II.DÖNEM
(9 Ocak 1956 – 14 Ocak 1957)
TMMOB Maden Mühendisleri Odası’nın 2. Genel Kurulu 9 Ocak 1956 tarihinde, saat
10.00’da Ankara Kızılay Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Üzülerek belirtmeliyim
ki 2. Genel Kurulumuza ait Genel Kurul tutanakları ve Yönetim Kurulu çalışma raporu
Odamız arşivlerinde bulunmamaktadır. Çeşitli kaynaklardan temin edebildiğim bilgiler;
Genel Kurul katibi olarak seçilen Ekrem YAZICI’nın özel arşivinde bulunan kendi el
yazısı ile tuttuğu notlar, 1. dönem Yönetim Kurulunda görev yapan Azmi HALULU’nun
Odamız arşivinde bulunan notları, 10 Aralık 1955 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen
Danışma Kurulu tutanakları ve Genel Kurula sunulan istek dilekçelerinden
derleyebildiğim kadarıyla oluşturulmuştur.
Bu Genel Kurula 17’si Zonguldak’tan olmak üzere toplam 83 delege katılması
öngörülmüştür. Eldeki bilgiler dahilinde kaç delegenin Genel Kurula katıldığını net
olarak belirleyemediğimden, sadece Ekrem YAZICI’nın notlarından ve Genel Kurul
Divan Başkanlığı’na verilen dilekçelerden aşağıdaki meslektaşlarımızın Genel Kurulda
hazır bulundukları anlaşılmaktadır.
M. Sami ACAR
Tacettin ATAMAN
Selim AYBAŞ
Cihat BARUT (Met.Müh.)
Hulusi BARUTOĞLU
Cemalettin BAŞGÖZE
Đsmail BAYINDIR (Met.Y.Müh.)
Hamdi BOZDAĞ
Raşit CEYLAN (Pet. Müh.)
Ahmet ÇAYCI (Pet.Müh.)
Samim DĐLEKLĐ
Dr. M. Zeki DOĞAN
A. DURUKAL (Pet. Müh.)

E.Necdet EGERAN
Hasan GÖKER
Yusuf HOŞOĞLU
A.Vehbi KARAHAN
Halil Đ.KAYA
Cemal KIPÇAK
Sıtkı KOÇMAN
Kemal LOKMAN (Pet. Müh.)
Selahattin MALKOÇ (Pet.Müh)
M. Rasim MUTUK
Haydar OZANGĐL
Đhsan ÖKSÜZ

Sebahattin ÖZCANOĞLU
Osman ÖZDOĞAN
Ferda SEKENDĐZ
Đhsan SOYAK
Cevat SÜBERK (Met. Müh.)
Adem ŞAHĐN
C.Eyüp TAŞMAN
Nevzat URUK
Naci ÜÇER
Tahsin YALABIK
Zeki YERDELEN
Kütbi YÜCESÜNBÜL

Yukarıda da belirttiğim gibi Odamızın 2. Genel Kurulu hakkında elimizde fazla bilgi
bulunmadığından Genel Kurul hakkında elde edebildiğim bir metin halinde değil de
aşağıdaki şekilde maddeler halinde toplamanın daha doğru olacağını düşündüm.
- 2. Genel Kurul Divan Başkanlığına ve Başkan Yardımcılıklarına kimlerin seçildiğini
maalesef bilinmemektedir. Ancak net olarak okunmamakla birlikte, Sıtkı KOÇMAN ve
Đhsan SOYAK’ın da aralarında bulunduğu ve Đstanbul’da ikamet eden 12
meslektaşımızın Đstanbul’da şube açılması konusunda Divan Başkanlığına verilen
dilekçede “Umumi Hey’et Riyaset Divanı’na ...
Sn. EGERAN’IN dikkatine...”
denilmektedir. Bu durum karşısında ilk Genel Kurulumuzda da olduğu gibi Dr. Necdet
EGERAN’ın büyük olasılıkla 2. Genel Kurulda da Divan Başkanlığı yaptığı düşünülebilir.
Gündemin 2. maddesi (a) fıkrası gereğince;
Tasnif Hey’etine

Cemal BAŞGÖZE 38 oyla

Hikmet SÖZEN
Aslan ACAR

40 oyla
35 oyla

seçilmiştir. (b) maddesi gereğince Oda Organları belirlenmiştir.
Oda Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Sezai CANKUT
Hamza BATUK
Ekrem DURUCAN
Mahmut BAŞBÖLÜK
Ahmet PEKKAN
Kemal ERDEM
Tarık GÖKÇEN

