XXIII. DÖNEM
(19 Şubat 1977 – 25 Şubat 1978)
Odamızın 23. dönemi 19 Şubat 1977 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara Türk-Đş
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul ile başlamıştır. Genel Kurul
Yönetim Kurulu Başkanı Murat TURAN’ın açılış konuşması ile başlamış ve Divan
aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Divan Başkanı
II. Başkan
Yazmanlar

Ömer YENEL
Özgen TAŞDEMĐRCĐ
Mustafa AKDOĞAN
Cavit SEZER
Đlhan KANPOLAT
Ali BAŞOL

Saygı duruşu ve Anıt-Kabir’e çelenk koymak için heyet seçiminin ardından Genel
Kurula gelen kutlama mesajları okunmuştur. Genel Kurula konuk olarak katılan Enerji
ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Đhsan TOPALOĞLU söz almıştır. Đhsan TOPALOĞLU
konuşmasında; Türkiye’nin ekonomik ve politik durumundan bahsederek iktidarla
kavram anlaşmazlığı içinde olunduğu ve şartların gün geçtikçe kötüye gittiğine
değinmiştir.
Daha sonra gündemin 7. maddesine geçilmiş, Yönetim Kurulu çalışma raporunu
Yazman Üye Yalçın ÇĐRĐNGEL ve Denetleme Kurulu raporunu denetçi Çelik TEKĐN
Genel Kurul delegelerine aktarmıştır. Üyelerimizin eleştirilerine sunulan raporlar
hakkında, delegeler söz alarak eleştirilerini sunmuşlardır. Bu eleştiriler;
Savaş TUNCABOYLU; genel olarak Türkiye madencilik politikasını eleştirmiş ve
Yönetim Kurulunun bu konuda yetersiz kaldığını belirtmiştir.
Abdülaziz ŞENEL; SSCB’nin kredileri üzerinde açıklamalar yaparak, bunları aynen
Marshall Yardımları’na benzetmiş ve SSCB’nin, ABD gibi Türkiye’yi sömürmek
amacında olduğunu savunmuştur.
Hüseyin ÖZLÜTAŞ; SSCB’nin sosyalist bir ülke değil, emperyalist bir ülke olduğunu ve
ülkemizin özellikle madensel varlığı konusunda sömürüldüğünü ifade etmiştir. Türkiye
5. Bilimsel ve Teknik Kongresinde emperyalizmin sözcüsü Amerika’lı WANG’ın
konuşturulmasını şiddetle kınamıştır. Ayrıca Oda Yönetiminin, Maden Đhracatçıları
Birliğine kayıtsız kaldığını, sermayenin örgütlenmesine karşı çıkılması gerektiğini ve
teşhir edilmesinin zorunluluğunu belirtmiştir.
Celal KURTULUŞ; Seydişehir’de üretilen alüminanın Sovyetlere ucuz satılmadığını,
Sovyet kredisinin en uygun şartları taşıdığını belirtmiştir. Sözlerini “Seydişehir
Alüminyum Grup Başkanı hiçbir zaman faşist değildir” tümcesi ile bitirmiştir.

