VI. DÖNEM
(15 Şubat 1960 - 11 Şubat 1961)
TMMOB Maden Mühendisleri Odasının 6. Genel Kurulu 15 Şubat 1960 tarihinde
Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Hamit Salonu’nda saat 10.00’da başlamıştır. 6.
Döneme girerken Odamıza kayıtlı çeşitli meslek disiplinlerinden 654 üyemiz kayıtlı
olup, bunlardan aşağıda isimleri yazılı 86 üyemiz delege olarak Genel Kurula
katılmışlardır.
Aslan ACAR
Hamdi ADALI
Selahattin AĞAN
Salim AKÇURA
Ethem ALKAN
Mustafa ALTINDAĞ
Yusuf APAYDIN
Tacettin ATAMAN
C.Zühtü AYSAN
Vedat AYTAMAN
Kemal BABACAN
Naci BARLAS
Salim BAŞAK
Ö.Naci BAŞAR
Cemalettin BAŞGÖZE
Hamza BATUK
Şevket BEKDEMĐR
A.Kıraç BEKĐŞOĞLU
Đbrahim BOZAN
Osman BÖKE
Mahmut BAŞBÖLÜK
Ahmet CEBECĐ
Đhsan CENGĐZ
Raşit CEYLAN (Pet. Müh.)
Fahrettin ÇEVĐRGEN
Kenan ÇOŞKUNOĞLU
Fahri DORUK
Rasim DUYGU
Altan DURANSOY

A. DURUKAL(Pet. Müh.)
Gami DÜNDAR
Hasan EĞERCĐ
Muhittin EMĐR
Kemal ERDEM
Ahmet ERKĐŞĐ
Yılmaz ERTEM
Hayri ERTEN
Abdülkadir ERYILMAZ
Nebil EZGÜ
Đmran FERSAN
Faik GENCER
Tarık GÖKÇEN
Ahmet GÖKÇÜ
Parisa GÖNÜLDEN
Lütfi GRUM
Emin GÜNALAY
Üner GÜNER
Đ.Hakkı HAYRĐ
Necati KALAYCIOĞLU
Fuat KARAYAZICI
Faruk KAYA
Yakup KESKĐN
Mehmet KIZILAY
Fehmi KOÇ
Celâl KURTULUŞ
Hüseyin KURU
Kemal LOKMAN (Pet. Müh.)
Đbrahim MUCUK

Đbrahim NARŞAP
Halil ONAT
Mehmet ÖZCAN (Met. Müh.)
Sabahattin ÖZCANOĞLU
Osman ÖZDOĞAN
Ruhi ÖZDOĞAN
Turgut ÖZEREN
Ömer ÖZGEN
Sıtkı ÖZKAZANÇ
Turhan ÖZMIZRAK
Ahmet PEKKAN
Hilmi SANALAN
Muhlis SARAÇOĞLU
Ahmet SELÇUK
Tevfik SEYHAN
Fikret SEZEN
Reşat SĐLĐMEN
Ali SOYDAŞ
Đsmail SUCUKÇU
Turgut TEZCANLI
Nejat TÜRKAN
Hamdi UĞUR
Nevzat URUK
Kemalettin UZUN
Tahsin YALABIK
Ekrem YAZICI (Jeo. Müh.)
Erdal YILDIRIM
Cemal YILMABAŞAR
Halit YURDUMAKAN

Oda Başkanı C. Zühtü AYSAN’ın oturumu açmasının ardından gündemin birinci
maddesi gereğince Divan oluşturulmuştur. Divan;
Başkan
Başkan Yrd.
Katiplikler

Hayri ERTEM
Yusuf APAYDIN
Selahattin AĞAN
Đbrahim MUCUK
Aslan ACAR

Halil ONAT
Cemal YILMABAŞAR
olarak belirlenmiştir. Genel Kurulun ilk gününde Oda tüzüğümüzün yeniden
düzenlenmesi, dilek ve istekler maddelerine yer verilmiştir. Geçtiğimiz dönem içinde
gerçekleştirilen Oda çalışmalarına yönelik eleştiriler Genellikle, Oda Yönetim
Kurulunun iyi çalışmadığı, Zonguldak Şubesi ile süre giden ilişkilerin sanki iki rakip
müessese şeklinde geliştiği, Yönetim Kurulunun önemli işleri ve Genel Kurul
tarafından verilen görevleri olmasına rağmen yalnız büro işleri ile uğraşıldığı, bir
bülten çıkartılamadığı, öğretim kurumlarıyla yeterli ilişkiler geliştiremediği konularında
eleştirilere muhatap olmuştur.
Đki gün süren Genel Kurulumuzda uzun görüşmeler sonucu, yeni seçilecek Yönetim
Kuruluna aşağıda ana başlıklarıyla sunulmuş öneriler doğrultusunda çalışmalarına yön
vermesi istenmiştir.
- Oda tüzüğünün düzenlenmesi, Birlik tüzüğünün alacağı şekle göre Oda tüzüğünün
de düzeltilmesi gerektiği,
- Maden Kanunu’nun 82. ve 32. maddelerinin günün şartlarına göre Odamız
görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi için çalışmalar yapılması,
- Maden mühendislerinin hak ve görevleri konusunda çalışmalar yapılarak, bu
çalışmaların gerekli kamu ve özel kuruluşlara dikte edilmesi ve uygulamaya
sokulması,
- DSĐ Sondaj Đşleri’nin mesleğimiz disiplini içinde yer alması nedeniyle, bu konunun
ivedilikle ele alınarak gerekli çalışmaların başlatılması,
- “Đktisadi Devlet Teşekkülleri” nde çalışan meslektaşlarımızın haklarının korunması
ve güvence altına alınması,
- Meslek etiği kurallarının belirlenmesi ve Odamız tezi olarak bu konunun Birlik
Genel Kuruluna taşınması,
- Gelir ve giderlerin uygun olması ve gelir bütçesinin bütün kısımları incelenerek
aylık üye aidatının 12 lira olarak kabul edilmesi,
- Huzur haklarının 30 lira üzerinden ödenmesi,
şeklinde kararlar alınmıştır. Bu konuşmaların ardından Oda Organlarının seçimlerine
geçilmiştir. 77 delegenin oy kullandığı seçimler sonucu ;
Oda Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Tarık GÖKÇEN
Cemal Zühtü AYSAN
Yusuf GÜRATA
Kemal ERDEM
Ahmet GÖKÇÜ
Selahattin AĞAN
Đmran FERSAN

