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MADEN YERİ TAZMİNATI ANKARA BÖLGE İBARE
MAHKEMESİNDE

Bilindiği gibi, 6245 sayılı harcırah yasasının,
11.12.1981 gün ve 2526 sayılı, kanımla . değiştirilen 50,.
maddesi 5.. fıkrası 'dayanak, alınarak, maden arama iş-
lerinde çalışan teknik elemanlardan MTA Genel Müdür,
liiğü'ne bağlı Bölge Müdürlüklerinde görevli, teknik ele-
manlara, haliyle Jeoloji Mühendislerine, Bölge Merke-
binden Bölge sınırlan içinde kalan herhangi bir yere
geçici görev emri île gönderilmeleri halinde harcırah
yerine gi.ndel.ik tazminat« ödenmektedir.

Bu yasanın MTA Genel Müdürlüğü'nde uygulana
geldiği süre içinde., .gerek yasanın., amacıyla çelişen so-
nuçlara yol açtığı ve gerekse aynı amaç ve koşullarla
MTA Merkez ve ' Bölge kadrolu teknik, elemanları ara-
sında, açıklanması adil ölçüler içinde olanaklı olmayan,
ayrıcalık,, haksızlık ve huzursuzluklara neden olmakta-
dır. " • " ~ ' ' ' ' •

Bu durumun üyelerimiz lehine düzeltilmesi gereğini
gözönüne alan Odamız çeşitli platformlarda çalışm&îa-
ruu sürdürmüş ve sürdürmektedir.,. Bu çalışmalar çer
çevesinde durumun düzeltilmesi amacına yönelik 1984
yılında açılan dava; ÎDAÏIE MAHKEMESİNDE dosya
inceleme aşamasında olup, inceleme sırasını beklemek-
tedir.

1966 'ÎÏUNDA MTA'DA ÜYEUERÎMÎME EKSJK.
ÖBKMEM ÖZEL- HtZBIET TAZMİNATI İÇİN
PAVA'AÇILDI . •

MTA Genel Müdürlüğü'nde görevli teknik, eleman-
lara arazi çalışmaları sırasında ödenen %2Ö özel Hizmet
Tazminatının, aynı teknik elemanlara merkezde; -%12
olarak ödenmesinin, yasa. ve- kararnamelerin özüyle çe-
lişmesi gözönüne alınarak Ankara Bölge tdare Mahke-
mesi" Hezelinde açılan dâva, mahkemece saptanacak- du- -
ruşma'tarihi aşamasına, gelmiş tir... • „

"ÖZEL HİZMET TAZMtNATF* YENİDEN- • .
BELİRLENDİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile aynı, Ka-
nunun Ek geçici. 9 uncu. maddesi kapsamına, giren ku-
rumlardan aylık .alanlara 1986 Mali Yılında; hangi gö-
revler için ne oranda "özel Hizmet Tazminatı''- ödene:
ceği yeniden belirlenmiştir.

.. Aşağıda, yönetici olır.ayan Odamız üyesi, jeoloji
yüksek mühendis ve mühendislerinin yaptıkları, görev
kargılığı almaları gereken, "özel Hizmet Tazminatı"
miktarları verilmiştir.

Kurumların Teknik^ Hizmetler Sınıfı, kadrolarında
olup, meslekleri ile ilgili görevleri fiilen.-ifa edenler-
den ;:

A. En az 4 .yıllık yüksek 'öğrenim .yaparak Yük-
sek Mühendis,, Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar, -..:.

1 Baraj, Hidrolik, ve termik elektrik santralleri,
tünel, büyük sulama ve taşkın koruma, büyük içmesu-
yur yol, demiryolu,, köprü, linian, Jiava meydanları, ener-
ji nakil hatları ve transformatör istasyonları inşaatları
ile sondaj faaliyetlerimde,, yeraltı maden ocaklarımda ve
radyolink., tesislerinde çalışanlar-% 25

2,. Atölye, silo, fabrika, baraj işletmesi., elektrik
tesisleri ve Iaboratuvarlarda, merkezi, ısı santrallarında,
belediye sınırları dışındaki şantiyelerde, telekominikas-
yon tesisleri inşa ve işletmelerinde, ajrazide, açık maden
ocaklarında «alışanlar ••% 20' " •

3. înşaat, - makina,. elektrik, maden, metalürji,
Jeoloji ve kimya dallarında proje çizini işlerinde- çalı-
'şanlar; (1) inci sırada sayılan hizmetlerin .keşif,, uygu-
lama ve kes'n hesap işlerini yürütenler; belediye sınır-
lan içîhdeki şantiyelerde çalışanlar, kontrol hizmeti yü-
rütenler % 17; . .

