TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
ZONGULDAK ŞUBESİ
TMMOB ve Odamızın 1954 yılında 6235 sayılı kanun gereği kurulmasının ardından bir yıl dahi
geçmeden Odamızın ilk Şubesi olan Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi 4 Aralık
1955 tarihinde saat 15.00’de, Zonguldak EKİ Yayla Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen Genel
Kurul ile kurulmuştur. Bu tarihin Dünya Madenciler Günü ile aynı olması bir tesadüf müdür,
bilemiyoruz.
Zonguldak Şubemizin ilk dört dönemine (Kurucu dönem de dahil) ait elimizde fazla bir bilgi
bulunmamaktadır. Ancak o yılları yaşayan meslektaşlarımız ile yaptığım sohbetlerde,
Zonguldak Şubemizin Kurucu Genel Kurulunun üzerinden 1 ay dahi geçmeden tüm üyelerini
toplayarak ilk Genel Kurulunu yaptığı konusunda bilgilerimiz mevcuttur. Ancak kesin olarak
bir tarih söylenememiştir. 1955 yılında Zonguldak’ta yaklaşık145-150 dolayında (bu rakamın
28 adeti yabancı uyruklu mühendistir.) üyemiz bulunmakta ve bu üyelerimizin nerede ise
tamamı EKİ Umum Müdürlüğü’nde çalışmaktadır. Bu nedenle 1. Genel Kurulu
gerçekleştirebilmek için Zonguldak’ta bulunan üyelerimize ulaşmak zor olmasa gerek.
Zonguldak Şubemizin 50 yıla yaklaşan geçmişi de TMMOB ve Odamızın geçmişinden farklı
değildir. TMMOB ve bağlı birimlerinin oluşumunu sağlayan 6235 sayılı kanunda belirtildiği
gibi Odalar ve Şubeler “mesleğin inkişafı ve memleketin menfaati” doğrultusunda çalışmalar
yapmakla yükümlendirilmiştir. Kuruluşundan,1960’ların sonuna kadar olan dilimde “mesleğin
inkişafı” için çalışmalar yapan Zonguldak Şubemiz, 1968 yılından sonra Dünyada ve
Türkiye’de gelişen olaylardan etkilenmiş ve o yıllardan sonra “memleketin menfaati” için de
çalışmalarına da hız vermiştir.
TMMOB ve Odamızda da yaşanan bu benzer süreçte 60’lı yılların sonuna kadar EKİ Umum
Müdürlüğü’nde üst düzey görevlerde bulunan birçok üyemiz Şube Yönetim Kurullarında aktif
görevler almışlardır. Sizin de dikkatinizi çekeceği gibi EKİ Genel Müdürlüğü görevini yürüten
meslektaşlarımız, o dönemlerde Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde de
bulunmuşlardır. Dolayısıyla ilk 15 yıl boyunca Zonguldak Şubemizin, EKİ’nin bir yan organı
olduğunu söylemek mümkündür.
Zonguldak Şubemizin bu ilk dönemlerine ait; Oda Merkezinde bulunan evraklar, Zonguldak
Şube arşivi, EKİ-TTK İnsangücü ve Eğitim Dairesi Kütüphanesi, Milli Kütüphane arşivleri,
Zonguldak yerel basını ve MTA kütüphanesi de dahil olmak üzere birçok kaynak incelenmiş,
ancak yeterli bilgilere ulaşılamamıştır. 1950’li yıllarda özelikle Odamızın devamlılığının
sağlanabilmesi için üye kayıt çalışmalarına hız verilmiş ve bu nedenle o yıllarda Zonguldak
Şubemizle yapılan yazışmaların birçoğunu üyelerimizin üye aidatlarının ödendiğine dair
belgeler oluşturmuştur.
Bu az sayıdaki bilgi ve belgeler ışığında Zonguldak Şubemizin Kurucu dönemi dahil ilk 3
dönemi yıllar dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır. Daha sonraki dönemler
elimizde Genel Kurul tarihlerinin olması bakımından dönemler itibari ile incelenmiştir.

Zonguldak Şubemize ait elimizdeki ilk bilgiler, Odamızın 20 Aralık 1954 tarihinde
gerçekleştirilen kurucu dönem Genel Kurulu ile ilgilidir. Bu Genel Kurulun dilekler ve
temenniler bölümünde söz alan üyemiz Halil ONAT; “Maden mühendislerinin kesif olduğu
Zonguldak ve Garp Linyitleri İşletmelerinde Odanın birer şubesinin açılabilmesi için İdare
Hey’etine vazife verilmesini ,” dileğinde bulunmuştur.
Bu temenninin, bir yıl sonra kurulacak olan Zonguldak Şubemizin oluşumu için ne kadar etkili
olduğu konusunda bir bilgimiz bulunmamaktadır. Ancak, yine Halil ONAT Odamızın 9 Mart
1955 tarihinde gerçekleştirilen Odamızın ilk Genel Kurulunda bu talebini yinelemiştir. Halen
hayatta bulunan (2002) ve kısmen de olsa fenni nezaretçilik yapan meslektaşımız ile yaptığım
telefon görüşmelerinde; kendisinin Zonguldaklı olmadığını ve Zonguldak’ta çalışmadığını
beyan etmiştir. Neden Zonguldak Şubemizin oluşturulması yönünde sorduğum soruya da
(belki de yaşı gereği) böyle bir olayı hatırlamadığı şeklinde cevap vermiştir. Odamızın 1. Genel
Kurulu Divan Başkanlığı’na Halil ONAT tarafından sunulan 12 imzalı dilekçe oylanmış ve
Odamıza bağlı olarak Zonguldak’ta bir şube açılması oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
1955 yılında çoğu yurtdışından mezun olmuş 520’ye yakın üyemiz (70 cıvarı maden
mühendisi olamayan) bulunmaktadır. Odamıza kayıtlı maden mühendislerinin 60’a yakın
kısmını yabancı uyruklu mühendisler oluşturulmaktadır. Zonguldak Kömür Havzası’nda 1955
yılında 30’u yabancı uyruklu olmak üzere 150’ye yaklaşan maden mühendisi bulunduğu
bilinmektedir.
Bu kararlar doğrultusunda, 1955 yılında Oda Yönetim Kurulumuzun en önemli faaliyeti,
Zonguldak Şube’mizin açılması noktasında gerçekleşmiştir. Bu yetki doğrultusunda dönemin
başlarında Halil ONAT başkanlığında bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon yaptığı
çalışmalar hakkında periyodik olarak Yönetim Kurulumuza rapor vermiştir. 17 Haziran tarihli
Yönetim Kurulu kararında;
“Zonguldak’ta şube açılması mevzuunda yapılan görüşmede Odanın maddi durumunun halen
müstakar bir hale gelmemiş olması, âza kayıt, işlerin tamamlanmamış bulunması ve henüz
Oda talimatnamesinin 69 uncu maddesi bu kararın Zonguldak için yerine getirilmesine imkan
vermemiş olması göz önünde tutularak Bay Halil ONAT’ın bu hususları Zonguldak’taki
üyelerimize duyurmasına intizaren kararın müteakip toplantılardan birinde verilmesi
kararlaştırıldı.” denilmektedir.
1955 yılındaki Oda tüzüğümüzün 69. maddesi “şube ve mümessillikler” başlığı altında ”...
Ancak şube açılabilmesi için o mahalde en az 80 âzanın bulunması şarttır ...” ifadesinden
anlaşılacağı gibi Mayıs 1955 tarihinde Zonguldak’ta en az 80 üyenin Odamıza kayıt
yaptırmadığı ve bu konuyla ilgili Halil ONAT’ın çalışmalarını hızlandırıp bir sonraki Genel
Kurula kadar bu çalışmaları hızlandırması istenmiştir.
11 Ağustos 1955 tarihli Yönetim Kurulu kararında da “Zonguldak’ta şube açılması hakkında
Bay Halil ONAT’ın yapmış olduğu temas hakkında izahatı dinlendi, ve Zonguldak şubesinin
açılışının ve kongrenin Aralık ayının ilk 15’i içinde yapılmasına karar verildi.” denilmektedir.
Yıl sonuna doğru, Yönetim Kurulumuz çalışmalarını Genel Kurul hazırlıkları ve Zonguldak
Şubesinin kurulması iyice belirlenip, şekillenmeye başlanmıştır. Halil ONAT’ın da çalışmaları

olumlu sonuç verince 11 Ağustos 1955 tarihli Yönetim Kurulu kararında Zonguldak’ta Şube
açılması ve Aralık ayının ilk 15’i içinde yapılmasına karar verilmiştir.
Zonguldak Şube’mizin kuruluşu ile ilgili 13 Kasım 1955 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu
kararını hiçbir yorum yapmadan olduğu gibi aktarıyorum.
“11/8/1955 gün ve 17 sayılı İdare Hey’etimiz kararı gereğince Aralık 1955 ayının ilk 15’i içinde
Zonguldak şubemizin açılması ve kongrenin yapılması için aşağıda gösterilen hususların icrası
karar altına alınmıştır.
a) Zonguldak Şube’mizin kurulması İdare Hey’etinin ve Oda Umumi Hey’et içtimasına
iştirak edecek % 20’lerin seçimini tertiplemek üzere, 3 kişilik bir müteşebbisler
hey’etinin kurulmasına,
b) Bu müteşebbisler hey’etinin Odamız âzalarından Halil ONAT, Tevfik AYYILDIZ,
Nejat OKLAR’dan mürekkep olmasına,
c) Zonguldak şube kongresinin 4/12/1955 Cumartesi günü saat 15’de Yayla
Sineması’nda yapılmasına,
d) Kongre, maksat, tarih ve mahallinin Zonguldak’ta intişar eden iki gazete ile ilan
edilmesine,
e) Kongre ruznamesinin,
- Yoklama,
- Riyaset Divanı Seçimi ( 1 Reis, 2 Reis vekili, 4 katip)
- Tasnif Hey’eti seçimi (3 kişi)
- İdare Hey’eti seçimi ( 5 kişi, 5 yedek )
- Murakıplar seçimi ( 2 kişi )
- Oda Umumi Hey’etine iştirak edecek % 20 nispetindeki delegeler seçimi.
- Dilek ve temenniler.
şeklinde tertip edilmesine,
1- (Zonguldak hariç) Merkez ve diğer mülhakat âzalarının da,
a) Oda Umumi Hey’eti için % 20 delege seçmek üzere bir toplantı yapılmasına,
b) Toplantının 10/12/1955 Cumartesi günü saat 15’de Türk Y.Maden
Mühendisleri Cemiyeti’nin lokalinde yapılmasına,” denilmektedir.
2 Aralık 1955 tarihli Zonguldak Sabah Gazetesi’nde bu gelişmeler aşağıdaki haberle
verilmiştir.
“Türk Maden Mühendisleri Odasının Şehrimiz Şubesi Açılıyor.
6235 sayılı kanunla kurulan Türk Maden Mühendisleri Odaları Birliğinin şehrimiz Maden
Mühendisleri Odasının açılması için bir müteşebbis hey’et kurulmuştur.
Haber aldığımıza göre bu hey’et 4 Aralık Pazar günü saat 15’de ilk umumi hey’et toplantısını
Yayla Sinema Salonunda yapacaktır. Böylece yeni İdare Hey’et seçilerek şehrimiz Maden
Mühendisleri Odasının bir şubesi de açılmış olacaktır.
Genç maden mühendislerimizi tebrik eder, şehrimizde açacakları şubenin hayırlı olmasını
temenni ederiz.”

Yine 4 Aralık 1955 Pazar tarihli Zonguldak Sabah Gazetesi’ndeki haber de aşağıdaki gibidir.
“(...) haber aldığımıza göre dilekler faslında Maden Emniyet Nizamnamesi etrafında
tartışmalar olacağı söylenmektedir. Umumi kanaate göre hararetli geçeceği tahmin edilen
kongrenin alacağı kararlar müspet olacaktır.”
Zonguldak Şubemizin 1955 yılı çalışmalarına ait elimizde başka bir belge bulunmamaktadır.
Ancak, Oda Merkezi ile yapılan çeşitli yazışmalarda, Şubeye kayıtlı üyelerimizin sayılarını
arttırmak için çeşitli çalışmalar yapıldığını görülmektedir. Bu nedenle, özellikle metalurji
mühendislerinin yoğun olarak bulunduğu Ereğli ve Karabük Demir-Çelik Fabrikalarında da bu
faaliyetlerin sürdürüldüğü görülmektedir.
Zonguldak Şubemizin 1956 yılındaki çalışmalarına ait elimizde nerede ise hiçbir bilgi
bulunmamaktadır. Ancak, Odamızın 19 Ocak 1956 yılında gerçekleştirilen 2. Genel Kuruluna
17’si Zonguldak’tan olmak üzere toplam 83 delegenin katılması öngörülmüştür. Eldeki bilgiler
dahilinde, Zonguldak’tan kaç delegenin Genel Kurula katıldığını net olarak bilememekteyiz.
Bu Genel Kurulda alınan önemli bir kararda “Odamızın bir sonraki Umumi Hey’et
toplantısının Zonguldak’ta yapılması” kararıdır. Bu karar doğrultusunda, Odamızın 3. Genel
Kurulu 14 Ocak 1957 yılında Zonguldak EKİ Yayla Sineması’nda yapılmıştır.
Bu döneme ait bir diğer bilgi de; Ankara’da, Oda Yönetim Kurulu Başkan Hamza BATUK ve
Sezai CANKUT’un istifalarının ardından 1. ve 2. yedek üyeler Selahattin AĞAN ve Ö.
Necmettin DANIŞMAN Yönetim Kurulu üyeliği için davet edilmiş, 1956 yılında Selahattin
AĞAN Zonguldak EKİ’nde çalışmasına rağmen görevi kabul etmiş ve toplantılar için
Zonguldak’tan gelerek Yönetim Kurulunda görev yapmıştır.
Zonguldak Şubemizin 1957 yılı çalışma dönemine ait maalesef elimizde fazla bilgi
bulunmamaktadır. 1957 yılına ait bilgilerin tamamı Oda Genel Kuruluna gelen Zonguldak
Şubeye kayıtlı meslektaşlarımızın konuşmaları, tutanaklar ve yine Odamızın 1958 yılındaki
Genel Kurulda üyelerimize dağıtılan ve sadece bir sayfa ile değinilen Zonguldak Şube
çalışmalarından oluşmaktadır. 13 Ocak 1958 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Odamızın 4.
Genel Kuruluna katılan Zonguldak Şube delegasyonu aşağıdaki gibidir.
Behzat FİRUZ
Cemal BİRÖN
İbrahim SANER
Şevket YAMAN
Ali SOYDAŞ
Bahri AYDIN
Salim BAŞAK

Hayri ERTEN
Hayrettin GÜRAK
Yakup KESKİN
Nevzat KANER
Hamdi UĞUR
Mehmet KORFAL
Muzaffer TÜZÜN

Kemal ÖZKAL
Yusuf BEKTAŞ
Ali DEMİREL
Ethem ALGAN
İhsan CENGİZ
Ahmet ÇAKMAN
Osman BÖKE

Muammer KAYMAKÇALAN
Abdülkadir ERYILMAZ
Muhlis SARAÇOĞLU
Selahattin AĞAN
Mehmet KIZILAY
Mehmet DÜNDAR
Kemal ÇOŞKUNER

Genel Kurulun dilekler ve temenniler bölümünde söz alan Zonguldak Şube üyelerinden
Cemal BİRÖN ve Muammer KAYMAKÇALAN, özellikle Zonguldak Şube’mizden Genel Kurul’a
katılan delegelerinin TTK’nundaki durumları, kömür madenciliği ve Zonguldak kömür
havzasındaki maden mühendislerine yönelik uygulamalar görüşülmüştür. Oda Yönetim
Kurulu geçtiğimiz dönem içerisinde bu konularla ilgili gerçekleştirdiği çalışmalardan Genel
Kurula bilgiler aktarmıştır.

Odamızın 4. dönem çalışma raporunda;
“14 Ocak 1957 Zonguldak’ta akdedilen III. Umumi Hey’et Kongremize iştirâk eden sayın
delegelerimiz Ereğli Kömür İşletmesinin misafiri olarak kömür ocaklarını, Lavuar ve Çatalağzı
elektrik santralini gezmişlerdir. Delegelerimizi misafirhanesinde kabul eden ve teknik gezilerin
tahakkukunu temin eden Ereğli Kömür İşletmesi’ne teşekkürlerimizi arz ederiz.” denilmiştir.
Odamız kayıtlarına göre 1957 yılında Zonguldak’ta 3 yeni üyemiz kaydolmuş, 2 üyemiz
Türkiye’den ayrılmış olup, Zonguldak’taki üye adedimiz 160 olmuştur.
Zonguldak Şubemizin 1958 yılı çalışmalarına ait elimizdeki tek bilgi, Odamızın 4. dönem
çalışma raporunda yer alan aşağıdaki satırlardır.
“Şubemiz faaliyetleri Odamızca çok yakından takip edilmektedir. Yalnız üyelerimizin
dosyalarının Şubede bulunması oradan ayrılanların Odamızca takibine mâni olmaktadır.
Dosyaların hepsinin Ankara’da bulundurulması, Zonguldak Şubemizde yalnızca üye sicil fişi
bulunması muhasebenin de Merkez Muhasebesini Şubesi şeklinde tutulması hususlarına kara
verilmesini Umumi Hey’etinize arz ederiz” denilmiştir.
Bu bilginin dışında Odamızca, TMMOB’ne yazılan bir yazıda; 1958 yılında Zonguldak
Şubemize kayıtlı 289 üyemizin bulunduğu bildirilmektedir.

IV. DÖNEM
(7 Aralık 1958 – 10 Ocak 1960)
Zonguldak Şubemizin Genel Kurulu ve 4. dönem çalışmalarına ait elimizde bilgi
bulunmamaktadır. Ancak, Odamızla yapılan çeşitli yazışmalarda Behzat FİRUZ evrakları
Zonguldak Şube Başkanı sıfatıyla imzalamıştır.
Odamızın 5. dönem çalışma raporunda “Zonguldak Şubemizle münasebetlerimiz” başlığı
altında;
“Zonguldak Şubemize kayıtlı meslektaşlarımızın, Odamız Merkezi’ne karşı, Merkez ile Şube
sanki rakip iki müessese imiş gibi bir tavır takındıkları müşahede edilmiştir. Hususiyle Şube
Bölgesindeki arkadaşların Oda içerisinde imtiyazlı bir muamele bekledikleri zehabı
uyanmıştır. Mesleğin inkişafını bir Oda mevzuu olarak gören ve Oda’yı da bir kül telâkki edip
Zonguldak, İstanbul ve Elâzığ bölgelerindeki meslektaşlar ve bunların ayrı ayrı menfaatları
diye düşünmeyen Oda İdare Hey’etimiz Şubedeki mevcut gibi gözüken bu hissi, yerinde
bulmamaktadır. Ancak, keyfiyeti hem Şubeye ve hem de bütün azalarımıza arz etmek
suretiyle camiamız içinde ayrılık değil birlik olması lazım geldiğini ve bu birliğinde esas
itibariyle mevcut bulunduğunu, fakat tahkim ve takviyesine ihtiyaç olduğunu kaydetmek
zarureti hasıl olmuştur.

Şubenin mali durumu, masrafları, tahsil edebildikleri aidatlar ve ezcümle muhasebe hakkında
muntazam bilgi alınamadığı için Şubemizden bu husus sarahaten rica edilmiş buna rağmen
tatminkâr bir cevap alınamamıştır. Böyle olunca Şubemize kayıtlı azalarımızdan dolayı Birlik
hissesi zamanında ödenememiştir. Bu bakımdan Odamız Birliğe karşı mahcup duruma
düşmüştür. Çünkü, Birlik Odayı tanımakta ve cevabını da Odadan istemektedir. Şube
hesaplarının alınamamasından dolayı Odamız murakıplarının 12 Ekim 1959 tarihli raporunda
İdare Hey’etimiz haklı olarak muaheze edilmiştir. Bunun üzerine, Şubeden tekrar malumat
istenmiş, yine cevap alınmayınca bilgi edinmek üzere 10 Ocak 1960 tarihindeki Şube Umumi
Hey’et Toplantısı’na İdare Hey’etimizden Muhasip Azamız Tarık GÖKÇEN gönderilmiştir.”
denilmiştir.
TMMOB’nin 17-19 Ağustos 1959 tarihlerindeki “Fevkalade Umumi Hey’et” toplantısına
Zonguldak Şubemizi temsilen Muhlis SARAÇOĞLU, Salim BAŞAK, Mehmet KIZILAY, Hayri
ABLAK, İhsan CENGİZ, Ali Rıza POYRAZ ve Necati KALAYCIOĞLU katılmıştır.
13 Nisan 1959 Tarihinde gerçekleştirilen TMMOB Genel Kurulu’nda Odamız adına katılan
Zonguldak Şube Delegasyonu olarak;
Hayri ABLAK
Necati ALTINALEV
Hasan Tahsin AYAZ
Salim BAŞAK
İhsan CENGİZ
Celalettin ÇAKIR
Behzat FİRUZ
Ali HAKLAR
Necati KALAYCIOĞLU
Mehmet KIZILAY
Tahsin KÜMESU
Şakir OĞUZ
Ali Rıza POYRAZ
Muhlis SARAÇOĞLU
Kemalettin UZUN

EKİ Üzülmez Bölümü Etüt Mühendisi
EKİ Karadon-Gelik Maden Eksperi
EKİ Kilimli Bölümü Maden Eksperi
EKİ Kilimli Bölümü Etüd Eksperi
EKİ İstihsal Fen Hey’eti Maden Eksperi
EKİ Gelik Bölümü
EKİ Umum Müdürü
EKİ Üzülmez Bölümü Etüt Mühendisi
EKİ İncirharmanı Maden Eksperi
EKİ Gelik-Kilimli Kat Mühendisi
EKİ Karadon Bölümü Emniyet Mühendisi
EKİ Kozlu Bölümü
EKİ Üzülmez-Asma Bölgesi Emniyet Mühendisi
EKİ Kilimli Bölümü Maden Eksperi
EKİ Kilimli Bölümü Maden Eksperi

1959 yılında Odamız tarafından ETK Bakanlığı’na sunulmak üzere hazırlanan Maden Kanunu
Tasarısı ile ilgili olarak Oda merkezinde bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonda
konunun uzmanı meslektaşlarımızın görevlendirilmesine özen gösteren Oda Yönetim
Kurulumuz Kömür Ocakları Emniyet Nizamnamesi’nin hazırlanması için 28 Mart 1959 tarihli
yazısı ile Zonguldak Şubemize ricada bulunulmuş ve bu nizamnameye son şeklini vermek için
6 ay süre tanınmıştır.
Bu konuda Zonguldak Şubemizin nasıl bir çalışma yürüttüğü ve hangi meslektaşlarımızın bu
çalışmada görev aldığını bilemiyoruz. Ancak Odamızın ilk yayını sayılabilecek “Maden Kanunu
Tasarısı”nda Kömür Ocakları Emniyet Nizamnamesi ile ilgili bölüm bulunmaktadır.