59
55
54
52
51
50
48

oy
oy
oy
oy
oy
oy
oy

Yedek Üyeler
Mahmut BAŞBÖLÜK
Gami DÜNDAR
Sıtkı ÖZKAZANÇ
Naci BARLAS
Tevfik SEYHAN
Kemal ATASAY
Tacettin ATAMAN

Oda Denetleme Kurulu

46
43
42
40
36
35
29

oy
oy
oy
oy
oy
oy
oy

Asil Üyeler
Fahri DORUK
Altan DURANSOY
Kemal LOKMAN

51 oy
30 oy
29 oy

Yedek Üyeler
Muhlis SARAÇOĞLU
Cemal BAŞGÖZE
Nebil EZGÜ

26 oy
24 oy
17 oy

Oda Onur Kurulu
Asil Üyeler
Đhsan SOYAK
O. Reşit GENCER
Bahri AYDIN
Hadi YENER
Şahap KOCATOPÇU

Yedek Üyeler
Bahri SAVAŞKAN
Şahap BĐRGĐ
C.Zühtü AYSAN
Kazım AKYEL
Vedat AYTAMAN
TMMOB Yönetim Kurulu
Mahmut BAŞBÖLÜK
Ekrem DURUCAN
Üner GÜNER

31 oy
30 oy
24 oy

TMMOB Denetleme Kurulu
Fahri DORUK

31 oy

TMMOB Onur Kurulu
O. Reşit GENCER

31 oy

6. Genel Kurulumuzun ardından 17 Şubat 1960 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren
Yönetim Kurulu görev dağılımı yapmıştır. Yusuf GÜRATA haricinde diğer 6 Yönetim
Kurulu üyesinin katıldığı toplantıda seçim gizli oyla yapılmış ve şu şekilde
sonuçlanmıştır.
Başkan
II. Başkan
Katip Üye
Muhasip Üye
Üyeler

C.Zühtü AYSAN
Tarık GÖKÇEN
Yusuf GÜRATA
Kemal ERDEM
Tarık GÖKÇEN
Ahmet GÖKÇÜ
Ahmet GÖKÇÜ
Đmran FERSAN
Selahattin AĞAN

5
1
6
6
5
1

oy
oy
oy
oy
oy
oy

6. dönemde Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını koymasına rağmen Sayman
olarak görevlendirilen Tarık GÖKÇEN, yine ilk toplantıda Saymanlıkdan istifa etmek
istemiştir. Konuyla ilgili 133/6 sayılı kararda “Sayın arkadaşımızın mesaisi Odamız için

mühim ve memnuniyet bahş bir durum arz ettiği hususu kendisine bildirilmiş ve vaki
rica üzerine istifasının hükümsüz sayılması kararlaştırılmıştır.” denilmektedir.
Ancak bir hafta sonra bu sefer Tarık GÖKÇEN hem Saymanlıktan hem de Yönetim
Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Tarık GÖKÇEN’in istifası kabul edilmiş ve yerine
Sayman olarak Ahmet GÖKÇÜ görevlendirilmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine
de Mahmut BAŞBÖLÜK davet edilmiştir. Ancak Etibank Umum Müdürlüğü Keçiborlu
Müessesesi’nde görev yapan Ahmet GÖKÇÜ görevini lâyıkıyla yerine getiremeyeceği
düşüncesiyle, bu görevden affını rica etmiştir. Bu nedenle Yönetim Kurulu Muhasip
Üyeliğini 14 Nisan 1960 tarihinden itibaren Đmran FERSAN yürütmeye başlamıştır.
Bilindiği gibi Odamızın Yönetim Kurulu Başkanlığını 11. dönem Demokrat Parti
Zonguldak Milletvekili Cemal Zühtü AYSAN yürütmektedir. 27 Mayıs 1960 askeri
darbesinin ardından Oda kayıtlarımızda kendisine hiç rastlanılmamaktadır. O günleri
yaşayan Ahmet PEKKAN ve Sıddık AKSOY ile yaptığımız sohbetlerde 27 Mayıs’tan
sonra yaklaşık üç ay boyunca Milli Birlik Komitesi’nce gözetim altında bulundurulan
AYSAN’ın daha sonra sektörde hiç çalışmadığı belirtmişlerdir. Bu durumun sonucunda
18 Haziran 1960 tarih ve 143 sayılı Yönetim Kurulu kararında “Cemal Zühtü AYSAN’ın