Ethem ÖZTÜRK; Maden Mühendisleri Odası Yönetimlerinin politika ile uğraşıp birlik
sağlayamadığını bu yüzden politikacılar tarafından kukla gibi oynatıldığını savunmuş
ve sözlerini sağı solu bırakıp mesleğimize ve madenlerimize sahip çıkalım şeklinde
tamamlamıştır.
Fahrettin ÇEVĐRGEN; Oda Yönetiminin solcuların (kendi deyimi ile) eline geçmesinden
sonra olumlu çalışmalar yaptığını, fakat politik ve çok katı olduğunu iddia etmiştir.
Daha sonra Murat TURAN Yönetim Kurulu adına eleştirileri cevaplamak için kürsüye
gelerek; Odaların yasalarla kurulmuş kurumlar olduğunu, her siyasi fikirden kişileri
bünyesinde bulundurduğunu, bu bakımdan Oda yönetimlerinin görevlerinin üyelerini
asgari müştereklerde birleştirmek olduğunu belirterek, Odaların siyasetle
uğraşmasının kaçınılmaz olduğunu, Yönetimin kendi üyelerinin çıkarlarını korumak için
iktidarla ters düştüğü takdirde politika yapmak durumunda kaldığını söylemiştir.
Yayın çalışmalarındaki yetersizliğin üyelerin katkısı ile giderilebilineceğini, 5. Teknik
Kongrenin başarılı olduğunu, Amerika’dan gelen konuşmacının MTA Enstitüsü’nün
davetlisi olduğunu belirtmiş ve Teknik Kongre Yürütme Kuruluna teşekkür etmiştir.
Bundan sonra Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı oylamaya sunularak oy
çokluğu ile onaylanmıştır.
Gündem gereği, Bütçe Komisyonu raporunu okunarak üyelerimizin öngörüsüne
sunulmuştur. Görüşmeler sonucu Genel Kurul yeni belirlenecek Yönetim Kuruluna
aşağıda yazılı olan maddeleri görev olarak kabul edilmiştir.
1- Üye aidatlarının 40. TL. olmasına,
2- Vize harçlarının yeni Yönetim Kurulu tarafından yeniden tespit edilmesine,
3- Bütçe tasarısında meydana gelen tahmini gelir fazlasının yeni Yönetim Kurulu
tarafından gider kalemlerine dağıtılması,
Gündemin 11. maddesine geçilmiş ve Murat TURAN kürsüye gelerek Yardım Fonu’na
ait paranın kullanılabilmesi için Yetki verilmesini önermiştir. Öneri görüşmelerin
ardından oylamaya sunulmuş ve Yardım Fonu Tüzüğü’nün diğer maddeleri saklı
kalmak ve maddi sorumluluğunu Yönetim Kurulu yüklenmek kaydıyla kabul edilmiştir.
Kongre Başkanlık Divanına sunulan ODTÜ’deki rektör ataması ile ilgili önerge
okunmuş ve oylamaya sunularak;
1- Hasan TAN rektörlükten ayrılıncaya kadar Odamız üyelerinden hiçbirinin idari
mekanizmada görev almamaları,
2- ODTÜ’nde yurtsever gençlerin, öğretim üyelerinin ve işçilerin verdiği
mücadelelerin desteklenmesi
kabul edilmiştir. Gündemin 12.maddesi gereği seçimlere geçilmiştir. Seçimlerde 150
oy kullanılmış ve 5 oy aday olmayan isimlerin yazılmasından dolayı iptal edilmiştir.
Daha sonra oylar tasnif edilmiş ve Oda yetkili kurulları şu şekilde oluşturulmuştur.

Oda Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Murat TURAN
M. Tayfun ÖZUSLU
Yalçın ÇĐRĐNGEL
M. Fehmi YILDIRIM
Levent YENER
Samih ÖZGEN
M. Ali TÜRKOĞLU

Yedek Üyeler
Mehmet KAYADELEN
Süleyman ÖZERK
Hüseyin CAVA
Cavit SEZER
Mustafa AKDOĞAN
Şadi AKTAN
Orhan BEKTĐMUROĞLU

Oda Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Seçkin ĐNCEEFE
Turgut ARIK
Oktay YALGIN

Yedek Üyeler
Mehmet ŞAHĐN
Özgen TAŞDEMĐRCĐ
Ferit ĐYĐĐŞLEROĞLU

Oda Onur Kurulu
Asil Üyeler
Turan DÜNDAR
Đsmail KIROĞLU
Çetin YEMYEŞĐL
Tevfik GÜYAGÜLER
Đrfan BAYRAKTAR

Yedek Üyeler
Ali LÜLECĐ
Tayyar ALACA
Selim ĐNSEL
Cemal APELĐGAN
Ali Seydi TATAR

TMMOB Yönetim Kurulu
Yalçın ÇĐRĐNGEL
Atılgan SÖKMEN
K. Samih ÖZGEN
TMMOB Denetleme Kurulu
Đbrahim MUCUK
TMMOB Onur Kurulu
Vural SEZER
23. Genel Kurulun hemen ardından Yönetim Kurulumuz ilk toplantısında görev
dağılımını şu şekilde gerçekleştirmiştir.

