T Ü R K İ Y E MADENCİLİK
B İ L İ M S E L V E TEKNİK
4. K O N G R E S İ
19 - 22 Ş U B A T 1975
GİRİŞ
Odomızca her iki yılda bir düzenlenmekte olan «TÜRKİYE MADENCİLİK BİLİMSEL
VE TEKNİK KONGRE» dizisinden dördüncüsü, bilindiği gibi 19 - 22 Şubat 1975 ta
rihlerinde, Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Konferans Salonunda yapıldı. Ülke
mizde üretilen madencilik araç ve gereçlerin de sergilendiği bu kongre, başlan
gıcından bitimine dek gerek kongrede sunulan tebliğlerin içeriği, gerekse kongre
bitiminde vurgulanan öneriler açısından kamuoyunda geniş yankılar uyandırdı.
Denebilirki bu teknik kongre ve sergi; «DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ
HALKTIR.» tarihsel bildirisini kamuoyuna iletmiştir. Bu özdeyişin yanıbaşında, tek
nik sergide sergilenen EKİ ve GLİ Merkez Atölyelerinin ürünleri, madenciûk araç ve
gereçlerinin günümüzdeki gelişmişlik düzeyini ortaya koyması açısından son de
rece önemli olmuştur.
•
KONGRE ÇALIŞMALARININ
GEÇİRDİĞİ EVRELER
Birinci Duyuru :
Kongre çalışmaları 1974 yılının Nisan ayında başladı. Oda Yönetim Kurulu, kendi
olağan toplantılarında, kongre'nln içeriği ve biçimini çizen bir takım ilkeler saptadı.
Daha sonra Kongre Yürütme Kurulu'nu oluşturacak üyelere çağrıda bulundu. Her
iki kurul'un yaptıkları ortak toplantılar sonucu, tüm üyelere gönderilecek BİRİNCİ
DUYURU'nun içeriği belirlendi. Bu içerik, bir yandan oluşturulacak kongre'nln ne
özde olacağını ortaya koyarken, diğer yandan da bu öze uygun olarak düzenle
nen konu gruplarını getiriyordu.
BİRİNCİ DUYURU'da iletilen kısa yazı, Kongre'nin genel İlkelerini şöyle
belirtiyordu :
Sayın Üyemiz;
Ülke madenciliği, o ülkenin genel ekonomik ve politik yapısından soyut
lanamaz. Aynı biçimde ülke madenciliğinin dünü ve bugünü araştırıl
madan, çözümlenmeden ve bilinmeden geleceğe ipuçları verme olanağı
yoktur.
Bu genel doğrular ışığında ülkemiz madenciliğinin eğitimi, bilimi, tekno
lojisi, sanayii ve yasası genel yapı içinde, tarihsel gelişimini tüm ayrın
tıları ile ortaya koymayı ve giderek «olması gereken»e yaklaşmayı amaç
layan «Bilimsel ve Teknik Kongre» dizisinden dördüncüsünü oluşturma
durumundayız.
Cilt : XIV Sayı : 2
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Kongremizin bu doğrultuda varacağı sonuçlar, ortaya çıkaracağı doğru
lar, gelecek mutlu ve aydınlık günlerin yapıtaşlarından biri olursa; bu,
tarihsel görevimizin en tutarlı biçimde belgelenmesi anlamına gelecektir.
Değerli tebliğlerinizi ve katılma formlarını en kısa zamanda bizlere ilete
ceğinize güvenimizi belirtir, tüm yaşamınızda basanlar dileriz.
Bu ilkelere dayanarak, konu grupları da başlıca beş bölüm altında şöyle
düzenleniyordu :
1.

MADENCİLİK EĞİTİMİ
• Dünün ve bugünün genel eğitim düzeyinde madencilik eğitiminin ko
numu, bunun eleştirisinden giderek «olması gereken» madencilik eği
timine yaklaşım;
• Dünya madencilik eğitiminin tarihçesi, bugünkü konumu ve yurt ma
dencilik eğitiminin bu konumdaki yeri;
• İş yerlerinde eğitim.
2.
MADENCİLİK BİLİM ve TEKNOLOJİSİ
• Madencilikte uygulamalı araştırmalar ve teknolojik çalışmalar;
• Maden teknolojisinin bilim ve sanayi ile ilişkisi;
• Dünün ve bugünün maden teknolojisi düzeyi, yurt teknolojisindeki ye
ri ve bunun eleştirisinden giderek «olması gereken» yurt teknolojisin
deki maden teknolojisine yaklaşım
• Dünya maden teknolojisinin tarihçesi, bugünkü düzeyi ve yurt tekno
lojisini yeri;
• Tek tek yeraltı kaynaklarımızla ilgili teknolojik çalışmaların : dünü,
bugünü ve yarınına yaklaşım.
3
MADENCİLİK SANAYİİ
• Dünün ve bugünün ülke madencilik sanayii, bu sanayinin ülke sanayisindeki yeri ve bunun eleştirisinden giderek «olması gereken» ülke
sanayisindeki madencilik sanayisinin yeri konusunda yaklaşım;
• Dünya madencilik sanayinin tarihçesi, bugünkü konumu ve yurt ma
dencilik sanayinin bu konumdaki yeri;
• Tek tek yeraltı kaynaklarımızın aranması, üretimi, değerlendirilmesi
ve pazarlanmasının ülke ekonomisi açısından; dünü, bugünü ve yarı
nına yaklaşım.
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4.
MADEN HUKUKU VE TEKNİK ELEMAN SORUNU
•

Dünün ve bugünün (ilk yasal belgeden günümüze dek) maden yasa
larım, farklı dönemlerin ayırdedici niteliklerini, yasaların hazırlanış ve
uygulanışlarındaki dönemleri ve bunların yapısını oluşturan etkenle
rin araştırılması;

•

Dünün ve bugünün maden yasalarını eleştirerek «olması gereken»
maden yasası ana İlkelerinin saptanması yönünde araştırmalar;

• Madencilikte teknik eleman ve işçi sorunları;
• iş yeri organizasyonu.
5.
ENERJİ SORUNU
• Ülke enerji kaynakları, enerji sorununun sanayimize etkileri ve çözü
müne ilişkin öneriler.
Birinci Duyuru Üzerine Gelişmeler :
Bu duyuru ile birlikte, TEKNİK SERGİ için de maden araç ve gereçleri üreten
kamu ve özel kuruluşlara da SERGİLEMEYE ilişkin duyurular çıkarıyorduk. Özellik
le ötedenberi kendi içinde kapanık kalmış olan EKİ ve GLİ Merkez Atölyelerinde
üretilen madencilik araç ve gereçlerin sergilenmesini sağlamak için Genel Müdürler
katında girişimlerde bulunuyorduk. Madencilik sektörünün gereksindiği araç ve ge
reçlerin tümünün yurdiçinde üretilebileceği savı, bu girişimlerin nedeni oluyordu.
Gerçekten de bu iki kamu kuruluşunun SERGİLER), savımızı vurguladı.
Bu duyurumuz üzerine, toplam 45 kişi kongre'ye tebliğle katılacaklarını ilettiler.
Ancak belirli ve kişisel özürlerden ötürü 10'u tebliğ gönderemedi. Gelen 35 tebliğ,
yürütme kurulu'nca saptanan kıstaslara göre değerlendirilmek üzere ayrıca oluş
turulan BİLİMSEL ve TEKNİK KURUL'a iletildi. Bu kurul'un yaptığı değerlendir
menin sonuçları ışığında da 35 tebliğden 27'si kongre kapsamına alındı. (27 Tebliğ
den biri, konusu gereği salt tebliğler kitabında yer alabilecek ancak kongre'de sunulamıyacaktı. Bu nedenle yapılan program 26 tebliği içermekteydi.)
İkinci Duyuru :
İKİNCİ DUYURU'muz, kongre tarihinden bir ay öncesine rastlıyordu. Kısaca yuka
rıdaki özeti yaptıktan sonra programa ilişkin şu önemli noktaları belirterek progra
mı veriyordu :
Programı yaparken, her tebliğ İçin ayrılan sürenin olanaklar ölçü
sünde fazla tutulmasına dikkat edildi. Geçen yıllar 20 dk. olan süreyi, bu
yıl ancak 30 dk'ya çıkarabildik; Kongrenin çizilen program çerçevesinde
aksamadan yürümesi için;
Cilt: XIV Sayı: 2
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• Tebliğ sunucuların kendilerine ayrılan 20 dk. Iık süre içinde tebliğlerini
özetlemeleri.
(Dilerlerse bu süreyi daha kısa tutabilirler.)
• Tartışmacıların ise 10 dk.'lık tartışma süresini taşırmama lan.
gerekmektedir. Kongreyi izleyecek olan delegelerin, tebliğler kitabını
önceden edinerek Kongreye hazırlıklı gitmeleri* tartışmaların kısa ve öz
olmasını sağlayacaktır. Bilindiği gibi, tebliğ sunucular, 20 dk. Iık sürede
tebliğlerini ancak özetleme olanağındadırlar. Teğllğlere yönetilecek geniş
eleştiriler için, yayın organımızın (MADENCİLİK DERGİSİ) her zaman
açık tutulacağını vurgulamak Esteriz.
Kongre'nin, çizilen program doğrultusunda belirli gerçeklerin altını
çizmesi, sizlerin yakın ilgi ve katkılarınızla mümkündür. Başarı dilek
leriyle.
Sergi, ilân, eşantiyon, kokteyl v.b. İlişkin çalışmalar :
Diğer yandan, çalışmalarını uzun süredir devam ettiren HALKLA İLİŞKİLER KURU
RU, TEKNİK SERGİ, İLÂN, EŞANTİYON, KOKTEYL ve KONGREYE ilişkin diğer tek
nik işlemlerle ilgili çalışmalarını yoğun- laştırmıştı. Bu aşamada önemli bir gerçe
ği belirtmeden geçemiyeceğiz. Gerek sergi, gerek ilân, eşantiyon ve kokteylin ge
tirdiği ekonomik yükümlülükler, başta madencilik sektöründeki büyük kamu ve özel
kuruluşlar olmak üzere çeşitli kuruluşlarca karşılanmıştır. Özellikle eşantiyon ola
rak verilen ÇANTA bütünüyle kamu ve özel kuruluşlarca karşılanmıştır.
Belirtilmesi gereken bir ikinci gerçekte, kamu kuruluşlarının kongre'ye katılma
tüyeleri gönderme yönlü) konusunda gösterdikleri ilgiydi. Özellikle, işletmelerde
bulunan üyelerin kongre'ye katılmaları (geçen yıllara oranla oldukça fazia) biz
leri sevindirmiştir.
Kongreyi oluşturan kurullar :
Kongreyi oluşturan kurulları burada sıralamamız bir görev olmaktadır. Son durum
ları ile kurullar, başta Yönetim Kurulu olmak üzere şöyleydi: (Son durumları ile
diyoruz, çünkü; başlangıçta görev alıpta sonradan kişisel ve görev değişimleri ne
denleri île ayrılan arkadaşlarımız oldu.)
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
Başkan
2. Başkan
Yazman :
Sayman
Üye
Uye
Üye

Murat TURAN
Ömer YENEL
Çetin UYGUR
Atılgan SÖKMEN
Çetin ONUR
İsmail KIROĞLU
Abdullah AKSU
KONGRE BAŞKANI
Tahsin YALABIK
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KONGRE YÜRÜTME KURULU
Başkan
Yazman
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Tevfik GÜYAGÜLER
İrfan BAYRAKTAR
Murat ÇAKİL
Vural SEZER
Mahmut Şükrü GÖK
Çetin YEMYEŞİL
Süleyman ÖZERK
Türker ZORLUBAŞ
BİLİMSEL VE TEKNİK KURUL
Aydın KESKİN
Muammer ÖCAL
Dr. Güven ÖNAL
Dr. Orhan ÖZKOÇAK
Dr. Işık ÖZPEKER
Dr. A. Günhan
PAŞAMEHMETOĞLU
Ender PEKDEMİR
Dr. Senai SALTOĞLU
İhsan SEZER
Dr. İsmet UZKUT
Kadri YERSEL
Dr. Doğan YÜRÜKHAN

Ali AKAR
Dr. Gürol ATAMAN
Dr. Tacettin ATAMAN
Atillâ AYBAY
Dr. Özer AYIŞKAN
Aydın BİRCAN
Dr, Cemal BİRÖN
Dr. Nezihi CANITFZ
Güneş CANER
Nedim CİNGÖZ
Dr. Zeki M. DOĞAN
Zeynel ERGİN
Dr. M. Hayri ERTEN
Dr. K. Ercin KASAPOĞLU
YAYIN KURULU
Başkan
Yazman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Kadri YERSEL
Süleyman ÖZERK
Vural SEZER
Tevfik GÜYAGÜLER
İrfan BAYRAKTAR
Güneş CANER
Çetin YEMYEŞİL
HALKLA İLİŞKİLER KURULU

Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Cilt : XIVSayı: 2
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Savcı ÖZBAYOÖLU
Kenan COŞKUNOĞLU
Cengiz YENERİM
Namık ESMER
Hüseyin ÖZLÜTAŞ
Arhan TEKVAR
Isıl SEPKİN
Çelik TEKİN
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Tebliğler kitabı :
Uzun ve yorucu uğraşılardan sonra tebliğler kitabı, kongre başlangıç gününden
dört gün önce basıldı. Tebliğler kitabı, iki önsöz içermekteydi. Daha doğrusu.
Oda Başkanı Murat TURAN'in önsözünü, kongre Başkanı Tahsin YALABIK'ın
«KONGRE ÜZERİNE» yazılarını içermekteydi. Oda Başkanı Murat TURAN'in yaz
dığı ÖNSÖZ, Bilimsel ve Teknik Kongre'den neyin anlaşılması gerektiğini ortaya
koyuyordu. Öz ve kısa yazı aynen şöyleydi :

Ö N S Ö Z
Murat TURAN
Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Odamızca her iki yılda bir yapılmakta olan «TÜRKİYE MADENCİLİK Bİ
LİMSEL ve TEKNİK KONGRESİ» dizisinden dördüncüsünü düzenlemiş
bulunuyoruz,
Ülke madenciliğini, ülkemizin genel ekonomik ve politik yapısından so
yutlamadan, dününü ve bu gününü araştırmak, çözümlemek, özdeyişle
VAROLANI tüm yönleriyle ortaya koymak bu kongrelerin ilk amacıdır. Bu
amaç, ülkemiz madenciliğinin eğitimi, bilimi, teknolojisi, sanayii ve yasa
sını, genel yapı İçinde tarihsel gelişimini tüm ayrıntıları ile ortaya koymak
biçiminde vurgulanmaktadır. Ancak bilindiği gibi, VAROLANI bilmek yet
miyor.. Önemli olan VAROLAN'dan OLMASI GEREKEN'! görmek ve bu
yönde çaba göstermek ve de mücadele etmektir. Yani, DEĞİŞTİRMEK
TİR.. İnsancıl olan, onurlu olan budur. Çünkü biliyoruz ki BİLİM ve TEK
NİK, son çözümlemede, «maddî üretimin ve yeniden üretimin» tabanı üs
tünde yükselir, ondan kaynaklanır ve gelişir.. Bir başka deyişle, maddî
üretim ile düşünsel üretim gerçekliklerinin diyalektik ilişkisidir belirtmek
istenen.. Üretim ve yeniden üretimin düşünsel üretime etkisi, düşünsel
üretimin de yeni bir bileşimle maddî üretim üzerine etkisi.. İşte BİLİM ve
TEKNİK, bu karşılıklı etkl-tepkiler ilişkisi sonucu, gelişen ve her aşama
sında kendini yenileyen gerçekliklerdir.
BİLİM ve TEKNİK, ancak maddî üretim temelinde düşünüldüğünde an
lam kazandığına göre, bu noktada bir bilimcinin ve teknik adamın önün
de yükselen ve mutlaka yanıtlanması gereken koca bir soru var: Nasıl
bir maddî üretim İçin bilimsel çaba ve teknik uğraş? İşte tüm sorun bu
rada yatmaktadır. Bir yerde, «OLMAK YA DA OLMAMAK..» Bu trajik ve
bir iç muhasebe isteyen* soru önünde üç seçenek vardır:
1. Egemen güçlerle bütünleşmek,
(bilimsel ve teknik uğraşın, bir grup
. azınlık adına yapılması).
2. Etliye -sütlüye karışmayarak tarafsız
katmak

(Bilimsel ve teknik uğraşın bir grup
aftrtfik» adına yapıldığının bilincinde
olhtdrhak).-
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3.

Geniş halk kuleleriyle bütünleşmek.
(Bilimsel ve teknik uğraşın bir grup
azınlık adına değil, geniş halk kitleleri adına
yapılması).

