvenliği ve işçi sağlığı
ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme”
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basın açıklamaları

görevi de verilmiştir. Bu kuruluş, madencilik sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak
yeniden yapılandırılarak, iş güvenliği ile ilgili denetim birimini oluşturmalı, personel
kadrosu gerek nicelik gerekse nitelik bakımından geliştirilmelidir.
-Maden Mühendisleri Odası‘nın görevi ve
yasal hakkı olan mesleki denetimin engellenerek üye denetimini yeterince yapamaması da sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede gereken yasal düzenlemeler zaman geçirilmeden yapılmalıdır.
-Her işletmede risk değerlendirmesi yapılmalı, değerlendirme sonucunda çalışması
uygun olmayan işletmeler kapatılmalıdır.
Bilimsel veriler iş kazalarının % 98‘inin önlenebilir kazalar olduğunu göstermektedir
Kazaların kader olmadığı, mühendislik bilim ve teknolojisinin uygulanmasıyla engellenebileceği bilinen bir gerçektir. Ülkemizde yaşanan ve siyasi iktidar tarafından

Bundan önce olduğu gibi “gerekenler yapılacaktır” gerekçesinin arkasına sığınılmadan gerçek sorumlular belirlenmeli, maden mühendisleri, teknik nezaretçi ve bazı
çalışanlar günah keçisi olarak seçilmemeli,
olayın gerçek sorumluları vicdani ve hukuki
gereklilikleri yerine getirmelidir.
Kazada yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
6 Eylül 2013, Ankara

17 AĞUSTOS DEPREMİNİ UNUTMADIK,
UNUTTURMAYACAĞIZ !
14 yıl önce, 17 Ağustos‘ta yaşanan büyük
Marmara depremi ile on binlerce canımızı
kaybettik. Öncelikle kaybettiğimiz canlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.

Yurdumuzun % 92‘si deprem bölgesinde
yer almakta ve nüfusumuzun % 95‘i deprem tehlikesi altında yaşamaktadır. Ayrıca
büyük sanayi merkezlerinin % 98‘inin ve
barajlarımızın % 93‘ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 60 yıl içerisinde depremlerde, 60.000‘e yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 120.000‘i aşkın
kişi yaralanmıştır. Yaklaşık 420.000 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Geçmişte
birçok yıkıcı deprem olduğu gibi, gelecekte
de sık sık oluşacak depremlerle büyük can
ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir.
Bu gerçeklerden hareketle; ülkemizin çok
büyük bir kısmının deprem riski altında
olduğu ve depremin bir doğa olayı olarak
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yaratılan işsizlik ortamında insanların çaresizliğini kullanmak yerine, güvenli bir iş ve
gelecek sağlayacak politikaların hayata geçirilmesi hükümetlerin asli görevidir.

karşımıza çıkacağı artık herkes tarafından
bilinmektedir. Bu kaçınılmaz durumun bilinmesine karşın, bir doğa olayının her seferinde büyük bir afete dönüşmesinin nedenlerini çok iyi irdelemek ve sorgulamak
gerekmektedir.
Ranta ve talana dayalı politikalar gereği,
plansız yapılaşma ve denetimsizlik sonucu
yaşanan acıolayların ve yanlışların faturasını halkımız ödemektedir. Bilime, tekniğe
önem verilmemesinin, meslek odalarının
görüşlerinin dikkate alınmamasının bedeli ağır bir şekilde ödenmekte, insanımıza
değer verilmemesinin sonucu ne yazık ki
yine acıyla ve gözyaşıyla yaşanmaktadır.
Ülkemizin yaşadığı en büyük deprem olan
Marmara Depremi`nin 14. yıldönümünde
yönetim sorumluluğu üstlenmiş kişilerin
vurdumduymaz tavırları ise düşündürücüdür. Ülkemizde dereler, vadiler, ormanlar,
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Ülkemizde sorunlarla ilgili olarak neler yapılması gerektiği ancak olay yaşandıktan
hemen sonra tartışılmakta, belirli bir süre
sonra her şey unutulmaktadır. Her yaşanan
olayın sonrasında olduğu gibi deprem sonrası yaşanan tartışmalarda da, sanki deprem gerçeğiyle ilk defa yüz yüze geliniyormuş gibi davranılmakta, tartışmalar, “fay”
ve “depremin büyüklüğü” gibi depremin
gerçek boyutu göz ardı edilerek yapılmaktadır.

Hepimiz biliyoruz; depremler; gerçekleşmesi saniyeler süren, yerküre‘nin doğal
süreçleridir ve ülkemiz, depremle bir arada yaşamaya mecburdur. Bu doğal sürecin
oluşumu önlenemez ve engellenemez. Ancak gerekli tedbirlerle, özellikle yapısal tedbirlerle, can ve mal kayıpları azaltılabilir. Bu
konuda sorumluluk sahibi siyasi iktidarı bir
kez daha görevini yapmaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
16 Ağustos 2013, Ankara

MISIR HALKINA YAPILAN KATLİAMI ŞİDDETLE
KINIYORUZ
Mısır‘da, Ordunun halka saldırması sonucu
yüzlerce kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştır. Ölen ve yaralananların sayısı yükselmektedir. Mısır halkına başsağlığı, yaralılara
acil şifalar diliyoruz.
25 Ocak 2011‘de Tahrir meydanında başlayan halk hareketi, rejimi değiştirememiş
ama insanlar değiştirebileceklerine inanmıştır. Mısır‘da iki yıldır ciddi bir bilgi kirliliği söz konusudur. Ayaklanmaların dış güçlerce tezgâhlandığından başlayan onlarca
komplo teorisi mevcuttur. Arap ayaklanmaları bütün ülkelerde halkın ortak talepleri ve inisiyatifiyle başlamış ancak sonuçları
farklı olmuştur.
Sandıktan çıkarak eski rejimin alışkanlıklarını
sürdürenler, eski rejimin enstrümanlarını kullananlar, baskı rejimi kurmaya çalışanlar, rejimi tamamen İslamileştirmeye çalışmışlardır.
Haklarını aramak için mücadele etme cesaretini elde etmiş halklar; Ortadoğu‘da bundan
böyle hem diktatörlüklere hem de rejimleri
İslamileştirmeye çalışan hareketlere karşı
mücadele edilebileceğini göstermişlerdir.
ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri, Mısır‘da
darbeyle devrimin önünü kesmek için dev-

rimi çalma operasyonu gerçekleştirmiş ve
ayağa kalkan kitlelerden duyulan korku nedeniyle askeri darbeye onay vermiştir.
Müslüman Kardeşler‘in ve Mursi‘nin alternatifi, ABD‘nin çıkarlarının bekçiliğini yapan
ordu değildir. Alternatif, Mısır‘da halkın özgürlük taleplerinin karşılanması ve halkın
kendi iktidarını kurmasıdır. Özgürlük, adalet
ve demokrasi isteyen Mısır halkının yanında
olmak; Mursi‘ye de, ABD‘nin örgütlediği darbeye de karşıdurmak, gerçek demokrasiyi
savunmak anlamına gelmektedir.

basın açıklamaları

su havzaları, deprem tehlikesi içeren, kısaca
yapılaşmaya uygun olmayan alanlar, rant
ekonomisinin baskısı altında yapılaşmaya
açılmıştır, gelecekte açılmaması yönünde
ciddi bir irade de yoktur.

Hangi gerekçe ile olursa olsun, silahsız gösteri yapan insanlara silahlarla saldırılması
kabul edilemez. Halka gerçek mermiler sıkarak katliam yapanların demokrasi getirdikleri iddiası hiç inandırıcı değildir. Katliam, bir an önce durdurulmalı ve darbeciler
istifa ederek katliamın hesabını vermelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
15 Ağustos 2013, Ankara
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basın açıklamaları

TMMOB VE BAĞLI ODALARI ASLA DİZ ÇÖKMEYECEKTİR
AKP, Meclis Genel Kurulu‘nda torba yasaya
bir gece yarısı operasyonu sonucu eklediği
bir madde ile TMMOB‘nin ve bağlı Odalarının asli görevi olan mesleki denetimi ortadan kaldırmıştır. Meclisten geçen yasa,
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış ve
02 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete‘de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu süreçte; TMMOB Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı ile görüşmüş yasasın veto edilmesini talep etmiştir. Oda Başkanları, basın
toplantısı yaparak benzer talepleri paylaşmışlardır. TMMOB İl Koordinasyon Kurulları,
yaptıkları açıklamalarla yasanın veto edilmesi için gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanı yasayı onaylayarak mühendislerin ve
mimarların önceliklerini ve taleplerini yok
saymıştır. Bu kararla AKP ve Cumhurbaşkanlığı Makamı demokrasiden ne anladığını bir kez daha göstermiştir.
Kentlerin, madenlerin, derelerin, ormanların ve tüm ülkenin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlarına engel olarak gördüğü
TMMOB‘yi bertaraf ederek kendine “dikensiz bir gül bahçesi” yaratmak isteyen AKP
iktidarı, yaptığı operasyonla; ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB‘yi ve bağlı Odalarını işlevsizleştirmeye çalışmakta,
kamu kaynaklarının talanını merkezileştirmektedir.
Yürütme erkinin tahakkümünü her alana
yayan siyasi iktidar; meslek ve kitle örgütlerinin “apolitik” ve bilim-teknik dışı olmasını, bu örgütlenmelerin siyasal iktidarın
güdümünde çalışmalar yürütmesini, kamu
yararını, halk sağlığını ve can güvenliğini
gözetmemesini, her şeyin sermaye birikim
süreçlerine hizmet etmesini istemektedir.
Ancak; bilime, insana, ülke ve halk çıkarlarına düşman olan bu politikalara karşı direnmek bizler için bir onurdur.
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Yaşasın TMMOB
Yaşasın Özgürlük ve
Demokrasi Mücadelemiz.
TMMOB ve Odaları; yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci
içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve
sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın
hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır.
Bu yasa maddesini önerenler, oylayanlar,
kabul edenler, yayımlayanlar bilsinler ki;
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleği; bu mesleği yapan mühendis, mimar,
şehir plancıları ve onların Anayasa‘nın 135.
maddesine dayanarak 6235 Sayılı Yasa ile
kurulmuş örgütü TMMOB bu yasa maddesi
ile dizayn edilemez.
“TMMOB‘nin hak ve yetkilerini kısıtladık” diyenler, “TMMOB‘den rövanşı aldık” diyenler,
bilmelidir ki; bu meslek ve bu örgüt, bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları sizin torbanıza sığmaz.
Herkes şunu çok iyi bilmelidir: Hiçbir güç;
TMMOB ve bağlı Odalarını halkçı, toplumcu, kamucu değerlerinden uzaklaştıramayacaktır. TMMOB; dimdik ayakta kalacak,
AKP faşizmine boyun eğmeyecektir.
Yaşasın TMMOB
Yaşasın Özgürlük ve Demokrasi
Mücadelemiz.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
02 Ağustos 2013, Ankara
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TMMOB`ye bağlı odaların yönetim kurulu
başkanları 30 Temmuz 2013 Salı günü saat
11.00‘de Taksim Hill Otel‘de bir basın toplantısı ile TMMOB`nin meslek alanlarına hükümetin müdahalesini ve Cumhurbaşkanı
onay sürecinde olan yasa değişikliği konusunu değerlendirerek, kamuoyunu bilgilendirdiler. Oda başkanları basın toplantısından sonra odaların İstanbul şube başkan
ve yöneticileri ile birlikte toplu olarak Gezi
Parkı‘nı ziyaret ederek parktaki son durumu
denetlediler.

TMMOB ve biz bağlı Odalarına yönelik kapsamlı bir operasyon daha yapılmıştır.

BASIN AÇIKLAMASI

6235 sayılı TMMOB Yasası‘nın bütününü
değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelenir gibi gösterilmiş ancak çok önemli
bir düzenleme, Gezi Parkı direnişinin ardından intikamcı bir tarzda, İmar Yasası
içinde yapılan bir değişiklikle gündeme
gelmiştir.

CUMHURBAŞKANI, TMMOB VE ODALARININ ANAYASAL YETKİLERİNİ ORTADAN
KALDIRAN DÜZENLEMEYİ ONAYLAMAMALIDIR!
Değerli Basın Mensupları,
Bilindiği üzere 09.07.2013 tarihinde TBMM
Genel Kurulunda kabul edilen “torba yasa”
içindeki 3194 sayılı İmar Yasası‘nın 8. maddesine eklenen (ı), (i) ve (j) bendleri ile,

Yine AKP iktidarı tarafından üç yıl önce ve
yine bir gece yarısı operasyonuyla ve yine
bir “torba yasa” içinde yapılan değişiklikle,
yabancı mühendisler ülkemiz mühendislerinden ayrıcalıklı kılınmıştır. İktidar, iki yıl
önce de Kanun Hükmünde Kararnamelerle
TMMOB‘yi otoriter bir tarzda vesayet altına
alma yönünde adımlar atmış, bütün ülkeyi
ranta dayalı bir şekilde imara açma politikaları kapsamında yeni yasa ve yönetmelik
değişiklikleri yapmıştır.

basın açıklamaları

CUMHURBAŞKANI, TMMOB VE ODALARININ ANAYASAL
YETKİLERİNİ ORTADAN KALDIRAN DÜZENLEMEYİ
ONAYLAMAMALIDIR!

İmar Yasası‘nın 8. maddesine eklenen (ı)
bendi, biz Odaların çok önemli bazı yasal
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hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden
bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez.”

yetkilerini ortadan kaldırmakta; (i) bendinde, ilim ve edebiyat eseri sayılan imar planlarının değiştirilmesinde plan müellifinin izninin alınmaması getirilmekte; (j) bendi ise
Fikir ve Sanat Eserleri Yasası‘nda bilim eseri
olarak tanımlanan mimari projelerin eser
olup olmadığını Bakanlık bünyesindeki bir
Estetik Kurul‘un keyfiyetine bırakmaktadır.
Bu kurulun kimlerden oluşacağı, hangi kriterlere bağlı olarak çalışmalarını yürüteceğinin belirlenmemiş olması ise hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Belirlilik ve öngörülebilirlik özellikleri taşımayan, hukuki güvenlik sağlamayan bu gibi kurallar Anayasa‘nın
2. maddesi ile bağdaşmamaktadır.
Söz konusu (i) ve (j) bendlerindeki düzenlemelerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, 4117 sayılı Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair Bern Sözleşmesi‘nin
Kabulüne Dair Yasa ile Anayasa‘ya aykırı
olarak; mimarların İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesinden de kaynaklanan en doğal ve evrensel bir hak olan eser sahipliği
hakkını, İmar Yasası yoluyla ortadan kaldırmaya yönelik olduğu görülmektedir.
İmar Yasası‘nın 8. maddesine eklenen (ı)
bendi ise tam olarak şöyledir: “Harita, plan,
etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında
açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında
meslek odaları dahil başka bir kurum veya
kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay
yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müelliflikler veya bunlara ait kuruluşların büro
tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi
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Bu bend, öncelikle, Anayasa‘da tanımlanan kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki,
kamu tüzelkişiliği bulunan, yerinden yönetim özerk kuruluşları olarak tanımlanan
ve bu nitelikleriyle Türkiye‘nin kamu idari
yapısı içinde yeri bulunan, kamu adına üyelerinin ve kamunun yetki devri ile verdiği
hizmetlerin mesleki denetimini yapan biz
Odaların ve üst Birliğimiz TMMOB‘nin Anayasal-yasal dayanaklarının hukuk dışı bir şekilde ihlali anlamına gelmektedir.
İmar Yasası‘nın 8. maddesine eklenen
bendlerle yapılan değişiklikler, özetle;
-Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan
Meslek Odalarını ve TMMOB‘yi işlevsizleştirmeyi,
-Odaların üyeleriyle ilişkisini zayıflatmayı,
giderek ortadan kaldırmayı,
-Odaların gelirlerine el koymayı,
-Kamusal-toplumsal yeraltı-yerüstü kaynak
ve varlıkların talanını iktidarın elinde merkezileştirerek piyasaya açmayı, metalaştırmayı,
-Kentsel dönüşüm, kentsel rant programlarının önündeki bilimsel, teknik mesleki
denetimi ve toplumcu engelleri ortadan
kaldırmayı,
-Birbirinden farklı özerk yerinden yönetim
kuruşları olan Meslek Odaları ve Belediyelerin Anayasal hak, yetki ve görevlerini ellerinden almayı,
-Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri Yasası
kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan çıkarmayı, telif haklarına el koymayı, amaçlamakta ve ele geçirilemeyen, rant
politikalarına karşı duran TMMOB‘yi etkisizleştirmeyi amaçlamaktadır.
Bilindiği gibi bugünkü iktidar, sermaye birikim ve rant sürecini, büyük oranda, kentsel-
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138. maddelerine açık bir şekilde aykırılık
oluşturmaktadır.

Kentsel, kırsal, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakların talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirmenin, Odalar ile üyelerini,
üyelerin projelerini mesleki denetim ilişkisi
dışına çıkarmanın sonucu, bilim dışı piyasa
keyfiyeti ve serbestisini egemen kılmak olacaktır.

Değerli Basın Mensupları,

Ayrıca Odalarımızca gerçekleştirilen mesleki denetim uygulamaları sonucunda, sahte
lisans diplomaları ve/veya sahte diploma
denklik belgeleriyle kayıt olan, kayıt olmak
üzere başvuran birçok sahte mimar-mühendis olduğu tespit edilmiştir. Bugüne
kadar tespit edilen bu kişiler hakkında sahte resmi belge düzenlemek ve kullanmak
ile 3458 sayılı Yasaya muhalefetten dolayı suç duyurusunda bulunulmuş, yapılan
yargılamalar sonucunda 21 kişi hakkında
mahkûmiyet kararı verilmiş olup, diğerleri
ile ilgili takibat devam etmektedir.
İmar Yasası‘nda yapılan değişiklikle Meslek
Odalarının denetim yetkilerinin budanması, böylesi sahteciliklerin tespit edilmesini
de engelleyerek, kamusal denetimin önünü tıkayacak ve halkımızı sahte mimar ve
mühendislerle karşı karşıya bırakacaktır.

Söz konusu değişiklik önergesinin TBMM
Genel Kuruluna sunuluş biçimi de yanlıştır. Zira 6235 sayılı TMMOB Yasası, İmar
Yasası‘nda değişiklik kapsamında ele alınamaz. Bu husus Meclis İçtüzüğü‘nün 87.
maddesine açıkça aykırılık oluşturmuştur.
Ayrıca 6235 sayılı TMMOB Yasası‘nı ilgilendiren bir konuda TMMOB ve bağlı Odaların
görüşlerinin alınmamış olması da mevzuat
hazırlama usul ve esaslarına aykırıdır.

Biz Odalar ve TMMOB, tam bir birlik içinde,
ülke, kamu, halk çıkarları, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının bilimsel teknik
gerekleri doğrultusundaki çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Bunu hiçbir antidemokratik
güç ve düzenleme engelleyemeyecek, durduramayacaktır.
Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle Anayasal tabanı bulunmayan bu düzenlemenin
Cumhurbaşkanınca onaylanmaması, reddedilmesi gerektiği açıktır.

basın açıklamaları

kırsal alanlar ve koruma altındaki alanların
dönüşüm programlarına bağlamıştır. AKP
iktidarı her şeyi metalaştırma, piyasalaştırma peşindedir. TMMOB ve bağlı Odaları
ise söz konusu yasa bendinde anılan “harita, plan, etüt ve projeleri”, mühendislik,
mimarlık, şehir plancılığı disiplinlerinin
bilimsel-teknik gerekleri ve kamu-toplum
yararını gözeterek denetlemektedir. Ancak
bu son operasyonla Odalar ve TMMOB‘nin
Anayasal ve yasal mesleki denetim yetkileri
elinden alınmakta, sınırsız bir talanın önü
açılmaktadır.

