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Değerli ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Ailesi,

Kuruluşunun 50. yıldönümünü kutladığımız ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, Mühendislik 

Fakültemizin gelişmesinde ve ülkemizde maden mühendisliği alanının modernleşmesinde önemli 

bir rol oynamıştır. 

Mühendislik alanının köşe taşlarından olan maden mühendisliği disiplininde eğitim ve araştırma 

faaliyetlerini başarıyla yürüten Bölümümüz, Üniversitemizin Jeoloji Mühendisliği ile Petrol ve Do-

ğalgaz Mühendisliği bölümlerinin kurulmasında tarihi görev yapmıştır. Maden Mühendisliği Bö-

lümü öğretim üyelerimiz, akademisyen ve akademik yönetici olarak Üniversitemizin ve özellikle 

Mühendislik Fakültesi’nin gelişmesinde önemli görevler yüklenmişlerdir. 

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, kuvvetli akademik geleneği, seçkin öğretim kadrosu ve ge-

lişmiş altyapısı ile ülkemizin en nitelikli öğrencilerinin maden mühendisliği eğitimi için tercih et-

tiği lisans ve lisansüstü programları yürütmeye devam etmektedir. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin 

madencilik sektörlerini yönlendiren uzmanlar, yöneticiler ve akademisyenler olarak görev yapan 

mezunlarımızın başarıları hepimizi gururlandırmaktadır. 

Ülkemizde İngilizce eğitim veren tek maden mühendisliği bölümü olması, ODTÜ Maden Mühen-

disliği Bölümü’nün yurtdışından nitelikli öğrenci ve araştırmacı çekmesini desteklemiştir. Bölü-

mümüz, kuruluşundan bu yana, yurtdışı kurumlarla akademik işbirlikleri ve bilimsel yayınlarıyla 

uluslararası profile ve tanınırlığa sahip  olmuştur. Öğretim üyelerimiz, eğitim ve araştırma faaliyet-

lerinin yanısıra, ülkemizde kamu ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarının çözümüne önemli katkı 

sağlayan güvenilir bilim insanlarıdır.

ODTÜ Maden Mühendisliği Ailesi’nin, bundan sonra da, maden mühendisliği alanının ilerlemesine 

ve ülkemizde modern, bilimsel ve sürdürülebilir madencilik ilke ve uygulamalarının gelişmesine 

önderlik yapacağına inanıyorum. 

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün 50. kuruluş yıldönümünde, öğretim elemanlarımızı, idari 

personelimizi, öğrenci ve mezunlarımızı başarıları için kutluyor ve “Nice yıllara ODTÜ Maden” 

diyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof.Dr. Ahmet ACAR

Rektör
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2010 yılında 50. Kuruluş yılını kutlayan olan Maden Mühendisliği Bölümümüz, Fakül-

temizin ve Üniversitemizin eski ve köklü bölümlerindendir.  Eğitime Üniversitemizin 

ilk yerleştiği barakalarda başlayıp, 1968 yılında şu andaki binalarına taşınan bölüm, 

Türkiye’nin ilk İngilizce eğitim veren maden mühendisliği bölümüdür.  Bir insan yaşamı 

göz önüne alındığında 50 yıl uzun bir süre olmasına karşın, üniversite gibi bir kurumun 

tarihinde 50 yıl kısa bir geçmiştir.  Bu kısa süre içinde, ilk yıllarda bölümümüzde eğitim 

az sayıda tam zamanlı öğretim üyesinin yanında, daha çok yarı zamanlı ve misafir öğre-

tim üyeleri ile yürütülürken, kuruluşunun 10.yılında bölüm kendi mezunlarını akade-

mik kadrolarına katmaya başlamıştır.  Lisansüstü eğitim programlarını da hızla geliştiren 

Maden Mühendisliği Bölümü, onlarca doktoralı eleman yetiştirerek başta ODTÜ Maden 

Mühendisliği Bölümü olmak üzere Türkiye’nin gelişmiş ve gelişmekte olan birçok üni-

versitesinin akademik kadrolarının kurulup gelişmesinde kilit rol oynamıştır.   ODTÜ 

Maden Mühendisliği Bölümü, misyonuna uygun olarak yabancı öğrencilerin eğitiminde 

de görevini yerine getirmiş ve 1990’lı yıllara kadar daha çok Ortadoğu ve Afrika kökenli 

yabancı öğrenciler Bölüm’de eğitim görürken, son 20 yılda çoğunluğu Orta Asya ülke-

lerinden gelen öğrenciler bölümümüzde eğitim almışlardır.  Mezunlarımız mühendis, 

yönetici ve işveren olarak yurtiçinde önemli görevlerde, yurt dışında da beş kıtada mes-

leklerini en üst düzeylerde icra etmektedirler.

Maden Mühendisliği Bölümü kendi gelişimine ek olarak Fakültemizdeki Jeoloji ve 

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümlerinin de doğduğu yer olarak Mühendislik 

Fakültesi’nin gelişmesinde de önemli katkıda bulunmuştur.  Ayrıca 1994 yılında Kimya 

Mühendisliği Bölümümüz ile birlikte Türkiye’de ilk kez ABET değerlendirme sürecin-

den geçerek, ülkemizde mühendislik eğitiminde bir ilki gerçekleştirmiştir.  2003 ve 

2009 yıllarında yinelenen süreçlerle 2010 yılında Türkiye’de ABET akreditasyonu alan 

ilk maden mühendisliği bölümü olmuştur.  

Fakültemize, Üniversitemize, Ülkemize ve yetiştirdiği mezunları ile dünyaya hizmet ve-

ren bölümümüz, ilk kurulan diğer bütün bölümlerimiz gibi 2010’lu yıllarda yenilenecek 

olan eğitim ve araştırma kadrosu ile başarılı çalışmalarını sürdürecektir. 

Maden Mühendisliği Bölümümüzün 50. kuruluş yılını kutlar, tüm mensup, mezun ve 

öğrencilerine başarılar dilerim.

Prof. Dr. Zafer DURSUNKAYA

Dekan
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50. YILINDA ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ
Dünya’da ilk maden mühendisliği okulu, 1762 yılında, Avusturya İmparatoriçesi Maria Therasa tarafından 
İmparatorluktaki maden ve metalürji tesislerini yönetebilecek mühendis ve yöneticiler yetiştirmek için ku-
rulmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda ise, madencilik eğitimini ilk kez veren Orman ve Maadin Mektebi, 
tam 110 yıl sonra, 1872’de kurulduğu ve bu girişimin ‘Ecole des Mines de Paris’ten1838’de maden mühen-
disi olarak mezun olan İbrahim Ethem Paşa’nın desteği ile  olduğu bilinmektedir. Osmanlı İmparatorlu-
ğunda, 18. ve 19. Yüzyıllarda, birçok teknolojik gelişme 250 yıl gibi uzun bir aradan sonra benimsenirken 
(örneğin matbaa), madencilik konusunda daha hızlı bir uygulama yapılmasının,  yaşadığımız coğrafyada 
madenciliğe verilen önemi gösteren önemli bir kanıt olduğunu düşünüyorum. 1953 yılında, İTÜ Maden 
Fakültesi ile başlayan Maden Mühendisliği eğitiminin, bugün üniversitelerde 25 ayrı bölümde devam et-
mesi ve bu bölümlerimizin her yıl yaklaşık 500 mezun vermesi de, endüstrimizde  maden mühendislerine 
olan gereksinimi ortaya koymaktadır. 

Kuruluşunun 50. Yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü de bu kapsamda, 
ülkemize büyük hizmetler vererek, lisans  ve lisansüstü düzeyde  toplam 1738 mezun vermiştir. Bunun yanında, ODTÜ Maden Mü-
hendisliği Bölümünün ilerici, öncü ve gelişmeye açık yapısını ortaya koyan iki önemli özelliğinden, bu vesile ile kısaca bahsetmek 
istiyorum. Bunlardan birisi, kendi bünyesinden oluşturduğu kadrolarla iki önemli bölümün, Jeoloji Mühendisliği ve Petrol ve Do-
ğalgaz Mühendisliği Bölümlerinin kurulmasına öncülük etmesidir. Bugün de bu iki bölüm yetiştirdikleri mühendisler, yürüttükleri 
araştırma ve gelişmelerle ulusal ve uluslararası düzeyde, ülkemiz ekonomisine ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktadırlar. Maden 
Mühendisliği yanında bu iki bölüm de ülkemizde, üniversite giriş puanlamasında, kendi konularında en yüksek puanlı öğrencileri 
kabul eden bölümlerdir. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünün ikinci özelliği ise, 1994 yılında, Türkiye de ABET akreditasyon 
değerlendirmesinden geçen ilk iki mühendislik bölümünden birisi olmasıdır. Bu sayede, ODTÜ’de ve diğer üniversitelerde (İTÜ, 
Boğaziçi ve Bilkent gibi) birçok mühendislik programı kendilerini örnek almış ve dünya ölçütlerinde mühendislik öğretimi vermek 
üzere programlarını geliştirmişlerdir.  Bugün, ülkemizde yürütülen mühendislik değerlendirme sürecini başlatan MÜDEK de bu 
etkinlikler sonucunda kurulmuştur.

ABD’deki üniversitelere eşdeğer bulunan ve ABET 2000 akreditasyonundan da geçen ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü  mezun-
ları, bilgileri, araştırma ve geliştirme yetileriyle endüstride, çeşitli eğitim kurumlarında, kamuda  büyük hizmetler yapmaktadırlar. 
Öğrencilerimiz, bilim, sanat, tarih, kültür, felsefe ve sporun iç içe olduğu ODTÜ’de uluslararası düzeyde  tanınan, çok değerli öğre-
tim üyelerinden eğitim alarak, ODTÜ ruhu ve kültürü ile mantığın önyargı ve batıl inançlara olan üstünlüğünü savunarak, dürüst-
lüğü herşeyden üstün tutarak, her zaman haksızlığa karşı gelen bir duruş sergileyerek, sosyal sorumluluklarının bilinci ile yetiştiler. 
Bu nedenlerle de toplumda hak ettikleri saygınlığı kazandılar.

Dünyada ticareti yapılan 77 çeşit madenden  60’ının üretiminin yapıldığı ülkemizde, madenlerimizin  en büyük zenginliğimiz ol-
duğu bilinen bir gerçektir. Örneğin, kil ve kaolen sayesinde Türkiye, seramik üretiminde Avrupa’da 3. sırada yer almaktadır. Dünya 
rezervlerinin %63’ünü oluşturan bor ve bileşiklerinin (bor mineralleri) bir çok sektörde kullanım alanı bulunmaktadır. Ayrıca, bor 
bileşiklerinin alternatif enerji kaynağı olabilecek hidrojeni depolama özelliği de bulunmaktadır. Hidrojeni yakıt olarak kullanacak 
taşıtların verimli olabilecek şekilde tasarlanabilmeleri durumunda, bunların kullanımları yaygınlaşacak ve  bor bileşikleri ülkemizin 
ekonomisinde çok daha önemli bir yer tutacaktır. Böylece, ülkemizde maden mühendislerimize olan gereksinimiz, onlara düşen 
önemli görevler, her geçen gün  daha da artacaktır. 

Bilindiği gibi sanayiileşme süreci  madencilik sektörünün ve etkinliklerinin de gelişmesine neden olmaktadır. Ancak,  uygun olma-
yan tekniklerle gerçekleşen madencilik etkinlikleri de doğayı bozabilmekte ve çeşitli ekolojik değişikliklere neden olabilmektedir.  
21. YY’da daha da  gelişen çevresel duyarlılık, birçok sektörde olduğu gibi madencilikte de üretim süreçlerini değişime zorlamakta, 
ülke yararına hizmet etmek için madenler üretilirken, çevreye zarar vermemek de sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir husus 
olarak ortaya çıkmaktadır. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünün bu konuda da öncü olacağına ve bu kapsamda çeşitli çevresel 
etkiler hususunda ve bunların yönetimi konusunda önemli adımlar atacağına, araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bu sorunlara 
çözümler getireceğine inanıyorum. 

50 yıldır ülkemizin en kaliteli Maden Mühendislerini ve değerli bilim insanlarını yetiştiren, ülke ekonomisine bilimsel çalışma ve uy-
gulamalı araştırmalarla katkı veren Maden Mühendisliği bölümümüzü kutluyor ve başarılarının artarak devam  etmesini diliyorum.

Prof. Dr.Canan ÖZGEN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
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1960 yılında kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2010 yılında 
kuruluşunun ellinci yıldönümünü kutlamıştır. Bölüm, geride kalan elli yıl içinde, ODTÜ geleneği-
nin bir parçası olarak, liderlik, girişimcilik, üretkenlik, yenilikçilik, eleştirel bakış, özgüven, özgür 
düşünce ve özveri değerlerine sahip 1357 Lisans, 320 yüksek lisans ve 61 doktora derecesi mezunu 
vermiş; yürütmüş olduğu çok sayıda temel ve uygulamalı araştırma ile ülkemiz yüksek öğretimine 
ve madencilik mesleğine önemli katkılar sağlamıştır. 

Üniversiteler için, dünya standartlarında, elli yıl çok uzun bir süre değildir. Buna karşın ODTÜ Ma-
den Mühendsiliği Bölümü, bugün dünyanın her yanında tanınan bir bölüm haline gelmiştir. Bölüm 
mezunları, başta Türkiye olmak üzere  dünyanın her köşesinde üstün başarılara imza atmışlar; dün 
olduğu gibi bugünde hep gurur kaynağımız olmuşlardır.  Bu gelişmede, kuruluşundan bu yana en 
alt kademeden en üst kademeye kadar görev almış  özverili personelin ve başarılı öğrencilerin büyük 
payı vardır. Ellinci yılımızı, bu başarıda katkısı olanların büyük bir çoğunluğu ile birlikte kutla-
manın sevincini yaşadık. Emekli veya çalışan tüm mezun, mensup, öğrenci ve meslektaşlarımıza 
katkılarından dolayı teşekkür eder, selam, sevgi ve saygılarımızı sunarız. Elli yıl içinde kaybettiğimiz 
hocalarımız, öğrencilerimiz, mesai arkadaşlarımız, mezunlarımız ve meslektaşlarımız oldu. Hepsini 
özlem ve saygı ile anıyoruz.

Ellinci yıl kutlama etkinlikleri kapsamında 3 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Mezunlar Günü, 15-
16 Ekim 2010 günlerinde düzenlenen 50. Yıl Sempozyumu ve 15 Ekim 2010 akşamı yapılan ger-
çekleştirilen 50. Yıl Gala Yemeği’nin hazırlıkları, mezun ve mensuplarımızdan oluşan bir kurulun 
önderliğinde yürütüldü. Kurul, Prof. Dr. Ali İhsan Arol, Prof. Dr. Celal Karpuz, Yrd. Doç. Dr. Nuray 
Demirel, Aykan Daşkın, Barış Erdem, Berna Vatan, Cenk Güray, Ferhat Selamoğlu, Kazım Güngör, 
Mücella Ersoy, Nadir Avşaroğlu, Nejat Utkucu, Ümit Üncü ve Yakup Kaygusuz’dan  oluşmaktaydı. 
Mezunu oldukları bölüme sağladıkları destek için kendilerine teşekkür ederiz. 

Elinizde bulunan 50. Yıl Andacı, kutlama etkinlikleri dahil, Bölümün elli yılını özetleyen ve uzun bir 
çabanın sonucu derlenen belge, fotoğraf ve yazılardan oluşmaktadır. Gelmiş geçmiş bütün öğren-
cilerimizin fotoğraflarını arşivlerden bulup çıkaran Araştırma Görevlileri Onur Gölbaşı ve Esra Nur 
Gayretli’ye, fotoğrafları dijital ortama aktaran Bölüm Sekreterimiz Hamide Kan’a ve Andaç’ı titiz bir 
çalışma ile hazırlayan Nadir Avşaroğlu’na içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Gerçek ve kalıcı başarı, eğitim ve uygulamanın birbirini tamamlamasıyla mümkündür. Bölüm, ku-
ruluşundan beri, en önemli paydaşlarından biri olan madencilik sektöründen, sıcak ilgi ve destek 
görmüştür. Ülke madenciliğinin, çağdaş ölçütlerde hakettiği yere gelebilmesi için, kamu ve özel 
kurumlar ile işbirliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz. 

Sevgili gençler, sevgili öğrenciler,

Cumhuriyetimizin 37. kuruluş yılında temeli atılan ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, Cumhu-
riyetin ilk kuşaklarının emek ve çabaları ile 50 yılını tamamlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün izinde, Cumhuriyetimizle birlikte Bölümümüzü gelecek elli yıllara taşıma görevi sizindir. 
Madenciliğin beşiği Anadolu’nun ortasında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü tarihinde hak etti-
ğiniz yeri almanızı ve Bölümü daha ileri noktalara taşımanızı dilerim. 

Nice elli yıllara. 

Prof.Dr. Ali İhsan AROL
Bölüm Başkanı
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Bilindiği gibi ülkemizde yaklaşık 150 yıllık bilimsel madencilik sanayi ve kültürü mevcuttur. Madencilik 
sektörünün bilimsel bir temele oturtulması ve yürütülmesi için, teknik ve endüstriyel araştırmalar yapabilen 
ve kendini sürekli olarak yenileyebilen maden mühendisleri ile gerçekleştirilebilir.

Ülkemizde maden mühendisliği alanında evrensel anlamda ilk eğitim, 1953 yılında kurulan İTÜ Maden 
Fakültesi’nde başlamıştır. Türkiye’de yabancı dil bilen ve yabancı yayınları takip edebilen maden mühendis-
lerine duyulan ihtiyacı karşılayabilmek üzere 1960 yılında da ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü kurul-
muştur. 2010 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü kuruluşunun 50. yılını kutlamıştır.  

Söz konusu olan yarım asırlık bilgi, birikim ve kurumsal yapısı ile ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, 
ülkemiz madencilik sektörünün en önemli kurumlarından birisi konumundadır. ODTÜ Maden Mühendis-
liği Bölümü’nün kuruluşunun 50. yılı nedeniyle etkin, yaygın ve nitelikli bir kutlama programı hazırlamak 
ve böylece bölümün 50 yıllık birikimini ortaya koymak ve bunları geliştirmek amacı ile Bölüm Başkanlığı, 
mezunlar ve öğrenciler ile birlikte bir dizi etkinlik planlanmış, gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalar 2010 yılı 
boyunca devam ettirilmiştir. 

Bu çalışmaların önemli parçalarından birisi de ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün 50 yıllık geçmişini 
ele alan “50. YIL ANDACI”dır. Bu çalışmada; bölümümüzün çeşitli tarihsel kesitleri mezunlarımızın fotoğrafları ve o dö-
nemleri yaşamış olan meslektaşlarımızın birikimleri ve anıları ile ele alınmaya çalışılmıştır.  

Andaç hazırlanırken fotoğraflarından ve yazılarından yararlandığım kişilere teşekkür etmek isterim. Özellikle internet 
ortamından, ODTÜ Mezunlarla İletişim Müdürlüğü yayını ODTÜ’lü Dergisi, Ankara ODTÜ Mezunlar Derneği yayını OD-
TÜ’lüler Bülteni ve İstanbul ODTÜ Mezunlar Derneği yayını Baraka Dergilerinden yararlanılmıştır. Ayrıca bu yayınlardan 
alınan ve kullanılan yazı ve fotoğraflar Andacın içinde kaynaklar bölümünde isim zikredilerek anılmaktadır. 

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün 50 yılını ele alan bu Andaç’da özellikle yazıları ile katkıda bulunan tüm akade-
misyen meslektaşlarıma, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof.Dr. Ali İhsan AROL, Başkan Yardımcısı Yrd.
Doç.Dr Nuray Demirel ve Prof.Dr. Celal Karpuz’a, Bölüm Sekreterleri Hamide Kan ve Hülya Sakınmaz’a, 50. Yıl Kutlama 
Komitesinde birlikte çalıştığımız Ümit R. Üncü ve Berna Vatan’a teşekkür ederim. Yine; doğrudan katkıları olan ve An-
dacı yönlendiren değerli hocam Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu’na, belge ve yönlendirmeleri ile bana yardımcı olan değerli 
meslektaşlarım Ülkün Tansel, Mesut Tokgöz, Şerafettin Üstünkol, Akın Karabeyoğlu, Ünal Akkaya, Adil Gürhan, Hayati 
Karaman, Seda Şalap, Orçun Mengenli ve Ömer Salar’a teşekkür ederim. 

Ancak burada Ankara ODTÜ Mezunlar Derneği yayın organı olan ODTÜ’lüler Bülteni’nde her ay periyodik olarak yayın-
lanan “ODTÜ’den Bir Köşe” ve bu sayfanın yaratıcısı Aydın Tiryaki’ye (CheE 81) özel bir parantez açmak isterim. Andacın 
içinde yer olan ODTÜ yürüyüşünü Aydın arkadaşın çizdiği yoldan, ismi gibi aydınlattığı güzergahtan yaptım. Kendisi bize 
ODTÜ’nün her köşesini o kadar güzel anlattı ki, nerede ise üstüne çok fazla bir şey koymadım. Bunlardan daha önemlisi 
yazı ve fotoğraflarını kullanabilmek için kendisinden izin istediğimde, bırakın izin vermeyi “yapabileceğim başka bir şey 
varsa, lütfen haber verin” diyerek büyük bir yakınlık ve samimiyet gösterdi. Bu andaçta benden daha fazla kendisinin 
emeği vardır, en büyük teşekkürü Aydın Tiryaki’ye sunuyorum.       

Ayrıca ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün 50. Yıl Andacı’nın hazırlanmasında, lisans, yüksek lisans ve doktora 
derecelerini alan meslektaşlarımın Andaç içindeki sınıflandırmasının, Bölümden aldıkları ilk diplomaları esas alınarak 
düzenlenmiştir.

Bazı olayların belirli dönemlerde anımsatılması ve bu dönemlerin bir kilometre taşı olarak sunulması, geçmişi değerlen-
dirmek ve buradan geleceği planlamak ve kurgulamak için önemlidir. Bu düşünceden hareketle, ODTÜ Maden Mühen-
disliği Bölümü’nün kuruluşunun 50. yılını da bilimsel madencilik eğitiminde bir kilometre taşı olarak belirleyip, geçmişte 
Bölüme emeği geçenleri anımsayıp, tanımak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara taşımak, paylaşmak ve bu noktadan hareketle 
birlik ve beraberlik yaratabilmek amacı ile bu Andacı hazırlamayı planladım. Çok eksiklikleri olabileceği bilinciyle, mes-
lektaşlarımıza sunmanın kıvancını yaşamaktayım. 

50. Yıl Andacı çalışması zor koşullarda gerçekleştirilmiştir. Özellikle Bölümde daha önce var olmayan bir arşiv çalışması 
yapılmış, ancak geçen 50 yıllık süre zarfında birçok belgenin ve bilginin eksikliği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu çalış-
mada bir takım eksiklikler söz konusu olabilir. Ancak bu Andaç bir başlangıçtır ve ileriki yıllarda bu çalışmanın daha da 
geliştirilerek ve eksiklikleri giderilerek sunulacağını düşünmekteyim.  

Bu çalışmaya doğrudan katkı koyan; eleştiri, görüş ve önerileriyle destek olan tüm kişilere, kurum ve kuruluşlara, yazıları, 
belge, bilgi ve resimleri ile emeği geçen tüm meslektaşlarıma rahle-i tedrisinden geçtiğim herkese teşekkür ederim.

Nadir AVŞAROĞLU
MinE’ 86, Ankara 2010
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KURULUŞ YILLARI 



12

ODTÜ’NÜN İLK YILLARI

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nü ve kuruluş çalışmalarını anlayabilmek için, önemli bir parçasını oluşturduğu ODTÜ’nün, 

kuruluşunu, oluşturulmasını ve yokdan var edilmesinin de bilinmesi gerekir. Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde 

bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri 

haline gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi büyük uğraşlar, çalışmalar, başarılar, ümitler ve alınteri ile kurulmuştur.