Bu seçenekler içinde 1 ve 3 üncüsü için denenecek şey «YOLCU YO
LUNDADIR...» Önemli olan 2. seçenektir. Cağımızda, tarafsızlık diye bir
gerçekliğin nesnel açıdan olamıyacağı, artık kesenkes anlaşılmıştır. Ta
rafsızlık, apaçık yan tutmadır, daha doğrusu, sessiz yan tutmadır. Somutlaştırırsak, geri bıraktırılmış ülkemizde, tarafsızlığı İlke olarak kabul
eden bir bilimci ve teknik adam, son çözümlemede bir grup egemen
rrcmlık için düşünsel ve teknik uğraşısı içinde demektir. Öznel olarak kabullenmese bile, nesnel olarak böyledir bu..
Tüm bu seçenekler içinden, soylu olanını, yani VAROLANI DEĞİŞTİRMEYİ, ama geniş halk kitleleri adına DEĞİŞTİRMEYİ kabul eden, bir bilimci
ya da bir teknik adam, tarih içinde onurlu yerini almıştır artık.
Saygımız, geri kalmışlığımızın gerçek nedenlerini ortaya koyan ve
beynini, halkının hizmetine sunarak onunla bütünleşen bilim ve tek
nik adam lan mizadır.
Saygımız, yeraltı kaynaklarımızı, halkımızın hizmetine sunacak içe
rikte değerlendiren, ancak bununla yetinmeyip, bilimsel ve teknik
bulgularını halkına ard düşüncesiz ve çekinmeden ileten bilim ve
teknik adamlarımızadır.
Son olarak; bu kongrenin gerçekleşmesinde her türlü uğraşı, destek ve
yardımlarını esirgemeyn, tüm kişi ve kuruluşlara, teşekkürlerimizi sunar,
kongremizin, madenciliğimize yeni boyutlar getirecek İçerik ve biçimde
oluşmasını dileriz.
Kongre Başkanı Tahsin YALABIK'ın önsöz
yerine geçen yazısı ise aynen şöyleydi;

KONGRE ÜZERİNE
Tahsin YALABIK
Kongre Başkanı
— İnsan dünyada var olduğundan bu yana yer kabuğundan bir şeyler
kopararak yaşaması, savunması, egemenliği ve uygarlığı İçin gerekli
ürünlerin, araç ve gereçlerin yapımında kullanagelmiştir.
— Gün geçtikçe artan nüfus, ileri düzeyde yaşama çabası yeni ham
madde kaynakları bulunmasını, daha çok üretimi ve özellikle maden
ler gibi tüketilince tekrar oluşamayan kaynakların israf edilmemesini
gerektirmiştir.
Bu yönde «doğal kaynakların korunması» İlkesi saptanmış, artan ih
tiyaçlar daha İleri tedbirlerin ve tekniğin uygulanmasını zorunlu kıl
mış, araştırmalar bütün dünyada gittikçe artan bir hızla süregelmiş
tir.
Cilt: XIV Sayı: 2
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— Mühendisler, teknisyenler ve bilim adamları ham maddelerin aranma
sından, üretiminden tüketimine kadar her yönde yaptıkları çalışmaları
yayın yolu ile meslektaşlarına duyurma cabası içindedirler.
Konu üzerinde tartışmalara da geniş yer verdiği için Bilimsel Kongre'Ierin daha etkili olduğuna İnanıyoruz. Bu nedenle Odamızın iki yılda
bir yapılmasını gelenek hale getirdiği bu Kongre'lerin dördüncüsüne
başlarken İlk üçünden söz etmeden geçilemez.
— Önceleri üst düzeylerde sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeler sınırlı olan
kendi kaynaklan yerine, az gelişmiş ülkelerin kaynaklarından fayda
lanma yolunu seçmişlerdi. Bu kaynaklar insan gücü, tarımdan elde
edilen sınaî ham maddeler ve yeraltı servetleridir. Bu varlıkların fiatı
tüketici tarafından üreticiye empoze edilegelmlştir.
— Dünya'da insanını ve ham maddelerini olduğu gibi ve tüketicinin in
safına bırakarak ihraç etmek yolu ile gelişmiş ve zenginleşmiş ülke
görülmemiştir.
— Önceki kongrelerimizi izleyen son iki yıl İçinde dünyamızda ham mad
de konusunda büyük değişiklikler oldu.
— Birleşmiş Milletler Deklarasyonu ile «fakir veya zengin her ülkenin
kendi ekonomik ve sosyal sistemini tâyin ve tabiî kaynakları üzerinde
millîleştirme dahil tam hüküm ve tasarruf hakkı bulunduğu» bildirildi.
— Dünya ekonomisini bütünüyle etkileyen ve «Enerji bunalımı» adı ve
rilen, ham maddelerde ve büyük ölçüde petrolde kendini gösteren,
bir olay olmuştur. Bu aslında ham madde darlığından değil, ham
madde fiatlarının eskiden beri yapılageldiği gibi tüketici tarafından
değil, üretici tarafından saptanması ve birbiriyle kıyasıya rekabet
içinde olan üreticilerin bir araya gelerek tüketicilere meydan okuması
olayıdır.
>
Jeolojik yapısının karakteri nedeniyle çeşitli ham madde kaynakları
bakımından zengin olduğu halde ülkemiz de kendini «Enerji bunalı
mının» içinde buldu. Halbuki, önceki kongrelerimizde:
— Enerji ihtiyacımızın kendi doğal kaynaklarımıza dayandırılması;
— En değerli ham maddelerimizin ileri safhalara kadar işlenerek ihraç
edilmesi,
— Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan madenlerin üreticilerin
rekabeti nedeniyle düşük fiatlarta İhracını önlemek için bazılarının
Devlet eliyle işletilmesi,
— Teknik eleman sorunlarının çözümlenmesi,
— Ve daha bir sıra tedbir,
önerileri kongreye katılanların oybirliğiyle kabul edilmiş ve uygulama
larını sağlama konusunda gerekli başvurmaları yapması için Oda
Yönetim Kurulları görevlendirilmişti.
Bu çalışmaların Oda Yönetim Kurullarınca enerjik bir şekilde yapıl
masına rağmen gerekli yasa değişikliklerinin günümüze kadar sağ
lanamaması ülkemizi enerji bunalımının içine itmiş, teknik personel
12
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sorunları çözümlenememiş, artan ham madde ihracatımıza kıyasla
gelirlerimiz beklenen artışı gösterememiştir.
— Yurdumuzda nitelik ve nicelik bakımından yeterli kalifiye elemanımız
vardır. Az önce belirttiğim olayları çok önceden haber veren öneri
leri, hâlâ devam eden dış ülkelere insan gücü ve beyin gücü akımı
bunu isbatlamaktadır. Böyle olduğu halde birçok önemli projelerimiz
yabancı ve sorumsuz ellerde geliştirilmeye çalışılıyor ve sonucu da
çoğunlukla Karadeniz Bakır örneğinde olduğu gibi hüsranla sonuç
lanıyor.
— Dün olduğu gibi bugün de Kongremize büyük değer taşıyan, üzerin
de önemle durularak gerçekleştirilmesi kaçınılmaz önerileri içeren
tebliğleri İle öğündüğümüz büyük ve değerli bir kadro ile başlıyoruz.
— Dileğimiz odur ki, geçmişten de ders alınarak, bu mesleğin sahipleri
tarafından getirilecek önerilerin uygulanmasını geciktiren veya engel
leyen mevzuat sorunlarının bir an önce çözümlenmesidlr.
— Yurdumuzun enerji sorunu dahil sanayileşmesinde en önemli yeri
olan ham madde üretimi ve madenciliğini her yönünden değerli teb
liğleri İle İnceleyen uzmanlara, bilim adamlarına, meslektaşlarıma ve
tartışmalarıyla konulara katkıda bulunarak açıklığa kavuşmasına yar
dımcı olacak Kongre Üyelerine saygı ve şükranlarımı sunarım.
KONGRENİN AÇILIŞ OTURUMU
Kongre, tüm hazırlıkları bitmiş biçimde 19 Şubat 1975 günü saat 10.00'da toplan
dı. Kalabalık bir izleyici grubunun katıldığı ilk oturum AÇILIŞ OTURUMU idi. Proto
kol sıralamasına göre çağrıladığımız konurlardan salt Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı ve Genel Müdürler bu çağrıya uydular.
Açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Murat TURAN, madenciliğimizin yapısını ge
nel çizgilerle ortaya koyuyordu :
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI
MURAT TURAN'ın AÇIŞ KONUŞMASİ
Sayın Konuklar, Sayın Basın Temsilcileri.
Ülke madenciliğini genel ekonomik ve politik yapısından soyutlamadan
dününü ve bu gününü araştırmak, çözümlemek bu kongrenin amacı ol
maktadır.
Bu amaç ülkemiz madenciliğinin eğitimi, bilimi, teknolojisi, sanayisi ve
yasasını genel yapı içinde tarihsel gelişimini tüm ayrıntıları ile ortaya
koymak biçiminde vurgulanmaktadır. Ancak varolanı bilmek yetersizdir.
Ne olacağını görmek ve bunu gerçekleştirmek yönünde mücadele edil
mesi gerekmektedir. Bu milli gelirin % 32 sinin nüfusun % 1 i tarafından
alınan, yabancı yatırımlar - krediler ve ticaret yoluyla emperyalist ülke
lerce sömürülen ülkemiz bilim adamlarının ve teknik elemanlarının gö
revidir.
Cilt : XIV Sayı : 2
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Bugün dünya konjüktüründe madensel hammaddeleri üreten ve tüke
tenler olmak üzere iki katagoriye ayırmak gerekirse ülkemizinde içinde
bulunduğu geri bıraktırılmış ülkeler üretici, emperyalist ülkeler ise tüke
tici durumundadırlar. Dünya nüfusunun % 30 unu barındıran emperyalist
ülkeler dünya hammadde üretiminin % 86 sini tüketirlerken geri bıraktı
rılmış ülkeler üretilenin ancak % 16 sini tüketmektedirler. Bu sonuç sa
nayinin kârı olan madensel hammaddeler açısından birer yoklar ülkesi
konumuna düşmelerinin yanında sistemin kendisinden gelmektedir.
Gelişen teknoloji ve sanayileşme süreci geri bıraktırılmış ülke halklarını
lehdit etmekten başka bir şey değildir. Kitlelerin istemlerine cevap vermiyen bir üretim, bilimin ve teknolojinin emperyalizmin simgesi «çok
uluslu» tekellerin elinde toplanmış olmasının bir sonucudur. Ve bu sonuç
tur ki geri bıraktırılmış ülke haklarını tehdit etmektedir. Bu tehdit geri
bıraktırılmış ülke iktidarlarının politikalarında dolaylı ve dolaysız olarak
belirir.

Oda Başkanıma Murat TURAN, Kongre Açılış Koanşnıasmı yaparken.

Ülkemizde de madencilik sektörü emperyalist ülkelerin ucuz emek ve
hammadde kaynağı olarak güdümlenmiş, istemleri doğrultusunda yön
lendirilmiştir. Genel olarak geçen dönemlerdeki üretimin tutarsızlığı sa
yısal verilerJe kanıtlanmaktadır. Emperyalist bolk A.E.T. kanadının yön
lendirdiği ve biçimlendirdiği beş yıllık kalkınma planları madenciliğimizde
bugüne dek nicel ve nitel değişiklik getirmemiştir. Genel sanayileşme
süreci içinde gerçek yerine oturtulmamıştır. 1950 lerde Türkiye'yi tarım
ülkesi olma yönünde iten emperyalist güçler 1960 sonrası sanayileşme
14
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hareketi olarakta tüketim ve montaj sanayii türlerini gündemimize getirmişlerse başka bir sonuç beklenemezdi de. Ancak geri bıraktırılmış ülke
halklarının genelde ülke çıkarlarına öznelde doğal kaynaklarına sahip
çıkma yönündeki kararlı davranışları bu ülkeleri yeni politik yöntemler
uygulamaya itmiştir. Doğrudan yatırımlar yönüyle madensel hammadde
leri kendi ülkelerine aktarırlarken kaynakları kontrol altına alma yön
temlerinde değişiklikler getirmişlerdir. Madencilik alanındaki Kamu İk
tisadi kuruluşlarının ve kamu iştiraklerinin özel kesime devri çalışma
larına girdiler. Bu çalışmalar, teşebbüs ve müesselerin öncelikle devlet
eliyle kâr getiren kuruluşlar haline getirilerek kendilerinin veya alt kuru
luşlar olarak kurdukları yerli paravan şirketlere devri olarak sürdürüldü.
1971 yılından sonra da ünlü PEARSON raporuyla participilation formülü
ne bağlanarak, «emperyalist ülkelerin sermayeleri önderliğinde» HALKA
ACIK KURULUŞLAR olarak noktalandı.
Yatırımlarla sürdürülen emperyalist sömürü beraberinde teknolojik sömürüyüde devam ettirirken ticari yönüylede devam etmektedir.
Emperyalist ülkelerin hakim olduğu pazarlarda madensel hammaddele
rimiz gerçek değerleriyle ortaya konulamamaktadır. Böylece bir daha
geri getirilemiyecek olan kaynaklarımız yok denebilecek değerlerle ya
bancılara devredilmektedir. Bugün ekonomik ve siyasal bunalım içinde
bulunan emperyalist ülkeler büyük boyutlarda dışa bağımlı konuma gel
mişlerdir. Bu bağımlılık A.B.D. de % 40 a, A.E.T.'de % 75 e ve Japonyada
% 90 a ulaşmıştır.
Bunalımdan kurtulmanın ön yolunu sermaye ve teknoloji ihracında bulan
emperyalist ülkeler böylece hammadde sorunlarımda çözümleyebilecekîeri inancındadırlar. A.E.T. Ekonomik Topluluğuna geçiş dönemimizi de
tu işlerlik içinde değerlendirmemiz gerekmektedir. Kendi istedikleri dü
zeyde bir sanayileşme ve bunun paralelinde bir madencilik sektörü iş
lerliği geliştirilecektir. Yabancı sermaye ve teknik hizmet serbestiyeti
sağlanırken tüm kaynaklarımız gerek yurt İçindeki çarpık yabancı yatı
rım alanlarına veya dışarıya götürülecektir. Kendi yeterli enerji kaynak
larımız dururken çok uluslu petrol tekellerinin isteğiyle akaryakıta bağ
lanan enerji sorunumuz bu yapı içinde atom santralleriyle yeni sömürü
yöntemine oturtulmak İstenmektedir.
Bugün emperyalist ülkelerin gündeme getirdiği denizsel kaynakların du
rumuna değinmeden gecemiyeceğim. Önümüzde güncel bir sorun olan
Ege Kıt'a sahanJığı emperyalist girişimlerin sonucunda uzlaşmaz bir çık
mazın içine girmiştir. Emperyalizmin kontrolünde sömürge ve yarı sö
mürge dururnyrtddki ülkeler denizsel kaynaklan işletecek teknolojik ve
ekonomik durumdan yoksundurlar., Bunun içinde dışa bağımlı bir olgu
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kaldı ki karasal kaynaklarına gereği gibi sahip çıkamıyan, onlprı gere
ği gibi işletemiyen ve yabancı sömürüyü yok edemiyen geri bıraktırılmış
ülkelerinı deıiızseif kaynaklarını işletmek için. bir işlerlik içine girmeleri
görip .bir* çelişkidir. Bir Çelişki ^idu^y kadar ülke çıkarlarına ters düşer.
Diğer tarajtan rnadönj?)^ ssefct|rünürt bu çarpıklığı doğal' olarak çaiışönidrlrTbır pdrça^roldh'^bizİĞrİ de etkilemekte ve beraberinde yeni sorun
ları getirmektedir. Teknoloji ve bilimi iş gücü ile birleştiren üretilen deCilt : XIVSayı: 2
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gere plan ve proje ile başlıyan soyut katılmayı, üretimle somutlaştıran
maden mühendisleri, emperyalist ülkelerle İşbirliği halindeki bir avuç
azınlığın istemiyle baskı altına alınmak istenmektedir. Bilgi ve becerileri
mizi halkımızın hizmetine sunmaktan alıkonulmaktayız. Emperyalist güç
ler ve onların uzantıların bilinçli ve tutarlı mücadelelerimizi bugün öğ
retmenlere yapılan faşist saldırılara eş baskılarla önlemeye çalışacakları
da açıktır. Ancak, ülkemiz ve halkımıza karşı olan tüm girişimlere, en tu
tarlı bir biçimde mücadele etmekte kararlıyız.
Sonuç olarak; bu tarihsel dönemde dikkatinizi şu noktalara çekmek is
terim:
— Emperyalist blokun bir parçası olan A.E.T. ye girilmemelidir.
— Emperyalist ülkelerin kendi çıkarları içinde
ajansına girilmemelidir.