Kuvvetler ayrılığı ile özerk kamusal, mesleki
ve toplumsal yapıları ortadan kaldıran antidemokratik düzenlemelerin devamı olan
bu konunun Cumhurbaşkanınca ele alınışı,
AKP‘nin uyguladığı neoliberal politikaların
ulaştığı nokta açısından, duyarlı herkese
yeni bir değerlendirme olanağı da sunacaktır.

Bu değişiklik, iki yıl önceki, TMMOB‘yi ve yerinden yönetim özerk kuruluşları olan meslek kuruluşlarını otoriter bir tarzda vesayet
altına almaya yönelik Kanun Hükmünde
Kararnamelerle yapılan düzenlemelerin
devamı niteliğindedir ve Anayasa‘nın başta 135. maddesi olmak üzere 2, 5, 123, 124,
Madencilik Bülteni • Temmuz-Ağustos-Eylül 2013
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basın açıklamaları

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İç Mimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Demokrasi, kuvvetler ayrılığı, yerinden yönetim özerk kuruluşlarının görev ve yetkileri, Türkiye‘nin imarında mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının yeri ve rant politikaları gibi, kamuoyunun önem verdiği son
derece önemli konular, Cumhurbaşkanını
bu konu özgülünde önemli bir karar vermenin eşiğine getirmiştir.

Jeofizik Mühendisleri Odası

Cumhurbaşkanı‘nı, TBMM‘nin 09.07.2013
tarihli 135. birleşiminde görüşülen “Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
içindeki 3194 sayılı İmar Yasası‘nda değişiklik yapılmasına dair düzenlemeyi,
Cumhurbaşkanı‘nın görev ve yetkileri kapsamında onaylamaması yönünde kamuoyu
önünde duyarlılığa davet ediyoruz.

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

30.07.2013

ÜLKEMİZE, MESLEĞİMİZE, ÖRGÜTÜMÜZE
SAHİP ÇIKACAĞIZ
AKP, Meclis Genel Kurulu‘nda torba yasaya
bir gece yarısı operasyonu ile eklediği bir
madde ile TMMOB‘nin ve bağlı odalarının
asli görevi olan mesleki denetimi ortadan
kaldırmıştır. Meclis içtüzüğüne aykırı olarak önergenin tamamı okunmadan Genel
Kurul‘da kabul edilen yasayla, Taksim Gezi
Parkı direnişinin iktidar üzerinde yarattığı
sarsıntının faturası TMMOB‘ye çıkartılmak
istenmektedir.
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Kentlerin, madenlerin, derelerin, ormanların ve tüm ülkenin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlarına engel olarak gördüğü
TMMOB‘yi bertaraf ederek kendine “dikensiz bir gül bahçesi” yaratmak isteyen AKP
iktidarı, yaptığı operasyonla; ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB‘yi ve bağlı odalarını işlevsizleştirmeye çalışmakta,
kamu kaynaklarının talanını merkezileştirmektedir.
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TMMOB; yüreğindeki insan sevgisini ve
yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin
söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi
ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır.

Herkes şunu çok iyi bilmelidir: Hiçbir güç;
TMMOB ve bağlı Odalarını halkçı, toplumcu, kamucu değerlerinden uzaklaştıramayacaktır.
Yaşasın TMMOB
Yaşasın Özgürlük ve Demokrasi
Mücadelemiz

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
13 Temmuz 2013, Ankara

İŞ CİNAYETLERİNDEN AKP İKTİDARI SORUMLUDUR
07 Temmuz 2013 tarihinde Aydın - Kuşadası
Belediyesi‘ne ait deşarj kuyusundan yayılan
metan gazı 3 kişinin daha ölümüne yol açmıştır. 17 Haziran 2013 tarihinde de Muğla
ili Milas ilçesine bağlı Güllük beldesindeki
atık su arıtma tesisinde bakım yapılırken,
taşeron bir firmanın 7 işçisi biriken metan
gazından etkilenerek boğulma nedeniyle
hayatını kaybetmiştir. Öncelikle yaşamını
yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Bu olaylar yaşanırken, TBMM‘de “İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı çalıştırılmasına dair
56. maddesi” görüşülmüş ve iş güvenliği
uzmanı çalıştırılması zorunluluğunun ertelenmesi iktidar milletvekilleri tarafından
kabul edilmiştir. İş cinayetleri, Kanun‘u beklememekte ve devam etmektedir. Bunun
tek sorumlusu AKP iktidarıdır.
Metan gazı (CH4), hidrokarbonların alkanlar grubundan, doğada bol olarak bulunan
renksiz, kokusuz bir gazdır. Kömür madenlerinde oluşan grizu (metan gazı + hava
karışımı) bileşiminde bulunduğu gibi, su
altındaki bitkisel maddelerin bakterilerle
bozuşması sonucu da ortaya çıkar. Metan,

bazı organik maddelerin mayalanması (bataklık gazı, doğal gaz) ya da oksijen olmaksızın organik maddelerin yüksek ısı altında
termokimyasal bir reaksiyonla çözülmesi
sonucu oluşur. Kısaca, pek çok ortamda
oluşabilecek ve önlem alınmadığı takdirde
ciddi olumsuz sonuçlar yaratabilecek bir
gazdır.

basın açıklamaları

Yürütme erkinin tahakkümünü her alana
yayan siyasi iktidar; meslek ve kitle örgütlerinin “apolitik” ve bilim-teknik dışı olmasını, bu örgütlenmelerin siyasal iktidarın
güdümünde çalışmalar yürütmesini, kamu
yararını, halk sağlığını ve can güvenliğini
gözetmemesini, her şeyin sermaye birikim
süreçlerine hizmet etmesini istemektedir.
Ancak; bilime, insana, ülke ve halk çıkarlarına düşman olan bu politikalara karşı direnmek bizler için bir onurdur.

Toplumumuzun kömür madenciliğiyle tanıdığı ancak son yıllarda değişik alanlarda
yaşanan iş kazalarıyla da gündeme gelen
metan gazından, kapalı ortamlarda (metro,
tünel, yeraltı yapıları, yeraltı otoparkları, yerüstündeki kapalı depolar, akaryakıt depoları vb.) çalışanların etkilenmemesi mümkün değildir. Metan gazı; havadan hafif, boğucu ve patlayıcı bir gazdır. Havalandırma
yapılmadığı ve biriktiği ölçüde tehlike artar.
Metan gazıyla mücadele, çok özel bilgi, deneyim ve donanım gerektirir.
Söz konusu olayın olası nedenleri arasında; havalandırmanın yapılmadığı ve metan
gazı birikimine neden olunduğu, metan
gazı ölçüm cihazının kullanılmadığı, risk
analizinin yapılmadığı ya da olası risklere
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basın açıklamaları
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göre önlem alınmadığı, çalışanların olası
risklere göre eğitilmediği, iş güvenliği ekipmanlarının (ferdi koruyucu gaz maskesi,
oksijen maskesi vb.) kullanılmadığı, denetimlerin yeterince yapılmadığı ve kamu kurumu olan belediyelerin asli görevlerini taşeronlaştırarak hizmet alması gibi nedenler
bulunmaktadır.

ve iş deneyimleri gereği, maden mühendisleri bu konuda yetkinleşmişlerdir.

Her türlü yeraltı yapılarında ve kapalı ortamlarda metan gazı ya da diğer zararlı gazların oluşması kuvvetle muhtemeldir. Bu
nedenle böyle ortamlarda yapılacak çalışmalarda konusunda uzmanlaşmış mühendis çalıştırılması ve risk analizi yaptırılması
bir zorunluluktur. Aldıkları akademik eğitim

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu düşüncelerle; olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına sabır diliyor, Maden Mühendisleri Odası olarak benzer kazaların yaşanmaması için her türlü bilgi ve deneyim desteğini vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.

TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
09 Temmuz 2013, Ankara

MADEN MÜHENDİSLERİNİN İŞSİZLİK SORUNU
ÇÖZÜLMELİDİR
KPSS 2013/1 tercih kılavuzu yayımlanmıştır.
Buna göre, toplam 35 maden mühendisinin
kamuda istihdam edileceği açıklanmıştır.
Maden Mühendisleri arasında işsizlik ve
meslek dışı işlerde çalışma oranı, Odamız
kayıtlarına göre % 35 civarındadır. İşsizlik
gittikçe artmakta, ülkeyi yönetenler ise bu
sorunu çözmeye çalışmak yerine farklı konularla kamuoyunu oyalayarak en önemli
sorunu gözardı etmektedir. Uygulanan liberal politikalar ve özelleştirmelerle meslek
uygulama alanlarımız her geçen gün biraz
daha daraltılmaktadır. Büyüme masallarıyla
pembe tablolar çizilirken yaşamının en güzel yıllarını mühendis olmak için harcayan
genç meslektaşlarımız mezun olduklarında
işsizlikle karşı karşıya kalmaktadır. Yaşamlarının en güzel yıllarını mühendis olmak için
tüketen gençlerimizi işsiz bırakarak geleceklerini karartmak onlara yapılan en büyük haksızlıktır. Ailelerinin sınırlı olanaklarını zorlayarak okuyan ve maden mühendisi
olmaya hak kazanan meslektaşlarımıza iş
olanağı yaratmak hükümetin asli görevleri
arasındadır.

Tüm bu olumsuz gelişmelere karşın yeni
maden mühendisliği bölümleri açılmaktadır. Bugün ikinci eğitimlerle birlikte 28
Maden Mühendisliği bölümünden her yıl
yaklaşık 1000 civarında mezun verilmektedir. Mezun olan meslektaşlarımızın iş
bulma olanakları ne yazık ki her geçen gün
azalmaktadır. Bu kadar fazla maden mühendisinin bulunması işverenlerin iştahını
kabartmakta, meslektaşlarımız çok düşük
ücretlerle, iş güvencesinden yoksun olarak
çalıştırılacak işgücü ordusu olarak görülmektedir. Bu koşullarda bir şekilde iş bulabilen “şanslı” meslektaşlarımız da yoksulluk
sınırının altında ücretlerle ve çok zor koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmaktadır.
AKP Hükümeti, madenciliği gözden çıkarmıştır. Yeni kabul edilen 10. Kalkınma
Planı‘nda madencilik sektörünün yok sayılması gelecek yıllarda da benzer olumsuzluğun devam edeceğini göstermektedir.
Kalkınma Planı‘nda madencilik sektörüyle
ilgili ciddi bir öngörü ve sektör planlaması
görünmemektedir. Dünyadaki olası olumsuz gelişmelere karşı sektörü korumak için
herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sektör,
piyasanın insafına terkedilmiştir.
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rım modellerine yönelmeye ve bu amacı
gerçekleştirmek için gerekli sayıda maden
mühendisi istihdam etmek için çalışma
yapmaya davet ediyor, konunun takipçisi
olacağımızı duyuruyoruz.
TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
02 Temmuz 2013, Ankara

SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
Bundan 20 yıl önce, 2 Temmuz 1993 günü
Madımak Otelinde aydınlık yüzlü insanlarımız yakılarak katledilirken, emekten ve
demokrasiden yana fikirler de yok edilmek
istenmiştir. Sivas katliamı, emekçi sınıfların baskısız ve sömürüsüz bir dünya kurma mücadelesini sindirmek ve yok etmek
amacıyla, gerici-faşist zihniyetin planlı ve
programlı bir şekilde devreye soktuğu kanlı
provokasyonlardan biridir. Toplumsal belleğimizde derin bir yara bırakan Sivas katliamı, geçen zaman içerisinde unutturulmak
istenmiş ancak tüm çabalara rağmen unutturulamamıştır. Bu katliamı planlayan, des-

tekleyen ve besleyen zihniyetle yüzleşilmediği, katliamın sorumluları açığa çıkarılmadığı, sorumluları saklayan ve koruyanlar
hesap vermediği sürece, bu yara kanamaya
devam edecektir.
Sivas katliamını lanetliyor, yurtsever düşüncenin taşıyıcısı olan bu insanlarımızı saygı
ve sevgiyle anıyoruz.
TMMOB
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

basın açıklamaları

Madencilik sektöründe giderek büyüyen
işsizlik sorununun çözümü için kamu eliyle
acil olarak istihdam yaratma uygulamaları
başlatılmalı ve istihdama olumlu katkıları
olacak projeler desteklenmelidir. Bu yapıların verimli çalışmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Hükümeti; maden
kaynaklarımızı sanayimizin girdisi olarak
değerlendirmeye, ülkemizin ithal kaynaklara bağımlılığını azaltmaya, planlı büyümeyle dışa bağımlılığın azaltılacağı yatı-

2 Temmuz 2013, Ankara

DUYURU
Odamız, meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için her ortamda
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarımızda destekleriniz
oldukça önemlidir. Son olarak, ameliyat olan bir üyemizin ihtiyacı olan
kan teminindeki duyarlılığınız için öncelikle teşekkür ederiz.
Ancak, Odamız kayıtları üzerinden yapılan bu çalışmada eksiklikler
tespit edilmiştir. Bazı üyelerimizin T.C Kimlik numaraları, telefon
numaraları, iş adresleri ve kan grubu bilgilerinin olmadığı veya farklı
olduğu tespit edilmiştir. Hepimizin karşılaşabileceği ve zamanın çok
önemli olduğu durumlarda değerlendirilmek üzere bu bilgilerin
telefon, faks ve e-posta yada Madenbis üzerinden güncellenmesi
oldukça önemlidir.
Gerekli hassasiyeti göstereceğiniz inancıyla, çalışmalarınızda
başarılar dileriz.
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şubelerden haberler

Adana Şube
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE
GENÇ MADENCİ STAND AÇTI

25 - 26 Eylül 2013 tarihlerinde, Çukurova
Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde stand açılarak özellikle Maden Mühendisliği Bölümü ‘ne yeni gelen 1. Sınıf
öğrencilerine ve diğer sınıflarda bulunan

öğrencilere TMMOB Maden Mühendisleri Odası ve Maden Mühendisliği Mesleği
hakkında bilgi verildi. Bu organizasyonda
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabahatdin
SAKATOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet YILMAZ katılım sağladı. Öğrencilere
oda -öğrenci ilişkilerinin yanında meslek
ve bölüm hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin sektöre ilişkin soruları yanıtlanmıştır
Aynı zaman da oda - öğrenci ilişkileri açısından önemli bir unsur olan öğrenci üyelikleri gerçekleştirildi. Öğrenci temsilcilerimiz
Durak Nahya ve Işın Noyan iki gün boyunca
standımızı açık tutarak,55 yeni öğrenci kaydı tutarak hedeflerini tutturdular.

YÖK`ÜN “MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA
PROGRAMI” UYGULAMASINA İLİŞKİN BASIN
AÇIKLAMASI YAPILDI
YÖK`ün “mühendislik tamamlama programı” uygulamasına ilişkin TMMOB Adana İKK
8 Temmuz 2013 tarihinde basın açıklaması
yaptı.
Adana`da Atatürk Park`ında toplanan
TMMOB`ye bağlı odaların Adana şubelerine üye mühendisler, iktidarın uygulamalarına tepkilerini diplomalarını yırtarak ve
mesleki malzemelerini kırarak dile getirdi.

Sayın Üyemiz
“Madencilik Bülteni”nin düzenli ve nitelikli biçimde çıkartılması
sizlerin de etkin desteğiyle mümkündür. İnceleme, araştırma,
derleme, haber, yorum, anı, öykü, şiir vb. ürünlerinizle Bültenimizi
desteklemenizi bekliyoruz. Katkılarınız bize yol gösterecektir ve
sektördeki tartışmaların doğru sonuçlara ulaşmasını sağlayacaktır.
Gerekli hassasiyeti göstereceğiniz inancıyla, çalışmalarınızda başarılar
dileriz.
32
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GEZİ PARKIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI:

BASINA VE KAMUOYUNA
Taksim gezi parkında uygulanmak istenen
rant projelerine karşı barışçıl gösteri hakkını kullanan taksim dayanışmasına ve kitlelere yönelik polis şiddetinin hala devam
ettiğini üzülerek izliyoruz. Bugüne kadar
sadece Kürt illerinde ve Kürtlere dönük bir
yöntem olarak uygulanan bütün barışçıl
ve demokratik gösterileri terörize etme ve
şiddet yöntemiyle bastırma anlayışı ve yaklaşımı, bugün gezi protestolarının yapıldığı
bütün illerde ve özellikle İstanbul‘da kendini göstermektedir.
Demokratik ve barışçıl gösterilere polisin
orantısız müdahalesi ve gözaltıları geliştirmesi artık rutin bir hal almıştır. En son vali
tarafından yapılan açıklamada parkın halka açıldığı belirtilmiş, ama yine vali tarafından halkın parka girişine izin verilmeyeceği ilan edilmiş, böylece de halk arasında bir
ayrımcılık ve ötekileştirme yaklaşımı itiraf
edilmiştir.
Dün yaşanan olaylarda, herhangi bir izne
tabi olmadan gösteri yapma hakkını kullanmak ve “halka açılan” parka gitmek isteyen taksim dayanışmasına karşı, bir kez
daha ölçüsüz ve orantısız polis şiddeti ve
gözaltı uygulaması geliştirilmiştir.

Dün gerçekleşen saldırılarda, Taksim
Dayanışması‘nın diğer bileşenleriyle beraber, taksim dayanışması bileşeni temsilcisi olan arkadaşlarımız TMMOB İstanbul İl
Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Makina
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İkinci
Başkanı Süleyman Solmaz, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Metin, Mimarlar
Odası İstanbul Şubesi İkinci Başkanı Sabri
Orcan, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Akif Burak Atlar, Sekreter Yardımcısı Sezi Toprakçı, Mimar Mücella Yapıcı
Gezi Parkı‘na ulaşmaya çalışırken gözaltına
alınmıştır.
Halkların taleplerine gözünü ve kulağını
kapatan bir iktidarın ancak otoriterleşmeye
yol açacağı, demokratik bir düzenin tesisini sağlamaktan uzak duracağı açıktır. Gezi
parkında yaşanan saldırı ve gözaltıların demokratik tepkilere gösterilen tahammülsüzlükten ileri geldiği göz önüne alındığında, bu yaklaşımın sahiplerinin Kürt sorununun demokratik çözümünde adım atmayacağına dair kaygılarımız artmaktadır.