Birleşmiş Milletler tarafından 1954 yılında görevlendirilen Prof. Charles Abrams’ın Ankara’da bir mimarlık ve şehircilik okulu kurulması 

konusunda hazırladığı rapor, ODTÜ’nün kuruluş öyküsünün ilk adımını oluşturur. ODTÜ başlangıçta Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir 

enstitü olarak kurulmuştur. ODTÜ ilk öğretim yılına 2 yabancı birkaç Türk öğretim elemanı ile başlamıştır. Kuruluş kanundaki adı ile Orta 

Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü açıldığında BM uzmanı olarak enstitüde 

görevli bulunan Thomas Godfrey, Enstitünün akedemik yöneticisi olarak 

1959 Mart ayına kadar görev yapmıştır.

ODTÜ; Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulun-

mak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek 

üzere 15 Kasım 1956 tarihinde “Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü” 

adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitenin “kuruluş ve hazırlıkları hakkındaki 

6887 sayılı kanun” 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ’nün 

özel statüsünü belirleyen ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı “kuruluş 

kanunu” ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Türkiye yüksek öğrenim sistemine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin 

öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk yıllarını Kızılay’da Müda-

faa Caddesi’nde Emekli Sandığı’na ait küçük bir bina ile TBMM arkasında 

bulunan barakalarda geçirmiştir. İlk olarak 1956 yılında Mimarlık Bölümü 

öğretime açılmış, 1957 Şubat döneminde de Makine Mühendisliği Bölümü öğretime başlamıştır. 1957-58 öğretim yılı başında Mimarlık, 

Mühendislik ve İdari Bilimler Fakülteleri kurulmuş, 1959 yılında da Fen Edebiyat Fakültesi’nin kuruluşu tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi 

ise 1982 yılında öğretime başlamıştır. Bugün, ODTÜ’de 47 lisans programının yürütüldüğü beş fakülte bulunmaktadır.

ODTÜ’nün ilk rektörü olan Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’nun görevden ayrılmasından sonra yine 1961 yılı içinde Kemal Kurdaş ODTÜ’de 

rektör olarak göreve başlamıştır. Kemal Kurdaş 8 yıl boyunca rektörlük görevini yapmış ve bu dönemde ODTÜ bir yükseliş dönemine geç-

miştir. Kuruluş yılları olarak anılan bu dönem ODTÜ’nün uluslararası düzeyde bir üniversite olmasında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Kurdaş’ın rektörlüğe gelir gelmez ilk yaptığı çalışmalar kampüs ile ilgili olmuştur. ODTÜ kampüsünün planlanması için açılmış olan ya-

rışmayı kazanan mimar Behruz ve Altuğ Çinici ile 1961 yılında görüşmüş ve çalışmaların büyük bir hızla başlamasını istemiştir. 1962 

yılında temeli atılan Mimarlık Fakültesi, Türkiye’de ilk defa uygulanan 

çıplak beton tekniği ile yapılmıştır. Rektör Kemal Kurdaş tarafından 

büyük önem verilen ODTÜ kampüsünün yapılaşma çalışmaları büyük 

bir hızla sürdürülmüş ve Mimarlık Binası 1963 Ekim ayında tamamlan-

mış ve 1963-64 öğretim döneminde yeni kampüse taşınılmıştır. Yine 

ODTÜ’nün ilk ağaçlandırma çalışmaları Kemal Kurdaş döneminde baş-

lamıştır.

Ocak 1962 tarihinde ODTÜ kampüsünün inşaat programı kesinleş-

tirilmiştir. İlk iki yıl için programda Mimarlık Fakültesi binasının, ısı 

santralinin iç kampüsün çevresini dolaşan hizmet tünelinin bitirilme-

si yer almıştır. 1962 yılı başlarında Hazırlık sınıfının Balgat (Yalıncak) 

kampüsüne taşınmasına karar verilmiş ve bu karar doğrultusunda 1962 

yazında Mimarlık Fakültesi’nin kuzey bölgesindeki alanda 4 barakanın 
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inşasına başlanmıştır. Ekim 1962 tarihinde 

Hazırlık sınıfı yeni kampüste eğitime açılmış 

ve yeni kampüse taşınan ilk birim olmuştur.

 Kampüsdeki bu çalışmalara paralel olarak 

Mühendislik Fakültesi kuruluş çalışmaları 

da yeni açılan bölümlerin ihtiyaçlarına göre 

belirlenmiştir. 1957 yılında Mühendislik Fa-

kültesine bağlı olarak kurulan ilk iki bölüm 

Makina Mühendisliği ve İnşaat Mühendisli-

ği bölümleridir. Ardından, 1958’de Elektrik 

Mühendisliği (1983’den itibaren Elektrik ve 

Elektronik Mühendisliği) ve Kimya Mühen-

disliği Bölümleri, 1960’da Maden Mühen-

disliği Bölümü, 1966’da Metalurji Mühendisliği Bölümü (1995’den itibaren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği), 1967’de Bilgisayar Mühen-

disliği Bölümü, 1969’da Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Bilimleri Bölümleri, 1970’de Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1973’de Çevre 

Mühendisliği Bölümü, 1981’de Havacılık Mühendisliği Bölümü (2002’den itibaren Havacılık ve Uzay Mühendisliği) ve 1982’de de Gıda 

Mühendisliği ve Petrol Mühendisliği (1995’den itibaren Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği) bölümleri kurulmuştur. 

Bu kronolojik bilgiden anlaşılacağı gibi, ilk dört yılda beş klasik mühendislik programı açılmıştır. “Kendi kendini üretebilecek dinamizme 

sahip olması” nedeniyle Fakültenin bundan sonraki gelişimi bu beş programın yeni programların açılmasına katkıda bulunmalarıyla sür-

müştür. Metalurji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Havacılık Mühendisliği Bölümlerinin kuruluş çalışmaları Makine Mühendisliği 

Bölümü, Jeoloji ve Petrol Mühendisliği Bölümlerinin kuruluş çalışmaları Maden Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün 

kuruluş çalışmaları Elektrik Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliği Bölümünün kuruluş çalışmaları İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gıda 

Mühendisliği Bölümünün kuruluş çalışmaları da Kimya Mühendisliği Bölümü içinde başlamıştır. Fakültenin yapılanması 1980’lerin başında 

tamamlanmıştır.

ODTÜ; gerek dünyada gerek ülkemizde saygın bir eğitim ve öğretim kurumu olmasına karşın, verdiği eğitimin bağımsız bir gözle değerlen-

dirilmesi amacıyla, American Board for Engineering and Technology (ABET)’e 1993 yılında başvurarak lisans programlarının değerlendiril-

mesi sürecini başlatmıştır. Bu girişim sonucunda 1994’de Kimya Mühendisliği ve Maden Mühendisliği Bölümleri Türkiye’nin uluslararası 

akreditasyona sahip ilk mühendislik programları olmuşlardır. 1996 yılında Elektrik ve Elektronik, İnşaat, Makina, ve Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği Bölümleri, 2001 yılında yeni (ABET 2000) ölçütlerle Bilgisayar, Çevre, Endüstri, Havacılık ve Uzay, Gıda, Jeoloji ve Petrol ve 

Doğalgaz Mühendisliği Bölümleri ve 2004 yılında da, yine ABET 2000 ölçütleriyle, ilk altı bölüm bir kez daha akredite olmuşlardır.

1961 yılında Balgat’ta üniversiteye tahsis edilen dev arazi ve bu araziyi en şekilde değerlendiren efsane rektör Kemal Kurdaş’ın büyük 

çabaları sonucu Orta Doğu coğrafyasının en seçkin üniversiteleri 

arasına girmiştir. Kuruluş ilkeleri, Türkiye ve Orta Doğu ülkeleri-

nin kalkınmalarına katkıda bulunacak, özellikle fen ve mühendislik 

alanlarında bu coğrafyanın gelişmesine yönelik çalışacak, Amerikan 

tipi eğitim alan kalifiye eleman yetiştirmek olan ODTÜ; daha sonra-

ları sosyal bilimler bölümlerinin de açılmasıyla ülkemizin en önemli 

bilim yuvalarından biri olmuştur. 

Peki nasıl oldu da boş bir arazide birkaç sene içerisinde kurulmuş, 

büyümüş ve ilerici değerlerin sembolü haline gelebilmişti ODTÜ? 

ODTÜ arazisine rektöründen, öğrencisine ilk fidanları kendi elleriy-

le dikilmiş, kendi yetiştirdiği öğrencilerin öğretim görevlisi olarak 

üniversiteye dönmelerine ve sekiz yıl içerisinde çorak bir arazide dev 

bir eğitim merkezinin kurulmasına tanıklık etmiş, dahası bunların 

mimarı olmuştur. Ancak her şeyden önemlisi Kemal Kurdaş verdiği 
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müthiş emekler neticesinde ODTÜ’ye emek yanlısı ruhunu da ka-

zandırmıştır. Bozkırın ortasında kollektif emeğin gücünü gösteren 

bir semboldür; ODTÜ. Bilimsel çalışmaları, sonsuz ve yeşil doğası, 

modern mimarisi ve yerleşke planıyla tüm dünyada parmakla göste-

rilen, insan aklı ve emeğinin ürünü olan harikulade koca bir orga-

nizma.

1961’de dikilmeye başlanan milyonlarca fidan neticesinde ODTÜ or-

manı bugün Ankara’nın akciğerleri konumunda çok önemli bir işlev 

görüyor. ODTÜ’nün binlerce mezunları, Türkiye ve dünya bilimine, 

ekonomisine büyük katkıda bulunmaktalar. Eğitim kalitesi ve doğal 

güzelliğinin yanı sıra Türkiye’nin belki de en anlamlı sanat yapıları 

ve heykelleri ODTÜ’de bulunmakta. ODTÜ’nün her tarafı işte böyle bağımsız düşünce, böyle sanat, böyle tarih ve böyle Türkiye kokuyor. 

ODTÜ 54. yılında potansiyel enerjisini ve devrimci ruhunu hala azimle koruyor…

ODTÜ; 1956 yılında büyük hedeflerle kurulmuştu. Elli dört yıldır ülkenin umudu onunla yükseldi, hep kendi ile yarıştı ve başarılara 

koştu ODTÜ. Anadolu bozkırını ormana çevirirken, ülkenin de orman gibi zenginleşeceğine inandı. Gün geldi, ülkenin gündemini belir-

ledi ODTÜ’lü. Görevden kaçmadı. Bilgi ve becerileri ile her zaman 

yenilikçi ve öncü oldu, ülke yararına çağın gereğini ve inandığını 

yaptı. İnsanımız da inandı ODTÜ’ye ve bu inanç ülkenin geleceğine 

olan güveni hep taze tuttu. Toplumda yaşananlar, inişler çıkışlar 

ODTÜ’lüleri güçlendirdi, ODTÜ kimliğini pekiştirdi. Kampusta ye-

şeren ODTÜ değerleri zamanla ODTÜ geleneğine dönüştü. 

Cumhuriyet ilkelerinden, devrimci ruhundan hiç ödün verme-

di ODTÜ. İşinde her zaman en iyi oldu, ileri düzeyde bilgi üretti 

ve çağdaş eğitim standartlarından vaz geçmedi. Eğitim sistemi ile 

örnek oldu. Kampüs ortamının çok sesliliğini, üretme heyecanını 

yaşadı nesiller. Aydın ve yaratıcı 85.000 mezunu ile kurumlara li-

der, üniversitelere öğretim üyesi yetiştirdi, ülkenin geleceğini şekil-

lendirdi, ODTÜ. Gün geldi, teknolojik yetkinlik ulusların kaderini 

belirledi; ODTÜ yine önde idi. Ülkeyi önce bilgisayar, sonra internet ile tanıştırdı, ilk teknoparkı kurdu. Ankara’da yeşerdi, bu toprakların 

değerlerini bünyesinde topladı ve yaptıkları ile toplum üzerindeki etkisini aksatmadan sürdürdü ODTÜ. Toplumsal sorumluluk bilincini 

hep canlı tuttu. Elli dört yıl boyunca ülke gündemini etkiledi, topluma güven verdi. Cumhuriyetimizin en önemli projelerinden biri olarak 

tarihte yerini aldı. 

Bundan sonra da ülkemiz ODTÜ ile güçlenecek, toplumumuz ODTÜ ile aydınlanacak.
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1956 yılında eğitime başlayan ODTÜ’de 1958 yılında Mühendislik Fakültesi Dekanı olan Prof.Dr. Mustafa Parlar, MTA Genel Direk-

tör Yardımcısı olan ve eğitimini yurtdışında yapmış olan Dr. Sadrettin Alpan’ı ziyaret ederek, yeni bir maden mühendisliği bölümü 

kurulması hususunda fikrini öğrenmek ister. O yıllarda Türkiye’de maden mühendisliği bölümü sadece İTÜ’de bulunmaktadır ve 

İTÜ henüz mezun vermemiştir. Dr. Sadrettin Alpan Türkiye’de “yabancı dil bilen ve neşriyat takip edebilen” maden mühendisine çok ihtiyaç 

olduğunu bildirir. Gerçekten de o yıllarda Türkiye’de madencilik konusundaki yayınların çoğu yabancı uzmanlar tarafından İngilizce ve 

Fransızca dillerinde yapılmaktadır. Türkçe yayın yok denecek kadar azdır. Yabancı dilde yapılan yayınları da okuyup değerlendirebilecek 

yabancı dil bilen mühendis sayısı çok azdır.

Bu şartlarda TBMM bahçelerinde öğretim hayatına yeni başlayan ODTÜ, Ankara Eskişehir Yolu üzerinde kendisine tahsis edilen yeni kam-

püsüne taşınmadan önce Mühendislik Fakültesi kurulması ile ilgili, TMMOB’den görüş istemiştir. Bu yazı Maden Mühendisliği ve Metalürji 

Mühendisliği Bölümleri’nin açılması ilgisi nedeniyle TMMOB Maden Mühendisleri Odası’na gönderilmiştir. TMMOB Maden Mühendisleri 

Odası Yönetim Kurulu’nun 25 Haziran 1958 tarih ve 659 sayı ile TMMOB’ye gönderdiği cevabi yazı aşağıdaki şekildedir. 

“TMMB’ye ODTÜ’de kurulması düşünülen fakülteler hakkında odamızı ilgilendiren hususlar ve istenilen bilgiler aşağıda arz edilmiştir. 

1- ODTÜ’sinin TMMOB’ye gönderdiği 17/5/1958 tarih ve 647 sayılı yazısı örneğinden öğrendiğimize göre; ODTÜ diğer fakülteler arasında Metalurji 

Mühendisliği bölümünü de açmak arzusundadır. 

 Kanaatımızca bu bölümün ifadesi (Maden Fakültesi) olmalı ve esas itibarıyla; 

 1- Maden Mühendisliği Bölümü 

 2- Metalurji Mühendisliği Bölümü 

 3- Seramik Mühendisliği Bölümü 

 4- Petrol Mühendisliği Bölümü 

 5- Jeoloji Mühendisliği Bölümü 

 6- Jeofizik Mühendisliği Bölümü 

 bölümlerini ihtiva etmelidir. 

 Bu arada, şayet şimdilik yalnız (2) Metalurji Mühendisliği Bölümü açılabilecekse Maden Fakültesi adı altında açılmalıdır. Hatta şimdilik yal-

nız Metalurji Mühendisliği Bölümünün (Cevher Konsantrasyonu, İzabe, Fiziki Metalurji ) kısımlarından Makine Mühendisliği’ni yakınen ilgilendirip 

öğretimi gerekli olması dolayısıyla yalnız Fiziki Metalurji kısmının açılması düşünülüyorsa (Maden Fakültesi-Metalurji Mühendisliği Bölümü Fiziki 

Metalurji kısmı şeklinde ifade edilmelidir. Bu suretle istikbal için inkişaf planları da göz önüne alınmış olur. 

2- Türkiye’nin ihtiyaçları bakımından Maden Fakültesinde ne kadar talebe yetiştirilmesi hususundaki düşüncemiz, bugün ki yaklaşık 600 azamızın 

adedini 10 sene sonra 1.200 olması icabettiği ve her seneki mevcut aza adetimizin %5’inin meslekten tekaüt olacağı esasına istinat etmektedir. Bu arada 

İTÜ Maden Fakültesi’nde senede vasati 40 mühendis mezun olacağını tahmin etmekteyiz. 

Yukarıdaki esasa göre tam bir hesap yapmak mümkün olur, ama gayreti değmez. Bu hususta tahmini bir hesap ile ODTÜ Maden Fakültesi’nin ilk 

devrede 80 ve ondan sonraki devrelerde her sene 15-20 fazlası ile mühendis mezun etmesi uygun olur kanaatindeyiz.” 

Bu yazıdan da anlaşılacağı gibi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ODTÜ’de kurulması düşünülen Maden Mühendisliği Bölümü için 

Alman üniversal eğitim modelini uygun görmüştür. Bu modelde; makine, inşaat, elektrik, kimya ve maden gibi temel mühendislik disip-

linleri birer fakülte olarak ele alınmakta, çağın gereklerine göre ihtiyaç duyulan yan dallar, birer bölüm olarak bu fakülteler bünyesinde 

oluşturulmaktadır. Bu model o yıllarda özellikle İTÜ’de başarı ile uygulanmaktadır. Ancak ABD tarafından kurulan ve BM ve UNESCO fon-

ları ile desteklenen ODTÜ’de bu modelin uygulanması, gerek sürdürülen çalışmalar ve gerekse üniversitenin yapılanması açısından uygun 

görülmemiştir.  

Aslında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşu ile ilgili bilgi ve belgelerin araştırılması sırasında TMMOB Maden Mühendisleri 

Odası Arşivi’nde bulunan ve Doç.Dr. Sadrettin Alpan’a ait New York’dan kendi el yazısı ile ODTÜ Rektörü Ömer Saatçıoğlu’na yazdığı 

mektup her şeyi son derece net olarak gözler önüne sermektedir. Bu nedenle Dr. Alpan’ın 11 Şubat 1991 tarihinde yazdığı mektup aşağıda 

olduğu gibi aktarılmaktadır. 

ODTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
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“Sayın Prof.Dr. Ömer SAATÇIOĞLU 

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünün 30. kuruluş yıldönümü münasebetiyle 16 Kasım 1990 tarihinde yapılan kutlama törenine davetinizi bir 

müddet önce aldım ve teşekkür ederim. Araya yılbaşının girmesi ve seyahatte olmam dolayısıyla daha evvelce cevaplandıramadığım için özür dilerim. 

Sizleri son ziyaretim sırasında, şayet üniversite ile ilgili hatıralarım varsa bildirmemi istediğiniz için, bu vesile ile Maden Bölümünün kuruluşu ile ilgili 

hatırlayabildiklerimi sizlere aktarıyorum: 

1958 yılında merhum Prof.Dr. Mustafa Parlar beni MTA’da ziyaret etti. O zamanlar ben MTA’da Genel Direktör Yardımcısı idim ve Sayın Parlar’da 

Mühendislik Fakültesi Dekanı idi. MTA Genel Direktörü de İhsan Topaloğlu idi. 

Mustafa Parlar bir maden mühendisliği bölümü kurulması konusunda fikrimi sordu. Maden mühendisliği konusunda Türkçe hiçbir neşriyat olmadığı 

gibi, yegane maden mühendisliği öğretimi yapan Teknik Üniversite’de daha hiç mezun vermemişti. İlk mezunlar 1958-59’da Teknik Üniversite’den 

mezun oldular. Ben “yabancı dil (İngilizce) bilen ve neşriyat takip edecek maden mühendislerine çok ihtiyaç var” görüşümü bildirince, Parlar üniver-

siteden Maden Mühendisliği Bölümü kurulması için bir komite kurulması ile ilgili bir yetki aldı. Zannederim o zaman Rektör vekili Mr. Burdell idi. 

İcra Komitesi Başkanlığı’na ben seçildim. Komite üyeliklerine MTA’dan Dr. Melih Tokay ve dışarıdan Sıddık Aksoy seçildi. İcra Komitesi kimi isterse 

toplantıya çağırmaya ve görüşmeye yetkili idi. Toplantımıza bir iki defa Prof.Dr. Kazım Ergin ile Tahsin Yalabık katıldı. İcra Hazırlık Komitesi (Alpan, 

Tokay ve Aksoy) bir maden bölümünün kurulması için yer ihtiyacı, malzeme, alet/cihaz, öğretim üyesi, bütçe, sınıf ve laboratuarların planları ile ilgili 

detaylı çalışmaları yaparak merhum M. Parlar’a verdik. 

Bu çalışmalar sırasında ilk defa maden bölümünün kurulması fakat jeoloji bölümünün kurulması ve ihtiyaçlarını da belirttik. Parlar konunun daha 

detaylı hazırlanması için dışarıdan birisinin yetiştirilmesini istedi. 1959 yılında Mr. S.V. Solver Birleşmiş Milletler Fonu’ndan Üniversite’de çalışmak 

üzere yetiştirildi. Çalışmalarını Mr. Solver, icra komitesi ile sıkı işbirliği yaparak lazım görüşmelerimize alarak ve lüzum oldukça Parlar ile müştere-

ken toplantılar yaparak sürdürdü. 

Mr. Solver raporunu bitirince, raporu takdim ve Maden Bölümü’nün önem ve lüzumunu Rektör Vekili Mr. Burdell’e anlatmak için merhum Parlar 

beni Üniversite’ye davet etti. Mr. Burdell neden lüzum var sualini sordu; Türkiye’de maden mühendisliği öğretimine daha yeni başlandığı ve halen 

ingilizce bilen ve yabancı dilde kitapları okuyabilecek öğrencilerin ancak burada eğitilebileceğini kendisine anlattık. Mr. Burdell maden bölümüne 

priorite (öncelik) tanınacağını söyledi. 

1960 yılında maden bölümünün kurulmasına karar verilince, kimin bölüm başkanlığına atanması konusu çıktı. (Ben 1960 yılında mütevelli heyeti 

üyesi seçildim.) Parlar ile görüştük, muhtelif adaylar arasında bilhassa iki aday üzerinde durduk “Hayri Erten ve Kemal Özkal” 

O zaman Kemal Özkal “Zonguldak’ta Denizaltında Tahkimat” konusunda makaleler yazıyor ve akademik çalışmalara yakınlık gösteriyordu. Fakat 

Kemal Özkal Teknik Üniversite’de part-time ders vermeye başlamıştı. Hayri Erten ise beni ziyaret edip Zonguldak’taki çalışmalarının kâfi olduğunu ve 

ayrılmak istediğini bildirdi. Ben o zaman aynı zamanda CENTO Maden Grubu Başkanı idim. CENTO toplantılarına bir iki defa Hayri Erten katıldı 

ve Mine Safety konusunda bir eğitim merkezi kurulması fikrini ileri sürdü. Bu vesile ile onun eğitime yakınlığını ve ilgisini görünce Hayri Erten’i, Sayın 

Parlar’a teklif ettim. 

Benimde üye olduğum Mütevelli Hey’eti Hayri Erten’i böylece onayladı. Böylece Maden Bölümü faaliyete geçti. Bir müddet sonrada rahmetli Prof.Dr. 

Melih Tokay, MTA’dan ayrılıp ODTÜ’ne geçti. 

Mr. Solver’den son 10-15 yıldır haber alamadım, kendisi benden daha yaşlı idi. Onun rahmetli Prof.Dr. M.Parlar ve Tokay’ın ve Sıddık Aksoy’un 

maden bölümünün kurulması ile ilgili emekleri büyüktür. Bu hususta şimdiye kadar hatırlayabildiklerim bunlar. Eğer bir sorunuz varsa bildirirseniz 

cevap vermeye çalışırım. 

Hepinize selam, sevgi ve başarılar dilerim. 

Saygılarımla, 

Sadrettin ALPAN 
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1960 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’ne, ODTÜ’nün yaptığı özel sınavla 25 öğrenci kabul edilir. Bölümün henüz bölüm başka-

nı ve öğretim üyesi yoktur. Öğrenciler ilk yıl, diğer mühendislik fakültesi öğrencilerinde olduğu gibi genel mühendislik (matematik, fizik, 

kimya ve mühendislik çizimi) derslerini alırlar. Bölümün idari işleri dekanlık tarafından yürütülür.

Bu çalışmalar ile ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün kuruluşu tamamlanmıştır. ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün ilk yıllarını 

bu konu üzerinde uzun bir süre çalışmış ve Bölümün kuruluşunun 50. yılı nedeni ile “ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün Tarihçesi” 

çalışmasını hazırlayan Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu şöyle anlatmaktadır:

“Dr. Alpan’ın tavsiyesi ile ODTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı için 2 isim üzerinde durulur. Bunlar ABD’nde lisans ve doktora çalışmasını 

yapmış Dr. Hayri Erten ve Kemal Özkal’dır. Onun teklifiyle Dekan Prof.Dr. Mustafa Parlar, Dr. Hayri Erten’i 1962 yılında ilk bölüm başkanı ola-

rak teklif eder ve heyetin onayıyla Dr. Hayri Erten 1962 yılında ilk bölüm başkanı olarak atanır. Dr. Hayri Erten hemen bölümün eğitim programı 

çalışmalarını hazırlar. Türkiye’de kaya mekaniği dersi maden mühendisliği programında ilk defa ODTÜ’de başlatılır. Aynı yıl Doç.Dr. Melih Tokay 

da MTA’daki görevinden ayrılıp jeoloji derslerini vermek üzere ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’ne atanır. İTÜ mezunlarından Coşkun Unan, 

Erdoğan Yiğit ve Taştan Revi bölümün ilk asistanlarıdır.