oluşturduğu enerji

— Emperyalist ülkelerin çok yönlü sömürüsünü sürdürmek ama
cıyla kurulan NATO, CENTO gibi örgütlerden çıkılmalı ve ikili
anlaşmalar kaldırılarak bağımsız bir dış politika uygulanmalı
dır.
— Ege Kıta Sahanlığı Sorunu Yunanistan ve Türkiye arasında bağım
sız bir dış politika uygulamasıyla çözümlenmeli, emperyalist ül
keler ve onların örgütlerinin aracılığına kesinlikle başvurulmamaltdır.
— Teknolojik gelişim ve sanayileşmemiz içinde tüm madenlerimiz
stratejiktir. Plan ve programlar bu temel esas üzerinde ele alın
malıdır.
— Bilimi ve teknolojiyi iş gücü ile birleştiren
sendikal haklar verilmelidir.

teknik elemanlara

Konuşmamı burada bitirirken bu kongrenin düzenlenmesinde katkısı olan
tüm kuruluş ve kişilere teşekkür ederken kongremizin tarihsel görevi
mizi kanıtlayacağı İnancıyla hepinize saygılarımı sunarım.
Murat TURAN'ın açış konuşmasından son
ra. Kongre Başkanı Tahsin YALABIK,
Kongre'nin önemini ve madenciliğimizin
belirgin aksaklıklarını ortaya koyan ko
nuşması aynen şöyleydi;
TÜRKİYE MADENCİLİK BİLİMSEL VE TEKNİK
KONGRESİ BAŞKANI, ENERJİ VE TABİİ KAY
NAKLAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARI MADEN
YÜK.
MÜHENDİSİ TAHSİN YALABIK'IN
KONGRE KONUŞMASI.
Değerii Kongre Üyeleri,
insan var olduğundan bu yana özerinde yaşadığı dünyamızın kabuğun
dan bir şeyler kopararak elde ettiği hammaddelere şekil verip, yaşamını
sürdürmeğe, güvenliğini ve özgürlüğünü korumağa ve uygarlık basa
maklarında yükselmeğe yarayacak araç ve gereçleri yapmağa çalışagelmiştir.
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Cağlar ilerledikçe artan nüfus, ülkeler arası savaşlar ve daha üst düzey
de beslenme ve yaşama çabası insanları çok çeşitli ihtiyaç maddeleri
üretimine yöneltmiştir. Tarım ve yeraltı servetlerinden oluşan başlıca
iki hammadde kaynağına dayanan sanayi kolları gelişmiş ve ülkelere
kendi doğal kaynakları, coğrafi konumu ve diğer koşullar altında bugün
kü durumlarına ulaşmışlardır.
Genel olarak sanayileşmiş ülkeler zenginleşmiş, hammadde ihracatçısı
ve tarımcı ülkeler fakir ve geri kalmışlardır. Yeraltı kaynaklarının bir
özelliği de tü Keti İd i ki e rinde tekrar oluşmaması ve yerlerine yenilerinin
konulamamasıdır. Bu nedenle, yalnız hammadde ihracatçısı olarak bıra
kılmış ülkeler ilerleyemedikleri kadar yeraltı potansiyel zenginliklerini de
yitiregelmişlerdir.
Yurdumuzda bu gidişe son verilmesi, gittikçe artan hammadde ihtiyaç
larının karşılanması için yeni kaynak ve türlerin aranması, bilinen kay
nakların korunması ve israfa gidilmeksizin işlenmesi, bu çalışmalar sı
rasında çevrenin tahrip edilmemesi ve kirletilmemesi, can ve mal gü
venliğinin sağlanması, hakların korunması gereği Maden Mühendisleri
ne yeraltı servetlerinin araştırılmasından tüketimine kadar süren faali
yetleri boyunca geniş bir alanda ağır sorumluluklar yüklemektedir.
Bu sorumluluk madenciyi sonu olmayan teknolojik araştırmalara yönelt
miştir. Günümüzde çözümlenen her teknik sorun çözümlenmesi gereken
7 - 8 kadar yeni sorunun ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu nedenle de tek
nik elemana olan ihtiyacı arttırıyor. Bu geniş ve yaygın çalışmalar sıra
cında teknisyenler, bilim adamları ve uzmanlar araştırmalarını ve buluş
larını çeşitli ulaşım olanaklarıyla meslek arkadaşlarına duyurma ve bir
birlerine yararlı olma çabası içindedirler. Bilimsel ve Teknik Kongreler
ise tanışma ve tartışma olanağı sağladığından en etkin ulaşım aracı ol
makta ve sık sık yenilenmesinden büyük yararlar sağlanmaktadır.
Bundan önceki kongremizi izleyen son iki yıl içinde dünyamızda
maddeler konusunda büyük gelişmeler oldu :

ham

— Bir Birleşmiş Milletler deklarasyonu ile «Fakir ve zengin her ül
kenin kendi ekonomik ve sosyal sistemini tayin ve tabii kaynak
ları üzerinde millileştirme dahil tam hüküm ve tasarruf hakkı
bulunduğu» bildirildi.
— Tarihte yankılar yaratacak «Enerji Bunalımı» adı verilen ve ticari,
iktisadi, mali ve parasal gelişmeleriyle dünya ekonomisini bü
tünüyle etkileyen büyük bir olay ortaya çıktı. Bu aslında dünya
da bugün için her. hangi bir enerji hammaddesi darlığı oiayı de
ğildir. Bu, hammadde fiyatlarının önceleri yapılageldiği gibi tü
keticiler tarafından saptanması ve birbirleriyle kıyasıya rekabet
içinde olan hammadde üreticisi ülkelerin bir araya gelerek tü
ketici ülkelere meydan okuması olayıdır. Mal ve hizmet değeri
nin üretici tarafından biçilmesinin sert bir biçimde başlatılması
olayıdır.
Bu olaylar her topluluğun insan ve doğal kaynaklar bakımından ihtiyaç
larını öncelikle öz kaynaklarına dayandırmasının kaçınılmaz olduğunu so
mut bir biçimde gözlerimizin önüne sermiştir. Bunun yanında bölgesel ve
Cilt : XIV Sayı: 2
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uluslararası işbirliğinin de gereğine inanıyoruz. Ancak bu işblrliğin eşit
koşullar altında uygulanması gerekir.

Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Tahsin YALABIK, Kongre'de yap
tığı konuşma sırasında.

Hepinizin çok yakından bildiği ve ilgilendiği bütün bu olayları burada yi
nelememin nedeni kongrelerimizle çok yakından İlgili oluşlarmdandır.
Jeolojik yapısının karekteri nedeniyle çeşitli hammadde kaynaklan ba
kımından zengin olduğu halde ülkemiz de kendini «enerji bunalımı» nın
içinde buldu. Ne var ki, önceki kongrelerimizde:
— Enerji ihtiyacımızın doğal kaynaklarımıza dayandırılması,
— Dünya çapında önemli hammaddelerimizin ileri safhalara kadar
işlendikten sonra ihraç edilmesi,
— Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan madenlerin üreti
cilerin kötü rekabeti nedeniyle düşük fiyatlarla ihracını önlemek
için gerekenlerin devlet eliyle işletilmesi,
— Daha bir sıra tedbirler önerileri katılanların oybirliğiyle kabul
edilmiş ve uygulanmalarını sağlama konusunda gerekli başvur
maları yapması için Oda Yönetim Kurulları görevlendirilmişti.
Bu çalışmaların Oda Yönetim Kurullarınca enerjik bir şekilde yapılma
sına rağmen gerekli yasa değişikliklerinin günümüze kadar sağlanama
ması ülkemizi enerji bunalımının içine itmiş teknik personel sorunları
cözümlenememiş. artan hammadde ihracatımıza bakarak milli gelirimiz
beklediğimiz artışı gösterememiştir.
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Teknik kongreler söz konusu olunca teknik personel sorunlarından söz
etmeden geçemiyoruz. Yurdumuzda çözümlenmeyen bir teknik personel
sorunu süregelmiştir. Bu sorun bugüne kadar hep ücret konusu olarak
ele alınagelmiş ve sorunun tabanına inilmediği için çözüm yolu da bulu
namamıştır. Ücret hizmetin değer ölçüsüdür. Bu değerin biçimlenmesi
nin hangi yönce yapılması gerektiği eğilimleri belirlenmiş bulunmaktadır.
Personel konusunda gerçek odur ki, teknik veya idari eleman kendi ih
tisas yerinde kullanılmalı ve görevlendirilmelidir. Günümüzde kuruluşlar
teknik eleman bulamadıklarından yakınmakta, teknik elemanlar da iş bu
lamadıklarından. Bu çelişkinin nedenlerini belirlemek gerek. Mesleğinde
uzun yıllar hizmet etmiş yetişmiş bir elemanın ücret bakımından tatmin
edici bir basamağa ulaştığı halde Mauritania'da iş araması, Keban şanti
yesinde altı yıl emek verip tecrübe kazandıktan sonra mühendisin bir
deri fabrikasında iş alması, terfi süresini doldurmuş bir elemanın kadro
yokluğu nedeniyle ihtisası dışındaki kadroya atanması ne ülkemizin ne
de bu elemanların sorunlarını çözemez. Bu şekilde çalışan elemanlar al
dıkları ücretler ne olursa olsun bir tür gizli işsizdirler.
Yetişmekte olan genç elemanlar için yeterli sayıda kadrolar açılmazsa
Kuruluşlar bekledikleri tecrübeli elemanları hangi kaynaktan sağlaya
caklar?
Bugün düz işçilikten bilim adamına kadar nicelik ve nitelik bakımından
yeterli elemanımız vardır. Süregelen, dış ülkelere insan gücü ve beyin
gücü akımı bunu saptamaktadır. Yurdumuzun doğal zenginlikleri, değerli
insan gücü dururken, dış kredilerin de yan koşulları zoru ile en önemli
projelerimizi yabancı ellere daha ehildir diye bırakıyoruz da daha iyi mi
oluyor? Hayır.
Bu yönde örnekler verebiliriz:
Karadeniz Bakır Projesi : 40 bin ton yerine 10 bin ton üretebiliyor.
Yan ürün olarak üretilmesi gereken 360
bin ton asit, 250 ton pirit üretilemiyor.
Keban generatörleri
: Öyle görünüyor ki düzeltilmeleri uzun sü
recek,
Murgul asit fabrikası
: Yarı kapasitesine bile ulaşamadı.
Ergani Bakır Projesi
: Yarı kapasiteye uaşmadan devredildi.
Seyitömer termik sanıralı : Kapasitesine ulaşamadı.
Ankara havagazı fabrikası : Geçici kabule yeterli değil.
Daha bir çok örnek verilebilir. Ne varki bu ve benzeri tesislerin düzeltil
mesi ve işletilmesi yerli elemanlarımıza kalıyor.
Dün olduğu gibi bugün de kongremize büyük değer taşıyan, üzerinde
önemle durularak gerçekleştirilmesi kaçınılmaz önerileri içeren sunuş
ları İle öğündüğümüz geniş ve değerli bir kadro ile başlıyoruz.
Dileğimiz odur ki, geçmişten de ders alınarak, bu mesleğin sahipleri ta
rafından getirilecek önerilerin uygulanmasını geciktiren veya engelleyen
mevzuat sorunlarının bir an önce çözümlenmesidir.
Yurdumuzun enerji sorunu dahil sanayileşmesinde en önemli yeri olan
hammadde üretimi ve madenciliğini her yönünden değerli sunuçları ile
Cilt : XIV Sayı: 2
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inceleyen uzmanlara, bilim adamlarımıza, meslektaşlarıma ve tartışma
larıyla konulara katkıda bulunarak açıklığa kavuşmasına yardımcı olacak
Kongre üyelerine saygı ve şükranlarımı sunrım.
Daha sonra kürsüye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Erhan IŞIL, madenci
liğe ilişkin görüşlerine geçmeden Önce, Meslek Kuruluşlarının toplumsal işlevleri
ni belirtir konuşması, genelde Teknik Eleman kitlesint, özelde ise maden mühen
dislerini sevindirici nitelikteydi. Kısaca Meslek Kuruluşlarının, toplumumuzun eko-

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan IŞIL, Koagre'de yaptığı konuşma es
nasında.

nomik ve politik yapısından kendilerini soyutlayamıyacakları, aksine üyelerinin öz
nel sorunları ile birlikte ekonomik ve politik uğraşın içinde olmaları gerektiği gide
rek birer baskı unsuruna dönüşmeterini en olumlu bir biçimde vurgulayan Erhan
IŞIL, daha sonra; günümüzde Meslek Kuruluşlarının bu doğrultuda, tutarlı bir çizgi
izlediklerini belirtti. Kısaca, madenciliğimizin sorunlarına da değinen Erhan IŞIL,
bu sorunlara da tutarlı yaklaşımlarda bu-lundu.
Üst kuruluşumuz TMMOB Başkanı Teoman ÖZTÜRK ise, yaptığı konuşma ile gü
nün önemli gerçeklerini ve olaylarını çarpıcı bir biçimde vurguluyordu. Özellikle,
Kongre Salonu'nda asılı duran «DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALK
TIR» bez afişe dikkati çeken Teoman ÖZTÜRK'ün konuşması şöyleydi;
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TMMOB BAŞKANİ TEOMAN ÖZTÜRK'ÜN TÜRKİYE
MADENCİLİK BİLİMSEL VE TEKNİK 4. KONGRESİN
DE YAPTIĞI KONUŞMA METNİ.
Sayın Başkan,
Sayın Konuklar,
Madenciliğimizin her yönünü gündeme alacak olan bu Kongre'nin, ba
şarılı geçeceği inancı ve umuduyla sözlerime başlarken, «YERALTI
KAYNAKLARININ GERÇEK SAHİBİ HALKTIR» özdeyişi yazılı şu bez afiş
gerçekte, daha başlangıçta Kongreyi en onurlu ve doğru bir biçimde aç
tığını vurgulamak isterim. Gerçektende yeraltı kaynaklarımızın doğal ve
gerçek biricik sahibi halkımızdır. Ancak günümüze dek süregelen iç ve
dış sömürü bu kaynakların bugün yeterince etkin bir biçimde halk yara
rına kullanılmasını engellemektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yarı sö
mürgeleşme sürecine girişinden günümüze dek yoğunlaşarak gelen yer
altı kaynaklarımızın emperyalist ülkelerce sömürülmesi olgusu, bu çar
pık ve halkımızın çıkarlarına ters düşün gidişle madenlerimizi bir daha
geri gelmeyecek biçimde yitip gitmesine neden olmuş ve öyle görülmekîedirki bir avuç azınlık daha uzunca bir süre bunu sürdürmek İstemek
tedir.

TMMOB Başkanı Teoman ÖZTÜRK konuşmasını yaparken.

Madensel ve endüstriyel hammaddeler açısından gittikçe artan gereksi
nimlerinden ötürü her geçen gün daha da hırçınlaşan sömürücü ülke
ler son günlerde artık saldırganlıklarını resmi demeçleriyle de dünya
halkları önünde belirtmekten sakınmamaktadırlar. Bir yönüyle bakır çık
mazlarından ötürü Şili ve benzeri ülkelerde darbeler düzenleyerek, yurtCilt : XIV Sayı: 2
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sever iktidarları devirmeye yönelen bu ülkeler, son olarak enerji çıkmaz
larından ötürü, petrol üreten Arap ülkelerine çıkarma yapabileceklerini
açıkça söylemektedirler.
Bugün için, ülkemiz üzerinde, ekonomik, politik, kültürel ve askeri sömü
rüsünü sürdüren emperyalizm, petrol üreten Arap ülkelerini nasıl açıkça
tehdit ediyorsa, yeraltı kaynaklarına sahpi çıkacak bir iktidarın varlığın
da ülkemize de aynı tehditleri savuracağından kuşkumuz yoktur. Örne
ğin, Ataş rafinerisinde olduğu gibf bor minerali üzerinde, Osmanlı İmpa
ratorluğu'ndan beri süregelen sömürüye son verecek bir iktidar, böylesi
bir açık tehditle karşı karşıya kalabilecektir.
Yeraltı kaynaklar sömürüsünün, diğer sömürü gerçekliklerinden ayrı ve
önemli farklılığı nedeniyle, bu kaynaklarımızın üretiminden pazarlanmasına dek tüm maddi süreç üzerinde titizlikle durmamızı gerektirmektedir.
Sınırlı ve üretildiğinde bir daha geriye gelmeyecek biçimde yok olup gi
den yeraltı kaynaklarımızın sömürülmesine göz yummak, yurtsever bilim
ve teknik adamlarımızın özellikle sakınması gereken bir gerçekliktir.
Geleceğe, her yönüyle yitmiş yeraltı kaynaklarımızın enkazını bırakmak,
daha doğrusu böylesi bir oluşumu görmemezlikten gelmek, tarihsel so
rumluluğun itelenmesi anlamına gelir kî, bu da tarihe bir leke olarak
kalır.
Bilim adamlarımız ve teknik eleman kitlesi, bugün artık her yönüyle onur,fu bilinçlikleriyle, yeraltı kaynaklarımızın sömürüsüne karşı koyacak ve
mücadele edecek atılımdadırlar.
Sözlerimi, başladığım gibi, yeraltı kaynaklarımızın doğal ve gerçek biri
cik sahibinin halkımız olduğunu ancak bugünkü sömürü durumundan
kurtarılıp gerçek sahibi olan halk yararına kullanılması için hepimizi çe
tin mücadelelerin beklediğini ve bu mücadelelerde hepimize düşen gö
revleri yerine getireceğimizi vurgulayarak bitirmek istiyorum. Kongrenizin ülke ve halkımız yararına gerçekleri dile getireceği inancıyla basan
lar diler saygılarımı sunarım.
Partilere yaptığımız çağrılara salt CHP uydu. CHP adına Kongre'ye gelen İhsan
TOPALÖĞLU, konuşmasında, ülkemizin yeraltı kaynaklarca İleri bir noktada olma
sı gerekirken, bugün için gerilerde kaldığımızı belirttikten sonra, MTÂ EnstitüşÜ'nün kurutuşundan günümüze dek olumlu bir çizgide çalıştığını, ancak bu kurumda
yeni bir düzenlemeye (reorganizasyon) girmenin artık kaçınılmaz olduğunu vur
guladı.
Daha sonra konuşan MTA Genel Direktörü Sadrettin ALPAN, ülkemizin yeraltf
kaynaklan acısından zengin olduğunu üzerinde dura dura iletti. Ve yapılacak araş
tırmalarla bu zenginliklerin mutlaka ortaya çıkacağı İnancında olduğunu belirtti.
Açılış oturumu Kongre Yürütme Kurulu Başkanı
çalışmalarını özetleyen konuşması ile so na erdi.