şubelerden haberler

Diyarbakır Şube

Biz bu vesileyle, öncelikli olarak gözaltına
alınan bütün arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını, halkın demokratik hak arama
süreçlerine dair tahammülsüz yaklaşımlardan uzak durulmasını, her alanda halkın beklentilerini dikkate alan bir anlayışla
Türkiye‘nin demokratikleşmesi yönünde
atılması gereken bütün adımların bir an
önce atılmasını beklediğimizi; halklarımıza
ve basın aracılığıyla hükümete bildirmek,
yaşanan olumsuzlukları protesto ettiğimizi
ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. 09.07.2013
TMMOB DİYARBAKIR
İL KOORDİNASYON KURULU
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İstanbul Şube
ATEX VE TÜRK SANAYİİNDEKİ DURUMU
PANELİ DÜZENLENDİ
2. Atex Sempozyumu (Parlayıcı ve Patlayıcı
Ortamlarda Güvenlik Sempozyumu) 26-28
Eylül 2013 tarihlerinde Kocaeli-TSE Kampusu Gebze‘de TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası‘nın ev sahipliğinde tamamlanmıştır.
28 Eylül 2013 Cumartesi günü Sempozyum
kapsamında “ATEX ve Türk Sanayiindeki
Durumu” konulu bir panel düzenlenmiş ve
Oda Başkanımız Mehmet TORUN panelist
olarak katılarak madenlerde Atex konusunda bir sunum yapmıştır.
Panele ayrıca Nur GÜLEÇ (Elektrik Mühendisleri Odası), Bayram TEMEL (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı), Hüseyin ÖZCAN
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), Tacettin AKGÜN (Türk Standartları Enstitüsü),
O. Tufan ÇINARSOY (ATEX Platformu) panelist olarak katılmışlardır.
Yapılan konuşmalarda; bu konuda yapılan
çalışmalar, mevzuat, uygulamadaki somut
durum ve eksik noktalara değinildi. Bundan
sonra neler yapılmalı, nasıl bir sektörel birlik sağlanmalı konusunda görüş bildirildi.

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet TORUN ise özellikle madencilik sektöründe yaşanan kazalar, sektörün özelliği,
işçilerin çalışma koşulları içerikli bir sunum
gerçekleştirdi. Konuşmasında acil eylem
planının mutlaka meslek odalarının da katılımı ile yapılmalıdır yoksa çalışma ölü doğar
demiştir.
Salonun da katıldığı tartışmalarda İSİG uzmanlarının ve uygulamalarda karşılaşılan
eksiklik ve sorunlar dile getirildi.
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25 Eylül 2013 Çarşamba günü maden mühendisi, kent kültürü ve kent tarihi araştırmacısı Ekrem Murat Zaman‘ın katıldığı
söyleşi ve imza günü yapıldı. Kömür Havzasının 200 yılı, Zonguldak İnsan Mekan
Zaman, Kömürün Çocukları adlı üç yayınlanmış kitabı bulunan meslektaşımız söyleşi sonunda kitaplarını imzaladı. Söyleşide
Türkiye‘nin sanayileşmesine paralel olarak
Zonguldak ve çevresinde yapılan madencilik ve enerji yatırımları, madencilik okulu ve
Zonguldak‘ın ülke kalkınmasındaki yeri konularına değindi. Söyleşi bitiminde her ay
düzenli olarak yapılan emekli üye toplantısı
ve kokteyl yapıldı.

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KADIKÖY
MEYDANINDA KUTLANDI
SEVGİLİ BARIŞ SAVUNUCULARI; 1 EYLÜL
DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN!
1 Eylül 1939 Nazi faşistlerinin Polonya‘yı
işgal ettikleri gündü. 52 milyon ölüm, milyonlarca yaralı ve sakat insanlık tarihinin bu
en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşın başladığı gün. 1 Eylül.

1 Eylül Dünya Barış Gününde Kadıköy meydanındaydık. Mitingde TMMOB adına İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz “Savaş
karşıtı Mazlum halklarla dayanışma duygusu içindeyiz. Özgür bir dünya için el ele
veren Gezi ruhuna selam olsun. Hepimize
kolay gelsin” şeklinde konuştu.
İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz‘ın
TMMOB adına yaptığı miting konuşması
şöyle:

şubelerden haberler

DÜNDEN BUGÜNE ZONGULDAK VE MADENCİLİK
SÖYLEŞİSİ YAPILDI

Bugün hepimiz biliyoruz: Dünyanın birçok
yerinde yaşanmakta olan çatışmalar, savaşlar ve terör insanlığın geleceğini tehdit
etmekte ve insanın en temel, evrensel hakkı olan “yaşama hakkı”nı elinden almaktadır. Küresel eşitsizliğin yarattığı yoksulluk;
yoksulluğun getirdiği açlık; açlığa eklenen
savaş ve çatışmalar olağan bir duruma gelmiştir.
Biz; şiddet ve baskı politikalarında ısrar
edenlerin çok kimlikli, çok kültürlü bir
toplumsal modeli dışlayarak, barışın kalıcı hale getirilmesinden kaçınanların iç ve
dış politikada gerilim yaratmaktan medet
umanların, demokratikleşmeyi pazarlıkların sınırında tutup, hak arama mücadelesi-
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ni anti-demokratik olarak görenlerin, yasal
düzenlemelerde ki gelişmeleri bile hayata
geçirmeyenlerin barışın önünde en büyük
engel olduklarını biliyoruz.
Ama biz biliyoruz ki; onlar azınlıktalar. Savaş
yanlısı hükümet ve savaşı isteyenler azınlıktalar. Biz meydanları dolduran milyonlar! Biz Türkiye‘de yaşayan halklar, Türk‘ü,
Kürt‘ü, Laz‘ı, Çerkez‘i, Arap‘ı, Ermeni‘si,

İTÜ 2013 YILI MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI
8 Temmuz günü bir kez daha İTÜ‘deydik bu
yıl da yeni meslektaşlarımız katıldı aramıza,
onlarla paylaşmaya, onlarla dayanışmaya
gittik. İTÜ 2013 mezunları kafalardan kolay
kolay silinemeyecek bir mezuniyet töreni
yaşadı ve yaşattı. Öğretim üyesiyle, öğrencisiyle, öğrencilerin başarısında büyük
emek veren ailelerle, dayanışma duygusu
ve mesleki sorumluluğu ile genç meslektaşları için tribünlere gelen meslek odalarının temsilcileriyle bir bütün oldu.

GEZİ PARKI VE TAKSİM DİRENİŞİ İLE İLGİLİ
FORUM DÜZENLENDİ
Gezi sürecini değerlendirmek üzere odamızda 6/7/2013 tarihinde gerçekleştirilen
forum-söyleşi samimi ve sıcak bir havada
gerçekleşmiş sınırlama olmaksızın katılımcılar fikirlerini beyan etmişlerdir. Özellikle
gençlerin görüş ve taleplerinin alınması toplantının en önemli yanı olmuştur. Öncelikle
TMMOB‘nin Taksim Dayanışması içindeki
yeri, işlevi ve konumlanması hakkında İKK
temsilcimiz tarafından bilgi verilmiştir. Bazı
üyelerin TMMOB açısından yeterli ve başarılı
gördüğü çalışmalar, kimi üyelerce daha organize olunmalıydı, kitle bağları daha fazla
kurulmalıydı şeklinde eleştirilmiştir.
Özellikle öğrenci üyelerimiz tarafından bu
sürece aktif katılan kitlelerin sınıfsal ve sosyolojik yapısı değerlendirilirken, gençlerin
bu dinamizmi ve yaşamlarına yapılan müdahalelere itirazlarını, eğitimle birleştirerek
olumlayabileceklerini bunun içinde demokratik kitle örgütlerine önemli görevler
düştüğü dile getirilmiştir.
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Rum‘u, Pomak‘ı, Yezidi‘si, Süryani‘si,
Gürcü‘sü, Roman‘ı her milliyetten; kadın, erkek, LGBT bireyi her cinsiyetten; genç, yaşlı
her yaştan; Müslüman, Hıristiyan, Yahudi,
Sünni, Alevi her inançtan ve inançsız insan
biz milyonlar bu savaşa izin vermeyeceğiz.
Tıpkı Gezi Parkı‘ına AVM, rezidans yapmak
isteyenlere izin vermediğimiz gibi savaşa
da izin vermeyeceği

Meslek örgütümüzün bu tip yapılanmalarda kendi duruşunu sergilemesini, yapısına
ve disiplinine uygun olarak yasal haklarını savunmasını tartışmaya katılan üyeler
olumlu bulmaktadır. Katılımcılardan bu tip
toplantıların tekrarlanması talebi gelmiştir,
üyelerimizin talepleri doğrultusunda gün
belirlenerek benzer toplantılar örgütlenebileceği belirtilmiştir.
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DEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mezuniyet
töreni 11.07.2013 tarihinde gerçekleştirildi.
Şube yönetim kurulu üyelerimizin de katıldığı törende dereceye giren genç meslektaşlarımıza ödülleri verildi.

TMMOB İZMİR İKK GELENEKSEL
6. KARTONDAN TEKNELER YARIŞMASI
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından altıncısı yapılan “ 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kartondan Tekneler
Yarışı” 1 Temmuz 2013‘te Konak Pasaport
İskelesi‘nde gerçekleştirildi.
Yarışmaya katılan şubemizin takımı en iyi
kostüm ödülünü almıştır.

şubelerden haberler

İzmir Şube
DEÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI KONULU
ÇALIŞTAY YAPILDI
Odamız II. Başkanı Ayhan YÜKSEL tarafından sunumu yapılan 6331 sayılı İSG Kanunu ile ilgili çalıştay 08.07.2013 tarihinde şubemizde düzenlenmiştir.
Çalıştaya üyelerimiz yoğun ilgi göstermiştir.

SAYIN ÜYEMİZ
Daha etkin ve güçlü bir oda için üyelik
aidatlarınızı düzenli ödeyiniz. Gecikmiş
aidat borçlarınız için kredi kartınızdan
ödeme yapabilirsiniz. Borçlarınızı
taksitlendirebilirsiniz.

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
T. İş Bankası - Meşrutiyet Şubesi
IBAN: TR430006400000142130008120
Ziraat Bankası - Kızılay Şubesi
IBAN: TR190001000685390090315001
Posta Çeki Hesap No: 86665
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Zonguldak Şube
ÜLKEMİZE, MESLEĞİMİZE, ÖRGÜTÜMÜZE
SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
10 Temmuz 2013 günü
TBMM‘nde kabul edilen Torba Yasa kapsamında gece
yarısı operasyonu ile 3194
sayılı İmar Kanunu‘nda yapılan bir değişiklikle, gücünü
Anayasa‘dan alan TMMOB ve
bağlı Meslek Odalarının imar
planlarına yönelik harita,
plan, etüt ve projelerde vize
işlemlerine ilişkin yetkileri ellerinden alınmıştır.
İmar Kanunu‘nun 8. maddesine “Harita, Plan, Etüt ve projeler, ilgili idare
kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dâhil başka
kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabii tutulmaz, tutulması istenmez. Vize veya
onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle
müellifler ve bunlara ait kuruluşların büro
tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi
hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden
bu hükmü ortadan kaldırılacak şekilde taahhütname talep edilemez.” şeklinde bir
ifade eklenerek TMMOB ve Odaların asli
görevleri olan mesleki denetim görevi ortadan kaldırılmıştır.
AKP İktidarı Anayasaya ve İçtüzüğe aykırı
olan bu değişiklikle; ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB ve bağlı odalarını
işlevsizleştirmek, Odaların üyeleriyle olan
ilişkisini zayıflatmak ve giderek ortadan
kaldırmak, Odaların gelirlerini gasp etmek,
kamusal-toplumsal kaynak ve varlıkların
talanını iktidarın elinde merkezileştirerek
piyasaya açmak, metalaştırmak, kentsel
dönüşüm, kentsel rant programlarının
önündeki bilimsel, teknik mesleki denetimi
ve toplumcu engelleri ortadan kaldırmak,
özerk yerinden yönetim kuruluşları olan
Belediyeler ve Meslek Odalarının Anayasal
hak, yetki ve görevlerini ellerinden almak,
Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri Yasası
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kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan çıkarmak, telif haklarına el koymak
ve sonuçta teslim alamadığı TMMOB‘nin işlevsizleştirilmesini istemektedir.
Bu düzenlemenin neden yapıldığını hepimiz biliyoruz. Sadece kendi doğrularının esiri olan hükümet anlayışı geçmişten
günümüze toplumcu/kamusal anlayışla
mücadelesini sürdüren TMMOB‘yi kendisine engel olarak görmekte baskılarla ele
geçiremediği bu örgütü antidemokratik
yasalarla/gece yarısı operasyonlarıyla yok
etmeye çalışmaktadır. Toplumcu/kamusal
bir anlayış güdülmeden yapılan düzenlemelere ilişkin olarak oluşan toplumsal muhalefetin her zaman içinde yer alan ve odağında bulunan TMMOB‘ye karşı Hükümetin
yürüttüğü bu antidemokratik girişim sonuç
vermeyecek, kendi doğrusunun esiri olanlar kaybedecektir.
Cumhurbaşkanlığı‘nın onayına sunulan
söz konusu düzenlemenin Cumhurbaşkanı
tarafından TBMM‘ne yeniden görüşülmek
üzere iade edilmesini ve bu süreçte geri çekilmesini istiyoruz.
18. 07. 2013
TMMOB
Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Erdoğan KAYMAKÇI

Madencilik Bülteni • Temmuz-Ağustos-Eylül 2013

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden
Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönergesi, Yönetim Kurulumuzun 01.07.2013 tarih ve 59 sayılı
kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
BİLİRKİŞİLİK YÖNERGESİ

melik, 08.04.2012 tarih ve 28258 sayılı Resmi
Gazete‘de yayımlanan Bölge Adliye Mahkemesi
Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ve
01.06. 2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete‘de
yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl
Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM
Tanımlar ve kısaltmalar
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

Amaç

a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliğini,

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ile gerçek ve tüzel kişilerin
talepleri üzerine bilirkişilik, eksperlik, hakemlik
ve teknik müşavirlik hizmetlerinde görev alacak
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden
Mühendisleri Odası üyesi bilirkişilerin nitelikleri, eğitimleri ile çalışma esaslarının belirlenmesi
amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, bilirkişilik görevi yapacak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Maden Mühendisleri Odasına üye maden mühendislerini kapsar.

b) Bilirkişi: Oda bilirkişi yetki belgesine sahip
üyeyi,
c) Bilirkişilik hizmeti: Bilimsel, teknik ve ekonomik açılardan, yerinde ve/veya dosya üzerinde
gereken incelemeler yapılarak, kıymet ve fiyat
takdiri, nitelik, kusur ve durum saptanması için
rapor düzenlenmesi ile gereken hallerde bunların dışındaki belirleme ve saptamaların yapılmasını,
ç) Bilirkişi Yetki Belgesi: Bilirkişi meslek içi eğitimini başarıyla tamamlayanlara Oda tarafından
verilen belgeyi,

madencilik ve hukuk

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN
MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK YÖNERGESİ

d) Oda: TMMOB Maden Mühendisleri Odasını,
e) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 27/1/1954 tarihli ve
6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun 39 uncu maddesine, 05.05.2005
tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği‘nin 9‘uncu
maddesine, , TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve
Esaslar‘a, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu‘nun
15‘inci maddesine, 24.11.2006 tarih ve 26356 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Kamulaştırma
Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların
Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönet-

İKİNCİ BÖLÜM
Bilirkişilere İlişkin Hükümler
Bilirkişilerde aranacak nitelikler
MADDE 5 - (1) Bilirkişilerde aşağıdaki nitelikler
aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip
olmak,
c) En az üç yıllık Oda üyesi olmak,
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ç) Odadan disiplin cezası almamış olmak,
d) Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı, şeref ve haysiyeti kırıcı
suçlardan yahut ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
e) Oda tarafından düzenlenen bilirkişi eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, Bilirkişi Yetki Belgesi sahibi
olmak,
f) Odaya aidat borcu bulunmamak.
Bilirkişi listelerinin oluşturulması ve seçimi
MADDE 6 - (1) Oda, 5 inci maddede belirtilen koşulları taşıyan Kamulaştırma bilirkişileri listesini,
başvuru halinde kullanılmak üzere dosyalar. Listelerin bir kopyasını TMMOB‘ye, valiliklere ve talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları
ile mahkemelere gönderir.
(2) 5 inci maddede belirtilen koşulları taşıyan,
Hukuk ve Ceza Mahkemeleri‘nde bilirkişilik yapacakların ise Oda‘dan alacakları Bilirkişi Yetki
Belgeleri ile birlikte ilgili Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı‘na başvurmaları gerekir.
Bilirkişilerin çalışma ilkeleri ve sorumlulukları
MADDE 7 - (1) Bilirkişiler, bilim ve tekniğin gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki mevzuata
uymak, meslektaşlarıyla ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, mesleki
davranış ve meslek etik ilkelerine uymakla yükümlüdürler.
(2) Bilirkişilik yapan maden mühendisleri hazırladığı rapora kimlik bilgilerinin yanında Oda sicil
numarasını da yazmakla yükümlüdür.

hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı
olanlar bilirkişilik görevi üstlenemezler. Belirtilen nedenlerden dolayı bilirkişilik yapamayacak
olan meslek mensubu durumu Odaya bildirmek
zorundadır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 9 - (1) Bilirkişiler, yaptıkları bilirkişilik
hizmeti ile ilgili olarak Oda tarafından istenildiği
takdirde hazırladıkları raporun bir kopyasını ve
her türlü bilgiyi yazılı olarak vermekle yükümlüdürler. Oda, bilirkişilerden aldığı raporlar hakkında üçüncü kişilere bilgi aktaramaz.
Bilirkişilik ücreti
MADDE 10 - (1) Bilirkişilik ücreti, TMMOB tarafından her yıl düzenlenerek yayımlanan asgari
ücret tarifesinde gösterilen ücretten daha az
olmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilirkişi Yetki Belgesi ve Eğitim
Bilirkişi yetki belgesi
MADDE 11 - (1) Bilirkişi yetki belgesi, 5 inci maddedeki niteliklere sahip ve Oda tarafından düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitimini başarıyla
tamamlayanlara verilir.
Bilirkişilik yetki belgesinin geçerliliği ve süresi
MADDE 12 - (1) Bilirkişilik yetki belgesinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı
tarihten itibaren beş yıldır. Bilirkişilik hizmetinin
verileceği yıl gerekli onayı yaptırmayanlar Oda
tarafından hazırlanıp ilgili kurumlara bildirilecek
bilirkişi listelerine o yıl için dahil edilmezler.
Bilirkişi yetki belgesinin iptali

Bilirkişilerin tarafsızlığı
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MADDE 8 - (1) Bilirkişilerin görevlerini tam bir tarafsızlık içinde yapmaları esastır.

MADDE 13 - (1) Bilirkişi yetki belgesi aşağıdaki
durumların tespiti halinde OYK tarafından iptal
edilir:

(2) Uyuşmazlığın tarafları ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dâhil kan ve kayın

a) 5 inci maddede belirtilen niteliklerin kaybedilmesi,
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c) Bu Yönergede belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespiti.

ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri ile bu Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan
TMMOB Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi
Olarak Görev Yapacak Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Nitelikleri, Belgelendirilmesi ve
Çalışma Koşullarına İlişkin Usul ve Esaslar uygulanır.

