XVI. DÖNEM
(1 Mart 1970 – 28 Şubat 1971)
Odamızın 16. dönemi 1 Mart 1970 tarihi saat 10.00’da Ankara Türk-Đş Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurulumuzla başlamıştır. Maalesef Genel Kurul
tutanaklarında belirtilmediği için Genel kurul delegasyonunu bilinmemektedir.
Yönetim Kurulu Başkanı Suphi YAVAŞÇA’nın açılış konuşmasının ardından Başkanlık
Divanı;
Divan Başkanı
Üner GÜNER
Divan Başkan Yrd. Ünal SÜNDAL
Selahattin AĞAN
Yazmanlar
Muharrem UĞUR
Haluk DERĐCĐOĞLU
Medet ABLAK
Osman BÖKE
şeklinde oluşturulmuştur. Daha sonra Atatürk ve aramızdan ebediyen ayrılan
meslektaşlarımız için saygı duruşunda bulunulmuştur. Gündemin 6. maddesi gereği
Yönetim Kurulu çalışma raporunu Attila YALÇIN, muhasebe raporunu Kenan
ÇOŞKUNOĞLU delegelere aktarmıştır. Çalışma raporu hakkında söz alan
meslektaşlarımız ana hatlarıyla;
Nazmi ÖZKUL : Yönetim Kurulu çalışmalarını eleştirerek, Oda mensuplarının
gözetilmediğini, bilirkişiliğin mevcut tekniğinin çerçevesinde yapılmasını, Madencilik
Dergisi’nde üyelerin menfaatları ile ilgili bilgilerin verilmesini istemiştir.
Kemal Esinç ÖZBĐLEN : Çalışma raporunda Metalurji ve Petrol mühendislerini
kapsayan faaliyetlerinin olmadığını, bu grupların meydana getireceği bölünmenin
“Türkiye çıkarlarına” aykırı olduğunu söylemiştir. Ayrıca Maden Mühendisleri Odasının
yabancı sermayeye karşı olup olmadığını sormuştur.
Ayrıca Genel Kurul delegeleri; Türkiye madencilik politikasının tespiti için
Başbakanlığa yada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı sürekli faaliyetlerde
bulunacak bir merciin kurulmasına, Odamıza daha fazla gelir temin etmek amacıyla;
maden projelerinin belirli bir ücret karşılığı Odaca tasdikine, maden makinalarına ve
teçhizata Odaca kalite belgesi verilmesine ve daimi çalışacak bir sekreter atanmasına
gibi, yeni belirlenecek Yönetim Kurulu’na dileklerini iletmiştir.
Daha sonra gündemin 8. maddesi gereği seçimlere geçilmiş ve Oda organlarına
adaylığını koyan meslektaşlarımız aldıkları oylarla birlikte u şekilde belirlenmiştir.
Oda Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Tuğrul ERKĐN
Attila YALÇIN

116 oy
112 oy

Yedek Üyeler
Üner GÜNER
Hasan DENERĐ

78 oy
63 oy

Sezer DĐKMEN
Medet ABLAK
Kadri YERSEL
Vural SEZER
Ragıp GÜNGÖREN

107
101
91
88
81

oy
oy
oy
oy
oy

H. Hasan MUMCU
Turan ARDALI
Ahmet KINACI
Ayhan ERLER
Aday Bulunmamaktadır.

62
60
56
26

oy
oy
oy
oy

Oda Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Orhan POLAT
Ş. Đbrahim KALLĐOĞLU
Tevfik SEYHAN

91 oy
70 oy
54 oy

Yedek Üyeler
Mesut TOKSÖZ
Osman ŞENER
Fahrettin ÇEVĐRGEN

52 oy
44 oy
9 oy

Oda Onur Kurulu*
Asil Üyeler
Rüştü OVALIOĞLU
Muzaffer ULUSOY
Tahsin YALABIK

42 oy
40 oy
40 oy

Yedek Üyeler
Gürbüz FINDIKGĐL
Mete DEMĐREL
Hasan DURGUN

26 oy
24 oy
12 oy

* Genel Kurulda sadece üçer meslektaşımız asil ve yedek üyeliklere aday olmuşlardır.

TMMOB Yönetim Kurulu
Seçim Yapılmamıştır.
TMMOB Denetleme Kurulu
Seçim Yapılmamıştır.
TMMOB Onur Kurulu
Seçim Yapılmamıştır.
16. dönem Yönetim Kurulumuz Genel Kurulun hemen ardından 2 Mart 1970 tarihinde
toplanarak görev dağılımını şu şekilde gerçekleştirmiştir.
Başkan
II. Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Tuğrul ERKĐN
Vural SEZER
Sezer DĐKMEN
Medet ABLAK
Attila YALÇIN
Kadri YERSEL
Ragıp GÜNGÖREN

Dönem içinde Oda organlarında herhangi bir istifaya yada görev değişikliğine
rastlanılmamıştır. Ancak 12 Ekim 1970 tarih ve 2 nolu Yönetim Kurulu kararında

“Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Sezer DĐKMEN’in istifasının kabul edilmemesine”
denilmektedir. Bu tarihten sonraki Yönetim Kurulu çalışmalarında Sezer DĐKMEN’in
imzası görülmekte ve dönem sonuna kadar çalışmalarına devam etmektedir. 16.
dönem Yönetim Kurulumuzda görev alan bazı meslektaşlarımızın dönem içinde
mesleki çalışmalarını sürdürdükleri kurumlar ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.
Tuğrul ERKĐN
Sezer DĐKMEN
Ragıp GÜNGÖREN
Attila YALÇIN

TKĐ Genel Müd. Maden Etüt Dai. Bşk.lığı
MTA Enstitüsü Araştırma ve Geliştirme Şubesi
ODTÜ Jeoloji Müh. Bölümü
DSĐ Yeraltı Suları Dairesi Başkan Muavini

Hemen dönem başında Yönetim Kurulumuzun ilk icraatı Odamıza ikinci bir periyodik
yayın hazırlama işidir. Yönetim Kuruluna seçilen üyelerimiz Genel Kurulda hayata
geçirmeyi taahhüt ettikleri “Haber Bülteni” adlı yayın organını gerçekleştirmişlerdir.
Bu konu 4 Mart 1970 tarih ve 2 nolu Yönetim Kurulu kararında şu şekilde ifade
edilmektedir;

“Maden Mühendisleri Odası’nı gerek üyeleri gerekse kamu ile ilişkilerini düzenleyecek
ve “Madencilik” mecmuasından ayrı ve ilave bir yayın organının kurulmasına, bu
yayının teksir şeklinde olmasına, Sezer DĐKMEN tarafından hazırlanacak bir başlıklı
kağıda ilk olarak, XVI. Genel Kurul seçim sonuçları, böyle bir yayının gerekçesi, önsöz,
ve Maden-Petrol Bakanlığı konusundaki çalışmaların üyelere duyurulması,”
Hemen dönem başında Sezer DĐKMEN tarafından kırmızı şeritli bir kağıda Odamızın
yayın organı olduğunu belirtir ibareler konularak, 16 Mart 1970 tarihinde yayınlanan
“Haber Bülteni” dönem içinde 27 adet yayınlanmıştır. Oda arşivlerinde bulunan bu
çalışmanın daktilo ile çoğaltılarak basıldığı, bu yayının tirajının yaklaşık 75-100 adet
olduğu o tarihte Haber Bülteninin yayınlanmasında görev alan üyelerimizden
öğrenilmiştir. Haber Bülteni 3. sayısında aşağıdaki ifadelerle üyelerimize
gönderilmiştir.