44
32
30
30
27
27
24

oyla
oyla
oyla
oyla
oyla
oyla
oyla

Yedek Üyeler
Selahattin AĞAN
Ö.Necmettin DANIŞMAN
Đsmail BAYINDIR
Muhsin AVŞAR
Turan BAYKAL
Sıddık AKSOY
Kenan OKAN

24
22
21
21
20
19
17

oyla
oyla
oyla
oyla
oyla
oyla
oyla

Oda Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Kemal LOKMAN
Vedat ALPDOĞAN
Talat YILMAZ

31 oyla
17 oyla
12 oyla

Yedek Üyeler
Cemal BAŞGÖZE
Fahri DORUK
Azmi HALULU

Oda Onur Kurulu
Asil Üyeler
O. Reşit GENCER
Tahsin YALABIK
Bahri SAVAŞKAN
Şahap BĐRGĐ
Hilmi SANALAN

Yedek Üyeler
Necdet AKMAN
Mümtaz GERÇEK
Abdurrahman AYDIN
Selim ÖZŞAHĐN
Ö. Necmettin DANIŞMAN
TMMOB Yönetim Kurulu
Sezai CANKUT
Hamza BATUK
Mahmut BAŞBÖLÜK

51 oyla
47 oyla
23 oyla

TMMOB Denetleme Kurulu
Ekrem DURUCAN
TMMOB Onur Kurulu

11 oyla
11 oyla
11 oyla

seçilmişlerdir.
(e) maddesi gereğince; 30 Ocak 1956 tarihinde Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya
Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek TMMOB Genel Kurulu için 25 asil,
25 yedek delegasyon seçimi yapılmıştır.
(f) maddesi gereğince; TMMOB Genel Sekreterliğine Odamızca aday gösterilmemesi
kararlaştırılmıştır.
(g) maddesi gereğince; TMMOB Denetleme Kuruluna Ekrem DURUCAN, Mümtaz
DĐZDAR ve Enver ERKMEN öngörülmüştür.
- Gündemin 3. maddesi Yönetim Kurulunun çalışma raporu okunmuş ve yapılan
çalışmalar oybirliği ile kabul edilmiştir.
- Gündemin diğer maddelerinde ise yolluklar, Oda bütçesinin oluşturulması ve
hakk-ı huzur (temsil giderleri) Oda Yönetim Kurulunun çalışmaları sonucu
belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca Oda tüzüğünün değiştirilmesi ve günün
şartlarına uyarlanması hakkında sunulan birkaç öneri oylanmıştır.
-

Gündemin diğer bölümlerinde ise;

Bundan sonraki Genel Kurulun Zonguldak’ta gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir. Đstanbul’da birçok Oda üyesinin bulunmasının yanı sıra Đstanbul’un
ekonomi ve sanayiinin büyük bir önem taşıması nedeniyle, Odamızın Đstanbul’da bir
şube açmasını talep eden dilekçe, Odamızın maddi durumu ve Zonguldak Şubemizin
yeni faaliyete geçmesi nedeniyle reddedilmiştir. Đktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından
yürürlüğe sokulan Maden Kanunu’nun 411. maddesi özellikle maden mühendislerine
daha fazla yetki verilmesi konusunda Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulması için
Yönetim Kurulumuza yetki verilmiştir.
Maalesef 2. Genel Kurulumuz hakkında toparlayabildiğim bilgiler bu kadarla sınırlı
kalmaktadır. Odamızın ikinci çalışma dönemini genel olarak incelendiğinde, en önemli
olayın Yönetim Kurulunda sık sık meydana gelen istifalar ve görev değişiklikleri olarak
göze batmıştır. Bu dönemde oluşan istifalar sonucu 7. Yedek Üyenin dahi Yönetim
Kurulunda görev aldığını, 6. Yedek Üye Sıddık AKSOY’un Yönetim Kurulu Başkanlığını
üstlendiğini görmekteyiz.
Ancak daha önce şunu belirtmeliyim ki; o günlerde günümüzde olduğu gibi çarşaf
liste yada grup listeleri ile Yönetim Kurulu seçimine gidilmediğinden, Yönetim
Kurulunda görev almak isteyen herkes bir dilekçe ile Divan Başkanlığına başvurmakta
ve bu talepler Divan Başkanlığınca bir panoda duyurularak, üyelerin dikkatine
sunulmaktadır. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda Genel Kurul tarafından
belirlenen tasnif heyeti seçim sonuçlarını adayların aldıkları oy sayısına göre Divana
ulaştırmaktadır. Eğer aynı sayıda oy alan adaylar varsa, bu adaylar arasında tekrar
seçime gidilmekte ve adayların sıralaması belirlenmektedir. Örneğin Yönetim Kurulu
seçimlerini ele aldığımızda en çok oy alan 7 aday Yönetim Kurulu Asil Üyesi olarak
belirlenirken, 8-14 arasında sıraya giren adaylar aldıkları oy sayısına göre yedek üye
olarak belirlenmektedir.