Oda Genel Kurulumuzda delege olarak bulunan iki maden mühendisi milletvekili sayesinde
(Cemal Zühtü AYSAN ve Hamdi BOZBAĞ her ikisi de 11. dönem Zonguldak milletvekilidir.)
Maden Kanunu’nun 82. maddesinde değişiklik öngören Oda görüşümüz meclise
sunulmuştur.
Özellikle yeraltı madenciliğinin çok ağır, tehlikeli ve yıpratıcı bir iş olduğu, Zonguldak’ta görev
yapan yeraltı işçilerinin gelir vergisinden muâf olarak çalıştıkları belirtilmiştir. İşçilerin
yararlandıkları vergi muâfiyetinden yeraltında görev yapan maden mühendislerinin de bu
haktan faydalanması doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun çalışmalar yapması talep edilmiştir.
Yine Odamızın 5. dönem çalışma raporunda Zonguldak Şubesi 1959 Yılı Bütçesi Gelirler
Cetveli aşağıdaki şekilde sunulmuştur.
Fasıl İsmi
Sabit Aidat
Binde Beşler
Bağış ve Yardımlar
YEKÜN

İzahat
2,5x12x160
6x12x160

Tahmin
4.800,00 TL.
11.520,00 TL.
9.500,00 TL.
25.820,00 TL.

Bu tablodaki 160 rakamı Zonguldak Şubemize kayıtlı üye sayısını göstermektedir.
Zonguldak Şubesi 1 Aralık 1958 – 6 Ocak 1960 Arası 13 Aylık gelir-Gider Cetveli
GİDERLER
Huzur Hakları
Muhasip Üye Ücreti
Katip Üye Ücreti
Yolluklar
PTT Giderleri
Kırtasiye masrafları
Müteferrik masraflar
Meşrubat Masrafları
TOPLAM

(TL)
34

1.632,
1.820,00
1.664,00
12.092,30
220,37
54,10
715,84
261,69
23.232,55

GELİRLER
Teberrüler
Üye Aidatları
Müteferrik Gelirler
Gider Farkı

2.000,00
16.313,58
354,56
4.564,41

TOPLAM

23.232,55

(TL)

V. DÖNEM
(10 Ocak 1960 – 7 Ocak 1961)
Zonguldak Şubemizin Genel Kurulu 10 Ocak 1960 Ereğli Kömür İşletmeleri Yayla Sinema
Salonu’nda 74 üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu adına
Kemal YILDIRIM tarafından açılmış, Divan Başkanlığı’na Selahattin AĞAN seçilmiştir. Oda
Yönetim Kurulunu temsilen Katip Üye Tarık GÖKÇEN’in katıldığı Genel Kurulda seçilen Şube
Yönetim Kurulu şu şekilde oluşmuştur.

Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Behzat FİRUZ
Cemal YILMABAŞAR
Abdülkadir ERYILMAZ
Hayri ERTEN
Kemal YILDIRIM

Yedek Üyeler
Ali AKAÇIK
Muhlis SARAÇOĞLU
Selahattin AĞAN
Kemalettin UZUN
Ali DEMİREL

Genel Kurulun ilk gününde Oda tüzüğümüzün yeniden düzenlenmesi, dilek ve istekler
maddelerine yer verilmiştir. Geçtiğimiz dönem içinde gerçekleştirilen Oda çalışmalarına
yönelik eleştiriler Genellikle, Oda Yönetim Kurulu’nun iyi çalışmadığı, Zonguldak Şubesi ile
süre giden ilişkilerin sanki iki rakip müessese şeklinde geliştiği, Yönetim Kurulu’nun önemli
işleri ve Genel Kurul tarafından verilen görevleri olmasına rağmen yalnız büro işleri ile
uğraşıldığı, bir bülten çıkartılamadığı, öğretim kurumlarıyla yeterli ilişkiler geliştiremediği
konularında eleştirilere muhatap olmuştur.
Odamızın TMMOB’ne gönderdiği 21 Ocak 1960 tarih ve 67 sayılı yazıda;
“Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği
Yenişehir/ANKARA
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’nin yıllık Kongresi 10 Ocak 1960 Pazar günü
saat 15.00’de Ereğli Kömür İşletmesi Yayla Sineması Salonu’nda 74 üyenin iştirakiyle
yapılmıştır. Kongre İdare Hey’eti adına Kemal YILDIRIM tarafından açılmış ve kongre, kongre
reisliğine seçilen Selahattin AĞAN’ın başkanlığında cereyan etmiştir.
Faaliyet raporu ile Murakıplar raporunun okunmasını müteakip İdare Hey’eti ibra edilmiştir.
Dilekler faslında bazı üyeler söz alarak Oda Umumi Hey2et toplantısına götürülecek mevzular
hakkında karar alınmıştır. Bu meyanda Oda Merkezini temsilen gönderilen Muhasip Üye
Tarık GÖKÇEN Oda Talimatnamesi ve Şubenin muhasebe durumu hakkında izahatta
bulunmuştur. Yapılan seçim neticesinde Şube İdare Hey’etine Behzat FİRUZ, Cemal
YILMABAŞAR, Abdülkadir ERYILMAZ, Hayri ERTEN ve Kemal YILDIRIM asıl üye ve Ali AKAÇIK,
Muhlis SARAÇOĞLU, Selahattin AĞAN, Kemalettin UZUN ve Ali DEMİREL yedek üye olarak
seçilmişlerdir.
Oda Umumi Kongresi’ne 152 üyeyi temsilen Zonguldak Şubesi’nden 31 üye delege olarak
seçilmişlerdir. İş bu malumatın gazetenizde neşrine emir ve müsaadelerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla
Kâtip Aza
Ahmet PEKKAN”
denilmiştir. Zonguldak Şubemizden Odamıza gönderilen yazıda Zonguldak Şube Yönetim
Kurulunun aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapıldığı görülmektedir.

Reis
Katip Aza
Muhasip Aza
Azalar

Behzat FİRUZ
Kemal YILDIRIM
Abdülkadir ERYILMAZ
Cemal YILMABAŞAR
Hayri ERTEN

Behzat FİRUZ 1960 yılında Zonguldak Şube Başkanı ve aynı zamanda EKİ Umum Müdürü iken
1 Ağustos 1960 tarihinde Yönetim Kurulu’ndaki görevinden ayrılmış ve kendisinden boşalan
yere Ali AKAÇIK getirilmiştir. Yeniden belirlenen görev dağılımı gereği Hayri ERTEN Zonguldak
Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir. Odamızın 6. döneminde Zonguldak’ta
ikametgah etmesine rağmen Ankara Oda Yönetim Kurulu Üyesi olan Selahattin AĞAN aynı
zamanda Zonguldak Şube Yedek Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.
12 Ocak 1965 tarih ve 935 sayılı Oda Genel Merkezimizden Zonguldak Valiliği’ne gönderilen
yazıda Zonguldak Vilayeti içinde bilirkişilik yapacak olan maden mühendislerinin isimleri ve
çalıştığı yerler şu şekilde belirtilmiştir.
Mahmut Şükrü GÖK
Cemal BİRÖN
Şevket YAMAN
Faruk KAYA
Kemalettin UZUN
Abdülkadir ÜNEK
İrfan PEHLİVAN
Selahattin AĞAN
İhsan CENGİZ
Akif DİCLE

EKİ Etüt ve Tesis Başmühendis
EKİ Kozlu Bölümü Başmühendisi
EKİ Kozlu Bölümü İstihsal Başmühendisi
EKİ Gelik Bölümü Mühendisi
EKİ Kilimli Bölümü Mühendisi
EKİ Üzülmez Bölge Müdürü
Karabük Demir Çelik İşl. Mühendisi
EKİ İstihsal Fen Heyeti
EKİ İstihsal Fen Heyeti
EKİ Kozlu Bölge Müdürü

Zonguldak Şubemizden Odamıza gönderilen Mayıs-1960 tarihli yazıda;
“Haziran 1960’da Milli Birlik Komitesi tarafından TMMOB’den istenilen “Kurucu Meclis’e
iştirak edecek Birlik Temsilcileri’nin seçilmesi için Fevkalade Umumi Hey’ete katılacak
delegeler...” ekte takdim edilmiştir.
Kemalettin UZUN
Muhlis SARAÇOĞLU
Necati KALAYCIOĞLU
Halit YURDUMAKAN
Cemal YILMABAŞAR
Kadri ERYILMAZ

Selahattin AĞAN
Faruk KAYA
Behzat FİRUZ
Salim BAŞAK
T.Fikret SEZEN
İsmail SUCUKCU”

Hamdi UĞUR
Mehmet KIZILAY
Ethem ALGAN
İhsan CENGİZ
Kemal YILDIRIM

Yakup KESKİN
İbrahim MUCUK
Hüseyin KURU
Aslan ACAR
Hayrettin GÜRAK

Odamızın Çalışma Raporu’nda Zonguldak Şubemizle ilgili olarak, “(...) vaki ricalarımıza
rağmen Zonguldak Şubemize ait her ayın gelir ve giderleri bu güne kadar Odamıza intikal
ettirilmediği için bunlar Oda hesaplarında gösterilememiştir. Ancak, Şube Umumi Hey’etine

sunulan bilanço ile gelir gider cetvelleri yeni elimize geçtiği için bu raporumuzla birlikte ayrıca
takdim kılınmıştır.” denilmiştir.
1960 yılında Zonguldak Şubemize kayıtlı 152 üye bulunmaktadır.

VI. DÖNEM
(7 Ocak 1961 – 6 Ocak 1962)
Zonguldak Şubemizin 6. Genel Kurulu 7 Ocak 1961 tarihinde yapılmıştır. Zonguldak Şube
Genel Kuruluna Oda Yönetim Kurulu’nu temsilen Kemal ERDEM katılmıştır. 10 Aralık Salı
1961 tarihli Zonguldak Sabah Gazetesi’nin Genel Kurul ile ilgili haberine göre;
“Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yıllık Kongresini Yaptı
Tam bir tenasüt havası içinde akdedilen kongrede yeni İdare Hey’eti seçildi. Maden
Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi yıllık kongresi evvelki gün saat 15’de EKİ Yayla
Sinemasında yapılmıştır. Kömür havzamız maden mühendislerinden o gün için vazifeliler
hariç diğerlerinin hemen hepsinin hazır bulunduğu kongre başlangıçta oldukça hareketli
geçmiştir.
İdare Hey’etinin bir yıllık faaliyet raporunun okunmasından sonra söz alan delegelerin leh ve
aleyhte konuşmalarından sonra, rapor reye konularak kabul edilmiştir. İdare hey’etini
tebrikten sonra, gündem gereğince yeni İdare Hey’eti seçimlerine geçilmiştir. Gizli reyle
yapılan seçimler sonunda yeni İdare Hey’etinin Yüksek Maden Mühendisi Muammer
KAYMAKÇALAN, Doktor Mühendis Cemal BİRÖN, Muhlis SARAÇOĞLU, Kemalettin UZUN ve
Cemal YILMABAŞAR’dır.”
Daha sonra Zonguldak Şubemiz tarafından Odamıza gönderilen yazıda, yeni dönem görev
dağılımının aşağıdaki şekilde yapıldığı görülmektedir.
Reis
Katip Azâ
Muhasip Azâ
Azâlar

Muammer KAYMAKÇALAN
Cemal BİRÖN
Muhlis SARAÇOĞLU
Cemal YILMABAŞAR
Kemalettin UZUN

Bu kısımda Odamız Merkez Genel Kurulunda Zonguldak Şubemizin kapatılması ile ilgili
bilgilere değinmek istiyorum. Odamızın 7. Genel Kurulu’nun en önemli gündem maddesi Fuat
KARAYAZICI ve A. Kıraç BEKİŞOĞLU tarafından Divan Başkanlığı’na sunulan ve “Zonguldak
Şubesi’nin kapatılması ile ilgili hususların görüşülmesi ve bir karar alınması müzakereleri”dir.
Bu konunun gündeme bir madde olarak konulması yada dilek ve temenniler kısmında
görüşülmesi karara bağlanmış ve Divan Başkanlığı’nın yaptığı oylama sonucu gündeme
alınmıştır.

Bu konuda; Zonguldak Şube’mizin kapatılması doğrultusunda söz alan delegeler kısaca;
Zonguldak Şube’mizin faaliyette olduğu yaklaşık 5 sene içinde önemli etkinliklerde
bulunmadığı, bu dönem içinde 20.000 lira masrafı olduğu (Genel Kurul’a sunulan 1961 yılı
Oda bütçesi 184.280 lira 31 kuruştur.) konularından söz edilmiştir. Fuat KARAYAZICI
konuşmasında ayrıca; “Şube sadece maddi bir külfet tâhmil etmektedir. İdare Hey’eti
raporunda da hiç yer almadığından görüyoruz ki ayrıca Zonguldak’ta Y.Maden Mühendisleri
ve Maden Mühendislerinin kurduğu iki cemiyet bulunmaktadır. Bunlarda aynı işletmenin
içinden meydana geldiği için ayrıca bir şubeye ihtiyaç bulunmamaktadır.” şeklinde söz
almıştır.
Zonguldak Şube’mizin kapatılmaması yönünde söz alan üyelerden Kemal ERDEM örgütlü
olmanın ve Zonguldak ilimizin madencilik faaliyetleri açısından öneminden bahsederek “Bu
mevzuu Birlik mevzuu ile alâkalıdır. Birliğin lağvı ile Odaların müstakil bir hüviyet iktisap
etmeleri bahis konusu olurken böyle bir zamanda, böyle bir teklifin yersiz olduğu.....”
belirtilmiştir. Kürsüde bu konuşmalar yapılırken Zonguldak Şube’mize karşı sert bir tutum
içinde olan birçok üyemiz mesleğimizin duayenleri ve yıllarını Zonguldak’a vermiş ağabey
statüsündeki meslektaşlarımızın ikna çalışmaları sonucu bir yumuşama sağlanmıştır. Daha
sonra yapılan oylama sonucu Zonguldak Şube’mizin faaliyetlerine devam etmesi 45’e karşı 27
oyla kabul edilmiştir.
Ayrıca, bu dönem içinde Zonguldak Şubemiz ile Odamız arasında gerçekleştirilen
yazışmalarda Zonguldak ili Bilirkişi Listesi;
Şevket YAMAN
Selahattin AĞAN
Nevzat KANIER
İhsan CENGİZ
Hüseyin KURU
Tevfik AYYILDIZ
Enver EDİGER
Muammer KAYMAKÇALAN
Hayrettin GÜRAK
Muzaffer BAŞKURT

EKİ İhsaniye Bölümü Maden Eksperi
EKİ İstihsal Fen Hey’eti Emniyet Mühendisi
EKİ maden Emniyet Eksperi
EKİ İstihsal Fen Hey’eti Emniyet Mühendisi
EKİ İstihsal Fen Hey’eti Emniyet Mühendisi
EKİ İstihsal Fen Hey’eti Teknik Müşaviri
EKİ İstihsal İşleri Grup Müdürü
EKİ Tesis İşleri Teknik Müşaviri
EKİ Gelik-Kilimli Bölümü Etüt Emniyet Mühendisi
EKİ Gelik Bölümü Maden Eksperi

Yine bu yazışmalarda, 1961 yılında EKİ ve AKİ’de çalışan meslektaşlarımız;
Esat ABLAK
Hayri ABLAK
Aslan ACAR
Rauf ACAR
Ahmet AÇAN
Selahattin AĞAN
Turgut AĞAR
Ali Fuat AKAÇIK
Ahmet Hilmi AKDERE
Ökkeş AKSU

Akif DİCLE
Mümtaz DİZDAR
Zeki DURU
Mehmet DÜNDAR
Turan DÜNDAR
Enver EDİGER
H. Ragıp EĞERCİ
Muhittin EMİR
Mehmet Ali ERDEM
Sezai ERDEM

Kubilay Çetin ÖZER
Ali Kemal ÖZKAL
Yusuf ÖZKARA
Niyazi ÖZKÖK
İ. Ethem ÖZTÜRK
İsmail ÖZTÜRK
Halil PEKMEN
Ali Rıza POYRAZ
İzzet SAĞLAMBAŞ
İbrahim SANER

KOZLU
ZON.
ZON.
ZON.
ZON.
ZON.
ZON.
ZON.
ZON.
ZON.

İhsan AKTAY
Ethem Tosun ALGAN
Hayrettin ALPERGUN
Nezih ALTAN
Özer ALTAY
Necati ALTINALEV
İdris ARICI
G. Mehmet AYARCI
H. Tahsin AYAZ
A. Bahri AYDIN
Kâmil AYRAL
Tevfik AYYILDIZ
Kamil BAHADIR
Salim BAŞAK
Cemal BAŞIHOŞ
Hasan BAYAV
Ahmet BAYINDIR
Muzaffer BAYRAKTAR
Hüseyin BAYTÜRK
Şevket BEKDEMİR
Ömer BEKİROĞLU
Ahmet Faik BERBEROĞLU
Yılmaz BERKER
Nezihi BERKKAN
Mehmet BİLGİN
Uğur BİLGİN
İskender BİRİNCİ
Cemal BİRÖN
Muzaffer BOZKURT
Osman BÖKE
Savaş CANOĞLU
M. Tayyar CAZ
İhsan CENGİZ
Niyazi CENGİZ
Hüseyin CEYHAN
Mehmet CİCERALİ
Celalettin ÇAKIR
A. Şükrü ÇAKMAK
Ahmet ÇAKMAN
Ahmet ÇEBİ
Nail ÇETİK
İbrahim ÇOŞKUN
Kemal ÇOŞKUNER
Hüseyin DEMİR
Ali DEMİREL

Hidayet ERGİN
Zeynel ERGİN
Ahmet ERKİŞİOĞLU
Adnan ERMAN
Orhan ERTAN
M. Hayri ERTEM
Abdülkadir ERYILMAZ
Süleyman ESER
M. Yaşar ETHEM
Behzat FİRUZ
M. Kemal GEÇİM
Sezai GÜLER
Yalçın GÜNAL
Hayrettin GÜRAK
Talat GÜRCAN
Bayram Ali HAKLAR
Remzi HAMAMCI
Faruk HASKALP
Cemil HAŞİMOĞLU
Süleyman İÇLİ
T.Fikret İYİOL
M. Ali KAÇI
Necati KALAYCIOĞLU
Nevzat KANIER
Hüseyin KARA
A.Sabir KARAÇELEBİ
Faruk KAYA
Muammer KAYMAKÇALAN
Ziya KEÇİBAŞ
Yakup KESKİN
Mehmet KIZILAY
Ekrem KOÇKAR
Sedat KOÇOĞLU
Mehmet KORFAL
Cevat KUBİLAY
Şadan KUMKAPI
Necdet KUŞAKCILAR
Tahsin KÜMESU
İbrahim MUCUK
Şakir OĞUZ
Nejat OKLAR
Behçet OKTAY
Kenan OLTULU
Mustafa ÖNER
Acar ÖZEL

Muhlis SARAÇOĞLU
Hasan SARITEPE
M. Bedrettin SARP
Zeki SESIŞIK
Suat SEYHUN
Tevfik Fikret SEZEN
Cevat SEZER
Ali SOYDAŞ
Mehmet SOYER
İsmail SUÇUKCU
İsmail ŞERİFOĞLU
Ethem TABASARAN
Faruk TAMZOK
İsmet TANER
S. Sırrı TARAŞLI
A. Turgut TEZCANLI
Nazmi TOPÇU
Fehmi TUNÇOĞLU
Mehmet TUTAL
A. Metin TÜBLEK
Halit Ziya TÜFEKÇİ
Dursun Nuri TÜRE
İhsan TÜRKER
Ali Muzaffer TÜZÜN
Hamdi UĞUR
Mustafa US
Ahmet Zeki UZUN
Kemalettin UZUN
Ethem ÜNAL
Muzaffer ÜNALP
Muhterem VARDAN
Fahri YALÇINDAĞ
Şevket YAMAN
M.Gültekin YANDIMATA
Sabahattin YAPICI
Erdoğan YARATIM
Zeki YAVUZTÜRK
Refet YEŞİLLER
Erdal YILDIRIM
Kemal YILDIRIM
Cemal YILMABAŞAR
Ali YILMAZ
Saim YURDAKOŞ
M.Halit YURDUMAKAN
Ömer ZAMANOĞLU

Ahmet DEMİROĞLU
Herry WİLLİAMSON

Walter HUMMEL
Ervin SAMMETER

Nail ZÜBEYİROĞLU
R.Franklin DAWEY

Zonguldak Şubemizin Diğer Üyeleri ve Çalıştığı Kurumlar;
Mümtaz AKMAN
Sezai ARABACIOĞLU
Veli AYTEKİN
Osman BİGİKOÇİN
Nezihi BİLEN
M. Remzi ÇOLAK
Şemsettin ÇOŞKUNOĞLU
Bahri ERSÖZ
Mehmet FAMİR
Avni KÖSEMATOĞLU
İrfan PEHLİVAN
Nezih RONA
Muammer SOMER
M. Ragıp SUBAŞI
Ali Adil TÜZÜN
Ali ULUBAY

DÇ Karabük (Metalurji)
DÇ Karabük (Metalurji)
DÇ Karabük (Metalurji)
DÇ Karabük (Metalurji)
DÇ Karabük (Metalurji)
DÇ Karabük (Maden)
DÇ Karabük (Maden)
DÇ Karabük (Metalurji)
DÇ Karabük (Metalurji)
Filyos Fab. (Seramik)
DÇ Karabük (Maden)
DÇ Karabük (Metalurji)
DÇ Karabük (Metalurji)
DÇ Karabük (Metalurji)
DÇ Karabük (Metalurji)
DÇ Karabük (Metalurji)

1961 Nisan ayında Odamızın gayretleri ile Zonguldak Şubemize kayıtlı meslektaşlarımıza
yönelik olarak iki ayrı konferans düzenlenmiştir. Bu konferanslardan ilki 12 Nisan 1961
tarihinde Ali Kemal ÖZKAL tarafından “AKİ’de Sulu Ramble Tatbikatı” olarak verilmiş, ikincisi
ise; Cemal BİRÖN tarafından “Denizaltı Maden İşletmeciliği ve Kozlu Tatbikatı konusunda 15
Nisan 1961 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra aynı konferans serisi 1962 tarihinde
meslektaşlarımıza yönelik Ankara’da da tekrarlanmıştır.
Zonguldak Şube Başkanımız Muammer KAYMAKÇALAN 2 Ağustos 1961 tarihinde EKİ Umum
Müdürlüğü’ne atanmıştır. Yine aynı tarihte İsmail Hakkı EVİNSEL, AKİ Müessese
Müdürlüğü’ne atanmıştır.
Ülkemizde 11 Temmuz 1961 tarihinde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi için yapılan
Genel seçimlere aşağıda meslektaşlarımız adaylıklarını koymuş, ne yazık ki hiçbiri seçimleri
kazanamamıştır.
ADI
Rauf ALPSOYLU
Salim BAŞAK
Muhlis SARAÇOĞLU

İLİ
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

PARTİSİ
CHP
AP
CHP

Cumhuriyet Senatosu
Millet Meclisi
Millet Meclisi

1961 yılında Oda Merkezi’ne gelen 22 Haziran 1961 tarih ve 946 sayılı yazıda “TKİ Umum
Müdür Muavini ile yapılan şifai mutabakata göre Zonguldak’ta şahsi ikamet imkanları
bulunan 40 talebeye EKİ Müesseselerinde staj yapmalarında mutabık kalınmış ve bu hususun

Sanayi Dairesi’ne Zonguldak Maden Teknik Okulu’na tefrik edilerek bildirilecektir.”
denilmektedir.
Odamızın 7. dönem çalışma raporunda Zonguldak Şubemizle ilgili olarak aşağıdaki satırlar yer
almışlardır.
6 – Zonguldak’ta evi olan ve orada çalışan meslektaşlarımızın işletme evlerinden çıkarılmasını
temin eden ve farklı tatbikat gören tamim hakkında, aidiyeti ve isteği yerine getirebilecek
olan şubemize durum aktarılmış ve neticelendirilmesi rica edilmiştir.
7 – Zonguldak’ta çalışan arkadaşların istirahatlarını belediye hudutları içinde geçirmelerini
isteyen bir tamimin kaldırılmasını isteyen temennide keza aidiyeti ve gereğinin yapılabilmesi
için Şubemize intikal ettirilmiş bulunmaktadır.
Denetleme Kurulu Raporundan
Zonguldak Şubesinin mürakebesi tarafımızdan istendiğinden İdare Hey’etince şiddetle böyle
bir murakebenin olamıyacağı belirtilmiştir. Fakat muhasebeci Hıfzı Beyin Zonguldağa gidip
defterleri kontrol ettiğinde, yedi maddelik verdiği raporla mürakebenin zaruriyeti meydana
çıkmıştır. Bundan böyle Zonguldak Şubesinin de mürakebesinin yapılması uygun ve zaruri
olacağı anlaşılmıştır.