Talimatnamenin 26. maddesine göre, oturumlara 3 celse devam etmemesi
muvacehesinde; Oda Başkanlığı açıldığı cihetle seçim yapılmış Başkanlığa; Yusuf
GÜRATA ve ikinci Başkanlığa Mahmut BAŞBÖLÜK seçilmiştir.” denilmektedir. Cemal
Zühtü AYSAN’dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Gami DÜNDAR getirilmiştir.
Yine Sayman Üye Đmran FERSAN işlerinin çokluğu nedeniyle Saymanlıktan ayrılarak
Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmiştir. Saymanlığa ise 1 Ekim 1960 tarihinden
itibaren Gami DÜNDAR getirilmiştir. Yine bu dönem içinde Selahattin AĞAN EKĐ’de
çalışması ve Yönetim Kurulu toplantıları için çalıştığı kurumdan izin alamaması
nedeniyle istifa etmiş ve yerine yedek üye Sıtkı ÖZKAZANÇ getirilmiştir.
Dönem içinde üçüncü kez Başkan değişikliğine 18 Ekim 1960 tarihinde
rastlanılmaktadır. Oda Başkanımız Yusuf GÜRATA işlerinin çokluğu nedeniyle
Başkanlıktan ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. Yedek üye Naci BARLAS’a
ulaşılamadığından, bir sonraki yedek üye Tevfik SEYHAN davet edilmiştir. Yapılan
seçimler sonucu Mahmut BAŞBÖLÜK Başkanlığa ve Tevfik SEYHAN da II. Başkanlığa
getirilmiştir. Yaklaşık bir ay sonra 29 Kasım 1960 tarihinde Sıtkı ÖZKAZANÇ’ın
istifasına rastlamaktayız. Bu istifa üzerine daha önce Yönetim Kuruluna davet
edilemeyen Naci BARLAS Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir.
Bu dönem içerisinde de II. dönemde olduğu gibi sıkça Yönetim Kurulu üyelerinde
değişiklik gözlenmiştir. Bu dönem içerisinde gerçekleştirilen 27 Mayıs askeri
darbesinin etkilerinin önemli rol oynadığını görülmüştür. 27 Mayıs’tan sonra birçok
maden mühendisinde olduğu gibi Yönetim Kurulu üyelerinde de görev değişikliklerine
rastlanılmıştır. TMMOB Yayın Organı Teknik Haber Gazetesi’ndeki 12 Nisan 1960
tarihli bir yazıda bu dönem içerisinde görev yapan bazı Yönetim Kurulu üyelerinin iş
adresleri şu şekilde belirtilmiştir.
Başkan
II.Başkan
Yazman

Cemal Zühtü AYSAN TBMM Zonguldak Milletvekili
Yusuf GÜRATA
Etibank Umum Müdürlüğü Müşaviri
Kemal ERDEM
Kömür Đşletmeleri AŞ.

Sayman
Sayman
Üye
Üye
Üye
Yedek Üye
Yedek Üye

Tarık GÖKÇEN
Ahmet GÖKÇÜ
Đmran FERSAN
Selahattin AĞAN
Mahmut BAŞBÖLÜK
Gami DÜNDAR
Sıtkı ÖZKAZANÇ

Etibank Umum Müdürlüğü
Etibank Umum Müdürlüğü Keçiborlu Mües.
Kömür Đşletmeleri AŞ.
EKĐ Emniyet Mühendisi
DSĐ Yer altı Suları Dai. Başkanı
Çimento Sanayi AŞ.
Maden Dairesi Reisliği

Genel Kurulun ardından yoğun bir çalışma programına giren Yönetim Kurulu, ilk
etapta Birlik Genel Kuruluna Odamız bünyesinde bulunan mühendislik disiplinleri ile
ilgili sorunları taşıyabilmek için çalışmalar başlatılmıştır. Buna göre, Genel Kurulda
tartışılacak konular ve bu konularda Odamız adına hazırlık yapılarak Genel kurulda
söz alacak kişiler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1234567-

Meslek Ahlaki Kâideleri (Hayri ERTEM)
Bütçe Tâlimatı (Tarık GÖKÇEN)
Delegelik Sistemi (Selahattin AĞAN)
Oda ile Cemiyetlerin Birleştirilmesi (Kemal ERDEM)
Gemi Makinaları Đşletme Mühendislerinin Oda Kurmaları (Kemal ERDEM)
Kimya Mühendisleri Odası Tâlimatında Mes’ul Müdürlük Mevzu (Đmran FERSAN)
Đhtisas Kollarının Selâhiyet ve Hudutları (Üner GÜNER)

Odanın kuruluşunun üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen hala bazı işlerin ve rutin
yürütülmesi gereken prosedürlerin henüz oturtulmadığını söylemek mümkündür.
Örneğin kayıtları incelediğimizde Odanın Meşrutiyet Caddesi üzerinde satın aldığı
hizmet binasına taşınmasının üzerinden altı ay geçmesine rağmen Belediyeye yazılan
18 Şubat 1960 tarihli yazıda henüz içme suyunun bağlanılmadığını öğrenmekteyiz.
Odamızda çalışan personelin çalışma şekilleri, saatleri ve görevleri de net olarak
belirlenmemiş durumdadır. 24 Mart 1960 tarih ve 137/8 sayılı kararda “Maden

Odası’nın devamlı açık kalması ve işlerin daha süratli ve sıhhatli yürütülmesi için ve
aynı zamanda muamelât memurunu takviye etmek maksadıyla Odacı tutmaktan
sarfınazar edilerek aynı işi de kabul eden daktilo bilir Bay Mehmet ARINAK’ın daktilo
kadrosundan 300 lira net aylık ücretle tayinine” denilmektedir.
3 Ağustos1960 tarih ve 146/9 sayılı kararda da “Daha öncede yardımcılık ve Odanın

daimi açık kalmasını teminen, daktilo kadrosuna, Ahmet Ali ÇINAR’ın cari esaslar
dairesinde tayinine karar verildi” denilmektedir.
Bu kararlardan da anlaşılacağı gibi Odamızın kadroları ve bu kadroların çalışma şekli
tam olarak oturtulamamıştır. Bu kargaşaya Odamızda profesyonel olarak çalışan
kişilerinde sık sık işten ayrılmalarının da neden olduğu söylenebilir. Ancak Odamızca
bu dönem içerisinde çıkartılan bülten için Gültekin KABAŞ 1 Aralık 1960 tarihinde işe
alınmıştır.
Genel Kurul kararları doğrultusunda Maden Kanunu’nun 82. maddesinin değiştirilmesi
konusunda Odamızın girişimleri hiç zaman kaybedilmeden başlatılmıştır. Bu konu ile
ilgili Oda Başkanımız C.Zühtü AYSAN tarafından hazırlanarak TBMM’ne verilen “Maden
Kanunu’nun 82. Maddesinin tadil teklifi” Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak tüm

üyelerimize; en geç 1.04.1960 tarihine kadar nokta-i nazarlarını bildirmeleri
(önerilerini sunmaları) üzere gönderilmiştir. Bu öneriler sonucunda TBMM
Başkanlığı’na 20 Mayıs 1960 tarihinde sunulan “tadilat teklifi” şu şekildedir.
“TBMM Başkanlığı’na
Konu : Maden Kanunu’nun 82. Maddesi Tâdili hak.