Tevfik GUYAGULER'in kongre

Son olarak kürsüye gelen Murat TURAN, bir yandan öğlenden sonra Kongre'nin
birinci oturumunu konuklara anımsatırken diğer yandan protokol hiyerarşisini dik
kate alarak TEKNİK SERGİ'yi açmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Er
han IŞIL'I SERGİ YERİNE davet etti.
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Böylece AÇILIŞ OTURUMU, konuklann TEKNİK SERGl'de, çeşitli madencilik ku
ruluşlarının sergiledikleri madencilik araç ve gereçlerini izlemeferfyle son buldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Erhan IŞIL, TEKNİK SERGİYİ açarken.

Enerji ve TabÜ Kaynaklar Bakanı Erhal IŞIL, Müsteşar Tabsin YALABIK ve Oda
Başkanımız Murat TURAN TEKNİK SERGİYİ izlerlerken
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KONGREDE SUNULAN TEBLİĞLER
Bilimsel ve Teknik Kongre Yürütme Kurulu. Kongre kapsamına aldığı tebiiğeri sıra
larken şu kıstaslardan hareket ediyordu;
1 — Tebliğleri konu gruplarına göre toparlamak,
2 — Konu gruplarını da kendi içinde bütünleyici biçimde sıralamak.
Kongre de sunulan tebliğlerin konu gruplarına göre dağılımı şöyleydi;
1.
Madenciliğimizin
Ekonomik ve Sosyal
Sorunları
(6 Tebliğ)
2.
Madenciliğimizde
Eğitim ve Sorunları
{4 Tebliğ)
3.
Genel Madencilik
(9 Tebliğ)

A
İşletme
(3 Tebliğ)
B.
Kaya Mekaniği
(4 Tebliğ)

C

Jeoloji
(2 Tebliğ)
4.
Teknoloji
(8 Tebliğ)

Şimdi bu tebliğlerin sırasıyla özetlerini vemeye çalHşaçağız. Yer yer özetleri ken
dimiz derledik, yer yer de yazarların kendilerinin kaleme aldıkları özetleri verece
ğiz. Yabancı dilden (ki çoğunluğu İngilizce'dir.) özetleri olanları da vermeyi yarar
lı gördük.

TEKNİK SERGİ'den bir görüntü.
C i l t : XIV Sayı: 2
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1
MADENCİLİĞİMİZİN EKONOMİK
VE SOSYAL SORUNLARI
TÜRKİYE
HAMMADDE
SORUNU
Dr. İsmet UZKUT*
Özet :
Bu çalışmada, Türkiye'nin gelecekteki endüstrileşme süreci içinde
1992 yılında, hâlen Ortak Pazar ülkeleri arasında en geri durumda
bulunan İtalya'nın durumuna geleceği varsayımından hareket edi
lerek, Türkiye'nin gerekli hammadde tüketiminden doğan ham
madde ihtiyacı nitelendirilmiştir. Bu arada Türkiye'nin pek yakın
bir gelecekte büyük bir «HAMMADDE SORUNU» ile karşı karşıya
kalacağı belirtilmiş ve bugünkü Türkiye Hammadde Sektörünün bu
sorunu bugünkü yapısal ve ekonomik durumuyla başarı İle çözüm
lemesinin olanaksız olduğu saptanmıştır. Bu sorunun başarı ile çö
zümlenmesinin Türkiye'nin amaç edindiği ekonomik ve endüstriyel
gelişme için önemine değinilmiş ve başarısızlığın, Türkiye'nin bu ge
lişmesini engelleyeceği belirtilmiştir.
Son bölümde ise, basan için gerekli görülen çeşitli tedbir ve yapı
sal değişiklikler nitelendirilmiştir.
Tebliğde, Türkiye'nin sanayileşme stratejisinin A.E.T. olgusu içinde
düşünülerek planlanmasının sonucu madenciliğinde bu paralelde
ele alrnchftr, oysa bugünkü somut verilerin bu planlama ile bile uyuş
madığı belirtilmektedir.
Madenciliğimiz üzerinde yasal dayanaklarla sürdürülen işlerliğin
gelecekte TÜRKİYE'yi büyük bir hammadde sorunuyla karşı karşı
ya getireceği vurgulanan tebliğde;
1. Bugün Türkiye'nin genel ekonomik ve politik yapısı içinde ma
dencilik sektörü geri bir düzeyde olduğu,
2. Arama ve rezerv tesbit etme çalışmaları üretimden kopuk, Tür
kiye Jeolojisi ve maden özelliklerine uygun olmıyan bir şekilde
üretildiği.
(*) Dr. Yük. Müh. Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Maden Mü
hendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi.
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3. Maden hakları ve rezervlerin önemli ve fazla miktarı gelişi gü
zel derme çatma sermaye gruplarının elinde olduğu.
4. Madencilik alanında kazanılan kârların büyük kısmı madencilik
dışındaki alanlarda harcanmakta ve madenciliğin düzenli ve
ran tab I işletilmesi yerine kolay kâr amacı gözetildiği,
5. İce dönük, uzun vadeli bir üretim tüketim stratejisi planlanamamaktadır. Bunun güçlü kamu örgütlenmesinin olmayışından ile
ri geldiği belirtilmektedir.
Sonuç olarak;
Bugünkü ekonomik ve politik koşullar doğru değerlendirildiğinde
TÜRKİYE madensel hammaddeler sorununun çözümlenmesinin
mümkün olmadığı belirtilmiştir.
Zusammenfassung
İn der vorliegenden Arbeit wurde zunaechst der heutige unzulaengiiche Stand des tûrkischen Rohstoffesktors eriaeutert. Dabei wurde
klargestellt, dap in d i ese m Sektör zu viele und für einen hones
Kapital erfordernden Wirtschaftssektor wie fur Bergbau viel zu
kleine Firmen taetig sind und eine langfristige Planung sowie die
Anwendung moderner Produktions- und Wirtschaftsmethoden
dadurch sehr erchwert wird.
Davon ausgehend, dap die zukünftige Rohstoffentwicklung eines
Landes mit seiner industriellen Entwicklung imningst verbunden 1st
und daş die Türkei im Jahre 1992 den Entwlcklungsstand des unter den Laendern der Europaeİschen Gemeinschaft am wenigsten
entwickelten Landes Italien im Jahre 1972 erreichen wird, was
auch in dem dritten Fünfiahresplan der Türkei als Hauptziel
verankert ist, wurde am Beispiel von Steinkohle, Braunkohle, Erdöl,
Eisenerz, Kupfer, Blei und Zink der zukünftige Rohtstoffverbrauch
der Türkei behandelt. Dabei wurde festgestellt, dap der Türkei
ein gro $ es «ROHSTOFFPROBLEM» bevorsteht, das mit den
derzeitigen Mitteln des tûrkischen Bergbaus kaum gelöst werden
kann. In gar nicht so longer Zeit wird dieses Problem ein so
gro p es Ausma 3 erreichen, da p die Verwirklichung des vorgesehenen Entwicklungszieles der Türkei, im Jahre 1992 den Stand vön
Italien im Jahre 1972 zu erreichen, stark gefaehrdet, wird,
wenn nicht unverzüglich die nötîgen und hier herausgestelleten
Ma £ nahmen getroffen werden.

RAKAMLARLA MADENCİLİĞİMİZ
İsmet BAŞERDEM*
Özet
Özel maden İşletmeleri genellikle çok küçük maden ocaktan nite
liğinde Devlet işletmeleri daha örgütlü ve büyük ölçüde üretimi içe(*) Hukukçu, D.t.E. Maden 1st. Şb. Md.

Cilt : XIV Sayı: 2

27

ren işletmelerdir. İşyeri ve çalışanlar sayısı bu önerimizi doğrula
maktadır.
Yatırımlarda devletin ortalama payı %82,5 gibi önemli bir miktarı
teşkil etmektedir.
Özel sektörde çalışanların 2/3'si ve iş günü ve saatinin 2/3'sinİ yer
altı faaliyetleri kapsamaktadır. Devlette ise gerek çalışanlar ve ge
rekse işgünü ve saatinin yarıdan fazlasını yer üstü faaliyetleri kap
samaktadır. Bu nedenle özel sektörün istihraca Devlet sektörünün
ise cevher değerlendirmesine ağırlık verdiğini önerebiliriz.
Ücret bakımından yapılan karşılaştırmalar devlet işletmelerinin lehindedir. 1961 yılında Devlet Sektörü'nde yer altında çalışanlara
yapılan ödemeler yer üstünde çalışanlara nazaran daha düşük,
özel işletmelerde ise aksine idi. 1972 yılında ise durum tam tersine
dönmüştür. Ücret ve sosyal yardım ödemelerinin devlette daha yük
sek olmasının nedenleri çalışma hukukunun toplu iş sözleşmeleri
nin ve çalışma koşullarının gereklerine daha iyi uyulması gibi sebeblerdir.
Bütün bu nedenler rezervlerin değerlendirilmesinde optimum ya
rarlanma ilkesine özel sektörde uyulmadığı kanısını uyandırmak
tadır.
«Göçük altında kalan
kazmacı yedeği
Memed'in anısına..»
MADENCİLİĞİMİZİN EVRİMİNE
TOPLU BİR BAKIŞ
Yalçın ÇİLİNGİR*
Özet t
Tebliğ, ülke madenciliğinin evrimine kaba çizgilerle bir yaklaşım
niteliğinde olup büyük bölümünde Cumhuriyet sonrası ülke ma
denciliği anlatılmakla beraber, Osmanlı İmparatorluğunun maden
ciliği de ana hatlarıyla verilmiştir.
Madenciliğimizdeki evrimin, toplumumuzun genel evriminden so
yutlanmadan ele alınması gerektiğini belirten sunucu, özellikle
'950'lerden günümüze dek olan 25 yıla yakın bir dönem üzerinde
önemle durmuş, madenciliğimizdeki yapısal değişimleri özetleye
rek, son çözümlemede AET gerçekliği içinde madenciliğimizin ge
leceğine ilişkin yorum ve düşüncelerle sözlerini noktalamıştır.
Sunucu, yaklaşık olarak yedi yüzyıl «seri hükümler» İn biçimlen
dirdiği Osmanlı toplum yapısındaki genel evrimine paralel olarak
değişime uğradığını belgelerle açıkladıktan sonra, Osmanlı impa(*) Maden Yük. Mühendisi.
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ratorluğu'nun batı sanayiine açılmasıyla yeraltı kaynaklarının da
batı sömürüsüne bütünüyle açıldığını vurgulamıştır. Özellikle cağı
mızın başında rekabetçi çağından sıyrılan kapitalizmin tekelleşerek
emperyalist aşamaya geçtikten sonra. Osmanlı İmparatorluğumun
da yan - sömürgeleşme sürecinin. Birinci paylaşım savaşı öncesin
de doruğuna ulaştığı belirtilen tebliğde, emperyalist sömürünün de
miryolu, tekel maddelerinin üretim ve dağıtımı ile MADENCİLİK'te
yoğunlaştığını istatistiksel verilerle belgelemiştir.
Cumhuriyet sonrasında, kapitüler ayrıcalık aramamış bile olsa, ya
bancı sermayenin özellikle VARLIĞI BİLİNEN, ZENGİN ve GEREK
SENEN madenlerde yurda girdiğini sayısal verilerle anlatan sunu
cu, özellikle 1920 - 1930 yılları arasında gerek kuruluş, gerekse ser
maye acısından, bankacılıktan sonra anonim şirketleşme hareketi
nin yoğun olduğu ikinci uğraşı alanının MADENCİLİK olduğuna
dikkati çekmiştir.
1932 - 1940 yılları arasında genelde uygulanan DEVLETÇİLİK poli
tikasının, madencilik açısından ayrı bir önemi olduğunu belirterek
konuşmasını sürdüren sunucu, günümüze dek gelen büyük maden
cilik kuruluş ve yatırımlarının bu dönem içinde gerçekleştiğini söy
lemiştir.
İkinci Paylaşım Savaşı sonunda emperyalist ülkeler arasında deği
şen güçler dengesinin A.B.D. lehine gelişmesi ile, 1950'lere girmeden
«1947 Kalkınma Planı» ile somutlaşan dış kaynaklı kalkınma strate
jisini daha da ileri götürerek, emperyalizmin ekonomik, politik ve
askerî sömürü ve güdümünü getirdiği ilave edilmiştir. Tüm bu sö
mürü ve güdümün, 15 Mayıs 1951'de Celal Bayar'a sunulan BAR
KER Raporunda somutlaştığı gerçeğine dikkati çeken sunucu bu
raporun madencilik sektörü açısından da kapitüler nitelikte metin
lerin olduğunu vurgulamıştır.
1960'İardan sonra ise, genelde 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve Bunlara Katılma Kanunu İle başlayan yapı değişikliğinin
özellikle madencilik kuruluşlarında yoğun olduğu belirtilen tebliğde,
bu yapısal değişikliğin A.E.T. gerçekliği doğrultusunda planlı kal
kınma ile bir uyum içinde geliştiği, bu gelişim giderek büyük ma
dencilik kuruluşlarında emperyalist ülke tekelleri ile yerli tekellerin
kaynaştığını öne süren konuşmacı, sözlerini 1971 sonrası gelişme
lerin madencilik yönünden ilgine yanlarını anlatmakla noktalamış
tır.
Özellikle, 12 Mart 1971 darbesinin hammaddeler yönünden emper
yalist hedefin «TÜRKİYE, DÜNYA TEKELLERİNİN İHTİYACINI KAR
ŞILAMAK ÜZERE YERALTI KAYNAKLARININ ÜREMİNİ HIZLAN
DIRMALIDIR.» biçiminde somutlaştırdığını ve bunun belirli atılım
larla uygulamaya da geçirdiği üzerinde önemle durulmuş, son ola
rak ta A.E.T. gerçekliği içinde gelecekteki yapısal değişimler be
lirtilmiştir.
Cilt : XIV Sayı: 2
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A.E.T.'na bağlı 9'İarın madensel hammaddeler açısından bir yoklar
ülkesi olduğu için, Türkiye gibi geri bıraktırılmış bir ülkenin bu top
lulukta, yeraltı kaynaklarını emperyalist ülkelere açmasının kaçınıl
maz olduğu ve gelecekte de emperyalizmin her kanadının yeraltı
kaynaklarımız üzerinde rahatlıkla oynayacağı ve çörekleneceğinin
bir kehanet sayılmaması gerektiği sunucunun altını çizerek belirt
tiği hususlar olmuştur.
Böylesi olumsuz bir durum ve gelecekte, maden mühendisinin gö
revinin, her türlü sömürü işlerliği ile mücadele etmek olacağı ko
nuşmacının son sözleri olmuştur.
TÜRKİYE BOR HAMMADDE ÜRETİM POLİTİKASI
Orhan BAYSAL*
Özet :
Bor ürünlerinin çağımızın modern teknolojisinde seçkin bir yeri
vardır ve önemi gün geçtikçe hızla artmaktadır. Özellikle son yıl
larda sürdürülen yoğun arama faaliyetleri göstermiştir ki, Türkiye
toplam dünya bor hammadde potansiyelinin %70'ne sahiptir. Ge
rek saptanan rezervler, gerekse üretim faaliyetlerindeki hızlı aşa
malar Türkiye için sevindiricidir. Bu doğal zenginliklerin bir kıymet
haline getirilebilmesi, memleket kalkınmasına ve millî ekonomiye
etkinliğinin sağlanabilmesi İçin, dünya koşullarına göre arama, üre
tim, değerlendirme ve pazarlama ünitelerini kapsayan bir entegre
bor politikasının kesinlikle saptanması şarttır. Üretimden sonra el
de edilen maddenin değerlendirilmesi, yatırım ünitelerinin kurul
ması ve pazarlanmasında; plan, program ve proje ilişkilerinin göz
önünde tutulması kaçınılmazdır. Bor ürünlerinin değerlendirilmesi
ve pazarlanması çoğunlukla ihracata yönelik olduğundan, bu hu
sus daha da büyük önem kazanmaktadır. Bu amaçla, dünya bor
üretim - tüketim ilişkileri göz önünde tutularak, Türkiye bor ham
madde üretim politikası saptanmaya çalışılmıştır.
Abstract
Products of boron have a unique importance in modern technology
with the rapid increase of uses in different fields. In recent years,
extensive exploration has revealed that Turkey possesses 70 %
of the world boron reserves. These proven reserves and the pro
duction activities pravail a good economic future for Turkey. In
order to evaluate these deposits for the development of the country
and to have its contribution to the GNP (Gross National Product),
it is necessary to outline a national policy for exploration, produc
tion and marketing in international standards. Since, consumption
of boron products, depends on the foreign markets, it requires an
effective planning and programming for production and marketing.
Considering the world's production - consumption relationship, a
Turkish boron production policy is outlined.
(*) Doçent Doktor, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi.
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TEKNİK SERGİYİ izleyen konuklardan bir gSrfintfi.