VII. DÖNEM
(6 Ocak 1962 – 17 Ocak 1963)
9 Ocak 1962 Salı Zonguldak Sabah Gazetesi’nde Zonguldak Şubemizin Genel Kurulu aşağıdaki
haber ile verilmiştir.
“Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yıllık Kongresi Yapıldı.
Maden Mühendisleri Odasının Zonguldak Şubesinin kongresi Yayla Sinema Salonunda samimi
bir hava içinde akdedilmiştir. Saat 15’de başlayan kongrede gündem gereği divan seçimi
yapılmış ve divan yerini aldıktan sonra, İdare Hey’eti yıllık faaliyet raporunu okumuş ve
bundan sonra rapor üzerinde mütarekeler başlamıştır. Leyh ve aleyhte konuşmalardan sonra
rapor reye konularak kabul edilmiş ve böylece İdare Hey’eti ibra edilmiştir.
Bundan sonra dilek ve temenniler fas’ına geçilerek kongreye iştirak eden mühendisler
muhtelif dileklerde bulunmuşlardır. Kongreye sunulan dilekler muhtelif olup, bunların
mühimleri şunlardır; Türkiye’de maden müdürlüklerinin ihyası üzerinde durulması istenmiş ve
bunun lüzumu hususunda konuşmalar yapılmıştır. İkinci mühim temenni de maden
mühendislerinde Ordu personeli ve bir kısım devlet memurları gibi yapmalarının
emekliliklerine ayrılması istenmiştir. Üçüncü temennide maden kanununun bugünün
icaplarına göre tadili istenmiş ve bu üç mühim dilek önümüzdeki Perşembe günü Ankarada
akdedilecek olan merkez kongresine götürülmüştür.

Gündem gereği yapılan yeni İdare Hey’eti seçimi gizli reyle yapılmış ve yeni İdare Hey’etine
başta Müessese Müdürü Muammer KAYMAKÇALAN olmak üzere, maden mühendisi Cemal
BİRÖN, Turan DÜNDAR, Mahmut Şükrü GÖK ve Hayrettin GÜROL seçilmişlerdir.”
Bu habere göre Zonguldak Şubemizin 7. dönemi Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.
Reis
Katip Aza
Muhasip Aza
Azalar

Muammer KAYMAKÇALAN
Cemal BİRÖN
Turan DÜNDAR
Mahmut Şükrü GÖK
Hayrettin GÜROL

Dönem içinde Odamız ve Şubemiz arasında yapılan yazışmalardan anladığımız kadarı ile 1962
yılında gerçekleştirilen 9. TMMOB Genel Kurulu’na Odamız Zonguldak Şubesi’nden aşağıda
isimleri yazılı üyelerimiz katılmıştır.
Faruk KAYA
Ahmet BERBEROĞLU
Dursun TÜRE
Ahmet ÇAKMAN
Ekrem KOÇKAR

İbrahim MUCUK
Niyazi ÖZKÖK
Ethem ÖZTÜRK
Sezai GÜLER
Ethem ALGAN

Selahattin AĞAN
Osman BÖKE
Hayrettin GÜRAK
Muzaffer BAŞKURT
Mahmut Şükrü GÖK

Tevfik AYYILDIZ
Süleyman TARAŞLI
Cemal BİRÖN
Kemalettin UZUN

Bu dönem içinde Zonguldak Şubemizle yapılan en ilginç yazışma Zonguldak’ta evi olan
meslektaşlarımızın kendilerine tahsis edilen hizmet evlerinden çıkartılması ile ilgilidir. 7.
dönem içerisinde; Zonguldak EKİ’de çalışan maden mühendislerinin müessesece yayınlanan
tamim sonucu Zonguldak’ta evi olan meslektaşlarımız kendilerine tahsis edilen hizmet
evlerinden çıkartılmış ve hafta sonu tatillerini Zonguldak belediye sınırları dışında
geçirmemeleri konusunda uyarılmıştır. Zonguldak Şubemizin, EKİ Müessese Müdürlüğü ve
Sanayi Bakanlığı nezninde başlattığı girişimler olumlu sonuçlanmış ve ilgili tamim geri
çekilmiştir.
Bu konu ile ilgili Odamızın Zonguldak Şube Yönetim Kurulu’na hitaben kaleme aldığı 9 Nisan
1962 tarih ve 412 sayılı yazıda;
“Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi Başkanlığı’na
ZONGULDAK
EKİ Müessesesinde çalışan meslektaşlarımızın istirahatlerini ancak belediye hudutları
dahilinde geçirebildikleri, halbuki istirahatli bulunan kimselerin işyerlerinden icabında
uzaklaşmaları sıhhatleri için lüzumlu olacağı belirtilerek bu husustaki tâmimin yürürlükten
kaldırılması için İdare Hey’etinin çalışmalar yapması Kongremizce kararlaştırıldığı
malumlarıdır. Mevzuun Şubeniz mıntıkası içinde bulunması ve yakın temasınızın mevcut
olması dolayısıyla İdare Hey’etimiz 6.4.1962 günkü toplantısında bu mevzuun şubeye intikali
ile gereğinin yapılmasını ve neticeden bilgi verilmesini istemeğe karar vermiştir.

Keza EKİ Müessesesinde personele tahsis edilen evlerde oturanların şayet zâti evi varsa
bunların müessese meskenlerinden çıkarıldığından bahisle bu mevzuda müessesenin dilediği
gibi hareket ettiği ve istediklerini çıkardığı ve istemediklerini çıkarmadığı, bu keyfi
muamelenin durdurulması ve herkese aynı muamelenin yapılması yine kongremizin kararları
arasındadır. İdare Hey’etimiz 6.4.1962 günkü toplantısında tatbikat kanuni ise de
hoşnutsuzlukları doğuran ve keyfi olduğu kanaatini uyandıran bu tatbikatın âdilane bir
şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaların şubenizce yapılması ve neticenin istenmesi karar
altına alınmıştır.
Kongremizde talep edilen ve Odamızın Adliye Bakanlığı ile teması istenen Zonguldak’taki
bilirkişilerin ücretlerinin arttırılmasına mütedair vaki talebimiz ve alınan cevapların suretleri
ekte takdim edilmiştir. Alâkalı arkadaşların icap ettiği ahvalde yazınızdaki tavsiyeye
başvurmalarının icap ettiği, bilirkişilik tahsisatının azlığı veya çokluğunun bahis mevzuu
olmadığının arkadaşlara tebliğini,
Odamızca uzun çalışmalar sonucunda hazırlanan nihai şekliyle teklif edilen Maden Kanunu
Tasarısı ekte takdim kılınmıştır. Meslektaşlarımıza duyurulmasını,
TKİ’den gerek Oda ve gerekse Birlik Kongrelerine gelen delegelere verilmekte olan bir
haftalık iznin 15 güne çıkarılması hakkında İdare Hey’etimizin çalışmalar yapması talebi
üzerinde yapılan görüşmelerde bir haftalık iznin kâfi olduğu ve arttırılmasının zaruri
bulunmadığı dolayısiyle bu talep üzerinde herhangi bir işlem yapılmamasına karar verilmiştir.
Meslektaşlarımıza keza duyurulmasını,
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen hususların intacını rica ederiz.
Eki :

3 yazı sureti
1 Maden Kanunu Tasarısı

Saygılarımızla,
Maden Mühendisleri Odası
Kemal ERDEM”

denilmiştir. Yine bu dönem içinde, Odamızın da Yürütme Kurulu’nda yer aldığı ve CENTO
tarafından düzenlenen “Kömür Sempozyumu” 2 Aralık 1962 günü Zonguldak’ta başlamış ve
14 Aralık tarihine kadar devam etmiştir. Daha sonra GLİ Tunçbilek, Soma ve Ege Madencilik
AŞ’ne ait Çamlıca Linyit İşletmesi’nde de aynı Sempozyum kısmen yinelenmiştir.

VIII. DÖNEM
(17 Ocak 1963 – 11 Ocak 1964)
1963 ait bilebildiğimiz en önemli nokta EKİ Umum Müdürü olan Muammer KAYMAKÇALAN’ın
aynı zamanda Şube Yönetim Kurulu Başkanı olduğudur.
Bu dönem içinde Zonguldak Şubemiz ile yapılan yazışmalardan da fazla bir bilgi
edinemiyoruz. Ankara’da Oda yönetim Kurulu üyelerinin ve komisyon üyelerinin “hakk-ı
huzur” olarak bilinen toplantı katılım ücretlerini almayarak bu uygulamayı kaldırmaları kararı
Zonguldak Şubemizi de iletilmiştir. Bu karar Zonguldak Şubemizce de uygun görülmüş ve

uygulamaya sokulmuştur. Bu uygulama daha sonraki dönemlerde de yer bularak devamlı bir
uygulama haline getirilmiştir.
Zonguldak’ta çalışan meslektaşlarımızın İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel Kanunları ile
ilgili olarak mühendislere sunulan olanaklardan yeterince yararlanamaması dönem içinde
çeşitli serzenişlere neden olmuştur. Bu durum üzerine Ankara Oda Yönetim Kurulumuz
Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığı’na 24 Ocak 1964 tarih ve 42 sayılı yazısı ile
aşağıdaki müracaatta bulunmuştur.
“Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Bşk.
Hazırlamakta olduğunuz İktisadi Devlet Teşekkülleri Personel Kanunları ile ilgili olarak,
camiamız elemanlarını yakinen ilgilendiren ve ancak yerinde görülebilecek hususların tetkik
ve tespiti için, kanunu hazırlayan elemanlarınızdan bir grup, Zonguldak Şubemiz tarafından
Zonguldak’a davet edilmektedir.
Zonguldak Şubemizin örneği ilişikteki daveti çok yerinde ve tarafınızdan kabulü Odamız
kanaatince de arzuya şayandır.
Tasviplerinize sunar, peşin teşekkürlerimizi arz ederiz.”
Bu yazımız üzerine, TBMM’den Sanayi, Bütçe, Çalışma ve Mali Komisyonlarından birer
milletvekili bu daveti kabul ederek 4 gün süreyle Zonguldak’ı tetkik etmesi sağlanmıştır. Bu
heyet EKİ Umum Müdürlüğü’nce ağırlanmasına rağmen tetkik ve araştırmalarını özellikle
Zonguldak Şubemiz ile sürdürdüğünü bilmekteyiz.

IX. DÖNEM
(11 Ocak 1964 – 17 Ocak 1965)
Zonguldak Şubemizin 9. Genel Kurulu 11 Ocak 1964 günü gerçekleştirilmiştir. Bu Genel
Kurula Odamızı temsilen Yavuz AYTEKİN katılmıştır.
Yine bu döneme ait elimizde nerede ise hiç evrak bulunmuyor. Ancak, Odamızın Zonguldak
Şubemiz ile yaptığı çeşitli yazışmalardan ikisi ilgimi çektiği için burada aktarmak istiyorum.
Bu evraklardan ilki “Dünya Madenciler Günü” kutlamaları ile ilgilidir. Odamızca 1960 yılında
bu yana geleneksel olarak kutlanılmakta olan Dünya Madenciler Günü’nün (Madenciler
Bayramı), hangi tarihten itibaren Zonguldak Şubemizce de kutlanıldığını bilmemekteyiz.
Ancak Odamızın 6 Kasım 1964 tarih ve 797 sayılı yazısında;
“EKİ Genel Müdürlüğü’ne
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanlığı’na
Maden Mühendisleri Cemiyeti Başkanlığı’na
Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyeti Başkanlığı’na

Her yıl kutlanması teâmül haline gelen bu yılki 4 Aralık 1964 Cuma günü gecesi saat 20’den
itibaren Madenciler Gecesi için Ankara Palas Oteli pavyon kısmı şimdiden angaje edilmiş
bulunduğu ve mesleki faaliyetlerinin 30 uncu yılını idrâk eden meslektaşlarımızın jübilelerinin
burada yapılacağını bildirir mıntıkanızda çalışan meslektaşlarımızdan arzu edenlerin bu
geceye şeref vermelerini dileriz.
Aynı maksatla Zonguldak’ta da yapılacak Madenciler Gecesi için yapılmakta olan hazırlıklar
hakkında Odamıza da bilgi verildiği takdirde memnunluk duyacağımızı arz eder iyi günler
dileriz.
Maden Mühendisleri Odası
Başkanı
Behzat FİRUZ”
denilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Havza’da çalışan Belçikalı hocalar ve Alman
Mühendisler tarafından kutlanılan Dünya Madenciler Günü’nün 1964 yılına kadar Odamız
Zonguldak Şubesi’nce kutlanıldığına dair herhangi bir belge yoktur. Yukarıdaki bu yazıdan da
anlaşılacağı gibi 1964 yılında Odamız Zonguldak Şubesi’nin Dünya Madenciler Günü’nü
kutladığı anlaşılmaktadır. Büyük bir olasılıkla Zonguldak Şubemiz bu tarihten itibaren
geleneksel olarak bugüne değin bu anlamlı günü kutlamaktadır.
İlginç bir diğer evrak da, Belçika’da tahsil yapmak isteyen Zonguldaklı meslektaşlarımız ile
ilgilidir. 1964 yılının Mayıs ayında Belçika’da akademik çalışmalarına devam eden
meslektaşlarımızdan Orhan BAYKARA, bir mektupla; Belçika’da özellikle yeraltında çalışacak
maden mühendislerine ihtiyaç olduğunu bildirmiş ve bu konuda Türkiye’den çalışabilecek
maden mühendislerinin doğum tarihi, mezuniyet tarihi, bildiği yabancı diller, medeni hali ve
iş tecrübelerini bildirir bir dilekçe ile kendisine yazmalarını istemiştir. Bu mektup Ankara’da
olduğu gibi Zonguldak’ta da üyelerimize duyurulmuştur.
Yönetim Kurulumuz Zonguldak Şubemize gönderdiği yazıda; “Meslektaşımız Maden Yüksek
Mühendisi Orhan BAYKARA’dan alınan bir mektupla Belçika’da çalışmayı arzu eden
meslektaşlarımızdan aşağıdaki malumat istenmektedir. Bu hususun meslektaşlarımıza
duyurulabilmesi için gereğinin yapılması arz olunur.” denilmektedir.
Bu duyurun ardından aşağıda isimleri verilen Zonguldak Şubemize kayıtlı meslektaşlarımız
Odamız aracılığı ile müracaatta bulunmuşlardır.
Saim YURDAKOŞ
Süleyman TARAŞLI
İhsan TÜRKER
Tahsin KÜMESU

Enver EDİGER
Ömer ZAMANOĞLU
İbrahim MUCUK
Niyazi CENGİZ

Halit YURDUMAKAN
Ekrem KOÇKAR
Nezih ALTAN

Bu meslektaşlarımızın Belçika’ya çalışmaya gidip gitmediğini bilmemekteyiz. Ancak
Ankara’dan müracaat eden bazı meslektaşlarımızın da daha sonraki yıllarda Odamız
kayıtlarında bulunması ve Odamızda çeşitli kurul ve komisyonlarında yer almasına bakılınca,
nedenini bilmediğimiz bir şekilde Belçika’ya gitmedikleri anlaşılmaktadır.

Ankara’da, Odamız bünyesinde, çeşitli çalışma komisyonları oluşturulmuş ve bu
komisyonların yaptıkları çalışmalar önce üyelerimizle tartışıldıktan sonra son şekli verilerek
Odamız görüşü olarak ilgili makamlara iletilmiştir. Odamızın 10. çalışma döneminde
oluşturulan bu komisyonlardan birisi de “Zonguldak Bölgesi Ön Planı Komisyonu”dur. Bu
komisyona senelerce Havza’da çalışmış ve önemli görevler üstlenmiş olan
meslektaşlarımızdan Behzat FİRUZ Hüseyin ÖZTEK atanmıştır. Bu meslektaşlarımızın ilgili
raporu hazırlamak için dönem süresince Zonguldak Şubemiz ile yazıştığı ve hazırlanan
raporun önce Zonguldak’ta sunumunun yapıldığı bilinmektedir.
Benim için ilginç olması nedeni ile Zonguldak’ta yıllarca çalışmış meslektaşımız şair ve maden
mühendisi Behçet Kemal ÇAĞLAR’ın 1964 senesinde kaleme aldığı ve Odamız yayın organı
“Madencilik Dergisi” ve Zonguldak Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyeti’nin “Maden”
dergisinde yayınlanan iki yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum.
GEÇMİŞ OLSUN
Mayıs’ın yedisi ile onikisi arası biz madenciler için kaygılı ve yas’lı günlerdi. Yedi işçimizin
birden bir ocak dibinde ve su baskını altında kalmaları içimizi burkmuştu; Bir yanımız kopuyor
gibi sızıntılı idik. Yirminci yüzyılda insana verilen değer ölçüsünde bir çaba gösterilmesi, bu
işçilerimizin diri diri, toprak altında suya gömülmelerine hiçbir suretle göz yumulmamasını
istiyor ve umuyorduk. İş işten geçmesin diye korkuyorduk. Gazetelerimizin bâzıları, acele
havadis verebilmek gayretiyle olacak, onların ölmek üzere olduklarından tutturup can
verdiklerini bile yazıp çıktılar. Acı ve utanç içinde idik. Nihayet çok şükür kurtuldukları
haberini alıp geniş nefes aldık, yabancı şirketlerin çalıştığı insan kaybının nasıl geçiştirilmeye,
örtbas edilmeye girişildiğini hatırladık ve aradaki kıyaslamayı hemen yaparak bir nevi gurur
duyduk.
Eminiz ki bundan sonra yer altında çalışan işçilerimiz, hayatlarını daha çok emniyette
göreceklerine kendilerine ve sıhhatlerine verilen önemi bu son deneme ile daha iyi kavrayıp
şevklerini arttıracaklardır.
Ölümün eşiğinden dönen işçilerimize geçmiş olsun der ve bundan sonraki ömürlerinin uzun,
arızasız, verimli ve şevkli olmasını dileriz.
Behçet Kemal ÇAĞLAR
(Ağustos 1964)
BİR DÜŞÜNCE ve BİR TEKLİF*
Türkçe’de bir adamın, hayatını, bütün güçlükleri yenerek, sabırlı alın teri ile dürüstlükle
kazandığını belli etmek için sık sık kullanılan bir söz vardır.
“O ekmeğini taştan çıkartır” derler.
Ekmeğini taştan çıkartmaktan ötede, yer altından çıkartan yurdun-gizli zenginliğini yer
yüzüne çıkaran madencileri seven bir insanım.

Beni, çok küçük yaşta pençesine alan şairlik iptilam olmasaydı, elbette, Maden Mühendisi
olarak çalışmakta devam ederdim. Maden Mühendisliği yapmıyorum amma Maden
Mühendisi olmanın şevkini ve gururunu taşıyorum. Maden Mühendislerinin buluşları,
başarıları mes’eleleri ve dertleriyle yakından ilgiliyim. Geçen gün; bir Maden Mühendisinin
geçirdiği bir hastalık yüzünden, artık elini çalıştıramaz bir hale geldiğini duyup acındım.
Maden Arama Enstitüsündeki meslek canlı, arkadaş vefalı birkaç kimsenin çabasıyla bu hasta
mühendise esaslı bir tedavi görebilmesi için birkaç bin lira toplanmış; kendisi dergi ile ilgili bir
arkadaşıma “bu alâka ve samimiyete bir teşekkür yazmak” niyeti ile gelmişti. Bu beni avuttu.
Fakat şaşmaktan da kendimi alamadım.
Bu kadar aydın, bu kadar çalışkan, bu kadar terbiyeli kimselerin bir sosyal yardım teşekkülü
yok mu idi; Maden Mühendisleri Odası, kanunun kendisine verdiği hakkı ve vazifeyi yerine
getirmek için kesin hareket ve karara geçmek için daha hangi vak’ayı ve sebebi beklemiş
olabilirdi?
Etibank, Maden Arama, Türkiye Petrol AO. Gibi milyonlarla oynayan ve sinesinde yetişmesi o
kadar güç elemanları barındıran kurumların ayrı ayrı ve müşterek bir sosyal yardımlaşma
teşekkülü ve kuvveti yok mu idi?
Cenap Şahabettin’in “Zaviye-i Felâsefe” isimli bir yazısını hatırladım.
Devrin fikir ve kalem adamları bir sohbet vesilesi ile bir araya toplanmış iken; içlerinden biri,
filozof Mazlum diye takıldıkları bir adam, ortaya bir fikir atıvermiş;
Yeni dile çevirip kısaltarak söylersek “yahu, demiş, kömürcülerden demircilere kadar
herkesin bir topluluğu, bir yardımlaşması var da, dünyaya nizam vermeye çalışan, elleri kadar
kafaları da işler görünen bizlerin niye böyle bir kuruluşu, bir yardımlaşması olmasın? Haydi
gayret ! bunun üzerinde bir müspet karara varalım !...
Maden Mühendisleri ve onların idare ettikleri müesseseleri böyle bir sosyal yardımlaşma
kuruluna davet etmek kararıyla kaleme sarıldım.
Bu satırları işte bu insani endişe ile yazdım. “Allah sebebini-halk etsin” diye dua ile bitirecek
değilim. Bunu tedbirli, teşkilatçı, verimli olduğunu her fırsatta ispat etmiş meslektaşlarımdan
ve onların idare ettiği müesseselerden ümit ile ve ısrarla bekliyorum
Yapılan 3.000 TL.’lık yardım vesilesiyle.
Behçet Kemal ÇAĞLAR
(Kasım1964)

(*)

X. DÖNEM
(17 Ocak 1965 – 16 Ocak 1966)
Zonguldak Şubemizin 10. Genel Kurulu 17 Ocak 1965 tarihinde Zonguldak EKİ Yayla Sinema
Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

