XXIV. DÖNEM
(25 Şubat 1978 – 24 Şubat 1979)
Odamızın 24. dönemi 25 Şubat 1978 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

Turan DÜNDAR
Atılgan SÖKMEN
Mesut ÖZTÜRK
Mustafa ÇOŞKUN
Ali BAŞOL
Tarık DEMĐREL
Neşet ACARKAN

Divan Başkanı Turan DÜNDAR yaptığı konuşmada, genel olarak ülke sorunlarına, özel
olarak madencilik sektörü ve maden mühendislerinin sorunlarına ilişkin görüşlerini
belirtmiştir. Eğer bir siyasal iktidar halktan yana olduğunu düşünüyorsa, “Yeraltı
Kaynaklarının Gerçek Sahibi Halktır.” sloganını yaşama geçirme yönünde çaba
göstermesi gerekliliğini vurgulayan Turan DÜNDAR, konuşmasını Hükümetin Oda ile
olan diyalogunu sürdürmesi ve genişletilmesi yönlü dileğiyle noktalanmıştır.
Turan DÜNDAR, konuşmasını tamamladıktan sonra, Kongreyi açış konuşması için
Yönetim Kurulu Başkanı Murat TURAN’ı davet etmiştir. Murat TURAN konuşmasını 77
Türkiye’si, 77 Türkiye’sinde madencilik sektörü ve üye sorunları olmak üzere üç ana
başlık altında Genel Kurul delegelerine aktarmıştır. Daha sonra konuk konuşmacılar
ve Genel Kurulumuza gönderilen kutlama telgrafları Genel Kurul delegelerine
aktarılmıştır.
Kutlama yazılarının okunmasından sonra gündemin bir sonraki maddesi gereği, Bütçe
(M. Ali TÜRKOĞLU, Cavit SEZER, Hakkı TAŞKAN) diğeri de Yönetmelikler ve Öneriler
(Şükrü ÜSTÜNDAĞ, Đsmail KIROĞLU, Çetin ONUR) Komisyonu olmak üzere iki
komisyon seçilmiştir. Komisyonlar çalışmalarını sürdürürken Yönetim Kurulu çalışma
raporunu Yazman Üye Levent YENER, Denetleme Kurulu raporunu denetçi Seçkin
ĐNCEEFE Genel Kurula aktarmıştır.
Eleştirilere geçilmeden önce Genel Kurulumuza Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Deniz BAYKAL Genel Kurulumuza gelmiş ve Divan Başkanından söz talep ederek
üyelerimize seslenmiştir. Kısa bir konuşma yapan Deniz BAYKAL konuşmasında Genel
Kurul delegelerimize bir müjdesi olduğunu söylemiş ve “Yıllardır sizler, madenlerin
devletleştirilmesi için yoğun çaba gösterdiniz. Ben de Bakanlığımın hazırladığı bir yasa
tasarısını ilk kez burada açıklamaya özen gösterdim ve uygun buldum. Bu yasa
tasarısı kesinleşirse, madenlerin devletleştirilmesi Bakanlar Kurulunun yetkisine
verilmiş olacaktır. Böyle bir yasa ile, önümüzdeki darboğazları aşacağımıza