“Sayın Üye,
Yönetim Kurulumuz, sizlerin her fırsatta gerek teknik gerekse yurt sorunları
üzerindeki görüşlerimizi öğrenerek bu görüşleri meslekten olmayanlara
benimsetmenin yollarını ararken, meslek içinde de bu görüşlerin yayılmasını ve
meslektaşlarımız arasındaki birliği sağlamayı görev kabul etmiştir. Ayrıca, her üyemizi
fikrin savunulmasında görev almaya teşvik amacı ile Odamızın tek yayın aracı olan
“Madencilik” dergisinden başka, elinizde bulunan yeni bir yayın organını da meydana
getirmek gerekliliğini de duymuştur.
“Haber Bülteni” olarak adlandırdığımız bu yayın organının üyeler, Yönetim Kurulu
Kamu üçlüsü arasında etkili bir köprü görevini, en kısa zamanda öngördüğünüz
değişiklikleri kapsayacak olan “Madencilik” dergisi ile birlikte yerine getireceğine
inanıyoruz.

Kısa bir süre sonra tekrar buluşmak ümidi ile ilgilerinizi bekleriz.
Saygılarımızla,”
Dönem içinde ayrıca 3. bir yayın organı olarak “Metal-Maden Haberleri Haftalık
Dergisi” yayınlanmıştır. 16. dönem içinde toplam 30 adet yayınlanan bu yayın fazla
ömürlü olamamıştır. Metal-Maden Haberleri Haftalık Dergisi çalışmaları yürüten Yayın
Kurulu, dönem içinde bu yayınla ilgili olarak 21 Temmuz 1970 tarih ve 849 sayılı
yazımız ile KBĐ’ye gönderdiği gibi, çeşitli müesseselere aşağıdaki benzer yazıyı
göndermiştir.

“Karadeniz Bakır Đşletmeleri
Genel Müdürlüğü
ANKARA
Odamız Türk madencilik çevrelerine faydalı olmak üzere “Metal Maden Haberleri” adlı
haftalık bir dergi çıkarmağa başlamıştır.
Türkiye madenciliğinde önemli bir payı bulunan firmanızın, ekte örneği sunulan bu
dergiye münasip miktarda abone olması ve ilan vermesinde fayda mülahaza
edildiğinden derginin tetkik edilerek gerekli emirlerin verilmesi hususunu rica ederiz.”
Odamızın 16. dönemi içinde yaşadığı belki de en önemli konu, Odamız bünyesinde
bulunan Metalurji ve Petrol mühendisi arkadaşlarımızın, Odamız çatısından ayrılarak,
ayrı birer ihtisas Odası kurmaları konusudur. 15. dönemde yaşananlardan
hatırlanacağı gibi, özellikle Petrol Yüksek Mühendisi Kemal LOKMAN’ın başını çektiği
bu gelişme sonucu, bu iki Odaların Maden Mühendisleri Odasından ayrılmaları Genel
Kurulumuzda tartışılmayarak bir emrivaki konumunda, TMMOB Genel Kurulunda
alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Bu konu 16. dönem çalışma raporunda şu ifadelerle aktarılmıştır;

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanununa göre, Türkiye’de meslek ifa edecek
olan mimar ve mühendislerin kendi meslek Odalarına, böyle bir Oda olmadığı takdirde
en yakın meslek Odasına kayıtlı olmaları zorunludur. Metalurji ve Petrol mühendisleri
de uzun yıllar Odamız bünyesi içinde kalmışlardır.
En yakın meslek Odası tarafından temsil edilen meslek grupları belli bir sayıya
geldikleri ve arzu ettikleri takdirde müstakil Odalar kurabilirler. Ancak TMMOB
tarafından onaylanan Oda tüzüğümüze göre böyle bir kuruluşa gidilmeden önce
Odamız Genel Kurul’unun onayının alınması şartı konulmuştur. Bu hükme rağmen 2
dönem önceki TMMOB Genel Kurul’unda bazı kişilerin yazılı müracaatı ile Odamızın
görüşü alınmaksızın Petrol ve Metalurji Mühendisleri Odaları’nın kuruluş kararı alınmış
ve bu yıl içinde de yapılan kongrede tüzükleri tasdik edilerek kuruluşları
kesinleştirmek istenmiştir.
Bütün ikazlarımıza rağmen, kendini tanımayan kuruluşları parçalayarak ufak peykler
edinmeyi metot olarak benimseyen TMMOB Genel Kurulu kendi kabul ettiği Odamız
tüzüğünü çiğneyerek böyle bir kararı almaktan çekinmemiştir.

Odamız tüzüğüne karşı girişilen bu açık saygısızlık karşısında Yönetim Kurulu’muz
önce Petrol ve Metalurji mühendislerinin davranışlarını ölçmek istemiştir. Yapılan
ankette Metalurji mühendisleri büyük oranda müstakil bir Odaya sahip olmak
istediklerini belirtmişlerdir. Ancak petrol mühendislerinin % 75’i böyle bir oldu bittiye
razı olmadıklarını ve Maden Mühendisleri Odası içinde kalmayı arzuladıklarını
belirtmişlerdir. Bu durumda Odamız, çiğnenmek istenen tüzüğünün hükümleri yerine
getirilene kadar prensipte anlaşsa bile usulsüz kurulan Odalara karşı çıkma kararı
olarak Danıştay’da dava açılmıştır.
Yönetim Kurulu’muz kendisinden ayrılmak isteyen grupları zorla tutmak eğiliminde
değildir. Ancak tüzüğe saygı gösterilmesini de ister. Bu hususu da çok çeşitli yazı ve
bültenlerle belirtmiş durumdayız. Ancak hâlâ bu saygıyı beklemekteyiz.”
Bu konu daha da detaylı olarak Odamızın ilk defa olarak 16. dönem içinde yayınladığı
Haber Bülteni adlı yayın organında da şu şekilde ifade edilmiştir;