Bu dönem ait elimizde Şubeden Odamıza gönderilen sadece iki evrak bulunmaktadır. Bu
evraklardan ilki Zonguldak Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti’nin Zonguldak’ta lokal
yaptırmak üzere çeşitli kuruluşlardan yardım ve teberru talep etmesi ile ilgilidir. Zonguldak
Şubemiz bu talebi Odamıza iletmiş ve talebe istinaden Odamızda ayda 1.000 TL. olmak üzere
toplam 6.000 TL. karşılıksız yardım yapma kararı almıştır.
İkinci evrakta da Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere TMMOB’nin Odamızdan istediği
bilirkişilik listesi ile ilgilidir. Odamızın 16 Mart 1965 tarihli yazısında Zonguldak iline ait bilirkişi
listesi aşağıdaki isimler ve çalıştıkları yerler yazılarak gönderilmiştir.
Mustafa ACAR
İlyas AÇIKEL
Selahattin AĞAN
İdris ARICI
Bahri AYDIN
Kâmil AYRAL
Muzaffer BAYRAKTAR
Şevket BEKDEMİR
Osman BÖKE
İhsan CENGİZ
Niyazi CENGİZ
Mehmet CİCERALİ
İhsan DÖRTER
Zeki DURU
Mehmet DÜNDAR
Enver EDİGER
Ragıp EĞERCİ
Muhittin EMİR
Ahmet ERKİŞİOĞLU
Adnan ERMAN
M. Kemal GEÇİM
Mahmut Şükrü GÖK
Ökkeş GÖKSU
Talat GÜRCAN
Necati KALAYCIOĞLU
Faruk KAYA
Ekrem KOÇKAR
Cevat KUBİLAY
Şadan KUMKAPI
Hüseyin KURU
Nejat OKLAR
Niyazi ÖZKÖK
İbrahim SANER
T.Fikret SEZEN

EKİ Lavvarlar Müdürlüğü - ZONGULDAK
EKİ Kozlu-İhsaniye Ocak Mühendisi – ZONGULDAK
EKİ İstihsal Fen Heyeti Emniyet Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ İstihsal Fen Heyeti Emniyet Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ Çaydamar Bölümü Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ Kozlu-İhsaniye Maden Eksperi – ZONGULDAK
EKİ Üzülmez-Asma Bölümü Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ Üzülmez-Dilaver Bölümü Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ İstihsal Fen Heyeti Maden Eksperi - ZONGULDAK
EKİ İstihsal Fen Heyeti Emniyet Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ Kozlu Bölgesi Maden Eksperi - ZONGULDAK
EKİ Kozlu-İhsaniye Maden Eksperi – ZONGULDAK
EKİ Lavvarlar Müdürlüğü - ZONGULDAK
EKİ Merkez Emniyet Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ Kozlu-İncirharmanı Maden Eksperi – ZONGULDAK
EKİ İstihsal İşleri Grup Müdürü
EKİ Kozlu-İhsaniye Emniyet Mühendisi – ZONGULDAK
EKİ Merkez Plan Servisi Şefi
EKİ Gelik-Kilimli Bölgesi Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ Merkez Emniyet Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ Kozlu Bölgesi Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ Etüt ve Tesis Müdürü
EKİ Kozlu-İhsaniye Maden Eksperi – ZONGULDAK
EKİ Lavvarlar Müdürlüğü - ZONGULDAK
EKİ Kozlu Bölgesi Maden Eksperi - ZONGULDAK
EKİ Müessesesi
EKİ Gelik-Kilimli Bölgesi Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ Kozlu-İncirharmanı Maden Eksperi – ZONGULDAK
EKİ Kozlu-İhsaniye Maden Eksperi – ZONGULDAK
EKİ İstihsal İşleri Fen Heyeti – ZONGULDAK
EKİ Etüt ve Tesis Şubesi
EKİ Uzun Mehmet Ocağı Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ Kozlu Bölgesi Maden Eksperi - ZONGULDAK
EKİ Uzun Mehmet Ocağı Maden Eksperi - ZONGULDAK

İsmail SUCUKÇU
S.Sırrı TARAŞLI
Hamdi UĞUR
Ahmet Zeki UZUN
Ethem ÜNAL
M.Halit YURDUMAKAN

EKİ Kozlu Bölgesi Maden Eksperi - ZONGULDAK
EKİ Uzun Mehmet Ocağı Maden Eksperi - ZONGULDAK
EKİ Kozlu Bölgesi Maden Eksperi - ZONGULDAK
EKİ Kozlu-İhsaniye Maden Eksperi – ZONGULDAK
EKİ Kozlu Bölgesi Maden Eksperi - ZONGULDAK
EKİ Ticaret ve Materyal Servisi

XI. DÖNEM
(16 Ocak 1966 – 22 Ocak 1967)
Zonguldak Şubemizin 11. dönemine ait yine elimizde yeterli evrak bulunmamaktadır. Bu
dönem Zonguldak Şubemizce Odamıza gönderilen sadece bir evrak bulunmakta ve bu
evrakta 1966 yılında gerçekleştirilen TMMOB Genel Kurulu’na katılan Zonguldak Şube
delegasyonu için kalacak yer talep edilmektedir. Bu evrakın ekinde TMMOB Genel Kuruluna
katılacak üyelerimiz ve çalıştıkları kurumlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Bu yazıda sadece
isimleri yazılı olan üyelerimiz EKİ Umum Müdürlüğü’nde çalışmaktadır.
Selahattin AĞAN
Ahmet AKDERE
Niyazi CENGİZ
Kemal ÇOŞKUNER
Hayrettin GÜRAK
Faruk KAYA
Zeki SESIŞIK
İsmail ŞERİFOĞLU
İhsan TÜRKER
Hamdi UĞUR
Erdoğan YARATAN
Cemal YILMABAŞAR
Murat AKAN (Karabük) (Met. Müh.)
Mümtaz AKMAN (Karabük) (Met. Müh.)
İrfan BÜK (Karabük)
Necdet MUTLU (Karabük)

Bahri AYDIN
Mehmet BİLGİN
Ali DEMİREL
Turan DÜNDAR
Ziya KORAY
Nazmi ÖZKUL
Turgut TEZCANLI
Halit Ziya TÜFEKÇİ
Mustafa US
Abdülkadir ÜNEK
Halit YURDUMAKAN
Davut AKDENİZ (Karabük)
Osman BİGİKOÇİN (Karabük) (Met. Müh.)
Şemsettin ÇOLAKOĞLU (Karabük)
İrfan PEHLİVAN (Karabük)

Odamızın TMMOB’ne gönderdiği üye listesinde Mart 1966 tarihi itibarı ile Zonguldak’ta
bulunan üyelerimizin sayısı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
Zonguldak
Karabük
Kdz. Ereğlisi
TOPLAM

:
:
:
:

146 üye
23 üye
23 üye
171 üye

Zonguldak Haber Gazetesi’nin haberine göre, Şubemizde çeşitli görevler üstlenen ve en son
EKİ Müessesesi Gelik-Kilimli Bölgesi Müdür Muavini olan Hayrettin GÜRAK 9 Mayıs 1966
tarihinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Şubemizin öncülüğünde
gerçekleştirilen cenaze törenine büyük bir katılım olmuş, ayrıca bu vefat Şubemizde çalışan
birçok meslektaşımızı da derinden etkilemiştir.

XII. DÖNEM
(22 Ocak 1967 – 20 Ocak 1968)
Zonguldak Şube’mizin Genel Kurulu 22 Ocak 1967 tarihinde EKİ Yayla Sinema Salonu’nda
gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu’nu temsilen Zonguldak Şubemiz Genel Kurulu’na İrfan
PEHLİVAN katılmıştır.
23 Ocak 1967 tarihli Zonguldak Haber Gazetesi Şubemizin 12. Genel Kurulunu aşağıdaki
şekilde aktarmıştır.
“Umum Müdür Sayın ÜNEK’in Konuşması Derin İlgi Çekti, Program Fazlası Yarım Milyon Tona
Yakın Üretim İçin Emekleri Geçenlere Teşekkür Etti.
Avrupa’ya 60’dan Fazla Mühendis Gönderilecek.
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’nin 1967 yılı Kongresi geçen Pazar günü Yayla
Sinema Salonu’nda yapılmış ve çok olgun bir hava içinde geçmiştir.
Kongre divanının teşekkülünden sonra konuşmalara geçildiğinde, genellikle mesleki
problemler üzerinde durulmuş ve geniş fikir teatisi yapılmıştır. Yapılan seçimlerde İdare
Hey’etine Abdülkadir ÜNEK ittifakla seçilmiş ve bunu takiben Cemal YILMABAŞAR, Zeki DURU,
Rauf ACAR ve Zeki SESIŞIK kazanmışlardır.
Hepsi istihsal hayatımızın mümtaz elemanları olan Oda mensupları ve seçilenler Sayın Umum
Müdürün konuşmasını istemişler ve kürsüye gelen Abdülkadir ÜNEK, mesai ve meslek
arkadaşlarını ve kongreyi selamlamış ve çok olgun, çok içli bir konuşma yapmış ve muhteva
itibariyle bu konuşma Oda mensubu mühendisler üzerinde derin memnunluk yaratmıştır.
Sayın ÜNEK geçen sene program fazlası olarak elde edilen beşyüzbin tona kadar istihsal için
emekleri geçen değerli arkadaşlara teşekkür etmiş ve bu arada işçileri vefa ile anmış ve büyük
gayretlerini mühendislerin önünde takdir etmiştir.
ÜNEK, mahiyet kadroda çalışan mühendislerin fazla mesai yaptıklarına ve fazla mesai ücreti
almadıklarına değinmiş ve “bu arkadaşlarımızın emeklerine denk fazla mesai olmaları olumlu
karşılanmaktadır.” demiştir.
Mehrut kadroda yer alan mühendisleri yakından ilgilendiren konudan sonra sayın Umum
Müdür Avrupada etüt için vazife ile ve teknik tetkikat için gönderilecek mühendis sayısının
altmışdan fazla olduğunu sözlerine eklemiştir.
Maden Mühendisleri Odası kongresinde sair mesleki konulara da değinen sayın Umum
Müdürün konuşması baştan sona kadar ilgi ile takip edilmiştir.”
Yine Zonguldak Haber Gazetesinin 28 Ocak 1967 tarihli nüshasında Zonguldak Şube Yönetim
Kurulumuzun aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaptığı anlaşılmaktadır.

Reis
Katip Aza
Muhasip Aza
Azalar

Abdülkadir ÜNEK
Cemal YILMABAŞAR
Zeki DURU
Rauf ACAR
Zeki SESIŞIK

Ayrıca bu Genel Kurulda Ankara’da yapılacak olan Oda Genel Kuruluna Zonguldak Şubemizi
temsilen katılacak üyelerimiz de belirlenmiştir. Bu üyelerimiz ve çalıştıkları yerler aşağıdaki
gibidir.
Abdülkadir ÜNEK
Mustafa ACAR
İlyas AÇIKEL
Selahattin AĞAN
Ökkeş AKSU
İdris ARICI
Bahri AYDIN
Kâmil AYRAL
Şevket BEKDEMİR
Osman BÖKE
İhsan CENGİZ
Niyazi CENGİZ
Mehmet CİCERALİ
Zeki DURU
Hasan Ragıp EĞERCİ
Muhittin EMİR
Ahmet R.ERKİŞİOĞLU
Adnan ERMAN
Mahmut Şükrü GÖK
Yakup HODANCI
Faruk KAYA
Ekrem KOÇKAR
Cevat KUBİLAY
Şadan KUMKAPI
Hüseyin KURU
Halit YURDUMAKAN

EKİ Müessese Müdürü - ZONGULDAK
EKİ Merkez Lavvarı - ZONGULDAK
EKİ İncirharmanı Kartiye Mühendisi – ZONGULDAK
EKİ Karadon Bölge Tahlisiye Mühendisi – ZONGULDAK
EKİ Kozlu Bölgesi İhsaniye Bölümü - ZONGULDAK
EKİ Ulaştırma Müdürlüğü - ZONGULDAK
EKİ Çaydamar Bölümü – ZONGULDAK
EKİ İncirharmanı Ocak Mühendisi – ZONGULDAK
EKİ Üzülmez-Dilaver Emniyet Mühendisi – ZONGULDAK
EKİ İstihsal Müdürlüğü Emniyet Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ Kok Fabrikası Müdürlüğü – ZONGULDAK
EKİ İncirharmanı Ocak Mühendisi – ZONGULDAK
EKİ Kozlu Bölgesi Emniyet Mühendisi – ZONGULDAK
EKİ İstihsal Müdürlüğü Emniyet Mühendisi - ZONGULDAK
EKİ Kozlu Bölgesi Emniyet Mühendisi – ZONGULDAK
Bölge Çalışma Müd. İş Güvenliği Müfettişi - ZONGULDAK
EKİ Karadon Bölge Etüt Başmühendisi – ZONGULDAK
İnsangücü Eğitim Müdürlüğü Teknik Büro - ZONGULDAK
EKİ Etüt ve Tesis Müdürü - ZONGULDAK
EKİ Karadon Bölge Müdürü – ZONGULDAK
EKİ Ticaret Materyal Müdürlüğü Başmühendisi - ZONGULDAK
EKİ Kilimli Materyal Mühendisi – ZONGULDAK
EKİ İncirharmanı Emniyet Mühendisi – ZONGULDAK
EKİ Amasra Ocağı Hazırlık İşleri – AMASRA
EKİ İstihsal Müdürlüğü Maden Eksperi - ZONGULDAK
EKİ İstihsal Müdürlüğü Emniyet Mühendisi - ZONGULDAK

1967 Yılında Zonguldak Şubemize kayıtlı olarak çalışan 189 üyemizin çalıştıkları yerlere göre
dağılımı aşağıdaki şekildedir.
KURUMU
EKİ
KARDEMİR
Bölge Çalışma Müdürlüğü
Sümerbank Filyos Ateş Tuğlası

SAYISI
146
27
2
2

ERDEMİR
TOPLAM

12
189

Dönem içinde İTÜ’de çalışmalar yapmak üzere ülkemize gelen Avusturya’lı Dr. Friedrich
LOCKER ülkemizi ziyaret etmiştir. İTÜ’de bir dizi konferans veren LOCKER’in “Projeksiyonlu
Taşkömürü ve Linyit Derin İşletmeleri” konusunda Zonguldak’ta bir konferans verebilmesi
için üyemiz Muammer KAYMAKÇALAN aracılığı ile devreye girilmiş ve Odamızın da gayretleri
ile bu konferans gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Odamızın 13. dönem çalışma raporunda, Zonguldak Şubesi 1967 Yılı Gelir-Gider
Cetveli aşağıdaki şekilde verilmiştir.
GİDERLER
Huzur Hakları
Memur Ücretleri
Vazifeli Aza Ücretleri
Harcırahlar
Kırtasiye
PTT
Vergi-Resim
Kira Giderleri
Toplantı Masrafları
Müteferrik Masraflar
TOPLAM

(TL)
00

200,
1.800,00
2.224,80
1.650,00
168,75
56,50
348,96
2.400,00
1.000,00
850,00
41.425,66

GELİRLER
Aidat Gelirleri
66’dan gelir

23.220,64
18.205,02

TOPLAM

41.425,66

(TL)

XIII. DÖNEM
(20 Ocak 1968 – 25 Ocak 1969)
Zonguldak Şubemizin 13. Genel Kurulu ve çalışma dönemine ait elimizde evraklar
bulunmamaktadır. Fakat dönem içinde Şubemizden Odamıza gönderilen toplam 3 adet
evrakta 14. dönem içinde Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı’nın aynı zamanda EKİ
Umum Müdürlüğü görevini de yürüten Abdülkadir ÜNEK’in yaptığı anlaşılmaktadır.
Şubemizin bu dönemine ait, Oda 14. dönem çalışma raporunda;
“Zonguldak Şubemiz ile ilişkilerimiz
Odamız talimatnamemizin amir hükümlerine rağmen Zonguldak Şubemiz ile olan ilişkilerimiz
maalesef iyi yürümemektedir.
Yönetmeliğin 81. maddesine göre bilhassa hesap münasebetleri bakımından Oda ile Şube
arasında bir işbirliğine girilmesi hususunu Şubemiz Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden
huzurunuzda rica ediyoruz.

Bu münasebetlerin tüzüğe göre yürütülmesi tabii ve normal olduğu kadar Yönetim
Kurullarının çalışmasını kolaylaştırıcı ve ayrıca Oda Lokali konusunun halline medar olucu
niteliktedir.”
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi 1968 Yılı Gelir-Gider Cetveli
GİDERLER
Huzur Hakları
Memur Ücretleri
Vazifeli Aza Ücretleri
Harcırahlar
Kırtasiye
Matbu Evrak
PTT
Vergi-Resim
Kira Giderleri
İlan
Toplantı Masrafları
Müteferrik Masraflar
TOPLAM

(TL)
40

100,
1.800,00
2.224,80
11.010,00
10,00
76,60
345,75
1.500,00
150,00
1.800,00
1.108,00
20.125,55

GELİRLER
Aidat Gelirleri
Faiz Gelirleri

19.206,00
1.250,50

TOPLAM

20.456,50

(TL)

Bu döneme ait birkaç dipnot da aşağıdaki gibidir.
Odamızın 7. dönem Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, 10. dönem Yönetim Kurulu II. Başkanı, 10.
dönem TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve 11. dönem Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde
bulunan meslektaşımız Hüseyin ÖZTEK, 1968 yılında Zonguldak Belediye Başkanı seçilmiştir.
Odamız merkezinden gönderilen tebrik yazısında kendisine bu şekilde hitap edilmiştir.
Bu dönem içinde Zonguldak ilinde bulunan ve Şubemize kayıtlı üye sayısı 194’dür.
Odamızdan Şubemize gönderilen yazılarda Zonguldak Şubenin adresi PK. 66 ZONGULDAK
olarak belirtilmektedir.

XIV. DÖNEM
(25 Ocak 1969 – 25 Ocak 1970)
Zonguldak Şubemizin 14. dönemi 25 Ocak 1969 tarihinde Ereğli Kömür İşletmeleri Yayla
Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul ile başlamıştır. Aynı tarihlerde Zonguldak’ta
incelemelerde bulunan ETK Bakanı Sabit Osman AVCI’nın da katılacağı bildirilen Genel
Kurul’a, sabah saatlerinde Ankara’dan gelen telefon üzerine katılamamıştır. O yıllara ait
bulabildiğim ender evraklardan biri de 14. Genel Kurula ait tutanaklardır. Bu nedenle Genel
Kurul tutanaklarından uzunca bir bölüm aşağıda aktarılmıştır.

Zonguldak Şube Gündemin ilk maddesi olan Divan;
Riyaset Divanı Reisi
Reis Vekili
Kâtip Üye
Kâtip Üye

Selâhattin AĞAN
İ. Nazmi ÖZKUL
Halit YURDUMAKAN
İsmail SUCUKÇU

şeklinde oluşturulmuştur. Bu tutanaklarda; “Divan teşekkülünden sonra reis Umumi Hey’eti
aziz Atatürk ve şehitler için bir dakikalık ihtiram duruşuna davet etti, bunu takiben kongre
çalışmalarına başladı. İdare Hey’etinin hazırlamış olduğu kongre gündemi oya sunuldu ve
Umumi Hey’et tarafından ittifakla kabul olundu.” denilmektedir.
Yönetim Kurulu adına çalışma raporunu Şube Başkanı Abdülkadir ÜNEK aktarmıştır. Çalışma
raporunun eleştirisi konusunda söz alan üyelerden Nazmi ÖZKUL ve Faruk KAYA kısaca;
raporun genellikle ecektir, caktır şeklinde cümlelerden oluştuğunu, aidatların tekrar eskiden
olduğu gibi EKİ’nce ödenmesi gerektiğini, EKİ’de çalışan mühendislerin fazla mesailerini
kaldırılmış olmasına rağmen Şube’nin bu konuda yeterince çalışmalar yapmadığını, bir
nezaretçinin mühendise oranla çok daha fazla para kazandığını, oysa “mes’uliyet durumu ve
iş taksimine” göre para kazanılmasının gerektiğini belirtmişlerdir.
Eleştiriler üzerine tekrar söz alan Abdülkadir ÜNEK, eleştirilerin çoğunun haklı olduğunu,
yalnız bu konularda Şubemizin gerekli çalışmaları ve raporları hazırlayarak gerekli makamlara
ve Oda Genel Merkezine ulaştırıldığını bildirmiştir. Ayrıca, bugüne kadar üye aidatları EKİ’nce
ödenmesine rağmen, Bakanlar Kurulu’nun kararı ile bu gibi teşekküllerin aidatlarının üyeler
tarafından ödenmesi kararı alındığını belirtmiştir. Bu tip konuları bu hafta Zonguldak’ta
bulunan ETK Bakanı ile de görüştüğünü ve üyelerimizin mesleki ve maddi sıkıntılarını
belirttiğini söylemiştir.
Divan Başkanlığı’nca Genel Kurula gelen kutlama ve telgrafların okunmasının ardından,
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurulu delegasyon seçimlerine geçilmiştir.
Şube Yönetim Kurulu için üyelerimiz aday olmuşlar ve; “Yönetim Kurulu’na Abdülkadir ÜNEK,
Cemal YILMABAŞAR, Rauf ACAR, Zeki SESIŞIK ve Yakup KESKİN’in seçildikleri anlaşıldı.
Gündemin bir diğer maddesi olan üst kongreye iştirak edecek delegelerin seçimine geçildi,
aşağıda isimleri yazılı 35 üye bir üst kongreye delege seçilmişlerdir.” Genel Kurulda seçilen
delegeler aşağıdaki gibidir.
Selahattin AĞAN
Necati ALTINALEV
Bahri AYDIN
Kâmil AYRAL
Cemal BAŞIHOŞ
Muzaffer BAŞKURT
Şevket BEKDEMİR
Mehmet BİLGİN
Osman BÖKE
Mustafa CENGİZ

Ali DEMİREL
İbrahim DİNÇER
Mümtaz DİZDAR
Zeki DURU
Recep GÜNAL
Fikret İYİOL
Yakup KESKİN
Mehmet KORFAL
Necdet KUŞAKÇILAR
Tahsin KÜMESU

Sezai ÖZERDEM
Yusuf ÖZKARA
Nazmi ÖZKUL
Zeki SESIŞIK
İsmail SUCUKÇU
Müşfik ŞANSAN
İsmail ŞERİFOĞLU
Nazmi TOPÇU
Atilla TÜBLEK
İhsan TÜRKER

Ahmet ÇAKMAN
Mehmet DEMİR

İbrahim MUCUK
Çetin ÖZER

Halit YURDUMAKAN

Daha sonra Genel Kurulun son gündem maddesi olan ve Odamızın Ankara’da bir daire satın
alınması konusu Genel Kurulda tartışılmış ve bu konu ile ilgili olarak yeni belirlenen Şube
Yönetim Kurulu 20.000 TL’lık bir teberruunun yapılması için görevlendirilmiştir.
26 Ocak 1969 tarihli Zonguldak Haber Gazetesi’nde Zonguldak Şubemizin 14. Genel
Kurulunun saat 15.00’da Yayla Sinema Salonu’nda gerçekleştirildiği belirtilerek, yeni dönem
Zonguldak Şube Yönetim Kurulunun aşağıdaki şekilde belirlendiğini yazmaktadır.
Reis
Katip Aza
Muhasip Aza
Azalar

Abdülkadir ÜNEK
Rauf ACAR
Yakup KESKİN
Cemal YILMABAŞAR
Zeki SESIŞIK

Umum Müdür
(Üzülmez)
(Lavvar Müdürü)
(Kozluda Mühendis)
(Üzülmez Mühendis)