O yıllar Türkiye’de İngilizce ders verebilecek düzeyde yabancı dile hakim öğretim üyesi bulmak çok zordur. Bu nedenle ODTÜ hoca gereksiniminin 

büyük bir kısmını CENTO ve Birleşmiş Milletler (UNESCO) kanalıyla İngiltere’den ve ABD’den getirilen “Visiting Professor-Misafir Profesör”lerle 

karşılamaya çalışır. Bu kapsamda BM kanalıyla Hollanda’dan gelen Dr. van der Kaaden mineraloji ve petrografi, İngiltere’den gelen UNESCO teknik 

danışmanı Prof.Dr. Norman R. Martin maden yatakları ve Avusturyalı Claus Orel ise cevher hazırlama derslerini vermek üzere Maden Mühendisliği 

Bölümüne gelen ilk yabancı hocalardır. 1963-1965 yılları arasında CENTO kanalıyla İngiltere’den gelen Martin Watts maden makineleri, nakliyesi 

ve maden ekonomisi derslerini, yine aynı kanalla İngiltere’den gelen Dr. Barnes jeokimya derslerini vermişlerdir.

1963 yılında Dr. Tacettin Ataman kaya mekaniği ve ileri maden metotları, Mehmet Güney ise havalandırma derslerini vermek üzere tam zamanlı 

öğretim üyesi olarak, İTÜ’nden Ayla Bayiç (Tankut) ise asistan olarak bölüme atanırlar. Öğretim üyesi gereksiniminin bir kısmı ise konularında uz-

manlaşmış kamu ve özel sektör mühendislerinin veya diğer üniversitelerin öğretim üyelerinin yarı zamanlı olarak görevlendirilmesiyle karşılanır. Bu 

kapsamda Ankara Üniversitesi’nden Dr. Suat Erk paleontoloji, EKİ’den Suat Seyhun yeraltı topografyası, TKİ Genel Müdür yardımcılarından Ömer 

Eskici maden kanunu, TPAO’ndan Hamza Batuk ve Etibank Genel Müdür Yardımcılarından Sıddık Aksoy yeraltı madencilik metotları derslerini veren 

ilk yarı-zamanlı öğretim üyeleridir. 

Bölümün ilk öğrencileri ayrıca, sonradan Türkiye’nin siyasi hayatına damgalarını vurmuş, bakanlık, hatta Cumhurbaşkanlığı yapmış tanınmış ki-

şilerden servis dersleri almışlardır. Bu kişilerden bazıları Korkut Özal (akışkanlar mekaniği dersi), Turgut Özal (calculus-matematik dersi), Ayhan 

Çilingiroğlu (elektrik dersi) ve Dr. Erdal İnönü (fizik dersi)’dür.

1965-70 yılları arasında BM’den gelen Prof.Dr. F. Afshar maden yatakları, ABD’nden gelen Dr. Philips mineraloji ve ekonomik jeoloji, ABD’nden 

gelen Dr. Roshan Bhappu cevher hazırlama tasarımı ve ekstraktif metalurji ve CENTO’dan gelen Dr. Moffat maden makineleri ve nakliyesi derslerini 

vermek üzere misafir profesör olarak bölüme gelmişlerdir.

1967 yılında Dr. Zeki Doğan cevher hazırlama ve sondaj, Dr. Yılmaz Fişekçi kaya mekaniği, Kemal Özkal maden metodları derslerini vermek üzere 

1969’da ise Gülhan Özbayoğlu asistan olarak bölüme tam zamanlı olarak atanırlar. 1970’li yıllardan başlayarak Dr. Teoman Norman, Fethullah 

Özelçi, Ali Rıza Yurdakul, Tahsin Yalabık yarı-zamanlı statüde bölümde uzun yıllar ders vermişlerdir.

ODTÜ kuruluş yıllarında eğitimini TBMM’nin bahçesindeki çamaşırhane binalarında ve barakalarda sürdürmüştür. 1960-1963 yılları arasında 

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü de meclisin bahçesine kurulan kesik silindir kesitli, penceresiz bir barakada eğitimini vermiştir. İki bölümden 

oluşan barakanın bir bölümü sınıf, diğer bölümü ise öğretim üyelerinin odası olarak kullanılmıştır. O yıllarda laboratuar çalışmaları için MTA labo-

ratuarlarından yararlanılmıştır. 1963 yılında bütün ODTÜ bugünkü kampüsüne taşınmıştır. 

ODTÜ’nün eğitim sistemi Türkiye’deki diğer üniversitelerden çok farklı konumdadır. Eğitim sistemi ve programlarında Amerikan sistemi esas alın-

mıştır. Yani 4 yıllık eğitim sonrasında “Lisans” derecesiyle öğrenci mezun olabilmektedir. Sonradan “Master” yani Yüksek Lisans derecesini kazanmak 

için öğrenciler isterlerse akademik çalışmalarına devam etmektedirler. Diğer bir deyişle, lisansüstü eğitim, belirli bir dereceyi tutturmak şartıyla isteğe 

bağlıdır. Hâlbuki o yıllarda Türkiye’deki bütün mühendislik bölümlerinden 5 yıllık eğitim sonrası öğrenciler doğrudan “Yüksek Mühendis” unvanıyla 

mezun olmaktadırlar. Yani o yıllarda Türkiye’deki üniversitelerden “Lisans” dereceli mezun verilmemektedir. ODTÜ’deki bu uygulama sonradan 

Türkiye’deki diğer üniversitelerde de uygulanmaya başlamıştır.
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1964 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü lisans derecesiyle 8 maden mühendisi mezunu verir. Bunlar Savcı Özbayoğlu, Ertuğrul Doğuç, 

Ferhat Selamoğlu, Ülkün Tansel, Nurullah Ercan, Mustafa Poğda Kökçü, Güven Ergül ve 2009 sonuna kadar bölümde hocalık yapmış olan Prof.Dr. 

Gülhan Gençtan Özbayoğlu’dur. 1965 yılında ise bu öğrencilerden 5 kişi yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur.

ODTÜ tam-zamanlı öğretim üyesi açığını biran önce kapatmak amacıyla kendi mezunlarından olan asistanlarını hemen doktora çalışmalarını yürüt-

mek üzere yurtdışına yollamıştır. Bu amaçla CENTO ve BM tarafından burslar sağlanmıştır. 

Kendi mezunlarının yurtdışı doktora çalışmalarını tamamlayarak üniversiteye geri dönmeleriyle bölümün öğretim üyesi kadrosu daimi statüye kavu-

şur. 3. dönem mezunlarından Günhan Paşamehmetoğlu ve 5.dönem mezunlarından Naci Bölükbaşı İngiltere’de doktoralarını tamamlayarak bölüme 

geri dönmüşlerdir. Gülhan Özbayoğlu da doktora çalışmasının tamamını ODTÜ’de yürüterek Maden Mühendisliği Bölümü’nün verdiği ilk “Doktor” 

unvanını almıştır. Halen bölümde görev yapan öğretim üyesinin 9’u bölümün kendi mezunudur. 

1962-1963 ders yılından itibaren Maden Mühendisliği programı 4. sınıflar için “Maden Mühendisliği” ve “Maden Jeolojisi” olmak üzere 2 opsiyon şek-

linde yürütülmüştür; fakat diplomalar Maden Mühendisi olarak verilmiştir. 1963-1964 ders yılında ise “Maden Jeolojisi” opsiyonu 3. sınıftan itibaren 

başlatılmış ve bu öğrencilerin diplomaları Maden Jeolojisi Mühendisi olarak verilmiştir. 1966-1967 ders yılından itibaren ise 3. sınıflar için Petrol Mü-

hendisliği 3. opsiyon olarak programa girmiş ve bu opsiyonu seçen öğrencilerin lisans ve yüksek lisans diplomaları Petrol Mühendisi olarak verilmiştir.” 

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün ilk yıllarındaki öğretim durumunu da burada incelemek gerekir. Bölümün kuruluş çalışmalarında 

önemli katkıları olan Sıddık Aksoy; Bölümün kuruluş çalışmalarına bizzat katıldığını, kendisinin ABD Stanford Üniversitesinden mezun 

olmasına rağmen ders programı ve içerikleri açısından Colorado School of Mines’ın örnek alındığını belirtmiştir. 

Bölümün ilk mezunlarından başlayarak uygulanan ders programı nerede ise bugünküne çok benzerdir. Öğrencilere ilk yıl hazırlık sınıfla-

rında temel İngilizce dersleri verilmektedir. İkinci yıl, birinci sınıfa geçen öğrenciler, diğer tüm mühendislik fakültesi öğrencileri ile birlikte 

temel bilim dersleri olan fizik, kimya, matematik ve çizim dersleri almaktadır. İlk olarak 1962-63 yılında bölüme geçen öğrenciler; surve-

ying (202), statics (221), dynamics (222), strength (223), thermodynamics (351), fluid mechanics (374), differential (251), general geology 

(201) ve mineralogy (202) dersleri almışlardır. 3. ve 4. sınıfta da maden mühendisliği ile ilgili dersler almışlardır. Bu dersler maden işletme, 

metalurji, jeoloji, petrografi, cevher hazırlama, tesis dizaynı, maden ekonomisi ve maden kanunu konularındadır.   

Bu yıllarda ODTÜ’de jeoloji mühendisliği bölümü bulunmadığından, özelikle 2. ve 3. sınıfta verilmekte olan fiziksel jeoloji, ekonomik 

jeoloji ve petrografi gibi temel jeoloji dersleri öğrenimini yurtdışında görmüş MTA ve Etibank gibi kurumlardan gelen uzmanlar tarafından 

Maden Mühendisliği Bölümü’nde verilmiştir.  

1967-68 öğrenim yılı başlarında ODTÜ Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na heyet üyesi de olan Dr. Sadrettin Alpan getirilir, Heyetteki boş 

kadroya da o yıllarda Hacettepe Üniversitesi’nin gelişimi için yoğun uğraşılar içinde bulunan Dr. İhsan Doğramacı getirilir. ODTÜ Maden 

Mühendisliği’nin kuruluşuna benzer bir çalışma burada da yapılarak o yıllarda aynı zamanda MTA Genel Direktörü de olan Sadrettin 

Alpan’ın gayretleri ve İhsan Doğramacı ve ekibinin planlamaları ile Hacettepe Maden Mühendisliği Bölümünün de kuruluş çalışmalarına 

başlanır.   

Kuruluşunun üzerinden yaklaşık 10 yıl geçen ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü giderek öğretim kadrosunu yerleştirmiş ve olgunlaştırmış. 

Kuruluş tarihinden itibaren gerek TBMM’nde gerekse de ODTÜ yerleşkesindeki ilk yıllarını barakalarda geçiren ODTÜ Maden Mühendisliği 

Bölümü, 1968 yılında modern binalarının tamamlanması ile şu anki binasına taşınmıştır. Bu binanın yapımı ve laboratuarlarla ilgili bilgiler 

Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu’nun “ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün Tarihçesi” adlı çalışmasında aşağıdaki şekilde aktarılmıştır.

 “Bu binalarda Türkiye’deki ilk kaya mekaniği ve havalandırma laboratuvarları kurulmuştur. Gerek binaların yapımı, gerekse laboratu-

varların kurulması aşamalarında hibe yoluyla BM’den para yardımı yapılmıştır. Örneğin laboratuvarlar için 1964-1965 yıllarında bölüme 

500.000 USD gelmiştir. Takip eden yıllarda cevher hazırlama ve kaya mekaniği konularında Türkiye’de ileri düzeyde bilimsel araştırma 

yapabilecek teçhizat ve ekipmanlar ODTÜ’ne getirilmiştir. Diğer maden mühendisliği bölümlerinde bu düzeyde araştırma yapacak labo-

ratuarlar çok sonra kurulmuşlardır.”

Bu gelişmelere paralel olarak 1970-71 yılında Bölümün eğitim programında bir değişikliğe gidilmiştir. Bu dönem lisans programı A-1 ve A-2 

olmak üzere iki bölüme ayrılmış, A-1 lisans programı “mining management” olarak belirlenmiş, A-2 lisans programı da “mineral processing” 

adı ile tanımlanmıştır. İkinci sınıftan itibaren uygulanan bu her iki lisans programında ders programı ve yılları aynıdır. Ancak verilen ders-

lerin içeriği ve kredileri farklılık göstermektedir.     



19

1972-73 öğrenim yılında ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü kurulmuş ve o yıl kendi akademik kadrosu ve öğrencileri ile birlikte kendi 

binalarına taşınmışlardır. Bu durumda yıllarca ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde ders veren öğretim üyesi kadrosunun önemli bir 

kısmı da Bölümümüzden ayrılmıştır. Bu isimler Prof.Dr. Melih Tokay, Yrd.Doç.Dr. Orhan Akıman, Yrd.Doç.Dr. Teoman Norman, Yrd.Doç.

Dr. Taştan Revi, Yrd.Doç.Dr. Çoşkun Unan’ın yanısıra, diğer kamu kurumlarından da gelen öğretim üyeleri; Ayla Bayiç Tankut, Utarit Bil-

gütay, Vedat Doyuran, Erdoğan Demirtaşlı, Selahi Diker, Suat Erk, Oğuz Erol, Emin İlhan, Mümin Köksoy, Fettullah Özelçi, Ferhan Sanlav 

ve Mehmet Yıldız’dır.   

70’li yıllar; giderek olgunlaşan ODTÜ’de, eğitim altyapısı ve teknik olanakları ile nerede ise hiçbir eksiği kalmayan Maden Mühendisliği 

Bölümü’nün atılım yıllarıdır. Bölümün eğitim perspektifi de bu yıllarda oldukça gelişmiştir. 1973-74 öğretim yılından itibaren Environmen-

tal Engineering-I(417) ve Environmental Engineering-II (420) dersleri verilmeye başlanmıştır. Ayrıca elektrik bölümü bünyesinde oluşturu-

lan bir birim ile tüm mühendislik öğrencilerine computer programing (CS 202) dersi zorunlu ders olarak verilmeye başlanılmıştır. Mineral 

processing dersinin yanı sıra metalurji ve proje dersleri de verilmiş, Mine Machinery dersi de, material handling and transport adı ile daha 

kapsamlı bir hale sokulmuştur. Yine bu yıllarda üniversitenin de gelişimine paralel olarak maden mühendisliği öğrencilerinin kendilerini 

geliştirebilecekleri teknik ve non-teknik elektiflerde de çeşitlilik bulunmaktadır.

Bu yıllarda yine bölümün öğrenci eğitimine ve eğitim pratiğine yönelik olarak yapılandırılan laboratuar olanakları da çağının ilerisinde yer 

almaktadır. Çoğu 70’li yılların başında sağlanan ABD ve BM kredileri ile oluşturulan Kaya Mekaniği Laboratuarı, Havalandırma Laboratuarı, 

Maden Topoğrafya Laboratuarı, Maden Makineleri Laboratuarı ve Cevher Hazırlama Laboratuarının yapımları tamamlanmıştır. Bu labo-

ratuarların yanı sıra Bölümden ayrılarak kendi binasında eğitime başlayan Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden de jeoloji dersleri alınmakta 

ve Mineraloji Laboratuarı, Petrografi Laboratuarı, Paleontoloji Laboratuarı, Sedimatoloji Laboratuarı, Ekonomik Jeoloji Laboratuarı, Kil 

Mineralojisi Laboratuarıdan yararlanılmaktadır. Ayrıca Petrol Mühendisliği disiplini kapsamında Sondaj Çamur Laboratuarı, Akışkanlar 

Laboratuarı ve Oil Recovery Laboratuarı da bulunmaktadır.  

1978-1979 yılında bölümün ismi Maden ve Petrol Mühendisliği Bölümü olarak değiştirilmiş ve Petrol Mühendisliği diploması da ayrı bir 

opsiyon olarak verilmeye başlanmıştır. 1983 yılında UNDP’den “ODTÜ Maden ve Petrol Mühendisliği Bölümü’nün Endüstriyel Araştırma 

Kapasitesini Güçlendirme” konulu bir proje alınmış ve 383.000 USD maddi destek sağlanmıştır.  Bu kapsamda alınan yeni ekipmanlarla 

bölümün alt yapısı güçlendirilirken Bölümün akademik kadrosuna da burslar temin edilerek yurt dışındaki araştırma kurumlarında bilgi ve 

deneyimlerini arttırma olanakları sağlanmıştır. 

80’li yıllar her üniversitede olduğu gibi ODTÜ’de de YÖK’lü yıllardır. Üniversitenin her kapısında jandarmanın olduğu, akademik kadro-

nun büyük bir bölümünün üniversiteleri terk etmek zorunda kaldığı yıllar. Üniversiteden ayrılması olası bazı hocaların dersini almak için 

öğrencilerin kuyruklar oluşturduğu yıllar. Add-drop döneminde Principles of Economy (Econ 210) dersini belli hocalardan almak için 

mühendislik fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu kuyruğu, üniversite bugün bile görmemiştir. 

Yine bu yıllarda YÖK’ün üniversiteler üzerindeki denetim ve denetleme sınırlarını zorlayan baskılardan da söz etmek gerekir. Üniversitenin 

yaşadığı idari sıkıntılar bir yana, diğer bölümlerle birlikte Maden Mühendisliği Bölümü de bilimsel anlamda dahi birçok sıkıntı yaşanmıştır. 

Bu yıllarda gerek bölümde yapılan araştırmalarda, gerekse de sanayi ile ortak yürütülen projelerde YÖK’ün bitmek bilmez prosedürleri ve 

çalışmanın her aşamasını denetleme istekleri damgasını vurmuştur.

80’li yılların Bölümaçısından en önemli gelişmelerinden birisi de 1984-85 ders yılından itibaren Petrol Mühendisliği Bölümünün de Maden 

Mühendisliği Bölümü çatısı altından ayrılması ve ayrı bölüm haline gelmesidir. Bu bağlamda ayrılmadan hemen önce Bölüm Başkanlığını 

da yapmış, Doç.Dr. Ender Okandan, Yrd.Doç.Dr. Melih Oskay, Abdurrahman Durukal, Vedat Arslan, Bumin Gürses, Latif Vrana, Kayhan 

İşsever, ve Refik Ümit gibi akademisyen kadro Bölümden ayrılmıştır. 

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü tarihsel açıdan değerlendirildiğinde 90’lı yıllarda en çok dikkati çeken nokta, bölümdeki doktora ve 

yüksek lisans çalışmalarının çokluğudur. Bu dönemin başında Bölümde yaklaşık 18 doktora ve yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır ki, 

bunların birçoğu lisans eğitimi ODTÜ’de tamamlamış ve asistan kadrosunda bulunmaktadırlar. Yine bu dönem içinde bölümde yeni la-

boratuarlar kazandırılmıştır. Bir bilgisayar laboratuarı öğrencilerin kullanımına sürekli olarak açılmıştır. Bu laboratuarın dışında, bacterial 

leaching, kömür hazırlama, toz, instrumentation and monitoring laboratuarları ve ekipmanları da Bölüme kazandırılmıştır. 

Bu dönemde elektif derslerde de gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Özellikle 4. sınıfda (7 ve 8. dönemler) biri non-teknik olmak üzere 

toplam 18 kredilik elektif dersi bulunmakta, böylece bölüm öğrencilerinin kendilerini geliştirmek istedikleri alanların önü açılmaktadır. 
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Yine bu dönemde eğitim programında dikkat çeken bir diğer noktada, tüm mühendislik bölümleri gibi Maden Mühendisliği Bölümü’nde 

de Mühendislik Etiği (Ethics in Engineering) dersinin zorunlu bir ders olarak verilmesidir.     

ODTÜ mezunları yabancı dil bilgileri yanında, araştırma ve geliştirmeye olan yatkınlıklarıyla endüstrinin istediği özellikleri taşımaktadırlar. 

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü de, madencilikteki bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre her yıl programını gözden geçirmekte ve 

güncelleştirmektedir. Bu bağlamda, eğitim standardını belirlemek, mühendislik eğitimini denetlemek ve bazı standartlar oluşturmak amacı 

ile ABET’e müracaat edilmiştir. Uzun uğraşlar sonucunda oluşturulan standartlarla 1994 yılında ODTÜ’de Kimya Mühendisliği Bölümü ile 

birlikte ABET’e giren ilk bölüm Maden Mühendisliği Bölümü’dür. Bu durum 2003 yılında ikinci defa ve 2009 yılında üçüncü defa geçerli 

hale getirilerek, ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, ABET akreditasyon değerlendirmesinde ABD’ndeki üniversitelere eşdeğer bulunmuş-

tur.

Bu dönemde ODTÜ verdiği diplomalarda çift anadal (kendi bölümlerinde lisans programlarını  başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zaman-

da ikinci dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmesi) ve yan anadal (bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, aynı fakülte-

nin diğer programlarından bilgisini arttırmak amacıyla ders alması) uygulamalarına başlamıştır. Bu sayede Maden Mühendisliği Bölümü’nde 

okuyan öğrencilere çift lisans diploması alma ya da istedikleri bir disiplinde kendilerini geliştirme olanağı sağlanmıştır. Bu çerçevede Maden 

Mühendisliği Bölümü de kendi bünyesinde Kaya Mekaniği ve Mineral Teknolojisi olarak iki ayrı yan anadal (minor program) belirlemiştir. 

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü halen, lisans ve lisansüstü düzeyde maden mühendisliği eğitimi vermek, madencilikle ilgili konularda 

temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bilgi ve bulguları kamuoyunun hizmetine sunma noktasındaki misyonunu kurulduğu ilk günden 

beri taşımaktadır. 

Bölümde, Türkiye’nin dört yanından ve yabancı ülkelerden gelen yüksek nitelikli öğrenciler; İngilizceyi eğitim dili olarak kullanarak, ma-

denlerin güvenli, ekonomik, verimli, çevresel ve toplumsal yönleri ile kabul edilebilir biçimde çıkartılması, işlenmesi ve kullanımına yönelik 

bilgi ve becerilerin edinilmesi sağlanmaktadır.  

Kuruluşundan bu yana ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünde bölüm başkanlığı yapan öğretim üyeleri şunlardır;

Prof.Dr. Hayri Erten  1962-1967 Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu 1988-1991

Kemal Özkal   1967-1969 Prof.Dr. Günhan Paşamehmetoğlu 1991-1997

Prof.Dr. Hayri Erten  1969-1976 Prof.Dr. Çetin Hoşten  1997-2000

Dr. Aktan Tunçöz  1976-1981 Prof.Dr. Tevfik Güyagüler  2000-2003

Doç.Dr. Ender Okandan  1982  Prof.Dr. Ümit Atalay  2003-2006

Prof.Dr. Tacettin Ataman  1982-1984 Prof.Dr Celal Karpuz  2006-2009

Prof.Dr. Zeki Doğan  1984-1985 Prof.Dr.Ali İhsan Arol  2009-

Doç.Dr. Naci Bölükbaşı  1985-1988  

Halen ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü bütün eğitimini İngilizce veren Türkiye’deki tek bölümdür. ÖSYM sıralamasında da maden 

mühendisliği eğitimini seçen en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği bölüm özelliğini de kuruluş yıllarından beri korumaktadır.

Bölüm kaliteli maden mühendisi yetiştirme görevinin yanında endüstrinin birçok problemine de çözüm getiren uygulamalı-araştırma pro-

jeleri yürütmektedir. Ayrıca, bilimsel çalışmalardan çıkarılan ve yurtdışındaki tanınmış dergilerde basılan makaleleriyle de Türkiye’nin en 

önde gelen maden mühendisliği bölümlerinden birisidir.