Eğitim
MADDE 14 - (1) Bilirkişilik eğitimleri yılda bir kereden az olmamak üzere OYK tarafından belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir.
(2) Eğitimin içeriği ve süresi değişen teknik, idari
ve hukuksal koşullara göre OYK tarafından değişebilir ve geliştirilebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda 6235 sayılı Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Kanunu ile 5/5/2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

Kamulaştırma davalarında bilirkişilik

MADDE 17 - (1) Bu Yönerge TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘nun 01.07.2013
tarih ve 59 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

MADDE 15 - (1) Oda tarafından kamulaştırma
davalarında bilirkişi olarak görev alacak üyelerin belirlenmesi ve listelerin hazırlanmasında, 24/11/2006 tarihli ve 26356 sayılı Resmî
Gazete‘de yayımlanan Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri

Yürütme
MADDE 18 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

madencilik ve hukuk

b) Oda organları tarafından bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunulduğunun tespiti,

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER
à Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.09.2013 tarih ve 28775 sayılı Resmi Gazete’de
Yayımlanarak yürürlüğe girdi.
à Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 19.09.2013 tarih ve 28770 sayılı
Resmi Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe girdi.
à İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
17.07.2013 tarih ve 28710 Sayılı Resmi Gazete`de Yayımlandı.
à Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması
Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 16 Temmuz 2013 Tarih ve 28709 Sayılı Resmi
Gazete`de Yayımlandı.
à Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 2 Temmuz
2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete`de Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
* Yönetmeliklere Odamız web sayfası www.maden.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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TMMOB DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI
olaylar, Enerji alanında Muğla-Yatağan,Yeniköy
ve Kemerköy Santralları ile kömür sahalarının
özelleştirilmesi, TMMOB Yasasında yapılmak istenen değişiklikler gündemimizin sıcak başlıklarıdır. AKP iktidarı, bugünlerde demokratikleşme
paketini açacağını beyan etmektedir. Mücadelelerle elde edilen hakların bir kısmını verir gibi
görünerek bunu oya tahvil etmeye çalışacaktır.
Gençlerini sokakta öldüren bir iktidardan demokratikleşme beklemek ciddi bir aymazlık
olacaktır. Ayrıca iktidar, güç kaybettikçe daha da
saldırganlaşacaktır.

TMMOB 42. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısı,
21 Eylül 2013 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu`nda “TMMOB
çalışmaları ve ükemizde yaşanan sürecin değerlendirilmesi” gündemiyle yapılmıştır.
Toplantıya, Odamızın Danışma Kurulu üyeleri de
katılmıştır. Oda Başkanımız Mehmet TORUN, bir
konuşma yaparak gündemle ilgili Odamız görüşlerini aktarmıştır.
Oda Başkanımızın konuşması aşağıdadır:
Sayın Divan, Danışma Kurulunun Değerli Üyeleri,
Sizleri Maden Mühendisleri Odası ve şahsım
adına saygıyla selamlıyorum. TMMOB Yönetim
Kurulu‘na dönem içinde yaptıkları çalışmalar için
teşekkür ediyorum.
Ülkemiz zor bir süreçten geçmekte, bölgemizde
ve ülkemizde yaşanan olaylar, hepimizi tedirgin
etmektedir. AKP iktidarının Suriye‘ye savaş açma
hevesi, Barış sürecindeki son durum, Gezi parkı
olayları sonrası yaşananlar, ODTÜ‘de yaşanan

Tüm bu sorunlarla mücadele için daha güçlü bir
TMMOB‘ye ihtiyaç vardır. Bu anlamda örgütlülüğümüzü güçlendirmek ve gelecek dönem yönetimlere bu doğrultuda kadroları taşımak hepimizin görevidir.
Bu tespitler doğrultusunda;
-Genel Kurul süreçlerinde tüm Odaların dayanışma içinde olması önemlidir.
-TMMOB Yasası çalışmalarını takip etmek üzere
bir komisyonun kurulması oldu bitti yaşamamak
için gereklidir.
-Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalanan ve üyelerimizin belirlenen asgari ücretin altında ücret
almamasını öngören protokolün takip edilmesi
ve uygulatılması için çalışmanın artırılması gerekmektedir.
-Mücadelenin yükseltilmesi gereklidir ancak bu
mücadelenin siyasi akılla donatılması da oldukça önemlidir.
Bu düşüncelerle, sizlere tekrar saygılar sunuyorum.

İKTİDAR TMMOB’Yİ GERİLETEMEYECEK, MÜCADELESİNİ
ASLA DURDURAMAYACAKTIR MESLEĞİMİZE,
ÖRGÜTÜMÜZE, ÜLKEMİZİN KAMUSAL ZENGİNLİKLERİNE
SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ
TMMOB`ye bağlı Odalar, TMMOB`nin yetkilerini kısıtlayan Torba Yasa ile geçirilen 3194
Sayılı yasa değişikliğine ilişkin olarak 11
Temmuz 2013 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı.
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AKP iktidarı, önceki gece yine bir “torba yasa”
içinde, TMMOB ve bağlı Odalarını hukuk dışı
bir şekilde sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği yapmıştır. Aynı iktidar üç yıl önce
yine bir gece yarısı operasyonuyla, yabancı
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Önceki gece yapılan değişiklikler, özet olarak;
Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan meslek odalarını işlevsizleştirme,
Odaların üyeleriyle ilişkisini zayıflatmak ve
giderek ortadan kaldırmak,
Odaların gelirlerine el koymak,
Kamusal-toplumsal kaynak ve varlıkların talanını iktidarın elinde merkezileştirerek piyasaya açmak, metalaştırmak,
Kentsel dönüşüm, kentsel rant programlarının önündeki bilimsel, teknik mesleki denetimi ve toplumcu engelleri ortadan kaldırmak,
Özerk yerinden yönetim kuruşları olan Bele-

diyeler ve Meslek Odalarının Anayasal hak,
yetki ve görevlerini ellerinden almak,
Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan
çıkarmak, telif haklarına el koymak,
ve sonuçta teslim alamadığı TMMOB‘yi etkisizleştirmek istemektedir.
Oysa 1954 yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulan ve 24 Odanın üst birliği olan TMMOB,
kökleri 1900‘lü yılların başına dayanan bir
örgütlenme ve mücadele geleneğinin ürünüdür. TMMOB ve bağlı Odaları, bir yandan
meslek-meslektaş haklarını koruyup geliştirirken, diğer yandan bilimsel-teknik mesleki
bilgi birikimini ve örgütsel gücünü kamu ve
toplum yararına sunmak için faaliyet yürütür, yasal dayanağını Anayasa‘nın 123, 124,
135. maddelerinden alan kamu kurumu niteliğinde, kamu tüzel kişiliğine sahip meslek
kuruluşlarıdır ve yerinden yönetim esasına
dayanırlar.

TMMOB haberler

mühendisleri ülkemiz mühendislerinden
ayrıcalıklı kılacak bir yasa değişikliği yapmış,
daha sonra, iki yıl önce Kanun Hükmünde
Kararnamelerle TMMOB‘yi otoriter bir tarzda vesayet altına alma yönünde adımlar
atmış, bütün ülkeyi rant eksenli bir şekilde
imara açma politikaları doğrultusunda yeni
yasa ve yönetmelik değişiklikleri yapmıştır.
TMMOB Yasasının bütününü değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü
kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından ertelenmek zorunda
kalınmış, daha doğrusu Anayasa değişiklikleri dönemine ertelenmiş gibi gösterilmiştir.
Fakat Taksim‘de yapılmak istenen, bilime,
tekniğe, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığına aykırı düzenlemeler karşısında yargıya
başvuran ve haklılığı yargı tarafından teyit
edilen Odalarımız ve TMMOB‘ye iktidarın
duyduğu rant eksenli kin, önceki gece yapılan ani değişikliklerle ve TMMOB‘ye bağlı
Odalarımızın İstanbul Şube yöneticilerinin
gözaltına alınmalarıyla yansımıştır. İktidarın
yaptığı bütün mevzuat değişiklikleri, birazdan değineceğimiz üzere Anayasa‘nın kamu
kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek
odalarıyla ilgili gayet sarih olan hükümlerine
aykırıdır, hukuk dışıdır ve tarihsel meşruiyeti
yoktur. Yapılan değişiklikle Odaların yeni talanları önleme gücü hukuken olanaksız hale
gelmektedir

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri; çevre ve kentleşme politikalarının
dinamik güçlerinin başında yer alırlar. Ciddi
bilim-teknik politikaları, olağan koşullar ve
toplumsal bir kalkınma perspektifi içinde
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının
yeri, konumu v.b. böyledir. Ancak Türkiye‘nin
kalkınma dönemlerinde belirli bir yeri olan
meslek disiplinlerimiz bugün bilimsel gereklerden hızla uzaklaşan bir tarzda ve çok
yönlü olarak etkisizleştirilmeye çalışılmakta,
mesleki deformasyon, işsizlik ve yoksullukla
yüz yüze getirilmektedir.
Meslek disiplinlerimiz neoliberal dönemin
doruğa ulaşan ekonomi politikalarına bağlı
olarak siyasi iktidarlar tarafından ikinci plana itilmiş, bazı alanlardaki yetkiler uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş,
bazı alanlar neredeyse ortadan kaldırılmış;
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda
anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin arpalıkları haline
getirilmiştir.
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Kentler rantlara göre şekillendirilmekte,
plansızlık egemen kılınmaktadır. Çalışma yaşamı, mühendislik bilimlerinin uygulanması
gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin dışında tutulmaktadır. İnsanca barınma
hakkının ve deprem gerçeğinin gerektirdiği,
yapı denetimi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yönetimi gibi alanlarda
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının
mesleki denetim, periyodik kontrol, ölçüm
v.b. bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmaktadır.
Son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri
ile meslek disiplinlerimizin uygulama alanları adım adım daraltılmıştır. Kanun Hükmünde Kararnameler bu saldırılara yeni halkalar
eklenmiş; kamu yönetiminin tekelci/otoriter nitelikte yeniden düzenlenmesinin yanı
sıra, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı
ve TMMOB mevzuatı, Anayasa ve yasalara
açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde iktidar
bürokrasisi tarafından düzenlenir hale gelmiştir.
Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku
çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim kuruluşları arasında olması
gereken “vesayet” denetimini aşan, tekelci,
otoriter bir yönetim anlayışının ürünü olarak
bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerkliğini ortadan kaldırmakta, bazılarını da doğrudan bakanlık bünyesine almaktadır. Ana
amaç, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı meslek örgütlerinin yürüttüğü kamusal
hizmetleri, kamu otoritesi yoluyla serbestleştirip, piyasaya sunmak ve rant alanlarına
dönüştürmektir.
Yürütme erkinin tahakkümünü her alana yayanlar, meslek ve kitle örgütlerinin “apolitik”
ve bilim-teknik dışı olmasını, bu örgütlenmelerin siyasal iktidarın güdümünde çalışmalar
yürütmesini, kamu yararını, halk sağlığını ve
can güvenliğini gözetmemesini, her şeyin
sermaye birikim süreçlerine tabi olmasını istemektedirler. Ancak bu kapsamlı ve bilime,
insana, ülke, kamu, halk çıkarlarına düşman
olan bu politikalara karşı direnmek, bilinmeli
ki bizler için bir onurdur.
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Bugünkü TMMOB‘yi bizlere miras bırakan,
1974-1980 dönemi TMMOB‘sinin Başkanı
sevgili Teoman ÖZTÜRK‘ün 19. ölüm yıldönümünde özel olarak belirtmek isteriz ki,
hiçbir güç TMMOB ve bağlı Odalarını halkçı,
toplumcu, kamucu değerlerinden uzaklaştıramayacaktır.
İktidar TMMOB‘yi geriletemeyecek, mücadelesini asla durduramayacaktır.
Mesleğimize, örgütümüze, ülkemizin kamusal zenginliklerine sahip çıkmaya devam
edeceğiz.
Yaşasın Taksim Gezi Parkı Direnişimiz!
Yaşasın TMMOB!
11.07.2013
Bilgisayar Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İç Mimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası
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halk direnişi ülkenin dört bir yanını sarıp
sarmalamış ve yeni bir dönemin kapısı aralanmıştır. Sokaklar; özgürlük ve demokrasinin yeniden yeşerdiği, insanca bir yaşamın
inşa edildiği mekanlar haline gelmiştir. Halk
kendi kaderine el koymuş ve “artık yeter”
demiştir. Baskı ve sömürü politikalarının
uygulayıcıları tarihsel rolleri gereği sokakları özgürleştiren halk direnişine acımasızca
saldırmaktadır.

Bugün 19 Eylül.
Bugün “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancıları Dayanışma Günü”
19 Eylül; mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütlü mücadele tarihi açısından
çok önemli bir gündür.
Bugün, yüreğinde sadece insan sevgisi olan
mühendis, mimar ve şehir plancılarının
ekonomik ve demokratik taleplerle gerçekleştirdiği bir günlük iş bırakma eyleminin
34. yıldönümüdür.
19 Eylül; işsizliğin, yoksulluğun, faşist baskı
ve zorbalığın kol gezdiği ülke koşullarında
kendi sorunlarını halkın sorunlarından ayrı
görmeyen mühendis, mimar ve şehir plancılarının Gezi eylemlerine değin uzanan özgürlük, eşitlik, demokrasi, bağımsızlık, barış
ve adalet mücadelesinin adıdır.
19 Eylül 1979 tarihinde, Sevgili Başkanımız
Teoman Öztürk‘ün TMMOB adına yaptığı
çağrı ile sokakları dolduran mühendis, mimar ve şehir plancıları bugün de aynı anlayış doğrultusunda halkı ile omuz omuza
Gezi sürecinde mütevazı yerini almıştır.
Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçmektedir. Gezi Parkı‘nın yağmasına karşı gösterilen meşru ve demokratik tepki ile başlayan

Ülke tarihinin en önemli tepkilerinden biri
olan halk direnişi karşısında, ortaya çıkan
talepleri karşılamak yerine bunu şiddetle
bastırmayı tercih edenler, gençlerimiz Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni
Yıldırım, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz ve Ahmet Atakan‘ın katilleridir. Geleceğimiz için açılan en güzel ve temiz sayfa
kana bulanmıştır. Gençlerimizin katilleri
hala ellerini kollarını sallayarak gezmektedir. Katillerin cezalandırılması ve sorumlularından hesap sorulması hepimizin boynunun borcudur.
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19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI
DAYANIŞMA GÜNÜNDE, TMMOB BİR KEZ DAHA SÖZÜNÜ
ÖRGÜTLÜ GÜCÜ İLE SÖYLÜYOR

19 Eylül dayanışma günümüzde bir kez
daha söylüyoruz:
“TMMOB, Örgütüne, Mesleğine, Halkına,
Ülkesine Sahip Çıkıyor!”
TMMOB, özellikle son yıllarda AKP‘nin sürekli hale getirdiği yasal ve fiili saldırılarının hedefi durumundadır. Artık toplumun
geniş bir kısmının da çok iyi bildiği gibi
örgütümüz TMMOB, AKP tarafından teslim
alınmaya, yetkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme
Kurulu ile başlayan ve arka arkaya çıkarılan
KHK‘lar ile geliştirilen saldırı dalgası, Gezi
eylemleri süreci içerisinde son noktasına
ulaşmıştır. Üyelerimiz, yöneticilerimiz gözaltına alınmış, arkadaşlarımız üzerinden
sanal bir örgüt yaratılmaya çalışılarak topluma da büyük bir gözdağı verilmek istenmiştir. “Örgüt arama TMMOB burada” diyen
mühendis, mimar ve şehir plancıları halkımız ile omuz omuza sokaklarda bu saldırıyı
püskürtmüştür. Ancak, TBMM‘deki sayısal
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gücünü demokrasinin ve toplumun taleplerinin üzerinde gören AKP, bir gece yarısı
torba yasa operasyonu ile kamusal denetim yetkilerimizi tırpanlamıştır. AKP iktidarı TMMOB‘den Gezi‘nin intikamını almaya
çalışmaktadır. TMMOB‘yi kapatmaya gücü
yetmeyenler, TBMM‘de mesleğimize ve örgütümüze darbe yapmışlardır.
TMMOB‘ye yönelik gelişen saldırı ile kentlerimiz ve doğamıza karşı gelişen yağma
süreci eş zamanlı olarak ilerlemektedir.
Kentsel dönüşüm adı altında hız kazanan
yağma ve talan süreci doğamızı ve yaşam
alanlarımızı yok etmektedir. Parklarımız,
yaşamın önemli unsurları olan kıyılarımız,
tarım arazilerimiz, ormanlarımız, derelerimiz metalaştırılarak rant uğruna piyasaya
sunulmaktadır. “Kamu-toplum yararı anlayışı” idari yapıdan uygulama alanlarına kadar tüm süreçlerden tasfiye edilmektedir.
Yasalar ve yönetmelikler ile piyasacılığın
önündeki tüm engeller, pürüzler ortadan
kaldırılmaktadır. Mühendislik, mimarlık ve
şehir plancılığı mesleği de bu anlayışa uygun olarak yeniden dizayn edilmektedir.
TMMOB, meslek alanlarımızda yaşanan
tahribata, meslektaşlarımızın sorunlarına
ve ülkemizin temel meselelerine karşı sözünü ve eylemini büyütecektir. TMMOB,
Suriye‘nin işgaline; emperyalist savaş ve
sömürü politikalarına; Kürt sorununun
demokratik çözümüne, barış ve kardeşlik
içerisinde bir arada yaşamaya engel olan

yaklaşımlara karşı ülkede ve bölgede barışı
savunmaya devam edecektir.
TMMOB, AKP iktidarının neoliberal sömürü
politikaları içerisinde yok etmeye çalıştığı
meslek disiplinlerimizi ve etkisiz-yetkisiz bir
hale getirmeye çalıştığı örgütümüzü savunmaya devam edecektir. Çünkü TMMOB‘nin
ve bağlı disiplinlerinin tasfiye edilmesi demek, kentlerimiz ve doğal varlıklarımızın
rahatça yağmalanması, dizginsiz bir sömürü düzeninin tahsis edilmesi demektir.
AKP çok iyi bilmeli ki sokağa çıkan halk
yalnız değildir. Mühendis, mimar ve şehir
plancıları ve örgütümüz TMMOB sokağa çıkanlarla, halkımızla omuz omuzadır. Çok iyi
biliyoruz ki lime lime çözülen baskı, sömürü
ve zorbalık düzenine karşı yeni bir Türkiye
sokaklarda yeşeren umut ile kurulacaktır.
TMMOB‘nin, Gezi sürecinden çıkardığı sonuç, daha fazla örgütlenme ve daha fazla
mücadeledir. TMMOB, mücadele geleneğine, mesleğine, örgütüne, halkına ve ülkesine duyduğu sorumluluk gereği durduğu
noktadan geri adım atmayacak ve mücadelesini güçlendirerek sürdürecektir.
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir
Plancıları Dayanışma Günü, kentlerimizi,
doğamızı, yaşam alanlarımızı yok edenlere,
mesleğimize, örgütümüze ve halkımıza saldıranlara karşı duranların günüdür.
Selam olsun 19 Eylül‘ü yaratanlara, selam
olsun halkı ile omuz omuza olanlara!

YENİ YAYINLAR

46

Madencilik Bülteni • Temmuz-Ağustos-Eylül 2013

(Araştırmanın tamamı için bkz: “Türkiye’de Aile
Yapısı Araştırması”)
Araştırmanın gelir dağılımıyla ilgili bölümdeki
sonuçları şöyle:
Türkiye’de yaklaşık 19 milyon aile var.