Bu açıklama sonucu 2. Genel Kurulumuzda Yönetim Kuruluna seçilen
meslektaşlarımız, Genel Kurulun ardından 12 Ocak 1956 tarihinde yaptıkları ilk
toplantıda görev dağılımı yapmış ve Yönetim Kurulu görev dağılımını şu şekilde
oluşturmuştur.
Başkan
Katip Üye
Muhasip Üye
Üyeler

Hamza BATUK
Ekrem DURUCAN
Tarık GÖKÇEN
Sezai CANKUT
Ahmet PEKKAN
Kemal ERDEM
Mahmut BAŞBÖLÜK

O tarihte görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz ve meslektaşlarımızdan aldığım
bilgilere göre birkaç toplantı sonra Başkan Hamza BATUK ve Sezai CANKUT Yönetim
Kurulundan istifa etmeyi düşünmüşlerdir. Ancak bir önceki Yönetim Kurulundan üç
kişiden ikisinin henüz dönem başında ayrılmasının Odamızın geleceği açısından
sakıncalar doğuracağı düşünülerek, kendilerine birkaç ay daha görevde kalmaları rica
edilmiş ve 19 Nisan 1956 tarihinde istifaları kabul edilmiştir.
Başkan Hamza BATUK ve Sezai CANKUT’un istifalarının ardından 1. ve 2. Yedek
Üyeler Selahattin AĞAN ve Ö. Necmettin DANIŞMAN Yönetim Kurulu üyeliği için davet
edilmiştir. 1956 yılında Selahattin AĞAN Zonguldak EKĐ’nde çalışmaktadır. Kendisi
görevi kabul edilmiş ve toplantılar için Zonguldak’tan gelerek Yönetim Kurulunda
görev yapılmıştır. Ancak Ö. Necmettin DANIŞMAN işlerini neden göstererek Yönetim
Kurulunda görev alamamış ve onun yerine Đsmail BAYINDIR Yönetim Kurulunda
göreve başlamıştır. Hamza BATUK’un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına
Mahmut BAŞBÖLÜK oybirliği ile getirilmiştir.
Aradan 3 ay geçtikten sonra 25 Temmuz 1956 tarihli ve 40 sayılı Yönetim Kurulu
kararı “Devlet Su Đşlerindeki vazifesi, Oda Đdare Hey’etinde bulunmasına mani

olduğundan bahisle istifa ettiğini belirten Mahmut BAŞBÖLÜK’ün istifasının kabulüne
yerine en fazla rey almış olan Diyarbakır Dev. Su Đşleri Sondaj Başmühendisliği ile
meşgul bulunan Bay Muhsin AVŞAR’ın Đdare toplantılarına iştirak etmesinin mümkün
olmayacağından mumaileyhten sonra en fazla rey alan Bay Turan BAYKAL’ın vazifeye
davet edilmesine” denilerek tekrar bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Odamız
kayıtlarında bulunan 13 Eylül 1956 tarih ve 735 sayılı yazıda Yönetim Kurulu
Başkanımız Mahmut BAŞBÖLÜK’ün uzun bir süre ABD’deki Westinghouse Şirketi’nin
davetlisi olarak Amerika’ya tetkik ziyaretine gideceğinden Başkanlıktan ve Yönetim
Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olabileceğini öğrenmekteyiz.
Fakat 1 Ağustos 1956 tarihinde gerçekleştirilen 41. Yönetim Kurulu toplantısında,
istifa eden Mahmut BAŞBÖLÜK’ün yerine oybirliği ile Sıddık AKSOY’un Başkanlığa
seçildiğini görülmektedir. Gerek 41 nolu toplantıda gerekse de daha sonraki Yönetim
Kurulu toplantılarında Turan BAYKAL’ı Yönetim Kurulu üyesi olarak göremiyoruz.
Başkan Sıddık AKSOY’un aktardığı bilgiye göre; Turan BAYKAL o tarihlerde görev ile
yurtdışına gitmek üzere olduğundan, ardından gelen Sıddık AKSOY Yönetim Kuruluna
çağrılmış ve yapılan seçim sonucu Başkanlığa getirilmiştir.