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümünden bugüne kadar 1357 lisans, 320 yüksek lisans ve 61 doktora unvanlı maden mühendisi mezun 

olmuştur. 
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Akademisyenler

Dr. HAYRİ ERTEN
 1961-1979

ÖMER ESKİCİ 
1964-1965

Doç. Dr. VAN DER KAADEN 
1961-1967

Yrd. Dr. COŞKUN UNAN 
1961-1971

Dr. KLAUS OREL 
1962-1968

Prof. Dr. MELİH TOKAY 
1963-1971

AHMET PEKKAN 
1962-1964

Yrd. Doç. Dr. KEMAL ÖZKAL 
1964-1974

Prof. Dr. W. HOWARD 
BAMES 1964-1965

Dr. ROSHAN BHAPPU 
1962-1965

SUAT SEYHAN 
1963-1969

Prof. Dr. MARTİN WATTS 
1964-1965

HAMZA BATUK 
1962-1964

Dr. AYLA BAYİÇ TANKUT
 1962-1971

Dr. SUAT ERK 
1963-1971

Dr. TEOMAN NORMAN 
1966-1971

Yrd. Doç. Dr. A. TAŞTAN REVİ 
1961-1971

Yrd. Doç. Dr. ERDOĞAN YİĞİT 
1962-1973

Prof. Dr.TACETTİN ATAMAN 
1965-1984

Dr. MEHMET GÜNEY 
1965-1976
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Prof. Dr. M. ZEKİ DOĞAN 
1968-1985

Yrd. Dr. YILMAZ FİŞEKÇİ 
1969-1973

KASIM ÖNDER 
1969-1973

TAHSİN YALABIK 
1969-1984

Pof. Dr. GÜLHAN GENÇTAN 
ÖZBAYOĞLU 1970-2009

Prof. Dr. ABDÜRRAHİM ÖZGENOĞLU
1981-2003

YILDIRIM ÖZBAYOĞLU 
1981-1983

Pof. Dr. ÇETİN HOŞTEN 
1985 - (...)

Pof. Dr. ERDAL ÜNAL 
 1985-2005

SIDDIK AKSOY 
1978-1981

Av. FERİDUN KÖYMEN 
1970-1983

Dr. A. GÜNHAN 
PAŞAMEHMETOĞLU 

1972-1999

Prof. Dr. CELAL KARPUZ
 1981- (...)

Prof. Dr. NACİ BÖLÜKBAŞI
1974 - (...)

Pof. Dr. TEVFİK GÜYAGÜLER
1975 -  (...)

AKİF DİCLE 
1979-1988

ÖMER ÜNVER 
1978-1988

SAVCI ÖZBAYOĞLU 
1978-1988

Doç. Dr. AYDIN BİLGİN 
1979 - (...)

Dr. ALİ ŞAHİN 
1981-1983

Akademisyenler
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Prof. Dr. ÜMİT ATALAY 
1983 - (...)

Dr. İBRAHİM GÜRER 
1987-1988

Prof. Dr. CAHİT HİÇYILMAZ 
1985-2007

Dr. ŞEVKET DURUCAN 
1983-1985

Pof. Dr. H. ŞEBNEM DÜZGÜN 
2007- (...)

NEJDET KÖKSAL
1985-1988

H. HASAN MUMCU 
1984-1994

Yrd. Doç. Dr. NURAY DEMİREL
2007- (...)

Doç. Dr. MUSA KARIKAYA 
1985-1992

Doç. Dr. Levent TUTLUOĞLU 
1985 - (...)

Pof. Dr. ALİ İHSAN AROL 
1986 - (...)

Prof. Dr. NEŞ’E ÇELEBİ
1985-2003

Doç. Dr. AHMET ÜNAL
1987- 1997

Akademisyenler
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Prof. Dr. HAYRİ ERTEN
1962-1967
1969-1977

Prof. Dr. TEVFİK GÜYAGÜLER 
2000-2003

Prof. Dr. ZEKİ DOĞAN
1984-1985

Dr. KEMAL ÖZKAL 
1967-1969

Pof. Dr. ÜMİT ATALAY
 2003-2006

Prof. Dr. NACİ BÖLÜKBAŞI
1985-1988

Dr. AKTAN TUNÇÖZ 
1977-1982

Prof. Dr. CELAL KARPUZ
2006-2009

Prof. Dr. GÜLHAN ÖZBAYOĞLU 
1988-1991

Prof. Dr. ENDER OKANDAN 
1982-1982

Prof. Dr. ALİ İHSAN AROL
2009 - (...)

 

Prof. Dr.GÜNHAN 
PAŞAMEHMETOĞLU

1991-1997

Prof. Dr. TACETTİN ATAMAN
1982-1984

Prof. Dr. ÇETİN HOŞTEN
1997- 2000

Bölüm Başkanları
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Değerli ODTÜ Maden Mühendisliği  Bölümü Ailesi,

Bu yıl, bizlerin yetişmesine önemli katkıda bulunan Bölümümüzün 50  kuruluş yılını kutlama onu-

runu yaşıyoruz. 1970 eylülünde hazırlık okuluna öğrenci olarak girdiğim günden bu yana ODTÜ 

Maden Mühendisliği Bölümünde, 5 ay  Etibank Mazıdağ Fosfat Tesislerinde Mühendis  ve 4 ay kısa 

dönem askerlik görevlerini çıkartırsak aralıksız  40 yıl geçirdim ve ODTÜ Maden Mühendisliği 

bölümünün mezunu ve mensubu olmaktan onur , gurur ve mutluluk duyuyorum.

 40 yıllık  süre içerisinde, Ülkemizde ve yurt dışında saygın , seçkin  aranır bir ailenin mensubu 

olarak üzerime düşen görevleri de elimden geldiğince  yerine getirme gayretini taşıdım ve taşıyo-

rum. Bu kapsamda, öğretim üyeliğinin sorumluluğunun da  gereği  olarak ODTÜ ortalamalarının 

üzerinde  ulusal ve uluslararası dergilerde makale, sempozyum  ve kongrelerde bildiri, araştırma 

raporları hazırladım ve öğrencilerin yetişmesinde katkıda bulundum. 1980 yılından bu yana  Öğ-

retim Görevlis olarak ders vermeye başladığım günden itibaren yaklaşık bir hesapla 1200 civarında 

lisans öğrencisinin yetişmesinde emeğim oldu.Yönetimimde (veya ortak) 20  Yüksek  Lisans tezi 

ve 11 doktora tezi bitirilmiştir.Özellikle doktora mezunlarımdan 6 tanesi Üniversitelerimizde Prof.

Dr. Ünvanı da dahil olmak üzere öğretim üyeliği görevlerini yerine getirmektedirler. Hiç kuşkum  

yok ki onlar da bizlerin bizden önceki  hocalarımızdan devir aldığı “ODTÜ Maden Mühendisliği 

mezunu olmak bayrağını”  onur ve gururla taşıyacaklardır.

Bölümümüz sadece Üniversitelerimizde öğretim üyesi olan mezunlarıyla  değil, yurtdışında biröok  

Üniversitede ve araştırma kuruluşlarında en üst düzeylerde görev alan ve Ulusal endüsrimize hem 

mühendis hemde yönetici olarak hizmet eden mezunlar yetiştirmiştir ve eminim ki bundan sonra 

da bu misyonunu sürdürmeye devam edecektir.

Öğrencilik döneminden başlayarak özgür düşünen , olayları sorgulayan ,eleştiren ve görüşlerini 

açıkça ,çekinmeden her ortamda , ortamın nezaketine uygun olarak söyleyebilen nitelikleriyle 

ODTÜ’lü olmak bir ayrıcalıktır. Biz öğretim üyeleri, hocalarımızdan devraldığımız ve eğitim sis-

teminin de gereği olarak;  öğrencilerimizi,kendi alanlarıyla ilgili konuların ötesinde sanat, spor, 

kültür, siyaset alanlarına da ilgi duyan çağdaş mühendisler olarak yetiştirme gayreti içerisindeyiz.

50. Kuruluş yılını kutlamakta olan Bölümümüzün , bizlerden bayrağı devralacak öğretim üyelerinin 

desteği ve öğrencilerimizin katılımıyla  daha nice 50 yıllara  başarı düzeyini yükselterek  devam 

edeceğinden hiç kuşkum yoktur.Onlara başarılar dilerken , özellikle de ilk kuruluş yıllarında bü-

yük emeği geçen hocalarımız başta olmak üzere tüm öğretim üyesi, araştırma görevlisi, teknisyen 

ve idari personele  çok teşekkür eder şükranlarımı sunarım.

Ağustos 2010

Prof. Dr. Celal KARPUZ
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ÖĞRENCİ GEZİLERİ

Öğrenci gezilerimi aslında ikiye ayırmak lazım. Öğrenciyken olanlar ve Öğretim Görevlisiyken olanlar. Öğrenciyken yaptıklarımı-

zın en önemlisi 1979 yılında, 4. sınıfta iken Tahsin Yalabık ile yaptığımız bir hafta süren Ergani-Maden, Guleman Kromları ve 

Mardin-Mazıdağı Fosfat madeni gezileriydi. Tahsin Hoca yıllarca devlet kurumlarında çalışmış, Etibank Müessese Müdürlükleri 

yapmış, tam bir devletçi, milliyetçi ve vatanseverdi. Bize ‘Maden Kanunu’ ve ‘Maden Değerlendirmesi’ derslerine gelir, disipline ve dürüstlü-

ğe çok önem verir, bize de bunları aşılamaya çalışırdı. Sınavları ‘Take Home’ denilen ev ödevi şeklinde yapar ama birbirimizden kopya çek-

mememiz için sınav kağıdının başına ‘Bu soruları kimseden kopya çekmeden yaptığıma namusum ve şerefim üzerine and içerim’ şeklinde 

bir yazı yazdırıp altına imza attırırdı. Tam bir Cumhuriyet adamıydı. Namus ve şeref her şeyden önemliydi ve yemini bile bunun üzerineydi. 

Kaçımız kopya çekmeden, ya da bir birimize bakmadan evde sınav kağıtlarımızı doldurmuştuk bilmiyorum. Bunu, sizlerin hayal gücüne 

bırakıyorum. Öğrencilerimizden Pir Ali Bakır’ın 1981 yılında ODTÜ Maden Bölümünün Hocaları için yazdığı şiirin Tahsin Bey için olan 

kısmı size bir fikir vermesi bakımından önemlidir.

Tahsin Bey anlatırken sınıf dinlerdi

Hey gidi hey, o günler ne günlerdi

İsteseydi herkes dersten gümlerdi

Yanar da bizim maden dumanı tütmez

Devama oldukça önem verirdi

Müzmin devamsızlar derse gelirdi

Doğrusu bizleri iyi bilirdi

Yanar da bizim maden dumanı tütmez

Tahsin Bey’in böyle bir haftalık gezisi hem bizim için hem kendi için bir ilkti ve son da olacaktı. 

Okul bize bir Mercedes 309 midibüs vermişti bu gezi için. Cumhuriyetin ilk on-on beş yılında yapılan bu üç madeni gezdik bir hafta bo-

yunca. Tahsin Hoca, midibüsün en önünde oturur bizim arka tarafta yaptığımız taşkınlıklara göz ucuyla dahi bakmazdı. Otobüsün camını 

açmaya çalışırken camın kırılmasına sebep olan arkadaşımıza bile en ufak bir şey ne söyledi ne de imada bulundu. O gezide biz, madencilik 

yanında doğudaki geri kalmışlığı, vatandaşların Türkçe bile bilmediklerini, evlerin hayvan damı gibi olup ama TV antenlerinin Suriye’ye 

çevrili olduğunu gördük. Atatürk’ün her köye okul götürme ve halkı eğitme programı ne yazık ki ölümünden sonra yarım kalmış gibi gö-

rünüyordu. 

Hani insan, bir mevki sahibi yetkiliyi eleştirir, ama bir görev verilip de o mevkide masanın başına oturunca birçok şeyin yapılamadığı ya 

da yapılmaması gerektiğini görür ya biz de önce öğrenci sonra öğretim görevlisi olunca, bu durumlar için söylenen deyim gibi masanın her 

iki tarafında da oturmuş olduk. Asistan (şimdiki adı araştırma görevlisidir ve zannedersin ki hep araştırmayla uğraşır) olarak yaptığım ilk 

öğrenci gezisi 1981 yılında hocamız Gülhan Özbayoğlu’nun başkanlığında Keçiborlu kükürt işletmesine olandı. Bu maden de Cumhuriyetin 

ilk yıllarında açılmıştı. Ancak politikacıların fazla adam yerleştirmeleri ve tesise yeni yatırımlar yapmamaları yüzünden diğer madenler gibi 

yavaş yavaş zarar etmeye başlamıştı. Biz yine okulun bize tahsis ettiği Mercedes 309 tipi midibüsle gezimizi yapıyorduk. O seneki sınıf çok 

değişik, sosyal bir sınıftı. Kanun çalanlar, ut çalanlar, Türk sanat müziği icra edenler hep o sınıftaydı. Yolculuklarımız şarkılı sözlü eğlence 

içinde geçiyordu. Kükürdün nasıl çıkarıldığını, nasıl temizlenip zenginleştiğini ve eritilerek ziraatta kullanılan saf kükürdün nasıl elde edil-

diğini öğrendikten sonra artık Ankara’ya geri dönüyorduk. Hızımız saatte 80-90 km civarıydı. Ama birden ‘GÜM’ sesiyle irkildik. Gülhan 

Hanım ve ben önde olanları seyrediyorduk. Şoför tüm gücüyle direksiyonu zapt etmeye çalışıyordu ama görünmez bir güç direksiyonu sağa 

çekiyordu. Belli ki sağ ön lastik patlamıştı. Adım adım yol kıyısına doğru sürükleniyorduk. Önce yol ile arazi arasındaki seviye farkı fazlaydı, 

oraya düşmememiz gerekiyordu, sonra seviye farkı neyse ki azaldı. Zaten şoförün de gücü direksiyonu düzgün tutmaya yetmiyordu. Ve 

sonunda tarlaya girip ön tekerlekten toprağa saplandık. Devrilmememiz büyük şanstı ve bu biraz da şoförümüzün ustalığındandı. Çok ucuz 

atlatılmış bir kazaydı. Yaralanan bile yoktu. Sadece Gülhan Hanım çok korkmuştu. 

Neyse kolonyalar serpilip sular içildikten sonra toprağa saplanan aracı kurtarmak ardından da lastiği değiştirmek bir midibüs dolusu 
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öğrenciyle zor olmadı. Tekrar yola koyulduğumuzda moraller bozuk, suratlar asıktı. Nedense kendimi, insanları neşelendirmek zorunda 

hissettim. Midibüsü tarladan çıkarmış, lastiğini değiştirmiş, eskisi gibi yolculuk yapıyorduk. Yamulan bir-iki çamurluk dışında hiçbir hasar 

yoktu. Suratlar niye asıktı? Hemen çeşitli espriler ve komiklikler yaparak üstümüze çöken kara bulutları dağıttım. Tekrar herkes eski neşe-

sine kavuşmuştu. Ama iş, hatta özel hayatımda dahi her zaman kontrollü davranan ben o midibüste yaptığım ‘show’ ları hatırladıkça hâlâ 

biraz utanırım.

Türkiye’de ve Dünya’da değişim sürüyordu. Artık öğrenciler farklıydı. Devletin politikaları da farklıydı. Okul, öğrencilerin teknik gezileri 

için otobüs vermiyor, onun yerine para verip otobüs kiralamamız isteniyordu. Devlet teknik gezilerden bile elini-ayağını çekiyordu. Geziler 

iki-üç katına bile mâl olsa liberalleşme devam edecekti. Bölümümüzün hocalarından Ümit (Atalay) Ağabey kendi dersi için Murgul’a bir 

gezi yapmaya karar verdi. Yaklaşık on sekiz saat sürecek bir yolculuk. Aslında Gülhan Hanımla ortak ders verdikleri için Gülhan Hanım da 

gelecekti ama o, her zamanki gibi bir gece önce rüyasında trafik kazası yapacağımızı görmüş ve gelmekten caymıştı. Bizim onsuz gitmemizi 

istiyordu. Bunu daha önce de yaptığı için çok şaşırmamış, yola koyulmuştuk. Gülhan Hanım, her gezi öncesi rüyasında kaza görür ama bir 

şey olmazdı. Bir kez, Keçiborlu gezisi öncesi görmemişti onda da kaza olmuştu!

Ümit Hocayı bilen bilir. En yumuşak, en toleranslı hocalarımızdan biridir. Kızsa bile içine atar. Kiraladığımız otobüsün kaptanı bir ara 

teybi açmak gafletinde bulundu. Kaset bitince bir öğrenci başka kaset getirip onu çalmasını istedi. Pop müzikti. O kasetin ilk yüzü bitince 

başka bir öğrenci bir türkü kaseti getirip onu koydu teybe. Bu kasetin ilk yüzünün tamamını bile dinleyemedik. Başka bir öğrenci gelip onu 

çıkardı. Bir Rock müzik kaseti koydu. Artık ‘Değiştirebilir miyiz, dinliyor musunuz?’ diye sormuyorlardı. İki-üç parça sonra o kaset de de-

ğiştirildi başka biri tarafından. Tekrar pop müzik miydi hatırlayamıyorum. Başım sinirden mi yoksa gürültüden mi ne ağrımaya başlamıştı. 

Ümit Hoca’nın gözüne bakıyor bir tepki vermesini bekliyordum. Ama o, tepkisini bir türlü veremiyordu. ‘Hoca bu nesil böyle ne yapalım’ 

deyip beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Artık otobüsün arkalarından sürekli bir kaset geliyor, teybin içindeki çıkıp yenisi konuyordu ama 

bir kasette bir parçayı bile başından sonuna kadar dinleyemez olmuştuk. Ve sonunda teyp bozuldu. Bizler şöyle duralım şoförün kendisi 

bile teybin bozulduğuna sevindi. ‘Oh be hayat varmış!’ dedik. İlginç olan kaset gönderip çaldıranların hepsinin ‘walkman’i vardı. Ama top-

lum değişiyor, daha bencil, başkasını rahatsız edebileceğini düşünmeyen, kimseye saygısı olmayan ve zor tatmin olan bir nesil yetişiyordu. 

Gittiğimiz maden müesseselerinde önümüze çıkarılan yemekler bile öğrenciler tarafından beğenilmiyordu artık. Hocaların ‘Teşekkür ederiz, 

bizi çok iyi ağırladınız.’ dediği ortamda öğrenciler ‘Yani şimdi bunu mu yiyeceğiz?’ diye homurdanıyordu. Değişim tüm hızıyla sürüyordu.

Ama disiplinin önemini anlatan şöyle bir hikaye’yi de anlatabilirim sizlere. ‘Endüstriyel Minerallerin Zenginleştirilmesi’ adlı dersimde öğ-

rencilerin isteği üzerine Eskişehir-Kırka Boraks madenine günü birlik gezi yapmaya karar verdik. Böyle gezi programları yapılırken herkes 

istekli olur, gezinin yapılacağı gün ya sınavları olduğu gerekçesiyle, ya da hastalık gibi bahanelerle katılım son derece az olurdu. Hiç unut-

mam Aydın Hoca’nın bir gezisinde bir kız öğrenci, madene geldiğimizde otobüsten aşağı bile inmemişti. Belli ki zorla geliyordu. Bu yüzden 

‘Gelecekler adlarını yazdırsın, bu geziyi isteyen sizsiniz, geleceğiz deyip de gelmeyen olursa açık söylüyorum yakarım’ diye tehdit ettim. 

Buluşma saatinde herkes yerindeydi. Sadece Eşref diye bir öğrenciyi Ümitköy kavşağından alacaktık. Gezi günü Ümitköy kavşağında on 

beş dakika bekledik ama Eşref gelmedi, biz de hareket ettik. Hafiften canım sıkılmıştı. Çünkü Eşref dürüst bir çocuğa benziyordu, evliydi 

ve kısmi zamanlı (part time) olarak okulun sağlık merkezinde çalışıyordu. Bir-bir buçuk saat sonra Eşref beni cep telefonumdan aradı. ‘Ço-

cuğunun gece ateşlendiğini, hastaneye kaldırıldığını, şimdi iyi olduğunu ve kendisinin Eskişehir’de bize yetişip geziye katılacağını’ söyledi. 

‘Gelmene gerek yok’ dedimse de hakikaten Eskişehir’de bize yetişti. Çocuğunu hastanede annesiyle yalnız bırakmıştı. Şimdi düşünüyorum, 

acaba disiplinim fazla mı katıydı?

Küre’den Samsun’a

Ankara’dan Kastamonu-Küre’ye Gülhan Hanım ve Ümit Ağabey ile birlikte benim sarı renkli 1977 model Murat 131 marka arabamla git-

miştik. 1983 yılıydı galiba. Bir araştırma projesi almak için uğraşıyorduk. Arkamızdan Profesör Dr. Zeki (Doğan) Bey de gelecek oradan 

Samsun izabe tesislerine gidecektik. Küre’de bakır madeni vardı. Orada çıkarılıyor, zenginleştiriliyor ama metalik bakır elde etmek için 

Samsun’a gönderiliyordu. Küre’den Samsun’a gitmek için çok yol vardı ama Gülhan Hanım her yoldan korkuyor, virajsız, karsız, buzsuz 

bir yol arıyordu. Ankara’dan Küre’ye gelirken de Çankırı ve Ilgaz üzerinden gelmek varken Ilgaz dağlarının karlı ve buzlu olması ihtimaliyle 

yolumuzu uzattırmış, bizi Karabük üzerinden Kastamonu’ya getirtmiş, aşağıdaki diyalogu yaşamamıza sebep olmuştu. Çünkü Karabük’ten 

Kastamonu’ya gelirken bir kasaba girişinde trafik polisi bizi durdurmuştu.

-Ehliyet, ruhsat

-………(çıkarıyorum)
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 Uzun, uzun inceliyor

-Sigorta poliçesi

-Buyurun

-İlk yardım çantası

-……….(çıkarıp veriyorum)

 İçindeki tentürdiyot’a kadar bakıyor

-Takoz, çekme halatı

-……….(bagajda yerini gösteriyorum)

-Radyonun ruhsatı (o zaman böyle bir uygulama vardı ve polis kesin bu yoktur diye düşünüyor)

-Buyurun

-Yangın söndürücü (o zaman bu mecburi değildi)

-O yok, ama bu mecburi değil ki

-Hayır yasa çıktı, nereye gidiyorsunuz?

-Küre’ye, biz ODTÜ’de hocayız, Küre’ye araştırma yapmaya gidiyoruz 

diye araya giriyor Ümit ağabey

-Bakın kasabanın çıkışında bir ekip var, onlar da size yangın söndürücüsü soracaklar, siz iyisi mi kasabadan bir yangın söndürücüsü alın

-Sağ olun, teşekkür ederiz, deyip ayrılıyoruz yanlarından. Arayıp sorup bir yangın söndürücü ediniyoruz. Tabii kasaba çıkışında öyle bir 

ekip yoktu. Yaşanan olayları ‘Polis herhalde yangın söndürücüsü satıcısına bir katkıda bulunmak istedi.’ diye yorumlayıp yolumuza devam 

ediyoruz.

Sonuçta Küre’den Samsun’a; Kastamonu, Taşköprü, Hanönü ve Sinop’tan geçerek gitmeye karar verdik. Böylece tarihi ve Sabahattin Ali’nin 

yazdığı ‘Aldırma Gönül aldırma’ türkülerinin esin kaynağı olan Sinop kalesini de görmüş olacaktık.

Kastamonu’dan sonra yol, dağ köylerinden geçiyordu. Köy yerlerinde köpek olur bilirsiniz. İklim soğudukça köpekler de biraz daha sal-

dırganlaşır. Ben köylere girdikçe iki-üç köpek havlayarak arabanın üzerine koşuyor, bir süre de peşimizden geliyorlardı. Her çıkan köpek 

sürüsü için yavaşlamak zorunda kalıyordum. Bir süre sonra benim de sabrım taştı. Önce yavaşlamamaya başladım. Gülhan Hanım’ın ‘Aman 

dikkat et’ ikazlarını dinlemiyordum. Daha sonraları artık yolculuktan mı, köpeklerin anlamsız saldırmalarından mı sıkıldım bilmiyorum, 

saldırıp havlayan köpeklerin üzerine sürmeye başlamıştım. Gülhan Hanım ve Zeki Bey ‘Aman dikkat, ezeceksin’ diye bağrışıyorlardı. Aslında 

köpekler arabanın yönünü ve hızını öyle ayarlıyorlardı ki araba her seferinde onlara teğet geçiyordu. Sen kaçarsan onlar sana yaklaşıyor, sen 

onlara doğru direksiyonu kırarsan biraz geri çekilerek yine arabanın teğet geçmesini sağlıyorlardı. Bunu gözlediğim için endişe etmiyordum. 