Ailelerin yüzde 1.2’sinin aylık geliri 5.600 TL ve üzeri.
Ailelerin yüzde 3.8’inin aylık geliri 3.200-5.500 TL arası.
Ailelerin yüzde 16.5’inin aylık geliri 1.900-3.000 TL arası.
Ailelerin yüzde 16.9’unun aylık geliri 1.250- 1.870 TL arası.
Ailelerin yüzde 23.1’inin aylık geliri 815-1.200 TL arası.
Ailelerin yüzde 32.1’inin aylık geliri 450-810 TL arası.
Ailelerin yüzde 6.4’ünün aylık geliri 430 TL civarında.
Araştırmadan çıkan bu veriler Türkiye’deki hanelerin %61.2’sinin ayda 1200 TL veya altında
gelirle hayatta kalmaya çalıştığını gözler önüne seriyor. TÜRK-İş ve DİSK’in tespitlerine göre
4 kişilik bir ailenin açlık sınırının aylık 1050 TL
civarında olduğu göz önünde bulundurulursa
Türkiye’de halkın üçte ikisi açlık sınırının ya altında ya da bu sınıra çok yakın bir gelirle hayatta
kalmaya çalışıyor.
Bu araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu ise AKP
hükümetinin “kişi başına düşen geliri 10.000
dolara çıkarttık” söyleminin halkın geniş kesimleri için hiçbir şey ifade etmediği. Tabii aslında
toplam Gayri Safi Milli Hasıla’nın ülke nüfusuna
bölünmesi ile bulunan bir istatistiki veri olan
“kişi başına düşen milli gelir”, “Türkiye’de Aile Yapısı” araştırmasının konu ettiği bir ailenin evine
giren toplam geliri tam olarak yansıtmamakta.
Ne var ki, tüm gelir-gider ve para aktarımlarının
toplamını hesaba kattığı için daha yüksek gözüken “kişi başına düşen milli gelir” miktarını AKP
hükümeti sanki Türkiye’de “kişi başına düşen
hane geliri” ile aynı şeymiş gibi çarpıtarak kullanmayı sürdürüyor. Halbuki kişi başına düşen

yıllık 10.000 dolar milli gelir yaklaşık 18.000 Türk
Lirasına denk geliyor, bu da aylık 1.500 liraya tekabül ediyor. Bu durumda 4 kişilik bir hanenin
eline ayda 4 x 1.500 TL yani 6.000 TL geçmesi
gerekiyor ki, yılda kişi başına 10.000, hane başına da 40.000 dolar gelir söylemi gerçek olsun.
Halbuki “Türkiye’de Aile Yapısı” araştırmasına
göre Türkiye’de ayda 5.600 TL ve üzeri (yani kişi
başına 10.000 dolar civarı) geliri olan haneler
nüfusun sadece %1.2’si!
Türkiye’deki gerçek ortalama hane gelirinin
aşağı yukarı ne kadar olduğunu anlamak için
OECD’nin 2013 yılı için Mayıs ayında yeni yayınladığı “İyi Yaşam Endeksi” raporu bize çok daha
sağlıklı bir veri sunuyor. (Raporun tamamını için
bkz: OECD Better Life Index”). OECD araştırmasına göre Türkiye’de ortalama hane geliri yıllık
13.044 dolar. Yani yaklaşık 23.500 TL. Bu da aylık
1.950 liraya denk geliyor. Tabii bu veri sadece
ortalama geliri gösteriyor, gelir dağılımını göstermiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
araştırması ise gelir dağılımındaki dengesizliği
ortaya koyması açısından oldukça çarpıcı veriler sunuyor. Araştırmanın yukarıda da özetlenen sonucuna göre Türkiye’de hanelerin sadece
%21.5’i 1.900 TL yani OECD’nin Türkiye için tespit ettiği ortalama hane geliri ve üzerinde aylık
kazanca sahip. Hanelerin %78.5’i ise 1.900 TL ve
altında gelirle geçinmeye çalışıyor.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 10 bin
578 hanede 2011 yılında yüz yüze yaptırdığı
“Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması”nın bir bölümü
2012 yılında yayınlanmıştı. Araştırmanın tamamının Şubat 2013’te internette yayınlanmasıyla
beraber Türkiye’deki gelir dağılımının içler acısı
haline dair önemli bulgular ortaya çıkmış oldu.

Mehmet Bilgiç - Maden Mühendisi

EKONOMİ KİMİN İÇİN BÜYÜYOR?
TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI DENGESİZLİĞİ
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Yani Türkiye’de ortalama hane gelirinin üzerinde gelir sağlayanlar toplam nüfusun sadece %21.5’i. Bu kesim tüm gelirlerin neredeyse
%50’sini elde ediyor. Nüfusun %78.5’i ise aylık
1.900 TL’nin altında bir gelirle hayatını idame
ettirmeye çalışıyor.
Kısacası Türkiye’de gerçek hane geliri ve gelir
dağılımı konusunda hükümet kendi yaptırdığı araştırmayla kendi yalanını ortaya çıkarmış oldu. Araştırmanın özellikle gelir dağılımı
dengesizliğinin ulaştığı vahim sonuçları ortaya koyan bölümünün kamuoyunda geniş
yankı uyandırması ve oluşan eleştiri ve tepkiler üzerine bakanlık bu kez tuhaf bir açıklama
yayınladı. Açıklamada “bir süredir çeşitli basın
yayın organlarında Türkiye’nin Aile Yapısı 2011
Araştırması sonuçlarıyla ilgili olarak gerçek dışı
yorumlar yapılmaktadır” denildikten sonra bu
“araştırma doğrudan yoksulluğu tespit amaçlı
olmadığı gibi; yoksulluk araştırmasının sistematiğine göre yapılmamış olup; sadece görüşülen
kişilerin beyanına dayalı ham verileri içermektedir” ifadeleri kullanılıyor. (Bu açıklamayla ilgili haber için bkz: “Bakanlık: Türkiye aile yapısı
araştırması yanlış yorumlandı”)
Bakanlığın bu garip açıklamasında yoksulluğun tespiti için kendi araştırma verilerinin değil
(yoksulluk oranını çok daha düşük olarak gösteren) TÜİK verilerinin esas alınması gerektiği
söyleniyor. TÜİK 2011 verilerine göre yoksulluk
sınırı sayılan kişi başı günlük 4.3 doların altında
geliri olanlar yani aylık 940 TL civarı ve altında
geliri olan 4 kişilik hanelerin oranı sadece %2.7.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı araştırmasına
göre ise 1200 TL ve altı geliri olan haneler %61.2
olduğuna göre, 940 TL ve altı geliri olanların
oranının da neredeyse %50 olduğu ortaya çıkıyor.
Hadi aradaki fark az olsa yine anlaşılabilir bir
durum ama iki devlet kurumununun yoksulluk verileri arasında nasıl bu kadar büyük bir
uçurum olabiliyor? Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın nüfusun neredeyse %50’si olarak
ölçtüğü yoksulluk oranını TÜİK nasıl oluyor da
%2.7 olarak gösterebiliyor?
Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
sonradan yaptığı açıklama ile “bu araştırmanın doğrudan yoksulluğu ölçme amaçlı olma-
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Kısacası Aile Bakanlığı’nın
araştırmasının odağı ve
yöntemi TÜİK’ten
farklı olsa da yoksulluk
oranına dair ortaya
koyduğu sonuçlar
TÜİK’in %2.7 olarak
verdiği Türkiye’deki
yoksulluk oranının aslında
gerçeklerden ne kadar
uzak olduğunu
ortaya koyuyor.
dığını” söylese de, araştırmada hane gelirine
dair elde edilen verilerin doğruluğunu reddetmiyor/reddedemiyor. “Türkiye’de Aile Yapısı
Araştırması”nın yöntem kısmı incelendiğinde
de bu oldukça kapsamlı araştırmada hane gelirinin tespitinde doğru verileri elde etmek için
özenli bir çalışmanın nasıl yürütüldüğü ayrıntılı
biçimde ifade ediliyor. Örneklemin nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak anlatıldıktan sonra yüz yüze
yapılan görüşmelerde “düşük söylenmesi” muhtemel olan hane gelirine dair beyanların, hane
giderine dair beyanlarla karşılaştırılarak ve giderin gelirden fazla beyan edildiği durumlarda
“hane gideri” beyanının “hane geliri” olarak kayda alındığı vurgulanarak hane gelirini tespitte
ne kadar hassas davranıldığı vurgulanıyor.
Kısacası Aile Bakanlığı’nın araştırmasının odağı
ve yöntemi TÜİK’ten farklı olsa da yoksulluk oranına dair ortaya koyduğu sonuçlar TÜİK’in %2.7
olarak verdiği Türkiye’deki yoksulluk oranının
aslında gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu
ortaya koyuyor.
Aslında Aile Bakanlığı her ne kadar “bu araştırma yanlış yorumlandı, amacımız yoksulluğu
ölçmek değildi” gibi tuhaf açıklamalar yapmış
olsa da, daha önce değindiğim OECD’nin Mayıs
2013 tarihli güncel “İyi Yaşam Endeksi”nde yer
alan Türkiye’de ortalama “hane geliri”ne dair
veriler ile “Türkiye’de Aile Yapısı” araştırmasının
Türkiye’deki hane gelirine dair sonuçları bir hayli tutarlı gözüküyor. Buna bakarak “Türkiye’de
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Kısacası Türkiye’de, yabancı
sermayeyi cezbetmek üzerine
kurulan, ithalat ve finans
odaklı bu ekonomik büyümeden
gerçek anlamda yararlanan ve
zenginleşenler sadece nufusun
en zengin binde 5’ten de daha
da küçük bir kesimi. Nüfusun
%99.5’inin toplam birikimleri bu
en zengin %0.5’in birikimlerinin
yarısı kadar etmezken, hükümet
hala kişi başına geliri dünya
ortalaması olan 10.000 dolara
çıkarmış olmakla övünüyor,
artan gelirin aslında sadece çok
az sayıda kişinin başına düştüğü
gerçeğini ise örtbas etmeye
çalışıyor.

Demek ki, Türkiye’nin ortalamayı yükselten en
zengin kesimi piramidin çok daha uç noktalarında yer almakta. Türkiye’deki en zengin %1’lik
kesiminin kendi içindeki gelir dağılımı ve yıllık
toplam gelir içindeki payına dair resmi bir veri
bulunmamakta. (Gelir dağılımına dair veriler
TÜİK tarafından %20’lik dilimler halinde yayınlanıyor). Bu durumda Türkiye’nin en zengin kesimine dair elimizdeki tek veri servet birikimine
dair her yıl Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Türkiye’deki
mevduat hesaplarının miktar ve dağılımına dair
yayınladığı veriler oluyor. BDDK’nın son olarak
2012 yılı sonu için yayınladığı verilere bakılırsa Türkiye’deki tüm bankalarda bulunan toplam 51 milyon civarındaki mevduat hesabının
%0.1’ine (binde birine) denk gelen 51.000 hesapta 1 milyon lira ve üzerinde mevduat bulunuyor. Bu 51.000 hesaptaki toplam mevduat ise
Türkiye’de banka hesaplarında bulunan toplam
birikimin %46’sına denk geliyor! 250.000 ila 1
milyon lira arasındaki mevduatlar ise Türkiye’deki toplam hesapların %0.4’üne denk gelen
220 bin hesapta bulunuyor ve yine Türkiye’de
bankalarda bulunan toplam birikimin %16’sına
denk geliyor. Kısacası BDDK’nın verilerine bakacak olursak bankalardaki hesapların %0.5’i (binde 5’i), Türkiye’deki toplam birikimlerin %62’sini
yani neredeyse üçte ikisini ihtiva ediyor. Tabii
BDDK’nın bu verileri sadece hesap sayısını ve
bu hesaplarda bulunan toplam mevduatı yansıtıyor. Hesap sahipleri hakkında bilgi vermiyor.
Birçok zenginin birden fazla hesabı olduğu göz
önünde bulundurulursa Türkiye’deki toplam
mevduatın %62’sinin aslında nüfusun binde
5’inden de daha küçük bir zümrenin elinde toplandığını görebiliriz. Öte yandan Türkiye’deki
hesapların %96’sının 10 bin TL ve altındaki hesapların oluşturduğunu da söylemekte fayda
var. BDDK’nın Türkiye’deki mevduat hesaplarına
dair 2006 ila 2012 yılları arasında yayınladığı
verilerden yola çıkarak yapılmış oldukça dikkat çekici bir araştırma son 6 yıl içinde üst gelir
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Daha önce Aile Bakanlığı’nın araştırmasının sonuçlarından yola çıkarak Türkiye’deki hane gelirinin neredeyse yarısının en çok gelir elde eden
ilk %21.5’lik kesim tarafından kazanıldığını ifade
etmiştim. Ne var ki, 1.900 TL ve üzerinde gelir
elde bu kesimin tamamını zengin olarak nitelemek elbette söz konusu değil. 1.900 TL’lik aylık hane geliri Türk-İŞ’in tespit ettiği aylık 3.200
TL’lik hane yoksulluk sınırının oldukça altında
bir gelire denk düşmekte. “Türkiye’de Aile Yapısı” araştırmasının sonuçlarına göre tüm hanelerin sadece %5’i yoksulluk sınırı olarak tespit
edilen 3.200 TL ve üzerinde gelire sahip. Yine
güncel OECD verilerine göre OECD ülkelerinin
ortalama yıllık hane geliri 23.000 dolar civarında. Bu Türk parasıyla ayda 3.450 liraya denk geliyor. Yani Türkiye’de OECD ortalaması civarında
ve üzerinde gelir elde edenler “Türkiye’de Aile
Yapısı” araştırması verilerine göre ayda 3.200
TL ve üzeri kazanan ilk %5’lik kesimden ibaret.
Türkiye’deki ailelerin %95’i ise OECD ortalamasının altında gelire sahip. Türkiye’de ayda 5.600
TL ve üzerinde gelir elde eden ilk %1.2’lik kesimin ortalama geliri OECD hane geliri ortalama-

sının biraz üzerinde yer alsa da, yine de gelirleri
OECD’nin en zengin %20’lik kesiminin ortalama
gelirinin altında kalıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin
en çok kazanan bu %1.2’lik kesiminin tamamını
da “çok zengin” olarak adlandırmak zor.

Mehmet Bilgiç - Maden Mühendisi

Aile Yapısı” araştırmasının aslında Türkiye’de
hane geliri ve bu gelirin dağılımına dair oldukça
gerçekçi sonuçlar elde ettiğini söyleyebiliriz.
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grubuna ait 1 milyon TL ve üzerindeki hesaplardaki birikimin enflasyon düşüldükten sonra
reel olarak %77 oranında arttığını, 10 bin TL ve
altındaki alt gelir grubuna ait hesapların ise reel
olarak %18 civarında azaldığını ortaya koyuyor.
(İlgili araştırmayı incelemek için bkz: “Zenginler
Kulübü ve Vergi Mükellefiyeti Araştırması”) Aynı
şekilde 2006’dan bu yana 20 milyon civarında
banka hesabının kapandığı, milyonlarca kişinin
de zaten hiçbir banka hesabı veya birikimi olmadığının da altını çizmek gerekiyor.
Kısacası Türkiye’de, yabancı sermayeyi cezbetmek üzerine kurulan, ithalat ve finans odaklı
bu ekonomik büyümeden gerçek anlamda yararlanan ve zenginleşenler sadece nufusun en
zengin binde 5’ten de daha da küçük bir kesimi.
Nüfusun %99.5’inin toplam birikimleri bu en
zengin %0.5’in birikimlerinin yarısı kadar etmezken, hükümet hala kişi başına geliri dünya
ortalaması olan 10.000 dolara çıkarmış olmakla
övünüyor, artan gelirin aslında sadece çok az
sayıda kişinin başına düştüğü gerçeğini ise örtbas etmeye çalışıyor.
Son olarak, Türkiye’de servet piramidinin üst
basamaklarına çıkıldıkça gelir dağılımı dengesinin ne denli bozulduğunu çok çarpıcı bir
şekilde gösterdiği için her sene Forbes dergisi
tarafından yayınlanan “En Zengin 100 Türk” listesine değinmek istiyorum. Forbes Türkiye’nin
2013 başı itibariyle son yayınladığı “En Zengin
100 Türk” listesine göre listede 44 dolar milyarderi bulunurken, milyarderlerin serveti 75.3
milyar dolara ve ilk 100’ün toplam serveti de
yedi yılın en yüksek seviyesi olan 117.85 milyar dolara ulaştı. Bir fikir vermesi açısında 117
milyar doların Türkiye’nin 795 milyar dolar olan
toplam Gayri Safi Milli Hasılası’nın %15’ine denk
geldiğini söyleyebiliriz. Yani sadece 100 kişinin
serveti tüm ülkenin milli gelirinin %15’ine denk
geliyor. Gidişatı görmek için bir önceki senenin
verilerine baktığımızda, piramidin tepesinin geçen seneye göre daha da sivrildiğini ve gelir ve
servet uçurumunun büyüdüğünü görüyoruz.
Zira 2012’de ilk 100’de 35 milyarder yer alıyordu, toplam servet ise 95 milyar dolardı. Bu da
Türkiye ekonomisinin tamamının sadece %2.2
büyüdüğü 2012 yılında en zengin 100 kişinin
servetlerini %23 gibi devasa bir oranda artırdığını gözler önüne seriyor.

Aslında utanılacak bu durum özellikle hükümete yakın yayın yapan medya kuruluşları tarafından bir övünç kaynağı olarak lanse edilebiliyor.
Örneğin Forbes listesindeki dolar milyarderi
Türkler’in sayısının 35’ten 44’e çıkmasını “Dünya dolar milyarderleri liginde 44 Türk” başlığıyla
veren Star Gazetesi “Türkiye’nin 44 milyarderi ile
milyarderler listesinde şov yaptığını, Afrika ve
Ortadoğu ülkelerine fark attığını” ifade ederken,
Kanal 7 Türkiye’nin dolar milyarderi sayısında
dünyada 7. ve Avrupa’da 2. sıraya “yükselmesi”
ile övünebiliyor. Akşam gazetesi “milyarder rekoru kırdık!” haberini zenginlerin fotoğraflarından oluşan gurur tablosuyla süslerken ekonomi
dergileri “milyarder sayısında devleri solladık”
manşetini atıyor.
Halbuki Türkiye’nin, ekonomisi kendisinden iki
ila sekiz kat arasında büyük olan Japonya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada gibi ülkelerden
daha çok dolar milyarderi çıkarmış olması bir
övünç kaynağı olmak şöyle dursun ekonomik
büyümeden toplumun çok büyük çoğunluğunun nasiplenememiş olduğunu ve gelir dağılımı dengesizliğinin uç noktalara ulaştığını ortaya koyan bir utanç tablosudur. Bu eserin baş
mimarı AKP hükümeti ise gelir adaletini sağlamaya yönelik politikalar geliştirmek yerine kendi yaptırdığı araştırmadan çıkan gelir dağılımı
dengesizliğine dair vahim tabloyu hala örtbas
etmekle uğraşmaktadır.
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Kontenjan

İlk  Yerleştirme

Ek  Kontenjan

Toplam
Kontenjan

Yerleşen  Aday

Boş  Kontenjan

TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
İngilizce
TÜRKÇE
İngilizce
İngilizce
TÜRKÇE
TÜRKÇE
İngilizce
TÜRKÇE
İngilizce
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE

216.53913
N/A
200.33809
221.65561
212.47372
202.86823
206.32261
236.85301
201.80196
213.01124
207.99187
230.34575
196.72250
269.98114
216.84066
329.60655
326.53997
251.15463
224.08769
218.60982
N/A
356.38373
197.24563
221.93309
214.04147
222.81475
201.86707

257.56205
N/A
279.60380
372.64418
253.45173
292.40373
277.29348
349.20956
248.35640
263.96042
214.60480
286.28130
311.97832
351.22871
239.94270
391.20637
355.03578
311.10102
271.97514
303.82612
N/A
394.49311
255.36519
221.93309
255.60413
256.65113
236.09776
TOPLAM

41
41
41
52
41
52
52
82
82
52
41
72
72
72
41
41
31
62
52
41
21
62
62
62
41
41
21
1371

9
0
10
6
13
22
19
82
82
15
2
72
34
72
15
41
31
62
52
20
0
62
27
1
9
4
6
768

0
0
0
2
0
0
2
3
1
0
0
1
1
2
0
0
0
2
1
1
2
0
2
0
0
0
0
20

41
41
41
54
41
52
54
85
83
52
41
73
73
74
41
41
31
64
53
42
23
62
64
62
41
41
21
1391