ENERJİNİN ÜRETİM BİRİMLERİ ACISINDAN
TOPLUMA YANSIMASI
Hüseyin ÖZLÜTAŞ*
Özet :
Tebliğci konuyu şu üç temel nokta üzerinde irdelemiştir.
1.

Genei olarak dünya konjüktüründe petrol ve buna bağlı otarak
enerji sorunu ve enerji sorununun arkasındaki politik gerçekler,

2

Türkiyede üretim birimleri,

3. Üretilen enerji en geniş halk yığınlarına nasıl yansıyor?
Dünya konjüktürü;
«Bugün olduğu gibi gelecektede enerji kaynakları emperyalist ülke
ler arasında çeşitli politik oyunların oynanmasına gerekçe teşkil
edilebilir.
İnsanlığa rağmen hızlandırılan sanayileşme süreci
arasında korkunç rekabetleri içermektedir.»

emperyalistler

«Ortadoğuda yaratılan bunalım emperyalistler arasındaki bir reka
betten doğmuştur. Petrol tröstlerinin oynadıkları rol emperyalist
girişimin bir sonucudur. Somut olarak bu rekabet dolar, mark ve
yen'in bir geçiş sürecinde olmasından doğmuştur.»»
(*) Maden Mühendisi.
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«Bugün kesin otarak şu doğru bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır.
Ortadoğudd emperyalizmin sanayi ye siyasi ajanları savaş yarat
mışlardır. Bu savaş bir tepenin etrafında binlerce masum emekçi
nin kanını akıtmaktan öteye hiç bir şey yansıtmamıştır. Savaş son
rası petrol fiatfan artırılmış ve petrolden kazanılan kârlar emper
yalist ülkelerin savaş sanayiine kaydırılmıştır.»
«Enerji bunalımında Amerikan emperyalizminin kendisine bağımsı;
enerji politikası yaratmak İstemesi rol oynamıştır. Basra körfezin
den dolaşacak olan petrol diğer emperyalistlere pahalıya mal ola
cak ve Amerika dünya petrol rezervlerinin 5 misil rezervi olan kö
mürleri devreye sokacaktır. Basra körfezini silahlarla donatıp her
on patlıyabiien bir dinamit deposu haline getirmesi en önemli bel
gedir.»
«Bugün uluslararası Enerji Ajansı Amerikanın bir oyunudur. İktisadi
NATO adını alan Enerji Ajansı bir genç kız mahsumiyeti ile ortaya
çıkmakta ve tam anlamı ile gizli siyasi amaçlar taşımaktadır.
Enerji ajansının en Önemli amacı emperyalizmin uluslararası ekono
mik örgütü olan çok uluslu tekellere prestij sağlamak ve onların
güvenliğini garantiye alarak yeni olanaklar sağlamaya yöneliktir.
Bir yandan sömürülmekte olan ülkelere dolaylı sermaye akımını
hızlandıracak ve öteki yanı ile geri bıraktırılmış ülkelere yeni tek
nolojik ambargo uygulayarak en geri teknolojinin bu ülkelere gir
mesine olanak verecektir.
Turkiyede Mobil, BP ve Shell enerji ajansının üsleri olma durumuna
getirilmesi bundandır. Böyle bir örgütlenme geri bıraktırılmış ülke
lerin çıkarlarına aykırıdır, bunun içinde gerici bir örgütlenmedir.
Türkiye bu örgüte kesinlikle katılmamalıdır.»
Üretim Birimleri :
«Bugün ülkemizde sanayi lüks tüketime dönük olup montaj sanayi
nin paravanı durumundadır. Enerjinin öncelikle elektrik enerjisinin
% 80 ni bu biçim sanayide kullanılmaktadır. Üretim güçlerinin ger
çek anlamda gelişmesinin önlenmek istenmesinden enerjinin ger
çek olarak en geniş halk yığınlarına yansıması mümkün olmadığı
belirtilmiştir.
Türkiyedeki enerjinin büyük kısmını otomotiv, gazoz, tekstil ve lüks
yapı üretiminin tükettiğini belirterek milli harp sanayiinden de şöy
le söz edilmiştir.
«Bugün sözü sık sık edilen milli harp sanayi bugünkü ekonomik ve
politik koşullarda kurulması mümkün değildir. İliğine kadar dışa
bağımlı bir sanayi tercihi içinde gerçek anlamda milli sanayi kuru
lamaz. Bunun böyle iddia edilmesi hedef şaşırtmaktan başka bir
şey değildir.
Bugün sanayimiz % 40 - 70 arasında dışa bağımlıdır. Elektrik sek
törüne % 54 arasında dışa bağımlıdır.
MADENCİLİK

Enerjinin halka yansıması :
«Halkın % 62 si elektrik enerjisinden yoksundur. Buna rağmen
üleşmide kendisine pay düşmektedir. Kısacası enerji toplumsal ge
lişmeyi gerektiren hizmet aracı değil sömürü aracı durumundadır.
Bugün Türklyede enerjinin üretim, iletim ve üleşiminde işbirlikçi
tekelci burjuvazinin söz sahibi olmak istemesi enerji bunalımını
körükleyen önemli bir faktördür.
Halkın % 34 ü tezek ve odun kullanırken ve % 62 si elektrik ener
jisini görmezken enerjinin halka yansıdığını iddia etmek gerçeğin
ve bilimin dışında bir olaydır.»
Diyerek konuyu bağlamıştır.
Summary
The energy Crisis is no doubt a topic dealt with oil over the world.
As it is todey, energy sources can again be used in the future as
means to organize various political games amongst imperialistic
countries. The accelerating pace of steady industrialism and the
frightful rivalry rivalry among the Imperialists contain all misfortune
in spite of existing humanism. As a special rule, consumption
goods should be kept well ahead of the circulation speed of the
capital in terms of balance end duration. To avoid the formation
of a consuming public and to attain liberation should be the first
step for people in Developing Countries.
In our country, industry is deviated to the consumption of luxury
goods (items) and acts as a screen to the erecting - industry. 80
% of energy - mainly electrical energy - is being used in this field.
62 % of the public lacks availability of electrical energy. Despite,
they have e share in its distribution in appeotrohce. in Turkey
energy is consumed in the name of the public but in a way that
is alien to the public. Thus it is an unavoidable necessity (must)
to evaluate the production of energy a way mast advantageous
tor the socfety.

MADENCİLİĞİMİZİN YASAL SORUNLARI
Ismail ALP*
Özet;
1961 Anayasasının güvencesiyle, Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan doğal kaynaklarımızdan olan madenlerin yurt yara
rına en iyi biçimde değerlendirilmesini sağlayacak yasal koşulların
durumu incelenmiş, tarihsel gelişim, diğer ülkelerin uygulamaları
incelenerek, karşılaşılan güçlükler açıklanmıştır. Olması gereken
yasa, gerek teknolojinin gelişmesine ve gerekse o günün koşulla(•) Maden Yüksek Mühendisi.
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rina cevap verebilecek biçimde ve Anayasanın öngördüğü esaslara
uygun, tek bir kamu idaresinin uygulayacağı temel bir «Yeraltı ve
Yerüstü Maden Yasası» na ihtiyaç vardır. Bu yasa idareye Kalkın
ma Planı hedeflerine ve hatta olağanüstü durumlara uygun hareket
edebilme olanağı sağlamalı, ayni zamanda da alındıktan sonra bir
daha yerine konması mümkün olamayan bu doğal zengin I rğin en
fyf değerlendirilmesini kolaylaştırma ve yardım etme, müteşebbisi
ürkütmeme zorunluluğunu da saptamalıdır.
-t'

Summary

It has been indicated here the aspect of legal Conditions that will
be proved to use better of resources, whom sovereignty belongs
to the Nation, since 1961 with the guarantee of Constitution. It
has spoken about the historical developpment and the foreign
application. We are needed a basic code that wilf be firstly con
tained constitution's Conditions and also technological progress.
This Code must be give a large possibility of the suitable applica
tion to the Devoiopping Plan, it must contain the rules for better
using the minerals resources and aiso the rules that will be with
ali busineses who would exploited good this resources. This Code
must think about the engineer of technical control at mines.

2
MADENCİLİĞİMİZDE EĞİTİM
VE SORUNLARI
YERBİLİMLERİ EĞİTİMİNDE BAŞLICA SORUNLAR
Gürol ATAMAN*
Özet
Yerbilimleri ülkemizde çok yakın zamana kadar sanayie dönük bir
meslek eğitimi olarak yapılma yerine, bir genel kültür ve temel bi
limler eki olarak eğitilmiştir. Bu nedenle programlarda genel bir
yetersizlik olmuştur. Ancak bugün Yerbilimleri programlarında
önemli gelişmeler kaydedildiği halde öğrencilerin uygulamalı şekil
de eğitimi aksamaktadır. Bunun nedenleri Millî Eğitim Bakanlığınca
tahsis edilen staj yeri sayısının son derece yetersizliği ve hatta
bazen staj konularının uygunsuzluğu ve uygulamalı bilim dalına
yapılan ekipman yatırımlarının azlığıdır. Bildiğimiz gibi, mühendislik
dallarında eğitim süresi boyunca yapılan stajlar ne kadar bol, çeşitli
ve kaliteli olursa, genç mühendisler mesleklerine o kadar kolay
uyumluluk gösterirler. Bunun yanında mühendislik eğitimi, büyük
gruplar yerine küçük gruplar halinde yapıldığında daha yararlı ola(*) Prof. Dr. H. Ü. Müh. Fak. Dekanı - Ankara.
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cağından ve hatta en iyi şeklide yapılabilmesi İçin, öğrencilerle bi
rer, birer ilgilenmeyi gerektirdiğinden daima önemli btr eğitim kad
rosu icab ettirir. Her türlü mühendistik eğitiminde olduğu glbr Yer
bilimlerinde de laboratuvar ekipmanları tam olarak temin edilmiş
öğretim birimlerinde eğitim, çok daha iyi ve amacına uygun bir
şekilde yapılabilmektedir. Yeterli eğitim kadrosu olmaksızın ve laboratuvarsız öğrenimden geçmiş mühendislerin meslek hayatında
ki yetersizlikleri devlete son derece büyük kayıplara mat olmak
tadır, Ülkemizde eğitimin bu yönü genellikle dikkate alınmamakta
dır.
Bu sorunların yanındaki önemli konulardan bir tanesi de, Yerbilim
leri dalında sürekli meslek içi eğitimin bir an evvel sağlanabilmesi
ve her an yetenekli ve istekli kişilerin daha yeni, daha ileri çalış
malar için Üniversite ile birlikte çalışabilme olanağının sağlanma
sıdır.
MADENCİLİĞİMİZİN GENEL ÖZELLİKLERİ İLE
MESLEKÎ EĞİTİM İLİŞKİLERİ
Muammer ÖCAL*
Konuşmacı, Türkiye'de madenciliğin gösterdiği görünümü, genel
olarak sekiz çelişkide toplamaktadır. Bu sekiz çelişkiden giderek
madenciliğimizin genel ve mesleki eğitim ilişkilerine bir yaklaşıma
varmak yazarın amacı olmuştur.
Saptanan çelişkiler :
• .- r
a. Türkiye'nin jeolojik yapısına ve dünyadaki mevcut ortalama
jeolojik hammadde potansiyeline göre daha 16 milyar dolarlık
hammadde rezerv açığı yani jeolojik potansiyel mevcuttur.
b. Türkiye'de 35 hammadde çeşidinin varlığı bilinmekte ve bun
lardan yalnızca 22'sr üretilebilmektedir.
c. Türkiye hammadde üretiminin gayri safi mili! gelirdeki oranı
1953-1970 yılları arasında %1,0 ile 1,92 arasında değişmiş ve
gittikçe azalan bir gelişme göstermiştir. Türkiye bu millî gelir
oranıyla hemen hemen tüm geri kalmış III. Dünya ülkelerinden
bile düşük bir durum göstermektedir.
d. Türkiye'deki özel maden şirketlerinin,
%39funun sermayesi 100.000 TL/den
%31'î
500.000 "
%14'ü
1.000.000 " azdır ve
%16'nın sermayesi 1:000.000 " nin üzerindedir.
e. Türkiye hammadde rezerv değeri yaklaşık olarak 900 milyar
TL. kadardır.
f. Türkiye'de maden teknisyeni okulları mevcut değildir.
g. İşletme ruhsatlarının çoğunluğu özel maden teşebbüslerinin
elindedir.
h. Özel maden teşebbüslerini finanse edebilecek müesseseler
mevcut değildir.
(*) Maden Y. Mühendisi.
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KAYA MEKANİĞİ DALINDA ENDÜSTRİ
VE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ
A. Günhan PAŞAMEHMETOĞLU* - Erdal ÜNAL"
Özet
Bu tebliğde, üniversite ve endüstri işbirliğinin önem ve gereksinimi
kaya mekaniği açısından incelenmeye çalışılmıştır. Bu konuda dün
yada yapılan işbirliği ve araştırmalardan örnekler verilmiş ve ülke
mizde ilk aşamada ne gibi bir yaklaşım yapılabileceği anlatılmaya
çalışılmıştır.
Abstract
In this article. In the field of rock mechanics, the importance and
necessity of industrial applied research and cooperation and
communication between universities and industrial establishments
are explained. Some examples from the world are given, and some
suggestions are put forward to make an approach to industry university coperation to solve and to find answers to the industrial
needs in this field at home.
MADENCİLİK ARAŞTIRMA KURUMLARI VE TÜRKİYE
Dr. Şinasi ESKİKAYA***
Özet
Madencilik Endüstrisinin gelişmiş olduğu hemen bütün ülkelerde
bir veya daha fazla Araştırma Kurumu vardır. Bütçeleri yüzmilyonlarca lirayı bulan bu kurumlarda, madencilikle ilgili «geleceğe ait»
veya «günlük» sorunların çözümü için çok yoğun bir araştırma ve
geliştirme faaliyeti hüküm sürmektedir. Ülkemizde ise böyle bir
Araştırma Kurumu yoktur. Madenciliğimizi çağımızın teknolojik ge
lişmelerinden yararlandırmök ve onu diğer ülkelerdeki seviyeye çı
karmak, ancak böyle bir Araştırma Merkezinin kurulması ile müm
kündür. Çıkarılan her ton kömür için aynlacak 50 kuruş yılda 9-10
milyon liralık bir fon demektir. Bu ise bir «Madencilik Araştırma Geliştirme Merkezi» nin kurulabilmesi yolunda elde mevcut malî
olanak potansiyelinin ne ölçülere varabileceğini göstermesi bakı
mından dikkati çekicidir.
Summary
The major aim of a Research and Development Establishment is
to search for and use new knowledge for the improvement of
equipment, process and methods which will meet the future needs
(*) Dr. Y. Müh. Öğretim Üyesi. ODTÜ.
(**) Y. Müh. Asistan, ODTÜ.
(***) l.T.Ü. Maden Fakültesi, Maden İsletme ve Makineleri Kürsüsü.
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of the Industry. Without such an Establishment, the long term
needs of the Industry cannot be supplied. There axist, therefore,
all over the world many Research and Development Establishments.
Turkey, on the *>ther hand, has not such an Establishment for
Mining Industry. Considering that half a lira to be saved for each
ton of coal production will be amounted to 9-10 million Liras, one
can easily imagine what an important financial source can be
available for this kind of Research Establishment.
It is in the Author's opinion that each day which will be passed
without any movement toward establishing a Research and Deve-:
lopment Establishment is a lost for the Turkish Mining Industry.