Bu dönem Şube Yönetim Kuruluna ait tek bilgimiz 28 Haziran 1969 tarihinde Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Abdülkadir ÜNEK’in bu görevinden istifa ettiği ve yerine Rauf ACAR
getirildiğidir.
Ayrıca, Zonguldak Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti’nin 24. Genel Kurulu Zonguldak Yayla
Sineması’nda yapılmış, Şube Yönetim Kurulumuz ve birçok üyemiz cemiyetin çalışmaları
hakkında görüşlerini bildirmişlerdir.
Oda kayıtlarımıza göre1969 yılbaşında EKİ Zonguldak’ta 154, EKİ Armutçuk’ta 9,
KARDEMİR’de 22 ve ERDEMİR’de 17 üyemiz bulunmaktadır.
Odamızın 15. dönem çalışma raporunda, Zonguldak Şubesi 1969 Yılı Gelir-Gider Cetvelinin
aşağıda belirtildiği şekilde olduğu anlaşılmaktadır.
GİDERLER
Huzur Hakları
Memur Ücretleri
Vazifeli Aza Ücretleri
Harcırahlar
Kırtasiye
PTT
Vergi-Resim
Kira Giderleri
Temizlik Masrafları
Toplantı Masrafları
Müteferrik Masraflar
TOPLAM

(TL)
10

276,
1.800,00
2.224,80
7.254,00
24,00
12,98
434,90
700,00
25,00
4.652,93
600,00
18.004,71

GELİRLER
Aidat Gelirleri
Faiz Gelirleri

18.248,33
156,39

TOPLAM

18.004,71

(TL)

XV. DÖNEM
(25 Ocak 1970 – 24 Ocak 1971)
Zonguldak Şubemizce Odamıza yazılan Genel Kurul davet yazısından, Genel Kurulun 25 Ocak
1970 tarihinde saat 13.00’de Yayla Sinema Salonu’nda yapıldığı anlaşılmaktadır.
9 Şubat 1970 tarihinde toplanan Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz yeni dönem görev
dağılımını aşağıdaki şekilde yapmıştır.
Başkan
Yazman
Sayman
Üyeler

Rauf ACAR
Nail ZÜBEYİROĞLU
Zeki DURU
Yakup KESKİN
Zeki SESIŞIK

Dönem içinde Zonguldak Şubemiz, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nce 12 Şubat
1970 tarihinde İstanbul’da “çalışan teknik elemanların sosyal haklarının vikayesi ile ilgili”
toplantıya davet edilmiştir. Bu davet üzerine Zonguldak Şubemizi temsilen Yazman Üye Nail
ZÜBEYİROĞLU konuyla ilgili olarak görevlendirilmiş ve bu görevin sonucunda Zonguldak’ta
yapılan bir toplantı ile 4/10195 sayılı kanunla ilgili son gelişmeler üyelerimize aktarılmıştır.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten üyemiz Cemal YILMABAŞAR,
1970 yılında Odamıza yazılan birkaç yazıda da Zonguldak Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti
Başkanı olarak imza atmıştır.
Yine Zonguldak Şubemizce, Odamıza gönderilen üye kesintileri listesinde dönem içinde,
Zonguldak’ta bulunan üye sayımızın 189, Karabük’te bulunan üye sayımızın 46 ve Zonguldak
Şubemize kayıtlı toplam üye sayısının 235 olduğu görülmektedir.
Yine Odamızın 16. dönem çalışma raporunda Zonguldak Şubesine ait 1970 Yılı Gelir-Gider
Cetveli aşağıda belirtildiği şekilde gösterilmiştir.
GİDERLER
Huzur Hakları
Memur Ücretleri
Vazifeli Aza Ücretleri
Harcırahlar
Kırtasiye
Matbu Evrak
PTT
İlan Abone
Vergi-Resim
Kira Giderleri
Müteferrik Masraflar
TOPLAM

(TL)
00

400,
1.643,40
2.030,60
7.767,00
125,00
1,55
13,10
50,00
400,90
800,00
1.812,00
17.880,89

GELİRLER
Aidat Gelirleri
Faiz Geliri

17.860,40
20,49

TOPLAM

17.880,89

(TL)

XVI. DÖNEM
(24 Ocak 1971 – 6 Şubat 1972)
Zonguldak Şubemizin 16. Genel Kurulu 24 Ocak 1971 tarihinde saat 14.00’da EKİ Yayla
Sinema Salonu’nda yapılmıştır. Odamız tarafından TMMOB’ne gönderilen 17 Nisan 1971
tarih ve 89 sayılı yazıda;
“Odamızın XVII. dönemi içinde Zonguldak Şubemizce yapılan Genel Kurul sonucu bir önceki
dönemki Yönetim Kurulu tekrar göreve getirilmiş ve Cemal YILMABAŞAR Başkanlık görevini
üstlenmiştir. Zonguldak Şubemizin Genel Kurul’una Oda Yönetim Kurulu’nu temsilen Yönetim
Kurulu Başkanı Tuğrul ERKİN ve Medet ABLAK katılmışlardır.” denilmiştir.
28 Ocak 1971 tarihli Zonguldak Demokrat Gazetesi’ndeki habere göre Zonguldak Şube
Yönetim Kurulumuz görev dağılımını aşağıdaki gibi yapmıştır.
Başkan
Katip Aza
Muhasip Aza
Azalar

Cemal YILMABAŞAR
Ahmet ÇAKMAN
Enver AYGÜN
Rauf ACAR
Mustafa CENGİZ

27 Ocak 1971 tarihinde Ali DEMİREL Şube Yönetim Kurulundaki görevinden istifa etmiş ve
yerine yedek üye Mustafa CENGİZ davet edilmiştir.Yine Zonguldak Demokrat Gazetesi’ndeki
8 Nisan 1971 tarihli başka bir habere göre 4 Nisan 1971 tarihinde Zonguldak Maden
Mühendisleri Cemiyeti’nin Genel Kurulu yapılmıştır. Yeni Yönetim Kurulu’nda Faruk KAYA
Başkanlık görevine getirilmiştir.
Çalışma dönemine oldukça yüklü bir gündem ile başlayan Zonguldak Şube Yönetim
Kurulumuz 3 Şubat 1971 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, çalışma dönemine ışık tutacak
bir dizi kararlar almıştır. Bu kararlar;
“3/Şubat/1971 günü toplanan İdare Heyetimiz:
…
2- Yukarıda adı geçen meslek teşekkülleri (Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyeti, Maden
Müh. Cemiyeti, EKİ Mimar ve Müh. Cemiyeti) Yönetim Kurullarını üyelerinin iştirakı ile 26
Ocak 1971 günlü toplantıda tespit edilen konular görüşüldü. Mesleki teşekküllerin
sözcülüğünü yapan Şube Başkanı Cemal YILMABAŞAR’ın izahatı dinlendi. Aşağıdaki konuların
Yönetim Kurulumuzca Ankara’da ilgili makamlar nezninde izlenmesi kararlaştırıldı.
a) 7244 sayılı kanun kapsamında çalışmakta iken personel kanununa intibak ettirilen
üyelerimizin mağduriyetlerinin önlenmesi için TKİ yöneticileri, Yönetim Kurulu, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hükümet nezninde gerekli temasların yapılmasına

b) Yan ödemeler konusunda EKİ ve TKİ nezninde gerekli teşebbüs ve teklifler yapılarak
çalışmaların Zonguldak ve Ankara’da aralıksız takip edilmesine,
c) Personel kanunundaki tariflere göre yan ödemelerin tercih şekli ve kademeleştirilmesi
teşvik unsurlarını içine almadığı dikkate alınarak, yan ödemelerin dışında teşvik unsurlarının
ayrıyeten üyelerimize sağlamak üzere 440 sayılı kanun ve diğer mevzuat açısından
değerlendirme imkanlarının aranması,
d) 4/10195 sayılı kararnameye göre çalışanların personel kanununa 1/3/1970 tarihinden
geçerli olarak intibaklarının yapılması ve bu tarihten geçerli olmak üzere fazla mesai ve diğer
haklarının verilmesi ve şimdiye kadar tebliğ edilmeyen intibak çizelgelerinin tebliğinin
teminine,
e) Kadroda üyelerimizin personel kanununa göre 42.000 TL. tavan limitine yükselmiş bulunan
1. derece memur aylığına göre 1/3/1970 ila 1/12/1970 tarihleri arasında hukuken tahakkuk
etmiş bulunan mesai farklarının ödenmesi, 4/10195 sayılı kararnameden personel kanununa
intikal edenlerin de 1/3/1970 ila 1/12/197 tarihleri arasında hukuken tahakkuk etmiş
bulunan mesai farklarının ödenmesi,
f) 1214 sayılı kanuna göre sigortalı veya sigortasız geçen teknik hizmet sürelerinin personel
kanununun ek geçici 4. maddesi ve diğer maddelerine göre bütün üyelerimiz için
değerlendirilmesi gerektiğinden ilgililer nezninde her türlü teşebbüsün yapılması,
g) Yedek subay okul ve kıta hizmetlerinin intibak değerlendirilmesinin yapılması için gerekli
teşebbüsün yapılmasına,
h) İkramiye ödenmesi için TKİ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu nezninde gerekli
teşebbüsün yapılmasına,
ı) Ders ücretlerinin eskisi gibi ödenmesi için gerekli temasın yapılmasına,
j) İş kazasına her zaman maruz bulunan teknik elemanın şantiye çalışmalarının dikkate
alınması, 657 sayılı devlet memurları kanununun 188. maddesinde ön görülen iş kazaları ve
meslek hastalıkları sigortası hakkındaki özel konunun bir an önce hazırlanarak yürürlüğe
konulması hususunda ilgili Bakanlıklarla temas kurularak talepte bulunmağa, ayrıca bu
kanun yürürlük kazanıncaya kadar şantiye elemanlarının hayat sigortası yapılması ve
primlerinin EKİ tarafından ödenmesi için gerekli teşebbüsün yapılmasına,
k) Zonguldak’ta lisan laboratuarı kurulması ve mahalli lisan eğitimlerinin arttırılması, maliyet
yönünden memleket içi lisan eğitimini dış memleket lisan eğitimi masrafları ile aynı seviyede
olduğu nazara alınarak lisan eğitiminin dış memleketlerde yapılması için TKİ Genel
Müdürlüğü’ne teklif götürülmesi,
l) Ev tevziatı konusunda temenni ve tavsiyelerimizin EKİ ve TKİ Genel Müdürlüklerine
bildirilmesine ve tahsis yönetmeliğinde teknik personele öncelik hakkının tanınması için
teşebbüste bulunulmasına,

m) şeklindeki konular belirlendi. Bu konuların takibi ve sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu
Başkanı Cemal YIMABAŞAR’ın vazifelendirilmesine karar verildi.”
Bu kadar yüklü bir gündemle çalışmalarına başlayan Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz,
özellikle Zonguldak’ta çalışan üyelerimiz sorunlarının çözümü için Oda Merkezi ve
Zonguldak’ta bulunan diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte çeşitli çalışmalar sürdürmüştür.
4 Şubat 1971 tarihinde Şube Yönetim Kurulu kararında “Şubemizin ücretli sekreterliğini
yürütmekte bulunan Bay Hüsamettin TOROS’un işlerinin çokluğu sebebiyle bir dilekçe
vererek istifa etme dileği incelendi, istifası görüşülerek kabul edildi.” Denilmektedir. Bu kayıt;
Zonguldak Şubemizde çalışan elemanlara ait ilk kayıttır. Bu istifanın ardından boşalan
sekreter kadrosuna 7 Şubat 1971 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sadettin AKAN
atanmıştır.
Dönem içinde yan ödemeler, personel kanununun uygulanması, fazla mesai ve diğer
konularla ilgili EKİ’de çalışan mühendis ve diğer teknik personelin haklarını savunabilmek
amacıyla Maden Mühendisleri Cemiyeti, Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyeti ve Şubemiz
Yönetim Kurulu üyeleri bir toplantı gerçekleştirmişlerdir. Bu toplantı sonucunda adı geçen
örgütlerden oluşturulan bir temsilciler heyeti ile Ankara’ya gidilmiş ve TKİ yöneticileri ve
Zonguldak milletvekilleri ile görüşülerek üyelerimizin sorunlarına çözüm aranmıştır.
Odamızın 1971 yılındaki çeşitli yazışmalara göre Zonguldak Şubemizde kayıtlı üyelerimiz
hakkında aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır. Ancak, unutulmaması gereken bir konu da, 1971
yılında metalurji, petrol, jeoloji, jeofizik ve seramik mühendisleri o yıllarda Odamız
üyesidirler.
Zonguldak Üye Sayısı
EKİ’deki Üye Sayısı
ERDEMİR’deki Üye Sayısı
KARDEMİR’deki Üye Sayısı

:
:
:
:

235
130
26
30

Yine Odamızın 17. dönem çalışma raporunda, Zonguldak Şubemizin 16. dönem Gelir-Gider
Cetveli aşağıdaki gibi sunulmuştur.
GİDERLER
Huzur Hakları
Memur Ücretleri
Vazifeli Aza Ücretleri
Harcırahlar
Kırtasiye
PTT
İlan Abone
Vergi-Resim
Temizlik
Toplantı Masrafları
Müteferrik Masraflar
TOPLAM

(TL)
00

200,
1.792,80
2.215,20
10.723,70
156,00
249,13
150,00
362,25
60,00
176,74
1.778,00
17.864,32

GELİRLER
Aidat Gelirleri
Faiz Geliri

42.946,45
310,13

TOPLAM

43.256,58

(TL)

XVII. DÖNEM
(6 Şubat 1972 – 3 Şubat 1973)
12 Mart Muhtırasının arkasından gerçekleştirilen ilk Genel Kurul için Birinci Ordu ve “Örfi
İdare” Komutanlığı ile Merkez Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Vilayet
makamlarından gerekli izinler alınarak Zonguldak Şubemizin 17. Genel Kurulu 6 Şubat 1972
tarihinde saat 14.30’da EKİ Yayla Sinema Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.
9 Şubat 1972 günü gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;
Başkan
Yazman
Sayman
Üyeler

Cemal YILMABAŞAR
Turan DÜNDAR
Enver AYGÜN
Yakup HODANCI
Yalçın ÇİRİNGER

olarak belirlenmiş ve yeni dönem çalışmalarına başlanmıştır.
5 Mart 1972 tarih ve 14119 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İktisadi
Devlet Teşekküllerinde 1, 2, 3 ve 4. derecelere giren kadroların ve 50, 100, 150 ve 200 lük ek
göstergelerin saptanmasına ait kararnamenin “TKİ ve EKİ camiasında çalışan teknik
elemanları güç duruma soktuğu ve bu kadroların fiilen yapılan hizmetlerin sorumluluğu ve
ağırlığını hiçbir şekilde taşıyamayacağı” Zonguldak Şubemiz tarafından dile getirilmiştir.
Bu konuda Zonguldak’ta faaliyet gösteren diğer mesleki kuruluşlarla da ilişkiye geçilerek
çeşitli çalışmalar başlatan Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz, oluşturulan ortak bir heyet ile
Ankara’da Zonguldak milletvekilleri ve TKİ Genel Müdürlüğü nezninde girişimlerde
bulunmuştur. Bu konuda yetkililerden çeşitli sözler alan Şube Yönetim Kurulu ne yazık ki fazla
bir aşama kaydedememiştir.
Dönem içinde, Zonguldak’ta çalışan üyelerimizin Personel Kanunu Tadilatı, Yan Ödemeler,
Fazla Mesai Ücretleri ve Sigorta konularındaki mağduriyetlerinin giderilmesi için oldukça
yoğun bir çalışma yürütülmüştür. Ülkemizdeki tüm teknik elemanların ek geçici 4. maddeye
göre intibaklarının sağlanması, Maliye Bakanlığı’nca personel kanunun düzeltilmesi için
hazırlanan taslakta maalesef yürürlükteki ek geçici 4. maddenin teknik elemanlara verdiği
hakların geri alındığı saptamasından yola çıkan Şube Yönetim Kurulu, bu maddenin
halihazırdaki halinden “bir virgülünün dahi değiştirilmemesi” ne ve teknik elemanların razı
olmayacağı yeni bir personel kanununa karşı Zonguldak’ta çalışan tüm mühendislerin TKİ ve
parlamento nezninde girişimlerde bulunmasını önermiştir.
Bu gelişmeler sonucunda 18 Nisan 1972 günü Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyeti, Maden
Mühendisleri Cemiyeti ve EKİ Mimar ve Mühendisleri Cemiyeti ve Şubemiz Yönetim Kurulu
üyelerinin ortak olarak yapmış olduğu toplantıda ilgili Bakanlık, Genel Müdürlük ve
parlamento üyeleriyle aşağıda belirtilen ve meslektaşlarımızı ilgilendiren konuların
görüşülmesine karar verilmiştir. Bu maddeler;

a- İntibakların giderilmesi,
b- Yan ödemeler ve fazla mesai konusu,
c- Emekli Sandığı’na bağlı teknik elemanların sigortalanması,
d- Unvanlı kadroların arttırılması,
e- Mühendislik öncesi staj ve işçilikte geçen sürelerin hizmet olarak sigortaya dahil edilmesi,
f- Yeraltında çalışan teknik elemanların gelir vergisinden muaf tutulması,
olarak belirlenmiştir. Bu çalışmalarla ilgili olarak Şubemiz, Yönetim Kurulu üyeleri Cemal
YILMABAŞAR ve Yalçın ÇİRİNGEL’i görevlendirmiştir.
Bu döneme ait bilgilerimiz;
- Zonguldak Şubemize kayıtlı olan 240 üyemizin bulunduğu,
- Kasım 1972 tarihinde Zonguldak Şubemizce Odamıza yazılan bir yazıda Zonguldak Şube
Yönetim Kurulu Başkanı olarak Cemal YILMABAŞAR’ın imza attığından ibarettir.
Ayrıca, Odamızın 18. dönem çalışma raporunda;
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi 1972 Yılı Gelir-Gider Cetveli
GİDERLER
Huzur Hakları
Memur Ücretleri
Vazifeli Aza Ücretleri
Harcırahlar
Kırtasiye
PTT
İlan Abone
Vergi-Resim
Kira
Müteferrik Masraflar
TOPLAM

(TL)
00

400,
1.792,80
2.215,20
11.467,50
100,00
170,20
150,00
390,75
800,00
360,00
17.846,45

GELİRLER
Aidat Gelirleri
Faiz Geliri

62.780,45
1.317,77

TOPLAM

64.098,22

(TL)

olarak gösterilmiştir.

XVIII. DÖNEM
(3 Şubat 1973 – 27 Ocak 1974)
Zonguldak Şubemizin Genel Kurulu 3 Şubat 1973 tarihinde EKİ Yayla Sineması’nda
gerçekleştirilmiştir. 12 Şubat 1973 Zonguldak Haber Gazetesi’nin haberine göre Zonguldak
Şube Yönetim Kurulumuz;

Başkan
Katip Üye
Muhasip Üye
Üyeler

Turgut AĞAR
Mehmet TUTAL
Enver AYGÜN
Turan DÜNDAR
Cahit ÜLKER

Aynı gazetede ayrıca; “(...) havzanın her biri ayrı ayrı mümtaz evladı, madencilik hayatımızın
genel kurulunu kutlar yeni vazifelilere başarılar dileriz.” denilmektedir.
Odamızın 28 Ağustos 1973 tarih ve 656 sayılı yazısında;
“TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
ZONGULDAK
İlgi : 17.8.1973 gün ve 21 sayılı yazınız.
Vaki istifa dolayısıyla yapılan yeni seçim ve görev taksimi sonunda Şube Başkanlığı’na Turan
DÜNDAR’ın, boşalan üyeliğe ise Ayhan BAYHAN’ın getirilmiş olmalarını memnunlukla
öğrenmiş bulunuyoruz.
Başarı dileklerimizi sunarız.
Yönetim Kurulu a.
Sekreter Üye
Murat TURAN
denilmektedir. Bu durumdan da anlaşıldığı kadarı ile 17 Ağustos 1973 tarihinden önce Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Turgut AĞAR, Şube Yönetim Kurulundaki görevinden istifa etmiş,
kendisinden boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Turan DÜNDAR, Yönetim Kurulu üyeliğine
Ayhan BAYHAN getirilmiştir.
Görev dağılımının ardından yeni dönem çalışmalarını daha çok personel kanunu ve
üyelerimizin sorunlarına ayıran Şube Yönetim Kurulumuz EKİ Umum Müdürü Ahmet
BERBEROĞLU’na bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.
30 Ekim 1973 tarihinde Oda Yönetim Kurulumuz tarafından Zonguldak’ta bulunan
meslektaşlarımızın sorunlarını görüşülmesi ve gelinen noktanın değerlendirilmesi için bir
toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıya Ankara’dan Murat TURAN, Tevfik GÜYAGÜLER ve
Çetin ONUR katılmışlar ve özellikle personel kanunu ile yan ödemeler konusunda Ankara’da
gerçekleştirilen girişimlerden üyelerimizin bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.
1973 yılbaşı itibariyle Zonguldak Şubemize ait 261 üyemiz olup, bu bilgiler haricinde,
Zonguldak Şubemizin 18. dönemine ait elimizde başka bir bilgi bulunmamaktadır.
Ayrıca, Odamızın 1973 yılına ait 19. dönem çalışma raporunda, Zonguldak Şubemize ait mali
bilanço aşağıdaki gibi sunulmuştur.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi 1973 Yılı Gelir-Gider Cetveli
GİDERLER
Huzur Hakları
Memur Ücretleri
Vazifeli Aza Ücretleri
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XIX. DÖNEM
(27 Ocak 1974 – 25 Ocak 1975)
Zonguldak Şubemizin 19. dönemine ait Genel Kurul tutanakları elimizde bulunmadığından
geniş bir bilgiye sahip değiliz, ancak 29 Aralık 1973 tarihinde Ankara Oda merkezine
gönderilen yazıda Zonguldak Şube Genel Kurulunun 27 Ocak 1974 tarihinde Saat 10.00’da EKİ
Yayla Sinema Salonu’nda gerçekleştirildiğini bilmekteyiz. Yine gönderilen yazıda Genel Kurul
gündemi; açılış, divan oluşumu, saygı duruşu, konukların konuşmaları, çalışma raporunun
okunması, tartışılması ve aklama, teknik eleman iş kanunu taslağının tartışılması, Maden
Yüksek Mühendisleri Derneği ile Maden Mühendisleri Derneği’nin birleştirilmesi, dilek ve
temenniler, seçimler, Oda Genel Kurulu için temsilcilerin seçimi ve kapanış olarak
belirlenmiştir. 27 Ocak 1974 tarihinde gerçekleştirilen Zonguldak Şube Genel Kurulu’na
Odamız tarafından gönderilen kutlama mesajı aşağıdadır.
“Maden Mühendisleri Zonguldak Şubesi
Kongre Divanlık Başkanlığı’na
EKİ Yayla Sineması ZONGULDAK
Ülkemizin kalkınma sorunları karşısında meslek yönünden olduğu kadar, yurdumuzun pek de
büyük olmayan aydın kanadının bir parçası olarak yüklendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz.
Yapılan çalışmalarda ve sürdürülen eylemlerde bağnazca fikirlerin uşağı olmak yerine, atılan
her adımda, sahip olduğumuz yetenekler ölçüsünde, olayları tahlil ederek ülkemiz ve
toplumumuz için uygun çözüm yolları aramak durumundayız.
Üstün yetenekli maden mühendisleri ve uzman kadrosunun varlığı Türkiye için, en az zengin
yeraltı kaynaklarının varlığı kadar önemli ve kendi yeraltı kaynaklarını, yabancı sömürüsüne
fırsat bırakmaksızın, kendi başına değerlendirebilecek güçtedir.