4,, Diğer yerlerde çalışanlar % 12.

KıBRıS TÜRK MÜHENı>I& VE M L ı A E ODALARı
BÎRıIOFNLN 25. KURULUŞ YıLDÖNÜMÜ .
TÖRENLERIME KUTLANDI

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birbği'nin
25. Kurulup Yıldönümü, 2-7 Aralık, tarihleri arasında
Lefkoşe'de düzenlenen, törenlerle kutlandı,,

- Kutlama törenine Ocamız ve Turk .Mühendis ve
Mimar Odaları. Birliği adına katılan Sayman İsmail
Kulaksızoğlu, kutlama etkinlikleri sırasında, KTM.MOB..
ile TMMOB*nin '"Kuzey Kıbrıs'ın Jeolojisi'1 konusunda
oıtakiaşa 'bir sempozyum düzenleme konusunda giri-
şimlerde bulunmuştur. .Ku.laksizciu.elu, sempozyumun.
uluslarar.ası düzeyde 'düzenlenmesine ilişkin, • KK!TC
Meclis Başkanı Hakkı Atun, Başbakan. Derviş Eroğlu,
Doğal Kaynaklar' ve .Tarım Bakanı Nazik Borman ve
ICTMMOB Başkanı'-Bektaş Göze İle görüşerek sempoz-
yumunı düzenlenmesi konusunda olumlu yanıt almıştır,,..

Bu konuyla ilgili Bayrak İEtadyo Televizyonunun, bir
programına katılan, Kulaksızoğlu .TMMOB ve Odajnızûı .
görüşlerini "açıklamış, özerle: 30 yıllık bir pratiğin ge-
tirdiği engin bilgi ..ve .deneyim birikimlerimizi,, kardeş,
kuruluş Kıbrıs- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği *
•mensubu meslektaşlarımızla paylaşmak, bunu sağlaya-
cak araç we mekanizmalara işlerlik kazandırmak ve sü-
rekli canlı tutmak, en. içten dileğimizdir. Bunun en etkin-
yolunun, her iki kardeş kuruluşun ortak teknik, 'bilim-
sel etkinliklerde bulunmak olduğuna kuşku yoktur, Bu
amaçla ortaklaşa düzenleyeceğimiz '"Kuzey Kıbrıs'ın
"Jeolojisi" sempozyumunun. Kuzey Kıbrıs'ın yararlanıla-
bilir yer üstü; ve-yer-altı doğal kaynak, potansiyeli -ko-
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nusunda önemli sonuçlar doğuracağına - inanıyorum.
Böyle bir sempozyumun/ gerek Kuzey Kıbrıs Türk,.
;Cumhuıiyetirnde, gerekse Türkiye*deki., ilgili kamu ku-
rum ve kuruluşlarının katkı ve destekleriyle, başarılı,
bir biçjmde gerçekleştirileceğine olan inancımız da tam-
dır." demiştir.

M,TvA.*NIN 50. YEL SEMPOZYUMU YAPILDI

M.T.A. Genel Müdtirlüğü'nün 50. kuruluş.. yılı ile il-
gili simpozyum .11-15 Kasım 1985 'tarihleri arasında.,
M.T.A. Kültür Sitesinde yapıldı.

50.. Kuruluş yılı etkinlikleri içinde, yer alan simpoz~
yumda ülkemiz doğal kaynaklarının aranmasında, MTA*
mn kuruluşundan günümüze kadar geçen süredeki kat-
kıları 'dile getirildi,,

Simvozyumda M..T.A/:nın kuruluşundan bu yana"
geçen 50 yıllık süredeki hizmetleri,, elde ettiği gelişme-
ler; „ uluslararası alanda uıaştığı düzey ve ülke ekonomi-
sindeki yeri ve _ bugünkü, sorunları i.ki konferans ve bir
panelle incelendi.,

SUmpozyum suresince^ metalik, madenler, esdüstri-'
mineralleri ve enerji hammaddeleri konularında sunu-

•• lan 37 bildiride rmaden* endüstri ve enerji hammaddele-
rinin bulunuşları ile ilgili jeolojik ortamları» MTA'nın
kurulusundan önceki, v© ougtlnkû durumları ve MTA'-
nın katkıları incelendi.

g. TEKNİK ve BÎUMSEiL « 0 F İ Z İ K KURULTAYI
YAPILDI

• .. Jeofizikçiler Derneğinin 25, Kuruluş Yıldönümü ne-
deniyle, düzenlenen "8, Teknik ve Bilimsel Kurultay"
0-13 Aralık 1.985 tarihleri arasında Milli Kütüphane -
Salonlarında yapıldı,.

