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T.1CK.OJB. Jeoloji Mttbendlderi Odam ve Tttrkfye '
Jeoloji Kurumu tarafından birlikte düzenlenen "Türkiye
Jeoloji-Kurultayı — 1985"' 18-22 Şubat tarihleri ara-
sında D.S.İ ve M.T.A. sotanlanııda gerçeklegti. Açılış:
oturumu 18 Şubat da saat; lO.OTda D.S.1 salonunda Yü-
rütme Kurulu Başkam Doç. .Dr. Günter tlNALAlVin
konuşması. .İle: bağladı. Başkanın konuşmamın, Devlet Ba-
kanı Ahmet KARÂŞVLt'niıı konuşması izledi, Daha
sonra söz alan Odamız 'başkamı Behiç ÇONGAR mesle-
ğin soranlarını dile .getirdi,, Balkan'ımızın konuşmasını
sıraaıyle T.J.K Başkanı Prof. Dr. .Mehmet AYAM, M.T.A
Genel Müdürü 1C Sıtkı SANCAB, VtXXX GeneL MOdttrfl
erfihey! BRBEU, Ktlbank Genel Müdttrii Muammer ÖCAL»
ve TPAO Genel \Müdürü, özer ,A£ıTAM':m, konuşması
izledi Açılış: oturumu 50,, hizmet yılını tamamtayan
M.T.Â, fljtjtf ve Etibank Genel. Mülürlttklerime Kurul-
tayımız adına birer silt verilmesi il© mn buldu,

Omyedl, oturumda 81 bildirimin sunulup tartışıldığı
Kurultayımızda "Beypazarı Doğal Soda Yatağı, .Arama»
Üretim ve Ekonomideki YeriT ve "Enerji Açığıma Gi-
derilmesinde 'Termik Santraller, Hammadde Olanakları
ve Yer Seçimi" konulu iki, panel yer almıştır. Ayrıca
6 film, 4 slayt gösterisi ve 3 filmin .gösterildi video
gösterisi yapılmıştır. Kurultay süresince D.SJt. salonun,
•da açık buluşan "Doğal Kaynaklar Sergisi*1 ilgi ile iz.
elendi :

DKVEJGT BAICÄOT -SAYIN AHMET KABASVEılfNlN
KONUŞMASI

Saym Başkan» MıMye Jeoloji Kurultayı'nın Sayın.
Üyeleri, Sayın Konuklar, TOT ve BasMtimian defer!
iyeleri.

Her yıl. yapılan böyle kongrelerde çeşitli bilimsel
ve teknik tebliğlerin verilmesiyle bir bilimsel ve meale»
ki-teknik platform içinde çalınmaların, thitnlerini ûeğer-
'enâiımek gtplıesfe; ki. pozitif bî;r durumdur. Bugfln iiUce-
mteie takriben 3Ö0§ civannda Jeoloji Mühendisinin ol-
duğunü ve her yıl da çeşitti üniversitelerimlssd.en, yaİL.
tagık 3ÙQ kadar mezun verildiği dfigiııilttrae, toıı mevcut
teknik potansiyelin, enerjinin, ihtiyacı olan ham madde-
le-rto bulunup çıkarılmasında teorik: olarak sok aktif
rol oynaması, gerektiği görilecektir.

Madencilikte bugüne .kadar takip edilen politikanın
yeteriz olduğu, ve konuya yaklaşım* ve inygmlamaxia
İegi§iklerijı gerekliği ortaya çıkacaktır.

6309 sayılı Maden Kanunun değiştirilmesi şu genle-
rin en .aktüel konusudur. Bu Kanım gitoflmtte ihtiyacına

. cevap verecek durumda değildir. Bttrokratik problem-
terln halledilmesi, .gtoimiz şartlarında el©' aluunası ge-
îBk'IWir.. Mevcut uygulamayla Türkiye'niıı maden potam.

siyeli atıl bir durma 'gelmiştir. Şu. anda arama ve iglet--
me saflıasınia potansiyel olan, 40-50 bin maden saha-
sından sadece ve sadece bugün iğim 5 Mm kadarının, faal
olduğunu söylersek olayın boyutları daha iyi anlaşıla-
caktır. Dolayısıyla karşılaşılan, bilinen güçlükler çık-
mazlar- .gözetilerek,, madencilik faaliyetlerine hız ve ve-
rimlilik açısından bir yön kazandırmak için yemiMr ta-
san hazırlanmıştır. Gelişen teknoloji ve değişen ekono-
mik limitler nedeniyle .konunun ana prensiplerimi havi
bir iskelet- kanunun yönetinoeliklerle örülmesi, sllphesiz;
İd, en pratik ve en akılcı yoldur,. Bu teamumum emrettiği
yönetmeliklerde,, em kısa. sûrede tamamlanarak bütün
uygulamaların bilgisayar sistemine, dayalı. :hızlı ve cEoğru
olarak yapıldığı bir dönem bağlıyacaktır.,

Bu kanunla, şimdiye kadar çeşitli kuruluşlarda rn.es»
ieğini yasal dayanaktan mahrum olarak, sürdüren jeolo-
ji mühendislerinin de galışma alanları ve yerleri testât
edilerek, birîâ irioe: yakın, meslekler' arasında görülen, htu
tursuzluklar ve yetki alanlarım İhlal durumları glderiL.
mistir. Buna inamyoruz^ çünkü huzursuzlu|run gideril-
mesi, verimliliği arttıracak, bilimsel ve teknik tartışma
İmkanı yaratacak ve istihdamı pozitif yönde etkileye-
cektir,

Enerji,, sanayileşmenin ve kalkınmanın temel taşı«
dır. Kömür, petrol, hidrolik, tabii gaz,, nükleer, Jeoter-
mal, .güneş, rüzgar'gîbî bütün alternatif enerji kaynak-
lanndan yararlanmak ve enerji dıga bagımlıhıguıdan
kurtulmak şarttır. Bunun, için siz jeoloji mühendialerL-
ain görev ve- sorumlululdarı büyüktür. Fıoblemler ne
olursa, olsum Türkiye'nin kalkınması, sanayileşmesi "için
İnançla çalışmamız .gerekmektedir.

Değerli Jeoloji M»enÄsIert;

Türkiye Jeoloji, Kurultayının Memleketimize ve miL
letimize hayırlı, olmasını diler,, Kurultayınıza -basanlar
temenni ederim ' . • .. . <

JEOLOJİ MÜHENBtSIEBÎ ODASI BAŞKANI
SAYDT BSHlp ÇONGAVIMT KONUŞMASI

Sayın Başkan, Sayın, Bakan, Sayın Konuklar, .Sayın
Delegeler, TRT ve BASININ değerli Temsilcileri, "Defer-
•11 meslektaglarıın, hepinize, 'Türkiye Jeoloji Kurultayı'
1985*e O'damız adıma hoggpelâiniz idler saygılar1. .S'unanın.

Her yıl <ddugu .̂gibi, bu yıl da. 'Türkiye Jeoloji. Ku-
rultaym'da hir araya gelmenin, mutluğunu duyarız» Bu
Kurultayda da meslektaşlarımızın yıl boyunca yaptık-
lan, özgün, etüd ve araştırmalarını sunacaklar, deği-
şik oturumlar izleyeceğiz.

Bi2îi dzelliMe mutlu kılan, bu Kurultayın Jeoloji Mİ.
hendisleri 'Odası ve TürM,yB Jeoloji Kurumu île ' biılikte
öizenlemmesldir. Bu igbirliği sonucu, Kurultayımızın ni-
telik yönünden, amaçlanan' seviyeye ulaşacağını umut
'©diyoruz.
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