Fakat daha yukarıdaki dağ köylerinden geçmeye başladığımızda köpeklerde bir hareket yoktu. Yere kıvrılmış, tepkisiz olarak bize bakıyor-

lardı. Sürekli olarak ‘Aman dikkat’ şeklindeki uyarılarını dikkate almadığım Zeki Bey intikamımı şu sözlerle aldı; 

-Cahit bak buraya aşağı köylerdeki köpeklerden haber gelmiş, ‘Çok tehlikeli, çılgın bir sürücü var, oraya doğru geliyor sakın havlamayın’.

Zeki Bey’in ince esprileri vardı. Adı gibi zeki bir insandır. Yine bu yolculukta Gülhan Hanım’la bir ortak dostlarından bahsediyorlardı. Adam 

evlenmiş ama anlaşamamış ve boşanmıştı karısından. Bir süre sonra (hormonların etkisiyle olsa gerek) eski eşiyle tekrar evlenmiş. Önce 

mutlu mesut yaşıyorlarmış ama birden tekrar boşanmışlar. Gülhan Hanım ‘Ne oldu, neden boşandınız?’ diye sorduğunda beyefendi, ‘Aynı 

hatayı ikinci kez yaptım.’ diyerek o kadınla evlenmesinin hata olduğunu ifade etmiş. Bu konuşmadan yaklaşık yarım saat kadar sonra konu 

aşk ve evliliğin nasıl olması gerektiğine gelmişti. Ben ‘İnsan evlendikten yirmi yıl sonra bile eşine ben dünyaya bir daha gelsem yine seninle 

evlenirim.’ diyebilmelidir ki o evliliğin güzel olduğu anlaşılsın dedim. Bu sözüm üzerine Gülhan Hanım;

-Bak Savcı da (eşi) bana aynı şeyi söyler, ‘Dünyaya bir daha gelsem yine seninle evlenirim’ der

diye söyleyince Zeki Bey bu fırsatı kaçırmadı.

-Yani ayni hatayı ikinci kez mi yaparmış?

Bu, yerine tam oturmuş bir espriydi. Gülhan Hanımın tüm tepkilerine rağmen Zeki Bey’e tezahürat yapmamak olmazdı.    

Cahit HİÇYILMAZ
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NEREDEN NEREYE

Yıl 1969 Samsun OndokuzMayıs  Lisesi son sınıf öğrencisiyim. O yıllarda ODTÜ’nün giriş sınavı 

ayrı yapılıyordu. Okul Müdürümüz sınıfımıza gelip ODTÜ Giriş sınavı formlarını dağıttığında 

ben ODTÜ’yü hiç düşünmediğimden form bile almamıştım. Her nasılsa annem bundan haberdar 

olmuş ve o yıllarda oğlu ODTÜ’de okuyan bir akrabamızın ODTÜ hakkındaki övücü sözlerinden etki-

lenmiş olmalı ki beni ODTÜ giriş sınavına girmeye ikna etmişti.   Sınavda başarılı olduğumu önce gazete-

de yayınlanan liste’den öğrenmiştim. Üniversitelerarası giriş sınavındaki puanım da iyi olmasına rağmen 

ailemin ısrarı ile ODTÜ’nün yolunu tutmuştum. Denizi olmayan bir şehirde yaşamak bana başlangıçta 

çok zor gelmişti.  Ancak o yıllarda sık sık tekrarlanan boykotlar nedeniyle  her fırsatta Samsuna gidiyor  

olmam deniz hasretimi gidermede yardımcı olsa da, bazı komşularda  benim Üniversitede okuduğuma 

dair şüpheler doğuruyordu. Bunu bana sordukları kinayeli sorulardan anlıyordum.  O yıllar zor yıllardı. 

Bizim  kampus için olmasa da  Ankara’ya  indiğimizde can güvenliği sorunu vardı. ODTÜ’lü olmak hedef 

olmak için yeterli bir sebep idi. Sonuçta  biraz da şansın yardımıyla bu yılları zarar görmeden  geçirdim ve 

bölümümüzden mezun oldum. Benimle birlikte mezun olanlar ODTÜ tarihinde bir ilk ve son olan Ek dö-

nem mezunu sıfatını kazandılar. Zira 1974-1975 eğitim  yılı ikinci döneminde ODTÜ de öğrenci boykotu 

olmuş bir grup öğrenci sınavlara girerek haziranda diploma almış  , benim de için de olduğum büyük bir 

çoğunluk ise  boykota destek verdiği için ancak 1976 yılı ocak ayında mezun olabilmişti. Sonrasında yine 

hiç aklımdan geçirmediğim yüksek lisans ve Doktor programları ile devam eden öğrenciliğim, ve bunlarla 

paralel  giden öğrenci,araştırma ve öğretim  asistanlığı olarak sıralanan asistanlık yıllarım.  Hocam Zeki 

Doğan’ın ABD’ gitmesi nedeniyle verdiğim Cevher Hazırlama  Tasarım dersi ile  bir şeyler öğretebilmenin 

verdiği hazzı tattım. İlk  olarak ders verdiğim ve birlikte zengin olmanın hayali ile spor toto oynadığım 

öğrencilerimizden Pir Ali Bakır’ın  bölümümüz ve öğretim üyelerimiz için  yazdığı    şiiri  kendisinden 

izin almadan  yüzlerde az da olsa tatlı bir gülümseme yaratacağına inanarak aşağıda ek olarak vereceğim. 

Öğretim görevlisi olduğum yıllarda bir yandan da çok şeyler öğrendiğim uygulamalı araştırmalar da yoğun 

görev almam doktora çalışmalarımı oldukça uzatmıştı. Nihayet doktorayı yedi yılda tamamlamam, sonra 

yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanları. Nereden nereye ? Bir zamanlar öğrenci olarak kolçaklı 

sandalyelerini  ve sıralarını doldurduğum sınıflarımızda ve amfimizde şimdi ders veriyor olmanın  gururu.  

Yine  kendilerinden çok şeyler öğrendiğim  ve öğrencisi olmaktan zevk duyduğum öğretim üyeleri  ile  

birlikte bölümün akademik kadrosunda görev yapmanın onuru. Herhalde  öğrencilerinin profesör unva-

nını aldığını gören hocalarım da bununla gururlanıyordur. Bölümümüzün 50. Yılını kutlarken  üzerimde 

emeği olan öğretim üyelerimize  ve Bölümümüzün bir marka olmasına katkıda bulunan öğretim üyelerine 

teşekkür ediyor, aramızdan ayrılarak sonsuzluğa ulaşan  öğretim üyelerimizi  ve sınıf arkadaşlarımı rah-

metle anıyorum. Öğretim üyesi, idari ve hizmetli personeli , mezunları ve öğrencileri ile  büyük bir aile 

olan ODTÜ maden Mühendisliği Bölümüne nice başarılı 50 yıllar diliyorum. 

Prof.Dr. M. Ümit ATALAY
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Baba Zeki Beyimiz vardır hanede
Okumaz not verir zatı-şahanede
Korkudan çalışırdık bizler yinede 
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
Karotların çapını ezberletirdi 
Kopyasız geleni çok terletirdi
Espiri yapınca serinletirdi
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
Kimi beydi, kimi kendince Paşa
Seslenirdik padişahım ‘çok yaşa’
Hükmederdi göğe toprağa taşa
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
Sorusu var cevabına güç yetmez
Notları var 20-30 hiç bitmez
O sınav gülüşü aklımdan gitmez
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
 Kimi asık surat kimi Güyagüler
Sınavlar yarıştır zamansız biter
Ne düşünce, ne yorum notlardan döküntüler
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
Biraz futbolu bilse böyle gam yemem
Futbol öyleyse karete nasıl bilmem
Kazara bale yapsam öyle dökülmem
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
Bizim Gülhan hanım sınav meleği
Elemiş kömürü asmış eleği
Ocakta unutmuş kazma ile küreği
Yanarda bizim maden dumanı tütmez

Doldurunca tahtayı mümkünse anla
Figürler, şemalar hepside tonla
Ve finalden çıkardık acı bir sonla
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
Akif Beyin çizimleri bol olur
Uğraşmaktan insana bir hal olur
Haftada tam on saata mal olur
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
Bir proje yaptım görmeğe değer
Neresi doğrudur bilmeye değer
Fiyat hesaplarım gülmeye değer
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****                   
Varıp Naci Beyin dersine gittim
Ağzından bal aktı, eridim bittim
Ol sebepten bende dersi terk ettim
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
Dersi sıkıcı amma şakası hoştu
Sınıfa girenler sanki sarhoştu
Şiir yazdım onlar okudu, coştu
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****                 
Tahsin Bey anlatırken sınıf dinlerdi
Hey gidi hey, o günler ne günlerdi
İsteseydi herkes dersten gümlerdi
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
Devama oldukça önem verirdi
Müzmin devamsızlar derse gelirdi
Doğrusu bizleri iyi bilirdi
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
 

Aydın Beyi anlayamadık gitti
Ağzı var dili yok, ders öyle bitti
Sınıf çoğunluğu DD’ye fitti
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
İnanıp derslerine iki galeri açtım
Stres ölçmeye gittim şaşırdım kaldım
Galeriler yok olmuştu morardım kaldım
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
Celalim celalim allı celalim
Kaya mekaniğinden kaldı celalim
Şimdi hoca oldu ballı celalim
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
Öğretme çabası büyük doğrusu
Fakat öğrenciler soba borusu
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
Bir Ümit kalmıştı elde ayakta
Kendini boğdurdu telde duvakta
Bulaşık yıkayacak artık mutfakta
Yanarda bizim maden dumanı tütmez
*****
Kafayı bu defa toto ya taktı
Hiç sınıf geçmedi hep on da çaktı
O şansıyla birde bize ortaktı
Yanarda bizim maden dumanı tütmez 

MADEN

PİRALİ  BAKIR
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PİRALİ  BAKIR

BÖLÜMÜMÜZ 50 YAŞINDA

Bölümümüzün kuruluşunun 50. yılını kutlarken ben de bu sürecin 40 yılında asistan ve öğre-

tim üyesi olarak görev almış olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.

Görev yaptığım 40 yıl içinde mezun olan meslektaşlarımız ile birlikte pek çok anımız olmuş-

tur. 50 yıl içinde, ülke ve dünya sorunlarına kayıtsız kalmayan, bilgili ve meslekte kendini yetiştirmiş, 

yeniliğe açık, bilinçli, ODTÜ geleneğini yansıtan pırıl pırıl 1000’den fazla öğrencimizin mezuniyetine 

katkı sağlamak ve şahit olmaktan daha fazla gurur verebilecek ne olabilir?

Benim dönemim, yani 68’li yıllar, sık sık boykotların yapıldığı bir dönemdi. Uzun süreceği belli olan 

bir boykot döneminde, mekanize yer altı kömür ocağı ve tesislerinde staj yapmak için Avusturya’ya 

gitmiştim. Staj süresince formda kalmak için tesislerin olduğu şehrin futbol takımı ile antremanlara 

çıkıyordum. Stajın bitmesine yakın, kulüp idarecisinin bana getirdiği,  ODTÜ’den oradaki üniversi-

teye naklim, burs dahil her türlü olanağı sağlayacağı şeklindeki teklifi ve verdiği uğraşı hala hatırlıyo-

rum. Bu teklifi kabul etseydim ODTÜ’lü olma şansını kaybetmiş olacak ve ODTÜ’lü olma gururunu 

yaşayamayacaktım.

Bölümümüzden yetişen ve iş yaşamına katılan, katılacak olan tüm mezunlarımız; kendinize güvenin, 

mesleğinize sahip çıkın, bilginizi, sosyal yaşamınızı daima geliştirin, ülke ve dünya sorunlarına ilgini-

zi eksik etmeyin ve asla yılmayın.

Bölümümüzün kurulmasına, gelişmesine katkı yapan tüm öğretim üyelerimize, mezunlarımıza ve 

öğrencilerimize,  50.yıl kutlamasına katılan, emek veren herkese teşekkür ederim.

Daha nice kutlamalara

Sevgilerimle,

Prof.Dr.Tevfik GÜYAGÜLER
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50. Yıl Anı Defterinden
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50. Yıl Anı Defterinden
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50. Yıl Anı Defterinden
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50. Yıl Anı Defterinden
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50. Yıl Anı Defterinden
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50. Yıl Anı Defterinden
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MEHMET AÇIKGÖZ
Uzman

İSMAİL CİVAN
İdari Amir

NURAY ASLAN
Sekreter

GÜLCİHAN AKIMAN
Bölüm Sekreteri

MEHMET ÇAKIR
Teknisyen

İBRAHİM ATASEVER
Kantinci

MERİH MUTDOĞAN 
AKİT

Sekreter

REHA ÇAKIR
Mal Sorumlusu

NİZAMETTİN AYDEMİR
Teknisyen

AYTEKİN ARSLAN
Teknisyen

SATILMIŞ ÇUBUK
Hizmetli

HACI BUZLUK
Teknisyen Yardımcısı

TÜZÜN DENLİ
Bölüm Sekreteri 

MUSTAFA GAYRETLİ
Hizmetli

TUNCER GENÇTAN
Teknisyen Yardımcısı

ADNAN GÜRBÜZ
Hizmetli

TAHSİN IŞIKSAL
Teknisyen

HAMİDE KAN
Bölüm Sekreteri

RUHSAL KANSU
Sekreter

İSMAİL KAYA
Teknisyen

İdari ve Teknik Personel
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İdari ve Teknik Personel

TÜLAY KAYAHAN
Sekreter

HALİL OSAN
Hizmetli

İMREN KIZIER
Sekreter

METİN KILIÇ
Teknisyen Yardımcısı

CEMAL ÖZTÜRK
Kantinci

YUNUS KOÇAK
Teknisyen

SAMİ KILIÇ
Teknisyen

MEHMET ÖZDEMİR
Kantinci

HAYATİ MERGEN
Mal Sorumlusu

SÜLEYMAN KIRICI
Mühendis

HÜLYA SAKINMAZ
Bölüm Sekreteri

MEHMET ALİ OKSAN
Hizmetli

KASIM SAYILIR
Hizmetli

AŞIR TOSUN
Hizmetli

HAKAN UYSAL
Teknisyen

FİLİZ YALÇIN
Sekreter

ÜNAL YAZICI
Teknisyen
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1960  > 1961 > 1962 > 1963 > 1964 > 1965

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978 
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988 
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1960
1961
1962
1963
1964
1965
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1960 > 1961 > 1962 > 1963 > 1964 > 1965 
1960; Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti 

kuruldu.1960; ABD’li Theodor Maiman ilk lazer taban-

casını gerçekleştirdi. 1961; Belçika Kongosu’nun ilk baş-

bakanı Afrikalı milliyetçi lider Patrice Lumumba öldürül-

dü. 1961; SSCB’nden Yuri Gagarin uzaya giden ilk insan 

oldu.1961; İki Almanya’yı birbirinden ayıran Berlin Duvarı 

inşası başladı.1961; SSCB ile Arnavutluk arasındaki dip-

lomatik ilişkiler koptu. 1962, Fransa’da yapılan halkoyu 

yoklaması sonucunda Cezayir’in bağımsızlığından yana 

sonuç çıktı.1962, ABD Küba’daki füzelerin çekmesini is-

temesi üzerine SSCB, savaş çıkması olasılığı üzerine bu is-

teğe uymak zorunda kaldı. 1962; 

Güney Afrikalı siyah lider Nelson 

Mandela tutuklandı. 1962; Ünlü 

müzik topluluğu Beatles, ilk pla-

ğının kaydını yaptı. 1963; Martin 

Luther King, ırk ayrımına karşı 

Washington’da başlatılan yürü-

yüşte 200 bin göstericiye önderlik 

yaptı.1963; JF Kennedy, Dallas’ta 

öldürüldü. 1964; ABD’nde IBM 

şirketi ilk kelime işlemciyi üretti. 

1964; Vietnam’da Amerikan as-

keri işgali başladı. 1964; Filistin 

Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kuruldu. 1964; Hindistan Baş-

bakanı Jawaharlal Nehru, 74 yaşında öldü. 1965; Charles 

de Gaulle 1965’teki genel seçimlerde bu sistem sayesin-

de yeniden Fransa’da cumhurbaşkanı seçilmiştir. 1965; 

Pakistan’da günlerce süren kasırgalar sonucunda yaklaşık 

30.000 kişi öldü ve ülke ekonomisi büyük bir yıkım yaşadı. 

1960; 27 Mayıs İhtilali. Türk Silah-

lı Kuvvetleri yönetime elkoydu.1960; Türkiye’de yedinci 

genel nüfus sayımı yapıldı. Sayım sonucu nüfusumuz 27 

milyon 754 bin 820 kişi olarak belirlendi. 1961; Kuru-

cu Meclis yeni Anayasa’yı kabul etti.1961; Yassıada’da 

DP’lileri yargılamakta olan Yüksek Adalet Divanı’nın aldı-

ğı kararlar açıklandı. Sanıklardan 15′i idam cezasına, 31′i 

müebbet hapse, 408′i de çeşitli hapis cezalarına çarptırıl-

dı. Eski Başbakan Adnan Menderes İmralı Adası’nda idam 

edildi.1962; Ankara Harp Okulu komutanı Albay Talat 

Aydemir ve arkadaşları hükümet darbesine kalkıştılar. Dar-

be bastırıldı. 1963; Talat Aydemir’in ikinci defa başarısız 

darbe teşebbüsü. İlkinde affedilen Aydemir ve 7 arkadaşı 

bu kez affedilmeyerek ve idam ce-

zasına çarptırıldı. 1963; Kıbrıs’ta 

EOKA planları gündeme geldi. Bu-

nun üzerine TSK jetleri ilk defa Kıb-

rıs semalarında göründüler.1964; 

Türk hükümetinin Kıbrıs’a müda-

hale kararı alması üzerine, ABD baş-

kanı Johnson, İnönü’ye sert bir mektup gönderdi. 1964; 

Kıbrıs’ta Rumlarla yaşanan olaylar sonucu TSK jetleri askeri 

hedefleri bombalamaya başladı. Pilot Yüzbaşı Cengiz To-

pel şehit oldu. 1965;yılında Cumhuriyet Senatosu başkanı 

olan Kayseri Bağımsız Senatörü Suat Hayri Ürgüplü baş-

kanlığında AP, YTP, CKMP’li üyelerden oluşan yeni hükü-

met kuruldu. 20 Şubat 1965-27 Ekim 1965 arasında kısa 

bir süre görevde kalan hükümet Türkiye’nin en kısa süreli 

hükümetlerinden biri oldu. 1965; 10 Ekim 1965 tarihinde 

yapılan genel seçimlere yeni başkanı Süleyman Demirel’in 

liderliğinde giren Adalet Partisi, oyların yarısından fazlasını 

alarak, tek başına hükümeti oluşturmuştur. Ülke siyasetin-

de ilk defa boy gösteren Demirel, çok uzun bir dönem bu 

konumunu korumuştur.   

dünya   türkiye

27 Mayıs ve Cemal GÜRSEL 
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1960  > 1961 > 1962 > 1963 > 1964 > 1965

1960 > 1961 > 1962 > 1963 > 1964 > 1965 
1960; Halıköy/İzmir Cıva İşletmesi 

kuruldu.1960; Ülkemizin en önemli iki madencilik kuru-

luşu olan MTA ve Etibank’ın kuruluşlarının 25. Yılı kutlan-

dı.1961; Amerika Ereğli Demir 

Çelik Tesisleri’ne 130 milyon do-

lar kredi için anlaşma imzaladı. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası 

(ERDEMİR) tesisleri, 42 ay süren 

inşaat ve montaj aşamalarından 

sonra, Eylül 1964’den itibaren 

deneme üretimine alındı.1961; Ankara’dan Almanya’ya ilk 

işçi kafilesi gönderildi. Özel bir uçakla 93 maden işçisi git-

ti.1962; İTÜ Maden Fakültesi bünyesinde Metalurji, Pet-

rol ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerine öğrenci kabulüne 

başlandı.1963; İTÜ Maden Fakültesi bünyesinde Cevher 

Hazırlama ve Metalurji laboratuarları kuruldu.1964; EKİ 

binalarında faaliyetini sürdüren TMMOB Maden Mühen-

disleri Odası Zonguldak Şubesi, halen faaliyetlerini yü-

rütmekte olduğu tarihi binaya taşındı. 1964; Bandırma/

Balıkesir Boraks İşletmesi kuruldu.1965; Karadon kömür 

ocaklarında çalışan 5.000 işçi liyakat zammı dağıtımın-

da işverenle sendika arasındaki işbirliğini protesto etmek 

amacıyla direnişe geçmiştir.1965; Seydişehir-Konya Alü-

minyum İşletmesi kuruldu.1965; Kozlu, Karadon, Gelik, 

Kilimli kömür üretim ocaklarında çalışan maden işçilerinin 

madene inmeyerek başlattıkları grev kana bulandı. Meh-

met Çavdar ve Satılmış Tepe isimli işçiler sivil inzibatların 

silahlarından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Çıkan 

olaylarda 14 maden işçisi ile 12 asker yaralandı .

1960; ODTÜ’nün ilk Türk rektörü olarak 

Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu atanmıştır. 1960; ODTÜ ilk 

mezunlarını 1960 Haziran ayında vermiştir. Bu dönem-

de Makina Mühendisliği Bölümü’nden 11 ve Mimarlık 

Bölümü’nden 19 öğrenci toplam 30 kişi mezun olmuştur. 

1960; 1960 yılında ODTÜ’nün şimdiki yerleşkesinin bu-

lunduğu Karakusunlar, Yalıncak ve 

Taşpınar köylerinin arazileri istim-

lak edildi. 1961; Şubat 1961 tari-

hinde Rektörlük görevine Prof. Dr. 

Seha Meray atandı.1961; 21 Ka-

sım 1961 Kemal Kurdaş ODTÜ’de 

rektör olarak göreve başladı.1962; 

Kemal Kurdaş ODTÜ rektörlük 

görevine geldikten hemen sonra 

ODTÜ Kampüsü için açılan mimari yarışmayı kazanmış 

olan Behruz Çinici ve eşi Altuğ Çinici ile bir araya gelmiş ve 

inşaat çalışmaların en kısa zamanda başlamasını sağlamış-

tır. 1962; ODTÜ kampüsü  içerisinde, 1962 yılı sonlarında  

ilk olarak 1 ve 2 no’lu   A Tipi yurtların temeli atılmıştır. 

1963; Eylül ayında söz verildiği gibi Mimarlık Fakültesi bi-

nası tamamlanmış ve 1 Ekim 1963 tarihinde yeni kampus 

öğretime açılmıştır. Böylece 63-64 öğretim yılının başlan-

gıcında üniversitenin büyük bir bölümü yeni kampusa ta-

şınmıştır. 1964; Türkiye’nin ilk fen lisesi kampusu ODTÜ 

kampusunda inşa edilmiş ve hizmete girmiştir. 1965; 1965 

yılında Türkiye’de çok az sayıda bulunan çim futbol sahası 

ODTÜ’de törenle açıldı.1965; 1965 yılında ODTÜ Sosya-

list Fikir Kulübünü kuruldu. 

odtü maden
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“EY VATAN GÖZ YAŞLARIN DİNSİN, YETİŞTİK ÇÜNKÜ BİZ. . .”
 

1960 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği bölümünün ilk öğrencileri olarak Üniversiteye katıldığımızda “27 Mayıs Harekâtı” 
birkaç aylık bir olaydı. 27 Mayıs’a giden günlerde üniversite öğrencileri İstanbul ve Ankara’da üniversitelerin kapatılmasıyla so-
nuçlanan olaylar çıkardıkları için, 27 Mayıs sonrasında toplumda saygın bir yere sahiptiler. Bizler Ankara’ya gelirken olağanüstü 
önemlilik duygusu taşıyan kişiler olarak geldik.

Bölüm, öğrenime ilk yıl 25 öğrenciyle başladı. 1964 yılında sekiz kişi kalmıştık. Arkadaşlarımızın çoğu yatay geçişle bölüm de-
ğiştirdi. Üniversite Meclis’in arkasındaydı. Mühendislik Fakültesi öğrencileri hep barakalarda ders gördü. 1963 ya da 64 yılında 
yeni yerleşkeye taşındığımızda da yine barakalarda ders görmeyi sürdürdük. 