inanıyorum.” Deniz BAYKAL konuşmasını tamamladıktan sonra Genel Kurulumuzdan
ayrılmıştır.
Çalışma ve denetleme raporlarının eleştirilerine geçilmiş ve söz alan üyelerimiz sırası
ile şu eleştirilerde bulunmuşlardır.
M. Şükrü GÖK; KĐT’lerin siyasi arpalık olarak kullanılmamasını ve işsizlere iş bulma
yeri olmaması gerektiğini vurgulayarak, bu kuruluşlarda “işe adam” ilkesinin
uygulanması zorunluluğunu belirtmiştir.
Hüseyin ÖZLÜTAŞ; Oda Kongrelerinin Türkiye madenciliğinin sorunlarını tartışması
gerektiğini, bu tartışmaların, somut çözüm önerileri geliştirmesinin zorunlu olduğu,
Oda Yönetim Kurulunun üç yada dört üyesinin revizyonizmin batağında bulunduğunu,
bu kişilerin tasfiyeci eğilimler taşıdığını, Sovyet sosyal emperyalizmine dört elle sarılan
çalışma raporunun ihanetin belgesi olduğunu, doğal kaynakların gerçek sahibinin halk
olduğuna inanıyorlarsa, revizyonistlere karşı çıkılmasının bir koşul olduğunu, yeraltı
kaynaklarının, emperyalistlerin istemlerine göre değil, ülke çıkarlarına göre üretilmesi
gerektiğini, Madencilik Dergisinde yurtsever devrimcilerin yazılarına yer verilmediğini
belirtmiştir.
Savaş TUNCABOYLU; Oda Yönetiminin iki eğilimi bulunduğunu, Odada revizyonist
düşüncenin yıkılmaması durumunda, yurtseverlerce kararlar üretilemeyeceğini, oysa
çalışma raporunda revizyonist görüşün yansıdığını, Sovyet emperyalizmine karşı
mücadele edilmesi gerektiğini, Bakanın açıkladığı, madenlerin devletleştirilmesi
kararının, ülkenin hammadde açığını karşılamaya yönelik olması durumunda
desteklenebileceğini, üçüncü dünya ülkelerinin emperyalizme karşı mücadelelerini
desteklediklerini belirtmiştir.
Tayyar ALACA; MC Hükümetinin düşürülmesi eyleminin DĐSK tarafından başlatıldığı
ve Yönetim Kurulundaki arkadaşların bu girişimi desteklediklerini, Yönetim
Kurulundaki dört arkadaşın da dahil olduğu Demokratik Birlik Grubunun CHP’ne karşı
olmadığını, teknik elemanların mesleki bilgilerini geliştiremediklerini ve bunun
nedeninin tekeller olduğunu belirtmiştir.
Tayyip ERĐŞEN; Teknik elemanların kıyıma uğradıkları ve sendikal haklarının
verilmediğini, bu nedenle emekçilerle birlikte tekellere karşı mücadele verilmesi
gerektiğini, sapık akımlarla devrimci maden mühendislerinin mücadele etmeleri
gerektiğini, Yönetim Kurullarının iş ve can güvenliğinin sağlanması, madenlerin
devletleştirilmesi ve grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklar için etkin çalışmalar
yapmaları gerektiğini vurgulayarak konuşmasını tamamlamıştır.
Mesut TORAMAN; Daha önce konuşanların somut sorunlara ilişkin çözüm önerileri
getirmediklerini, sendikal haklar konusunda nasıl bir mücadele yürütüleceğinin
bilinmediğini, Danışma Kurullarında bazı eğilimlerin kendi düşüncelerini yaymak
istediğini, çalışma raporunda görüş ve önerilere katıldığını belirterek konuşmasını
tamamlamıştır.