Bir ulusun bağımsızlığını, yalnız vatan toprakları üstünde egemen olmakla değil, aynı
zamanda, o toprakların altındaki doğal hazinelere de egemen olmakla koruyabilir. Bunu
milliyetçiliğin ve bağımsızlığın gereği saymaktayız.
Kamu kesiminde çalışan maden mühendisleri, adaletsiz ve dengesiz bir personel reformuyla
mağdur edilmişlerdir. Bu mağduriyetin giderilmesi, maddi ve manevi huzura kavuşarak
verimli çalışabilmelerinin sağlanması bakımından zorunludur.
Yüce kurulunuzu saygı ile selamlar, çeşitli nedenlerle şu anda genel kurula iştirak edememiş
olan diğer üyelerimize de sevgi ve saygılarımızı sunarız. Genel kurulunuzun alacağı kararların
ulusumuz ve mensuplarımız için başarılı olmasını dileriz.
Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu”
27 Ocak 1974 tarihinde göreve getirilen Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz ilk toplantısını
30 Ocak 1971 tarihinde görev dağılımını gerçekleştirerek çalışmalarına başlamıştır.
Başkan
Katip Üye
Muhasip Üye
Üyeler

Turan DÜNDAR
Mehmet TUTAL
Ömer ÇEBİ
Salih ÖZEN
Hasan ÖZDEN

Yönetim kurulumuz herhangi bir istifa yada görev değişikliğine uğramadan dönem sonuna
kadar görevini sürdürmüştür.
Zonguldak Şubemizin 19. dönemine damgasını vuran olaylar; özellikle çalışanlara ve
emekçilere karşı çeşitli vaatlerde bulunan Ecevit (CHP+MSP) hükümetinin iş başında olduğu
ve 20 Temmuz tarihinde Kıbrıs’ta gerçekleştirilen askeri harekatın yaşandığı bir dönemdir.
1974 yılında ülkemizde bu sıcak gelişmeler yaşanırken Zonguldak Şubemizin gündemini de
dönem boyunca yabancı teknik elemanların ülkemizde ve özellikle Havza’da çalışması
olmuştur. Bu dönem öncesinde çalışanların haklarını örgütlü olarak almalarını engelleyen
anti-demokratik yasalar çıkartılmış, çalışanların yarattığı teşvik tedbirleri adı altında tekelci
sermayeye peşkeş çekilmiştir.
Teknik elemanlardan kendilerine insanca yaşama olanağı sağlamayan ücretleriyle yetinmeleri
istenirken, uzman adı altında ayda 50.000-100.000 TL. ücretle yabancı teknik eleman
çalıştırılmaktadır. Bu konuda Zonguldak Şubemiz dönem içinde yaptığı açıklamada;
“Havza’da bir yıllık toplam teknik hizmetler bedeli olarak resmi kurumlar aracılığı ile kendi
kadrolu elemanlarına ödenen 274 milyon TL. sına karşın, yabancı teknik elemanlara 1,5
milyon TL. ödeniyorsa, ülkemiz kendi insanının, kendi toplumunun çıkarlarına ters düşen
ilişkiler sistemi içinde bulunuyor demektir.

Bu ilişkiler sistemi emperyalist aşamaya ulaşmış dünya kapitalist sisteminin az gelişmiş
ülkeleri denetlemek, bu denetimi sürekli kılmak ve çok yanlı sömürmek üzere oluşturduğu,
geliştirdiği ekonomik, politik, kültürel ve askeri bir sistemdir.
Dışa bağımlı ekonomi, dışa bağımlı sanayileşme, ucuz hammadde ve insangücü kaynağı
olma, stratejik hammadde açısından dışa bağımlı olma, teknik hizmet ithali, gelişmiş
kapitalist ülkelerin sanayi ürünlerine pazar olma gibi olgular ancak bu topyekûn sömürü
sistemi ile açıklanabilir, anlaşılabilir.
Biz teknik elemanlar somut olarak yaşadığımız bu dış sömürü sistemine ve onun her türlü
saldırılarına karşı araçları kendi öz sorunlarımız olan bir mücadeleyi sürdürmeyi görev
sayıyoruz. Bu mücadelemiz tüm yurtsever güçlerin bağımsızlık mücadelesinin bir parçasıdır.”
demiştir.
Böyle bir konjonktür içinde Ecevit hükümeti göreve başladığında, teknik elemanların
sorunlarına ağırlık vereceğini belirtilmiş ve bu konuda ilk ele alınan teknik eleman sorunu da
yan ödemeler olmuştur. Zonguldak Şubemiz bu konuda diğer sivil toplum örgütleri ve EKİ
yöneticileri ile birlikte yoğun çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların başlangıcında tavan sınırsız
alınmış ve yatırımcı Bakanlıklardan oluşan bir komisyonun hazırladığı yönetmelik teknik
elemanlara beklemedikleri maddi olanaklar sağlamıştır. Fakat çeşitli baskılar sonucu,
hükümet bu yönetmeliği kabul etmemiştir.
Bu gelişmenin ardından hazırlanan tasarı büyük bir gizlilik içinde hazırlanmış, yapılan hiçbir
öneri dikkate alınmamış, hatta, kararname en son biçimlendirilen taslaktan farklı çıkmıştır.
Örnek olarak; yan ödemelerin daha önce alınandan az olamayacağı ve yıllık izin süresince de
ödeneceği maddeleri bu kararnamede yer almamıştır. Zonguldak Şubemiz bu gelişmeler
üzerine çalışmalarını EKİ, TKİ ve ETK Bakanlığı bünyesinde sürdürmüş ve sonuçta anılan
kuruluşların olumlu ve iyi niyetleri ile Havza’da çalışan teknik elemanlara yan ödemeler
kararnamesinin öngördüğü en üst düzeyde ödeme yapılması sonucuna varılmıştır.
Dönem içinde Zonguldak Şubemizin en çok uğraşı verdiği konulardan birisi de “yeraltı vergi
muafiyeti” konusudur. Bu sorunun çözümü için ilgili yasanın değiştirilmesi gereği üzerinde
duran Şube Yönetim Kurulu, 5421 sayılı gelir vergisi konusundaki metinde geçen işçi
deyiminin çalışanlar deyimi olarak tekrar düzenlenmesi üzerinde durmuştur. Ancak tüm bu
uğraşılara karşın hükümet dönem içinde bu şekilde bir değişikliği gerçekleştirememiştir.
Zonguldak Şubemiz üyelerinin hemen hemen tamamı (1974 yılında Zonguldak Şubemizin 261
üyesi bulunmaktadır.) EKİ Müessesesinde çalışmaktadır. Bu nedenle dönem içinde Zonguldak
Şube Yönetim Kurulumuzun en çok muhatap olduğu kurum EKİ olmuştur. Dönem içinde
müessese yöneticileri ile ilişkilerimiz her zaman bir anlayış ve yakınlaşma çerçevesinde
sürdürülmüştür. EKİ yöneticileri Şubemizin önerilerini ve isteklerini genellikle olumlu
bulmuşlar, ancak istemlerimizin bazıları yasalarla sınırlı olduğundan uygulanma olanağı
bulunamamıştır.
Şube Yönetim Kurulumuz göreve başladığında, diğer sivil toplum örgütlerinin de görüşünü
alarak, EKİ’nin ve üyelerimizin sorunlarını içeren bir rapor hazırlamış ve bu raporu ETK
Bakanlığı, TKİ Genel Müdürlüğü, EKİ Müessese Müdürlüğü ve işçi sendikasına sunmuştur. Bu

kuruluşların tümü, sözlü ifadelerinde raporu olumlu ve gerçekçi bulduklarını belirtikleri
halde, rapordaki önerilere paralel bir girişimde bulunmamışlardır. Bu dönem sonuna doğru
raporda belirtilen görüş ve öneriler doğrultusunda EKİ yöneticilerince bir araştırma
başlatılmış ancak bu çalışma sürekli olmadığından bir sonuç alınamamıştır. Bu raporda
belirtilen EKİ’nin sorunları başlığı altında aşağıda belirtilen maddeler yer almıştır.
- EKİ Genel Müdürlük şeklinde yeniden organize edilmelidir.
- EKİ bünyesinde tahkimat, nakliyat, havalandırma, emniyet, mekanizasyon, iş
değerlendirmesi ve bilgisayar servislerini kapsayan Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Merkezi
ivedilikle kurulmalıdır.
- Bölüm, bölge ve merkez emniyet mühendisliklerinin tümü üretime bağlı olarak
çalışmaktadır. Öncelikle Merkez Emniyet Mühendisliği yeniden organize edilerek üretime
bağlılığı koparılmalı ve daha bilimsel çalışan düzeye getirilmelidir.
- EKİ Yönetim Komitesi’ne işçi üyesi gibi, tabandan bir teknik eleman da atanmalıdır. Böylece
Yönetim dinamizm kazanacak, komite kararları daha uygulanabilir biçimde çıkacaktır. Bu
teknik eleman Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’nce bir yıl için seçilecek bir
maden mühendisi olmalı ve asıl görevinden ayrılmaksızın Komitede görev almalıdır.
- Zaman zaman Yönetimin çalışanlar üzerindeki anti-demokratik baskısı nedeniyle EKİ’nin
mühendis kadroları doldurulamamaktadır. Mühendis azlığı nedeni ile yeraltında çalışanlara
24 saat sorumluluk yüklenmektedir. Olumsuz sonuçlar veren bu tür girişimlerden
kaçınılmalıdır.
- İşe giren her teknik eleman için Cumhuriyet Savcılığı’ndan ayrı olarak MİT’ten de sicil
istenmekte, teknik elemanlar fişlenmektedir. MİT’ten çalışanlar hakkında rapor istenmesine
son verilmelidir.
- EKİ Yönetiminde yetki ve sorumluluklar belirlenmemiştir. Uygulamada tüm yetkiler üst
makamlarda toplanmakta, sorumluluklarsa altta bulanan çalışanlara yüklenmektedir. Bu
durum çalışanları huzursuz kılmakta, çalışma randımanlarını düşürmektedir. En kısa zamanda
bu sorun çözümlenmelidir.
- EKİ’de meydana gelen ve her yıl ortalama 75 kişinin ölümüne neden olan kazaların önemli
bir kısmı, yeraltı jeolojik yapısının çok parçalı oluşundandır. Yapılan istatistikler kazaların
oluşunun % 80 beşeri olduğunu göstermektedir. Bu duruma karşın EKİ’de eğitim çalışmaları
yetersiz kalmaktadır. İşçilerin işe girerken gördükleri eğitim kursu zaman ve nitelikçe
yetersizdir. Bunun dışında tüm çalışanlar için (işçi, nezaretçi ve mühendis) periyodik kurslar
düzenlenmelidir. Ayrıca iş yerinde eğitime ağırlık verilmelidir.
- İş kazalarından, kazanın meydana geldiği ünitenin mühendisini sorumlu tutmak yanlıştır.
Mühendis işverene, kafaca ve bedence işgücünü satan işçidir. İş güvenliği ve sağlığı
konusunda tartışma ortamının yaratılacağı bir toplantının düzenlenerek, burada alınacak
kararların değerlendirilmesini öneriyoruz.

- Özellikle bölgelerde çalışan arkadaşların konut sorunu ivedilikle çözüme ulaştırılmalıdır. Ev
dağıtımında bir prensip yoktur. Mevcut konutlar yetersizdir. Bekar arkadaşların kaldıkları
yerler ise, tek kelime ile berbattır.
Özlük Haklarımız ile İlgili Önerilerimiz
- Yeraltında çalışanlar için vergi muafiyeti konusu müessesece daha dinamik ele alınmalıdır.
- Sigorta sorunu artık çözüme ulaşmalıdır. Zamanın Bakanlarının, Genel Müdürlerin yazılı
sözleri kısa zamanda unutulmuştur.
- Prodüktivite priminden,
yararlandırılmalıdır.

üretimi

planlayan
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- Senelik izin süresinde yan ödemeler kesilmemelidir.
- 8 saatten fazla emeğin karşılığı ödenmelidir.
- Tekrar güncel hale getirilen yan ödemeler konusunda yöneticileri uyarmak istiyoruz. Yan
ödemelerin kaldırılarak katsayının arttırılacağı biçiminde, hükümete atfen yayınlar
yapılmaktadır. Gerçekte yan ödemeler savunduğumuz bir statü değildir. Ancak, teknik
elemanlar iş kanunu kapsamına alınmadan yan ödemelerin kesilmesi halinde, EKİ, yeraltında
çalışacak mühendis bulmakta çok ciddi sorunlarla karşılaşacaktır. EKİ yöneticileri konuyu
ivedilikle hükümet yetkililerine duyurmalıdır.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuzun 19. döneminde çeşitli çalışmalar sürdürdüğü bir diğer
konu da teknik elemanların iş kanunu kapsamına alınması ile ilgili faaliyetlerdir. Teknik
elemanlar yıllardan beri çözüm bekleyen sorunlarının çözülmesinde, haklarının elde
edilmesinde, verilecek ortak bir demokratik mücadelenin gereğini kesin olarak
bilmektedirler. Bu bilincin sonucu olarak teknik eleman örgütleri sendikalaşma, toplu
sözleşme ve grev haklarının alınması amacıyla 13-14 Nisan 1974 tarihlerinde “Türkiye I.
Teknik Eleman Kurultayı”nı toplamışlardır. Kurultayın ele aldığı en önemli konu teknik
elemanların Devlet Personel Kanunu kapsamından çıkartılarak işçi statüsüne bağlanmasıydı.
Bu konu ile ilgili Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuzun 19 Haziran 1974 tarihinde
üyelerimize yönelik yaptığı açıklamada;
“Sanayileşme sürecindeki ülkelerde teknik elemanların uğraşı alanları niceliksel ve niteliksel
olarak değişmek ve gelişmek zorundadır. Bu değişimin en yakınındaki, içindeki teknik
elemanlar, değişimi görmek ve kendi üretim ilişkilerinin de değişmesini öncelikle istemek
durumundadırlar. Hizmet üreten ve değişimi en son fark edecek kesim olan bürokratların
statik durumuyla teknokratların dinamik durumlarını özdeş varsaymak ve her ikisini bir
statüye bağlamak büyük bir yanılgıdır.
İş Kanunu kapsamına alınmak isteyişimizin amacı, bilgi, tecrübe ve yaratıcı gücümüzü,
demokrat düşüncelerimizi halkımızın hizmetine sunabilmek için gerekli olan demokratik ve
ekonomik hakları almaktır. Yani; sendikal örgütlenme, toplu sözleşme ve grev haklarının elde
edilmesidir.” denilmektedir.

İki gün süren Türkiye I. Teknik Eleman Kurultayı’ndan sonra, 150.000 teknik elemanı temsil
eden 29 örgütün oluşturduğu komisyon tarafından hazırlanan “Teknik Eleman İş Kanunu
Taslağı” oy birliği ile onaylanmıştır.
Zonguldak Şubemizin 18. Genel Kurulunda üyelerimizin istemleri doğrultusunda Zonguldak’ta
da tüm teknik elemanları bir arada bulunduracak bir çatı taşıyan TÜTED’in Zonguldak’ta da
kurulması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Şube Yönetim Kurulumuz Zonguldak’ta
faaliyetlerini sürdüren teknik eleman oluşumları ile irtibata geçmiştir. Bu doğrultuda Maden
Mühendisleri Derneği, Maden Yüksek Mühendisleri Derneği, Tüm Teknikerler Derneği, Sanat
Mektebi Mezunları Derneği ve EKİ Mühendisler ve Mimarlar Derneği yöneticileri ile yapılan
ortak toplantılar sonucunda TÜTED Zonguldak Şubesi kurulmuştur.
Teknik eleman tanımına giren herkesin üye olabileceği TÜTED, tüm teknik elemanların ortak
sorunlarını çözümlemeye çalışan ve teknik elemanların sendikalaşma çalışmalarına katkısı
olan bir kuruluş olarak dönem boyunca çalışmalarını özellikle Zonguldak Şubemiz
koordinasyonunda sürdürmüştür.
Zonguldak Şubemizce dönem çalışmalarının aktarıldığı 19. dönem çalışma raporu aşağıdaki
cümlelerle bitmektedir.
“Değerli arkadaşlarımız,
Biz Yönetim Kurulu olarak klasik dernekçilik anlayışının ötesinde demokratik ve yasal bir
kuruluşun sorumluları olarak davranmaya çalıştık. Görüşlerimiz doğrultusunda istediğimiz
kadar çalıştığımızı savunamayız. Nedeni, hepimizin 24 saat sorumluluk taşıması iş saatleri
dışında kalan zamanımızın az olması daha da önemlisi salt bu işlerle uğraşacak kişiler
olmayışımızdır.
Yönetici-Üye bütünleşmesini biz dilediğimiz kadar gerçekleştiremedik. Nedeni böyle bir
amaca yönelik çalışmaların şimdiye dek ciddi bir biçimde yapılmamasıydı. Halkımızın gelişen
demokratik mücadelesinin ne yazık ki gerisinde kaldık. Yaptığı, yapmak istediği, yapamadığı
konuları kapsayan raporumuzla karşınızdayız. Karar siz sayın üyelerimizindir.
Saygılar sunarız”
Odamız Zonguldak Şubesinin dönem içinde gerçekleştirdiği diğer faaliyetleri ve bazı önemli
olayları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.
- 4 Nisan 1974 tarih ve 230 sayı ile EKİ Müessese Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda; Zonguldak
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimizden Turan DÜNDAR, Hasan ÖZDEN, Salih ÖZEN’in 13-14
Nisan 1974 tarihlerinde Ankara’da yapılacağı belirtilen Teknik Elemanlar Kurultayı’na
katılacaklarından belirtilen tarihlerde izinli sayılmaları istenmiştir.
- 16-18 Mayıs 1974 tarihlerinde TMMOB Genel Kurulu’na katılan Zonguldak Şube
Delegasyonu; Turan DÜNDAR, Hasan ÖZDEN, Salih ÖZEN, Zafer DELER, Erdal KÖSE, Tayyip
ERİŞEN, Mehmet TUTAL, Necati KEMAHLI, Vedat AKYÜREKLİ ve Ali YORULMAZ’dır.

XX. DÖNEM
(25 Ocak 1975 – 24 Ocak 1976)
Zonguldak Şubemizin 20. dönemi 25 Ocak 1975 Cumartesi günü EKİ Yayla Sinema Salonu’nda
gerçekleştirilen Genel Kurul ile başlamıştır. Genel Kurul gündemi gereği belirlenen Divan
aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Divan Başkanı
Başkan Yrd.
Yazmanlar

Murat TURAN
Tarık DEMİREL
Erdal KÖSE
Şaban YILMAZ

Gündemin kabul edilmesi ve saygı duruşunun ardından Genel Kurula katılan davetlilerin
konuşmalarına geçilmiştir. Bu bölümde söz alan konuklardan Ahmet BERBEROĞLU, Mehmet
TEZER ve Nizamettin ÖZKAN kısaca; Yabancı teknolojilerin ülkemizde yarattığı sıkıntılar,
Havzada yaşanan üretim gerilemesi ve iş kazalarından söz etmişlerdir.
Genel Kurula davet edilen konukların konuşmalarının ardından bir ara verilmiş ve daha sonra
19. dönem çalışma raporunun okunması ve tartışılması maddesine geçilmiştir. Genel Kurul
delegelerine çalışma raporunu Yönetim Kurulu Başkanı Turan DÜNDAR aktarmış ve özetle;
Bir önceki dönem Genel Kurulun kendilerine vazife olarak verilen çalışmaların yapıldığını,
fakat istenilen verimin elde edilemediğini belirtmiş, buna neden olarak da memurlar için
talep edilen grev hakkı ve sendikalaşmayı göstermiştir. Teknik elemanların dış ülkelere göçe
zorlandığını, yabancı teknolojilerin ithal edildiğini ve “alt tabakaların” bazı sermaye grupları
tarafından sömürüldüğünü aktarmıştır. Bizlerin teknik elemanlar olarak tüm bu güçlere karşı
savaşmak zorunda olduğumuzu belirterek, yan ödemeler, yer altı vergi muafiyeti, EKİ ile olan
ilişkiler konusunda çalışma raporunda yer alan faaliyetleri açıklayarak konuşmasını
tamamlamıştır.
Çalışma raporunun eleştirisi konusunda söz alan üyelerimizden Fethi KUTLU, Süleyman
ZÖHRE, Ahmet BERBEROĞLU, Demir Kaya AÇAR ve İrfan ERGÜN özetle; Havzada çalışan
mühendislerin sorunlarının maden mühendislerinin omuzlarında olduğunu, Ülkemizin maden
dışalımına son verip yerli kaynaklara dönmesi gerektiğini, çalışma raporunda EKİ
yöneticilerine haksız ve acımasız eleştiriler yapılarak yönetim-teknik eleman arasındaki
iplerin gerildiğini, bu dönem yaşanan Dernek (Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği)-Oda
ilişkilerinin daha iyi olması gerektiği ve Havzada çalışan teknik elemanların Oda aracılığı ile
yönetimde daha fazla söz sahibi olmaları gerektiğini belirtmişlerdir.
Yönetim Kurulu adına eleştirileri yanıtlayan Turan DÜNDAR; Odanın siyasetin dışında
olduğunu ancak hükümetin siyasi tutumunu eleştirerek ona bir yön verebilme konumunda
olduklarını belirtmiştir. Ayrıca, EKİ yöneticilerinin bu dönem içinde Odanın söylemlerine hiç
kulak vermediği, Maden Mühendisleri Derneği ile bir sorunları olmadığı ve dönem içinde yerli
kaynakların sanayiimizin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtmiştir. Daha
sonra yapılan oylama ile 19. dönem Zonguldak Şube çalışmaları ibra edilmiştir.