ODTÜ erkek öğrenci yurdu Bülten Sokak 40 numaradaydı. Bizler her sabah, ellerimizde çantalar, T-cetvelleriyle Bülten Sokak’tan 
aşağı yola koyulur; Tunus Caddesi, su deposu (bugünkü Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin yerinde), Atatürk Bulvarı üzerinden 
TBMM’ye girer; Meclis’in arkasından dolanarak  “baraka”larımıza ulaşırdık. O günlerde Meclis’i koruyan nöbetteki askerlerden 
hiçbiri bizi durdurup kimlik sormazdı. Derse yetişemeyeceksek Bülten Sokak’la Tunalı Hilmi’nin kesiştiği köşede bekleyen tak-
siyi, adam başı elli kuruşa “taksi dolmuş” olarak tutar giderdik.

Bizim öğrencilik yıllarımızın iki önemli özelliği vardı, bana göre:  Birincisi, olağanüstü özgürlük duygusu. 1960 öncesinde, lise 
tuvaletinin duvarlarına çizilen orak/çekicin koğuşturmaya uğradığı bir dönemden geliyorduk. Oysa yeni dönemde, Sovyetler 
Birliği elçiliğinde haftanın belli bir akşamında sinema gösterileri izlenebiliyordu. Türkiye’nin Kalbi Ankara belgeseli ve Askerin 
Türküsü,  Leylekler Uçarken gibi daha nice önemli film bunlar arasındaydı. Gerçi beş yıl sonra, 1965 yazında Almanya’ya staja 
gitmek üzere Bulgaristan vizesi için gittiğimiz Bulgaristan elçilik binasından çıkarken, oradan aldığımız İngilizce propaganda 
dergileri sivil polislerce elimizden alınmış, direnmeye çalıştığımızda, “Ben senin elinden Cumhuriyet gazetesini almıyorum ki. . 
.”denmişti.

Öğrencilik yıllarımızın ikinci özelliği, “kalem efendisi”  başka bir deyişle “masa başı bürokratı” olarak yetiştirilmeyişimizdi. Veri-
len eğitimde kuram ve uygulama dengeliydi; hatta uygulama ağırlıklıydı belki de. Bu yaklaşım, yaptığımız stajlardan da belliydi. 
Sınıfımızdan arkadaşlar İsveç’de demir madenlerinde, Almanya’ da Ruhr bölgesinde kömür madenlerinde 1.000 metre derinlikte, 
Zonguldak’da işçi olarak çalıştılar. 

1962 yılı baharında Bölüm başkanımız Prof. Hayri Erten bizi Zonguldak’a götürdü. İlk kez yeraltına inecektik. Üniversite’nin 
kırmız-beyaz renkli (daha sonra “et arabası” olarak anılacak) otobüslerinden biriyle gidiyorduk. Şöförümüz Münir (soyadını 
unuttuğum için beni bağışlasın) dünyanın dört bir köşesinden pul toplayan çok ilginç bir Karadeniz’liydi.  O yolculuğa ben nezle, 
öksürük aksırıktan perişan bir durumda katılmıştım. Durumumu gören Münir: “Ben böyle oldum mu, açarım kalkan tavanın 
yanına bir ufak. Sabaha bir şeyim kalmaz,” dedi.

Zonguldak’a akşam vakti vardık. Hoca’mızla birlikte Limanda bir lokantaya oturduk. Ben bir kalkan tavayla bir otuz beşlik iste-
dim ve tümünü susuz içtim. Kaldığımız Yayla Pansiyonu’na giderken trafik yönetmeye soyunmanın dışında pek bir şey hatırla-
mıyorum. Sabah kalkamadım. Arkadaşlarım ocağa indiler. Hayri Bey beni sormuş rahatsızlandığımı söylemişler.  

Ertesi gün Münir’e dedim ki, “Söylediklerini yaptım; ama iyileşmedim.” Münir: “Ben sana öyle mi dedim? Sen sabaha dek kandil 
gibi dolaşmışsın. Otuz beşliği içtikten sonra başına yorganı çekip yatacaktın. . .” demişti. Burada asıl anlatmak istediğim Hayri 
Bey hocamızın hoşgörüsü olsa gerek.

Bir başka anıyla bağlayalım sözümüzü: Sanırım 1962 yılı yazıydı. Yerbilim hocamız rahmetli Prof. Melih Tokay bizi Zonguldak’a 
“jeoloji” stajına götürmüşü. Sabahları uygulamalı arazi çalışmasından sonra bizi özgür bırakıyordu. Böyle bir çalışmadan sonra 
buz gibi bir kaynak suyu başında bulduk kendimizi. Kim -saniyelerle- en uzun süre ayağını suda tutabilecek diye yarışa girdik. 
Bir sürü erkeğin arasında –bugünün değerli bilim insanı- Gülhan Özbayoğlu kardeşimiz en dirençlimiz çıkmıştı.

 Ülkün Tansel (MinE’ 64)
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1960  > 1961 > 1962 > 1963 > 1964 > 1965

ERTUĞRUL DOĞUŞ
B. Sc. 1964

GÜLHAN ÖZBAYOĞLU 
(GENÇTAN)- 900120-B.Sc.1964;     
      M.Sc. 1965; Ph.D.1978

GÜVEN ERGÜL
B. Sc. 1964

NURULLAH ERCAN
B. Sc. 1964

SAVCI ÖZBAYOĞLU
B.Sc. 1964; M.SC.1965

MUSTAFA P.KÖKÇÜ
B. Sc. 1964

ÜLKÜN TANSEL
B. Sc. 1964

FERHAT SELAMOĞLU
B. Sc. 1964

1960
1961
1962
1963

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977 
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1964
mezunları
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1960  > 1961 > 1962 > 1963 > 1964 > 1965

ORHAN AKIMAN
B.Sc.1965, M.Sc.1967

M.GÖKHAN DİNÇEL
B.Sc.1965

ZAFER İLKATEŞ
B.Sc.1965

VEDAT DOYURAN
B.Sc.1965

DEMİR TOPUZ
B.Sc.1965

1960
1961
1962
1963
1964

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977 
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1965
mezunları
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1960  > 1961 > 1962 > 1963 > 1964 > 1965



50
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1966 > 1967 > 1968 > 1969 > 1970

1960
1961
1962
1963
1964
1965

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978 
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988 
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1966
1967
1968
1969
1970



52

1966 İlk uzay gemisinin Ay’a iniş 

yaptı. 1966; 1966 yılında Mao Zedung tarafından Çin’de 

yüz milyonlarca işçi, köylü ve devrimci aydının tarihsel 

hareketi Büyük Proleter Kültür Devrimi gerçekleştirildi. 

1967 İsrail 1967 yılında, Arap-İsrail savaşı olarak bilinen 

ve Filistin Özerk Yönetimi’nin kontrolünde bulunan “yeşil 

hat”tın dışında kalan toprakları işgal etmiştir. 5-10 Hazi-

ran 1967’de yaşanan ve “altı gün savaşı” olarak da bilinen 

bu savaş, 5 Haziran tarihinde başlamış, Suriye’nin başkenti 

Şam’a doğru ilerleyen İsrail’in durdurulmasına yönelik ça-

balar sonucunda araya giren büyük devletlerin baskıları ile 

altı gün sonra sona ermiştir. 1968 Ağustos 1968’de Sov-

yetler Birliği ve Varşova Paktı’na bağlı kuvvetler, Aleksandr 

Dubçek yönetimini devirmek amacıyla 

Çekoslovakya’yı işgal etti. 1969; Yaser  

Arafat’ın  Filistin  Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 

Liderliğine Getirilişi 1969 20 Temmuz 

1969 tarihinde, iki Amerikalı astronot, 

Neil Armstrong ve Edwin Aldrin, Kartal 

adlı Apollo ay modülünü Ay’daki Sukünet 

Denizi’ne indirdiler ve altı saat sonra da modülden çıka-

rak aya ayak bastılar. 1970 4 Eylül 1970 Şili tarihinde son 

derece önemli bir gün.... Dış borcu 3 milyar doları aşan, 

büyüme hızı % 0.8 düzeyinde olan enflasyonun 3 haneli 

rakamlarla seyrettiği ülkede gerçekleştirilen seçimlerden 

kimsenin, özellikle ABD’nin beklemediği bir isim Salvador 

Allende zaferle çıktı. 

dünya 1966 12 Kasım 1966’da Türk-İş 

tarafından Ankara’da Cemal Gürsel Meydanı’nda Amerikan 

üslerinde çalışan işçilere uygulanan baskıları kınamak ama-

cıyla bir miting düzenlendi. Mitinge diğer demokratik kitle 

örgütlerinin yanında Fikir Kulüpleri Federasyonu de etkin 

biçimde katıldı. 1967 16 Kasım 1967 tarihinde TBMM, 

hükümete gerekirse Kıbrıs’a silahlı kuvvet göndererek, mü-

dahale yetkisi verdi. 17 Kasım 1967 tarihinde de Donan-

manın Akdeniz`e açılmasından sonra TSK artık Kıbrıs’da-

dır. 1968 yılında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

kendini gösteren öğrenci ve gençlik hareketleri 15 Temmuz 

1968 tarihinde İstanbul’da bulunan Amerikan 6. Filo’su-

na karşı yapılan gösterilerle doruğa çıkmıştır. 6. Filo’nun 

İstanbul’a gelmesiyle başlayan gösteriler özellikle öğrenci-

lerinin ve DİSK’in öncülüğünde örgütlenmiştir. Gösteriler 

sonucu Dolmabahçe’deki iskeleyi korumakla görevli askeri 

inzibat sayısı saldırıyı önlemeye yetmemiş, 15 Temmuz sa-

bahı bir yabancı plakalı araba tahrip edilmiş ve gösteriler 

bir öğrencinin ölümüyle son bulmuştur. 1970 yılının 15-

16 Haziran günü, işçi sınıfının tarihinde ilk kez kendisi için 

sokağa çıktığı, polis ve asker barikatlarını aştığı, yıktığı ta-

rihtir. Demirel Hükümeti’nin sendikalar yasasında yapmak 

istediği değişikliklere karşı işçi sınıfının bu tarihsel eylemi, 

ülkemizdeki siyasal ilişkileri temelinden sarsmış ve de-

ğiştirmiştir. 113 işyerinde 70.000 işçi 

eyleme katılmış, DİSK üyesi işçiler 16 

Haziran günü çok daha fazla iş yerinde 

150.000’e yaklaşan bir kalabalıkla yü-

rüyüşe geçmiştir. 

türkiye

1966 > 1967 > 1968 > 1969 > 1970
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1966 yılında ODTÜ’nün her alanda    geliş-

meye devam etmiş, özellikle bilimsel projelere ağırlık veril-

miş, toplam 219 proje yürütülmüş ve ODTÜ, TÜBİTAK’tan 

en çok ödül alan üniversite olmuştur. 1968 Ekim 1968’de 

SFK üyesi öğrencileri “Halka dönük üniversite reformu” 

isteğiyle boykot yapma kararı almış ve ODTÜ’de 4 gün sü-

ren bir öğrenci boykotu yapılmıştır. 

1968; Haziran 1968’de ODTÜ’den 

355 lisans, 83 yüksek lisans öğren-

cisi mezun olmuştur. Ekim 1968’de 

1.400 yeni öğrenci ile ODTÜ’deki öğ-

renci sayısı 5.422’ye çıkmıştır. 1969; 

ODTÜ öğrencisi Taylan Özgür, 23 

Eylül 1969 tarihinde İstanbul Beyazıt Meydanı’nda arkasın-

dan vurularak öldürüldü. 1969 Kasım ayında Türkiye’ye 

ABD Büyükelçisi olarak atanan Vietnam Kasabı Robert W. 

Commer, o günlerde istenmeyen adam ilan edilmiş, tüm 

üniversite öğrencileri tarafından protestolarla karşılanmıştı. 

Commer’in, defalarca ODTÜ’yü ziyaret etme isteği nihayet 

6 Ocak 1969 günü öğle yemeğinde rektör yardımcıları ve 

dekanların katılımıyla gerçekleşmiştir. Öğle saatlerinde 

Commer ODTÜ Rektörlüğüne gelmiş, Büyükelçinin kam-

püse geldiği haberi öğrenciler arasında hızla duyulmuş, 

protestolar başlamış ve saat 13.15’te büyükelçinin arabası 

yakılmıştır. 1970 17 Şubat 1970 tarihinde Mütevelli Heye-

ti rektör seçilinceye kadar Prof.Dr. Erdal İnönü’yü rektör 

vekilliğine atamıştır.

odtü maden                   1966 Zonguldak Kömür Hav-

zası Kozlu Kömür Üretim Bölgesi’nde 

çalışan 6.700 işçi Maden İşçileri 

Sendikası’nı protesto etmek amacıyla 

ocağa inmedi. 1967; 13 Şubat tari-

hinde Türk-İş’ten ayrılan Maden-İş, 

Lastik-İş, Basın-İş, Bağımsız Gıda-

İş sendikaları birleşip Devrimci İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu, DİSK’i 

kurdu. 1968; 6 Şubat tarihinde 

Kozlu’da 10.000 maden işçisi işbaşı yapmadı. 1968; 3.306 

üyesi olan Türk-İş’e bağlı Metal-İş Sendikası yaptığı olağa-

nüstü kongrede kendisini feshedip DİSK’e bağlı Maden-İş 

Sendikası’na katılma kararı aldı. 1968; 6 Nisan 1968 ta-

rihinde Türkiye Maden-İş Sendikası’nın olağanüstü kong-

resinde DİSK’ten ayrılma kararı alındı. 1968; Milas/Muğla 

Boksit İşletmesi kuruldu. 1968; Karadeniz Bakır İşletme-

leri (KBİ) ve Çinko Kurşun Metal Sanayi (ÇİNKUR) ku-

ruldu. 1969 TMMOB Maden Mühendisleri Odasının en 

önemli etkinliklerinden biri olan Türkiye Madencilik Bi-

limsel ve Teknik Kongresi’nin ilki 13-15 Şubat tarihlerinde 

Ankara’da gerçekleştirildi. 1969; Çorum, Alpagut linyit iş-

letmesinde çalışan maden işçileri ücretlerini alamadıkları 

için 13 Haziran’da direnişe geçti ve ocakların işletilmesine 

el koydu. 1970; Kırka/Eskişehir  boraks işletmesi kuruldu. 
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ATA ESEN GÜRLEYİK
B.Sc.1966

ALİ İHSAN ÖZTÜRK
B.Sc.1966

ERDİNÇ ÖRSÇEKİÇ

B.Sc.1966 

ROBERT KUMDERELİ
B.Sc.1966

ÖMER ÜNVER
B. Sc. 1966; M.Sc 1968

İSMAİL ÖZKAYA
B.Sc.1966
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ODTÜ’NÜN KENTİ: ANKARA

Ankara’nın en çok nesini seversiniz? İstanbul’a dönmesini.

Sürekli duyarsınız; “Ankara şöyle kötü, böyle sıkıcı, memur şehri, deniz olmayan şehre şehir 

mi denir” gibisinden bir sürü konuşma.

Doğrudur, bakıp hayran kalacağınız bir şehir değildir; Ankara. Ne büyüleyici güzellikteki 

Boğaz’a, ne de bira içerek güneş batışını seyredeceğiniz bir Körfez’e sahiptir. Benzer asık yüzlü 

devlet binaları, pek çok yerde rastlayamayacağınız yoğunluktaki yeşillik, geniş ferah yollar bile 

kurtarmaz onu. 

Bu nasıl bir şehirdir ki doğal güzelliği yok denecek kadar az olsun, havası soğuk ve gri olsun, 

binaları sıkıcı bürokratlarla dolu olsun, sokaklar memurlarla, işine koşturan insanlarla dolu 

olsun, gezip görecek yerleri bir çırpıda sayılabilecek kadar az olsun ve en önemlisi denizi olma-

sın. Ama yine de orada yaşayanların, doğup büyüyenlerin sebebini anlayamadıkları bir şekilde 

içlerine işlesin. 

Kimse bilmez, ama Ankara, yaşandıkça, sokaklarında anı bıraktıkça güzelleşen bir şehirdir. 

Gözlerinizi sımsıkı yumup var gücünüzle söverek ona saldırmayı bırakırsanız görürsünüz 

aslında onun size kollarını açmış gülümsüyor olduğunu. 

İçinde yaşamayan bilemez ama ODTÜ’nün kenti Ankara güzeldir…

Aslında Ankara’yı sevmek bozkırı sevmektir, 

Kışın kuru ayazını, yazın kuru sıcağını... 

Gri binaların arasından çorak dağlara 

Batan kırmızı güneşi sevmektir 

Ankara’yı sevmek. 

Serin yaz akşamlarında balkondan şehri seyretmeyi, 

Kışın kar altında Eymir’de mangal yakmayı, 

Donmuş buzda kaymadan yürümeyi sevmektir.

Ankara’yı sevmek, 

Biraz da durağanlığı sevmektir. 

Çocukluk arkadaşlarını ergin yaşında da her gün görmeyi sevmektir. 

Ankara’yı sevmek güneşi sevmek gibidir. 

Ne ona gözlerinizi dikip bakabilirsiniz. 

Ne de onun sıcaklığından vazgeçebilirsiniz. 

Ankara’yı sevmek geceyi sevmek gibidir. 

Çok karanlık olsa da 

Etrafı aydınlatan yıldızlar vardır 

ve siz o yıldızları görseniz de aslında 

O yıldızlar hep çok uzaktadırlar. 

Bir de Ankara’yı sevmek yaşamayı sevmek gibidir. 

Her sabah uyandığınızda derin bir nefes alırsınız 

Başlayan güne size hayat verdiği için teşekkür edersiniz.

Ankara’yı sevmek aslında zoru sevmektir. 



57

1966 > 1967 > 1968 > 1969 > 1970

Çünkü Ankara, kendini kolay sevdirebilen bir yer değildir.

Başka şehirler gibi insanı ilk bakışta kendine âşık edemez... 

Doğal güzellikleri, tarihi yerleri, kültürel etkinlikleri sınırlıdır. 

Bu yüzden Ankara’yı sevmek; emek ister, çaba ister. 

Ankara’yı sevmek, sevmeyi bilmek ister...

ODTÜ’nün kenti Ankara güzeldir…

Bazı arkadaşlar derlerdi ki, on yıl Ankara’dan uzak kal, Gökdelenin dibinde biraz bekle, 

mutlaka tanıdığın birileri geçer. Ankara küçük, samimi ve tanıdıktır. 

ODTÜ’nün kenti Ankara…

Bahaneler; eş, iş, güç, yeni bir hayat kurmanın zorluğu, 

İçinde yaşarken herkesin burun kıvırdığı, 

Beğenmediği, biran önce kaçmaya çalıştığı, 

Fakat asla terk edemediği şehir. 

ODTÜ’nün kenti güzeldir…

Sakarya Net Piknik’te bira, patates kızartması, 

Kendinle baş başa kalmak istediğinde Dost Kitabevi, 

Denizatı Pastanesinde kuru üzümlü kek, 

Botanik Bahçesinde sabah yürüyüşü

Farabi’den, Cinnah’a çıkış güzeldir. 

Kızılay’da yarım ekmek arası dönerle karnını doyurmak

Yenilenmeye ihtiyaç duyduğunda Kızılırmak Sineması

Bahçeli 7. Caddede amaçsızca volta atmak

Baştan sona Atatürk Bulvarı, güzeldir

Yüksel Caddesi’nde akşam vakti dolaşmak

Kışın lapa lapa kar altında, soğuk havayı yüzünde hissederek saatlerce gezinmek

Papazın Bağı’nda şarap, makarna,

Servis beklerken Hacı Baba’da baklava, 

Ankara Hukuk’un bahçesinde arkadaşlarla şarap içmek, 

Bulka Pastanesi’nde geçen kızları seyretmek güzeldir. 

Ellerin cebinde Kolej-Kızılay arasını yürümek, 

Tunalı’da pasaj gezmek güzeldir. 

ODTÜ’nün kenti Ankara güzeldir.

Şaire göre en iyi kalpli, üvey ana. 

Güven duygusunun, kalıcı dostlukların 

Ayrılıkların, kısır döngülerin şehri, 

Sıcak ve samimi şehir, 

Çocukluğumuzu, gençliğimizi çalan şehir, 

Büyüdüğümüz ve daha da büyümek istediğimiz şehir. 

Ankara…. 
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SABAH UYKUDAN UYANDIRAN KAPI: A-1 KAPISI

Sabaha kadar proje ile uğraşıp, sınavlara çalışıp, sonra mavi otobüste oturacak yer 

bulmuşsanız ve güzel bir sabah uykusuna dalmışsanız, A-1 kapısına geldiğiniz-

de yola döşenmiş arnavut kaldırımı taşları otobüsü sarsar ve uyanırsınız. O taşlar 

ODTÜ’ye geldiğinizi haber verirler sanki. 

ODTÜ girişinin görünümü eskiden şimdikinden çok farklıydı. Şimdi köprü bulu-

nan yerden Eskişehir yolunun iki tarafına geçiş vardı. Yolda pek fazla araba olmaz-

dı. Herkesin anılarında A-1 kapısı bir şekilde vardır. Her sabah kimlik denetimleri, 

yetmişlerde ve seksen başlarında oradaki aramalar uzadığı için yapılamayan 8:40 

dersleri, orada öldürülenler için ağıtlar, cenaze törenleri... Eskişehir yolunu kesmek 

için yapılan yürüyüşler ve yol kapatılınca şimdinin sabah trafiğindekiler kadar biri-

kemeyen arabalar...

A-1 kapısında ODTÜ’nün simgelerinden biri olan Bilim Ağacı, daha önceki yerinde 

ağaçlar kapatınca 1992 yılında şimdiki yerine taşınmış. Anıtın çevre düzenlemesinde 

kullanılan beton duvarlar ve devamı gibi görünen bekçi kulübesindeki kıvrımların 

anıtın eski yerindeki taş duvarlardan esinlenerek yapılmış. 

ODTÜ’nün ilk girişidir burası. ODTÜ’lü her sabah kimliğini göstererek A-1 kapısın-

dan giriş yapar, ODTÜ’lü olmayanların ise girişi oldukça zordur. Sanki üniversitenin 

güzelliklerini içinde yaşayanlarla birlikte paylaşmak istercesine ODTÜ’lü olmayanlar 

kolayca kampüse giremezler. Kapıdaki güvenlik görevlileri şahin gözleri ve fil hafı-

zaları ile ODTÜ’lüler ile diğerlerini rahatlıkla ayırır.      

Yıllar sonra ODTÜ’ye geldiğinde A-1 kapısında Bilim Ağacı, arnavut kaldırımları, 

daha büyümüş ağaçları görmek mutlu eder seni…
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ŞERAFETTİN ATAK
B.Sc. 1967

YILDIRIM ÖZBAYOĞLU
B.Sc. 1967; M. Sc. 1969

ZEKİ USSAL ÇARPAN
4463 - B.Sc. 1967;

M. Sc. 1972

ÖMER GÜNDÜZ BİLİR
4446 - B.Sc. 1967;

M. Sc. 1969

NURİ ÇELİK ÖZGEN
1967

MOHAMMAD O. JAMIL
4451 - B.Sc. 1967;

M. Sc. 1971

AHMET  GÜNHAN
PAŞAMEHMETOĞLU

 B.Sc. 1967; M. Sc. 1969
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4455 - B.Sc. 1967
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NACİ BÖLÜKBAŞI 
4447 - B.Sc.1966, 

M. Sc. 1970

HALUK ÖNEL
4454 - B.Sc. 1968; 

M.Sc. 1972

KAYHAN GÜRANİ
2105 - B.Sc.1968

ERDAL BUDAK
4448 - B.Sc.1968

OKTAY ÖZYURT
4456 - B.Sc. 1968; 

M.Sc. 1971

FARUK OKANDAN
4452 - B.Sc.1968

M. TOLGA ENER
4449 - B.Sc.1970

IŞIL SEPKİN (BEŞE)
4457 - B.Sc. 1968;

 M.Sc. 1970

KADRİ ÖLÇENOĞLU
4453 - B.Sc.1968;

M. Sc. 1973

MESUT TOKGÖZ
4459 - B.Sc. 1968

TEKİN SOYATA
9936 - B.Sc. 1968; 

M.Sc. 1975

M. GÜREL ŞENYUR
4454 - B.Sc. 1968; 

M.Sc. 1972

M. TANKUT ÜLKÜTEKİN
4460 - B.Sc. 1968
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1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977 
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1968
mezunları



62

ODTÜ’DEKİ YILLARIM 

1962 senesinde girip 1968 senesinde mezun olduğum ODTÜ ve bölümümle ilişkilerim, ilk seneler yoğun daha sonra az da 
olsa devam etti. Geriye bakıp da düşündüğüm de, o dönemlerin Türkiye’sinin demokrasi, fikir hürriyeti, kalkınma ham-
lelerinin geliştiği, atılım yaptığı senelerdi. Toplumda bir kalkınma ve ileriye gitme heyecanı vardı. ODTÜ’de çok yeni bir 

üniversite olarak bir taraftan bu gelişimde yerini almaya bir taraftan da kendini geliştirmeye çalışıyordu.