Đdare Hey’etimizin bu mevzuda iki tâdil tasarısı kabul etmiştir.
1- Đşletme ruhsatnameli 57.maddeden istifadeli veya imtiyazlı maden sahalarındaki
teknik faaliyetin ihzar, tanzim ve idamesi bir Maden Mühendisi’nin nezareti altında ve
iş başında asgari bir maden teknisyeni veya meslek mektebi mezunu ile Sanayii
Vekaletince ehliyetli baş çavuş yetiştirdiği kabul edilen kurslar mezunu bir maden baş
çavuşu bulundurularak tedvir edilir.
Fenni nezaret işleri Maden Mühendisleri Odasınca tahdit, tertip ve tanzim edilir. Buna
ait Talimatname 6 ay içinde Oda’ca hazırlanır ve Sanayii Vekaletinin tasdiki ile
tekemmül eder. Açılacak baş çavuş kursları, Maden Mühendisleri Odası’nca tanzim,
Sanayi ve Maarif Vekaletlerince tasdik edilecek bir Tâlimatname ile tespit edilir.
Đşletme ruhsatnamesi, 57.maddeden istifadeli veya imtiyazın sahibi işletme faaliyetine
başlamadan Maden Mühendisi ile teknisyeni veya baş çavuşunun, inhilâl vuku’unda
yerlerine gelenlerin isim veya ikametgâhlarını Sanayi Vekaletine en geç on beş gün
içinde bildirmeye veya bu şahısların mezkûr vazifeleri kabul ettiklerini gösterir
Noterlik’ten tasdikli birer beyannameyi tevdie mecburdur. Đşletme hakkı sahibi bu
şartlar yerine getirilmeksizin işletme faaliyetinde bulunmaktan memnudur.
2- Đşletme ruhsatnameli, 57.maddeden istifadeli veya imtiyazlı maden sahasındaki
teknik faaliyetin ihzar, tanzim ve idamesi bir maden mühendisinin nezareti altında ve
iş başında asgari alâkalı Vekaletce açılan ve tanınan meslek mektebi veya kursu
mezunu bir maden teknikeri veya baş çavuşu bulundurularak tedvir edilir.
Bir maden mühendisi, işletme ruhsatnameli 57.maddeden istifadeli veya imtiyazlı
sahanın fenni nezaret ve idaresini üzerine aldığı Maden Đşletmesinden başka, devamlı
nezareti altında bulundurduğu bu işletmeden bilitibar azami 150 km. nısıf kuturlu bir
dairenin çevrelediği saha içinde kalmak kaydı ile yer altı imalâtı faaliyetinde bulunan
işletmelerden üçünün, açık işletme faaliyetinde bulunan işletmelerden beşinin, ve her
iki halde çalışan işletmelerden iki yer altı ve iki yerüstü çalışması olmak üzere
dördününde fenni nezaretini üzerine alabilir.
Đşletme ruhsatnameli, 57.maddeden istifadeli veya imtiyazlı bir madenin fenni nezaret
veya idaresiyle mukayyet olmayan fenni nezaret işleriyle Teknik Müşavirlik işleri bu
kayıtlara tâbi değildir. Ancak, maden mühendisi fenni nezaretini deruhte ettiği
sahanın ayda asgari iki def’a mahallen nezaretini yapmaya ve alâkalılara bu hususu
tevsik etmeğe mecburdur. (Alâkalılara her ân iş yerinde tetkike âmade
bulundurulacak noterden musaddak direktif defterine talimatını yazmaya ve
imzalamaya ve bir nüshasını hıfz etmeye mecburdur.) Fenni nezaretin mücbir
sebepler dışında yukarıdaki kayıt hilâfına tatbik etmeyen ruhsatname sahibine Sanayi

Vekaletince yazılı ihtar yapılır. Yazılı ihtara rağmen riayetsizliğin devamı ve iki yıl
içinde tekrarı takdirinde ruhsatnamenin iptali cihetine gidilir.
Đşletme ruhsatnameleri, 57.maddeden istifadeli veya imtiyazlı madenlerin senelik
faaliyet raporları ile projelerinin tâdil raporları fenni nezareti tedvir eden mühendis
tarafından yapılması şarttır.
Doğrudan doğruya devletin veya bu meslekle alâkalı müesseselerin açacakları
tekniker okulu veya baş çavuş kurslarına alınacak öğrencilerin haiz olmaları lâzım
gelen vasıf ve şartlarla mektep veya kurslarda tâbi olacakları mesleki eğitim ve
dersleri, ameli ve nazari tahsil süresini ve imtihan şeklini tayin eden bir nizamname,
(Maden Mühendisi Odası ve Sanayi Vekaletinin mütaleâsı alınmak şartıyla) Maarif
Vekaletince tanzim ve murakabesi temin olunur.
Đşletme ruhsatnamesinin, 57.maddeden istifadeli veya imtiyaz sahibi işletme
faaliyetlerine başlamadan Maden Mühendisi ile Maden Teknikeri veya baş çavuşun
inhilali vukuunda yerlerine gelenlerin isim ve ikametgâhlarını azami 15 gün içinde
Sanayi Vekaletine bildirmeğe ve bu şahısların vazifeleri kabul ettiklerini gösterir
noterlikten tasdikli bir beyannameyi tevdie mecburdur.
Đşletme hakkı sahibi bu şartlar yerine getirilmeksizin işletme faaliyetinde bulunmaktan
memnudur.”
Sizinde dikkatinizi çekeceği gibi 27 Mayıs askeri darbesinin tam bir hafta önce verilen
bu dilekçenin akıbetine maalesef hiçbir Oda kaydında rastlanılmamıştır.
Yine bu dönem içerisinde Odamızca çıkartılan ve Odamızın ilk yayını olan bülten
basılarak, tüm üyelere ve kamu kuruluşlarına gönderilmiştir. Yönetim Kurulu bülteni
çıkarabilmek için Mahmut BAŞBÖLÜK ve Đmran FERSAN koordinasyonunda; Tacettin
ATAMAN, Altan DURANSOY, A.Kıraç BEKĐŞOĞLU, Tahsin YALABIK ve Mazlum
ÖĞET’den oluşan bir komisyon aracılığı ile çalışmalarını başlatılmıştır. Bu komisyon “...