3
GENEL MADENCİLİK
A
İŞLETME
fiGU SOMA AÇIK İŞLETMELERİNDE DELME, ATEŞLEME,
YÜKLEME VE TAŞIMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
ARAŞTIRMALAR»
Sabahattin GAZANFER*
Özet
Büyük kazı ve yükleme araçlarındaki gelişmeler sonucu, maden iş
letmecileri daha derin rezervleri de açık işletme metodiarıyla çı
karmayı tasarlamaktadırlar. Ancak gittikçe büyüyen bu işletmeler,
madencilik operasyonlarında bazı sorunlarla karşı karşıya kalmak
tadır. Ana amaç minerali minimum gider İle çıkarmak olduğundan,
maden mühendisi elindeki araçları en yararlı biçimde kullanma zo
runluluğundadır. Bu ise ancak, herbir madencilik faaliyetini incele
mek, gerekirse değişiklikler yapmakla mümkün olmaktadır.
Yazı, GLİ Soma linyit açık işletmelerindeki ana operasyonları açık
lamakta ve daha fazla araştırma veya dikkat gerektiren konuları
tanımlamaya çalışmaktadır. Ağırlık özellikle son zamanlarda orta
ya güçlükler çıkartın ateşleme sorununa yöneltilmiştir.
Summary
With the development of large ppen-pit excavating and loading
equipment mine planners are gradually considering the possibilities
of extracting deeper ore-bodies by surface mining methods.
(•) Maden Y. Mühendisi.
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However, the gradual increase In the size of mines and machinery
has brought about some problems associated with the mining
operations. Since the prime objective is to produce mineral at a
minimum cost the mining engineer is confronted with the problem
of making the best possible use out of the equipment available to
him. This can only be achieved by examining each and every
operation that is taking place, end finding areas of improvement
or total change.
This paper describes the operations at the GLI Soma lignite openpist in some detail and attempts to define the subjects which
require closer attention or investigation. Focus Is more directed
towards the blasting operations with which the open-pits had
been experiencing some difficulties.
PULLUKLU KAZIDA ÖNGERİLMENİN PULLUK ZİNCİRİ
VE TESPİT SİSTEMİ KUVVETLERİNE YAPTIĞI ETKİNİN
ARAŞTIRILMASI
Naci BÛLÜKBAŞI*
Özet
Pulluklu kazıda üzerinde durulması gereken sorunlardan biri de,
pulluk zincirine uygulanan öngerflme miktarının doğru olarak seçilmesidir. Çekme kuvvetine bağlı olarak değişik değerler alması
gereken öngerllmenin, doğru olarak seçilip uygulanmaması birçok
kazalara neden olmaktadır.
Değişik öngerîlmelerin pulluk zinciri ve ayak başlarındaki tespit
sistemlerinde oluşturacağı kuvvetlerin araştırılması, yeraltında em
niyet açısından sakıncası ve gerekli elektriksel ölçü sistemlerinin
uygulanmasındaki güçlüklerden dolayı, 1/4 ölçekli bir model pulluk
kullanılarak laboratuvardd yapılmıştır (1). Tebliğde bu araştırma ile
bulunan pratik sonuçlar verilmiş, ve bunlar teorik olarak hesapla
nan sonuçlarla karalaştırılmıştır.
Abstract
One of the most important problems in coal ploughing Is the
correct selection of the chain pre-tension. If the correct pre-tension,
which varies according to the value of the haulage force, is not
applied to the haulage chain, various accidents at the longwall
face may occur.
Since it is very difficult to make the necessary instrumentation
and no tsafe to carry out experiments underground to study the
effect of pre-tension on chain and anchorage forces, this study
was carried out in the laboratory using a 1/4 scale model plough.
In this paper the theoretical relationships between pre-tension,
haulage force, trailing chain force and anchorage forces are
described and the experimental results are compared with the
theoretical results.
(*) Dr. Mad. Y. Müh. O.D.T.Ü. Öğretim Üyesi, Ankara.
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TOZ PROBLEMİ
VE
E.Kİİ. KİLİMLİ BÖLÜMÜ KÖMÜR OCAKLARINDAKİ
TOZLANMA DURUMUNUN
ETÜDÜ
Şerafettin ÜSTÜNKOL*
Özet
Havadaki tozun numune alınma işlemi ve İncelenmesi, ayrıca toz
hastalıkları ve diğer bazı ülkelerdeki toz standardiarı hakkında kı
saca bilgi verilmiştir.
Değişik tipte ve prensipte İki adet numune alıcı alet ile E.K.İ. Ki
limli Bölümü yeraltı kömür ocaklarındaki tozlanma durumu incelen
miştir. Numune alma işlemi her üç vardiyada da yapılmış ve numu
neler değişik çatışma yerlerinden alınmıştır.
Alınan numuneler laboratuarda incelenmiş ve analiz edilmiştir. 6
mikrondan küçük tozların havadaki konsantrasyonu mg/m3 ve tane/cm3 olarak ifade edilmiştir.
Bulunan neticelerin bir tartışması yapılmış; genellikle bulunan toz
konsantrasyonlarının diğer ülkelere kıyasla bizde oldukça yüksek
olduğuna kanaat getirilmiştir. Neticede, yeraltı kömür madenlerindeki toz problemini önlemek hususunda bazı önerilerde bulunulmuştur.
Abstract
Some information is given on the sampling and examination of
fafifrfborne dust, also on dust diseases and the maximum accep
table dust concentrations in various countries.
Dust conditions at Kilimli Colliery of E.K.I. underground coal mines
were examine dby taking the samples by two type of dust samplers
which work at different principles. Sampling was carried out during
the three shifts and samples were taken from various working
places.
The samples ere examined and analyzed in the laboratory. The
concentration of dust particles smaller than 6 microns was found
in terms of mg/m3 and particles/cm3.
A discussion of the results is made and it is concluded that the
concentrations of dus tfound are rather higher than those accepted
by other countries as permissible concentrations. Finally, some
recommendations are given about preventing the dust problem in
the underground coal mines.
( *} Maden Y. Müh. E.K.Î. Müessesesi - Zonguldak.
Cilt: XIV Sayı : 2
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B
KAYA MEKANİĞİ
UZUN AYAKLARDA TAHKİMAT ESASLARI
II — ÇELİK TAHKİMAT
Tacettin ATAMAN*

Özellikle kömür ocaklarında, uzun ayaklarda üretimin makineleştlrilmesf ancak ayakta direksiz bir alın sağlanması ile mümkün ol
maktadır. Bu ise ancak uzun ayaklarda çelik tahkimat kullanmakla
olur. Her ne kadar, bundan önce, 1971 yılı Madencilik Bilimsel ve
Teknik Kongresi'nde sunmuş olduğum «Uzun Ayaklarda Tahkimat
Esasları» 1 - Ağaç tahkimat, başlıklı tebliğde, alına dik ağaç sar
malar kullanmak suretiyle direksiz bir ayak alnı sağlanması müm
kün ise de, alına dik ağaç sarmalar ve direklerin çelik tahkimata
göre daha pahalı olması ve ağaç direklerin sökülüp takılmasındakl
güçlükler hesaba katılınca çefik tahkimatın uzun ayaklarda kulla
nılmasının önemi kendiliğinden anlaşılır.
Bu tebliğde ancak sürtünmeli - ayarlı demir direklerden bahsedile
cektir. Geriye kalan ayarlı hidrolik direkler, çelik sarmalar, ve ni
hayet yürüyen tahkimat konuları İse önümüzdeki kongrede bir teb
liğ veya Madencilik Dergisİ'nde bir makale olarak sunulacaktır.
Abstract
In the Supporting problem of the long-wall faces, steel supporting
provides a prop-free face which is very important in face mec
hanization in long wall mining. Although in my paper of title:
«supporting principles in long-wall faces: timbering» offered to the
mining congress of 1971, it was shown that, even with timber caps
perpendicular to the face, it is possible to establish a prop free
face. But as timber supporting being much more expensive and
time consuming, steel supporting is becoming very important in
long wall mining.
In this paper only friction type steel props are discussed and
hydraulic props, steel caps and finally powered supports will be
the subject of another paper in the next minig congress or they
will be taken in hand in an article of «Madencilik» periodical later
on.
(*} Assoc. Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Ankara
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BEYPAZARI ORTA ANADOLU LİNYİTLERİ
İŞLETMESİNDEKİ UZUN AYAKLARDA TABAKA
HAREKETLERİNİN VE TAVAN DENETİMİ
SORUNLARININ İNCELENMESİ
Erdal ÜNAL*
Özet
Bu tebliğ Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Orta Anadolu
Linyitleri (O.A.L.) işletmesinde, biri 205 numaralı panonun üst da
marında bulunan ve aralarında 75 metre uzaklıkla aynı anda çalı
şan iki uzun ayakta yapılan konverjans ve tahkimat direklerinin üze
rine gelen yüklerin ölçülmesi ile gene aynı ayaklarda tabaka ha
reketlerinin ve tavan denetimi sorunlarının değişik safhalarda ince
lenmesini kapsamaktadır.
Arazi tabakalarının denetimi, yalancı tavan ve taban konverjanslarının ölçülmesi ve koşulların elverdiği anlarda bu konverjansların
denetimi şeklinde yapılmıştır. Tahkimat direkleri üzerindeki yükle
rin ölçülmesi ise ayak boyunca ve enlemesine yük dağılımları ile
ilgili fikirlerin oluşmasına olanak sağlamaktadır. Kömür kazısı, ayak
ların ilerleme hızı, tahkimat direkleri üzerindeki yüklerin dağılımı ve
tavan konverjansı arasında yakın bir ilişki vardır. Taban tabakalalarının durumu, taban kabarmalarında dolayısı ile tavan konverjanslarında etkin olmaktadır.
Bu tebliğde araştırma sırasında yapılan ölçmeleri açıklanmakta,
elde edilen sonuçlar incelenmekte, tabaka hareketleri ve tavan de
netimi sorunlarının bir bölümü güvenlik ve ekonomik açılardan de
ğerlendirilmektedir.
Abstract
This article represents diffrent faces of an investigation of con
vergence and roof and floor behaviour of two longwall faces and
load measured on some steel friction type of supports in the same
face happening simultaneously. These faces were in the panel
No: 205, one at the upper seam and the other at the lower seam,
having an interval of 75 meters, both being worked at the same
period.
Strata control is done by measuring and if possible, by controling
the convergence of the eimmediate roof and floor. Further more,
load measurement on some steel props is permitting to have an
idea about load distribution along and across the face. There is
a close relationship between coal winnig, load distribution on the
props at the face and convergence of the immediate roof. Also,
the nature of the floor is playing an important role in the heaving
and consequently the convergence of the floor.
These measurements are explained in this article and results
found are interpreted, and some suggestions are made of the
problems related to the strate behaviour and roof control, from the
point of view of safety and economy.
(*) Maden Yük. Mühendisi, Asistan O.D.T.Ü.
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ANKARA ANDEZİTİ, KİREÇTAŞI VE
BAZI TRAVERTENLERİN YORULMA
KARAKTERİSTİKLERİ
Seçkin İNCEEFE*
Özet
Zamana bağlı yorulma olayının kuralları, klâsik bir yorulma eğrisi
nin safhaları ayrıntılarıyla anlatılıyor. Yorulmaya etki eden etkenler
bir bir sıralanıp bunların etkileri inceleniyor. Konuya değişik yak
laşımlar (Deneysel, Olaysal, Teorik) gerekli formüller ve reolojik
modellerle ayrı ayrı inceleniyor.
Tebliğin devamında yorulma deney yöntemleri, ve yapılan deneyle
rin metodu anlatılıyor. Kullanılan örneklerden kısaca bahsedildik
ten sonra, deneylerden elde- edilen yorulma denklemleri veriliyor.
(Denklemlerin elde edilişinde computer kullanıldığını belirtmekte ya
rar var). Son olarak deneylerden elde edilen sonuçlar sıralanmakta
ve yapılan işlerin genel bir eleştirisi verilmektedir.
Summary
Rules of time-dependent deformation and stages of a classical
creep curve are defined. The factors effecting creep are examined.
Emprical, phonomenological and theoretical approaches to creep
mechanism are discussed with neccassary formulas and rheolojic
models.
The methods of creep observations and samples experimented are
introduced. The equations of each creep curve are given and
affects of various factors examined and lastly a general cristicsm
is made.
ULUSLARARASI KAYAÇ MEKANİĞİ TERMİNOLOJİSİ,
SİMGELERİ, VE BİRİMLERİ
Dr. K. Ercin KASAPOĞLU"
Önsöz
Herhangibir bilimdalında, beklenen sürekli ve olumlu gelişmelerin
gerçekleşmesi herşeyden önce o bitimdali içinde ve ilgili diğer bilımdalları ile aralarında sürekli ve verimli bir bilimsel iletişim siste
minin oluşturulmasına bağımlıdır. Böyle bir sistemin oluşturulması
gereği, bilimsel gelişmenin ilk ve yerine getirilmesi zorunlu olan
koşuludur. Ancak, bu koşulun yerine getirilebilmesi için, önce o
bllimdalı içinde bir dil birliğinin sağlanması gerekir.
(*) Maden Y. Mühendisi - M.T.A.
(**) Mühendislik Jeolojisi ve Kayaç Mekaniği öğretim Görevlisi - Hacettepe Üni
versitesi, Yerbilimleri Enstitüsü - Ankara
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Bugün, örneğin kayaç mekaniği bilimdalında, çeşitli meslek kuru
luşları, üniversiteler, ve otoriteler tarafından kullanılan birbirinden
çok ayrıcalı terminoloji, simge, ve birimler bu konuda, zaman za
man, önemli yanlş anlamalara ve yanlış yorumlara yol açmaktadır.
Bu durum, öncelikle bilim adamlarının, bilim adamları ile mühen
dislerin, ve hatta öğrenciler ile öğretmenlerin birbirleriyle anlaşma
larını büyük ölçüde güçleştirmektedir.
Burada sunulan yapıtın hazırlanışı, herşeyden önce, kayaç meka
niği bilimdalında, yalnız Türkiye'de değil, uluslararası düzeyde var
olan —termonoloji, simge, ve birimlerde birlik— sorununu, tümü
ile değil, fakat belirli bir ölçüde çözümlemek amacına yöneliktir.
Burada önerilen simge ve birimler, Türkiye dışında 25 ayrı ulus ta
rafından onaylanmış olan simge ve birimlerdir. Ancak, yazar tara
fından benimsenen «türkçe terminolojinin» bazıları üzerinde. Tür
kiye'deki bazı otoritelerin ayrıcalı görüşlere sahip olmaları olasılığı
vardır. Bu nedenle, yazar, bu konuda otoritelerin yapıcı eleştirileri
ne herzaman açık olduğunu belirtmek ister.
Kayaç mekaniği terminoloji, simge ve birimleri üzerinde Türkiye
çapında bir birliğin sağlanabilmesi için, ilgili meslek kuruluşları,
üniversiteler, ve otoritelerin bu konuda İşbirliği yapmaları gerekir.
Bu gereğin yerine getirilmesi, Türkiye'de kayaç mekaniği bilimdalının sürekli ve olumlu gelişmesine şüphesiz büyük katkı olacaktır.

c
Jeoloji
TÜRKİYE'DE BORAT YATAKLARININ JEOLOJİSİ
VE YENİ SAHA POTANSİYELLERİ İLE İLGİLİ
BAZİ GÖRÜŞLER
Erol İZDAR*

ve

Uğur KÖKTÜRK"
1. Giriş
Bor ve bileşiklerinin çeşitli endüstri alanlarında kullanılma olanak
larının hızla gelişmesi sonucu, halen dünya üretiminin % 18-20 sini
sağlamakta olan Türkiye'nin; bilinen ve bunların yanı sıra henüz
bitinmiyenlerin katkısıyla birlikte, yüksek Bor potansiyeline sahip
olacağı ve giderek önem kazanacağı tabiidir.
Bor'un hidrojenli bileşiklerinin çok yüksek enerji gücüne sahip ol
ması, çeşitli diğer bileşiklerinin de geniş alanlarda kullanılması,
bor içeren doğal kaynakların, ileri teknolojiler için vazgeçilmez bir
(*) Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bolümü.
(•*) Ege Üniversitesi, M.B.F. Maden Bölümü, Boinova- İzmir.
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hammadde niteliğini muhafaza edeceğini, üretimin istatistiksel ge
lişimi, açık olarak kanıtlamaktadır
Batı Anadolu'nun Tersiyer jeolojisi ve bilinen Borat yataklarının
oluşum prensipleri karşılaştırıldıklarında, bu çok önemli hammadde
kaynağının bilinen potansiyeline, yenilerini ilâve etmek olanağının;
belli alanlarda yürütülecek Bor prospeksiyonu sonucu gerçekleşe
bileceği görüşü, kuvvet kazanmaktadır.
Bu incelemede, bilinen prospeksiyon metodlarının yanısıra, jeolojik
yapı içindeki ümit var gelişim gösteren alanlar ve bu alanlar için
deki termal kaynakların kimyasal bileşimlerinin incelenmesi ve kar
şılaştırılması ile bir sonuca varma imkânları araştırılmıştır.
Tabiîdir ki, konuya yaklaşım için, Bor'un yeryüzünde bulunuş şekil
ve miktarları ile, Türkiye'deki oluşum alanlarının tanımlanması ve
oluşma koşullarına ait görüşlere de yer verilmesi zorunlu olmuştur.