“Değerli Okurlarımız;
Bundan bir süre önce TMMOB’den bir yazı aldık. Yazıda, halen Odamız üyesi olan bir
kısım Metalurji Mühendisleri ile Petrol Mühendislerinin ayrı Odalar kurmak üzere
TMMOB’ne müracaatta bulundukları, bu müracaatların uygun görülerek kendilerinden
yönetmeliklerini hazırlamalarının istendiğini, hazırlanan yönetmeliklerin uygun
bulunduğu ve önümüzdeki Genel Kurullarında onaylanarak “Yeni Odaların” kurulmuş
olacağı bildirilmekte, bu arada Odamıza bu kuruluşlara yardımcı olmadığımız, bilâkis
çalışmaları baltaladığımız iddiası ile uygunsuz bir lisanla çatılarak, türlü tehditlerde
bulunulmaktadır.
Bilindiği gibi, TMMOB halen TBMM’de olan ve aşağıda başka bir nedenle değinilecek
olan bir kanun teklifi ile dağıtılmak üzeredir ve Odalar bağımsız kuruluşlar haline
gelecektir. Bu bakımdan, birkaç aylık ömrü kalmış olan Birliğin savunucularının,
bağımsız Odalar konusunu savunan 6 Oda’ya ve bunların içinde bulunan Maden
Mühendisleri Odası’na karşı bir tutumda olmaları olağandır. Aslında konunun önemli
olan yanı bu değildir ve olmadığı için yukarıda belirtilen yazıya cevap dahi
verilmemiştir. Konunun önemli yanı; içimizden bazı arkadaşlarımızın Birliğin bu günkü
yöneticilerinin amaçlarının, onlara yardımdan ziyade, karşı tutumda oldukları Odaları
parçalama eylemi olduğunu sezmemiş olmalarıdır.
Biz konunun hissi yönünü bırakarak tamamen mantık açısından ele almak istiyoruz.
Şu noktayı da peşinen ifade etmek isteriz ki; metalurji ve petrol mühendislerinin
aramızdan ayrılmalarının, sevdiğimiz arkadaşlarımızla aynı çatı altında
bulunamamaktan ötede bizi rencide edecek hiçbir tarafı yoktur. Eğer bu arkadaşlar
aramızdan ayrılmak istiyorlarsa bu onların bileceği bir iştir ve bu istek bizi hiçbir
şekilde mutazarrır etmeyecektir. Bir inançta olduğumuz içindir ki; TMMOB yazısında
hilafı hakikat olarak ifade edildiği şekilde, Yönetim Kurulu’muzun hiçbir baltalama
hareketi de olmamıştır. Ancak, bu arkadaşlarımızı uyarmanın ve bilmedikleri bazı
şeyleri duyurmanın görevimiz olduğuna inanarak bu yazıyı kaleme almış bulunuyoruz.

1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası meslek Odalarını da kapsamı içine almış ve 122.
maddesinde bu kuruluşların kamu kurumu niteliğinde olduğunu belirtmiştir. Büyük
Millet Meclisi’nin geçen yasama döneminde Sayın Feyyaz KÖKSAL tarafından sunulan
“Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları” kanun teklifinin, geçici komisyondan geçtiği;
ancak, yasama döneminin sona erişi dolayısıyla, kadük olduğu hatırlardadır. Bir def’a
aynı kanun, aynı metni ile 3.12.1969 tarihinde Bursa Milletvekili sayın Cemal KULAKLI
ve 11 arkadaşı tarafından tekrar teklif edilmiştir.
Kanun teklifi, 6235 ve 7303 sayılı kanunları ve TMMOB’ni kaldırmayı hedef tutmakta
ve bağımsız Odaların “Kamu Kurumu” niteliğini pekiştirmektedir. Hal böyle olunca;
kanunun kabulü ile meslek Odalarına bugünkünün çok üzerinde görev düşmüş
olacaktır. Bütün okurlarımızın tartışmasız kabul edecekleri husus, bu görevlerin mali
olanaklar alanında gerçekleştirilebileceğidir. Bugün için Odamıza kayıtlı Metalurji ve
Petrol Mühendislerinin sayıları 60 ve 80 cıvarındadır. 60 veya 80 üye ile kurulacak bir
Odanın, aylık 700-1.000 TL. gelirle ne oranda görev yapabileceği tahmin edilebilir.
Tahminlere lüzum kalmadan, kesinlikle söylenebilecek ise şudur; Bu Odalar kurulduğu
takdirde ya bu mali imkanla hiçbir faaliyet gösteremeyecek yada ki böyle olması
zorunlu gözüküyor, üyelerine bugün ödediklerinin 3-4 misli aidat yükleyecektir. Eğer
bu Odaların ayrılmaları; bunlara bağlanacak üyelerimize bugünkinden daha iyi bir
ortam hazırlayacaksa, yada Odamızda bugüne kadar bu mesleklerdeki üyelerimize
ayırıcı bir işlem yapıldığı ileri sürülebilecekse; bu 3-4 misli aidat, bu eyleme değer
denilebilir. Ama, bunu ileri sürebilecek tek bir metalurji ve petrol mühendisi
çıkamayacaktır. Zira; Odamız tarihinde, görev almak isteyipte sırf petrol yada
metalurji veya jeoloji mühendisi olduğu için görev verilmeyen kimse olmamıştır,
bundan böyle de olmayacaktır. Bu arkadaşlarımızın hukukunun korunmasında da en
küçük bir fark gözetilmemiştir ve bu daima böyle olacaktır.
Odanın daha faydalı çalışması konusu ise tartışılacaktır, tartışma dışı olan konu; şayet
metalurji ve petrol mühendisi olan arkadaşlar herhangi bir Odayı daha iyi
yönetecekleri kanısında iseler ayrı Oda kurmaya hiç luzüm kalmadan mevcut Odamızı
yönetim olanağına sahip olduklarıdır. Bu arada Odamızın bugünki Başkanının aynı
zamanda metalurji mühendisi olduğunu hatırlatmaya bilmeyiz luzüm varmı dır ?
Bunların ötesinde söylenebilecek yegane şey petrol ve metalurji mühendisi
arkadaşlarımızın sağduyu ile hareketlerini içtenlikle dilemektedir.
Bütün okurlarımıza en iyi dilekler ve saygılar sunarız.
Yönetim Kurulu adına
Genel Sekreter
Attila YALÇIN”
Üyelerimizin pek çoğu aidatlarını maaşlarından kestirerek Odamıza ödemektedirler.
Yıllardır Genel Kurul kararıyla çalışmalarına katılmadığımız “Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği” Odalarımızı baltalamak için büyük iş yerlerine bu “aidatların bundan
böyle maaşlardan kesilmemesi, üyelerce şahsen ödeneceği” şeklinde müracaatta
bulunmuştur. Đlgili kuruluşlar yanlışlıkla bu yetkisiz müracaatı yürürlüğe koymuşlar
ancak Odamızın konuyu öğrenip durumu açıklaması üzerine tekrar eski uygulamaya

