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A. Mekârim DEREKÖY 

Dergimizin Kasım 1962 tarihli 9 uncu 
sayısında sayın Ö. H. BARUTOĞLU'nun bir 
Dertleşme ve bir Teklif başlıklı editoriyalini 
okudum. Sayın BARUTOGLU bu yazısında 
derginin çıkabilmesinde karşılaştıkları ala
kasızlıktan, maddî zorluktan yana yakıla, acı 
acı şikâyet etmekte ve Dergiye bir satış 
fiatı konulması fikrini sanki olmayacak .ve 
olağanüstü bir tepki ile karşılaşacakmışcası-
ne çekinerek okuyuculara duyurmaktadır. 

İçimin sızladığım hissettim, gözlerim ya
şardı.. Yarabbi camiamız içine acıklı bir 
dert -yanıştır bu. Yalnız odamız ve üyeleri 
için değil Türkiyede madenle uzaktan yakın
dan ilgili devlet ve özel sektördeki bütün 
teşekküllerin önemle üzerinde durmaları ge
reken bîr derdin hazm, yürek yakıcı şikâye-, 
tidir. 

Bu derginin müteşebbislerinden, deva
mım sağlayan meslekdaşlardan bütün Tür
kiye madenci çevrelerinin minnettar olmaları 
icabeder. Bu minnettar olma keyfiyyeti an
cak sözde, duygusal plânda kalmadığı tak
dirde gerçek bir değer taşır. 

Aşağıdaki hücumlarımda ne hükmî ne 
hakikî hiçbir şahsı hedef tutmuyorum. Dile
ğim sadece çok önemle ele alınması gere
ken bir hususa işaret ve yaranın onarılması 
için aklımın- erdiği oranda tavsiyyeden iba
rettir. 

Zannedersem ' M A D E N C İ L İ K ' 
dergisinin değil sadece içinde bulunduğu du
rumda yaşamaya devam etmesi, serpilmesi, 
gelişmesi ve hatta muntazam aylık bir dergi 
haline gelmesinin bütün Türkiyede odamız 
şümulüne giren meslek çevreleri için hayatî 
önemde olduğunu inceleyip açıklamaya lüzum 
yoktur. Hal böyleyken aşağıdaki sorular üze
rinde dikkat ve ibaretle durmak gerekir : 

— Bu dergiden birinci plânda faydala
nanlar kimlerdir? 

Gayet tabiî olarak meslekle ilgili teknik 
elemanlardır. Şu halde Oda camiasını teşkil 
eden fertlerin tek tek maddeten ve manen 
Derginin yaşayıp gelişmesine hizmeti gerekir 

— Nihaî olarak bu dergiden kimler fay
dalanırlar? 

Bunlar şüphesiz yukarıda İşaret ettiği
miz teknik elemanların ilim ve irfanı, çalış
ma güç ve kapasiteleri nisbetinde bunlardan 
faydalanan ve mevcudiyetleri ancak bu ele
manlarla kâim olan kurul ve teşekküllerdir. 
Zira bir mühendisin fikir mübadeleri ile, ilim 
ve teknik alandaki gelişmeleri izlemek sure
tiyle meslekî vukuf ve bilgisindeki artış şüp
he yokki çalıştığı müesseseyi faydalandırır. 

Dünyanın her tarafında bütün müessesele
rin çalıştırdıkları teknik elemanların kendi 
alanlarında yetişmelerini, görgü ve bilgileri
nin artmasını sağlamak maksadı ile etüdü. 
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arama ve deneme imkânlarını en ağır mas
raflara katlanarak elemanlara sadece kolay
laştırmak değil, cazip göstermeğe çalıştıkları 
bir devirde bizim yegâne o da 3-4 ayda bir 
zorlukla çıkabilen D E R G İ M Î Z I , ya
şatmak, için madde sıkıntısı içinde bulunuşu
muz ne garip ve açıklı bir tecellîdir. 

1953 te Fransanm "Nord et Pas-de-Calais" 
havzasında stajda iken 'Essen'deki Deutsche 
Kohlenbergbau - Leitung' adlı teşkilatın da
vetlisi olarak onbeş gün kadar "Ruhr" havza
sındaki önemli ocak ve işletme tesislerini do
laşmıştık. Adı geçen bu muazzam teşekkülün 
hikmet-i vücudunu ve nasıl yaşadığını bize 
o zaman şöylece anlatmışlardı : 

"Kohlenbergbau - Leitung" bütün özei 
ve devlet işletmelerinin belli oranlarda ayır
dıkları fonlarla yaşayan bir müessesedir. Ku
ruluş gayesi ve başlıca görevleri şunlardır.: 

— Meslekle ilgili alanlarda etüd ve araş
tırmalar yapmak sonuçların maden işletmele. 
rinin bilgi ve faydalarına arzetmek. 

— Yabancı memleketlerdeki aynı alanda 
ki gelişmeleri izleyip bunları daima taze ola
rak işletme elemanlarına sunmak. 

—.işletmeler teknik elemanlarının mem
leket iç ve dışındaki staj, konferans, semi
nerlerini programlaştırmak, organize etmek. 
Yabacı elemanları işletmeleri görmeğe da
vet etmek, staj programlarını tanzim etmek, 
onların görüş ve kritiklerinden işletrtleleri 
faydalandırmaktadır. * 

— İşletmeler elemanlarım belli konu
lar üzerinde o alanda gelişmiş yabanc^ iş
letmelere göndermek ve dönüşlerinde tan
zim edecekleri raporları işletmelerin fay
dalanmasına sunmak. 