8
0
10
7
12
22
21
80
81
13
1
71
32
72
15
40
30
62
52
21
2
61
27
1
8
4
5
758

33
41
31
47
29
30
33
5
2
39
40
2
41
2
26
1
1
2
1
21
21
1
37
61
33
37
16
633

inceleme

Tavan  Puanı

AFYON  KOCATEPE  ÜNİVERSİTESİ  (AFYONKARAHİSAR)
AKSARAY  ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT  ECEVİT  ÜNİVERSİTESİ  (ZONGULDAK)
CUMHURİYET  ÜNİVERSİTESİ  (SİVAS)
ÇANAKKALE  ONSEKİZ  MART  ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA  ÜNİVERSİTESİ  (ADANA)
DİCLE  ÜNİVERSİTESİ  (DİYARBAKIR)
DOKUZ  EYLÜL  ÜNİVERSİTESİ  (İZMİR)
DOKUZ  EYLÜL  ÜNİVERSİTESİ  (İZMİR)  İkinci  Öğretim
DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ  (KÜTAHYA)
DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ  (KÜTAHYA)  İkinci  Öğretim
ESKİŞEHİR  OSMANGAZİ  ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR  OSMANGAZİ  ÜNİVERSİTESİ  İkinci  Öğretim
HACETTEPE  ÜNİVERSİTESİ  (ANKARA)
İNÖNÜ  ÜNİVERSİTESİ  (MALATYA)
İSTANBUL  TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL  TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ-‐    Cevher  Hazırlama
İSTANBUL  ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ  TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ  (TRABZON)
MUĞLA  SITKI  KOÇMAN  ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE  ÜNİVERSİTESİ
ORTA  DOĞU  TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ  (ANKARA)
SELÇUK  ÜNİVERSİTESİ  (KONYA)
SELÇUK  ÜNİVERSİTESİ  (KONYA)  İkinci  Öğretim
SÜLEYMAN  DEMİREL  ÜNİVERSİTESİ  (ISPARTA)
ŞIRNAK  ÜNİVERSİTESİ
UŞAK  ÜNİVERSİTESİ

Taban  Puanı

ÜNİVERSİTE  ADI

EĞİTİM  DİLİ

2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA
GÖRE
MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİNE YERLEŞEN
2013  YILI  ÜNİVERSİTE  YERLEŞTİRME  SONUÇLARINA  GÖRE  MADEN  MÜHENDİSLİĞİ  BÖLÜMLERİNE  YERLEŞEN  ADAYLARIN  SONUÇ  İNCELEMESİ
ADAYLARIN SONUÇ İNCELEMESİ

*  Birinci  Öğretimlerde  en  yüksek  MF-‐4  394,49311  puanla  yerleştirme  ORTA  DOĞU  TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ  (ANKARA)  Maden  Mühendisliği  (İngilizce)
bölümüne  yapılmıştır.
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54.49
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ENJA
N
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2013  YILI  SONUÇLARI
ÖĞRETİM  
TÜRÜ
BİRİNCİ  VE  
İKİNCİ    
1391
ÖĞRETİM  
TOPLAMI
2012  YILI  SONUÇLARI
ÖĞRETİM  
TÜRÜ
BİRİNCİ  VE  
İKİNCİ    
2007
ÖĞRETİM  

BOŞ

1094

54.51

913

Yalçın Çiringel- Maden Mühendisi

üyelerden

TOPLAMI
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ZEKİ DOĞAN’DA DİL SÜRÇMESİ: “HALBUSAM Kİ…” !
Zeki Doğan’ın sayısız dil sürçmelerinden
biri, belki de en ünlüsü, “halbusam ki”dir!
Sözcük, “oysaki”, “aksine olarak”, “öyle iken”,
“oysa” ve “gerçek ve doğrusu şudur ki” anlamlarına gelirken Zeki’nin kelime dağarcığında değişerek “halbusam ki”ye dönüşmüştür.
Garip, bu sözcük yüzünden az çekmedi
benden. Öyle ki zamanla roller değişti, o bu
sözcüğü terk ederken ben ise her cümlenin
başında “halbusam ki”yi kullanır oldum.
Bana kızmaz, yalnızca belli belirsiz bir yüz
mimiğiyle gülümserdi. Bilirdim, o bu gülümsemeyle yetinmez, yüreğinin derinliklerinde güleç yerler açardı.

KUL AŞIK
“Yarim senden ayrılalı
Hayli zaman oldu gel gel
Bak gözümden akan yaşım
Ab-u revan oldu gel gel (...)
Kul Aşık ever varmaya
Varıp da haber sormaya
Yetiş namazım kılmaya
Seni seven öldü gel gel”

Zeki Doğan öldü!
Doğru mu bu?
Sakın bu ölüm bir dil sürçmesi olmasın !
Evet, Doğan’ın ölümü olsa olsa bir dil sürçmesiydi !
“Halbusam ki”, bu yürekli dostum, canım
ciğerim, sigarası karanfil kokan arkadaşım
hayata biraz asılsaydı, olmaz mıydı?
Zeki için yazdığım yazı bana çok sevdiğim
bir türküyü çağrıştırdı.

Sözü Kul Aşık’a, müziği Yavuz Top’a ait ‘Yarim Senden Ayrılalı’da gerçek bir sevda öyküsü dile geliyor. Ruh coşkunluğunun ne
olduğunu duyumsamak için bu türküyü
dinlemek yeterlidir:

Madencilik Bülteni • Temmuz-Ağustos-Eylül 2013

Laik ve çağdaş eğitim sistemi yerine gerici
bir eğitim sisteminin sonuçları coğrafyamızda çok büyük acılar yaşanarak görülmektedir. AKP sözcülerinin “Bütün okullar
imam hatiplileştirilecektir”, “Dindar bir
nesil yetiştireceğiz” ve “Laik Cumhuriyetin
yerini daha İslami bir yapıya bırakmasının
zamanı gelmiştir” sözleri niyetleri açıkça
ortaya koymaktadır.
Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolu, bilimsel bilgi üreten ve uygulayan nesiller yetiştirmekten geçmektedir.
Birleşmiş Milletler 2011 “İnsani Gelişmişlik
Endeksi”nde Türkiye’ye, 187 ülke arasında
92. sırada yer verilmiştir. Bu sonuçla Türkiye, “yüksek insani gelişme” sınıfındaki ülkeler ortalaması ile Avrupa ve Orta Asya ülkeleri ortalamasının altında kalmıştır. Cinsiyete Dayalı Gelişmişlik Endeksi’nde Türkiye, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin
bile arkasında, 109 ülke arasında 101. sırada yer almıştır. Freedom House 2012 Dünyada Özgürlükler Raporu’na göre, Türkiye

kısmen özgür bir ülkedir. Sınır Tanımayan
Gazeteciler Örgütü 2011/2012 Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre 179 ülke arasında
Türkiye 148. sıradadır. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne (AİHM) göre, üye 47 devlet
içinde Türkiye en fazla dosyası olan ve en
fazla hak ihlali yapan devlettir.
Dünya Ekonomik Forumu 2011 Kadın-Erkek Eşitliği Raporu’na göre Türkiye 135 ülke
içinde 122. sırada yer almaktadır. Türkiye’de
kadına karşı şiddet giderek artarken, kadınların sadece yüzde30’u çalışma yaşamında
yer almaktadır. Legatum Institute Uluslararası Refah Endeksi’nde Türkiye 110 ülke
içinde 75. sıradadır ve Avrupa’nın toplumsal refah bakımından en geri ülkesidir. Son
olarak, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 2010
raporunda, 134 ülke arasında Türkiye’ye
128. sırada yer verildiğini de belirtmek gerekir. Türkiye’yi 129. sırada İran, 130. sırada
Suudi Arabistan izlemektedir.

üyelerden

Bir eğitim-öğretim yılı daha sancılı bir şekilde başladı. AKP iktidarının geldiği günden
beri kendi önceliklerine göre şekillendirdiği eğitim sistemini adeta yaz boz tahtasına
çevirerek ülkemizin ve milyonlarca öğrencinin geleceğini zora sokmuştur. 4+4+4
uygulaması, ders müfredatlarındaki değişiklikler ve en son yönetmeliklerdeki düzenlemelerle çağdaş, bilimsel eğitimden
uzaklaşılarak; sorgulamayan, araştırmayan
bir nesil yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Nahit Arı- Maden Mühendisi

AKP, BİLİMİN AYDINLIĞINI KARARTAMAZ

Bütün bunlar eğitim sisteminin neden olduğu sonuçlardır. Bu olumsuzlukları düzeltmek yerine “eğitimde reform” adı altında daha gerici bir eğitimi dayatmak ülkemize ve geleceğimize yapılacak en büyük
kötülüktür.
Bilinmelidir ki; bilimsel bir eğitim olmadan
aydınlanma ve çağdaşlaşma olmaz, Laiklik
olmadan demokrasi olmaz.
Bunun aksi bir çalışmayı yapanlar ve sessiz
kalanlar tarih önünde büyük bir sorumluluk altında olacaklardır.
Çağdaş,Yurtsever Maden Mühendisleri;
çağdaş, laik ve demokratik bir Türkiye için
mücadelesini tüm kararlılığıyla sürdürmeye devam edecektir.
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röportaj
Özay GÖZTEPE

GEZİ PARKI İSYANININ SINIFSAL KARAKTERİ,
GÖRÜNÜMÜ, NEDENLERİ VE OLASI SONUÇLARI,
DİRENİŞİN KURUMSALLAŞMASI; SOSYALİST SOLUN VE
KÜRT HAREKETİ’NİN DİRENİŞTEN ÇIKARMASI GEREKEN
SONUÇLAR HAKKINDA PROF. DR. KORKUT BORATAV’LA
KONUŞTUK
Gezi Parkı’na saldırının ardından yaşanan direniş, sınıfsal bir karşı koyuştan çok
orta sınıf isyanı görüntüsü taşıyor. Bunun
nedenleri ve olası sonuçları konusunda
neler söyleyebilirsiniz?
Korkut Boratav: Marksist perspektifle bakıyorsak, orta sınıflar terimine kuşkuyla
yaklaşmamız gerekiyor. Dikkat ediniz “terimine” diyorum; “kavramına” değil; zira,
Amerikan siyaset bilimi gevşekliği içinde
kullanırsak, “orta sınıflar”ın tanımlanması o
kadar güçtür ki, bu ifadenin “kavram” mertebesine layık olmayan iki sözcükten ibaret
olduğunu söylemek zorunda kalırız. O zaman, Gezi direnmesine katılanların hangi
niteliklerine bakılarak “orta sınıf isyanı görüntüsü” ileri sürülüyor. Bunu irdelemeye
çalışayım.
Bir kere, bir “dışlama” yapılıyor ve direnmecilerin saflarında işçilerin veya işçi sınıfının yer almadığı ileri sürülüyor. İşçi sınıfının örgütleriyle, programıyla direnişe katılmadığı doğrudur; ama kastedilen işçi sınıfı
mensuplarının da yokluğu ise, bu iddianın
nesnel geçerliğinin ciddiyetle düşünüldüğünü sanmıyorum? Yokluğu ileri sürülenler
kimlerdir? Varoş sakinleri mi? Sanayi sektörünün mavi yakalı işçileri mi? Üniversite
diploması olmayan beyaz/mavi yakalı ücretliler mi? Aile kökenlerinin yukarıda sayılan gruplardan biri olan öğrenciler mi?
“Evet, bu gruplar katılmıyor!” iddiasında ısrar edenler varsa, tam aksi bir yaklaşımı izleyerek, Ankara’da polis kurşunuyla beyin ölümü gerçekleşmiş olan Ethem Sarısülük’ün
bir OSTİM işçisi olmasından başlayıp, diğer
direnme kurbanlarının sosyal profilleri veya
en etkili direnmecilerin başında yer alan “taraftar grupları”nın sınıfsal bileşimi üzerinde
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tartışmaya başlayabiliriz; ama fazla yararlı
olacağını sanmıyorum. Geleneksel işçi sınıfının içinde yer alan ilerici, laik, solcu,
demokrat insanların Taksim direnişiyle başlayan kalkışmalara katılmamaları mümkün
olabilir mi? Öte yandan, Gezi direnişçilerinin
büyük çoğunluğunun bazı ortak toplumsal
özelliklerinin olduğunu da kabul etmeliyiz.
Bu ortaklıkları, “orta sınıflar” yaftasının
dışına çıkarak betimlemeye çalışalım. Bir
kere, direnme eylemlerine katılan insanların önemlice bir bölümü üniversite ve lise
öğrencilerinden oluşuyor.
Bunlar için “orta sınıf” nitelemesi anlamsızdır. Sınıfsal kökenlerine (ebeveynin toplumsal profiline) ilişkin bir şey bilemiyorsak
susalım. Ancak, öğrencilerin nesnel konumlarının en geniş anlamıyla potansiyel
işçi sınıfına aidiyet olduğu söylenmelidir.
Okulları, onları yakın bir gelecekte nitelikli
(yani eğitimli ve beyaz yakalı) işgücü arzının öğeleri olmak üzere eğitmektedir. Dahası, kapitalizm onlara işsizlik vaat etmektedir. Bu nedenle ilk aşamada yedek emek
ordusunun saflarına girecekler ve nesnel
konumlarıyla en genel anlamda işçi sınıfının öğeleri olacaklardır.
Üniversite öğrencilerinin (diyelim) on yıl
ileriye taşınmış türevleri de direnmecilerin
kalabalık safları içinde yer alıyor: Üniversite
lisans
(ve
sonrası)
diplomalarıyla
tanımlanan nitelikli emek sahipleri ve bu
nitelikleriyle daha çok “hizmetler” diye
tanımlanan karmaşık sektörde çalışan
ücretliler… Bu insanların işsizleri “ücretli
emekçi” konumunu yitirmezler. “Hizmetler”
sektörünün niteliksiz emek gerektiren işlerinde çalışanlara gelince, bunların içinde
üniversite diplomalıların sayısının giderek
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Bu insanların çalıştıkları (ve “hizmetler” sektörünün uzantılarını oluşturan) faaliyet kollarının ve doğrudan doğruya icra ettikleri
iş sürecinin “üretken” olup olmaması tartıştığımız bağlamda önem taşımaz. Ücretli
işçiler olarak ya doğrudan doğruya işverenleri için artık değer yaratmaktadırlar veya
işverenin başka sektörlerden aktarılan artık
değere erişmesini, el koymasını sağlayan,
kolaylaştıran bir emek süreci icra etmektedirler. Ve en geniş anlamda gerçek veya
yedek emek ordusunun öğeleridir. Kısacası,
bugünün koşullarında nesnel olarak, yani
kendiliğinden işçi sınıfının içinde yer almaktadırlar ve bu sınıfın niceliksel olarak
önemli bir öğesini oluşturmaktadırlar.
“Orta sınıflar” bloğunun içine tıkıştırılan (ve
yukarıdakilerle bağlantılı) önemli bir katmandan daha söz etmemiz gerekiyor: Hekim, avukat, danışman, mimar, mühendis,
mali müşavir gibi genellikle eğitim yoluyla edinilmiş becerilerini işverenlere değil,
“müşterilere” satarak geçimlerini sağlayan
bağımsız profesyonel gruplar… Bu katman, nitelik, ideoloji, değer sistemleri ve
hayat tarzları bakımından yukarıda belirlenen çerçevedeki (eğitimli, beyaz yakalı)
işçi sınıfı ile benzerlikler taşımaktadır; ama
üretim ilişkileri açısından sınıfsal farklar ağır
basar. Buna karşılık, bir başka sınıfsal akrabalık söz konusu mudur?
Küçük eşiklerin üzerinde işçi istihdam etmiyorlarsa, şirketleşmeleri söz konusu değilse, bunları küçük burjuvazi konumunda
kabul etmek düşünülebilir. Buna göre, üretim araçlarının (toprağın, atölyenin, âlet/
edevatın ve mesleğin gereğince belirlenen iş araçlarının) sahibi olan ve geçimini
esas olarak kendi (ve ailesinin) emeğiyle

Toplumsal işbölümündeki dolaysız konumları kapitalist ilişkilerin veya basit meta üretiminin içinde değildir. Geçimleri hizmet
satışlarına dayanır. Satılan hizmet, hekimler, mühendisler, eğitmenler gibi meslekler
söz konusu olduğunda, “üretken” sayılabilir;
ama bu durumda küçük meta üretimi için
öncelik taşıyan (dolaysız üretici ile ticarî/
malî sermaye arasındaki) bölüşüm karşıtlıkları geçerli veya önemli değildir.

röportaj

kazanan köylü, zanaatkâr ve bağımsız/profesyonel katmanlar küçük burjuvaziyi oluşturmaktadır. Kapitalizmin belirleyici karşıtlığını oluşturan iki ana sınıfın (işçi sınıfının
ve kapitalistlerin) dışında yer almaları; sınıf
mücadeleleri tablosundaki belirsiz, bazen
kaygan konumları da ortak özellikler olarak görülebilir. Ne var ki, profesyonel gruplar, üretken küçük burjuvaziden niteliksel
olarak farklılaşmıştır.