Yönetim Kurulunda bu istifalar ve görev değişiklikleri olurken, ilk istifa sonucu 1.
yedekten Yönetim Kuruluna giren Selahattin AĞAN Ereğli’den 15 günde bir yapılan
Yönetim Kurulu toplantıları için Ankara’ya gelmektedir. Đlk dört toplantıya katıldıktan
sonra EKĐ ile Odamız arasında Selahattin AĞAN’ın Yönetim Kurulu üyeliği için sorunlar
yaşanmıştır. Edindiğim bilgilere göre Selahattin AĞAN katılabildiği Yönetim Kurulu
toplantılarına senelik izninden kullanarak katılmak zorunda kalmış ve nihayetinde
Odamıza gönderdiği 27 Temmuz 1956 tarih ve 645 sayılı yazı ile “iş yerinin uzaklığı ve
vazifesinin ehemmiyeti bakımından” denilerek Yönetim Kurulundan affını istemiştir.
Fakat geride bir yedek Yönetim Kurulu üyesi kalması ve Yönetim Kurulumuzun o
dönemlerde sık sık istifalarla karşılaşması sonucu bu istifa kabul edilmemiştir.
Yine Yönetim Kurulu içinde yapılan bir görev değişikliğine de 23 Ağustos 1956
tarihinde rastlanmıştır. Genel Sekreter Ekrem DURUCAN mazereti dolayısıyla Genel
Sekreterlik görevinden istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmiştir. Genel
Sekreterliğe ise Ahmet PEKKAN getirilmiştir. Yönetim Kurulumuzdaki bu değişikliklerin
fazla karmaşık olduğunu düşünerek 23 Ağustos 1956 tarihi itibariyle Yönetim
Kurulumuzu tekrar hatırlatmak isterim.
Başkan
Katip Üye
Muhasip Üye
Üyeler

Sıddık AKSOY
Ahmet PEKKAN
Tarık GÖKÇEN
Đsmail BAYINDIR
Ekrem DURUCAN
Kemal ERDEM
Selahattin AĞAN (27/6/56 tarihinden itibaren toplantılara katılmamıştır.)

1956 yılının sonuna doğru Genel Kurul sürecine girilmiş ve Yönetim Kurulumuz 3.
Yönetim Kurulunun 14 Ocak 1956 tarihinde, Genel Kurul kararları doğrultusunda
Zonguldak’ta yapılması için karar alınmıştır. Fakat 7 Aralık 1956 tarihinde Sayman
Üye Tarık GÖKÇEN’in istifa ettiğini görünmektedir. Karar defterinde de “Muhasip âza

Tarık GÖKÇEN’in istifası Umumi Hey’et Toplantısı’nın pek yakın olması dolayısıyla
toplantı anına kadar vazifesinde kalması rica edilmesi üzerine mumaileyhin yapılacak
seçimlere kadar vazifesinde kalmasına” denilerek istifa geri çevrilmiştir.
Yine Genel Kurula bir ay kala 16 Aralık 1956 tarihli Yönetim Kurulu kararında ise
“Đdare Hey’eti üyesi Selahattin AĞAN’ın 25/7/1956 tarihinden itibaren Đdare Hey’eti

toplantılarına iştirak etmemesi dolayısıyla Oda talimatnamesinin 28. Maddesine
istinaden Đdare Hey’etinden otomatikman müstafi addedilmiş ve yerine sene sonu
olması dolayısıyla Đdare Hey’etimizin sık sık toplanması icabettiğinden ekseriyetide
temin maksadıyla yedek üyelerden Bay Kenan OKAN’ın Đdare Hey’eti toplantıları için
çağrılmasına karar verilmiştir.” Böylece Yönetim Kurulu son yedek üyesini de
kadrosuna dahil ederek 2. dönemi tamamlamıştır.
Yönetim Kurulundaki bu gelişmelere paralel olarak TMMOB Yönetim Kurulu
üyeliklerinde de Odamız adına değişiklikler olmuştur. 2. Genel Kurulumuzda Birlik
Yönetim Kurulu için seçilen Sezai CANKUT, Hamza BATUK ve Mahmut BAŞBÖLÜK 22
Ağustos 1956 tarihinde üyeliklerden topluca istifa etmelerinin ardından dönem