Genel Kurulumuza gelen telgrafların okunmasının ardından dilek ve öneriler maddesine
geçilmiştir. Bu madde kapsamında söz alan Çetin UYGUR, İrfan ERGÜN, Mehmet TUTAL,
Fethi KUTLU, Nail ÇELTEK, Nazmi ÖZKUL, Hüseyin ÖZTEK ve Nail ZÜBEYİROĞLU gelecek
dönem çalışmalarını aydınlatacak bazı önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler arasında yer
alan en önemli konulardan birisi de Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği ile Zonguldak
Maden Yüksek Mühendisleri Derneği’nin birleşmesi konusundaki temennileridir.
Bu konuda söz alan Süleyman ZÖHRE, Maden Mühendisleri Derneği’nin Yönetiminde
bulunması nedeniyle söz almış ve kendilerinin bu konuya sıcak baktığını ancak Maden Yüksek
Mühendisleri Derneği’nden bu konuda olumlu bir yanıt alınamadığını bildirmiştir.
Daha sonra gündemin seçimler maddesine geçilmiştir. Seçimlere tek liste halinde girilmiş ve
sonuçlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Turan DÜNDAR
Salih ÖZEN
Süleyman ZÖHRE
Hasan ÖZDEN
A.Tarık DEMİREL

55 oy
49 oy
45 oy
44 oy
32 oy

Yedek Üyeler
Mehmet TUTAL
Ömer ÇEBİ
Şaban YILMAZ
Demir Kaya AÇAR
A. Ali ULUDAĞ

20 oy
17 oy
11 oy
10 oy
4 oy

Zonguldak Şubemizin 20. Genel Kurulunun ardından basına ve kamuoyuna açıklanan Genel
Kurul Sonuç Bildirgesi aşağıdaki gibidir.
“Türkiye uluslararası tekelci sermayenin sömürü alanında kalan geri bıraktırılmış bir ülkedir.
Yerli ve yabancı tekelci sermaye, tüm geri bıraktırdığı ülkeler gibi Türkiye’nin de yeraltı ve
yerüstü zenginlik kaynaklarına göz dikmiştir. Hatta yıllarca halkımızı uyutup kömür, petrol,
boraks gibi enerji ve hammadde kaynaklarımızı kendi istediği gibi kullanmıştır.
Artık geri bıraktırılmış ülkeler hammadde kaynaklarına titizlikle sahip çıkıp uluslararası tekelci
sermayeye karşı (örgütlenmektedirler) Türkiye’nin yeri geri bıraktırılmış ülkelerin yanıdır.
Türkiye, emperyalist devletlerin, geri kalmış ülkelerin hammaddelerini daha kolay
sömürebilmek için kurdukları petrol tüketen ülkeler teşkilatından çıkmalı kurtuluşunu kendisi
gibi sömürü altındaki ülkelerle dayanışmada ve emperyalizme karşı mücadelede görmelidir.
Yerli tekelci sermaye teşvik tedbirleri ve gümrük muafiyetleri gibi ayrıcalıklarla halkımız
üzerindeki sömürü ve baskısını pekiştirmekte, halkımızın yarattığı değerleri uluslararası
sermayeye peşkeş çekmektedir. Uluslararası tekelci sermaye, yalnız sermayenin anavatanına
değil, geri bıraktırdığı ülkelerde de işsizlik ve pahalılığın tek nedenidir. O halde halkımızın en
önemli sorunlarından biri olan işsizlik ve pahalılığın giderilmesi, uluslararası tekelci
sermayenin egemenliğinin kırılmasıyla mümkündür.
Yerli ve yabancı tekelci sermaye tefeci bezirgânları da yedeğine alarak Türkiye halkı üzerinde
(ekonomik-kültürel-siyasal) korkunç bir sömürü ve baskı kurmuştur. Bu sömürünün
kaldırılabilmesi tüm Türkiye Halkının ortak mücadelesi ile mümkündür.

Halkımız üzerinde anti-demokratik, faşist baskılar vardır. Üniversitelerde tekelci sermayenin
kışkırttığı bir avuç faşistin yurtsever gençleri öldürmelerini ve Viranşehir’deki katliamı
kınıyoruz. GERÇEK DEMOKRASİ toplumdaki TÜM SINIFLARIN görüşlerini özgürce
söyleyebilmeleri ve ÖZGÜRCE ÖRGÜTLENEBİLMESİDİR. Çalışan kitlelerin görüşlerini özgürce
söyleyebilme ve özgürce örgütlenebilme haklarını kısıtlayan TCK’ndaki maddeler
kaldırılmadan demokrasiden söz edilemez.
Çalışan kitlelerin örgütlenerek en doğal hakkı için yerli ve yabancı tekelci sermaye çetesi ile
mücadele etmeleri kalkınmaya, halka, vatana ihanet değildir. Tam tersine toplum gelişmesini
görüşleri doğrultusunda olumlu olarak etkilemeleri dolayısı ile vatan severliktir. Dünyada ve
Türkiye’de bu genel durumda teknik elemanın yeri nedir ?
Teknik elemanlar, genel anlamda hizmet değil, değer üretirler. Bu nedenle işgücünü ücret
karşılığı satan teknik elemanlar işçilerden soyutlanamaz. Çeşitli haksızlıklara uğrayan, ceza
alan, hatta çeşitli iftiralarla mahkemelere kadar gidip hüküm yiyen demokratik haklarının
büyük bir kısmını yitiren TEKNİK ELEMAN, TOPLUMDAKİ YERİNİN SERMAYENİN DEĞİL
EMEĞİN YANI OLDUĞU, KENDİ KURTULUŞUNUN ANCAK HALKIN KURTULUŞU İLE
OLABİLECEĞİNİ ANLAMIŞTIR. Teknik alanda yabancı sermayeye, yabancı teknolojiye, yabancı
teknik eleman çalıştırılmasına karşıyız. Kalkınma uğraşımız kendi öz teknik kadrolarımızca
yürütülmelidir ve bu mümkündür.
Biz mühendislere, işveren tarafından, işveren vekili yakıştırması yapılmaktadır. İşveren,
üretim araçları üzerinde mülkiyet hakkı olandır. Kamu ve özel sektörlerde çalışan
mühendislerin üretim araçları üzerinde mülkiyet hakları olmadığına göre işveren veya işveren
vekili değiliz. Biz işverene işgücümüzü (kafa ve beden) satan, karşılığında para alan kişileriz.
Yani işçiyiz.
O halde tüm işçiler gibi biz de toplum kalkınmasına görüşlerimiz doğrultusunda katkıda
bulunabilmek amacıyla toplu sözleşme ve grev hakkını kapsayan sendikalaşma istiyoruz. Bu
istediğimiz karalı mücadelemiz sonunda mutlaka alınacaktır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi
20. Dönem Genel Kurulu”
Genel Kurulun hemen ardından Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz ilk toplantısını
gerçekleştirerek görev bölümünü aşağıdaki şekilde yapmıştır.
Başkan
Katip Üye
Muhasip Üye
Üyeler

Turan DÜNDAR
Hasan ÖZDEN
Salih ÖZEN
A. Tarık DEMİREL
Süleyman ZÖHRE

Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz göreve başlamasının ardından, basına ve kamuoyuna
gönderilen Genel Kurul Sonuç Bildirisi oldukça yankı uyandırmıştır. 15 Şubat 1975 tarihli Yeni

Ortam Gazetesinde İlhami SOYSAL “İlericilik Yarışı” başlıklı yazısında Havza’da çalışan maden
mühendislerini eleştirerek Havza’da meydana gelen kazalardan mühendisleri sorumlu
tutmuş, işçilerin ölümünde sorumlu olan mühendislerin bu tip basın açıklamaları yaparak
işçinin yanındaymış gibi göründüğünden bahsederek maden mühendislerinin birer işveren
vekili olarak gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurgulamış ve “(...) ancak asıl protesto
edilmesi gereken, bizzat kendilerinin işyerinde 76 işçinin ölmesi ve 8.000(!) işçinin
yaralanması olayıdır. Bu olaylar işçinin hayatına değer verilmeyişinden, emniyetsiz
çalışmadan dolayı olmaktadır. Bu iş kazalarını önleme yolunda mücadele etmeleridir.”
demiştir.
Bu yazının üzerine 8 Mart 1975 tarih ve 39 sayılı yazısı ile Zonguldak Şube Yönetim
Kurulumuz İlhami SOYSAL’a aşağıda bazı alıntıları verilen yazıyı göndermiştir.
“Sayın SOYSAL,
Bizler demokratik bir örgütün yöneticileriyiz. Biz toplumdaki sınıflar mücadelesinde yerimizi
doğru saptayıp, hangi sınıf ve tabakalara karşı, hangi sınıf ve tabakalarla birlikte mücadele
vereceğimizi belirttik. Bizim bildirimiz temsil ettiğimiz tabanın genel yapısına ilişkin
demokratik bir bildiriydi.
Biz işsizlik, pahalılık, faşizan baskıların tek nedeni olarak yerli ve yabancı tekelci sermayeyi
görüyor, işçi sınıfının öncülüğünde tüm Türkiye Halkının ortak mücadelesiyle yerli ve yabancı
tekelci sermayenin egemenliğinin kırılabileceğine inanıyoruz. Biz hedef saptırmıyoruz. Hedef
olarak tefeci-bezirganlığı da yedeğine alan yerli ve yabancı tekelci sermaye gösterilmiştir. İşçi
sınıfının biliminin Türkiye’nin somut şartlarına uygulanmasının sonucu budur.
(...) Biz işveren vekili değiliz. Genel anlamda artı değer üretimine direkt veya dolaylı olarak
katılıyoruz. Bu nedenle işçiyiz diyoruz. Halâ kalkıp mühendislerin “işveren vekili sayılmaması
gerekir” denmesinin anlamı nedir?
(...) Bizleri gazetenizdeki yazınız üzmemiştir. Bizi üzen şey yazınızın başlığı olan “İlericilik
Yarışı” dır. Biz hiçbir kuruluş yada organla yarışa çıkmadık. Biz özelde kendi sorunlarımızı
genelde ülke sorunlarını görüşlerimiz doğrultusunda kamuoyuna açıkladık. Eğer siz
gazetenizin bizi eleştirisini işçilerle mühendislerin çekişmesi veya karşılıklı yarışı olarak
değerlendiriyorsanız bu görüşünüzü kınıyoruz.”
28 Ekim 1975 Salı günü Zonguldak-Karadon Bölgesi’nde meydana gelen grizu patlaması
sonucu, 16 işçinin hayatını kaybetmiştir. Çeşitli kuruluşlar ve örgütler, yayınladıkları bildiriler
ile görüşlerini açıklamışlar ancak sorunun temeline inerek konuyu derinlemesine inceleyen
açıklamalarda bulunmamışlardır.
Odamız ve Zonguldak Şubemiz bu konuda peşi sıra pek çok bildiri yayınlamış ve bu bildirilerin
özellikle Zonguldak’ta bulunan üyelerimize ulaştırılmasına özen gösterilmiştir. Bu bildirilerde;
“iş kazalarının temelinde bir cinayet olduğu” belirtilmiştir. Böyle bir ifade ise; özellikle
Zonguldak yerel basınının bildirinin genel bütünlüğü içinden bir cümle alması nedeniyle,
Zonguldak’ta çalışan maden mühendisi üyelerimizin bazılarınca yanlış anlaşılmıştır.

Durumu değerlendiren Odamız, Zonguldak’ta “İş Kazalarının Temel Nedenleri ve Alınması
Gereken Tedbirler” konulu bir forum düzenlemiştir. Forumda, üyelerimiz, yöneticiler ile karşı
karşıya gelmiş ve bir anlamda yöneticilerden hesap sorulması koşulları yaratılmıştır. Bu
çalışmaların dışında ayrıca iki de forum da Şubemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. İş
kazalarının nedenleri ve maden mühendislerinin görevlerinin tartışıldığı bu forumlara
Zonguldak’ta çalışan üyelerimiz yoğun ilgi göstermiştir. Özellikle ilk foruma yaklaşık 250-300
üyemiz katılmıştır ki, bu rakam Zonguldak Şubemize kayıtlı üyelerimizin toplamına çok yakın
bir rakamdır. Her iki forumu da yöneten Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Turan
DÜNDAR, ikinci forumun kapanışında; “Bu forumun. amacı, Zonguldak Havza’sında meydana
gelen iş kazalarının temel nedenlerini saptamak ve kazaların önlenmesi için tedbirler
önermekti. Biz forumun amacına ulaştığı inancındayız. Bu forum ayrıca sizlerin çok değerli
katkılarıyla, iş kazalarının tartışılabilirliğini kanıtlaması açısından da çok yararlı olmuştur.
Başlangıçta da belirttiğimiz gibi vurgulanan nedenler ve öneriler ilgililere iletilecek ve çaba
göstermeleri istenecektir. Sorun bitmemiştir...Henüz başlamıştır...”
1975 yılında Zonguldak’ta meydana gelen grizu patlaması sonucu, konuyu haber yapan TRT,
konuyu tek yanlı ve taraflı yayınlaması sonucu Zonguldak Şube Başkanımız Turan DÜNDAR 5
Kasım 1975 tarihli “Olay” programında TRT’nin yanlı yayın yaptığını ifade ederek aşağıdaki
açıklamayı yapmıştır.
“TRT Zonguldak’ta meydana gelen grizu infilakı ile ilgili olarak 1 Kasım 1975 günü olay
yerinde bir program yapılmıştır. 5 Kasım 1975 günü televizyonda yayınlanan programın,
yapılan programa göre eksik olduğu görülmüştür.
Şöyle ki; programda Yönetim ve Sendikanın görüşlerine yer verildiği halde, programa alınmış
olmasına rağmen, Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’nin görüşlerine yer
verilmemiştir. Olay asıl nedenlerinden soyutlanarak, tek başına verilme çabası içerisinde, ana
nedenleri kamuoyunun dikkatinden kaçırılarak verilmiştir.
Programda;
- Verimli ve güvenli çalışmanın temel koşullarından olan gerekli yatırımların yapılıp
yapılmadığı,
- Havza’da yeterli sayıda maden mühendisi çalışıp çalışmadığı, çalışmıyorsa nedenleri,
- Tüm çalışanların eğitimi gibi nedenlere değinilmemiştir.
Programın yapılışı sırasında Oda’nın görüşlerini açıklayan kişi, program sonunda, TRT
elemanlarının önünde, Ereğli Kömür İşletmeleri yöneticilerince sert bir biçimde eleştirilmiştir.
TRT’nin programda yukarıda değinilen konulara yer vermeyişinin nedenleri nedir ?
- Ereğli Kömür İşletmeleri yöneticilerinin etkisinde mi kalmıştır ?
- İktidar mı etken olmuştur ?
- Yoksa TRT yöneticileri tarafsızlık ilkesinin dışına çıkma gereği mi görmüşlerdir ?”
Bu dönemin en ilginç evraklarından birisi de şubemiz tarafından EKİ Müessese Müdürlüğü’ne
yazılan 1 Şubat 1975 tarih ve 40 sayılı yazıdır. Bu yazı, aşağıda isimleri ve çalıştıkları bölgeler
belirtilen 22 üyemizin 18 Şubat 1975 tarihinde Odamızca Ankara’da gerçekleştirilen Bilimsel
ve Teknik Kongreye katılması ile ilgilidir. Yazıya göre Oda merkezince Kongreye katılan

üyelerimize katılan üyelerimizin Şubemize müracaat ederek 100’er liradan oluşan
harcırahlarını alabilecekleri belirtilmiştir. 1975 yılında üyelerimiz taşradan Kongreye
katılmaları halinde kendilerine Odamızca harcırah tahsis edilmektedir. Yazıya göre harcırah
alacak üyelerimiz ve çalıştıkları bölgeler aşağıdaki şekildedir.
Adı-Soyadı
Ahmet AÇAN
Zekai AKÇAN
Erdil BARIÖNÜ
Metin ÇOBANOĞLU
Çetin ÇULTU
Ahmet DEMİROĞLU
Turan DÜNDAR
İbrahim GÜL
Edip GÜMÜŞTAŞ
Mustafa İŞBİTİREN
T. Fikret İYİOL

Bölgesi
Materyal-Merk.
Etüt-Tesis
Etüt-Tesis
Karadon
Üzülmez
Etüt-Tesis
Kozlu
Kozlu
Kozlu
Kozlu
Merk. Emn. Müh

Adı-Soyadı
Asım İZMİRLİOĞULLARI
Şadan KUMKAPI
Cavit ÖZKAN
Niyazi ÖZKÖK
Mesut ÖZTÜRK
Hasan SARITEPE
Halit Ziya TÜFEKÇİ
Şerafettin ÜSTÜNKOL
Cemal YILMABAŞAR
Akın YÜRÜTEN
Nail ZÜBEYİROĞLU

Bölgesi
Kozlu
Merkez Emn. Müh
Kozlu
Kozlu
Üzülmez
Armutçuk
Karadon
Karadon
Kozlu
Üzülmez
Etüt-Tesis

1975 yılında MC Hükümeti iktidara gelir gelmez, giriştiği kıyımlar, ilerleyen zaman içinde
daha büyük boyutlara ulaşmıştır. Siyasal iktidar, tabandaki maden mühendislerinden yönetici
durumda bulunan maden mühendislerine kadar kendi siyasi çizgisine ters düşen tüm
mühendisleri yerinden etmiştir. Bu dönemde ETK Bakanlığı’nda, Etibank’ta ve TKİ’de bu
kıyımlar yaşanmıştır.
Bu tarihlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selahattin KILIÇ’ın Zonguldak ocaklarını ziyaret
etmesinin hemen ardından, Havza’da çalışan 30’a yakın üyemiz atamalarla, yerinden
alınmalar ile vb. biçimlerde, kıyıma uğramıştır. Kıyıma uğrayan bu üyelerimizden bir kısmının
Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Dernek Yöneticileri olması ilginçtir.
Bu gelişmeler üzerine Oda Yönetim Kurulumuz Zonguldak’a gitmiş, Zonguldak’ta bulunan
diğer sivil toplum örgütleri ile gerçekleştirilen ortak toplantıdan sonra kıyımları protesto
eden bir basın açıklaması yapılmıştır. Havza’da görevden alınmalar tüm teknik eleman kitlesi
için aynı hızla devam etmiştir. Bu durum üzerine TMMOB Yönetim Kurulu, kıyıma uğrayan
mühendis ve mimarların, haklarını yasal yollardan aramalarını sağlamak üzere bir Ortak
Hukuk Bürosu oluşturmuştur. Üyelerimiz, diğer mühendisler gibi bu büro aracılığı ile
Danıştay’a başvurma şeklinde yasal haklarını kullanmışlardır. Bu başvurulardan birçoğu
üyelerimiz lehine sonuçlanmış, ancak görevlerine tekrar iade edilen birçok mühendis ve
mimar, İdare tarafından makamlarda çalıştırılan kişilerle karşı karşıya bırakılmışlardır.
Bu gelişmeler üzerine Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Murat TURAN ve Zonguldak Şube
Yönetim Kurulu üyelerimiz 16 Eylül 1975 tarihinde bir basın açıklaması yapmışlardır. Basın
açıklamasında;
“(...) iş kazalarında bir düşme amaçlanıyorsa, üretimi daha emniyetli bir biçime dönüştürmek
gerekir. Bu ise bir yatırım sorunudur. Oysa hiçbir zaman yatırımlar üretim artışına paralel
olarak gelişmemiştir. Bu durum haklı olarak şu soruyu gündeme getirmektedir. Özellikle ton

başına düşen yatırım tutarında (son üç yılda) sürekli ve büyük bir düşüş olmasına karşın nasıl
oluyor da üretimde bu düşüşe paralel belirgin bir azalma görülmüyor?
Bu sorunun bir tek yanıtı olabilir, o da ÜRETİM ZORLAMASI... 1972 yılında bir ton kömür
başına düşen yatırım tutarı 23,41 TL. iken 1974’de 16,52 TL. ye düşmüştür. Üretimde ise bu
düşüşün tersine bir gelişme gözlenmekte, 1972 yılında 7.862 bin ton iken 1974’de 8.546 bin
ton’a çıkmıştır. Bu eksik yatırımların ise doğrudan doğruya iş kazalarını etkilediğini söylemek
yanlış olmayacaktır.
(...) iş kazalarının üretim zorlamasının dışındaki nedenlerinden en önemlisi Havzada yeterince
maden mühendisinin bulunmayışıdır. Bu gerçek salt bizlerin iddiası değil, bizatihi yetkililerce
vurgulanan bir gerçektir. Gerçekten de bu güne dek tarihinin hiçbir döneminde Havza’da
yeterince maden mühendisi istihdam edilmemiştir. Bu olgunun birçok nedenleri vardır.
Birincisi; Havza’ya gelen maden mühendislerinin ekonomik ve anti-demokratik zorlama ve
baskılar sonucu ayrılmak zorunda kalmaları... İkincisi ve en önemlisi; İktidar değişikliklerinde
başa gelen iktidarın kendi politik çizgileri doğrultusunda yapmış oldukları atamalar ve yer
değiştirmelerdir.
İçinde bulunduğumuz yıllara dek yani MC iktidarlarının iş başına gelmelerine dek iktidara
gelen hükümetler, atamalarda ve yer değiştirmelerde belirli ölçülerde kalıyorlardı. Bu
değişikliklerin bile iş güvenliğini tehlikeye düşürücü nitelik taşıdığı ortada iken MC iktidarının
Ağustos ayı içinde yaptığı atamalar ve yer değiştirmeler bir kıyım, hatta hatta bir teknik
eleman tırpanlanması boyutuna çıkmış olup iş güvenliği tamamı ile tehlikeye girmiştir. BEŞ
GÜN ÖNCE, GAZETELERE “MADEN MÜHENDİSİ ARANIYOR” ŞEKLİNDE İLAN VEREN KURULUŞ,
ARDINDAN KORKUNÇ SONUÇLARA YOL AÇACAK BİR İCRAATA GİRMİŞ, 35 MADEN
MÜHENDİSİNİ YERİNDEN ETMİŞTİR. MC İKTİDARI MADEN MÜHENDİSLERİNİ ZONGULDAK
DIŞINA İTMEKLE GERÇEKTE MADEN İŞÇİLERİNİ ÖLÜME İTMİŞTİR.”
Ankara’da çeşitli sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütlerince düzenlenecek
“Türkiye II. Teknik Eleman Kurultayı”na hazırlık amacıyla 18 Mayıs 1975 tarihinde
Zonguldak’ta çalışan tüm teknik elemanların örgütlerinin bir araya geldiği bir toplantı
gerçekleştirilmiştir. Teknik elemanların sorunlarının tartışıldığı bu toplantıda Ankara’da
yapılacak Kurultaya oy birliği ile kabul edilen bazı taleplerin dile getirilmesi kararlaştırılmıştır.
Aynı gün yapılan basın açıklamasında;
- Sübjektif yargılarla, çalışanların arasında yaratılan yapay ayrıcalıkların karşısındayız. Karanlık
günlerden geçmiş ve halâ antidemokratik yasaların ağırlığını hisseden kişiler olarak,
özgürlüğün ve demokratik hakların savunulmasının bir yurtseverlik görevi olduğu
inancındayız.
- Artık tüm teknik elemanlar, sorunlarının çözümü için sendikal hakların elde edilmesinin
gerektiğinin bilincine varmışlardır. Bundan sonra yapılacak, bu hakların elde edilmesi
mücadelesinin güçlendirilmesi, hızlandırılması ve en kısa zamanda sonuca vardırılmasıdır.
- Teknik elemanların, tüm çalışanların işyerlerinde, aralarında ayırım gözetmeksizin aynı
hukuksal statü ile işçi sendikaları içinde örgütlenmeleri ve ekonomik mücadelelerini
işverenlere ortak olarak yürütmeleri gerektiğine inanıyoruz.

- Bu hakların elde edilmesi için tüm çalışanlarla birlikte mücadelemizi ve II. Teknik Eleman
Kurultayı’nın bu mücadelenin zafere ulaşması için alacağı kararlara katılacağımızı Kamuoyuna
duyururuz. 20.5.1975
TÜTED Zong. Şubesi
EKİ Mimar ve Müh. Derneği
TMMOB Maden Müh. Odası Zong. Şubesi

TEK-DER Zong. Şubesi
Zong. Maden Müh. Derneği
Kız ve Erkek Sanat Okulları Mezun Der.