dönmüşlerdir. Üyelerimiz eskiden olduğu gibi maaşlarından kesilerek ödemeye devam
etmişlerdir.
Yönetim Kurulumuz ayrıca dönem içinde “TMMOB 15. dönem Genel Kurulunca
kararlaştırılan Metalurji ve Petrol Mühendisleri Odalarının kuruluşu hakkında Odamız
görüşünün ilgili üyelere ulaştırılmasına ve adı geçen Odaların kuruluşları hakkında
ilgili Hukuk Kuruluşlarına itirazda bulunulmasına,” kararını üreterek, konuyla ilgili
gerekli hukuki girişimlerde de bulunmuştur. Odamız Hukuk Müşaviri Avukat Fazilet
SEZER’e Danıştay’a açılacak davaya zemin oluşturması için gönderilen yazıda, bu
durum kendisine şu şekilde aktarılmıştır.

“....Müteşebbis Petrol ve Metalurji Mühendisi arkadaşlarımız, Yönetim Kurulunun
kendilerini davet etmesine, konuyu beraberce çözümleme tekliflerine olumlu cevap
vermekle beraber, bir müşterek toplantıyı hiçbir zaman gerçekleştirememiştir. Konu
üzerinde müşterek çalışmayı yapmayı önlemek için ellerinden geleni yapmışlar ve Oda
yerine TMMOB ilgilileri ile ilişki kurmayı tercih etmişlerdir. Bunun sonucu olarak; konu
Odamızın Genel Kurula Yönetim Kurulu önergesi olarak götürülmemiş; bu
müteşebbislerde bir önerge vermemişlerdir.
Buna karşılık Odanın bilgisi dışında TMMOB Genel Kurulundan bu iki yeni Odanın
kuruluşuna ait karar alınmıştır. Bu eksik ve usulsüz işlem neden böyle yapılmıştır
bilmek ve anlamak çok zordur. Kolayca bilinen ve anlaşılan husus; işlemin eksik,
usulsüz olduğu, iyi niyet taşımadığı ve herhalde Danıştay’da bir dava konusu
olacağıdır.
OLAYIN ASLI NEDĐR ?
Yukarıda da açıklanmasına çalışıldığı şekilde; müteşebbis arkadaşlarımızla
konuşulabilse; petrol ve metalurji mühendisi üyelerimiz arasında bir anket
düzenlenecek; anketin sonucu “ayrılma isteklilerinin” çoğunlukta olduğunu gösterdiği
takdirde, bütün işlemler usule uygun olarak yürütülecek yeni Odaların kuruluşu
sağlanacaktı. Bu neden böyle olmamıştır. Böyle olmamasının nedeni “anket
sonucundan” duyulan korku ve bazı kişilerce, bu Odaların, “anket vs. gibi sonucu belli
olmayan hususlara bağlı olmaksızın” mutlaka ve acele olarak kurulmasının hayati
önem taşımasıdır. Şimdi size bu hayati önemin ne olduğu açıklanacaktır.
Bilindiği gibi mühendisler, kanunla kurulmuş Odalara üye olmak zorundadırlar.
Odalarda birleşerek TMMOB’ni meydana getirirler. Ancak TMMOB’nin kuruluşu anti
demokratiktir. TMMOB’nin üyeleri, Odalar olduğu halde, bu üyelerin temsil oranları
üyeleri sayısı kadardır. Bu hiçbir federatif kuruluşta yoktur ve olamaz. Nasıl Birleşmiş
Milletlerde Hindistan’ın 80, Türkiye’nin 5, Đsrail’in 1 oy hakkı olması mantık dışı ise,
burada da öyledir. Đkinci olarak TMMOB, meslekleri bağlar kararlar almaya; faaliyet
sahaları tespitine gitmiştir. Bu da Ziraat mühendislerinin uçak yapma veya Kimya
mühendisinin köprü yapma yetkisi gibi bilgi dışı işleri çoğunluk zoru ile alma
durumunu ortaya çıkardığından 1965 yılında Elektrik, Gemi, Đnşaat, Kimya, Maden,
Makine ve Mimar Odaları, Birlik faaliyetlerine katılmama kararı alarak, Birliği fesheden
bir kanun teklifi hazırlamışlardır. (Bu teklif TBMM komisyonlarından geçmiş olup,
halen genel kuruldadır.)

Bilahare Orman Mühendisleri de başka nedenlerle Birlik çalışmalarına katılmayınca;
TMMOB sadece Ziraat, Harita ve Gemi Đşletme Mühendislerince tanınır hale gelmiş ve
fakat ne bütçesi, dolayısıyla ne de faaliyeti kalmıştır.
Durum böyle iken; geçimini, Odaların faaliyetlerine iştirakle sağlayan, ancak bilgisi ve
yetkisi dışında yaptığı işlerle bütün Odaların antipatisini kazanarak artık bu tür işler
verilmeyerek geçiminden edilen bir zat; nasıl olduğu anlaşılmaz bir şekilde bu def’a
TMMOB’de görev almış ve Odası’nın kanuni protestosuna rağmen bu göreve devam
etmiştir.
Bu zatın görevde ilk günden itibaren hedefi, nefret ettiği Odaları parçalamak,
Odalardan parçalayarak aldığı gruplarla fiilen çökmüş olan TMMOB’ni yeniden kurmak
ve böylece mesleğini sürdürerek geçimini sağlamak olmuştur. Bu arada jeologlar
Odası’nın kurulmasına ön ayak olmuş, jeoloji mühendislerinin de bu Odaya kaydı için
TBMM’de görüş ifade etmiş, Elektronik, Meteoroloji, Fizik, Su, Yol, Metalurji, Seramik,
Petrol ve henüz öğrenemediğimiz daha bir çok Odaların kuruluşu için çaba sarf
etmiştir ve hala bu faaliyetlerine bütün gücü ile devam etmektedir. Đşte, olayın ve
konunun bizleri üzen yanı, bazı üyelerimizin bizlerle işbirliği yapacağı yerde, bu hedefi
ve amacı belli kimselerle sonu meçhul bir yolculuğa çıkmış olmaları ve arkalarından
da olanlardan habersiz bir grubu sürüklemeleridir.
ODAMIZIN BU KONUDAKĐ TUTUMU NE OLACAKTIR ?
Odamızın bu konudaki tutumu baştan beri değişmemiştir. Eğer metalurji ve petrol
mühendisi olan üyelerimizin çoğunluğu ayrılmak istiyorlarsa; bu yeni Odalara bütün
gücümüzle destek olunacak, genel kurulumuzdan gerekli karar alınarak tüzük
değişikliği yapılmak üzere bütün çaba gösterilecektir. Üyelerimizin çoğunluğu daha bir
müddet Odamızda kalmak istiyorlarsa; yeni Odaların iptali ve yürütmenin
durdurulması için derhal Danıştay’a dava açılacaktır. Bunun için; bu yazımız bir anket
niteliğinde olup,
- Metalurji ve petrol mühendisi üyelerimizin ilişikteki formu cevaplandırarak
göndermeleri gerekmektedir.
- Bütün metalurji ve petrol mühendisleri, anket sonucu açıklanıncaya kadar tabii
üyelerimizdir.
- Anket sonucuna göre izlenecek yol üyelerimize en yakın zamanda duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI
YÖNETĐM KURULU”
Odamızın o dönemlerini yaşayan meslektaşlarımızdan öğrenebildiğimiz kadarı ile
TMMOB adına bu çalışmaları yaparak Odamız bünyesinde kırgınlıklara neden olan
kişinin Muammer ÇETĐNÇELĐK olduğunu düşünmekteyim.
Bu durum karşısında büyük bir kargaşa yaşayan Odamız üyesi metalurji ve petrol
mühendisi meslektaşlarımız dönem içinde Odamıza müracaat ederek, konunun hukuki
boyutu hakkında bilgi almak istemişlerdir. Oda Yönetim Kurulu da kendilerine hitaben
gönderdikleri yazılarda “Odamız yeni kurulan ........ Odası için Danıştay’a dava açmış