gerekli etüt ve tetkikleri yaparak, mecmuanın hacmi, tertibi, tatkik edilecek sistem ve
ücret ile bu iş için ayrılacak paranın portrenin tespiti...” işlemlerini yürütülmüştür.
Bu çalışmalar sonucunda, tüm hazırlıkları tamamlanan bülten için 15 Temmuz 1960
tarih ve 145/14 sayılı kararda " “Mesleğin inkişafının temini ve meslektaşların fikirleri,

makaleleri, ilmi çalışma ve aktarmaları yapmalarına imkân vermek üzere Oda’ca bir
mecmua çıkartılmasına, bu işin Gami DÜNDAR, Dr. Zeki AKA, Dr. Avni
KÖSEMATOĞLU ve Ekrem DURUCAN’dan müteşekkil bir neşriyat komisyonunca
tertiplenmesine, Umumi Hey’ete kadar iki tane (3 ayda bir olmak üzere) 1000’er
mecmua çıkartılmasına, bu iş için bütçeden 7.500 TL. sarfedilmesine ve mecmuanın
en az 30 sahife olarak intisariyle bedelsiz azâlarımıza gönderilmesine karar verildi”
denilmektedir. Đlk bülten (mecmua) nın Oda adına sahibi Yönetim Kurulu Katip Üyesi
Kemal ERDEM ve Mes’ül Müdürü (Sorumlu Yazı Đşleri Müdürü) Gami DÜNDAR olarak
belirtilmiştir.
Đlk bültenimizin basım aşamasında 29 Kasım 1960 tarih ve 155/9 sayılı kararda
“Yapılan müzakerede;

A) Neşriyat Encümenine Veli AYTEKĐN’de alınarak 6 kişiye iblağını ve iştirak ettiği
oturum bedellerinin ödenmesine,
B) Neşriyat encümeninin ikinci ve müteakip mecmuaların azâmi 4 oturum ile
çıkarılmasının mümkün olduğuna,
C) Đlk mecmuanın 1.250 adet basılmasına bilahere artış icap edecekse Đdare
Hey’etine bildirilmesine,
D) Yazarlara verilecek bedel ve mecmua hakkında Neşriyat Encümeni mütealası
alındıktan sonra karar alınmasına,
E) Mecmuanın arkasına bedel yazılmamasına,
F) Umumi kongremize kadar ikinci mecmuamızın çıkartılıp dağıtılmasına,
G) 1960 senesi içinde birinci mecmuanın tevzi edilmiş olmasına,
H) Mecmua için alınacak reklam karşılığı ve teberrülerin neşriyat faslına ithaline”
Karar verildi.” denilmektedir.
Odamızın bülteninin çıkartılması işi sizinde gördüğünüz gibi 6. dönem Yönetim
Kurulunun oldukça vaktini almıştır. Ancak 7. Genel Kurul görüşmeleri sırasında
yöneltilen bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Gami DÜNDAR “Maden Mecmuası

1.153 adet basıldı. 1.125 adedi Odaya girdi. Maliyeti 4 lira 16 kuruştur. Reklamlarda
1.600 lira temin edildi. Sonraki mecmualardan da 1.250 lira gelir olacaktır.” şeklinde
açıklamalar yapmıştır.
Bülten konusunda olduğu gibi “Madenciler Bayramı”nın da temelleri bu dönem içinde
atılmıştır. Türk Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyetinde 4 Aralık 1960 günü Dünya
Madenciler Günü adı altında bir balo düzenlenmesi ve bu organizasyonun Odamızla
birlikte gerçekleştirme talepleri üzerine Yönetim Kurulu “Bu mevzuunun satılacak

davetiyelerle halline (Akşam yemeği verilmek suretiyle) ve aynı akşam yapılacak
jübile masraflarının Odaca karşılanmasına ve bu işin intacı için Đmran FERSAN’ın
Cemiyet’ce tefrik edilen Mazlum ÖĞET’le teşriki mesai etmesine karar verildi.”
denilmektedir.
Madenciler Bayramı çalışmalarını sürdüren ve zaman darlığı nedeniyle girişimlerini
derhal başlatan Yönetim Kurulumuz 13 Ağustos 1960 tarih ve 811 sayılı yazı ile EKĐ
Genel Müdürlüğü’ne aşağıdaki taleplerini iletmiştir.

“Ereğli Kömür Đşletmeleri
Sayın Umum Müdürlüğü
ZONGULDAK
Odamız mensubu meslektaşlarımızdan mesleki hayatında 30, 40 ve 50 sene hizmeti
geçmiş olanlara bir jübile yapmak arzusundayız. Bu jübilede 40. Hizmet senesini
dolduranlara âlameti farikamız tokmak-çekiç altına asılı bir küçük emniyet lambası ve
50. hizmet senesini dolduranlara da elinde emniyet lambası bulunan madenci
heykelinin verilmesini düşünmekteyiz.
Yukarıda vermeyi düşündüğümüz hediyelerin sayın müessesenizde yapılması
mümkün bulunduğundan; tokmak-çekiç altına asılı emniyet lambalı heykellerden 15
ve madenci heykelinden de 10 adet yaptırılmasını emir ve müsaadelerinize arz
ederiz.”