Başkan
II. Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Murat TURAN
Samih ÖZGEN
Yalçın ÇĐRĐNGER
M. Ali TÜRKOĞLU
M.Tayfun ÖZUSLU
M. Fehmi YILDIRIM
Levent YENER

Dönem içinde Yönetim Kurulunda iki değişiklik görülmektedir. Bu görev
değişikliğinden ilki Yönetim Kurulunda yaşanan bir anlaşmazlık sonucu, Yalçın
ÇĐRĐNGEL’in Yönetim Kurulu Yazman Üyeliğini bırakması ile yaşanmıştır. Bu göreve 1
Eylül 1977 tarihinden itibaren Levent YENER getirilmiştir. Diğer görev değişikliği ise
M.Tayfun ÖZUSLU’nun Đstanbul’a gidişi nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden
ayrılması ile yaşanmıştır. Bu durum karşısında Yönetim Kuruluna 1 Eylül 1977
tarihinden itibaren birinci Yedek Üye Mehmet KAYADELEN Yönetim Kurulu Üyeliğine
getirilmiştir.
1975 yılıyla birlikte iktidara gelen Milliyetçi Cephe Hükümeti’nin iki yıllık süre
içerisindeki cephe hareketi 1977 yılında doruğa ulaşmıştır. Đki yıla yaklaşan bu
dönemde; baskı, terör, silahlı saldırı ve partizanca tutum ve davranışlar artık günlük
yaşamın bir parçası olarak görülmeye başlamıştır. Đşte böyle bir dönemde ilk önce
Ömer YENEL tarafından kiralanarak, daha sonra birçok üyemiz tarafından da ortak
kullanılan, 1977 başlarında Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Yalçın ÇĐRĐNGEL, 20.
dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Çetin UYGUR ve Yönetim Kurulu Üyesi
M.Tayfun ÖZUSLU’nun kalmakta oldukları Sıhhiye, Halk Sokak, Renk Apt., No: 4/1
adresinde bulunan ev faşistlerin silahlı saldırısına uğramıştır. Baskında her üç
üyemizde önemli yaralar alarak uzun süreli tedaviler görmüşlerdir. Üç meslektaşımızı
öldürmeyi amaçlayan silahlı saldırı üzerine Oda Yönetim Kurulumuz Cumhurbaşkanı
Fahri KORUTÜRK, Başbakan Süleyman DEMĐREL, CHP Genel Başkanı Bülent ECEVĐT,
TBMM Başkanı Kemal GÜVEN ve Đçişleri Bakanı Oğuzhan ASĐLTÜRK’e bir telgraf
göndererek, saldırıyı kınamış ve sorumluların bir an önce bulunarak adalet önüne
çıkarılmalarını talep etmiştir.
Yine dönem içinde, Odamız Zonguldak Şubesi Yönetim Kuruluna, MESS’e karşı
“40.000 yiğit Maden-Đş Üyesi”ni destekleme açıklaması neden gösterilerek, EKĐ
Disiplin Kurulu’nca 4 ay süre ile geçici olarak görevden çıkarılma cezası verilmiştir.
7303 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Odamız Yönetmelikleri
çerçevesinde yasal, demokratik haklarını kullanan Zonguldak Şubemize yapılan yasa
dışı uygulamalara Yönetim Kurulumuz tüm olanakları ile karşı çıkmıştır. Bu anlamda
Oda Yönetim Kurulu “EKĐ’de Anti Demokratik Baskılar” isimli bir Forum düzenlemiştir.
1977 yılında da gerek ülkemizin genelinde devam edegelen can güvenliği ve
özgürlüğü ortadan kaldırma girişimleri, gerekse üyelerimiz üzerindeki kıyım, baskı ve
işten atmalar üyelerimizin yan ödemeler, prim, fazla mesai, sigorta, iş kazalarında
sorumluluk, meslek hastalıkları, yeraltı vergi muafiyeti, lojman, eğitim, dinlenme, gibi
sorunları ikinci plana itmiştir. Odamız, üyelerinin tüm bu sorunlarını TMMOB ve 34