Seçkin ĐNCEEFE; Raporda; emperyalizmin somut bir tekelleşme düzeyinde ele
alındığını, faşizmin ise, sadece MC döneminde geçerli olduğu izlenimi verildiğini, oysa
gerçekte emperyalizmin somut bir olay olmadığı ve faşizmin, emperyalizmin bir ürünü
olduğunu, yanlış tahlillerden kalkarak, tüm yeraltı servetlerini devletleştirme isteminin
yanlış olacağını, kömürün, dışa bağımlı montajcı tekelci sermayenin enerji istemine
yönelik acil bir çözüm olarak görüldüğünü, bunun ise tüm linyit yataklarının
devletleştirilmesi olarak yansıdığını, yapılması gerekenin, olayı doğru tahlil ederek,
belirli konularda halkın ilerici istemlerini gündeme getirmesi gerektiğini, linyit
yataklarının kamulaştırılması, bu kaynakların TKĐ’nce üretilmesi ve halkın alım gücüne
uygun fiyatlarla pazarlanması gerektiğini belirtmiştir.
Güher KOZAK, konuşmasını genel olarak üye tabanının ekonomik, mesleki ve
demokratik sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklayarak, Oda çalışmalarının bu konudaki
yetersizliğini belirtmiştir.
Eleştirilere cevap vermek için Yönetim Kurulu adına kürsüye gelen Murat TURAN;
eleştirilerin, yeni oluşacak Yönetim Kurulu için olumlu ve yön gösterici olduğunu,
konuşmacıların, özgül sorunlarımıza ilişkin eleştiriler getireceklerine, kendi siyasal
görüşlerini öne sürdüklerinden, bu tür eleştirilerin yararlı olmadığını, meslek
örgütlerinde en sağdan en sola görüşleri olabileceğini, fakat belli bir görüşün Odada
hakim olma istemesi durumunda, Odanın işlevini yerine getiremeyeceğini, Odanın
sorunlarına çözüm bulmada güçlüklerle karşılaşacağını belirtmiştir. Gündem gereği
Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının aklanmasına geçilmiş ve her iki raporda
Genel Kurul delegeleri tarafından oy çokluğu ile aklanmıştır.
Daha sonra Komisyon çalışmalarına geçilmiş ve uzun süren görüşmelerin ardından
Genel Kurul delegelerince aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.
-

Üye kayıt ücretinin 125 TL.’ye çıkarılması,
Kimlik kartı yenileme ücretinin 25 TL. olarak belirlenmesi,
Aylık üye aidatının 40 TL.’ye çıkarılmasına,

Daha sonra gündemin en önemli maddelerinden biri olan seçimlere geçilmiştir. Genel
Kurula katılım geçen yıllara oranla büyük olmuş 301 üye oy kullanmıştır. Seçim Tasnif
Kurulunun uzun süren oy ayrımı sonunda, Divan Başkanı Turan DÜNDAR, seçim
sonuçlarını Genel Kurulun bilgisine sunmuş ve başarı dilekleriyle Genel Kurulu
kapatmıştır. Seçim sonuçlarına göre Oda Organlarına seçilen üyelerimiz aşağıdaki
gibidir.
Oda Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Murat TURAN
Turan DÜNDAR
Ömer YENEL
Yalçın ÇĐRĐNGEL
Zeki DOĞAN

Yedek Üyeler
Mehmet KAYADELEN
M.Fikret ÖZBĐLGĐN
A.Seydi TATAR
Oktay YALGIN
Yusuf AYDIN

Mehmet ÖZCAN
Mustafa GÜZEL

Güher KOZAK
M.Tayfun ÖZUSLU

Oda Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Çetin ONUR
Seçkin ĐNCEEFE
Osman DEMĐRAĞ

Yedek Üyeler
Cemal APELĐGAN
Sabri SARIFAKĐOĞLU
Mahmut HORASAN

Oda Onur Kurulu
Asil Üyeler

Yedek Üyeler

TMMOB Yönetim Kurulu
Zeki DOĞAN
Güher KOZAK
Mustafa GÜZEL
TMMOB Denetleme Kurulu
M. Şükrü GÖK
TMMOB Onur Kurulu

24. Genel Kurulun hemen ardından Yönetim Kurulumuz ilk toplantısında görev
dağılımını şu şekilde gerçekleştirmiştir.
Başkan
II. Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Turan DÜNDAR
Yalçın ÇĐRĐNGER
Zeki DOĞAN
Mustafa GÜZEL
Murat TURAN
Ömer YENEL
Mehmet ÖZCAN