bulunmaktadır. Danıştay’dan sonuç alınıncaya kadar üyelerimizle ilişkilerimiz aynen
devam etmektedir.” denilmiştir.
Tüm bu gelişmelere rağmen Metalurji ve Petrol Mühendisleri Odaları 1970 yılında
kurulmuş ve o tarihten bu güne kadar TMMOB’ye bağlı birer ihtisas Odası olarak
çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 1970 yılından sonra diplomalarını alan metalurji ve
petrol mühendisleri, bu Odalara kayıtlarını yaptırarak çalışmalarını sürdürdükleri gibi,
Odamıza kayıtlı olarak çalışmalarını sürdürenler ise daha sonraki dönemlerde
Odamızdan ayrılarak kendi Odalarına geçmişlerdir.
Yine 16. dönem içinde ayrıca bir “Jeologlar Odası”nın da kurulma çalışmaları ile
karşılaşılmıştır. Bu konu ile ilgili olarak özellikle devlet kademelerinde ve TBMM ile
yürütülen çalışmalar belli bir aşamaya gelinmiş ve Odamıza kayıtlı bulunan jeoloji
mühendislerinin bu kuruma kayıt olma zorunluluğu gündeme gelmiştir. Jeologlar
Odası ile ilgili ilk gelişmeleri Odamızın 23 Mart 1970 tarih ve 7/6 nolu Yönetim Kurulu
kararında görmekteyiz. Bu kararda;

“Jeologlar Odası” kanun tasarısı hakkında Oda görüşünün aşağıdaki şekilde
alınmasına;
6.1- Odamız Jeologlar Odasının kurulmasına karşı değildir.
6.2- Jeoloji Mühendislerinin yeri Maden Mühendisleri Odasıdır.
6.3- Jeologlar Odası, Jeoloji Mühendisleri ve Maden Mühendislerinin görev ve
yetkilerini bünyesinde toplayamaz.
6.4- Jeologlar, Maden Mühendisliği hizmetlerinin görülmesinde ancak bir ihtisas
koludur.
Ayrıca bu konuda bir bildiri hazırlanıp TBMM’de komisyona ve üyelerimize
duyurulmasına,” denilmektedir.
Yine Odamızın 6 Mart 1970 tarih ve 358 sayılı yazısında ise;

“Sayın Đbrahim BOZAN
Maden Y. Mühendisi
Devlet Planlama teşkilatı
IPD Madencilik Sektörü
ANKARA

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Jeoloji Odası Kuruluş Kanun tasarısındaki
meslek tanımı konusunda öncelikle jeologlarla, jeoloji mühendislerinin aynı yerde
olamayacağını hesaplamış durumdadır. 6235-7303 sayılı Mühendis Odaları ve Birlik
Kanunu değişse bile bu durumun aynen devam etmesi gerekliliğini ve zorunluluğunu
kabul etmektedir.
Bunun yanı sıra sözü edilen tanımlamada bazı terimlerin mühendislik hizmetlerini
anlatması gibi hususlar ile bazı gereksiz ve oldukça kapalı cümleler göze çarpmıştır.
Đleride bir takım yanlış anlamalara yol açmamak bakımından sözü edilen maddenin;
“Madde 4-b : Ammenin ve memleketlerin menfaatlerinin sağlanmasında yurdumuzun
yer altı yapısı ile türlü tabii servet, maden, petrol, yer altı suyu v.s. kaynaklarının

aranması hizmetlerinde, muhtelif ölçekli memleket jeolojik haritalarının alımında
çalışmak jeolog mesleğinin inkişafı ve mensuplarının meslek şeref ve haysiyetleri ile
hak ve selahiyetlerinin korunmasında luzümlu gördüğü bilumum teşebbüs ve
faaliyetlerde bulunmak” şeklinde olması görüşünde olduğumuzu bildirir, bilgi
edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla
Maden Mühendisleri Odası
Sezer DĐKMEN”
şeklinde bu konuya açıklık kazandırılmıştır. Jeologlar Odası ile ilgili bilgilerimiz bundan
ibaret olup, gelişmeler ile ilgili başka bir bilgiye rastlanılmamıştır.
Odamız, 1966 yılından bu yana TMMOB ile ilişkilerini kesmiş, bunun yerine Elektrik,
Gemi, Đnşaat, Kimya ve Makine Mühendisleri Odaları ile Odamızdan oluşan
Odalararası Kurul ile işbirliği şeklinde çalışmalarını sürdürmüştür. Odalararası Kurulun
yürütme organı olan Odalararası Yürütme Kurulu Sekreterliğine 1970 yılına dek diğer
Odalar seçilmekte idi. Çalışma yılının başında bu göreve Odamız adaylığını koyarak
seçilmiş, Yönetim Kurulumuzda Attila YALÇIN’ın Odalararası Yürütme Kurulu
Sekreterliğine getirmiştir. Bu konu 12 Mart 1970 tarih ve 4/2 sayılı Yönetim Kurulu
kararında şu şekilde yer almaktadır;