Kurultayda jeofizik bilimi île ilgili^ bilimsel arat-
tırmaları ve teknik geligmelıeri içeren 72 bildiri .sunul-
du. Ayrıca kurultay süresince 7 yabancı, 8 yerli firma
ve kuruluşun.katılımı ile teknolojik ve aletsel gelişme,
lerin izlenebildiği bir' sergi, düzenlendi.

ODAMIZIN" 1§. OLAĞAN GENEL KUBULU

Odamızın Olağan Genel Kurulu S Şubat 1986 teri-
hinde Konur Sokak No: 4/8 de, çoğunluk sağlananiAâığı
takdirde 15 ŞuTbat 1986 günü TÜRK-ÎŞ Konferans Sa-
lonunda yapılacaktır. Seçimler yukarıda belirtilen ta-
rihlerî. takip edem pazar günü Konur :Sokak No-: éjS-
Ankara'da yapılacaktır..

ARAZİ ÇALIŞMALAIUMIZDA GEREKSİNİM
DUYDUĞUMUZ MALZEME SATIŞLARI
DEVAM EDİYOR

ÇANTA

35 x. 27 x 10 cm. b03n.1tla.Tmda, nefti yeşil renkli,
çadır' bezinden, ayarlanabilir» askılı, üç • bölmeli olup
ederi 4.500 TL'dir. öğrenciye $.5Öt TL, üyelerimize 9JSQÙ
TLJaır • •

DEFTER

• 17,5 x 12,5 cm boyutlarında, 96 sayfa, birinci hamur,
düz beyaz ve kareli kağıttan, zaman çizelgesi,, jeolojik
kesitler için epm dönüştürme çizelgesi, çeşitli; miilen-
dlslik bilgileri içeren, 14 sayfalık ek bulunmaktadır. Ede-
ri 760 Tl/dir, öğrenciye 6W> TL^ İyelerimize. WÖ TI^ dir,,

ÇEKİÇ ' , ' '

3S cm boyunda 000 gr ve 1100 ,gr agırlıklannda,
kesme kösele saplı olup, ederi 7,500 TL'dir. Öfrenciye
6.000 TI^ ttyeye 6.0W Tl/dir. . •

* ÇEKİÇ. BEL ASKISI " , -

Kalın deriden olup ederi 40i- TI/dEir/ Öğrenciye
200 Tl-, üyeye 200 TL/dir.

Yukarıda tanıtımı yapılan malzemeleri T..M.M;,Ö.P.
Jeoloji Mühendisleri Odası, Konur Sokak. Nö: 4/3. Kızı-
lay - .Ankara adresinden teinin edebilirseniz.

Posta Çeki Nor 89050. Ziraat Bankası Kazılay Şu-
besi Hesap Mo: 630/989. Telefon: 18 87.fô
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1086 Karbonifer stratigrafisi (IIKîS Alt Komisyonu -
arazi ve genel toplantısı,) ARJANTİN
İS Ocak 1986 ~ '
Uzaktan algılamanın ve uzak veri iletişiminin jeoteknik...
uygulamaları (Uluslararası simpozyum)
Öoca Beach - Florida-.- A.B.D.

1 » 9.ŞidMii 1986
' Uluslararası volkanoJoji kongresi
Auckland,.Hamilton-^Rotorua -. YENt ZELANDA..

10 - 14 Şubat 198ft
Türkiye Jeoloji ' Kurultayı M.T.A. Kültür Sitesi.. An-
kara, TURKEY
21 - 24 Nisam 1986
Çevresel Jectekneloji (Uluslararası simpozyum)
AUentown Penn - A.B".D.
S&4-27 Nfeae İ986
JEndrüstriyel Mineraller (7. "uluslararası Kongre)
Atina - YUNANİSTAN
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