Dönem içinde Yönetim Kurulumuzda herhangi bir istifa yada görev değişikliği
olmadan süreç tamamlanmıştır. Yönetim Kurulumuz hemen dönemin başında çalışma

programını tamamlayarak Türkiye Bilimsel ve Teknik VI. Kongresi, AET ve
Madenciliğimiz, Devletçe Đşletilecek Madenler Hakkında Kanun Tasarısı, Madencilik
Sektöründe Teşvik Uygulamaları, Sondaj Sempozyumu, Madencilik Rehberi, Đş
Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Arşiv ve Dökümantasyon konularında çalışmalarını
başlatmıştır.
“Devletçe Đşletilecek Madenler Hakkında Kanun” 1978 yılına istisnai bir yıl özelliği
veren sektörel gelişmelerin başında yer almaktaydı. CHP ağırlıklı Hükümetin iş başına
gelişinin hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca başlatılan çalışmalar,
kısa zamanda sonuçlanmış ve “Devletçe Đşletilecek Madenler Hakkında Kanun
Tasarısı” kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur. Tasarı, kamuoyunun bilgisine sunulur
sunulmazda tartışmalar, eleştiriler, tepkiler birbirini izlemiş, konu uzun süre sıcaklığını
korumuştur.
Kanun tasarısına ilişkin Oda çalışmaları konunun bu aşamasında öncelikle tasarının
tanıtılmasında özen gösterilmiştir. Kanun tasarısına ilişkin çalışmalarımızın bu
başlangıç aşamasında, dışa dönük önemli bir çalışmayı da koşut olarak öne
sürülmüştür. Dönem içinde Odamızca Tasarıya ilgi duyan, yakından ilgili kişi ve
kuruluş temsilcilerinin katıldığı bir açık oturum düzenlenmiştir. TMMOB Başkanı
Teoman ÖZTÜRK’ün yönettiği bu açık oturum 21 Nisan 1978 tarihinde Ankara Türk-Đş
Salonları’nda gerçekleştirilmiştir. Açık oturuma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
adına Öcal BENĐNGTAN, Türk-Đş adına Maden-Đş Federasyonu Başkanı Kemal ÖZER,
DĐSK adına Yeraltı Maden-Đş Sendikası Genel Başkanı Çetin UYGUR, Tüm Đktisatçılar
Birliği adına Mustafa SÖNMEZ, Maden Müstahsilleri Birliği adına Üner GÜNER, Tasarıyı
hazırlayan komisyon adına Doç. Dr. Hikmet Sami TÜRK ve Maden Mühendisleri Odası
adına Yönetim Kurulu Başkanımız Turan DÜNDAR katılmışlardır.
Kanun tasarısı uzun süren bir bekleyişin ardından yasalaşmıştır. Bilindiği gibi, yasa 4
Ekim 1978 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa, uygulamaya
ilişkin Yönetmeliklerin 11 Ekim 1978 tarihli Resmi Gazetede yayınlanması ile de
uygulanma aşamasına geçilmiştir. Bilindiği gibi, sahalar Bakanlık ve kuruluş
temsilcilerinden oluşan 5’er kişilik komisyonlarca ele alınmış, yasanın öngördüğü devir
işlemleri bu komisyonlarca yürütülmüştür. Ayrıca, devir işlemleri bitinceye değin,
Bakanlıkça atanan gözetim mühendisleri, üretim faaliyetlerini denetlemiştir.
Komisyon üyelerinden biri de Odamızca temsil edilmiştir. Bu nedenle, uygulama
aşamasına girilir, girilmez, kurulan 15 komisyona, istenilen Oda temsilcileri
saptanarak ilgili Bakanlığa iletilmiştir. Komisyonlarda yer alan meslektaşlarımızdan
10’u Yönetim Kurulumuzca, 5’i Zonguldak Şubemizce saptanmıştır. Bu
meslektaşlarımız; Sabri SARIFAKĐOĞLU, Tuncer DEMĐRÖZ, Süleyman ÖZERK, M.
Fehmi YILDIRIM, Münir YILDIRIM, Mustafa KAVRUK, Zeki KANBER, Ali BAŞOL,
Ertuğrul ÇOMOĞLU, Selami ĐSTANBULLUOĞLU, Özgen TAŞDEMĐRCĐ, Mehmet
YAPALAK, Recep DANACIOĞLU, Mustafa ĐŞBĐTĐREN ve Şükrü ÜSTÜNDAĞ’dır.
Öte yandan, yine yasa gereğince Odamızdan istenilen bilirkişi listesi de ilgili Bakanlığa
iletilmiştir. Bilirkişi olarak saptanan meslektaşlarımız; Đsmail KIROĞLU, Tayfun
ÖZUSLU, Çetin ONUR, Tevfik GÜYAGÜLER, Mehmet TUTAL, Levent YENER, Mehmet
KAYADELEN, Yusuf AYDIN, Ömer YENEL ve Seçkin ĐNCEEFE’dir.