sonuna kadar Sıddık AKSOY, Ahmet PEKKAN ve Ekrem DURUCAN Birlik Yönetim
Kurulu üyeliklerine devam etmişlerdir.
Bir yıllık bir dönemde 7. yedeğin dahi Yönetim Kurulunda görev aldığı başka bir
Yönetim Kurulu Odamız tarihinde bulunmamaktadır. Sizinde dikkatinizi çekmiştir; Oda
tarihimizde 2. dönem görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz ile yaptığımız sohbetler
ve 50’li yılların Türkiye konjüktürünü incelediğimizde şöyle bir sonuç çıkarmak olası
görünüyor. 1955 yılında DSĐ Genel Müdürlüğü’nün Demokrat Parti iktidarı ile birlikte
Anadolu’da büyük atılım ve yatırımlar yaptığını ve özellikle taşra teşkilatında büyük
gelişmeler görülmektedir. 1955 yılında TDÇĐ Genel Müdürlüğü’nün kurulması, 1957
yılında TKĐ Genel Müdürlüğü’nün de kurulmasıyla sektörel bazda da büyük bir atılım
yapılmıştır. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti Yönetimi Marshall Planı
doğrultusunda makinalaşma ve yoların yapımına paralel olarak madencilik sektöründe
özel sektörün canlanması ve büyük yatırımlar yapmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler
ışığında o yıllardaki maden mühendislerinin sık sık iş ve kariyer değişikliklerine
rastlanmaktadır. Kesin olmamakla birlikte, 2. dönem Yönetim Kurulumuzda görev
yapan meslektaşlarımızın işleri ve işyerlerini sizlere bildirmekte fayda görüyorum.
Sıddık AKSOY
Mahmut BAŞBÖLÜK
Ekrem DURUCAN
Ahmet PEKKAN
Tarık GÖKÇEN
Đsmail BAYINDIR
Kemal ERDEM
Selahattin AĞAN
Ö.Necmettin DANIŞMAN

(Etibank Maden Etüt ve Tesis Şubesi)
(DSĐ – Daha sonra ABD’ye görevle gitmiştir.)
(MTA Enstitüsü)
(Amerikan Yardım Heyeti Sanayi Şubesi)
(Đktisat ve Tic. Vekaleti Maden Đşleri Umum Müdürlüğü)
(Yük.Met. Müh. – Sümerbank Umum Müdürlüğü – ANK.)
(Dodurga Kömür Đşl. Müdürü – ÇORUM)
(EKĐ Müessesesi – ZONGULDAK)
(T.Petrolleri A.Ş. Umum Müdürlüğü – ANKARA)

1956 yılında Oda çalışanlarında da değişiklikler meydana gelmiştir. Yönetim
Kurulumuz dönem başında işlerinde yoğunluğunu düşünerek Oda çalışanları, Oda
Katibi Nurettin BÜKÜLMEZ, Muhasip Lütfi ÖZELÇĐ ve Daktilograf Đsmet BÜKÜLMEZ’in
ücretlerine 25’er lira net zam yapılmasına ve Odacı Mustafa KALDIRIM’ın ücretinin 10
liradan 15 liraya çıkarılmasına karar verilmektedir. Bu dönem içinde Oda katibi
Nurettin BÜKÜLMEZ’in iki önemli işle uğraştığını görülmektedir. Bunlardan birincisi
Odamıza kayıtlı olan her üyeye bir dosya açılarak üyelere ait kimlik, işyerleri ve
adreslerine yönelik tüm bilgilerin bir düzen halinde Odamızda muhafaza edilmesidir.
Diğeri ise; Odamızı, madenciliği ve maden müesseselerini içine alan bir duvar takvimi
yaptırılarak ücreti karşılığı üyelerimize ve isteklilere göndermektedir. Bu konuyla ilgili,
1957 yılbaşında hazır olabilecek şekilde Etibank, MKE, Sümerbank gibi müesseselere
yazı yazılarak şirketlerine bağlı maden ocaklarının resimleri istenmektedir. Ağustos
ayında bu girişimlere başlanılması ve istenilen resimlere karşı müesseselerin duyarsız
kalması üzerine dönem sonuna doğru takvim hazırlama girişimlerinden vazgeçilmiştir.
Oda katibi Nurettin BÜKÜLMEZ yine bu dönem içerisinde Yönetim Kurulu kararı
doğrultusunda Odamız üyesi mühendislerden oluşturulacak ve Ankara-Küçükesat
(1956 yılında kırsal bir alandır) cıvarında bir arsa üzerinde yapı kooperatifi kurmak
için Mahen Đnşaat Komandit Şirketi’yle sözleşme imzalanmasına rağmen istekli
üyelerimizin yeterli sayıya ulaşmaması nedeniyle bu girişimde sonuçsuz kalmıştır.