Gerek EKĐ’den gerekse de Türk Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyeti ile sağlanan
tüm girişimler olumlu sonuçlanıyor ki; “4 Aralık Madenciler Gecesi için alınan

teberrülerin ayrı bir hesapta toplanılmasına, bu gece hesaplarının Muhasip Azâ Đmran
FERSAN tarafından bir zabıtla tespit edilmesine ve Odadaki bir madenci heykelinin
gece hatırası olarak piyangoya ithal edilmesine karar verildi.” denilmektedir. Daha
sonraki Oda kayıtlarında ve yazışmalarında madenciler bayramı ile ilgili herhangi bir
bilgi yada nota rastlayamadığımız için 4 Aralık 1960’da bayramın yapılıp yapılmadığı
yada ne şekilde gerçekleştiği konusunda bir bilgiye sahip olamadık. Bu konuyla ilgili
olarak o yılları yaşayan meslektaşlarımızla yaptığım sohbetlerde yada röportajlarda da
sağlıklı bir bilgiye ulaşamadım.
Odamızın 6. dönemi içerisinde gerçekleştirdiği önemli çalışmalara kronolojik olarak
değinildikten sonra; diğer çalışmaların bir kısmını da maddeler halinde şu şekilde
sıralamak mümkündür;
- TMMOB bünyesinde oluşturulan “Teknik Terimler Komitesi”nden rahatsızlığı
nedeniyle ayrılan M. Rasim MUTUK’un yerine Nebil EZGÜ görevlendirilmiştir.
- TMMOB’nce oluşturulan “Tekamül ve Rasyonel Çalışma Komisyonu”na Odamızı
temsilen Tacettin ATAMAN , “Mevzuat Komisyonu”na 6 Mart 1960 tarihine kadar
Ahmet CEBECĐ, bu tarihten sonra da Kemal ERDEM katılmıştır.
- 6 Mart 1960 tarih ve 198 sayılı yazımız ile TMMOB’ye bildirilen “Üye Bildirim
Raporu”nda;
“Odamız Azâ Durumu Aşağıda Çıkartılmıştır.
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olarak bildirilmiştir.
- TMMOB bünyesinde oluşturulan “Demir-Çelik Komisyonu”na Sümerbank Genel
Müdürlüğü’nde çalışmakta olan (O yıllarda Karabük Demir-Çelik Fabrikaları
Sümerbank’a bağlıdır.) Met. Y.Mühendisi Hilmi KURTAY katılmıştır.
- 1960 yılında diğer mühendis ve mimar Odalarında olduğu gibi Odamızda da
meslek hayatlarında 30, 40 ve 50 yılını tamamlamış meslektaşlarımıza “Jübile”
yapılması kararı alınmıştır. Bu konuda 15 Temmuz 1960 tarih ve 145/6 sayılı kararda;

“Prensip olarak kabul edilmiş olup bu mevzuda Bay Gami DÜNDAR ve Kemal
ERDEM’in gerekli hazırlıkları yapmasına, Oda kongresini takip eden günün akşamına
intaç edilmesi ve 30 seneliklere bir madenci çekici, 40 seneliklere tokmak çekiç ve
altında emniyet lambası bulunan bir hediyenin ve 50 seneliklere bir madenci heykeli

verilmesi ve bu hediyelerin yaptırılması için gerekli teşebbüslere geçilmesine karar
verildi.” denilmektedir.
- 27 Mayıs askeri darbesinin ardından Milli Birlik Komitesi tüm sivil toplum
örgütlerine olduğu gibi Odamıza da müracaat ederek uzmanlık alanlarımız olan
konularda taleplerini bildirmiştir. Bu durum üzerine 3 Ağustos 1960 tarih ve 146/10
sayılı Yönetim Kurulu kararında “Odamız ihtisas kolları ile ilgili mevzularda Maden

Mühendisleri Odası’nın Milli Birlik ve Đnkılâp Hükümeti ve kuracağı ilim kurullarının her
zaman emrinde olduğunu alâkalılara Birlik’çe duyurulmasına karar verildi.”
denilmektedir.
- Milli Birlik Komitesi’nce yeniden yapılandırılan bakanlıklar konusunda; yer altı
servetlerinin Orman Bakanlığı bünyesinde değerlendirilmesi için Yönetim Kurulumuz
derhal Danışma Kurulunu toplamıştır. Danışma Kurulu için tüm üyelerimize gönderilen
yazıda;

“Fevkalade Umumi Hey’et Toplantısı
Orman Vekaleti’nin kurulmasına karar verilmiş olması karşısında yer altı servetleri
mevzuat ve teşkilatının “Orman ve Maden Vekaleti” içinde veya ayrı bir “Maden
Vekaleti” halinde çalışmasının memleket ekonomisindeki mühim rolünü nazarı itibare
alan Đdare Hey’etimiz mevzu’un umumi hey’ete arzını ve mezkûr toplantının 3
Temmuz 1960 Cumartesi günü saat 10.00’da Etibank Toplantı Salonu’nda yapılmasını
kararlaştırmıştır.
Đdare Hey’eti “
Bu Danışma Kurulunun ardından Yönetim Kurulumuz bir değerlendirme yaparak,
oluşan görüşleri TMMOB kanalıyla Milli Birlik Komitesi’ne gönderilmiştir. TMMOB’ye
gönderilen yazıda;

“TMMOB’ye
Odamız Đdare Hey’eti 17.08.1960 tarihli toplantısında; Oda Umumi Hey’etini
Fevkalade toplantıya ekli ilan muhtevasından dolayı çağırmıştır.
Yer altı servetlerinin orman servetleri kadar memleketimiz için ehemniyetli ve hatta
daha da ehemniyetli bir mevzu olduğuna Odamız kani bulunmaktadır. Zira orman
servetlerinin yanma, yıkılma ve kesilmesi halinde yerine dikilmek suretiyle kıymetinin
kısmende olsa muhafazası mümkün ise de yer altı servetlerinin bitmeye mahkum
olması dolayısiyle bu servetlerin en son zerresine kadar istihsal ve memleket
hizmetine arz edilmesi zaruridir.
Odamız yer altı servetlerinin yakın ilgisi dolayısiyle kurulabilecek (Orman ve maden
Vekâleti) tarafından tertip, tanzim, kontrol ve planlamasının yapılması zaruriyetine
inanmaktadır.
Yukarıda çok kısa şekilde izâh edilmeye çalışılan Oda görüşümüzün kurulmakta olan
Orman Vekaleti’yle birlikte nazarı itibare alınabilmesini teminen durum Birlik Đdare