Gerek yasaya ilişkin yaklaşımlarımız ve gerekse örgüt olarak yapı ve işleyişimiz
açılarından, Odamız bu yasanın uygulama aşamasında, ne bir devlet kuruluşu gibi
davranmayı amaçlamış, ne de elini ayağını çekmiştir. Yasanın göreli ileri yanı
doğrultusunda uygulamanın içinde yer almaya, ancak bağımsız tavrını korumaya özen
göstermiştir. Bu amaçla da, komisyon temsilcisi arkadaşlarla toplantılar düzenlenerek,
uygulamadaki aksaklıklar tartışmaya açılmış ve belirli çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Nitekim 3 Ocak 1979 tarihinde Oda Lokalinde yapılan ortak toplantıda varılan tespit
ve kararlar, örgütsel yaklaşımımızın somut kanıtları olarak kabul edilmelidir. Ana
başlıklar halinde bu tespit ve kararlar şu şekildedir.
1- Taşınır ve taşınmaz malların mevcutlarının tespitinde ayrıntıya girilmesi gereksiz
zaman kaybına neden olmaktadır.
2- Taşınır ve taşınmaz mevcutlardan devralınacakların ayrılmasında, olanaklar
ölçüsünde en azı devralmak ilke alınmalıdır.
3- Ayrılan mevcutların değerlerinin tespitinde yasal defter ve kayıtlar esas alınarak,
kullanılabilirlik ölçüsü kıstas olarak alınmalıdır.
4- Kâr yoksunluğu özünde üretilmeyen, pasif bir mal varlığına verilen bir değer
olduğu için, bir başka deyişle, tazminat ödenmesi anlamına geldiği için, bu tazminata
temelden karşı çıkılmalıdır.
5- Ruhsat ve imtiyaza ödenecek tazminatlarda; Maden Dairesi ve maden sicil
kayıtları esas alınarak, amortismanlar düşüldükten sonra geri kalan maliyet bedeli
tazminat olarak ödenmelidir.
6- Madenlerin devralınmasından sonra, işe devamları uygun görülenlerin tespitinde
kararname tarihi esas alınmalı ve genel olarak, madenlerde çalışan tüm işçilerin
madenin devralınmasından sonra da işe devamları uygun görülmelidir. Bu temel
yaklaşım, bazı maden sahalarında görülen, ikili yada ikiden çok işverenli durumlarda
da işletilmelidir. Đşçilerin eski ekonomik hakları ve sosyal güvenlik fonları kesinlikle
kaybolmayacak tarzda devralınmalıdır.
7- Takdir komisyonları görev alanlarına giren, bölgelerdeki madenleri ele almalarında
serbesti taşımalı, öncelikli madenler takdir komisyonlarınca üretim miktarı kıstas
alınarak saptanmalıdır. Komşu maden sahalarının ele alınışında, çalışmalar bir bütün
olarak sürdürülmeli, ancak tutanak ayrı tutulmalıdır.
8- Bakanlık komisyonların rahat ve özgürce çalışmalarını sağlamada özen
göstermelidir. Đşçiler üzerindeki maden patronlarının propagandaları ise,
komisyonlarca işçilere duyurulacak bülten ve ilanlarla giderilmelidir.
9- Kâr, daha çok kâr nedeniyle, yeraltı kaynağını bilimsel yöntemler dışında
faaliyetlerle talan eden ve bu kaynağı artık kullanılamaz hale getirecek tarzda
mahveden işletme hakkı sahibinin, heder ettiği madenin karşılığı olarak tazminat
ödemesi “kamu yararı” açısından göreli de olsa, yararlıdır.
10- Gözetici mühendisler birer fotoğrafçı olarak görülmemeli, aktif ve müdahaleci
olarak kabul edilmelidir.
Saptanan bu ilkeler, Odanın yasaya, yasanın uygulamasına yaklaşım tarzının somut
ifadeleridir. Kuşkusuz bu bağımsız tavır daha sonraları da sürdürülmüş, yasanın
göreceli ilerici yanı gözetilerek soruna yaklaşacak, ama hiçbir zaman bir devlet
kuruluşu gibi davranılmamıştır.