Odamızın ikinci çalışma döneminde, Oda çalışanlarının da istifaları görülmektedir. Oda
hizmetlisi Mustafa KALDIRIM bir devlet dairesinde iş bulması nedeniyle Odamızdan
istifa etmiştir. Yerine Ferhat BEŞTAŞ, 1 Haziran 1956 tarihinde iş başı yapmıştır.
Yine bu tarihlerde emekli olmasına rağmen Odamızda çalışan Nurettin BÜKÜLMEZ de
sağlık nedenleri dolayısıyla Odamızdan istifa etmek zorunda kalmıştır. Oda Katipliğinin
Yönetim Kurulu için çok önemli bir konum arz etmesi dolayısıyla, Yönetim Kurulumuz
derhal harekete geçerek Ulus ve Zafer gazetelerine ilan verip istedikleri niteliklerde
eleman aramıştır. Aradan geçen 15 gün içinde iş için başvuruda bulunan 18 adaydan
nitelikleri uygun Cavidan KOLOĞLU ile Muzaffer GÜL mülakat için Odamıza davet
edilmiş ve Muzaffer GÜL 400 TL. net aylıkla Oda katibi olarak 19 Aralık 1956
tarihinde görevlendirilmiştir.
Yine bu dönemde Yönetim Kurulumuz Odamıza ait bir bülten hazırlamak için Genel
Kurul kararları doğrultusunda çalışmalarını hızlandırılmıştır. Buna karşın geçen
dönemden başlayarak TMMOB’nin çıkarmaya çalıştığı bülten için girişimleri hızlanınca,
Yönetim Kurulumuz öncelikle Birlik Bülteni için yapılan çalışmaların, Odamız bültenine
de ışık tutacağı kanısıyla TMMOB’nce oluşturulan komisyona Odamız adına Kasım
ÖNDER’i görevlendirmiştir. O tarihlerdeki tanımı “Mecmua Komitesi” yada “Neşriyat
Komitesi” olarak belirlenen komisyon çalışmaları sonucunda, üyelerimizin gerek “Birlik
Mecmuası”na gerekse “MTA Mecmuası”na yazı ve teknik bilgileriyle katkıda
bulunmaları için yazı ile bilgi gönderilmiştir. Bu konuda matbu bir yazı hazırlanarak
tüm üyelerimiz bu konuda bilgilendirilmiştir.
Yine bu kapsamda Odamızda da bülten için bir Neşriyat Komisyonu kurularak, bu
komisyonda çalışmak üzere Vedat ALPDOĞAN, Sadrettin ALPAN, Kasım ÖNDER ve
Ekrem DURUCAN’ı görevlendirilmiştir. Kararda; “...bu komisyonun kısa bir müddet

zarfında bir mecmua çıkarılmasını teminen, icap ediyorsa, bir veya iki Oda’mız üyesini
de aralarına alarak faaliyete geçmelerine...” denilerek ilk Bülten Kurulumuz
oluşturulmuştur.
Fakat bu dönem içerisinde bültenimizin yayınlanmadığını görmekteyiz. 2. döneme ait
defterler, kayıtlar ve yazışmalar incelendiğinde bültenin neden yayınlanmadığına dair
bir bilgiye rastlanmamaktadır. Ancak TMMOB’nin 1956 yılı sonuna doğru yayınlamaya
başladığı “Teknik Haber” adlı bültende üyelerimize ait birçok yazının yayınlandığını ve
üyelerimizin TMMOB Bültenine oldukça ilgili olduğunu görülmektedir.
TMMOB’nin 15 günde bir yayınladığı Teknik Haber Bülteni’ni yayınlamakta büyük
sıkıntılarla karşılaşmıştır. Her sayısı 25 kuruş olan bülten 6 lira senelik abone sistemi
ile satılmaya çalışılmış, ve üyelere ödemeli olarak gönderilmiştir. Ancak ödemeli
olarak gönderilen bu bültenlerden 4.000 cıvarı çeşitli nedenlerle geri iade olunmuştur.
Bu ise mali durumu zaten kötü olan TMMOB’ni iyice sıkıntıya sokulmuştur. TMMOB bu
konuda Odalardan yardım istemiş ve Odalara gönderilen yazıda Oda üyelerinin
bültene abone olma rakamlarını birinci sıradaki Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odasını (% 59), ikinci sırada Maden Mühendisleri Odası (% 51) ile takip edilmiştir. En
az abone ise (% 18) ile Đnşaat Mühendisleri Odasında bulunmaktadır.