“Odalararası Yürütme Kurulu hakkında Sayın Attila YALÇIN’ın verdiği açıklamadan
Yürütme Kurulu Sekreteryalığının,
a) Bu yıl Odamıza verildiği sevinçle öğrenildi ve Odalararası Yürütme Kurulu
Sekreteryalığına Sayın Attila YALÇIN’ın getirilmesine,
b) Attila YALÇIN’dan boşalan Odalararası Yürütme Kurulunda Odamız temsilciliğine
Sayın Vural SEZER’in getirilmesine,
c) Odalararası Yürütme Kurulu Sekreterine ödenecek ücreti Odamız Sekreter Üye
ücreti miktarında olmasına,
d) Odamıza tevcih edilen bu görevin yerine getirilebilmesi için Odamız görevli
memurlarına bir ilave yapılması konusunda Sezer DĐKMEN ile Attila YALÇIN’a yetki
verilmesine,
e) Odalararası Yürütme Kurulu Sekreteryalığı Odamıza gelmesi dolayısıyla Oda
tefrişinin bu hizmetlere uygun hale getirilmesi konusunda Tuğrul ERKĐN, Sezer
DĐKMEN ve Medet ABLAK’a yetki verilmesine,
f) Odalararası Yürütme Kurulu Sekreteryası emrine 2.000 TL. lık avans verilmesine,
g) Odaya bir teksir makinası alınmasına,” denilmektedir.
Odamızın bu döneminde, Odalararası Kurul çalışmaları evvelki yıllarla
kıyaslanmayacak oranda yüklü olmuş, Odamız yıl boyunca tüm Türkiye teknik
elemanlarının temsilciliği görevini taşıma durumunda olmuştur. Getirdiği ağır
sorumluluk ve normalin çok üzerinde çalışma koşullarına rağmen, bu görevler
Yönetim Kurulumuz ve özellikle Attila YALÇIN’ın özverili çalışmaları ile olabildiğince
yerine getirilmiştir.
Đlk olarak 1969 yılında yapılan “Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi” II.
kez olarak 1971 yılında düzenlenmiştir. Yönetim Kurulumuz kongrenin eksiksiz bir

şekilde gerçekleşebilmesi için yoğun bir çalışma içine girilmiştir. Bütün yerli ve uluslar
arası kongrelerin tertip şekline uyularak gerçekleştirilen kongrenin ileriki yıllarda
“Uluslararası” bir kongre niteliği kazanılması hedeflenmiştir.
Türkiye II. Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi ile ilgili olarak 22 Eylül 1970 tarih
ve 36 sayılı Yönetim kurulu kararı;
1. Kongrenin, aşağıda isimleri yazılı 3 komisyonlar yardımı ile gerçekleştirilmesine,
a) Organizasyon Komisyonu
b) Teknik Komisyon
c) Sosyal Faaliyetler Komisyonu
2. Bu komisyonların aşağıdaki isimleri yazılı üyelerden teşekkül ettirilmesine;
Yürütme Kurulu
Başkan Erdem KARAKAŞ
Sekreter Saip ALTUĞ
Muhasip Refet YEŞĐLLER
a) Organizasyon Komisyonu : Kutlay ORAL, Ömer ÜNVER, Çelik TEKĐN, Refet
YEŞĐLLER
b) Teknik Komisyon : Saip ALTUĞ, Kutlay ORAL, Dr. Mehmet SALTUKOĞLU, Faruk
TAMZOK, Dr. Tuncel YEĞÜNALP
c) Sosyal Faaliyetler Komisyonu : Saip ALTUĞ, Ömer ÜNVER, Çelik TEKĐN. (oy birliği
ile)
3.
4.
5.
a)
b)
c)

Kongrenin ücretli olarak denenmesine, (oy çokluğu ile)
Ön program taslağının tasdikine, (oy birliği ile)
Konuların aşağıdaki gibi olmasına, (oy birliği ile)
Türkiye madencilik faaliyetlerinin tanıtılması ve eleştirilmesi,
Türk ekonomisinde madenciliğin yeri,
Türk madenciliğinde önemi olan araştırmalar.

Kongre ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Tuğrul ERKĐN Oda yayın organı
Haber Bülteninde Türkiye II. Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresini şu şekilde
üyelerimize duyurmuştur.

“Odamız 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde Türkiye II. Madencilik Bilimsel ve Teknik
Kongresi’ni düzenlemiş bulunmaktadır.
Đlk olarak 1969 yılında düzenlenen ve Genel Kurul’umuz tarafından bir gelenek haline
getirilen kongrenin en iyi ve yararlı bir şekilde yapılabilmesi için gereken her türlü
çalışma düzenine girilmiştir.
Bu kongre öncelikle yurdumuzun sorunlarına yönelecek, kalkınmamız için çok önemli
bir araç olduğuna inandığımız madencilik sektörü, derinliğine incelenecektir. Sizlerin
bilgi ve yetenekleriniz bu sorunlara çözüm yolları getireceği inancındayız.
Kongrenin bir yönü de, meslektaşlarımız arasındaki bağları kuvvetlendirici ve
yaklaştırıcı çabalara dönüktür. Sosyal dayanışması güçlenmemiş toplumların da
güçsüzlüğü gerçektir. Bu gaye ile sosyal çalışmalara da yer verilmiş kokteyl, tiyatro ve