DOĞU KARADENİZ PLASER MAGNETIT YATAKLARI*
(MAGNETITE PLACER DEPOSITS OF EASTERN PART OF
BLACK SEA COAST)
Doç. Dr. Mümin KÖKSOY**
Özet
Doğu Karadeniz sahilindeki plaj kumları ağır mineral bakımından
etüd edilmiş olup, ekonomik tenor ve rezerve sahip önemli magnetit plaser yatakları bulunmuştur. Bilhassa Ünye'nin
batısından
başlayan ve Yeşilırmak ağzına kadar devam eden yaklaşık olarak
50 km. uzunluğundaki Çarşamba ovası sahil kısmı, ortalama magnetit tenörü %10 civarında olan 150 milyon tondan fazla görünür-H
muhtemei, ve 700 milyon ton civarında mümkün rezervli cevherli
kumlara sahiptir. Bu yataklarda dinamitleme, kırma, öğütme ve
taşıma masrafları yok denecek kadar az olduğu için büyük çapta
kârlı bir işletme yapılabilir. Bölgede kurulabilecek bir elektrikli fı
rın veya bîr döner fırın sayesinde bu cevherlerden demir-çelik üret
mek mümkündür.
Abstract
Eastern Black Sea coast has been investigated for its heavy mi
neral content, and large reserves of magnetite rich sands have
been discovered. The beach sand, along the coast between Ünye
and Yeşilırmak which extends about 50 km., contain 10 % mag
netite in average. The viseable-l-probable reserves of the magne
tite-rich sand along this shore is about 150 million tons with a
possible reserve of around 700 million tons.
(*) Bu araştırma M.T.A. Enstitüsünde yürütülmüştür.
(**) Hacettepe Üniversitesi1 öğretim Üyesi.
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As there will be almost no blasting, crushing, grinding and trans
portation costs, the exploitation of this ore will probably be
economically feasible. For the reduction of iron, electrical or rotary
furnaces may be set-up in the area.

4
Teknoloji
CAMDAĞ DEMİR CEVHERİNİN
ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Suna ATAK*
Özet
Doğrudan doğruya izabeye gönderilecek cevherlerin tükenmesi so
nucunda, son yıllarda demir cevheri fiatlarında yükselmeler olmuş
tur. Zengin demir cevherlerine artan istek karşısında, düşük dere
celi cevherler ince öğütüldükten sonra, zenginleştirilerek ve peletleme ile büyük boyutlara getirilerek yüksek, fırınlara beslenmeğe
başlanmıştır. Bu sebeple, diğer düşük dereceli cevherler arasında,
oolitik sedimanter demir cevherleri de ekonomik bakımdan önem
kazanmıştır.
Bu rdporda, %35 demir içereten Çamdağ demir cevherinin zenginleştirilme konusu incelenmiştir. Çamdağ demir cevherinin minera
lojik tâyini yapılmış, bundan sonra tabla ve flotasyonla zenginleş
tirme yöntemleri uygulanmıştır. Deneyler sonucunda, takriben %50
Fe tenörü ve %75-80 Fe randımanı ile konsantreler elde edilmiştir.
Abstract:
Depletion of direct smelting iron ores caused rising in their price
in the past several years. Constantly-increasing demand for rich
furnace feed is being satisfied by use of lowgrade iron ores after
grinding, beneficiation and palletizing: Thus, among the other
iow-grade iron ores, oolitic sedimantary ores have become econo
mically important.
Beneficiation of Çamdağ Iron Ore which contained %35 Fe was
investigated in this report. Following the mineralogical determi
nation, table concentration and flotation experiments were per
formed with Çamdağ Iron Ore. The concentrates with about %50
iron content and %75-80 iron recovery were obtained after a series
of experiments.
(*)

Maden Y. Müh. İ.T.Ü. - Istanbul.
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«ÇARŞAMBA - ÜNYE SAHİL KUMLARINDAN
DEMİR KAZANMA OLANAKLARI»
Serap AKIN* — Oktay YALGIN** — Mehmet KAYADELEN***
Özet
Karadeniz (Çarşamba - Ünye) sahil kumlarının dünyadaki örneklere
dayanarak işletilebilir nitelikte manyetit tenor ve rezervine sahip
olabileceği saptanmıştır. Madencilik yönünden işletme koşulları
oldukça basittir. Fakat konsantredeki TiO/nin yüksek oluşu bazı
güçlükler doğurabilir. Bunu giderici bazı olanaklar vardır.
Bu tebliğde, sözü geçen sahil kumlan üzerinde daha önce M.T.A.
Enstitüsü tarafından yapılan teknolojik deneylere kısaca değinmiş
ve işletmecilik yönünden literatür düzeyinde dünyadan çeşitli ör
nekler sunulmuştur. Ayrıca gelişmekte olan Türkiye'nin artan de
mir ihtiyacını karşılamak için Çarşamba ve Ünye sahil kumlarının.
işletilebilme olanakları araştırılmıştır.
Bu araştırma bir fikir vermesi bakımından önemlidir. Olumlu değer
ler alınmaya başlandıkça ayrıntılı fizibilite çalışmalarına geçilmesi
gerekecektir.
Absract:
Çarşamba - Ünye beach sands on the Blackseahave magnetite of
recoverable grade and reserves. The high grade of TiO. in con
centrate may create some problems, but these have been inves
tigated.
In this paper, some results of tenhnologicdl test done by M.T.A.
and mine-pre-evaluation studies done by the writers at the literatu
re level are given.
Iron extraction alternatives from Çarşamba - Ünye beach sands
have been investigated with regard to the increasing iron demend
of devoloping Turkey.
The purposes of this paper is only to give some general ideas.
As positive results are obtained, it will be possible to begin de
tailed feasibility studies.
TÜRKİYEÎDEKİ FOSFAT YATAKLARI VE
DEĞERLENDİRİLME İMKANLARI
Dr. Özer AYIŞKAN****
Özet
Bu yazıda Türkiye'de tespit edilmiş ve rezervleri araştırılmış olan
fosfat yataklarına alt cevherlerin zenginleştirilerek endüstriyel ga(*) Metalürji Müh., MTA, Plan-Proje §b. - Ank.
(**) Maden Y. Müh., MTA, Plan-Proje Sb. - Ank.
(***) Maden Müh., MTA, Plan-Proje 5b. - Ank.
(****) Maden Yük. Mühendisi, M.T.A. Teknoloji Şb. Md. Mv. - Ankara
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yelerle kullanılabilme olanakları araştırılmış,
belirtilmeye çalışılmıştır.

rantabilite imkânları

Sommaire
Dans le present expose, la possibility d'enrichissement, ainsi que
t'utilisation industrielle des minerals des gisements phosphates de
la Turquie sont etudiees et la rentabilite de cette Evaluation est
recherch6e.
MAZIDAĞ FOSFAT CEVHERLERİNDEKİ URANYUMDAN
YARARLANMA OLANAKLARI*
Güven ÖNAL**
Özet
Bu tebliğin konusu, Mazıdağ Bölgesi fosfat yataklanndaki uranyu
mun mevcudiyetini ve Batı - Kasrık cevherindeki uranyumun, fos
forik asit üretimi sırasında, yan ürün olarak değerlendirilmesi ola
naklarını, kapsamaktadır.
Sütfürikasit ile yapılan I iç deneylerinde; asit konsantrasyonu, I iç
süresi, pülp ısısı ve pülp yoğunluğunun, uranyum çözünme verimi
ne etkileri incelenmiş, optimum koşullarda elde edilen fosforik asit
çözeltisindeki uranyum, organik çözündürme ile ayrılarak, sarı pasta halinde çöktürülmüştür.
Sonuç olarak, Batı - Kasrık cevherindeki uranyumun, fosforik asit
üretimi sırasında, %60.5 verimle, %63 UO» tenörtü sarı-pasta ha
linde elde edilebileceği, anlaşılmıştır.
Abstract
The subject of this paper deals with the uranium present in the
phosphate ores of Mazıdağ District and the possibilities of reco
very of uranium, found in Bati-Kasrik ore, as a by-product, during
the production of phosphoric acid.
Leaching tests with sulphuris acid were carried out in order to find
the affects of acid concentration, leaching time, pulp temperature
and pulp density, on the uranium recovery. By solvent extraction,
uranium was recovered from the phosphoric acid solutions,
obtained under the most favorable leaching conditions and than
precipitated as a yellow-cake.
As a conclusion, it was established that during the production of
phosphoric acid. Uranium found in Bati-Kasrik ore could be
recovered as a yellow-cake with 63 % U0 8 and a recovery of
60.5 %
(*") Bu araştırmanın bir kısmı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumun
ca desteklenmiştir.
(** )Dr. Maden Yük. Müh.. İ.T.Ü. Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Kürsüsü.
Cilt: XIV Sayı : 2
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DÜŞÜK TENÖRLÜ CIVA CEVHERLERİNİN F LOT AS YON
YÖNTEMİ İLE LABORATUVAR VE PİLOT ÇAPTA
ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Hüseyin Avni YAZAN*
Özet
Biga - Hod u I köy bölgesinin düşük tenörlü cıva cevherleri ile laboratuvar ve pilot tesis çapında zenginleştirme etütleri yapılmış
tır.
Laboratuvar flotasyon deneylerinde öğütme süresi, değişik topla
yıcılar, aktifleştirici ve bastırıcı çeşitleri ve miktarları, pH - değeri
gibi değişkenler incelenmiştir. Ayrıca deniz suyu ile deneylere de
vam edilmiştir. Tatlı su ile yapılan deneylerde %0,11 Hg içeren
cevher %5,8 Hg e konsantre edilmiş, flotasyon verimi %93 olmuş
tur. Bu değerler deniz suyu ile yapılan deneylerde %5,3 ve %87 Hg
dir.
Pilot çaptaki flotasyon deneyleri için 100 Kg/saat kapasiteli bir
fiotasyon pilot tesisi kurulmuştur. %0,07 Hg içeren numune %5,7
Hg e konsantre edilmiş ve %91 Hg verimi kazanılmıştır. En iyi so
nuç, kollektor olarak K-Amyl-Xanthat ve gaz yağı karışımı, aktivatör olarak CuSO* kullanılması ile alınmıştır.
Abstract
Laboratory and pilot scale concentration studies were carried out
on the low grade mercury ores of the Biga-Hodulköy region.
During the flotation tests the grinding time, various sorts and
omounts of collectors, activators and depressants and variables
like the pH-values have been investigated. In addition to these,
tests using sea water were also carried out. In the experiments
with fresh water the 0.11 % Hg ores have been up graded to 5.8
% Hg with a recovery of 93 %. These vaues were 5.3 and 87 (Hg.
in the test with sea water.
For the pilot scale flotation tests a pilot plant with a capacity of
100 Kg./hour has been erected. A sample of 0.07 % Hg has been
up graded to 5.7 % Hg with a recovery of 91 % Hg. Best result
were obtained when using a mixture of K-amyl-Xanthate and ke
rosene as a collector and CuSO* as an activator,
BAZI BATI ANADOLU PERLİTLERİ VE FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME
K. Erol İZDAR**
Özet
Camsı volkanik bir kayaç olan perlit'in endüstri hammaddesi ola
rak kullanılma alanlarının giderek çoğaldığı bilinmektedir. Anado(*) Dr. Maden Yüksek Mühendisi
T.C.Ç. tsl. Genel Müdürlüğü, KAKABÜK
(**)Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Jeoloji Bölümü, Bornova - îzmir.
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lu'da 3 bölgede yoğunlaşma gösteren Perlit oluşumlarının, batıda
kıyıya yakın olanları günümüzde önem arzetmektedir.
Dünya perlit üretiminin yarısına sahip, Akdeniz ve Doğu Avrupa ül
keleri arasında Yunanistan en önde gelmektedir (1971'de ham cev
her üretimi 160.000 ton/yıl) Türkiye, ise 1972 yılında 25.000 ton/yıl
üretim ille altıncı sırayı işgal etmektedir.
Bugüne kadar Türkiye'de üretilen perlitin %90'nının çıkarıldığı Bergama-Kocaköy ve civarı yataklarının oluşum koşulları ile petrokimyasal dengesi ve çevre volkanitlerinin jeolojisi incelenmiş ve bu
yataklara ait fiziksel ve kimyasal özellikler ile bazı komşu ülke
perlitlerinin karşılaştırmaları yapılmış, oluşum yönünden bu perlit
lerinin karşılaştırmaları yapılmış, oluşum yönünden bu perlitlerin
bünyesindeki su ile kayaç kimyasındaki Na, K, Ca ve Al element
leri artma ve azalmasının, genleşme olanaklarının farklı biçimlerde
etkilendiklerine dair bazı iddialar ortaya konmuştur.
Çeşitli istatistik bilgiler de konuya bütünleme
dahil edilmişlerdir.

amacıyla kapsama

Abstract
Without no doubt, the world industry is making effort to increase
perlite production. In Anatolia, perlite mine are concentrated in
three region, however, from the minnnig point of wiev, the westcoast occurences have primary importance.
The half of the world production of perlite has been produced by
the Eastern European and the Mediterranean countries, among
these, Greece is the Largest producer (the quantitiy of crude ore
producst was 160.000 ton/year in 1971), mean while with a 25.000
ton/year crude ore in 1972 Turkey was the 6 th, largest producer
in the world.
Up to day, the perlite occurences in Bergama-Kocaköy and their
vicinties which are the suppliers of 90 % crude perlite production
of Turkey had been searched by means of their physical and
chemical characteristics and the comparision with some perlite
occurences In the neighboring counries. The result of this study
shows that, the decrease or increase of the amonts of water and
chemical elements such as Na, K, Ca and Al in the perlite have
basic effects on the capability of the expanding cofficiency of the
perlite.
Varions statistical data is given in this study, they may lead to a
better understanding of the topic.
Cilt : XIV Sayı : 2
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OLİVİNİN KROMİTTEN FLOTASYONLA
AYRIŞMASI
Zeki M. DOĞAN*
Özet
Dodesil amonyum klorür ve sodyum dodesil sülfonatı kollektör ola
rak kullanmak suretiyle kromit ve olivinin flotasyon özellikleri «Hallimond» selülünde incelenmiştir. Dodesii amonyum klorürle kromitin olvinden ayrışması kabildir. Bu ayrışma, olivinin sodyum dode
sil sülfonatla flote edilmesi ve kromitin pH 5 - 7 değerleri arasında
sodyum tartratle bastırılması suretiyle de mümkündür. «Zetameter»
cihazında yapılan elektrokinetik ölçmelerde sodyum tartratm, kro
mitin zeta potansiyelinin sıfır (0) olduğu pH değerini düşürdüğü
görülmüştür.
Dodesii amonyum klorürün kollektör olarak kullanıldığı flotasyon
işleminde palptn şlamı alınması ve devreye heptanol ilâvesi halinae flotasyon randımanında biraz artış olmuştur. Bu deneyde ran
dıman %68.0'e yükselmiş ve krom konsantresinin tenörü %36.0
da kalmıştır. Diğer taraftan kromitin sodyum tartratla bastırılması
ve sodyum dodesil sülfonatı kollektör olarak kullanmak suretiyle
yapılan flotasyon deneylerinden daha iyi bir sonuç alınamamıştır.
Synopsis
Flotabilitjes of chromite and olivine were investigated with dodecyl
ammonium chloride and sodium dodecyl suiphonate as collector in
the Hailimond cell. Chromite could be separated from olivine with
dodecyl ammonium chloride. Separations was also possible when
olivine was floated with sodium dodecyl suhphonate and chromite
was depressed with sodium tartrate at pH value between 5.0 and
7.0 It was determined in the «Zetameter» that the pzc (point of
zero charge) of chromite was lowered in the presence of sodium
tartrate.
Batch flotation experiments showed improved recovery figure on
de-slimed chrome ore with dodecyl ammonium chloride when
heptanol was added to the circuit. Chromite concentrate grade was
36.0% CrsO:1 with a 68% recovery. A better result cannot be
obtained by floating olivine with sodium dodecyl sulpohnate while
chromite was depressed with sodium tartrate.
(*) Assoc. Prof. Dr. Maden Müh. Bölümü, O.D.T.Ü., Ankara.
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HIZLI NÖTRON AKTİVASYON ANALİZİ YARDIMI İLE
FOSFAT KAYALARINDA FLUOR TAYİNİ
S. DİNÇER*
- H. ÖZYOL**
- E, BARUTÇUGİL***
- H. SEVİMLİ*^*

.