Üniversiteye gelip de kaydımızı yaptırdığımız bina, TBMM’nin arkasında, ısı santralinin ODTÜ’ye tahsis edilen idari binasıydı ve 
etrafta 10-20 baraka vardı. Üniversitenin öğrencileri bu barakalarda ders görüyorlardı ve tamamı 1.000 kişi civarında idi. Biz de 
üniversitenin ilk ve ikinci hazırlık sınıfları idik. Bize bu barakalarda yer bulamadıkları için şimdiki kampüste yapılan iki briket 
barakaya sürdüler(!). Kampüsün ilk sakinleri ve sahipleri bizdik. Şehirden dağ başına servisle gelir giderdik. Hakikaten dağ başı 
idi. Meclisle kampüsün arası şimdiki Ankara-Polatlı yolundan çok daha tenha idi. Bozkırda bomboş bir arazi, şehirden kopuk.

Mimarlık binasının inşaatı hızla devam ediyordu ve seneye üniversitenin oraya taşınacağı söyleniyordu. Taşındı da! Bütün üniver-
site o binaya sıkıştı. Mimarlık stüdyoları bölündü sınıf oldu. Herkes üst üste. Köşede aşağıda kütüphane, herkes birbirini tanır, 
ben herkesi tanırdım. Çünkü ben kütüphanede çalışırdım ve lakabım muhtardı. Mimarlık binasının üst taraflarına hızla barakalar 
kuruldu, derslikler oralara taşındı, laboratuarlar açıldı ve kafeterya ancak 1-2 ay sonra açıldı. Öğretim üyeleri ve öğrenciler uzun 
kuyruklara girerek yemek yeme olanağına kavuştular. Hocalarımızın çoğunu şahsen hatırlıyorum ancak o seneden aklımda kalan 
en belirgin kişi uzun yemek kuyruğunun içinde bütün sadeliği ve efendiliği ile Prof. Erdal İnönü ve çalışma arkadaşları Prof. Feza 
Gürsoy ve eşi Prof. Suha Hanım’dır. Dikkatinizi çekerim o zaman İsmet İnönü TC Başbakanıydı ve Erdal Bey gemiciklerin değil, 
ilmin peşindeydi. İnşaatlar ve çalışmalar hızla devam ediyordu ve yeni kafeterya binası hizmete açıldı. Bir gün İsmet İnönü’nün 
kafeteryadan mimarlık binasındaki rektörlüğe çok iyi tanıdığımız bir simanın kolunda yürüdüğünü gördüm. Bu kişi rektörümüz 
Sn. Kemal Kurdaş idi. Gurur duyduğum anlardan biriside Sn. İsmet İnönü’nün 30.06.1968’deki diploma törenimize katılması 
ve bizleri şereflendirmesidir.

Nihayet 3 sene sonra Maden Bölümü’ne gelebilmiştim. Bu arada binalar hızla yapılıyor ve kampüs hızla şekilleniyordu. Üniversite 
havası oluşmaya başlamıştı. Eğitim de devam ediyor ve gelişiyordu, bizde üniversitemizle daha fazla gurur duymaya başladık. 
Ancak bir de maden bölümünün 2. sınıfına geldik ki herkesin yeni, modern binaları ve derslikleri var, bizim yine yok. Yani an-
layacağınız yine barakalarda sobanın başında ve çamurun içinde debeleniyorduk. Üstelik kampüsü çevreleyen yolun da 150-200 
mt dışında. Sadece biz öğrenciler mi, hocalarımızda aynı zorluklarla baş ederek, bize ders veriyor, bir şeyler öğretiyorlardı. 

Hocalarımın hepsini saygı ve sevgi ile tek tek hatırlıyorum, isim saymak yanlış olur, ancak ağırbaşlı, mesafeli tavrı ile Prof. Hayri 
Erten, sevecenliği ile Prof. Kemal Özkal, Prof. Zeki Doğan, Prof. Melih Tokay ve Prof. V.D. Kaaden bizi en çok etkileyen hocalardı. 
Bize hepsinin çok şeyler öğrettiğini biliyorum. Dersi çok zor gelen en çok çalıştığımız, hatta dersi zorlaştırdığını düşündüğümüz 
rahmetli Melih Bey’in öğrettiklerinin kıymetini MTA’da çalışırken, yüzüme hayretle bakarak “Sen, Echelon tipi cevherleşmeyi 
nereden biliyorsun” diyen Japon uzmanın sözleri üzerine bir kere daha anladım.

İnşaatı devam eden pek çok bina gibi bizim binalarımız da yapılıyordu ve nihayet bitti. Modern binalarımıza kavuştuk. Binalar 
bitti ama nasıl bitti? Üniversite bu düzeye nasıl geldi ?

Üniversitenin bu düzeye ulaşmasında, binalarımızın yapımında ve ODTÜ ormanının yaratılmasında emeği geçen bir büyük insa-
nın, sadece yönetici olarak değil, gece gündüz, bir şantiye şefi, bir kontrol mühendisi gibi ayağında siyah çizmeleri ile inşaatları 
dolaşan, hafta sonlarında ağaç dikme bayramları düzenleyen yurtlardan bizleri çağırıp ağaç dikmeye götüren, ağaç sevgisi aşıla-
yan, son derece olgun ve mütevazı, o derece büyük ve değerli rektörümüz Sn. Kemal Kurdaş ve onun kişiliğinde ve önderliğinde 
emeği geçen, katkısı olan herkesin ve bizleri bir şeyler (çok şeyler) öğreten hocalarımızın büyük emek ve fedakârlıklarıyla.

ODTÜ bu gayret, çalışma ve fedakârlıklarla kuruldu, gelişti ve ülkemiz eğitiminde bir yıldız gibi yerini aldı. Bu vesile ile rektö-
rümüz Sn. Kemal Kurdaş’ın başta hocamız Sn. Hayri Erten’in şahsında bütün hocalarımızın önünde saygı ile eğiliyorum, onlara 
sağlıklar ve rahmetler diliyorum.

İçimde ufak bir burukluk var! 68 olayları sırasında, o günlerin heyecanıyla, kıymetli rektörümüz Sn. Kemal Kurdaş’ı layıkıyla 
uğurladık mı acaba? Kırılan gönlünü almak için bir şeyler yapılıyormu? Neden onun bir heykeli ODTÜ’nün ortasına dikilmesin 
ki?

Mesut TOKGÖZ (MinE’ 68)
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SAİM BİRKAN
2099 - B.Sc. 1968

SEÇKİN YAVUZ İNCEEFE
84517 - B.Sc. 1969; 

M.Sc. 1974

FARROKH DJAHANGIURI
2102 - B.Sc. 1969

NEDİM CİNGÖZ
2100 - B.Sc. 1969; 

M.Sc. 1972

SEYFİ KULAKSIZ
2106 - B.Sc. 1969; 

M.Sc. 1971

İSMAİL TANKUT DOĞDU
2103 - B.Sc. 1969; 

M.Sc. 1972

METİN ÇAKIR
2101 - B.Sc. 1969;

 M.Sc. 1971

METİN ÖZDOĞAN
907899 - B.Sc. 1969; 

M.Sc. 1973 ; Ph. D. 2002

TEVFİK GÜYAGÜLER
902304 - B.Sc. 1969; 

M.Sc. 1972; Ph.D. 1982

M. ÜMİT ŞAFAK
2110 - B.Sc. 1969

ABDÜRRAHİM ÖZGENOĞLU
4454 - B.Sc. 1968; 

M.Sc. 1972

AYDINER ÖZGÜNGÖR
2109 - B.Sc. 1969;

 M.Sc. 1975

CENGİZ YENERİM
2111 - B.Sc. 1969
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BÖLÜMÜMÜZÜN ELLİ YILI

Bizim dönemi anlatabilmek için konuyu iki başlık altında toplamak gerekir. Birincisi; ODTÜ’nün o yıllardaki genel havası 

ve o yılların olayları, ikincisi; bölümümüzün o yıllardaki durumu.

ODTÜ’nün o yılları 68 kuşağının içinde olduğu yıllar olması nedeniyle belki de ODTÜ’nün en ilginç yılları idi. 1965 

yılında hazırlık sınıfına başlayan arkadaşlarım ve 1966’da doğrudan fakülteye gelen benim gibiler olarak biz 68 kuşağının ta ken-

disiyiz. 1966 yılında ODTÜ Ankara’da hatta Türkiye’de yoklar içinde her bakımdan bir vaha idi. Türkiye’nin ilk kampüsü ken-

dine özgü mimarisi ve sunduğu her bakımdan gelişmiş olanakları ile en iyi eğitimin verildiği, en rahat fiziksel ortamın sağlandığı 

her türlü sosyal aktivitenin bulunduğu bir cennet idi. Mimarlık amfisinde yapılan ve günün nabzını tutan, bugün her biri birer 

efsane olarak hatırlanan siyasetçi, bilim adamları ve gazetecilerin katıldıkları açık oturumlar, paneller, konferanslar, tiyatro fes-

tivalleri THBT’nin aktiviteleri, diğer sosyal kulüpler, sportif faaliyetler, tiyatro festivalleri herkesin rahatlıkla katılabildiği sıradan 

olaylardı. Herkes kendi ilgi alanında faaliyet gösterme, etkinliklere katılma ortamını rahatlıkla buluyor ve üniversite öğreniminin 

yanında kendisini kültürel, soysal ve ruhsal açıdan geliştirme olanağını bulabiliyordu.

1968 yılında Fransa’da başlayan gençlik hareketleri bilinenin aksine ODTÜ’nde herhangi bir hareketlenmeye sebep olmamıştır. 

O günlerde Öğrenci Birliği de Sosyalist Fikir Kulübü’nden, Sosyal Demokrasi Derneği’ne geçmişti. Üniversitedeki genel hava 

yukarda bahsettiğim platforma da gelişmekteydi. O yıl yapılan anketlerle öğrencilerin istekleri saptanarak bunlar toplu hareket-

lere neden olunmadan karşılanmaya çalışılmıştır. ODTÜ’de çalkantılı dönem 1969 baharında ABD’nin Vietnam’daki etkin ismi 

Commer’in Türkiye’ye büyükelçi olarak atanmasının ardından gösterilen bütün tepkiye karşın ODTÜ’ye gelişi ve arabasının 

yakılması ile başlamıştır. Bunun ardından gelişen işgal ve boykot sonrası rektör ayrılmak zorunda kalmış, üniversite tatil edilmiş 

ve ikinci sömestr yarım kalmıştır.

Biz 70 mezunları son yılımızda 1969 Ağustosunda yarım kalan sömestrden başlayarak, hiç ara vermeden, önce o sömestri daha 

sonra da son sınıfın iki dönemini tamamladık. Bu arada surveying dersinin arazi uygulamasını da şubat ayazındaki ara tatilinde 

yapmıştık. Böylece 70 Temmuzunun sonunda mezun olduk, bu bir mucize idi.

Bölümümüzün o günlerdeki durumuna gelince Maden Mühendisliği Bölümü üniversitenin en uzak köşesinde ve kampüsü çev-

releyen yolun da dışında kalan öğrenci sayısı da çok az olan (biz ikisi yabancı on iki kişi mezun olduk) ve belki de bu nitelik-

lerinden ötürü kendine has özellikleri olan bir bölümdü. Özellikle arkadaşlık çok daha sıcaktı. Bu sıcak ilişki sadece öğrenciler 

arasında olmayıp öğretim görevlileri ve diğer personeli de kapsamaktaydı. O yıllarda Jeoloji ve Petrol bölümleri de birer opsiyon 

olarak bölümümüzün içinde idiler. Bu arkadaşlarla özellikle ikinci sınıf olmak üzere birçok dersi birlikte alırdık. Bu opsiyonlar o 

yıllardaki hocalarımızın yoğun gayretleri ile ileriki yıllarda ayrı bölümler olarak ayrılmışlardır. 

Bölümümüzün o yıllardaki binası her üç opsiyonu da içinde bulundurmasına rağmen ancak iki katlı idi. Birinci katta sınıflar 

çizim odası, laboratuarlar ve kantin, üst katta ise bölüm başkanlığı, hocaların ofisleri ve bir iki laboratuar daha bulunmakta idi. 

Üçüncü kat daha sonra ilave edilmiştir. Bugün Jeoloji Mühendisliği bölümünün olduğu yerde, Kelek Ali’lerin, Öküz Ahmet’lerin, 

Dumboların ter döktükleri ateşli futbol maçlarının da yapıldığı bir basketbol bir de voleybol sahamız vardı.

Hocalarımızın çoğu devlet bursu ile yurt dışında doktora yapmış ve döndüklerinde burslu oldukları madencilik kuruluşlarında 

üst düzey yöneticilik de dahil her kademede görev yapmış madenciliğimizin kurucusu çok değerli insanlardı. Bu nedenle bizler 

teorik eğitimle birlikte çok detaylı uygulama eğitimi almak olanağı da bulduk. Bizden önceki dönemlerde yabancı hocalar da 

bulunmakla birlikte bizim hiç yabancı hocamız olmamıştır. Zaten geçen yıllar içinde özellikle kendi mezunlarımızdan birçok 

arkadaşımız artık bölümümüzün hocaları olarak görevdedirler.

ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, meslek hayatımız boyunca bizlere hep ayrıcalıklı bir yer sağlamış ve mutlu-

luk ve gurur vesilesi olmuştur. Bu elli yıl içinde bölümümüze hizmeti geçmiş herkesi saygı ile yâd eder ebediyete intikal edenleri 

rahmetle anmak isterim. Bölümümüze, gençliğimize ve ülkemize hizmet yolunda başarılarla dolu daha nice elli yıllar dilerim. 

Bekir Sami Sezgin (MinE’70)
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ALİ EMRE AYDIN 
2066 - B.Sc. 1970

TEVFİK İZMİRLİ
2077 - B.Sc. 1970

SEÇKİN GÜNDÜZ
2074 - B.Sc. 1970; 

M.Sc. 1973

NAZAN BİLGER (BALAY)
2068 - B.Sc. 1970

SÜLEYMAN ÖZERK
2083 - B.Sc. 1970; 

M.Sc. 1973

ÖMÜR GÜRKAN
2075 - B.Sc. 1970; 

M.Sc. 1974

SELİME G. UZUN
2097 - B.Sc. 1970; 

M.Sc. 1973

BEKİR SAMİ SEZGİN
2085 - B.Sc. 1970; 

 M.Sc. 1973

OSMAN İŞÇİ
2076 - B.Sc. 1970; 

M.Sc. 1972

M. BUĞRA TEZAN
2094 - B.Sc. 1970; 

M.Sc. 1974

ÖNDER HİLMİ ŞAHİN 
2088 - B.Sc. 1970

S. ABDEL H. TAQİEDDİN
2091 - B.Sc. 1970; 

M.Sc. 1973

NACİ SEZER UĞURAL
2096 - B.Sc. 1970

TOLGA ENER
4449- B.Sc. 1970
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ANKARA CADDELERİNDEKİ ODTÜ: MAVİ OTOBÜSLER

Mezun olduktan sonra yıllarca taşrada çalışır ve özlediğin kent Ankara’ya dönersin. Pen-

cereden bakar, gençliğine dair bir şeyler ararsın. İşte o anda görünür ODTÜ’nün mavi 

otobüsleri. Saat 8.05’de her zamanki durakta bekleyen personeli almaya gelmiştir. Yıllar 

sonra Ankara’da gördüğün ilk tanıdık ODTÜ’lü, mavi otobüslerdir.

Öğrenci iken polis radyosunda The Doors çalar, Jim Morrison söylerdi.

“the blue bus is calling us”

Sanki ODTÜ’nün mavi otobüsleri için bestelenmiş, gerçekten de yıllar geçse de mavi otobüsler seni 

çağırırdı. ODTÜ’nün mavi Mercedes 302 otobüsleri. Üzerleri kırmızı-beyaz çizgili. Otobüsün boylu 

boyunca saran kırmızı-beyaz çizgileri tarif edebilirsin de, ancak ilginçtir o mavi. Belki ODTÜ’lülere 

öyle gözükür ama başka hiçbir yerde yoktur, o mavi. Sanki bu otobüslere has, çok uzaktan da olsa gö-

rülebilmek için, kentin trafiğinde rahatça seçilebilmesi için, ODTÜ’lülere geldiğini haber verebilmek 

için özel bir mavi. Hani şimdilerde mavinin farklı tonlarını ifade etmek için gece mavisi, petrol mavisi, 

okyanus mavisi gibi tarif ediliyor ya; ODTÜ otobüslerine özgü bir renktir o mavi…

Bugünlerde artık Ankara sokaklarında eskisi kadar ODTÜ mavisi yok. Günümüzde sadece personel 

servislerinde kullanılıyor. Yani mavi otobüsler sadece sabah ve akşam saatlerinde Ankara’da arz-ı 

endam ediyor. Bir de kampüs içi ring seferlerinde kullanılmakta. Gerçekten de kampüs o kadar büyü-

müş ki, ring seferleri olmadan bir yerden bir yere gitmek mümkün değil gibi.

Eski günlerde; 17:45’de Rektörlüğün önündeki duraktan kalkan mavi otobüsler ana yolda sıralanırdı. 

Söğütözü’nde köprü henüz yapılmamıştı. MTA’dan Emek Köprüsüne kadar az bir eğimle inilir ve 

çıkılırdı. Yukarıdan bakıldığında sıra sıra mavi otobüsler görünürdü. Şimdi o yoğun trafiğin olduğu 

Eskişehir Yolu’nda, mavi otobüslerden başka nadiren araba olurdu. Kimi zaman orada tüm otobüs-

leri polis durdurup arardı, oysa aynı otobüsleri 15 dakika önce A-1 kapısından çıkmadan jandarma 

aramış olurdu. 

Yetmişli yıllarda, Milli Kütüphane’nin olduğu yerde bir tepecik ve yolun kenarında bir benzinlik var-

dı. ODTÜ durağı benzinliğin önündeydi. Sabah otobüsler 8:05’de kalkardı, gün boyunca saatte bir 

geçerdi. 15:45 otobüsleriyle şehre ulaşıldığında Arı, Kızılırmak, Gölbaşı, Kavaklıdere, Akün, Çankaya 

sinemalarının matinelerine yetişiilirdi. Akşam sinema son seansları son ODTÜ otobüslerine yetişecek 

zamanda biterdi. O zamanlar ODTÜ şehir dışındaydı ama mavi otobüsler vardı…

Bazan, yurtta kalan arkadaşlar akşam saatlerinde mavi otobüslere biner Tunus Caddesi’ndeki Çukur’a 

yemek yemeye giderlerdi. Adı Mutlu Kebaptı, ama durağın tam karşısında zemin katın altında, mer-

divenle inilen bir yer olduğundan tüm ODTÜ buraya Çukur derdi. Çukur’daki garsonlar bu servisin 

gelişine alışkındı.  oturmadan, sipariş vermeden kuru fasulye ve pilavını masaya koyarlar, kuru soğan 
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ve biraz turşuyu da sonradan getirirlerdi. Çabukca yenilebilen bu yemeğin ardından bir de çay içip 

aynı servisle yurtlara tekrar dönebilme olanağı vardı.  

Mavi otobüsler, Tunus Caddesi’nden ya da Sıhhiye Köprü’sünün yanından kalkarlardı. 23.45 servi-

si de Güvenpark’dan. Vakti gelince çok sayıda mavi otobüs dizilirdi durakta. O zamanlar öğrenilir 

ODTÜ’deki ilk hocalarınızın bu otobüslerin şoförleri olduğu. Çok insaflı adamlardı. Koşarak yetişe-

meye çalışan öğrencileri beklerler, durak olmayan yerlerden öğrenci alırlardı. Bazen otobüs o kadar 

dolardı ki, şoförle arka kapıyı körlemesine kapatır. “Hocam, hocam” diye feryat figan gelirse tekrar 

açıp kapatırlardı. Kimseyi dışarıda bıraktıkları görülmemiştir. Hele soğuk kış günleri otobüsler tıklım 

tıklım olur, yanmayan kaloriferlerin yerine insan nefesleri ile ortam ısınırdı. O zamanlar genellikle 

sıra olmazdı otobüs duraklarında, herkes arkadaşının yanında beklerdi. Herkese yetecek mavi otobüs 

mutlaka gelirdi.

Belki bir otobüs hakkında bu kadar kelam edilmez, miadını çoktan tamamlamış bir taşıt için bu kadar 

yazı yazılmaz. Ama mavi otobüslerin misyonu farklıdır. Yıllarca dağlarda, maden ocaklarında çalıştık-

tan sonra Ankara’ya ve ODTÜ’ye gelmek istediğinizde korkarsınız. Yaş ilerlemiş, gençlik gitmiş ve bir 

hayli zaman geçmiştir. Beklediğin, özlediğin, bir gençlik geçirdiğin okulun artık senin bıraktığın okul 

olmayabilir. ODTÜ’nde, sana dair, gençlik yıllarına dair bir şey bulamayacağınkorkusu seni sarar. 

Ama daha ODTÜ’ne gitmeden Ankara caddelerinde gördüğünmavi otobüsler ile sevinirsin. O yıllara 

ve sana dair bir şeylerin olduğunu hissedersin. Isınırsın…

 Öğrencilik yıllarımızdakio mavi otobüs hala Ankara caddelerinde. Elbette hiçbir taşıt bu kadar iz 

bırakmamıştır. Herkes bilir ki, mavi otobüsler Ankara caddelerindeki ODTÜ’dür. Hala Eskişehir Yo-

lu’ndaki yoğun trafiğe inat bu mavi otobüsler, 8.20 sularında Bahçeli’den ODTÜ’ye kadar o Bulvarı 

masmavi yaparlar.

Ve insanı bir heyecan kaplar.

Öğrencilik yıllarından geriye kalan önemli bir olgudur; Ankara caddelerindeki mavi otobüsler.
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1971 İdi Amin, Uganda’da darbeyle 

iktidara geldi. 1971 Pakistan-Hindistan savaşı 1972 Wa-

tergate Skandalı.... Washington Post, Watergate skandalını 

19 Haziran 1972’de gün ışığına çıkarmıştı. ABD Başkanı 

Cumhuriyetçi Richard Nixon’ın 1972 seçimlerindeki De-

mokrat Partiden rakibi George Mc Govern’in seçim kam-

panyasını yürüttüğü Watergate binasındaki telefonları 

gizlice dinlettiğini belgelemişlerdi. 1972; Münih Olimpi-

yatlarının onbirinci gününde Filistinli eylemciler, İsrailli at-

letleri rehin aldı. Düzenlenen operasyonda, 11 İsrailli atlet, 

4 Filistinli ve bir Alman polis öldü. 1972; Doğu  Berlin’de 

iki Almanya arasında “Temel Anlaşma” imzalandı. 1973 

İngiltere, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na resmen katıldı. 

1973; Dünya petrol şoku yaşıyor... 1973 yılında gerçekle-

şen                              

Arap Petrol Ambargosu’nun 

sonunda, ham petrolün fiyatı-

nın varil başına 13 dolara, 51 

dolara fırlamasına neden ol-

muştu. 1973; Vietnam’da barış 

1974 Cenevre’de Orta Doğu 

Konferansı 1975 Suudi  Ara-

bistan  Kralı  Faysal bir suikast 

sonucu öldürüldü.1975; Helsinki Nihai Senedi imzalandı. 