teknik gezilerle kongre dışındaki vaktin en iyi biçimde değerlendirilmesine gayret
gösterilmiştir.
Bu yıl ki kongremiz, diğer bütün yerli ve uluslar arası kongrelerde olduğu gibi,
katılmak için bir kayıt ücreti ödenmesi hükmü de getirmektedir. Üyelerimiz böylece
kongre ve sosyal faaliyetlerden doğan mali yüke katılmış olacaklardır. Sizlerin kıvanç
duyacağınız bir kongrenin düzenlenmesi için bu şartın yerine getirilmesi zorunlu
görülmüştür.
Ayrıca büyük kuruluşların başında bulunan veya maddi olanakları geniş üyelerimizin
de kongremizin en iyi şekilde düzenlenebilmesi için, büyük bir meslektaşlık anlayışı
içinde bizlere gerekli yardımı yapacaklarına inanıyor ve bekliyoruz.
Bütün üyelerimizin, kongreleri için en büyük yardım ve destekleri, gönderecekleri
tebliğler olacaktır. Çalışmalarınızı ve tecrübelerinizi duymak, sizlerle birlikte yurt
sorunlarını tartışmak istiyoruz.
Hep birlikte gayret göstererek, en iyi şekilde düzenlenen bir kongrede 25, 26 ve 27
Şubat 1971 tarihlerinde buluşmak üzere en iyi dileklerimizi sunarız.
Yönetim Kurulu Başkanı
Tuğrul ERKĐN”
Bilimsel ve Teknik Kongre kapsamında bu yıl ilk kez olarak üyelerimiz için bazı sosyal
ve kültürel aktivitelerde düzenlenmiştir. Kongrenin ikinci günü “memleketimizin çeşitli
bölgelerinden gelen maden mühendisleri ve eşleri için” 26 Şubat Cuma günü Büyük
Tiyatroda 100 kişilik, Kongrenin ilk günü olan 25 Şubat Perşembe günü Ankara Opera
ve Balesinde 70 kişilik yer rezerve edilmiştir. Bu aktiviteler gerek duyurularla gerekse
de Kongrenin açılışı ile birlikte üyelerimize iletilerek, bu etkinlikten faydalanmaları
sağlanmıştır.
Yönetim Kurulumuz yıllardır bir gelenek halinde kutlanan “Madenciler Gecesi”ne bir
anlam kazandırmak ve meslektaşlarımız arasındaki işbirliğini arttırmak amacıyla bir
yönetmelik hazırlamıştır. Bu yönetmeliğe göre her yıl kutlanan Madenciler Gecesi, bir
“Onur Gecesi” şekline dönüştürülmekte, böylece geceye bir tören niteliği
kazandırılmak istenmiştir.
Nitekim bu amaçla 12 Aralık 1970 tarihinde kutlanılan ilk onur gecemizde meslekte
50, 40 ve 30 yılını tamamlayan üyelerimiz kutlanılmış ve kendilerine onur belgesi
takdim edilmiştir. Bu gecede “mesleğinde 30 yılını idrâk eden meslektaşlarımız” dan
Namık ESMER, Mehmet FAMĐR, Gürbüz FINDIKGĐL, Halil Đ. KAYA, Muammer
KAYMAKÇALAN, Galip ÖZEN, Mahmut Talat TAN, Enver EDĐGER, George Heindrich
SCHEUFELD bu geceye katılarak onur belgelerini almışlardır.
Yine Onur Gecesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu kararları incelendiğinde şu bilgilere
sahip oluyoruz; 11 Kasım 1970 tarih ve 41 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince
“Madenciler gecesi için kişi başına 63,25 TL. den Kent Oteli’nin kiralanmasına ve gece
için basılacak davetiyelerin 75 TL. den satılmasına, gece için bir gazete
çıkartılmasına,” denilmiştir.

Yine Yönetim Kurulumuzun girişimleri ile 12 Aralık 1970 tarihinde kutlanılan
geleneksel Madenciler Günü için davetiyeler, gazete ve diğer basılı evraklar MTA
Enstitüsü Genel Direktörlüğü matbaalarında basılmıştır.
16. dönem içerisinde Oda Yönetim Kurulumuzun gerçekleştirdiği diğer faaliyetlere de
kısaca göz atmak gerekirse;
- Boraks madeninin kamu eliyle işletilmesi için gerekçeli bir kanun teklifi hazırlamak
üzere Odamız Yönetim Kurulu bir komisyon oluşturmaya karar vermiş ve bu komisyon
Kadri YERSEL, Đbrahim BOZAN, Tahsin YALABIK, Muammer AKSOY ve Sezer
DĐKMEN’den oluşturulmuştur.
- 16. dönem içinde üyelerimiz Turgut GÜLER ve Hüseyin BAYTÜRK milletvekili
olarak TBMM’nde bulunmaktadırlar.
- Dünya Enerji Konferansı Türk Milli Komitesi Genel Kuruluna Odamız adına Yönetim
Kurulu Başkanımız Tuğrul ERKĐN katılmıştır. Genel Kurulda yapılan seçimler sonucu
Odamız Yönetim Kuruluna seçilmiştir.
- Oda Yönetim Kurulunca oluşturulan ve sürekli çalışan “Teknik ve Ekonomik
Sorunlar Komisyonu” na 16. dönem içinde Kadri YERSEL, Rüştü OVALIOĞLU, Tahsin
YALABIK, Hamza BATUK, Nazife TAN, Kemal Esinç ÖZBĐLEN, Selahattin KAYA,
Abdülkadir ERYILMAZ, Đbrahim BOZAN, Doğan SIĞIRCI ve Arhan TEKVAR
atanmışlardır.
- Dönem içinde Yayın Kuruluna Arhan TEKVAR, Fettullah ÖZELÇĐ, Coşkun UNAN,
Kutlay ORAL, Nazmi ŞENAKAY, Selçuk DEMĐRSOY, Gültekin YÜKSEL ve Đbrahim
DÖRTER atanmışlardır.
- Personel kanunu ile ilgili “iktibaklar ve ek ödemeler” konusunda Oda görüşünün
belirlenmesi için Yönetim Kurulunca bir komisyon oluşturulmuş ve bu komisyonda
Aydın BĐRCAN, Tevfik SEYHAN, Naci SÖNMEZ, Hamdi ÇELĐK, Đhsan DÖRTER, Medet
ABLAK, Zeki ALBAYRAK ve Fahri YALÇINDAĞ görevlendirilmiştir.
- Devlet Planlama Müsteşarlığı’ndan talep edilen “Özel Đhtisas Komisyonları”nda
çalışmak üzere Odamızdan;
Genel Enerji Komisyonu’na
Mesleki Teknik Eğitim Komisyonu’na
Yüksek Öğretim Komisyonu’na
Bilim ve Teknoloji Komisyonu’na

Tuğrul ERKĐN
Ragıp GÜNGÖREN
Ragıp GÜNGÖREN
Tuğrul ERKĐN

görevlendirilmiştir.
- Đngiltere Sheffield Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. SHEPEARD’ın ülkemizde
olmasından yararlanılarak kendisinden, üyelerimizi bilgilendirmek amacı ile iki
seminerlik bir “konferans” rica edilmiş ve bu seminerler 17 Kasım 1970 tarihinde