Odamızın 24. dönemi içinde gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan birisi Türkiye
Madencilik Bilimsel ve Teknik 6. Kongresi’dir. 19-23 Şubat 1979 tarihleri arasında
gerçekleştirilen Kongre çalışmaları hemen dönem başında başlatılmıştır. Son yıllarda
kongrelerin uluslararası nitelikte olması görüşü benimsenmiş ve kongrede bu konuda
önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ancak X. Dünya Madencilik Kongresi 1979 yılında
ülkemizde yapıldığı için, tekrarlardan kaçınmak ve bunun yaratacağı güçlüklerden
dolayı, 6. Kongreyi ulusal düzeyde tutmak zorunda kalınılmış ve programın içeriği şu
şekilde saptanmıştır;
1- Madencilik Bilim ve Teknolojisi,
2- Madencilik Ekonomi Politikası ve Sorunları,
3- Madencilik Öğretim, Eğitim ve Đstihdam Sorunları,
Bu kongrenin geçmiş dönem kongrelerinden ayırt edici önemli bir farklılığı, kongre
klasik yapısından, salt tebliğlerin sunulduğu bir kongre olmaktan sıyrılmasıdır. Bunun
için de kongre kapsamında özel oturumlar düşünülmüştür. Kongre hazırlık
çalışmalarının geliştiği aşamada, açık oturum konuları somutlaştırılmıştır. Bu konular,
“Đş Güvenliği, Đş Kazaları ve Meslek Hastalıkları”, “4. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve
Madencilik Sektörü” dür.
1978 yılında Odamızın ilklerinden biri de, daha sonraki yıllarda sıkça tekrarlanacak
olan “Sempozyumlar” serisinin başlatılmasıdır. Đlk kez bu yıl düzenlenen “I. Bilimsel ve
Teknik Sondaj Sempozyumu” ülkemiz sondaj sektörü için olumlu bir adım olmuştur.
Sondaj bilim ve teknolojisinin ülkemizdeki düzeyini, sondaj sektörünün ülke ekonomisi
içindeki yerini belirlemek ve dünyadaki sondajcılık gelişmelerinin varmış olduğu
boyutu irdelemek vb. amaçlarla düzenlenen bu sempozyumun, kuşkusuz en önemli
ürünlerinden biri, somut bir yapıtın ortaya çıkmış olmasıdır.
Jeoloji Mühendisleri Odası, Petrol Mühendisleri Odası, TPAO ve DSĐ ile ortaklaşa
düzenlenen bu sempozyum, 18-20 Aralık 1978 tarihleri arasında Ankara’da
gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda işlenen konular;
1- Doğal kaynakların değerlendirilmesinde ve diğer mühendislik hizmetlerinde
sondajın yeri,
2- Sondaj bilimi, teknolojisi, uygulamaları ve gelişimi,
3- Sondaj makine, malzeme yapımı ve sanayii,
4- Sondaj politikası ve ülke ekonomisindeki yeri,
Toplam 14 tebliğin sunulduğu sempozyumda ayrıca birde “Sondajcılıkta Kapasite
Kullanımı” konulu bir de açık oturum düzenlenmiştir.
Oda Yönetim Kurulumuz ayrıca 1978 yılı içinde yaşanan ve üyelerimize yönelik
ekonomik ve demokratik haklarla da ilgili çalışmalar göstermiştir. Bu çalışmalar 24.
dönem çalışma raporunda Yeraltı Vergi Bağışıklığı, Sigorta Sorunu, Yan Ödemeler,
fazla mesai ve Yetki-Sorumluluk, Tip Sözleşme, Diğer Ekonomik ve Sosyal Haklar
başlığı altında derinlemesine incelenmiştir.