Hey’etinin ilk toplantısında görüşülmesini gerekli teşebbüslerde bulunulmasını
ehemniyetle arz ve talep ederiz.” denilmektedir.
- Bu dönem içerisinde başlatılan çalışmalardan biride yer altı ve ağır sanayide
çalışan meslektaşlarımızın vergiden muaf tutulmaları konusudur. Bu konuda
oluşturulan komisyon marifetiyle hazırlanan rapor Maliye Vekaleti’ne gönderilmiştir.
- Nafiâ Vekaletine istinaden 5 Aralık 1960 tarih ve 156/8 sayılı kararda “ Nafiâ
Vekaleti’ne Birliğimiz marifetiyle Türk Jeolog, Jeoloji ve Jeofizik Mühendislerinin her
türlü jeolojik etüt ve projeleri yapmaya muktedir olduğu cihetle hariçten bu işler için
ecnebi elemanların celbine zaruret olmadığının duyurulmasına ve buna ait yazının Bay
Mahmut BAŞBÖLÜK’çe yazılmasına karar verildi. “ denilmektedir.
- Odamızın 2. dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Tahsin YALABIK, 21
Haziran 1960 tarihinde Etibank Genel Müdürü olmuştur.
- 5 Temmuz 1960 tarihinde Sadrettin ALPAN, MTA Genel Direktörlüğü’ne atanmıştır.
- Daha sonra ĐTÜ Maden Fakültesi Metalurji Bölümü’nde yıllarca hizmet verecek olan
metalurji mühendisi Veli AYTEKĐN Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Muavinliği’ne
atanmıştır.
- Odamızın 2, 3, 4 ve 5. dönemlerinde Yönetim Kurullarında çeşitli görevler alan
Metalurji Yüksek Mühendisi Đsmail BAYINDIR 6 Şubat 1961 tarihinde Karabük Demir
ve Çelik Fabrikaları Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır.
- TMMOB bünyesinde oluşturulan çeşitli komisyonlara ve çalışma gruplarına aşağıda
isimleri yazılı üyelerimiz dönem boyunca katkı koymuştur.
Komisyon/Çalışma Grubu Adı
Mesken Kanun Lâyihası
Mesken ve Yapı Malzemeleri Araştırma Enstitüleri
Mesul Müdürlük
Meslek Ahlakı Kaideleri
Harcırah Kanunu
Mevzuat
Hâk ve Selâhiyetler
Teknik Personel Ücretleri
Teknik Eğitim
Teknik Terimler

Katılan Üye Adı
Naci BARLAS
Đbrahim KALLĐOĞLU
Zeki AKA
Đbrahim KALLĐOĞLU
Tevfik SEYHAN
Mahmut BAŞBÖLÜK
Kemal ERDEM
Tevfik SEYHAN
Kemal ERDEM
Kenan MANĐOĞLU

- Ayrıca bu dönem içerisinde gelişen olayları ve çeşitli çalışmaları daha yakından takip
edebilmek için 11 Şubat 1961 tarihindeki 7. Genel Kurulumuza sunulan çalışma
raporu aşağıdaki gibidir.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Faaliyet Raporu (1960)
Muhterem Misafirlerimiz ve Kıymetli Maden Odası Mensupları,

Odamızın 7 nci Umumi Hey’et toplantısına teşrif eden zevatı, Đdare Hey’etimiz saygı
ve selamlar ve Kongre çalışmalarının memleketimiz ve mesleğimiz için hayırlı ve
uğurlu olmasını diler.
Sayın meslektaşlarımız, bu rapora bize tevdii edilen vazifelerden mühimlerini
dercetmeği ve diğerlerini de şifahen arz etmeği uygun görmüş bulunuyoruz.
Geçen Umumi Hey’et toplantısında Đdare Hey’etimize vermiş olduğunuz vazife ve
direktifler, zaman zaman Teknik Haber Gazete’sinde arzolunduğu üzere, elimizde olan
bütün imkanlarla her birinin yerine getirilmesine çalışmış, bir kısmı neticeye
götürülmüş ve bir kısmı için de gerekli teşebbüslerle birlikte talep ve tekliflerde
bulunulmuştur.
Bize tevdii edilen vazifelerden üye rehberinin basılması, Odamızın mali imkansızlığı ve
meslektaşlarımızın müteaddit taleplerimize rağmen resimleri temin edilemediğinden
yapılamamıştır. Bu mevzua lüzumlu 15.000 TL. nin Odamızca temini şüpheli
olduğundan, lüzumlu paranın Cemiyetlerimizden ödünç temin edilerek, bedelli olarak
meslektaşlarımıza tevdiini bir çare-i hal olarak düşünmekteyiz.
27 Mayıs Đnkılabımızı müteakip memleket mes’elelerine ilmin ışığı altında verilen
hakiki değerleri karşısında, memleketimiz tabii servetlerinden olan madenlerimize ve
madenciliğimize artık layık olduğu ehemmiyetin verilerek ele alınacağına inanan Đdare
Hey’etimiz, Fevkalâde Umumi Hey’et toplantısı tertiplemiş ve direktifleriniz ile
üzerinde çalıştığı Maden Dairesi Reisliği Teşkilâtı’nı arz ile günün icaplarına göre bu
teşkilatın ne şekilde ele alınması gerektiğinde tâlimatlarını istemiş, çalışmaları nazım
bir (MADEN BAKANLIĞI) istikametine tercih etmiş ve seçtiğiniz komisyonun
hazırladığı gerekçe, Rapor ve Teşkilat Tasarısı’nı yüksek Başbakanlığa, Sanayi
Bakanlığı’na arz etmiştir. Ehemniyetine binaen ilk merhale olarak 1961 yılı bütçesinde
Maden Dairesi Reisliği Teşkilatı’nın islâh edilmesi konusu Sanayi Bakanlığı’na arz
edilmiştir.
Odamızca hazırlanmış yeni Maden Kanunu, tetkik için verilen avukattan alınmış,
tertipleyenlerden birinin nezaretinde tashih ettirilmiştir. Đhtiva ettikleri yenilikler,
mevzuları nüfuzunun edilmesi konusu Sanayi Bakanlığı’na arz edilmiştir.
Odamızca hazırlanmış yeni Maden Kanunu, tetkik için verilen avukattan alınmış,
tertipleyenlerden birinin nezaretinde tashih ettirilmiştir. Đhtiva ettikleri yenilikler,
mevzuları nüfuzunun cari Kanunla mukayesesi, kabili tatbikiyesi serbest çalışan üç
meslektaşımızla Đdare Hey’etinden iki arkadaşımızın tetkiklerine tevdi edilmiştir.
Tertipleyenlerin isteklerine uygun olarak yeni Kanunun basılarak alâkalılarına tevdiine
Odamız mali imkanları müsait olmamıştır. Kaldı ki; bu yeni Kanun üzerinde münakaşa
edilmesi, mevzuatın topyekün değişmesi veya cari hüküm tadil ve islâhının mı daha
uygun olacağına, hazırlayanlar, tetkik edenler ve Đdare Hey’etinin müştereken veya
tertip veya tensip edeceğiniz bir hâl şekline karar verilmesi icap etmektedir.
Bu devre içinde Odamız Avusturyalı Maden Direktörü Dr. Fridcich LOKHER’den derin
kömür yatakları mekanizasyonu ve çalışması mevzulu Zonguldak ve Ankara’da olmak
üzere ikişer projeksiyonlu konferans temin etmiş bulunmaktadır. Bu konferansın