“Zemin Mekaniği ve Maden Ocaklarında Uygulanışı” başlığı altında Oda Lokalimizde
gerçekleştirilmiştir.
Üyelerimiz arasındaki dayanışmayı geliştirmek ve meslektaşlarımıza güç günlerinde
yardımcı olabilmek amacıyla Yönetim Kurulumuz bir yardımlaşma fonu oluşturma
kararı almıştır. Ayrıntılarını büyük bir titizlikle ve uzmanların yardımıyla hazırlanan fon
tüzüğü 16 nolu Haber Bülteni ile üyelerimize duyurulmuş ve görüşleri alınmıştır. Bu
doğrultuda hazırlanan ve 17. Genel Kurul delegelerine dağıtılarak kabul edilen Maden
Mühendisleri Odası Yardımlaşma Fonu Tesis ve Harcama Tüzüğü aşağıdaki gibidir.
MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI YARDIMLAŞMA FONU
TESĐS ve HARCAMA TÜZÜĞÜ
BÖLÜM I
Üyelikle Đlgili Genel Esaslar
1- Bu tüzük hükümleri, Maden Mühendisleri Odası’nın bütün üyelerine aynı hakkı
sağlar.
2- Bu tüzük, Maden Mühendisleri Odası 17. Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe
girmiştir. Üyelerin, tüzüğün sağladığı haklardan yararlanabilmesi için ayrıca müracaatı
gerekmez.
3- Oda ile ilişkisi tamamen kesilen üyeler, bu tüzüğün sağladığı haklardan
yararlanamazlar.
4- Meslekte çalışamayacak kadar yaşlanmış oldukları için üyelikten çekilmek
isteğinde olanlar, üyelik ilişkilerini kesseler dahi yardımlaşma fonuna iştirak aidatlarını
ödemeye devam ettikleri takdirde, bu tüzüğün sağladığı haklardan yararlanırlar.
5- Fondan yararlanabilmek, girişten itibaren 8 (sekiz) aylık bir süre sonunda başlar
ve aidat ödemelerinde süreklilik şarttır. Aidatını ödemeyen üyeler yapılan yazılı ikaza
rağmen tebliğ tarihinden itibaren 45 gün içinde aidatlarını ödemedikleri takdirde fon
yardımından yararlanma haklarını kaybederler. Ancak bu hak ödenmeyen aidatların
tamamlanmasıyla yeniden doğar.
Üyeler adres değişikliklerini muntazam olarak bildirmek mecburiyetindedirler. Bundan
doğacak aksaklıklardan mazeret kabul edilmez.
6- Üyeler, ilk ödemelerin karşılanmasını temin edebilmek için, bir defaya mahsus
olmak üzere 50 (elli) lira giriş aidatı öderler.
7- Üyeler, üyelik aidatlarını, 8 lirası yardımlaşmaya tahsis edilmek kaydıyla, ayda 20
(yirmi) lira olarak ödenir.
8- Yardımlaşma fonunun, yardımlara yetmemesi halinde Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu gerekli ödemeleri fasıl aktarması kararı alarak yapar ve bu farkı özel
bir tamamlama aidatı ile kapatır. Yıl sonunda fon fazlası kalırsa, ertesi yılın
yardımlaşma fonuna aynen aktarılır.

9- Bu tüzük uyarınca yapılan çalışmalar, mali rapor içinde Genel Kurula açıklanır.
10- Maden Mühendisleri Odası Denetçileri, Odanın faaliyetini eleştirirken yardımlaşma
Fonu çalışmalarını da aynı esaslara göre denetler.
BÖLÜM II
Yardım Şekilleri ile Amaçları ve Miktarları
A- Ölüm Yardımları
11- Bu yardımın amacı, kaybın üyemizin ailesine getireceği ilk sarsıntıları
hafifletmek, cenazenin tekfin ve tedfinine ilişkin maddi güçlükleri gidermektir. Bu
maksatla;
a) Vefat edecek her üyemiz için ödenecek meblağ 5.000 (beş bin) TL. olarak tespit
edilmiştir.
b) Bu meblağ, üyenin beyannamesinde gösterdiği kişi veya kişilere yada
kuruluşlara ödenir.
c) Beyannamede ödeme oranı belirtilmemişse, paylaştırma eşit miktarlar üzerinden
yapılır.
d) Bu hükümlerin tatbikinin mümkün olmaması halinde, yardımın ne şekilde
yapılacağını Yönetim Kurulu kararlaştırır. Vefat eden üyemizin tekfin ve tedfin
hizmetleri, acele kararları gerektirdiği takdirde Başkan ve Sekreter Üye veya Yönetim
Kurulu Üyelerinden biri bu hususta re’sen karar alarak yeterli yardımı yapabilir.
e) Bu yardımın yapılışında önemli olan husus, şekil ve ayrıntılar değil yardımın
amacına uygun olarak çabuk yararlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olmasıdır.
B- Maluliyet Yardımları
12- Bu yardımın amacı, tam maluliyet halinde, üyemizin yeni sosyal şartlara
intibakını kolaylaştırmaktır. Bu maksatla;
a) Malul olan üyemiz için ödenecek meblağ 5.000 TL. olarak tespit edilmiştir.
b) Her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar veya düçar
oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden mühendislik yapamayacak duruma
giren üyeler, maluliyet yardımından yararlanırlar.
c) Maluliyetin, tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporuyla tespit
edilmiş olması zorunludur. Bunun mümkün olmadığı halleri Yönetim Kurulu, ispatlayıcı
nitelikte gördüğü özel kanıtları da muteber sayabilir.
C- Danışma Yardımları
13- Herhangi bir nedenle, üyenin hayatını, meslek şeref ve haysiyetini kaybetmekle
sonuçlanabilecek derecede muhtaç duruma düşmesi halinde, kısa vadeli ve sınırlı bir
çerçeve içinde yardım yapılmasına Yönetim Kurulu karar verebilir.
Bu yardımların toplamı bütçede fon için ayrılan aidat toplamının % 10’unu geçemez.
Yapılan yardımın miktarı Oda Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.
BÖLÜM III
Ölüm Yardımı Beyannamesinin Tanzimi ve Gerekli Belgeler

14- Üyeler, Maden Mühendisleri Odasına verecekleri bir beyannamede; ölümleri
halinde kimlere ve ne oranda yardım yapılacağını tayin ederler. Bu beyanname Oda
mühürü ile kapatılır ve ancak üyenin ölümü halinde Oda Yönetim Kurulu tarafından
açılır. Üye, bu beyannameyi dilediği zaman değiştirebilir.
15- Ölüm yardımının yapılabilmesi için Hükümet, Belediye Hekimleri veya Hastane
Baş Tabibliği’nce düzenlenmiş ölüm raporlarının, Nüfus Đdaresi’nce verilmiş kayıt
örneğinin Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kuruluna verilmesi zorunludur. Đki
üyemizin, imzaları tasdikli beyanları da yeterlidir.
BÖLÜM IV
Değişiklikler
16- Yardım miktarları normal olarak her beş yılda bir Genel Kurulca para değeri ve
bütçe imkanları dikkate alınarak yeniden ayarlanır. Fevkalade hallerde Yönetim Kurulu
beş yıllık sürenin dolmasını beklemeden Genel Kurula değiştirme teklifinde bulunabilir.