TMMOB’nce başlatılan ve tüm Odalar tarafından kendi ilgi alanları ile ilgili olarak
“Mesleki Terim Standardizasyonu” konusunda çalışmalar başlatılması istenmiştir.
Bunun üzerine Odamızda Đstanbul’da yaşayan Hadi YENER’e bir mektupla müracaat
ederek, bu konudaki yardımlarını istemiştir. Bu konuda özellikle madencilik
mesleğinde ülkemizin çeşitli yerlerinde, çok değişik terimler kullanmıştır. Bu konuda
Oda Genel Sekreteri Ahmet PEKKAN imzası ile Hadi YENER’e gönderilen mektupta
“Sayın Bay Hadi YENER, Odamız, mesleğimizde kullandığımız muhtelif kelimelerin

bugün ki kullanıldığı manayı tarif etmek ve karşılık olan en yakın Đngilizce, Fransızca
ve Almanca kelimeleri de sıralamak esasa dahildir. Bu işin kolay olmadığı,tam ve
eksiksiz olmayacağı ve arada görüş farklılıkları bulunabileceği Đdare Hey’etimizce göz
önünde tutulmaktadır. Her şeye rağmen yapılabildiği kadarının yapılması karar altına
alınmıştır.”denilmektedir. Ayrıca yine bu kapsamda, o tarihlerde yeni kurulan Türk
Standartları Enstitüsü’nün de maden ve madencilik alanlarındaki standartları
hazırlamak üzere Odamızdan yardım istemesi üzerine Tahsin YALABIK, Sadrettin
ALPAN ve Ömer ESKĐCĐ’den oluşan bir kurul görevlendirilmiştir.
Bu dönem içerisinde faaliyetlerini Ankara Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyeti’nde
sürdüren Odamız, Cemiyete bazı masraflara ortak olabilmek üzere ayda 125 lira
bağışta bulunmuştur. Yaklaşık 2 yıldır aynı mekanda bulunmaktan dolayı gitgide artan
bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunun üzerine Ekrem DURUCAN ve Tarık
GÖKÇEN, en azından gelecek dönemde Odamıza yeni bir mekan hazırlayabilmek için
çalışmalar yapmıştır.
Bu arada sizlere Odamızın mali durumundan da söz etmek istiyorum. Kuruluş
döneminde de oldukça detaylı olarak aktarıldığı gibi üyelerimizden iki parçadan alınan
gelirler 2. Genel Kurulumuzda da muhafaza edilmiş ve 1. dönemde olduğu gibi aylık
Oda aidatı 2,5 lira ve TMMOB hissesi brüt maaşın ‰ 5’i olarak toplanmıştır. Özellikle
taşrada bulunan meslektaşlarımızın Odamıza karşı gittikçe artan talepleri karşısında
Etibank, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve Denizcilik Bankası’nda ayrı ayrı hesaplar
açılarak üyelerimizin daha rahat ödeme yapabilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca PTT
havaleleri içinde Odamıza ait olan posta hesap numarası tüm üyelerimize
duyurulmuştur.
2. dönemin başında 15 Şubat 1956 tarihinde Oda kasa mevcudu olarak bankalarda
3.000 TL. olduğu görülmektedir. Yine aynı tarihlerde Genel Kuruldan aldığı yetki ile
Oda bütçesini belirleyen Yönetim Kurulu Oda bütçesini realize edebilmek için
çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu kapsamda çeşitli müesseselerden teberru (bağış)
temini için Sayman Üye Tarık GÖKÇEN ve Yazman Üye Ekrem DURUCAN çalışmaları
başlatmıştır. Yazı ile müracaat edilen müesseseler arasında EKĐ, Filyos Ateş Tuğlası
Fab., Paşabahçe Şişe Fab., Krom ve Demir Federasyonu (Sümerbank’a bağlı Karabük
Demir-Çelik Fab. ve MKE Kurumu), Garp Linyitleri, Ergani Bakır, Guleman, Murgul,
Keçiborlu Kükürt, Kömür Satış ve Tevzii Müessesesi (TKĐ’nin ilk adı) ve Devlet
Demiryolları Çeltek Đşletmeleri de bulunmuştur. Odamız özellikle serbest çalışan
maden, jeoloji, jeofizik ve metalurji mühendisleri için TMMOB’nçe başlatılan ve
1956’dan itibaren Odamızca da yürürlüğe sokulan asgari ücret tarifesi de tüm
üyelerimizle birlikte ilgili devlet kuruluşlarına da gönderilmiştir.
Yukarıda belirtilen Odamızın 2. döneminde göze batan çalışmaların haricinde, bu
dönem içindeki çalışmaların bir kısmını da maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır.