Zonguldak’taki kısmında maddeten yardımlarını lütfeden Cemiyetlerimiz ile yakın
alâkalarını
esirgemeyen
meslektaşlarımız
Behzat
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KAYMAKÇALAN’a Ankara’daki kısmında her türlü yardımı esirgemeyen Kömür
Đşletmeleri A.Ş. Umum Müdürü Halil BOZTÜRK’e salon ve tercüman temininde yakın
alâka ve müzaheretlerine şahit olduğumuz M.T.A. Umum Müdürü meslektaşımız
Sadrettin ALPAN ve Ömer ESKĐCĐ’ye şükranlarımızı arz ederiz. Bu kabil konferansların
tertiplenmesi Odamızın maksadına uygun düşmekte ve faideli olduğuna inanmaktayız.
Odalar Birliği’nde bu devre Teknik Haber Gazete’sinde zaman zaman görülen Birlik
fikrine taraftar olanlar ile Odaların müstakil hüviyetlere sahip olmalarını isteyenlerin
mücadelesine şahit olunmuştur. Odamız her şeyden önce cari kanunlara uyulması
zaruretine, mevzuların Birlikçe daha kuvvetli savunulacağına ve bugünkü hali ile de
Odaların
kendi
mevzularını
serbestçe müstakilen
alâkalılara duyurulup
savunulabileceğine, Odalar Birliği Kanununun tâdili ile vuzuhiyet kazanılacağına
inanmakta ve Birliğin Komisyonlarında bu mevzuu ilgi ile takip etmektedir.
Odamız ilk defa olarak 4 Aralık Beynelmilel Madenciler Gününü Ankara’da Bulvar
Palas salonlarında tertiplemiş ve mesleğimizde 30, 40 ve 50 meslek yılını idrak etmiş
meslektaşlarımızın jübilesini yapmış ve kendilerine Odamızın birer hediyesini takdim
etmiştir. Meslek jübilesinin Madenciler Gününde bir anane haline gelmesinin fayda ve
zaruretine Đdare Hey’etimiz inanmış bulunmaktadır.
Uzun zamandır hepimizin arzusu olan Odamızın neşir organı olarak Madencilik adını
verdiğimiz mesleğimizin bütün kollarını içinde toplayacak şekilde tertiplenen
Mecmuamızın ilk nüshasını takdim etmiş bulunuyoruz. 1961 senesinde dört nüsha
halinde ve imkan oldukça daha geniş kapasitede takdim etmek üzere her türlü
teşebbüs ve tertibatın alındığını belirtmek isteriz.
Meslektaşlarımızın mesleği göz önünde tutulmak suretiyle alınan maaş ve ücretlerde
yapılmasını istedikleri ilave tahsisat vergi muafiyeti gibi mevzularda Đdare Hey’etimiz
gerekli her türlü teşebbüsü yapmıştır. Tekliflerimizin dikkat nazara alınacağına
inanmaktayız. Bu mevzuda tahakkuk ettirilen bir husus ancak yevmiyeli
meslektaşlarımızdan işin tatbikatında fiilen çalışanlara şamil olmak üzere Bakan’ın
tensibi ile verilebilecek ilâve yevmiye zammı mezuunda Sayın Sanayi Bakanı ile
yaptığımız temasta mutabakat temin olunmuştur.
Odamızın 1960 bütçesi tatbikatı ile 1961 bütçe teklifi tetkik ve tasviplerinize arz
edilmiştir. Odamızdan beklenen işlerin intacı her şeyden önce meslek tenasüdü,
maddi ve manevi müzaheretlerinizle mümkün olabileceğini hatırlatmamıza
müsaadelerinizi rica eder, Odamıza maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen
Müessese, Şirketlere ve meslektaşlarımıza huzurunuzda Đdare Hey’etimizin
şükranlarını arz ederiz.
Maden Mühendisleri Odası
Đdare Hey’eti