Bu dönem çalışmalarında, en önemli gelişmelerden biri de Oda yayınları
konusundadır. Bu yıl ilk olarak yayın politikamızda önemli bir değişikliğe gidilirken,
Yönetim Kurulumuzun hareket noktası;
1- Madencilik Dergisi, yalnızca teknik içerikli yazıların yer aldığı bir dergiye
dönüştürülmelidir.
2- Yurt sorunları ile birlikte madencilik sektörünün ve üyelerinin somut sorunları
güncelliklerini yitirmeden kamuoyuna ve üyelere iletilmelidir.
Dönem içinde yaşanan bir başka önemli gelişmede Odamızın örgütlenmesine ilişkin
yapılan çalışmalardır. 24. dönem çalışma programında açıklandığı gibi programa
alınan “Đl ve Bölge Temsilcilikleri” oluşturmada; sekiz kentten yanlızca dördünde
temsilcilik oluşturulmuştur. Ayrıca Ankara’da iş yeri düzeyinde MTA ve TKĐ’de iki ayrı
temsilcilikte bu dönem içinde oluşturulmuştur. Üniversitelerin maden mühendisliği
bölümlerinde de öğrenci temsilcilikleri oluşturulmuş, bu temsilciliklerle, öğrencilerle
olan ilişkilerimize yeni boyut kazandırılmıştır.
Odamızın 24. döneminde yaşanan diğer önemli olayları şu şekilde sıralamak
mümkündür;
- 24. dönem içinde periyodik olarak yayınlanan “Madencilik Haberler” adlı
yayınımızın Yayın Kurulu Mahmut HORASAN, Seçkin ĐNCEEFE, Mehmet KAYADELEN,
Selami ĐSTANBULLUOĞLU ve Şevket DURUCAN’dan oluşturulmuştur.
- Madencilik Dergisi Yayın Kurulu da Turgut ARIK, Mustafa ÇOŞKUN, Kaya KOÇAL,
Güher KOZAK, M.Fikret ÖZBĐLGĐN, Uğur YÜCEKENT’den oluşturulmuştur.
- Odamızın TMMOB Yönetim Kurulu adayı Zeki DOĞAN, TMMOB Genel Kurulunda
gerçekleştirilen seçimler sonucu belirlenen Yönetim Kurulunda Sayman Üyeliğe
getirilmiştir.
- Odamızın 24. döneminde Zonguldak Şubemiz Yönetim Kurulu T. Fikret ĐYĐOL,
Lütfi ÇALLI, Mehmet YAPALAK, Özgen TAŞDEMĐRCĐ, Mesut ÖZTÜRK, Recep
DANACIOĞLU, Kamil TÜKEL’den oluşmuştur.
- Dönem içinde Yönetim Kurulumuzca ülkemizin çeşitli yerlerinde il ve ilçe
temsilcilikleri oluşturulmuştur. Bu duruma göre; Đstanbul Đl Temsilcisi Zahide ÖĞÜT,
Đzmir Đl Temsilcisi Ömer Lütfi SÜL, Kütahya Đl Temsilcisi Necmettin ERMĐŞOĞLU,
Bursa Đl Temsilcisi Sabri SARIFAKĐOĞLU, Đskenderun Đlçe Temsilcisi Mustafa
GÖKÇEDAĞ olarak belirlenmiştir.
- 13-14 Mayıs 1978 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Genel Kurulunda, Maden
Mühendisleri Odası ile Petrol Mühendisleri Odasına kayıtlı olan jeofizik
mühendislerinin hangi Odaya kayıtlı olacaklarını saptamak için bir komisyon
oluşturulmuş ve komisyon tarafından hazırlanan rapor Genel Kurulda oy çokluğu ile
kabul edilmiştir. Bu karar uyarınca Petrol Mühendisleri Odasına kayıtlı bulunan jeofizik
mühendislerinin Odamıza aktarılmaları kararlaştırılmıştır.