Özay GÖZTEPE

arttığı bilinmektedir. Bu nedenle de bu grubun uğraşları, işleri, artık, “beyaz yakalılar”
konumuna uygun (ve geleneksel işçi sınıfından ayrışmayı hedefleyen) yeni terimlerle adlandırılmaktadır: Tezgâhtar, bekçi,
sekreter, “büro, satış güvenlik personelleri,
elemanları” konumlarına terfi etmişlerdir;
zira giderek artan bölümlerinin üniversite
diplomaları vardır.

vukatları, malî müşavirleri, danışmanları
kapsayan ve üretken olmayan hizmet sunumları ise, ekonominin diğer (üretken)
kesimlerinden kaynak (artık) aktarımına gereksinim duyarlar. Her iki durumda da gelirlerin kaynağında diplomayla, uygulamayla
edinilen gerçek bir melekeden, beceriden
oluşan veya (faaliyete izin veren lisansa,
belgeye bağlı olarak) yapay olarak yaratılan
bir kıtlık rantı yer alır.
Bu özellikler nedeniyle, ayrıca üstyapı
düzlemlerinde (siyaset, ideoloji, kültür,
hukuk alanlarında) önemli ağırlıkları, etkileri olan bağımsız profesyoneller katmanının, sömürülen dolaysız üreticiler bloğunda yer alan küçük üreticiler sınıfının
dışında düşünülmesi daha uygundur. Keza,
nesnel olarak kapitalist ilişkiler içinde yer
alan nitelikli ücretli emek (nesnel olarak
işçi sınıfı) konumunda da yer alamazlar.
Geleneksel Marksist sınıflaşma çerçevesi
içinde yer alabilecek tek orta sınıflar kategorisi, bağımsız profesyonellerdir. Bağımsız
profesyoneller içinde, örneğin hekimlerden, avukatlardan direnme eylemlerine
küçümsenmeyecek katılımların olduğunu
biliyoruz; öğreniyoruz. Meslek gruplarını
temsil derecesi bir yana, eylemci profesyo-
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nellerle nitelikli işçilerin politik tavırlarının
paralel seyretmiş olduğu görünmektedir.
Ancak, toplumsal işbölümü ve emek süreci
içindeki farklılaşmaları olası ayrışmalara da
yol açabilecektir. Örneğin ikinci grupta istikrar arayışları, dolayısıyla uzlaşmacı tavırlar daha erken öne çıkabilir. En geniş özgürlük alanı ise öğrencilere ve işsizlere aittir.
Gezi direnmesinde sınıfsal bir karşı koyuş
var mıdır? Eylemleri tetikleyen olaya, Taksim projesinin uygulanmaya başlamasına
baktığımızda, kanımca, olgunlaşmış bir sınıfsal tepki vardır: Yüksek nitelikli, eğitimli
işçiler, yarınki sınıf yoldaşları (öğrenciler)
ile birlikte, profesyonellerin de katılımıyla, kapkaççı burjuvazinin ve onunla bütünleşmiş siyasi iktidarın devâsa kentsel
rantlara el koyma girişimine karşı çıkmaktadır.
Bu, yağmacı kapitalizme karşı olgunlaşmış
bir sınıfsal başkaldırıdır. Sınıfsaldır; zira,
burjuvaziye ve onun devletine karşıdır; onlarla kader birliği değil, kader karşıtlığı içinde olan insanların ortak hareketidir. Ayrıca,
olgunlaşmış bir sınıf hareketidir; zira, karşı
cephe ile kısa vadeli ve doğrudan bir bölüşüm karşıtlığı söz konusu yoktur.
Başbakan da şaşkınlıkla soruyor: “Taksim
projesi hanginize zarar verdi? Niye karşı çıkıyorsunuz?” Doğrudur, İstanbul’un merkezinin rant yağmasına açılması, direnmeye
kalkışan insanların gelirlerini, ücretlerini,
çalışma koşullarını bozmamakta, ödedikleri
kirayı, kredi faizini, öğrenci harçlarını, benzin fiyatını ve enflasyonu yukarı çekmemektedir.
Sömürü oranının, artık değerin yükseldiği
bir operasyon yapılmamaktadır. Yapılan,
toplumun (halkın) geçmiş kuşaklarından
devralınmış ortak varlıklarının siyasi iktidarlar tarafından kapkaççı bir burjuvaziye peşkeş çekilmesidir.
Direnenler, bir anlamda, geçmiş kuşak halklarının bugüne devrettiği ortak varlıklarının
burjuva mülkiyetine dönüşmesine karşı çıkıyorlar. Başbakana baktıklarında bu özelliği algılıyorlar ve bu nedenle tepki gösteri-
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yorlar. Bu anlamda üst düzeyde, olgunlaşmış bir sınıfsal tepki söz konusudur.
Sınıfsal tepkinin olgunluğunun, hızla ve
kendiliğinden bir siyasi çizgiye dönüşmesiyle de ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu
çizginin, aydınlanmacı ve sınırsız (dolaysız)
demokrat özellikleriyle tanımlanabileceğini düşünüyorum. Temsilî demokrasinin
tuzakları algılanmıştır: Kapkaççı burjuvazinin iktidarına ve İslamcı-faşist bir rejime
dönüşmüştür. Çözüm, “her yer Taksim; her
yer direniş…” Bu, işçi sınıfının tarihsel özlemi olan sınırsız, dolaysız demokrasi çağrısıdır.
Büyük devrimci Mao Zedung şöyle diyor:
“Dünyada kargaşa (kaos) var; durum çok
iyi…” Taksim’deki öğrenciler, aydınlar, işçiler, kafa emekçileri bizlere bu kargaşayı
armağan ettiler. Elbette sonunda yenilecekler; ama diyalektiğin “evrensel” yasası işleyecektir: Türkiye’yi bir üst düzleme taşıyarak ve sosyal mücadeleler tarihine önemli
bir armağan bırakarak…
Bu direnişin kurumsallaşması, ikili iktidar
durumunun yaratılması için neler yapılabilir?
Tarihsel benzetmelerde ihtiyatlı olmak gerekir. Acele etmeyelim.
Sosyalist solun ve Kürt Hareketi’nin direnişten çıkarması gereken dersler nelerdir?
Korkut Boratav: Sosyalist solun Türkiye
Cumhuriyeti, “Cumhuriyet’in kazanımları”
olguları ve bunların sembolleri ile barışmayı öğrendiğini umut ediyorum.
Kürt Hareketi’nin ise, Türk halkının eski bir
özdeyişindeki (“körle yatan, şaşı kalkar”) bilgeliği algıladığını ummak isterim: İslamcı
faşizm ile uzlaşarak demokrasiye, özgürlüğe kavuşmak mümkün değildir.
Direnme hareketinin Kürt Hareketi’ne doğal müttefiklerini göstermiş olduğunu da
umuyorum. Bu gözlemin tersi de geçerlidir;
ama Kürtlerin sorumluluğunun daha ağır
olduğunu düşünüyorum.
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Onunla ilgili haberi okuduğumda donup kalmıştım. Okumayı bitirdiğimde, ruhumu sarmalayıp kuşatan,
kekremsi bir duygu ile birlikte, sevineyim mi, üzüleyim mi? Bilemdim.
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Onun da, bizlerin de, okuldaki en samimi arkadaşlarımızdan olan sevgili Abuzer dayıya bir ara onu sorduğumda,
“90'lı yılların başında vefat ettiğini duyduğunu” söylemesinden kaynaklanan bir şaşkınlıktı benimki.
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Pratik zekası en üst düzeyde olan arkadaşlarımızdandı. Zonguldak’ta yazılamaya çıktığımız geceler, polisle
kovalamaca içinde karşılıklı satranç oynar gibi geçerdi. Özellikle okulun girişinde ki Otobüs durağındaki
yazılama hem bizim için, hem de polis için o zamanlar çok stratejik bir nokta olurdu. Biz yazardık, hemen
arkamızdan polisler yazıları silerdi. Aynı gece içinde kısa bir zaman sonra biz tekrar yazardık, bu böyle devam
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Abisi Özcan Yılmaz o günleri şöyle anlatır: “32 yıldır sokaklarda kalm
Kardeşim Zonguldak Üniversitesinde Maden Mühendisliği bölümünde
patlak verdi. O sıralarda Zonguldak’ta bulunan kardeşimi siyasi neden
boyunca Zonguldak Cezaevinde kalan Hüseyin’den haber geldi. Bende
Emniyet Müdüründen ricada bulunarak ceza evinden çıkarttım ancak o
olmadı.”

zaman sohbetlerin baş konusu olmuştu..
En keyifli günlerimizden birisini yaşamıştık
o gün hep birlikte.
Bursa’da okuduğu günlerde yoğun biçimde yaşadığı “takip ediliyorum, öldürüleceğiz” duygularının kaynaklık ettiği kapalı
alan fobisi, Zonguldak’ta tam kayboldu
zannedilirken, bir akşam üzeri Abuzer dayı
ile birlikte kaldığı öğrenci evinde ders çalışırken, sokakta top oynayan çocukların bir
şutu ile, dibinde ders çalıştığı cam büyük
bir ses ile kırılınca , akşam eve gelen Abuzer
dayı onu ranzanın altında şok geçirmiş bir
halde bulur. Bu şoku çok kısa bir zaman süresinde hepimizin yakın ilgisi, dostluğu ve
yaratılan güven ortamı ile aştı.
Esas sarsıcı travmayı Bursa’da aynı evde kaldığı ve çok sevdiği arkadaşı Latif Can’ın, 7
TİP’li arkadaşı ile birlikte Ankara’da kaldığı
evde öldürülmesi ile yaşadı. O günlerde birden çöken Hüseyin, Abuzer dayı ile birlikte
Bursa’ya Latif Can’ın cenazesine gitti. Dönüşte içine kapanan, sürekli tedirgin ruh halinde
olan, geceleri kaldığı evlerde sürekli bunalan
ve kendisini sürekli evin bahçesine atan biri
durumuna gelmişti. Onun bu durumundan
dolayı okulda onu uzaktan tanıyanlar nezdinde lakabı, “Deli Hüseyin” olmuştu. Bu
lakabına onu seven arkadaşları her duyduklarında müdahale ederek, “Her Dev-Genç’li
biraz delidir. Deli olmayan Dev-Genç’li
olamaz” diyerek, lakabı en son olarak “DevGenç’li Hüseyin” olmuştu.
O bunalımlı günlerini bizim onunla olan
dostluğumuz sayesinde aşmış ve yeniden
aramıza dönmüştü, ancak bu sefer kapalı
alan fobisi ve öldürüleceğim korkusu çok
sık periyotlarda depreşerek geliyordu. Bizim onunla ilişkimiz, onu içten ve çok samimi olarak sadece dinlememizle geçiyordu.
Zaten o da, onu dinlemeyenlere ve onun
bu durumuna gözleriyle olsa bile şaşkınlığını belirterek bakanlara,tek kelime bile içini
dökmüyordu.
O günlerde bir doktor arkadaşa, Hüseyin’in
durumunu ve bizim ona yaklaşımımızı anlattım. Zonguldak’ı korkudan terk etmedi-
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düşündük.
O günden
beri olduğunda
tam 32 yıldır sokaklarda
yatıyor. Kapalı alan
ğini, ancak
bizimle
rahatladığıfazla
etkiliyor.
….
“
nı ve durumunu çoğunlukla aştığını detay-

larıyla anlattım ve ne yapılması gerektiğini
sordum. Doktor arkadaşımız en doğrusunu
yaptığımızı, samimi güvenilir bir ortam yaratmaktan, onu dinleyerek ona terapi imkanı yaratmaktan ve diğer detaylardan vs bahsetti. Bizim ona yüreğimizi açmamız ve onu
dostça sabırla dinlememiz, bilmeden ve
farkında olmadan hastalığını tam olarak tedavi etmeyi sağlamasa da, okulunu okumasına ve yaşamını aramızda devam ettirmesine yaradığını öğrenmiş olduk. Bu durum
böyle sürüp gitti, 12 Eylül darbesine kadar.
12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte, Nasıl nar’ın
yere düşmesiyle taneleri odanın dört bir yana
dağılırsa, darbenin olmasıyla birlikte hepimiz dört bir yana nar taneleri gibi dağıldık.
Kimimiz Zonguldak’ta, Kimimiz Ankara’da,
Kimimiz İzmir’de vs tutuklandık. Kimimiz
kaçarak saklanmak durumunda kaldık. Vs...
İşte o günlerde Hüseyin tek başına kalır. Artık onu dinleyecek, ona güven verecek kimse yoktur, Ona dostça davranacak kimse kalmamıştır. Zonguldak’ta kendisini sokaklara
attığı bir gece, “nasıl önemli birisi olduğunu anlattığı, çok önemli birisi olduğu
için de öldürüleceğini” vs anlattığı kişiler
onu ihbar ederler. Onu ilk gözaltına alanlar,
onun psikolojik durumunu bilmeyen darbe
görevlileri de onun anlattıklarını ciddiye alarak, çok zalimce davranırlar. Daha sonra abisi
Özcan Yılmaz’a haber verirler.
Abisi Özcan Yılmaz o günleri şöyle anlatır:
“32 yıldır sokaklarda kalmasının tek nedeni
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Abisi Özcan Yılmaz devamla, sonraki günlerini de şöyle anlatır: “Cezaevinde kaldığı
süre boyunca kardeşim dövüldüğünü anlattı. Bu olayların üzerine kardeşimi Torbalı’da
yanıma getirdim. Torbalı’da da kısa bir süre
tutuklandıktan sonra kardeşimde bir değişim
görmeye başladık. Bunun üzerine kardeşimi
birçok hastaneye götürdüm ve burada ona
şizofreni tanısı koyuldu …… Hüseyin’i rahmetli annemin evine yerleştirdim. Bir süre
sonra kardeşim kaldığı evi yaktı. Daha sonra
başka bir yere yerleştirmemize rağmen orayı
da yaktı. En sonunda onu rahat bırakmayı
düşündük. O günden beri tam 32 yıldır sokaklarda yatıyor. Kapalı alanlarda kalma korkusu Hüseyin’i oldukça fazla etkiliyor. …. “
12 Eylül darbesinin ne kadar zalim bir darbe olduğu anlatılırken, hep idam ettiği, tutukladığı, işkence yaptığı insanlar nezdinde
anlatılır. Nedense 12 Eylül Faşist darbesinin
bu şekilde paramparça ettiği, ezip paspas
ettiği insan kişiliklerini hatırlamak ve ortak
hafızadaki yerini almasını sağlamak çoğumuzun aklına gelmez. Sanki bunlar 12
Eylül’ün çok küçük günahlarıymış gibi gelir
çoğumuza.
Toplumun derinlerindeki hücrelerine verdiği bu derin tahribat ve zararlarla, 12 Eylül
darbesinin günahları çok daha fazla affedilmez boyuttadır, diye düşünüyorum. 12 Eylül
toplumun oturmuş ve dengesini bulmuş
toplumsal dinamiklerini alt üst ettiğinden,
Hüseyin gibilerin dünyasını da alt üst etmekle kalmayıp, onları attığı sokaklarda bile
yapayalnız yaşamalarına sebep olmuştur.
Şimdilerde Hüseyin, İzmir-Torbalı’da sokaklarda yatıp kalkan bir insandır. Yolunuz

Ne olurdu Hüseyin, sana sihirli bir değnek
değseydi de, sen yeniden aramıza eskisi
gibi dönseydin, ne kadar güzel olurdu. Bizleri gördüğünde yüzümüze boş boş gözlerle değil de, bizleri tanıyarak ve anılarını
hatırlayarak, güleç yüzünle aramıza geri
dönsen. Ben senin bir gün bunu da başaracağına inanıyorum. İşte ben o zaman, bana
yaptıklarını da unutarak, Kenan Evren’i affedeceğim. Sana yaptıklarını, sen bu durumda yaşadığın sürece, Kenan Evren’i hiçbir
zaman affetmeyeceğim.

yorum

oralara düşerse, elinizden gelen yapabileceğiniz pozitif bir şeyler varsa, Torbalı’da
“Maden Mühendisi Hüseyin” diye kime
sorsanız size gösterirler. 12 Eylül Darbesinin acımasızlığının, zalimliğinin, zulmü’nün
bir abidesi olarak orada, İzmir-Torbalı’da bir
yerde durmaktadır.

Ergün EŞSİZOĞLU

80 ihtilali’dir. Kardeşim Zonguldak Üniversitesinde Maden Mühendisliği bölümünde eğitimini tamamladıktan sonra 80 ihtilali patlak verdi. O sıralarda Zonguldak’ta bulunan
kardeşimi siyasi nedenlerden dolayı hapishaneye attılar. 23 gün boyunca Zonguldak
Cezaevinde kalan Hüseyin’den haber geldi.
Bende kardeşimi dönemin Zonguldak Valisi
ve Emniyet Müdüründen ricada bulunarak
ceza evinden çıkarttım ancak o günden sonra kardeşim hiç eskisi gibi olmadı.”

Kenan Evren mahvettiği insanların ahlarıyla, yaşamlarını gasp ettiği kul haklarıyla, en
önemlisi de bu insanların lanetiyle birlikte
anılacak. Hüseyin Yılmaz ise O güzel yüreği
ile, dostluğu ile, okulda karşılığını bulamadığı “biricik aşkıyla”, derneğe katkı olsun
diye kendi parasıyla başladığı ve sonrasında iyi niyetinden dolayı iflas ederek batırdığı ticaret hayatıyla, dost sohbetleriyle, anılarıyla, hepimizin anılarında ve yüreğimizin
en güzel köşesinde bir yerlerde yaşayacak.
Keşke Hüseyin’i mahkemeye götürüp sağlıklı bir şekilde konuşmasını sağlayabilseydik. Keşke elimde imkan olsa da Kenan
Evren’e, bu parçaladığı paspas ettiği hayatları anlatıp, yarattığı eserlerini ona gösterebilseydik. Kenan Evren tam teşekküllü bir
hastahanede günlerini yaşarken, Hüseyin’e
ise sadece sokaklar sahip çıkıp yüreğini açmıştı. Kenan Evren 32 yılını Marmaris’teki
sarayında geçirirken, Hüseyin sokakta bir
köşe başında çöplerin arasında geçirmişti
yıllarını.
Kenan Evren darbeden sonra 12 Eylülzade olurken, Hüseyin Yılmaz ise 12 Eylülzede olmuştu.
Sevgiyle kalın.
11.09.2013
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kültür-sanat

BİR KİTAP
SUNUŞ
Odamız 2007 yılında madencilerin neler
yaşadığını, neler duyumsadığını bir de öykülerle anlatılsın diyerek ‘Madenci Öyküleri’
yarışmasını düzenlemiş ve seçici kurul üyelerince değerlendirilen ve seçilen 19 öyküyü ‘Madenci Öyküleri’ – Çığlık - kitabında
buluşturmuştur. Söz konusu kitabın sunuşunda önümüzdeki yönetim kurulumuzca
önümüzdeki dönemlerde de benzer yarışmaların sürmesi ve ürünlerin kitaplaştırılmasının hedeflendiği belirtilmiştir.
42. Dönem Yönetim Kurulumuz bu hedefi bir görev olarak kabul ederek çalışma
programı kapsamına almış ve 2011 yılında
benzer bir yarışmanın yapılmasına karar
vermiştir.
Madenci Öyküleri Yarışmasına can veren
dostlarımızdan aldığımız güçle yarışma bu
kez sadece öyküyle sınırlanmamış, öykünün yanı sıra şiir, masal, anı, günce, yaşam
öyküsü, özyaşam öyküsü, röportaj ve benzer türler de dahil edilmiştir.
Aralarında üyelerimizin de bulunduğu 130
yazar tarafından yazılan 167 ürün seçici kurul üyelerince değerlendirilmiş ve seçilen
19 ürün bu kitapta buluşmuştur.
Eşlerinin hayır dualarıyla ve çocuklarının
masum gülüşüyle işlerine uğurlanan maden
emekçileri emek yoğun bir çalışma sürdüKİTAP HAKKINDA
Yazılı ürünlerin yarıştırılması olgusu,
çoğumuza yanlış gelse de, aslında bu ve benzeri yarışmalarda amaçlanan, edebiyatın anlatım gücüne yaslanarak konunun yeterince
ortaya konulması, böylelikle duyurulmasıdır.
Tabii bu arada hayli ihmal edilen gerçekçi
edebiyatımıza da taze kan sağlamaktır. Böylelikle bu önemli gerçeğimizi gündemde tutmaktır Peki, yarışmalarla yeni yazarlar ortaya
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rüp, sektörün doğası gereği çok tehlikeli işleri yapmaktadır. Kazmasını her vuruşunda
bu uğurda hayatını kaybeden arkadaşının
hayalini gören, hayatını acıyla ve dayanışmayla yoğuran emekçiler, her gün yaşamını
ortaya koyarak onurlu bir hayat sürdürebilmek ve çocuklarına umutlu bir gelecek bırakabilmek için çalışmaktadır. Her gün “uğur
ola” diyerek yerin metrelerce altına gönderilip, “geçmiş olsun” diye karşılanan bu onurlu
mesleğin mensuplarına tüm toplumun şükran borcu vardır. Onların bu zorlu yaşamlarını paylaşmak bizim için bir görevdir.
‘Madenci Edebiyatı Yarışması’nda ürünleri
değerlendiren seçici kurul üyelerine, yarışmaya katılan tüm dostlarımıza ayrıca bu
kitabı yayına hazırlayan Tekgül Arı’ya teşekkürü borç biliyoruz.
YÖNETİM KURULU

çıkar mı? Derece alsın almasın, yarışmaların
itici gücünü görmezden gelemeyiz. Bunun en
iyi örneğini, Maden Mühendisleri Odası’nın
2007 yılında düzenlediği Madenci Öyküleri
Yarışması sonrasında gördük.
***
2011 yılında emekçi dostu yazarlar Remzi
İnanç ile Tuncer Uçarol’un yönlendirmesiyle Maden Mühendisleri Odası, bu kez birçok edebi türü kapsayan “Madenci Edebi-
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Yarışmaya katılan dosyaların sarsıcı etkisi hemen kendini gösteriyor. Önce bir sızı
geziniyordu ruhunuzda. Sonra madenci ve
ailesinin tenini kaşıyan Korkunun Tırnakları
bir şekilde size ulaşarak ruhunuzu kaşımaya
başlıyor. İnanılması zor yaşam koşullarını
barındıran bu alanın çalışanları ile ailelerinin içindeki korkulu bekleyiş hep ayaktadır.
Çalışanların vakti geldiğinde ‘yeryüzü’ne
çıkarak onu bekleyen çoluk çocuğuna
kavuşabilme umudu hep ikirciklidir. Başka
iş bulmak kolay olsa, belki bir çoğu bıra- kacak bu mesleği ama koşullar öyle değildir.
Bazen Büyük Madenci Yürüyüşü ile çoluk çocuk hak aramak için dökülür yollara.
Kadınlar, yüreği avucunda suskundur. Bebeleri karnında, Araf’ın ortasında, çalınan
ömürlerinden ömür verendir. Göçüğün altında Kömür Karasıdır Kanayan”.

sen Balcı’nın “Araf” adlı öyküsünü, İbram
Erdem’in “Kömür Karasıdır Kanayan” adlı
şiirini ve Alaaddin Kara’nın “Büyük Madenci Yürüyüşü” adlı anı yazısını ödüle değer
gördü. Ayrıca beş ürünü de mansiyonla
ödüllendirdi.
“Madenci Edebiyat Ödülleri” yarışmasından amaçlanan, edebiyatın (roman
dışında) hemen bütün dallarına verilmesiydi. Bu anlamda öykü, şiir, anı,
araştırma-inceleme ve deneme yazıları
ile bir aranjman oluşturuldu. Yarışmada
ödül alan Büyük Madenci Yürüyüşü ile
mansi- yon verilen Zonguldak Maden
Mühendis Mekteb-i Âlisi metinleri birer
belge niteliği taşıması açısından da oldukça önemliydi. Ayrıca Leyla İpek’in Yarasa,
Ceylan Alas’ın Ay Ülkesine Yolculuk, Fuat
Sevimay’ın Torakçı adlı öyküleri ile Alpaslan Akdağ’ın Yedi Kat Yeraltında Mısralar
adlı şiirine de dikkat çekildi ve mansiyona
değer görüldü.

kültür-sanat

yat Ödülleri” başlıklı bir yarışma düzenledi.
Yarışmaya amatör - profesyonel 130 yazarımız (167 ürünle) katıldı.