- Đşletmeler Vekaleti tarafından hazırlanan Sanayi, Maden ve Enerji Vekaleti kanun
tasarısı hakkında gerekli teklifleri hazırlamak üzere Sezai CANKUT, Sıddık AKSOY, Ali
KIRAÇ, Cevdet AKARSUN, Ahmet PEKKAN, Enver ERKMEN, Kasım ÖNDER, Vedat
ALPDOĞAN, Đsmail BAYINDIR ve Ekrem DURUCAN’dan oluşturulan komisyon
kurulmuştur.
- 24 Eylül 1956 tarih ve 737-738 sayılı yazılarımız ile Türkiye Madenciler Derneği
Türkiye Krom Müstahsilleri Komitesi Başkanlıkları’na (o yıllarda özel sektör adına
örgütlenmiş sadece bu iki örgüt bulunmaktadır) müracaat edilerek, yeni kurulan
Odamızın çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve bu iki kuruluşla ortak çalışmalar
yapmak için davet edilmiştir.
- 14 Kasım 1956 tarih ve 928 sayılı TMMOB’ye gönderilen yazımızda;
“TMMOB’ye

Odamız Maden Mevzuatı Komisyonu ecnebi memleketlerin maden kanunları ile
memleketimizin maden kanunu arasındaki müşabehet ve farkları tespit etmek
maksadıyla çalışmaya başlamıştır. Mezkür komisyonun halen elinde ABD ve Japonya
maden kanunları vardır.
6309 sayılı maden kanunu hazırlanırken Đktisat ve Ticaret Vekaleti Maden Umum
Müdürlüğünce bazı ecnebi memleketlerden maden kanunlarının getirtilmiş olduğu
Odamız üyelerince bilinmektedir. Bu memleketlerden maden kanununu istemek uzun
süreceğinden Umum Müdürlükten iade edilmek üzere ecnebi maden kanunlarının
istenilmesine” denilerek bu konuda da girişimler başlatılmıştır.
- Sanayi, Maden ve Enerji Vekaleti’nin kurulması ile ilgili Odamız görüşü tartışmalara
açılmış ve bu görüş hakkında Sezai CANKUT, TMMOB Yönetim Kurulu ile birlikte
Bakanlık yetkililerine brifing vermiştir.
Genel Kurulumuzca, Yönetim Kurulumuza verilen yetki doğrultusunda “Maden
Nizamnamesi” nin bazı maddeleri hakkında oluşturulan komisyonca Odamız görüşleri
belirlenerek, TMMOB aracılığı ile yetkili makamlara gönderilmiştir.
-

- Yine Genel Kuruldan aldığı yetkiye dayanarak Oda üyelerimizden öğrenci
olanlardan üyelik aidatı alınmamasına, yedek subay olan üyelerimizin eskiden olduğu
gibi üyelik aidatlarını ödemelerine karar verilmiştir.
- Dünya Enerji Konferansı Türk Milli Komitesi’ne Odamızın etkin üye olarak katılması
için Tarık GÖKÇEN çalışmalar yapmak için görevlendirilmiştir.
- Odaya kayıt olmadan mesleğini sürdüren Maden Mühendisleri için Đktisat ve
Ticaret Vekaleti’ne yazı yazılarak, bu şahısların “meslekten men’i” istenmiştir.
- Odamızca belirlenen ve Oda üyelerimizin branşlarına göre belirlenen asgari ücret
tarifesi üyelerimizin adreslerine gönderilmiştir.