1975; Uzay’da Amerikan ve Sovyet kozmonotları ilk kez 

buluştu, Soyuz XIX ve Apollo adlı uzay kapsülleri kenet-

lendi. 1975; Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Konferansı so-

nucunda “Nihai Senet” imzalandı.

dünya 1971; 1960’ların özgürlükçü or-

tamı, 12 Mart 1971 muhtırası ile noktalandı. 5 generalin 

ortak muhtırası, “anarşi ve terörü önlemek, rejimi esenli-

ğe kavuşturmak” gerekçesiyle; ordunun idareyi doğrudan 

üstleneceğini duyurmuştu. 12 Mart Muhtırası ile başlayan 

süreçte, bilim insanları, gazeteciler, yazarlar, öğrenciler gö-

zaltına alınacak, işkenceden geçirilecek ve Deniz Gezmiş, 

Yusuf Arslan ve ODTÜ öğrencisi Hüseyin İnan idam edile-

cekti. Dönemin faturasını Türkiye aydınları çok ağır ödeye-

cekti.1972; 26 Ekim tarihinde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı Millet Meclisinde kabul edildi. Bu 

plana göre petrol rafinerisi kurma hakkına 

ilişkin olarak bazı değişiklikler yapılarak 

1978 yılından sonra özel sektöre rafineri 

kurma yetkisi verildi. Milli Selamet Partisi 

Kuruldu1973; Türkiye Cumhuriyeti`nin 

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet  İnönü’nün 

ölümü 1974; İkinci Kıbrıs Harekâtı... 20 

Temmuz sabahı TSK Kıbrıs’a çıktı. “Ayşe Tatile Çıktı” pa-

rolası ile başlayan harekât 22 Temmuz’da ateşkes ilan edil-

mesiyle sona ermiş, ateşkes koşullarının bozulmasıyla 14 

Ağustos’ta ikinci harekât başlamıştır.1975; MC’ler Kurulu-

yor.12 Nisan 1975 tarihinde AP Genel Başkanı Süleyman 

Demirel’in MSP, CGP ve MHP ile birlikte kurduğu “Milli-

yetçi Cephe Hükümeti” TBMM’den güvenoyu aldı. 1975; 

Paris Büyükelçimiz İsmail Erez ve şoförünü teröristler ta-

rafından öldürüldüğiştirmiştir. 113 işyerinde 70.000 işçi 

eyleme katılmış, DİSK üyesi işçiler 16 Haziran günü çok 

daha fazla iş yerinde 150.000’e yaklaşan bir kalabalıkla yü-

rüyüşe geçmiştir. 

 

türkiye
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1971; 4 Mart 1971’de kaçırılan 4 Amerikalıyı ara-

mak için Ankara İl Jandarma Alayı, Nevşehir Jandarma Komando 
Taburu ve Ankara Toplum Polisi ODTÜ’yü sardı. Saat 04:00 sı-
ralarında üniversitenin  bulunduğu geniş arazi zırhlı birlikler ve  
tepeden tırnağa silahlı 4.000’e yakın asker tarafından kordon altına 
alındı. 2 helikopter ve 5 keşif uçağı aralıksız ODTÜ üzerinde uçtu. 
Saat 04:30’da 2. yurda gelen ODTÜ Rektörü Erdal İnönü ve İl Jan-
darma Alay Komutanı ile ODTÜ-Öğrenci Birliği Başkanı ve ODTÜ-

SFK (Sosyalist Fikir Klübü) yöneticisi görüştüler. 
Öğrenciler arananların yurtlarda olmadıklarını, as-
keri birliklerin arama yapabileceğini ama polisi üni-
versiteye sokmayacaklarını bildirdiler. Albay devle-
tin pazarlık yapamayacağını söyledi. Saat 05:45’de 
öğrenciler ve güvenlik kuvvetleri arasında çatışma 
başladı. 2. Yurtta yaralıların sayısı yirmiyi geçmişti. 

Saat 06:30 civarında bir öğrenci temsilcisi, elleri havada yurttan 
çıktığında üzerine ateş açıldıysa da, Albay Öztoprak’ın megafonla 
müdahalesi ile kafeterya kavşağına gelebildi. Yapılan görüşmede 
arama konusunda anlaşmaya varıldı. 2. Yurttaki yaralı öğrenciler 
hastaneye nakledildi ama 6. Yurt çatısında ağır yaralı olarak kalan 
Şener Erdal’ın alınması için helikopter yollanması istemi, “helikop-
terin ele geçirilip, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kaçacağı” ge-
rekçesiyle reddedildi ve Şener Erdal  kurtarılamadı.1972; 12 Mart 
1971 darbesinden sonra ODTÜ’den atılan, uzaklaştırılan öğretim 
üyesi sayısı ile üniversite oldukça kan kaybetti.1973; ODTÜ Mü-
tevelli Heyeti’nin 5 Ocak 1973 tarihinde aldığı karar ile Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nün çekirdeğini 
oluşturduğu Gaziantep Üniversitesi kuruldu. 1974; 1956 yılından 
beri kendi öğrencileri kendi seçen ODTÜ, üniversitelerarası seçme 
sınavına (ÜSS) dahil oldu. 1975; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü 
İçel-Erdemli’de, fiziksel oşinografi, deniz biyolojisi ve jeofiziği üze-

rine eğitim ve araştırma yapmak üzere kurulmuştur.

odtü                       1971; 25-27 Şubat tarihlerinde Türkiye 

Madencilik Bilimsel ve Teknik 2. Kongresi, TMMOB Maden Mü-

hendisleri Odası tarafından Ankara’da gerçekleştirildi.1972; 

23 Ekim 1972 tarihinde, EKİ Kozlu ve Üzülmez Bölgesi 

Çaydamar İşletme Müdür-

lüklerinde meydana gelen iki 

ayrı grizu faciasında toplam 

23 maden işçi hayatını kay-

betti, 73 işçi de yaralandı. 

1972; Şarkkromları/Elazığ 

ferrokrom işletmesi ve Cu-

maovası/İzmir Perlit işlet-

mesi kuruldu. 1973; 21-24 

Şubat tarihlerinde Türkiye 

Madencilik Bilimsel ve Teknik 3. Kongresi, TMMOB Maden 

Mühendisleri Odası tarafından Ankara’da gerçekleştirildi. 

1973; 8 Ağustos tarihinde Zonguldak Kozlu–İncirharma-

nı ocağında patlama oldu, 2 kişi öldü. 1973; 21 Mayıs 

1973 tarihinde Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, senatoda 

üzerinde konuşulup, tartışılmadan kabul edilen Maden 

Kanunu’nu veto etti.1974; Beyşehir/Konya barit işletmesi 

ve Mazıdağı/Mardin fosfat işletmesi kuruldu.1974; Koz-

lu-İncirharmanı ocağında patlama oldu, 3 kişi öldü.1975; 

15 Mart 1975 tarihinde DİSK’e bağlı Maden-İş Sendikası, 

Tarsus’taki Cümitaş Fabrikası’nda 350 işçinin katıldığı gre-

vi başlattı.1975; 24 Ağustos 1975 tarihinde Zonguldak’da 

10 bin maden işçisi, ikramiyelerinin ikinci taksiti ve yıllık 

izin ücretlerinin ödenmeyişini protesto amacıyla ocaklara 

inmedi.ve ocakların işletilmesine el koydu.

maden 



72



73

1971 > 1972 > 1973 > 1974 > 1975

HÜSEYİN EROL AKÇA
2019 - B.Sc. 1971;

M. Sc. 1975

ERDAL ÜNAL
20521 - B.Sc. 1971;

M. Sc. 1973

NİLGÜN KARAGÖZOĞLU
3814 - B.Sc. 1971

ÖMER YILMAZ ERKOÇ
2033 - B.Sc. 1971;

M. Sc. 1974

ŞERAFETTİN ÜSTÜNKOL
2058 - B.Sc. 1971;

M. Sc. 1973

SERAP SAPMAZ
2050 - B.Sc. 1971;

M. Sc. 1973

ÖZER ÖLÇER
2046 - B.Sc. 1971;

M. Sc. 1972

MURAT YAPÇA
2059 - B.Sc. 1971
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MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM

1966 yılında liseden mezun olduktan sonra, o zamanki uygulamaya göre İTÜ, ODTÜ ve diğer 

genel üniversiteler için ayrı ayrı seçme sınavlarına girmiştik. Puanların açıklanmasını ve hangi 

üniversitelere girebileceğimizi beklemeye başladık. İTÜ sınavı kendine has birkaç sorudan olu-

şan bir sınavdı. Sanki çok ağırlaştırılmış lise matematik sınavı gibi bir şey. Ben kazanamadım. Bu arada 

genel üniversite sınavlarından da tam sınırda bir puan almıştım. İyi bir yere girebilmek için üniversite-

lerin kabul puanlarının düşmesini bekliyordum. O sırada ODTÜ puanları açıklandı. Hiç unutmam 237 

puanla Fizik bölümünü kazanmıştım. Diğer üniversitelerin puanını beklerken ODTÜ’nün ön kayıtları-

nın süresini kaçırmıştım.

Bir gün gazetelerde ODTÜ de puanlarının yeniden ayarlandığı, Mühendislik Fakültesi giriş puanının 

237 olduğu ilan edildi. Ben ne yapacaktım? Ön kayıtları kaçırmıştım. Yine de etrafımdakilerin önerisi 

ile okula giderek Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne başvurdum. O zaman Kayıt Kabul Müdürlüğü iki katlı bir 

ofisti. Bankonun arkasında duran bayana derdimi anlattım. Çok genç olan bayan görevli “Aaaa! Siz ön 

kayıt süresini geçirmişsiniz, hakkınızı kaybetmişiniz” dedi. Ben teşekkür ederek arkamı döndüm ve 

kapıya doğru hareketlendim. Arkamdan başka bir görevli, bu sefer erkek, “Hop kardeşim sen nereye 

gidiyorsun, çık yukarı Turan Bey ile görüş” dedi. Ofisin üst katında rahmetli Turan Başkan her zamanki 

aydınlık yüzü ile başını bir sürü dosyanın üstünden kaldırarak ne istediğimi sordu. Anlattım. “Olur mu 

öyle şey, sen bizim öğrencimizsin, git aşağıya söyle kaydını yapsınlar” dedi. İndim aşağıya Turan Bey’in 

söylediklerini aktardım, kaydımı yaptılar. Kimse benim söylediklerimin doğru olup olmadığını Turan 

Bey’e sorarak kontrol etme gereğini duymadı bile.

Sen hakkını kaybetmişsin diyen bayanı hiç hatırlamıyorum. “Hop kardeşim nereye gidiyorsun?” diyeni 

de. Kader bana ODTÜ de Maden Mühendisliği eğitimi alma çizgisini çizmişti. Bir adım önce atsam veya 

bir adım geç atsam her şey değişebilirdi.

Bölümdeki öğretim sürecinde gerek hocalarımızla ve gerekse diğer eğitim görevlileri ile çok içten bir 

ilişkimiz vardı. Tabii Hayri Erten, Tacettin Ataman gibi hocalarımızla çok resmi, genç olanları ile daha 

samimi bir ilişki içindeydik. Ama hiçbir şey öğrenim ve öğrenim kurallarının önüne geçemezdi.

1968-1969 ders yılında Maden Mühendisliği Bölümü’nde derslere başladık. Başlangıçta birçok derse 

petrol, jeoloji mühendisliğindeki arkadaşlarımızla beraber giriyorduk. Birkaç derste ise Maden Mü-

hendisliği öğrencileri olarak bir araya geliyorduk. Yanılmıyorsam sayımız 10 civarındaydı. 1969-1970 

ders yılında ise üçüncü sınıfta bir araya geldiğimizde artık meslek dersleri ağırlıklı olduğu için Maden 

Mühendisliği öğrencileri olarak daha sık bir araya gelmeye başladık. Sayımız da 10’un altına düşmüştü.

Sevgili Erdal Ünal, sınıfımızın en popüler üyelerinden biri idi. En sempatiği diyemiyorum, çünkü he-

men tüm arkadaşlarımız gerçekten çok sempatikti. İkinci sömestr de aldığımız derslerden bir tanesi de 

“Yeraltı Topografyası” idi. Hocamız Kasım Yaşar bambaşka bir alemdi. Saygı ve sevgi ile anıyorum. Bu 

dersimizin uygulaması da vardı. Nerede mi? Kampusun altında bir ağ gibi yayılmış olan ısı tünellerinde. 

Gruplar beşer kişi ama içeri girip çalışan iki kişi, bazen üç kişi. Tüm çalışmalarda bulunan iki kişiden 

biri ben, diğeri de sevgili Erdal idi.
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Kullandığımız aletler siyah renkli, görüntüyü düz veren, şakül ile poligon noktasına oturtulan Ameri-

kan teodolitleri idi. Bölümden de baret ve şarjlı madenci lambalarını aldık, tünellerin içinde çalışmaya 

başladık. Hocamızın istediği çalışma, İnşaat Mühendisliği Hidrolik Laboratuarının olduğu yerdeki tü-

nel girişinden, Kimya Mühendisliği Unit Operations binasının önündeki tünel girişine kadar bir yeral-

tından, bir de yerüstünden poligon taşımamızdı. İlk denememizde poligonu 10 cm ler düzeyinde bir 

hata ile taşımıştık. Hocamız Kasım Yaşar kıyameti kopardı. Sonraki denemelerimizde de bir türlü hatayı 

azaltamadık.

İş uzadıkça doğal olarak ciddiyetimiz de azaldı, işi gırgıra vurduk. Konu gırgır olunca sevgili Erdal’dan 

iyisini bulmak mümkün değildi. Tünellerin içi sıcak olduğu için biz başımızda bir baret, ayağımızda 

şort ve belimizde lamba bataryası ile çalışıyorduk. Ter içindeydik. Teodilitin başında ben çalışıyorum, 

Erdal’da mira tutuyordu. Görüşte oldukça zayıf, lambalar ile ancak küçük bir alanı aydınlatabiliyorduk. 

Çalışma yöntemimiz şöyleydi; ben teodiliti doğrultuyorum, Erdal’da mirayı aydınlatıyordu. Aydınlanan 

bölge teodilitin düzeyine gelince ben “hop” diye bağırıyorum, daha sonra Erdal oraya parmağını koyu-

yor, bende alt kıl, üst kıl okumasını yapıyordum.

Epey uğraştıktan sonra poligon taşımayı hocamızın istediği hassalıkta yapamayacağımızın farkına var-

dık. Alışagelmiş yöntem ile oturduk okumalarımızı sıfıra yakın bir hata verecek şekilde sabunladık ve 

hocamıza alnımızın akı ile teslim ettik. Yaptığımız sonuçta bir “kopya çekmek”ti, ama galeriler içinde 

çok fazla ve samimiyetle çabaladığımız için vicdanımın rahat olduğunu söyleyebilirim. Sevgili arkada-

şımı rahmet ve sevgi ile anıyorum.

Okuldan mezun olmuş ve TKİ de göreve başlamıştım. Bu arada Yüksek Lisans için derslere giriyorduk. 

Cevher zenginleştirme ile ilgili dersi de Sn. Gülhan Özbayoğlu (Gülhan abla, Prof. Dr.) veriyordu. 

En son final sınavlarına girmiştik. Artık öğrencilik hayatımızın sonuna gelmiştik. Sınav sonuçlarını 

öğrenmek için okula gittiğimde Gülhan Abla, “Ömer final sınavın iyi değil, sana geçer not veremem, 

önümüzdeki hafta hazırlan da gel, sana make-up vereyim” dedi.

Mecburen çalıştım gittim. Gülhan abla beni odasına aldı, soruları verdi, “benim laboratuarda işim var 

oraya gidiyorum, sen bitirince kâğıdını bana oraya getir” dedi ve çıktı gitti. Cevher zenginleştirme ile 

aram pekiyi değil. Zorlanıyorum. Ortalık kitap ve teksir dolu. Benim yanımda da ders notlarım var. 

Soruların yanıtları orada idi. Ne yapacaktım? Gülhan Ablanın bana yaptığı iyiliğe ve gösterdiği güvene 

ihanet mi edecektim? Artık yapamadım mı? Yapmadım mı? Bilemiyorum, elimi hiçbir şeye sürmeden 

yazabildiğim kadarı ile soruları yanıtladım ve Gülhan Ablaya götürdüm. Kâğıdıma şöyle bir baktı, “ida-

re eder dedi” ve ben dersten geçtim.

Bu olay benim meslek yaşantımda bir yol belirleyici olmuştur. İnsan ilişkilerimde hep içtenliği, karşı-

lıklı itimat etmeyi ön planda tuttum. Uymayıp aldatmaya yönelenleri kısa sürede kendimden uzaklaş-

tırdım. Geri kalanlar ile halen uzun yıllara dayanan dostluğum devam etmektedir.

Ömer Yılmaz Erkoç (MinE’ 71)
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ŞEFİK AKKOYUNLU
2020 - B.Sc. 1972;

M. S.1974

NECMİ MİNDEK
2044 - B.Sc. 1972

ABDÜLKADİR DİNÇ
83998 - B.Sc. 1972

BUĞRA BERKÜN
2027 - B.Sc. 1972

FAHRİ ÖNER
3932 - B.Sc. 1972;

M. S. 1978

ALİ HAYRİ GÜVENÇ
3767 - B.Sc. 1972

FEVZİ ÇAKMAK
3610 - B.Sc. 1972

H.AVNİ ÖZDÜZEN
3945 - B.Sc. 1972

R.CEVDET KİRTETEPE
2041 - B.Sc. 1972

ERKUT YENEN
4162 - B.Sc. 1972

L. NEVAL UYSAL (AYDIN)
4128 - B.Sc. 1972
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ODTÜ GÜNLERİ… GÜZEL GÜNLERDİ…

Ben ODTÜ’yü ilk defa, kayıt yaptırmaya geldiğim zaman, 1965 Eylülünde gördüm. O zaman Mimarlık, 

okulun aşağı yukarı her şeyi idi ve biz mimarlık anfisinin yanındaki binada kaydımızı olmuştuk. Hazırlık 

diğer bölümlerden önce derslere başlamıştı. Biz hazırlıktan çıkar mimarlığa gelirdik. Birinci sınıfta da 

durum hemen hemen aynı idi. Kütüphane, amfi mimarlıkta idi. Kafeterya bile o yıl açılmıştı, hazırlıkta kafeter-

yaya kadar koşa koşa gider, kuyrukta yer kapardık. Sadece 1 yurt vardı ve okulun her tarafı inşaat sahası gibiydi.

Üniversitenin bu genel durumundan sonra, bizim bölüme gelince; mesleğimiz gereği, yerleşim yerinden uzak 

olacağımız anlatılmak istenir gibi, o dönemin kuş uçmaz, kervan geçmez üniversitenin en dış ucuna yerleşmişiz. 

Bölüm binamız, bir garip, yalnız bina idi. Maden bölümü denirdi, ama, Petrol, Jeoloji ve Maden aynı binada 

idik.  Bölüm merkezden uzak olunca sanki bizler birbirimize daha bir yakın olmuştuk.  O zamanki arkadaşlığı-

mız, hocalarımızla ilişkilerimiz hep candan ve dostça aidi.  Prof. Hayri Erten’in babacanlıkları, saygı sevgi dolu 

çekingenliğimiz kesinlikle korkudan kaynaklanmıyordu. Prof. Zeki Doğan’ın sondaj hikâyeleri, Prof. Tacettin 

Ataman’ın patlatma öyküleri ve çiğ köfte partileri, Prof. Kemal Özkal’ın Türkiye Kömür İşletmeleri ile ilgili 

hatıraları, Tahsin Yalabık hocanın maden hukuku kavramını işleyişi ve pratik örnekleri, hep bu dostlukların 

unutulmaz sonuçları idi.

Bölüm uzakta olduğundan çoğu zaman öğle tatillerinde de bölümde kalır, ufak tefek bir şeyler atıştırır ve şimdiki 

jeoloji bölümünün yerindeki voleybol sahamızda kıran kırana maçlar yapardık. Uzak olduğumuzdan merkezde 

neler olduğunu, bizde, dışarıdakiler gibi sonradan öğrenirdik. Commer’in araba olayı bunlardan biridir. Olay 

olurken biz normal ders yapıyormuşuz. Yurtta kalan bizler, bölümden çıkar inşaat bölümünün karşısından ara-

ziye girer, ağaçların arasında oluşturduğumuz patika yoldan yurda giderdik. Yurttaki odalarımız 12 kişilik idi, 

ancak yine de zamanının konforlu, sürekli sıcak suyu bulunan, özel çalışma masalı, ayrıca çalışma odası da olan 

yurtlardı. Diğer üniversitelerin böyle olanakları yoktu. Sadece biraz gürültülü olurdu ve birbirimize söylenirdik. 

Ancak gerek ders çalışmada ve gerekse de uyumada giderek bu gürültüye alıştık. Fazlada şikâyetçi olmazdık. 

1970 yılı diye hatırlıyorum, sömestr tatili veya bir boykot arası olsa gerek, II. Yurtta 12 kişilik odada kalıyor idik. 

Okula giriş çıkış yasak olduğundan, parasız kaldık, şehre inip para çekemiyoruz. Böyle olunca, kantin ve inşa-

atlardaki bakkallardan alış veriş yapamadık, iyice de acıkmışız. Üç arkadaş ne yapacağımız düşünürken, birimiz 

dolapları ve dolap üstlerini aramaya başladı. Dolapta bir şey bulamadık ama dolap üstünde tozdan simsiyah 

olmuş, bir bütün somun ekmek bulduk. Tam atacaktık ki acaba temizlenebilir mi?  diye bir düşünce aklımıza 
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geldi. Yıkadık, sabunladık, temiz bir görüntü aldı veya açlıktan bize öyle göründü. Temizlenmiş, ancak ıslanmış 

ekmeği elektrik ocağının üstüne koyduk, hem kurudu hem de simit gibi bir hal aldı. Üç arkadaş büyük bir ke-

yifle, biz bu hale düşecek miydik diye şakalaşarak, ekmeği bitirdik. Geçmişten hatırımda kalan birkaç lezzetten 

biridir, diye hala hatırlıyorum. 

Bizim dönemimizde okulda, kafeterya, bölüm kantinleri ve de Yurt kantinleri vardı. Birde kırtasiye için mimar-

lıkta bir köşe vardı. Şehir haricinde ihtiyaçlar, başta yiyecek olmak üzere, buralardan temin edilirdi. Başkaca 

bir alternatif yoktu. Ve hepside üniversitenin bünyesinde faaliyet gösteren yerlerdi. Benim gibi maddi yönden 

sıkıntısı olan öğrenciler, kafeteryada, kantinde, kütüphanede part time görev alırlar, günde birkaç saat buralarda 

çalışma imkânı bulurlardı. Kredinin ayda 239 TL. olduğu dönemde, ayda 30-40 TL. kazanmak, hiç de küçüm-

senecek bir imkan değildi. 

1971 yılı olaylarında, VI. Yurtta kalıyordum. Olaylarda pencereden bakıyor,  nereden ateş ediliyor diye, mera-

kımızı gidermeye çalışıyorduk. Bu arada pencerenin hemen altında bir patlama olunca ne olduğunu bilemeden, 

çil yavrusu gibi dağıldık ve saklandık. Kendimizi iyice emniyete almak için, odadan kaçıp, kat koridorlarında 

duvar diplerine sindik. Ama bir mermi nasıl geldi bilmiyorum, karşı duvara çarptı ve bu tarafta yerde uzanmış 

bir arkadaşımızın bacağına saplandı. Feryat, figan çocuğu hastaneye gönderdik ama hatırladığım topal kaldı. 

Olaylar biraz durulunca, biz VI. Yurt olarak yurttan, çıktık, bir anlamda teslim olduk. Ancak biraz yürüdükten 

sonra bir ateş başladı ortada kaldık. Yurdun bodrum katının önündeki hendek gibi yere kendimizi zorlukla ve 

korkuyla attığımızı hatırlıyorum. Bu durumda geçtikten sonra bütün yurtlar boşaltıldı, biz yurtların önünde 

toplandık. Polisler iki sıra halinde dizildiler ve biz yurtta kalanlar, bu koridorun arasından geçtik. Herhangi 

bir polisin gözüne iyi görünmeyen öğrenciye, sen buraya deniyor ve otobüslere bindirilip, gönderiliyordu. Çok 

heyecanlı bir geçit töreni olduğunu hatırlıyorum. Çünkü gidenin ne olacağı, belli değildi. Polis kordonundan, 

seçimden geçenler, geriye kalanlar, kapalı spor salonunda toplandı, yerlerde birbirimizin dizinde yattığımızı 

hatırlıyorum, Öğrenci Birliği de yiyecek içecek dağıtmıştı. 

71 olaylarını hatırlayınca, sevgili Rektörümüz Erdal İnönü’yü hatırlamamak mümkün mü? Sevgili hocamız, 

kendisini parçaladı, öğrencilerle güvenlik güçleri arasında didindi. Bana göre Erdal Hoca olmasa, çok daha ciddi 

durumlar oluşabilirdi. Can siperane uğraştı. Bütün yurtları dolaşırken, bizim VI . Yurtta merdiven altında hepi-

mizi topladığını, bu duruma bir an önce son verilmesine, ortam hazırlamaya çalıştığını hatırlıyorum.

Şefik AKKOYUNLU (MinE’ 72)