Kitabı yayına hazırlarken, değerli yazar ve
ressam Muzaffer Oruçoğlu’nun, resimlerini bu kitapta kullanmamıza izin vermesi
çok önemli ve sevindirici idi. Böyle görkemli resimler ve yazıların birlikteliğinden
oluşan bu kitaba uygun düşecek adı bulmak da herhalde önemliydi. İtiraf etmeliyim ki, kitabın içeriğine yaraşır adı hemen
KİTAP HAKKINDA
bula- madığımdan,
uzunca bir süre Maden
Mühendisleri Odası Yönetimi’nden, kitabın
gün ışığına çıkmasını bir süre ertelemesi için izin istedim. İlk kitapta duyduğum
Yazılı
ürünlerin
yarıştırılması
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2011 yılında emekçi dostu yazarlar Remzi İnanç ile

Acı ve korkunun iç içe olduğu böyle bir dünyaya dair yazılanları değerlendirmek kolay
olmasa gerek. Ancak, dilin kullanımı, kurgu
bütünlüğü ve metnin inandırıcılığı duygusu dikkate alınarak değerlendirme yapılabilirdi. Öyle de oldu. Kemal Ateş, Çiğdem
Ülker, Kevser Ruhi, Engin Çetinbağ, Tekgül
Arı’dan oluşan seçici kurul oy birliğiyle Bil-

Tekgül ARI
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maden/metal fiyatları
Hasan YILMAZ - Maden Mühendisi
62

E Y LÜ L 2 0 1 3

M A D E N

F İ Y A T L A R I

Fiyatlar aksi belirtilmedikçe metrik ton cinsinden verilmiştir. Limanı belirtilmeyen CIF teslimatın boşaltma limanları, Avrupa’daki belli başlı ticaret
limanlarıdır. Endüstriyel minerallerin fiyatları kalite, kaynak, miktar ve diğer satınalma koşullarına göre geniş aralıklar içinde değişmektedir.
Hazırlayan: Hasan YILMAZ - Maden Müh.

METAL FİYATLARI

ALTIN
LMB,troy ons
1344,50$
ALUMİNYUM
LMB %99.7
1849$
ANTİMUAN
�Reg. Min.%99.65 Se max.100ppm, s.piyasa
9900-10400$
ARSENİK
0,70-0,80$
�LMB, Serbest piyasa , lb
BAKIR
7215,50$
LMB A kalite
BİZMUT
7,90-8,40$
Min.%99.99, serbest piyasa, lb
CİVA
3300-3600$
%99.99 şişe,
ÇİNKO
1939$
LMB, Yüksek kalite
DEMİR
138-139$
�İnce cevher,%63,5 Fe Çin limanları,
161-164$
�Pelet cevheri ,%65-66 Fe Çin limanları,
FERRO.TİTAN
6,90-7,00$
�%70 (max. %4.5 Al), $/kg Ti metal
GÜMÜŞ
22,75$
LMB , troy oz,
KADMİNYUM
82,50-92,50$
�Min.%99.95, serbest piyasa, cents/lb
87,50-97,50$
�Min.%99.99, serbest piyasa, cents/lb
KALAY
19275$
LMB
KOBALT
12,15-13,65$
�Min. %99.8 serbest piyasa, lb
11,45-13,20$
�Min. %99.3 serbest piyasa, lb
10,20-10,50$
�Min. %8’lik konsantre, CIF Çin, lb
KROM
420-460$
�Döküm kalitesi, FOB Transvaal, %+47 Cr2O3
425-500$
�Refrakter kalitesi, FOB Transvaal, %46 Cr2O3
160-185$
�G.Afrika metalurjik, kırılabilir parça, %40
320-340$
Cr2O3
260-265$
� Kimyasal kalite ,%46 Cr2O3
�Türkiye, , CFR Çin %40-42 Cr2O3
KURŞUN
2195$
LMB
MAGNEZYUM
3700-2800$
� Serbest piyasa, min.%99,8 Mg FOB Çin
MANGANEZ
2215-2255$
�Serbest piyasa, elektrolitik
3,37-5,10$
� Metalurjik cev. %38-44 Mn, dmtu metal içeriği
9,35-9,40$
MOLİBDEN
232-235$
�Avr., Molibdikoxide,bidonlu, , lb Mo
�Konsantre %45 Mo, mtu
14520$
NİKEL
LMB,
745$
PALADYUM
LMB, troy ons
1471$
PLATİNYUM
LMB, troy ons
27-32$
SELENYUM
Serbest Piyasa , lb
23645-24630$
TUNGSTEN
125-130$
� %65 WO3 konsantresi, Çin, ton
� Min. %65 WO3 tungsten cevheri, mtu WO3
35,75$
URANYUM
Spot piyasa , U3O8 ,lb
5,55-6,00$
VANADYUM
Pentoxide, min . %98 V2O5 CIF Avrupa, lb

ENDÜSTRİYEL MİNERAL FİYATLARI

ALUMINA
�Kalsine %98.5-99.5 Al2O3 bulk FOB rafineri
�Kalsine orta soda Al2O3 FOB rafineri
BARİT
�Boya kalitesi mikronize. %96-98 ,350mesh UK
�Boya kalitesi Çin parça
�Kimyasal kalite, Çin, CIF Gulf Kıyıları ABD
�Sondaj kalitesi, FOB Güney Türkiye
BENTONİT
�Döküm kalitesi, Milos
�Kedi toprağı,1-5mm FOB Avrupa
�Kedi toprağı, öğütülmüş, kurutulmuş, FOB Hindistan
BOR MİNERALLERİ
�Dekahidrat boraks, FOB Buenos Aires
�Borik asit , FOB Şili
▪Latin Amerika Üleksit %40 B2O3 FOB Lima,
�Latin Amerika Kolemanit %40-42 B2O3
DİATOMİT
�ABD kalsine filtre , del. UK
FELDSPAT
�Ham, -10mm, bulk Türkiye, FOB Güllük NaFeld.
�Cam kalitesi, -500 mikron torbalı, FOB Güllük
�-150 mikron
�-500 mikron std.
FLORİT
�Çin, kuru bazda, CIF ABD körfezi, Asidikfiltrekeki
�Meksika, FOB Tampico, Asidik filtrekeki
�Güney Afrika, FOB Durban
� CIF Roterdam Metalurjik
�Çin,min. %90 CaF2 ıslak bulk FOB Metalurjik
FOSFAT
DAP (Diammonium fosfat) FOB Central Florida,
GRAFİT
�Çin , %80-85 amorf toz,
KALSİT
�50-22 mikron FOB USA s.ton
�22-10 mikron FOB USA s.ton
�3 mikron FOB USA s.ton

675-725$
800-850$
195-220₤
235-275$
161-180$
150-155$
60-80€
42-60€
34-38$
947-979$
620-900$
666-697$
630-690$
575-640$
22-23$
70$
53-55$
38-40$
480-530$
540-550$
380-450$
290-310$
250-275$
477-549$
500-550$
21-26$
50-105$
170-185$

KAOLEN

161-209$

LİTYUM MİNERALLERİ

3,0-3,35$
165-260$
720-770$

MANYEZİT

65-75€
240-350€
320-450$
410-480$

MİKA

300-400$
600-900$
700-1000$

�Kağıt dolgu 1. kalite, ABD Georgia fabrikada s.ton 107,5-166,7$
� Kağıt dolgu 2. kalite, ABD
188-242$
� Brezilya kağıt dolgu , %5 nem
�Lityum karbonat,lb
�Petalit %4.2 LiO2 FOB Durban
� Spodumen >%7,25 LiO2 CIF Avrupa
�Yunanistan, ham, <%3.5 SiO2 FOB Doğu Akdeniz
�Avrupa kalsine , CIF tarımsal
�Çin, parça , %90-92 MgO FOB tam kavrulmuş
�Çin, parça tam kavrulmuş %94-95 MgO, kalsine
�Hindistan cevheri 325meşh mikronize, CIFAvrupa
�Hindistan cevheri ıslak tüvenan cevher CIF

Avrupa
�ABD ıslak mikronize FOB fabrika
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
�Seryum Oksit, %99 kg, FOB Çin,
�Lantanyum Oksit, %99, kg, FOB Çin,
�Neodmiyum Oksit, %99, kg, FOB Çin,
�Europiyum Oksit %99.9,FOB Çin, kg
OLİVİN
�Refrakter kalite, bulk ABD
PERLİT
�Ham,kırılmış,sınıflandırılmış, bulk FOB Türkiye
� Bulk, FOB Doğu Akdeniz
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8-11$
11-13$
75-80$
1470-1670$
75-150$
80-85$
70-75€

SODA KÜLÜ

�Bulk, doğal, yoğun, s.ton, FOB Wyoming ABD
�Çin sentetik, yoğun-hafif, FOB Çin
�Çin sentetik, yoğun-hafif, CIF Uzakdoğu
�Hindistan sentetik yoğun/hafif, FOT Hindistan

SODYUM SÜLFAT
�ABD dağıtım fiyatı, bulk s.ton
�Avrupa dağıtım fiyatı, bulk, torbalı ,spot
SÖLESTİN
�Türkiye %96 SrSO4 ,FOB İskenderun
TALK
�Türkiye, Sivas, ocak başı satış bedeli
�Çin, FOT UK, Normal, 200 meşh
�Çin, FOT UK Normal, 350 meşh
�Çin, Boya kalitesi, 20-25µ, FOB Durban
�G.Afrika , ilaç sanayi
�Kozmetik sanayi
TİTANYUM
�İlmenit, min,%54 TiO2, bulk kons. FOB Avust.
�Rutile, min,%95 TiO2, bulk kons. torbalı,
FOB Avustralya
TUZ
�Avustralya bulk FOB göl tuzu
�Çin bulk FOB göl tuzu
VERMİKÜLİT
G.Afrika, bulk FOB Antwrep
VOLLASTONİT
Çin, FOB
� 200 mesh
� 325 mesh

ZİRKON

�Seramik kalitesi G.Afrika, FOB
�Mikronize %99.50 < 4µ, ort. partikül boyu <0,95µ

METALCİNSİ
YIL
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013

Ocak 2013
Şubat 2013
Mart 2013
Nisan 2013
Mayıs 2013
Haziran 2013
Temmuz2013
Ağustos 2013
Eylül 2013

400-435$
320-350$
198$
295$
20-26$
210-230$
220-240$
295-330$
210-230$
120-150$
140-165€
90-100$
350-400$
276-327£
280-337£
460-480$
660-680$
610-630$
250-350$
1500-1700$
50$
27-29$
400-850$
210-240$
220-250$
2300-2650$
2750-2800$

Fiyatlar tane boyu, teknik özellikler ve yıkanma durumuna
göre farklılıklar göstermektedir. Verilen fiyatlar belirtilen
üretim yeri için özelliklere bağlı olarak değişen en alt ve en
üst fiyatlardır. Fiyatlar KDV hariçtir.
Üretim Yeri

TL/ton

Bursa- Orhaneli
Kütahya-Tunçbilek
Muğla-Yatağan

175-185
120-275
70-116

Üretim Yeri
Konya- Ilgın
Manisa-Soma
Çanakkale-Çan
Bursa-Keles

TL/ton
35-120
70-310
125-212
130-140

Yurtiçi Taşkömürü Fiyatları (TTK)

Fiyat aralığı; tane boyu, nem, kül, uçucu madde, sabit karbon,
kükürt oranı, kalori ve yıkanma durumuna göre belirlenmiş
olup, müesseselerin ortalama KDV HARİÇ fiyatlarıdır.
Özellik
Ton fiyatı (KDV hariç)
Santral yakıtı
126,70 TL
18/150 parça dökme/paket
360-390 TL
0-10 toz yüksek kül
137$
0-18 mm toz
130$
10/18 dökme
360 TL
0-18
160$
0-10 (koklaşabilir)
140$

KISALTMALAR

lb : (libre) : 453,59 gram
s.ton (kısa ton) : 907,2 kg
şişe=34,5 kg
troy ons : 31,1 gram
BPL= P2O5 / 0,45
LMB = Londra Metal Borsası
UK = İngiltere
Dmtu : kuru metric ton ünit
CIF : Nakliye ve sigorta dahil fiyat
FOB ( Free on board),: Limanda Bordo’ya teslim fiyatı
FOR (Free on Rail) : Tren vagonuna kadar teslim fiyatı.
FOT: Belirtilen noktada kamyon üzerinde teslim.
CFR : İstenen alıcı limanında teslim e kadar olan navlun-nakliye
satıcıya ait

BAZ METALLERİN YILLARA GÖRE ORTALAMA FİYATLARI
Al
BAKIR KURŞUN
NİKEL
KALAY ÇİNKO ALTIN GÜMÜŞ
$/ton
$/ton
$/ton
$/ton
$/ton
$/ton
$/t. ons $/t. ons
1349
1432
1717
1898
2567
2637
2572
1664
2172
2398
2012

1558
1780
2868
3677
6719
7116
6954
5148
7534
8836
7941

453
516
888
976
1288
2578
2081
1718
2147
2400
2061

6772
9640
13852
14732
24233
37203
21346
14646
21829
22887
17530

4062
4896
8513
7371
8765
14520
18488
14053
20387
26094
21094

779
828
1048
1382
3274
3241
1874
1654
2160
2193
1950

310,20
363,83
409,83
441,30
611,09
696,00
874,99
956,96
1233,90
1616,33
1648,22

4,60
4,88
6,65
7,27
11,24
13,45
15,07
15,01
17,06
35,10
31,99

2037
2053
1913
1856
1830
1816
1767
1814
1770

8048
8069
7662
7203
7228
7003
6892
7182
7161

2339
2375
2183
2029
2027
2103
2048
2172
2088

17455
17724
16723
15628
14945
14263
13699
14274
13773

24643
24315
23328
21676
20714
20256
19578
21612
22731

2033
2129
1935
1852
1829
1839
1835
1894
1848

1673,54
1621,66
1590,12
1456,15
1418,64
1328,03
1275,09
1348,08
1362,65

31,09
30,35
28,62
25,08
23,40
21,05
19,63
21,60
22,62
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maden/metal fiyatları

� -20 mikron, >92 parlaklık FOB Durban
�Cam kalitesi flint kum, bulk, Vietnam

Yurtiçi Linyit Kömür Fiyatları (TKİ)

Hasan YILMAZ - Maden Mühendisi

REFRAKTER BOKSİT
�Min. %86 Al2O3 0-25mm kurutulmamış parça
FOB Şhangay ,Çin
�Aşındırıcı kalitesi, FOB Zhanjang Çin
REFRAKTER KİLLER
�Avrupa kalsine kaolinitik kil, %47 Al2O3 , FOB
SİLİS KUMU
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yitirdiklerimiz

Alaattin KOÇAK
Alaattin KOÇAK
1958 Ankara doğumlu. 1958 Ankara doğumlu.
1983 ODTÜ Maden Müh.1983 ODTÜ Maden Müh.
Bölümü Mezunu.
Bölümü Mezunu.
24.07.2013’de vefat etti. 24.07.2013’de vefat etti.

Alaattin KOÇAK

1958 Ankara
doğumlu.
Alaattin
KOÇAK
1983 ODTÜ Maden Müh.
1958
Ankara
doğumlu.
Bölümü
Mezunu.
24.07.2013’de
vefat etti.
1983
ODTÜ Maden
Müh.
Bölümü Mezunu.
24.07.2013’de vefat etti.

Tevfik AY
1923 Bolu doğumlu.
1953 Zonguldak Maden
Teknik Okulu Mezunu
30.07.2013’de vefat etti.

Tevfik AY
TevfikAY
AY
Tevfik
1923 Bolu doğumlu.
1923 Bolu doğumlu.
1923 Bolu doğumlu.
1953 Zonguldak Maden 1953 Zonguldak Maden
Zonguldak
Maden
Teknik Okulu Mezunu 1953
Teknik
Okulu Mezunu
30.07.2013’de vefat etti. Teknik
30.07.2013’de
vefat etti.
Okulu Mezunu

30.07.2013’de vefat etti.

Alp ASLAN
Alp ASLAN
Alp ASLAN
1971 Edirne doğumlu. 1971 Edirne doğumlu.
1971
doğumlu.
1993Edirne
Hacettepe
Üni.
1993 Hacettepe Üni.
Müh.Hacettepe
Fak. Maden
Müh. Müh. Fak. Maden Müh.
1993
Üni.
Böl. Mezunu
Müh.
Fak. Maden Müh. Böl. Mezunu
31.07.2013’de vefat etti. 31.07.2013’de vefat etti.
Böl. Mezunu 31.07.2013’de vefat etti.

Alp ASLAN
1971 Edirne doğumlu.
1993 Hacettepe Üni.
Müh. Fak. Maden Müh.
Böl. Mezunu
31.07.2013’de vefat etti.

“Yitirdiğimiz değerli üyelerimizin ailelerine, yakınlarına ve Maden
Mühendisleri topluluğuna başsağlığı dileriz.”
Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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