Özet
Bu çalışmada hızlı nötron aktivasyon analizi ile fosfat kayalarında
fluor tayin edilmiştir. Analiz, F™ (n,p) OıB reaksiyonundan yararlana
rak yapılmış ve gamma spektrumlarinin alınmasında, ayırma gücü
yüksek Ge-Li sayaçlı gamma şpektrometresi kullanılmıştır. Qu un
yarı ömrünün kısa olması (27 sn) nedeni ile numuneler, nötron je
neratörü ve spektrometre arasında hızlı çalışan hava basınçlı pnömatik sistem yardımı ile taşınmıştır.
Abstract
!n this work, elemental fluorine has been determined in the
phosphate rocks by means of fast neutron activation analysis. The
method based on the reaction F» (n,p) O*. In order to get the gam
ma spectrum of activated samples, high resulations gamma specrometer with the Ge-Li detector was used. Samples has been
transferred between the neutron field and detectors by the pneumatls transfer system.
(*) Dr. Fiaik Y. Müh. Nükleer Araştırma Merkezi, Ankara.
(**) Fizik Y. Müh. Nükleer Araştırma Merkezi, Ankara.
(***) Fizik Y. Müh. Nükleer Araştırma Merkezi, Ankara.
(****) Fizik Y. Müh. Nükleer Araştırma Merkezi, Ankara.

Cilt : XIV Sayı : 2
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KONGRE BİTİŞ BİLDİRİSİ
Kısa özetler halinde tüm tebliğleri vermeye çalıştık. Şu olgu bizler için sevindirici
olmuştur; Kongre süresince her oturum geniş bir ilgi ile izlenmiştir. Öğrencilerin
ise kongre'ye ilgi göstermeleri bizim için ayrıca sevinç kaynağı olmuştur.
Bu kültürel hareketin bitiminin de vurgulanması gerekirdi. Vurgulandı da. Basına
verilen BİLDİRİ aynen şöyleydi :

TÜRKİYE MADENCİLİK BİLİMSEL
VE
TEKNİK DÖRDÜNCÜ KONGRESİ
SONA ERDİ
İki senede bir peryodik olarak yapılmakta olan «Türkiye Madencilik Bi
limsel ve Teknik 4. Kongresi» sona ermiştir.
Dört gün süren kongrede, madenciliğimizin ekonomik, sosyal, eğitim, iş
letme, teknoloji ve Enerji sorunları konusunda (26) tebliğ sunulmuş ve
tartışılmıştır.
Konuşma ve tartışmaların sonucunda şu önemli hususlar vurgulanmıştır.
•

Madenciliğimizin tek gerçek sahibi halktır ve madenler gerçek
sahibi olan halkımız yararına
işletilmelidir. Halkımız bir daha
geri gelmesi mümkün olmıyan öz varlığına sahip çıkmalıdır.

•

Türkiyede önemli maden potansiyeli vardır. Ancak mevcut po
tansiyeller gereği gibi değerlendirilememektedir. Bugüne dek ve
bugün sürdürülen yanlış politikalardan dolayı madenlerin yaban
cı ve yerli çıkarcıların hizmet aracı haline getirildiği,
Oysaki;
TÜRKİYE KENDİ DOĞAL KAYNAKLARINA
DAYANARAK KAL
KINMASINI GERÇEKLEŞTİREBİLECEK SAYILI ÜLKELERDEN
BİRİ OLDUĞU ve bugünkü dünya koşullarında tüm madenlerin
stratejik olduğu,
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•

Madencilik alanındaki yabancı sömürünün yerli paravan şirket
lerin etiketi ile gizlenmek istendiği ve böylece madenlerin bir
avuç işbirlikçinin çıkarları uğruna telef edildiğini,

•

Türkiyede 400 milyon ton fosfat rezervi bulunduğunu, bu rezerv
le dünyada azımsanmıyacak bir yeri olduğunu, buna rağmen 60
milyon lira karşılığında ham fosfat, 84 milyon lira karşılığında
fosfat gübresi, 1.158 milyon lira karşılığında fosfatlı karışık güb
renin ithal edilmesinin bugüne dek ve bugün sürdürülen anlam
sız politikaların kalıcı belgesi olduğunu, 15 seneden beri fosfat
işletmeciliğinin bir kısım işbirlikçilerin girişimi ile engellendiğini,
MADENCILIK

•

Emperyalizmin kontrolünde yarı sömürge durumunda olan Tür
kiye'de üretim güçlerinin gelişmesinin devamlı engellendiğini,
gerçekten sanayileşme tercihine yönelmediğini, bunun sonucu
olarak da Üniversite ve endüstri arasındaki kopukluğun giderek
çıkmazlara girdiğini, ülke gerçeklerine uygun madencilik bilim
sel araştırma merkezinin kurulması gerektiğini,

•

Madencilik yasalarının yetersiz olduğunu, uygulanmakta olan
yasanın 1958 senelerine ait çarpık düşüncenin ürünü olduğunu,
artık böylesine bir yasanın yabancı ve yerli çıkarcılara açık ol
maması gerektiğini, bunun için tek çıkar yolunun halk yararını
gözetmek zorunda olan tek ve güçlü bir kamu örgütlenmesine
gerek olduğunu,

•

Genelde ülke eğitimi, özelde madencilik eğitiminin yetersiz ol
duğunu, öğrenci stajlarında öğrencilere güçlükler çıkartıldığını,
öğrencilerin politik davranışını Üniversitelerde sormanın Üniver
site özerkliğine uymadığını, Stajların Milli Eğitim Bakanlığınca
dağıtılmasının gereksiz ve sakıncalı olduğunu,

•

Türkiyede enerjinin halka ters yansıdığını, enerjinin toplum ge
reklerine uygun hizmet aracı değil sömürü aracı haline getiril
diğini, elektrik enerjisinin %80 ninin lüks tüketime dönük sana
yide kullanıldığını, bunun sonucu olarak halkın %62 sinin elek
trik enerjisinden yoksun bırakıldığı,

•

Teknik düzeydeki tebliğlerin Türkiye madencilik alanında
bancı bilgi ve yabancı hizmete gerek olmadığını,

•

Açılan sergiler maden makinaları üretiminin Türkiye'de yapıla
bileceğini ve yabancı teknolojiyi aratmadığını, bunun en somut
örneğinin ise E.K.İ. — G.L.İ. atölyelerinde yapılan madencilik
sanayi mamulleri olduğunu göstermiştir.

ya

KUTLAMA YAZİLARİ
Sayısız kutlama yazıları geldi Kongre sü resince. Biz buraya salt ikisini alacağız.
Birincisi Cumhurbaşkanı Sn. Fahri KORUTURK'ün, ikincisi ise tartışmalara yol açan Anayasa

Mahkemesi Başkanı Sn. Muhittin TAYLAN'a aittir.

Sn. Fahri S. KORUTURK'ün kutlama yazısı aynen şöyleydi :
Türkiye Madencilik Bilimsel ve
Teknik Kongresi Başkanlığına
ANKARA
Maden Mühendisleri Odası tarafından, her iki yılda bir düzenlenmek
te olan bilimsel ve teknik kapsamlı toplantıların dördüncüsünü oluş
turan Kongrenizi, davetiniz vesilesiyle, memnunlukla öğrenmiş bu
lunuyorum.
Bilindiği üzere, madencilik konusu; sanayileşme hamlelerini plân
lanan amaç ve hedeflerine en kısa zamanda ulaştırmak zorunluCilt : XIV Sayı : 2
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ğunda olan ülkemiz için, büyük önem taşımaktadır.
Ayrıca; dünyamızın değişen şartlan veyakın çevremizde gelişmekte
olan olaylar, bu önem! daha da artırmakta ve kuracağımız her çe
şit sanayi tesisinin ulusal kaynaklarımıza dayanması gerektiğini,
bütün açıklığı ile kanıtlamaktadır.
Çalışmalarınız sırasında ele alınacak konuların bu açıdan değer
lendirilmesini ve varılacak sonuçların, memleketimiz için yararlı ol
masını dilerim.
FAHRİ S. KORUTÜRK
Cumhurbaşkanı
Gelelim tartışmalara yol açan Sn. Muhittin TAYLAN'ın kutlama yazışma;
Sayın Murat Turan
Maden Mühendisleri Odası Başkanı
Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresine işlerim dolayısiyle gelemediğim için özür diler, nazik çağrınıza teşekkür ederim.
Ülkemiz, maden kaynakları bakımından zengin sayılacak ülkeler
arasında yer aldığı ve .yeterince teknik adama sahip olduğu halde,
bu kaynaklardan gereği gibi yararlanamamaktadır. Madenlerimiz
bilimsel verilere göre devlet eliyle İşletil m edikçe kişisel çıkarların
aracı olmaktan kurtulamıyacak ve yeterince üretim sağlanamıyacaktır. Maden mühendislerimizin ve bilim adamlarımızın konuyu
kongrenin adına yakışır bir biçimde inceleyeceğinde kuşku yoktur.
Kongre çalışmalarının başarılı geçmesini diler sayın Konuklara, de
ğerli konuşmacılarla Maden Mühendislerimize saygılar sunarım.
Muhittin Taylan
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Altını bizim çizdiğimiz cümle, AP. tarafından saldırıya hedef olan cümle oldu. Ger
çekte, Anayasa Başkanı Sn. Muhittin TAYLAN, geçmişten gelen tutarlı davra
nış ve söylevleri ile AP tarafından kara listeye alınmış bir bürokrattı. Fırsat kollayan
AP, bu kutlama yazısında beliren bir cümlecikten hareketle, Sn. Muhittin TAYLAN'a
saldırıya geçti. Radyo ve televizyonda yansıyan eleştiri aynen şöyleydi;
Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grubu Başkanvekilleri Ömer
Ucuzal ve Oral Karaosmanoğlu, madenlerin devletleştirilmesi ko
nusunun bir siyasî tercih meselesi olduğunu bildirdiler.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhittin Taylan'ın bu konudaki bir
demecini eleştiren Ucuzal ve Karaosmanoğlu, Anayasa'nın 130 ve
132'nci maddeleriyle, 44 sayılı kanun hükümleri karşısında böyle
bir demeci üzüntüyle karşıladıklarını belirttiler.
«— Sayın Taylan'ın madenlerin devletleştirilmesi
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konusuyla ilgili
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bu beyanını, kendisinin halen işgal etmekte olduğu en yüksek
mahkeme başkanlığı makamının ciddiyetiyle, bağdaştıramıyoruz.»
diyen Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grubu Başkanvekilleri,
şöyle devam ettiler:
«— Sayın Başkan'ın belli bir konuda ihsas'ı rey'de bulunmasından
ne beklediğini anlamakta güçlük çekiyoruz.»
Ucuzal ve Kara osm an oğlu, bu tür tutum ve davranışların, yargı or
ganlarına karşı duyulması gereken saygının yitirilmesine yol aça
bilecek nitelikte olduğunu da öne sürdüler.
Haksız ve gerçekleri gizleyen bu demeç karşısında susulamazdı. Durumu değer
lendiren Odamız, bir basın toplantısı düzenledi. Radyo ve televizyonda yansıyan
Odamız bildirisi aynen şöyleydi;
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI MURAT
TURAN'IN BASIN TOPLANTISINDA «MADENLERİ
MİZİN DEVLETLEŞTİRİLMESİ» ÜZERİNE A.P. SE
NATO GRUP BAŞKAN VEKİLLERİNİN GÖRÜŞÜNÜ
ELEŞTİRDİ.
Maden Mühendisleri Odası «21. Genel Kurulu» ve «Türkiye Maden
cilik Bilimsel ve Teknik Kongresi» sonuçlanırken şu gerçeği bir kez
daha vurgulayarak ortaya koymuştur.
Doğal Kaynaklarımızın gerçek sahibi halktır.
Sanayileşmenin kanı olan Madensel hammadde kaynaklarımız Os
manlı İmparatorluğu döneminden bu yana emperyalist ülkelerin de
netimi altındadır. Bu denetim kaynaklarımızın aranmasından üretil
mesine ve tüketimine kadar uzanmaktadır.
Madencilik sektörü genel sanayileşme süreci içinde gerçek yerine
oturtulmamıştır. Oturtulamamasının temel nedeni de ülkemizde.
1960 lar sonrası sanayileşme hareketi olarak emperyalist ülkelerin
ülkemizde uyguladıkları montaj ve tüketim sanayi türleri olmasıdır.
Ülke sanayinin bu çarpıklığı doğal olarak ülke madenciliğimizin de
niteliğini belirlemiştir.
1971 sonrası dünya tekellerinin ihtiyaçlannı karşılamak üzere yer
altı kaynaklarının üretiminin, üretimi hızlandırılmış madencilik sek
törü yatırımları, bir önceki yıla oranla beş katına çıkarılmış, kuru
luş sayısı 288 den 511 e fırlamıştır.
Bu arada madencilik yasası emperyalist ülkelerin
karşılıyacak niteliğe eriştirilmiştir.

gereksinimlerini

Kamu iktisadi kuruluşları öncelikle kâr getiren kuruluşlar haline
dönüştürülmüş daha sonra «HALKA ACIK KURULUŞLAR» ismi al
tında özel sektöre devri işlerliğine geçilmiştir.
Bu işlerlik özünde yabancı tekellerin denetim ve kontrolü altındaki
yerli kuruluşların yeraltı kaynaklarımıza sahip olmasından başka
bir şey değildir.
Cilt : XIV Sayı : 2
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«MADENLERİMİZ BİLİMSEL VERİLERE GÖRE DEVLET ELİYLE İŞ
LETEMEDİKÇE KİŞİSEL ÇIKARLARIN ARACI OLMAKTAN KURTULAMIYACAK VE YETERİNCE ÜRETİM SAĞLANAMIYACAKTIR.»
Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Muhittin Taylan'ın bu görüşüne
içtenlikle katılıyoruz. Burada şunu da vurgulamak gerekir ki kişi
sel çıkarlar sözcüğü emperyalist ülkelerin çıkarlarıyla bütünleşen
bir avuç azınlığın çıkandır.
Emperyalist sömürü doğrudan yatırımlar ve pazar ilişkileri içinde
sürdürüldüğünden ve de madensel hammadde üretimimiz ülke sana
yi girdisi olmadığı sürece üretimin arttırılması bîr anlam taşımaya
caktır.
«MADENLERİMİZİN
MESELESİDİR»

DEVLETLEŞTİRİLMESİ BİR

SİYASİ TERCİH

Sayın Muhittin Taylan'ın kongremize gönderdiği görüşü bir siyasi
tercih meselesi olarak ele alıp eleştiren A.P. senato grup başkan
vekilleri bu görüşlerinde haklıdırlar. Ancak, siyasi tercihin halktan
yana mı yoksa emperyalizmin çıkarlarıyla bütünleşen bir avuç azın
lıktan vanamı olduğunu da belirtmek zorundadırlar. Açıklamalarının
bütünü halktan yana bir siyasi tercihi benimsemediklerini göster
mektedir. Kaldıki; üçüncü B.Y.K. Planının madencilik bölümünde
belirtilen kamulaştırma işlemine evet demişlerdir. Enerji sorunu
nedeniyle ve stratejik nedenlere bağlanan bu kamulaştırmanın bir
dönem yanında olanlar bugün karşı çıkıyorlarsa nedenini emperya
list ülkelerin içine düşmüş oldukları bunalımda aramak gerekir.
Dünya nüfûsunun %30 unu barındırırken üretilen madensel ham
maddelerin %86 sini tüketen emperyalist ülkeler bugün yeraltı kay
nakları bakımından yoklar ülkesi durumundadırlar. Bu A.B.D.'de
%40, A.E.T/de %75 ve Japonya'da %90 oranında dışa bağımlılığa
ulaşmıştır. Bunun doğal sonucudur ki madensel hammadde kay
naklarına sahip geri bıraktırılmış ülkeler açık tehditlere, saldırılara
ve hatta politik oyunlarla iktidar değişikliklerine uğramaktadır.
Bu oyunları bozmak, ülkesinden ve halkından yana çıkmak her geri
kalmış ülke aydınının temel görevidir. Sayın Anayasa başkanının bu
görevi yerine getirişi ona karşı olan saygının yitirilmesini değil yü
celmesini getirir.
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