- “Dünya Enerji Konferansı Türk Milli Komitesi”nin düzenlediği Türkiye’de yakıt
sorunu konulu açık oturum, 10 Mayıs 1978 tarihinde Ankara DSĐ Konferans
Salonu’nda yapılmıştır. Tahsin YALABIK’ın yönettiği açık oturma; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı adına Özkan DĐNÇER, MTA adına Dr. Kutlay ORAL, TKĐ adına
Leman DOĞU, Petrol Jeologları adına Cengiz KESKĐN ve Odamız adına Turan
DÜNDAR katılmışlardır.
- Yönetim Kurulumuz Kütahya ve yöresindeki maden işletmelerine 2-6 Haziran 1978
tarihlerinde bir teknik gezi düzenlenmiştir. Geziye Ankara, Zonguldak ve Đzmir
illerinden toplam 35 kişi katılmıştır. Doç. Dr. Đsmet UZKUT tarafından, Tunçbilek’te
“Kömür ve Kömür Yataklarının Değerlendirilmesi” konulu bir seminerinde verildiği
geziyle amaçlanan, değişik illerde çalışan üyelerimiz arasındaki sosyal ilişkilerin
pekiştirilmesi, madencilik bilgi ve görgüsünün arttırılması ve ülkemiz madenciliği
hakkında yüzeysel de olsa genel bir bilgilenmenin sağlanmasıdır.
- EKĐ müessesesinde çalışan teknik personel ekonomik haklarının alınmasını
amaçlayan üç gün süreli “Uyarı Direnişi” yapmışlardır. 29 Kasım - 1 Aralık 1978
günlerini kapsayan direnişe havzada çalışan ve 100’ü maden mühendisi olan 200’e
yakın mühendis katılmıştır.
- Bir önceki dönem başlatılan “Dört Dilde Madencilik Kılavuzu” çalışmalarına son
şekli verilerek 1979 yılının hemen başlarında bu çalışma yayınlanmıştır.
- TMMOB bünyesinde oluşturulan çalışma grupları kapsamında; Madensel
Hammaddeler ve Yarı Ürünleri, Enerji Sanayi, Çevre Sorunları, Eğitim, Đşçi Sağlığı ve
Đş Güvenliği konularında komisyon çalışmalarına da Odamız üyelerinin etkin katılımı
sağlanılmıştır.
- Odamızın 1971-1977 yılları arası Denetleme Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi olarak görev yapan üyemiz Çelik TEKĐN 1978 yılında ETK Bakanlığı
Maden Dairesi Başkanlığı’na atanmıştır.
- 1960 yılından beri 18 yıldır MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğü görevini yürütmekte
olan Sadrettin ALPAN, dönem içinde görevinden ayrılmıştır.
- Odamızın 1972-1974 yılları arasında iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan
Doç. Dr. Rüştü OVALIOĞLU’yu 1978 yılında vefat etmiştir.
- Odamızın Yönetim Kurulu, Onur Kurulu gibi çeşitli organlarında 1958 yılından 1973
yılına kadar 15 yıl boyunca çeşitli kademelerinde görev yapan ve Yönetim Kurulu
II.Başkanlığı görevini de üstlenen Kıraç Ali BEKĐŞOĞLU’nu 1978 yılındaki bir trafik
kazasında vefat etmiştir.