teknik eleman örgütünün oluşturduğu “Ortak Eylem Programı” içinde grevli, toplu
sözleşmeli sendikal haklar hedefi doğrultusunda sürdürmüştür. Fenni Nezaretçilik
Yönetmeliği’nin üyelerimizin çıkarları doğrultusunda çıkması ve “Tek Tip Sözleşme”
nin yaygınlaşması için girişimlerde bulunulmuştur. Haksızlığa uğrayan üyelerimizin
durumunu TMMOB bünyesinde oluşturulan “Hukuk Bürosu” aracılığı ile titizlikle takip
edilmiştir.
Özellikle devlet kuruluşlarında üyelerimiz üzerinde daha birçok anti-demokratik
uygulamalara şahit olunmuştur. Bir barut fıçısı görünümünü sürdüren Seydişehir’e
1977 yılında Etibank Şark Kromları ile Elazığ Ferrokrom eklenmiştir. MTA’daki
çalışanların demokratik birlikteliği MC’yi rahatsız etmiş ve çalışanlar üzerindeki
baskılar yoğunlaşmıştır. ETKB tarafından ikisi Odamız üyesi, ikisi de TMMOB’ye bağlı
diğer Odalardan olan 4 mühendis gidecekleri yerler dahi Bakanlık’ça belirlenerek
sürülmüşlerdir.
Odamızın 23. döneminde Yönetim Kurulumuzca alınan en önemli kararlardan biri
Zonguldak’ta gerçekleştirilmesi planlanan Kömür Kongresinin hazırlıklarının
başlatılması çalışmalarıdır. Çalışma programının ilk sırasında yer alan ve Zonguldak’ta
yapılması düşünülen bu kongrenin organizasyonu ve yürütülmesi Zonguldak Şubemiz
tarafından gerçekleştirilmiştir. Zonguldak Şubemize, Oda Genel merkezi olarak, maddi
ve kongre düzenleme tekniği açısından bilgi aktarımı şeklinde katkılar olmuştur.
Ayrıca Kongrede Yönetim Kurulu adına “Planlı Dönemde Zonguldak Havzası” adı
altında bir tebliğ sunulması kararı alınmıştır.
Dönem içinde dikkati çeken en önemli çalışmalar, Odamızın yayınları ile ilgilidir. 1977
Mart ayında göreve başlayan Yayın Kurulu ilk iş olarak Dergimize gönderilecek
yazılarda uyulması gerekli koşulları saptamıştır. Bu anlayış içinde Odamız Yayın
Organı Madencilik Dergisi düzenli olarak her iki ayda bir yayınlanmıştır.
Odamızın 23. döneminde yayın çalışmalarına da büyük önem verilmiş ve önceki
dönemden kalan bazı çalışmalara hız verilerek bir kısmı tamamlanmıştır. Bu
çalışmalar;
“Dört Dilde Madencilik Terimleri Kılavuzu” Kitabı; üç dönem önce başlatılan bu
çalışma hızlandırılmış ve komisyon üyelerinin yoğun çalışmaları sonucunda oldukça bir
mesafe katedilmiştir. Bu çalışma sırasında Türk Dil Kurumu ile de ilişki kurularak
devamlı bir dialog sağlanmıştır. Đyi bir ürün olması hedeflenen çalışmanın bir sonraki
dönem bitirilip yayınlanması planlanmıştır.
“Kaya Şev Stabilitesi” Kitabı; çalışmaları bir önceki dönem başlatılan ve bir çeviri olan
kitap, Yönetim Kurulumuz hemen göreve geldikten sonra bastırılarak üyelerimizin
ilgisine sunulmuştur.
“Madencilik Bilimsel ve Teknik V. Kongresi” Kitabı; 1977 Şubat ayı içinde
gerçekleştirilen Kongrede sunulan tebliğler ve tartışmaları da içeren bir biçimde
yayınlanmıştır.