—.Mamullerin pazar, satış ve alici im
kânlarım araştırarak vuku melhuz değişik
liklerden işletmeleri vaktinde haberdar ede 
rek tedbir almalarını sağlamak vs.» ^ 

Fransada 'Charbonnages de France' «ve 
'Cerchar' (Centre d'etud es et Recherches 
des Charbonnages de France), Belçikada 
înichar' (Instit|u Natioflıal da l^ndustrie 
Charbonniere de Belgique) bu gibi teşek
küllerin birer devlet kurumu haline geti
rilmişlerine en iyi örneklerdirj 

'Tenik elemanların ilim ve teknikteki 
yenilik ve gelişmeleri çok yakından izle
melerini sağlamak zihniyeti o derece ilerle-

miştirki iş veren kurumlar - dünyanın her-
tarafmdan - onları maddî bir külfete sok-
maksızın hertürlü etüd vasıta ve imkânlarını 
hizmetlerine hazır bulundururlar. 

Biz de tek tek fert olarak bunu pekâlâ 
kavramışızdır da ne hikmetse topluluk 
zihniyetimiz gine de değişmez. 

Ezcümlfe mademki hal böyledir, şu top
luluk zihniyetini değiştirmek için olsun 
D E R G Î M Î Z Î önce biz satın alalım. 
O D A nın hangi üyesi bu D E R ,G î'yi 
yaşatmak, geliştirmek bahasında 2-3 ayda 
bir 5 lira feda ederek D E R G î'sini satın 
almaktan acizdir? 

Diğer taraftan mademki bu D E R 
Gİ en az bizim olduğu kadar meslekle 
ilgili özel ve devlet kurumlarının faydalan
malarını - hiç değilse bilvasıta - sağlamak
ta ve sağlıyacaktır, niçin bu teşekküller 
D E R G î'yi ferde satılışının en az iki 
katı fiatla belli sayıda satın alamazlar. En
flasyona mı giderler , yani • t Eğer almakta 
hakikaten direniyorlarsa nedir bu direncin 
işgal edenler gine bu OD A'nın üyeleri 
olan kıdemli teknik elemanlar değiller mi
dir 

Bu yalnız Türkiyedeki kurumlara em
poze edilmek istenilen bir yük değildir ki; 
dünyamn hemen bütün memleketlerinde 
bu gibi dergilerin finansmanı şayet tama
men ilgili meslekî teşekküllerce derhute 
edlimemişse,dergilerin hükmî şahıslara sa
tış fiatı hakikî şahıslara satış fiatınuı en 
az iki mislidir. 

Naçiz fikrimce D E R G î'ye hükmî ve 
hakîkî şahıslara olmak üzere iki satış fiatı 
konulmasının ve OD A'nın bünyesinde 
toplandığı mesleki dallarla ilgili alanlarda 
faaliyet yapan bütün kurumların bu DER-
Gi'den belli sayıda satın almalarının temini 
hususu idare heyetince görüşülüp hazırlan
dıktan sonra olağanüstü bir genel kongre
nin onaylamasına sunulmalıdır. 

Bunun dışmda,andığımız kurumlar 
D E R G I'nin kolaylık ve en iyi şartlar 
içerisinde çıkabilmesine fiilen iştirak et
tirilmelidirler. 

Bir derginin baskıya verilinceye kadar 
geçirdiği geçitleri ve hazırlayanlara dök
türdüğü terleri bu işle meşgul olanlar bilir
ler; Gayri kâfi personelle başarılmaya kal-
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kıldığı takdirde insanı çileden çıkarır. Zira 
çok basit gibi görünen birçok detayın za
man kaybetmeden ifâsı hiç te uzaktan gö
ründüğü gibi kolay değildir. Fakat yeter 
derecede personel arasında iş bölümü yapı
lırsa yük hafifler, böylece D E R G I'yi 
çıkarmak bu işle görevli olanlara bir ömür 
törpüsü değil zevkli bir çalışma haline ge
lir. Bilindiği gibi mihneti duyurduğu zevki 
geçen iş, sahibini er geç usandırır. 

Yalnız Ankara çevresinde belli başlı ku
rumlar D E R G î'nin çıkarılmasında yar
dımı olabilecek birer elmanlânnın hergün 

bir satlik mesâilerini, iş bölümüne göre 
üzerlerine düşecek görevleri ifâ etmek üze
re O DA emrine tahsis etseler, D E R . 
G î'nin çıkarılması mes'uliyetini omuzların
da taşıyanlar; da bu derece bunalmazlar. 

O D A'nın teknik elmanlannı bünyesin-
lar ki OD A'da, D E R G î de ilim ve 
irfanına muhtaç oldukları teknik elemanla
rının olduğu kadar kendi mallandır. 

Zira O D A ya veya D E R G İ ye 
hangi hususta olursa olsun yapacakları yar
dım, er geç gine kendi kurumlarında se
mere verecektir. 

Oda, Haberleri: 

1 — Odamıza kayıtlı meslekdaşlanmız. 
dan aidat borçlarım ödememiş olanların borç-
lanriı en kısa bir zamanda ödemeleri gerek
mektedir. 

Aksi takdirde icra takibatına geçileceği 
ve icabı halde icra ceza yoluna da gidileceği 
hususunda Oda avukatı Fazilet Sezer'e îdare 
ffeyetpüzce yetki, verildiği ve bu suretle! 

borçlu üyelerimizden borçlarının tahsil edile
ceği önemle duyurulur, 

2 — Maden Mühendisleri biyoğrafyası 
hazırlanmaktadır. Meslekdaşlanmızdan bu 
biyoğrafyada neşredilmek üzere birer adet 
fotoğraf ile son adreslerinin en seri bir şekil
de odamıza göndermelerim rica ederiz. 

İdare Heyeti 

£âs — Berkane, T1.Wlart.1963 
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