Dönem içinde ayrıca komisyon çalışmalarına da önem verilmiş ve Yönetim Kurulunca
oluşturulan komisyonlar çalışmalarını tamamlayarak raporlarını sunmuşlardır.
Madencilik Öğretim, Eğitim ve Đstihdamı Komisyonu, çalışma dönemi başında kurulan
komisyon, önceki yıllarda edinilen bilgi birikimi ve çalışmalara ek olarak özellikle
Madencilik Öğretim ve Eğitimi üzerinde araştırmalar yapmıştır. Komisyon,
çalışmalarını dönem sonu itibarı ile bitirip, raporunu Yönetim Kuruluna sunmuştur.
TMMOB’nce kurulan ve uzmanlık alanlarımızı ilgilendiren Enerji, Kömür, Demir,
Alimünyum gibi komisyonlarda etkin bir biçimde katılım sağlanmıştır. Ayrıca TMMOB
bünyesinde çalışma alanları çakışan Odalarla ortak çalışmaya özen gösterilmiştir. Yer
yer söz konusu komisyonların, çalışma ürünleri ile ilgili basına açıklamalarda TMMOB
ve ilgili Odalarla birlikte Odamız da yer almıştır.
Odamız Merkez, Şube ve Temsilcilikleri bulundukları illerde diğer demokratik örgütler
ve sendikalarla TMMOB merkezi ve ĐKK bünyesinde ortak çalışmalarda bulunmuşlar
ve düzenlenen anti-emperyalist, anti-faşist kitle eylemlerine katılmışlardır. DĐSK’in
Đstanbul’da düzenlemiş olduğu işçi ve emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve
dayanışma günü olan 1 Mayıs Đşçi Bayramı’na üyelerimizin katılımı için çaba
gösterilmiştir.
MESS’e karşı direnen Türkiye Maden-Đş ile yurt çapında sürdürülen dayanışmaya
TMMOB bünyesinde etkin bir şekilde katılım sağlanmıştır. Zonguldak Şubemiz,
Đstanbul ve Đzmir Đl Temsilciliklerimiz bulundukları illerde TMMOB Đl Koordinasyon
Kurullarında doğal olarak yer almışlar, komisyon, panel çalışmalarına katılmışlar ve
düzenlenen kapalı salon toplantılarında Odamızı temsil etmişlerdir.
Odamızın 23. döneminde yaşanan diğer önemli olayları şu şekilde sıralamak
mümkündür;
- Odamızın 23. döneminde Yayın Kurulu Tayyip ERĐŞEN, Orhan BEKTĐMUROĞLU,
Hüseyin ÖZDAĞ, Şadi AKTAN, Cavit SEZER, R.Turgut ARIK, Güher KOZAK, Zeki
KAMBER ve Đsmail ŞENEL’den oluşturulmuştur.
- Dönem içinde iki büyük ilimizdeki temsilcilerimizde yeniden belirlenmiştir. Buna
göre Đstanbul Đl Temsilciliğine Đlhan KANPOLAT, Đzmir Đl Temsilciliğine Ömer Lütfi SÜL
atanmıştır.
- Her yıl Aralık ayında yapılan “Dünya Madenciler Günü” bu yıl yine yalnız Ankara’da
3 Aralık 1977 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Geniş katılım ve canlılıkta geçen bugün de
meslek yaşamında 30. yıllarını tamamlayan üyelerimize Onur Belgeleri verilmiştir.