7-8 Haziran 1975 tarihlerinde II. Teknik Eleman Kurultayı’na Odamız Zonguldak Şubesi’nden
Turan DÜNDAR, Asım İZMİROĞULLARI ve Hasan ÖZDEN katılmışlar ve yukarıda belirtilen
kararlar doğrultusunda Şubemizi temsil etmişlerdir.

XXI. DÖNEM
(24 Ocak 1976 – 23 Ocak 1977)
Zonguldak Şubemizin 21. dönemi 24 Ocak 1976 Cumartesi günü saat 10.30’da EKİ Yayla
Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul ile başlamıştır. Açılışın ardından, Divan
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Divan Başkanı
Başkan Yrd.
Yazman Üye

Murat TURAN
Lütfi ÇALLI
Şaban YILMAZ
Erdal KÖSE

Gündemin kabul edilmesi, saygı duruşunun ardından 20. dönem çalışma raporunun Genel
Kurula aktarılmasını Yönetim Kurulu adına Hasan ÖZDEN yapmıştır.
Çalışma raporunda özetle hükümetlerin ülkemizde bulunan yabancı sermaye ve yabancı
teknik elemanlara karşı kendi teknik elemanlarına güvenmek zorunda oldukları, EKİ’de
uygulanan master planının Türkiye’nin yabancı sermayeye peşkeş çekilmesi ve yabancı
emperyalizmin Türkiye’ye yerleşmesi demek olduğu, tüm çalışanların sendikal hakların elde
edilmediği müddetçe sağlam bir çalışma ortamının elde edilemeyeceği, yeraltında çalışan
üyelerimizin vergi ödememeleri gerektiği yönünde Yönetim Kurulumuzun yaptığı çalışmalar,
Havza’da yaşanan iş güvenliği konularında Şubemizin yaptığı çalışmalar ve Havza’da yaşanan
ve teknik elemanların üzerindeki anti-demokratik baskı ve kıyımlardan söz edilmiştir. Daha
sonra Salih ÖZEN kürsüye gelerek 1975-1976 yılı mali raporunu Genel Kurul delegelerine
aktarmıştır.
Daha sonra faaliyet raporunun eleştirisi konusunda söz alan üyelerimizden İhsan CENGİZ,
Abdullah ERGİN, Sabir KARAÇELEBİ, Nail ZÜBEYİROĞLU ve Ulvi ZEYNELOĞLU ana hatlarıyla;
faaliyet raporunun üyelerin ellerine geç ulaşmasından dolayı inceleyemedikleri, Oda Genel
Merkezi ve Şube Yönetim Kurulu’nun dönem içinde birlikte çalışamadıklarını, Havza’da
üretim ve iş güvenliği konusunda Şube Yönetim Kurulunun çalışmalarının yetersiz olduğu,
sendikal örgütlenme konusuna yeterince eğilinmediği, ve çalışma raporunda maden

mühendislerinin asıl sorunları bir kenara bırakılarak dünya ve Türkiye’nin genel
sorunlarından bahsedildiği belirtmişlerdir.
Eleştirilere Şube Yönetim Kurulu adına cevap veren Turan DÜNDAR, çalışma raporunun
üyelerin eline geç ulaştırılmasından dolayı kendilerinin de rahatsızlık duyduklarını, çalışma
raporunda iş kazalarının sadece yatırımlara bağlanmadığını, jeolojik formasyonun da iş
kazalarının önemli nedenlerinden biri olduğunun raporda belirtildiğini ve meslektaşlarımızın
sorunlarının ulusal ideolojilerden ayrı tutulamayacağından bahsetmiştir. Bu konuşmanın
ardından 0. dönem çalışmaları iki red oyuna karşılık çoğunlukla aklanmıştır.
Gündemin dilek ve öneriler bölümünde söz alan üyelerimiz; üniversitelerin üretimden kopuk
eğitim ve öğretim yapmakta olduklarını maden mühendislerinin sosyal faaliyetleri yanında
personel kanunu yönündeki çalışmalarını daha etkin bir biçimde sürdürmeleri gerektiğini ve
gelecek dönem içinde EKİ’de sürdürülen anti-demokratik uygulamalarla daha etkin mücadele
edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Daha sonra gündemin seçimler maddesine geçilmiş ve yapılan seçimler sonucu Zonguldak
Şubemizin yeni Yönetim Kurulu;
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Hasan ÖZDEN
Süleyman ZÖHRE
Mesut ÖZTÜRK
Ali KURŞUN
Ali Seydi TATAR

49 oy
51 oy
48 oy
46 oy
49 oy

Yedek Üyeler
Mehmet TUTAL
Şerafettin ÜSTÜNKOL
Vedat DİDARİ
Mustafa İŞBİTİREN
Necati RÜZGAR

14 oy
5 oy
5 oy
2 oy
2 oy

olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Zonguldak Şubemizin Genel Kurulunda aşağıdaki Genel Kurul
Sonuç Bildirgesi tartışmaya açılmış ve kabul edilen bu metin ulusal ve yerel gazetelere
gönderilmiştir.
“TÜRKİYE HALKINA
Ülkemiz varoluşundan bu yana, bu denli işsizliğin, pahalılığın, çalışanlar ve düşünen beyinler
üzerinde faşizan baskıların yoğunlaştığı, dışta ise ulusal onurumuzun çiğnendiği böylesine bir
dönem görmemiştir.
Cinayete kadar varan faşist saldırılar, gittikçe yoğunlaşan anti-demokratik baskılar, kamu
kesiminde çalışan tüm yurtseverleri ezmeye yönelik kıyımlar, yaşadığımız dönemin çarpıcı
özellikleridir.
Kıbrıs, silah ambargosu, Ege kıta sahanlığı gibi önemli sorunlarda ve Ortak Pazar
görüşmelerinde yeteneksiz bir politika, uluslararası toplantılarda tam bir siyasal yenilgi
yaşanmaktadır. Birleşmiş Milletler’de, Kıbrıs meselesinde bir tek oy bile alamayan ülkemiz
yörüngesinde bulunduğu emperyalist ülkelerin oyununa gelmiştir.

Kıbrıs meselesinin temelinde emperyalizmin Ortadoğu politikası yatmaktadır.
Emperyalistlerin amacı bağımsız Kıbrıs devletinin yok olması ya taksim yada Enosis yoluyla
Ada’ya kendi güdümündeki ülkelerin hakim olması ve Ortadoğu’da girişilecek eylemlerde
karşı gücün doğuşunun engellenmesidir.
Süratle korkunç bir uçuruma doğru sürüklenen ülkemizin kurtuluşu, faşizme, emperyalizme ve
gericiliğe karşı mücadele ile mümkündür. Mücadelemiz çok uluslu tekelci sermaye ve onların
yerli işbirlikçilerine karşıdır. Özlemimiz, bağımsızlık ve demokrasidir. Yaşadığımız şartları
kavramakta her geçen gün gelişen bizler, kurtuluş mücadelesinde işçilerin safhında yer
almamız gerektiğinin bilincindeyiz.
Genel anlamda gerek beyin, gerekse beden gücümüzle değer üretimine katkıda bulunan
bizler, üretim araçlarının sahibi olamadığımız gibi, işgücümüzü işverene satan, karşılığında
ücret alan işçileriz.
Sendikal haklarımızın gasp edilmesi, gerçekte çalışanların bütünleşmesinin engellenmesi ve
kendi politikalarına bizleri köle etmek istemeleridir. Bunun için mücadelemiz politiktir.
Unutulmamalıdır ki; politika dışında olduğunu iddia edenler kendilerini yöneten politikaya
boyun eğenlerdir. Somut sorunlarımızdan kaynaklanan mücadelemiz, özgül sorunlarımızın
kaynaklandığı toplumsal çelişkiler bütünü içinde yalnız teknik elemanların değil, tüm
halkımızın kurtuluşu yolunda bir adımdır.
Başta işçiler olmak üzere tüm halkımızın örgütlü demokrasi mücadelesi faşizme karşı en
büyük güvencemizdir. Tüm baskılara rağmen hiçbir zaman çıkarcı politikaya boyun
eğmeyeceğiz. Bir avuç faşistin yurtseverleri kurşunlamasını kınıyoruz. Halkımızın düşünceye
kurşun sıkanlardan, çalışanların kanını içenlerden elbet bir gün hesap sorulacaktır.
Biz de halkımızın mücadelesine katkıda bulunabilmek için toplu sözleşme ve grev hakkıyla
donatılmış sendikalaşma istiyoruz. Ve biliyoruz ki hak verilmez alınır. Bu isteğimizde kararlı
mücadelemiz sonunda mutlaka alınacaktır.
YAŞASIN TÜM ÇALIŞANLARIN BİRLİĞİ”
Genel Kurulun ardından toplanan yeni Şube Yönetim Kurulumuz ilk toplantısında görev
dağılımını gerçekleştirmiş ve
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Süleyman ZÖHRE
Mesut ÖZTÜRK
Ali Seydi TATAR
Hasan ÖZDEN
Ali KURŞUN

olarak belirlenmiştir.
Zonguldak Şubemizin Genel Kurulunda ayrıca Odamız Genel Kuruluna katılacak delegelerde
belirlenmiş ve bu durum EKİ Müessese Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Ancak EKİ’nin bu
meslektaşlarımıza gerekli izni vermemesi üzerine durum bir kez de Odamız aracılığı ile

kendilerine bildirilmiştir. Odamız tarafından EKİ Müessese Müdürlüğü’ne yazılan 16 Şubat
1976 tarih ve 18 sayılı yazıda;
“28.2.1976 tarihinde Ankara’da yapılacak olan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel
Kurulu için tespit edilen delegelerin kongreye katılmalarının sağlanması için 27.2.1976
tarihinden itibaren iki gün izin verilmesini ve Anayasanın 122. maddesine göre Odanın bir
kamu kuruluşu olması, ayrıca 6235 sayılı yasanın 21. maddesi uyarınca genel kurullara
katılmanın sadece bir hak değil aynı zamanda görev olması nedeniyle, delegelerimize
verilecek iznin yıllık izinden sayılmaması ve yan ödemelerin kesilmemesini emir ve
müsaadelerinize arz ederiz.”
Odamızın bu yazısının ekinde Genel Kurulumuza katılacak EKİ çalışanı maden mühendisleri
çalıştıkları bölgeler belirtilerek gönderilmiştir. Bu yazıya göre;
Celal ACAR
D. Kaya AÇAR
Selahattin AĞAN
Şenol ANGIN
Ferit AVAR
Kamil AYRAL
İ. Hakkı BALÇIN
Mehmet BİLGİN
Mustafa CİVELEK
Basri ÇAKMAN
Lütfi ÇALLI
Vahit ÇELİKEL
Rıfat DAĞDELEN
M. Ali ERDEM
İrfan ERGÜN
Mustafa ERKÖK
Ali ERTÜRK
İbrahim GÜL
Mustafa İŞBİTİREN
T. Fikret İYİOL
Erdal KÖSE

Merkez
Karadon
Karadon
Üzülmez
Kozlu
Kozlu
Karadon
Karadon
Kozlu
Amasra
Kozlu
Üzülmez
Karadon
Kozlu
Merkez
Armutcuk
Üzülmez
Kozlu
Kozlu
Merkez
Karadon

Selahattin KUMKUMOĞLU
Tahsin KÜMESU
Mustafa ÖNER
Salih ÖZEN
Sabahattin ÖZERTEM
Mesut ÖZTÜRK
Mustafa ÖZYAYCI
Sadık SÖZGİL
A. Seydi TATAR
Mehmet TUTAL
Kamil TÜKEL
İhsan TÜRKER
Saim ÜLGÜDÜR
Cahit ÜLKER
Remzi YAMAÇ
A. Osman YILMAZ
Şaban YILMAZ
Orhan YÜKSEL
Akın YÜRÜTEN
Ulvi ZEYNELOĞLU
Süleyman ZÖHRE

Kozlu
Merkez
Kozlu
Üzülmez
Üzülmez
Üzülmez
Karadon
Üzülmez
Kozlu
Karadon
Karadon
Üzülmez
Merkez
Üzülmez
Üzülmez
Amasra
Karadon
Karadon
Üzülmez
Üzülmez
Karadon

Odamızın 22. Genel Kurulu Zonguldak’ta çalışan meslektaşlarımızın, EKİ yöneticilerinden izin
alamaması ve Genel Kurulun yapıldığı Şubat ayı sonunda Ankara’nın çok soğuk olması
nedenleri ile 160-170 üyemiz tarafından takip edilmiştir. Zonguldak’tan sadece 7-8 üyemizin
katıldığı Odamız Genel Kurulunda Zonguldak Şube Başkanı Süleyman ZÖHRE, Selahattin
AĞAN ve Ulvi ZEYNELOĞLU söz alarak ana hatlarıyla şu eleştirilerde bulunmuşlardır.
- Yönetim Kurulu Zonguldak’taki üyelerimizin sorunları ile yeterince ilgilenmediği,
- Teknik elemanların yeterince iş güvenliğinin olmaması nedeni ile sendikalaşması gerekliliği
ve Odamızın bu konularda gerekli çabayı sarf etmesi,

- Madencilik sektöründe yer alan kamu kuruluşlarında liyakate ve beceriye göre atamaların
yapılmadığı,
- Çalışma raporunda genel hatları ile sektörle ilgili sorunlara eleştiriler yapıldığı, ancak
Yönetim Kurulu’nca ön görülen çözüm önerilerinin bulunmadığı,
- Oda Yönetim Kurulu’nun ülke sorunları ile çok fazla ilgilendiği, buna karşılık sektör
sorunları ile yeterince ilgilenmediği,
Ayrıca hemen dönem başında 3 Nisan 1976 tarihinde Ankara’da Oda Yönetim Kurulu,
Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu ve İstanbul ve İzmir İl Temsilcileri ile bir toplantı
yapılmıştır. 1976 yılı çalışma ilkeleri ve programları tartışılarak bilgi alışverişinde
bulunulmuştur. Bu arada Oda Yönetim Kurulu II. Başkanı ve Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
eski Başkanı Turan DÜNDAR’ın Zonguldak Şubemizin istemi üzerine Havza’da çalışan teknik
elemanların sorunlarının takibi için Odamız tarafından görevlendirilmiştir. Turan DÜNDAR
dönem boyunca Ankara’da çalışmalarını sürdürmüş ve özellikle yer altı vergi muafiyeti
konusunda parlamentoda mesafeler kaydedilmiş ve yan ödemeler tasarısı da 12 sayılı
kararnameye benzetilmiştir.

Dönem boyunca Havza’da çalışan meslektaşlarımızın yanı sıra, Zonguldak Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz üzerinde de baskılar sürmüştür. Hemen dönem başında EKİ
yöneticilerince, Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Seydi TATAR disiplin kuruluna sevk
edilmiştir. Disiplin soruşturmasına esas yazıda, “mart ve nisan aylarında 5-6 sefer ocağa
indiğiniz, istihsali aksattığınız ve 3 ölümlü kazaya sebep olduğunuz” ifadesi yer almakta ve
konuyla ilgili olarak savunması istenmektedir.
Bu suçlamanın en ilginç yönü Şube Sayman Üyemiz Ali Seydi TATAR’ın belirtilen tarihlerde
senelik iznini kullanması ve iznini takiben rahatsızlığı üzerine 15 gün istirahatlı olmasıdır. Bu
durum üzerine Yönetim Kurulumuz toplanarak EKİ yöneticilerinin “dünyadaki gelişmelere ve
Havza’nın sorunlarına farklı yaklaşan çalışanlara karşı uygulanan anti-demokratik
uygulamaların son halkası” olarak nitelemiş ve harekete geçme ihtiyacı duymuştur. İlk olarak
TMYMD ve MMD ile ilişkiye geçilerek EKİ yöneticileri ile konunun derinlemesine görüşülmesi
kararlaştırılmıştır. Ancak dönem boyu konuyla ilgili yetkililer randevu taleplerimizi
reddetmiştir. Şubemiz adına Mesut ÖZTÜRK ve MMD adına T. Fikret İYİOL, EKİ Müessese
Teknik Muavini Rauf ACAR ile durumu görüşerek, iki kuruluş adına konuyla ilgili olarak
hazırlanan raporu vermiş ve teknik elemanlarını yaşadıkları sıkıntıları bahsetmişlerdir.
1976 yılında TRT Ankara Televizyonu’ndan gelen bir televizyon ekibi madenlerimizi konu alan
bir program için EKİ ve TKİ’de çalışan teknik elemanların sorunlarını yerinde incelemek üzere
Zonguldak’a gelmişlerdir. 19 Mart 1976 Tarihinde MMD, TMYMD, EKİ Müh. ve Mim. Der.,
TÜTED ve Zonguldak Şubemizle yapılan ortak toplantı sonucunda, iş kazaları konusunu
işlemek üzere Şubemiz görevlendirilmiştir. Şube adına Mesut ÖZTÜRK tarafından TRT’de
aktarılan görüşlerimizden bazı önemli kısımlar aşağıdaki gibidir.
“(...) Yıllardan beri olagelen iş kazaları, her yıl ortalama 70-80 işçinin yaşamını yitirmesine
neden olmakta ve yine her yıl ortalama 7.000-8.000 işçinin yaralanmasına neden olmaktadır.
Bir başka deyişle, gerek ana mal olarak gerekse enerji üretimi için kullanılan, yada yakılan

taşkömürü insan kanı ile yoğrulmaktadır. Bu iş kazaları yıllardan beri devam etmesine
rağmen bu konuda ne tutarlı bir incelemeye ne de etkin tedbirlere gidilmiştir. Daha kötüsü,
bu kazaların gerçek nedenleri çalışan kitleye aktarılmamış, aktarılmak istenmemiştir. Bu
ölümlü kazalar, tanrısal bir yazgıya bağlanmış ve geçiştirilmiştir.
Her yıl ortalama 70-80 ölümlü kazayı tanrısal yazgı olarak yorumlamak ve kamuoyuna da
böyle aktarmak, çalışan kitleleri uyutmaktır. Her yıl ortalama aynı miktarda kaza olmasına
karşın son iş kazalarının bu denli alevlenmesinin kanımızca üç ana nedeni vardır.
- İşçi sınıfı başta olmak üzere teknik eleman kitlesi için gittikçe yoğunlaşan yaşam zorluğu,
- Bu yaşam zorluğundan kaynaklanan genel hoşnutsuzluk ve bilinçlenme,
- Kazaların birbirini izlemesi
(...) Bugün ülkemizde üretimi hangi güçler planlamakta ve bu planlar hangi kalkınma
modeline göre çizilmektedir? İşte iş kazalarının büyük boyutlara erişmesinin belirleyici
nedenini bu soruların yanıtlarında bulabiliriz. Montaj, dayanıksız tüketim malları, sanayii,
inşaat sektörü ve enerji çıkmazının bir nedeni olarak daha fazla taşkömürüne ihtiyaç duyan
egemen güçler, yaptıkları planlamalar çerçevesinde, taşkömürü üretimini de kendi istemleri
doğrultusunda planlamaktadırlar.”
Zonguldak Şubemizce yıllardan beri üzerinde durulan yan ödemeler kararnamesi bu
dönemde Şube Yönetim Kurulumuzun üzerinde yoğun mesailer harcadığı bir konu olmuştur.
Başından beri Odamızca savunulan ve daha önceleri defalarca açıklanan yan ödemeler
kararnamesi çalışanlar arasında ayırımı körükleyen, adaletsizliği ve eşitsizliği arttıran,
çalışanlara düşüncelerinden dolayı farklı uygulamalar yaparak baskı altında tutulmalarına
neden olan bir kararnamedir. Bu konuda bir basın açıklaması yapan Şubemiz;
“(...) milletvekili maaşlarını iki dakikada arttıran vergi iadesi adı altında bir avuç kişiye
milyonlar veren, sermaye çevrelerinin gereksinimi olan krediyi emekçi sınıf ve tabakalardan
çıkarmaya kalkan MC iktidarı asgari ücretlerin zorunlu miktarın yarısı düzeyinde tutarak ve
çıkardığı yan ödeme kararnamesi ile işçilerin ve memurların yaşam koşullarını iyileştirmeye
yanaşmamakla, çalışanlar aleyhine olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Diğer
kararnamelerde olduğu gibi yürütme organına sonsuz yetki verilmiş hastalık izni ve yıllık
izinlerde yan ödemeler ödenmemektedir. Yan ödemeler kararnamesi ile;
1- Artan hayat pahalılığı ve enflasyonu karşılamayacak,
2- Genelde çalışanlar, özelde teknik elemanlar arasında ayırımı körükleyecek,
3- Çalışanları ve teknik elemanları iş güvenliğinden yoksun bir hale getirecektir.
Biz sorunlarımızın toplu sözleşme ve grevli sendikal haklarımızın alınmasıyla çözümleneceğini
ve bu uğurda mücadelemizi devam ettireceğimizi bildiririz.”
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu dönem boyunca sürdürdüğü çeşitli konulardaki
çalışmalarının üye tabanında ne şekilde değerlendirildiği konusunda bir anket
düzenlenmesine karar verilmiştir. Yeraltı vergi muafiyeti ve sosyal güvencelerimiz konusunda
düzenlenen ankette;
1- Şubemizce bir forum düzenlenmesi gereğine inanıyor musunuz ?

2- Sosyal güvenceler yeterli midir ?
- Kaza sigortası ve meslek hastalığı sigortası gerekli midir ?
- Kıdem tazminatı gerekli midir ?
- Sigortalı olmak avantajlı mıdır ?
3- Yeraltı vergi muafiyetinin yeraltına giren bütün üyeleri kapsamalı mıdır ?
4- Sekiz saatin üzerinde çalışmalar olumlu mudur ?
5- İlave etmek istediğiniz konular nelerdir ?
Bu ankete toplam 83 üyemiz cevap vermiş, ilk soru hariç diğer sorulara bütün üyelerimiz
Odamız çalışmaları doğrultusunda yanıt vermişler, İlk soruya ise iki olumsuz yanıt gelmiştir.
Bu durum karşısında Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz Zonguldak’ta yeraltına giren teknik
personelin haklarının, sosyal güvencelerinin ne olup olamayacağını kapsayan bir forum
düzenlenmesi karalaştırılmış ve böyle bir çalışmanın yapılacağı Oda merkezine bildirilmiştir.
Oda Yönetim Kurulumuz bu foruma ilişkin Şube Yönetim Kurulumuzun girişimlerini olumlu
karşılamış ve forumun çok daha geniş kapsamlı bir ölçüde işçileri de kapsayan bir forum
olmasının etkili olacağı inancıyla TMMOB ve TÜTED ile temasa geçilmiştir. Bu örgütlerin de
olumlu karşıladığı forumun gerçekleştirilmesi için üçlü bir komite oluşturularak
1- Forumun (Oda, TMMOB ve TÜTED) Zonguldak Şube Sekreteryasında bu üçlü komite
tarafından düzenlenmesine,
2- Forumun teknik elemanların salt yeraltı vergi muafiyetini değil tüm ekonomik, sosyal
demokratik ve teknik konuları içermesi,
3- Forumun belirli konularda işçi sorunlarını karar almışlar ve toplantı sonunda görüşülecek
konular şu şekilde saptanmıştır.
- Meslek hastalıkları
- İş kazaları
- Teknik elemanların sorunları
- Sigorta
- Yeraltı vergi muafiyeti
Bu forum Zonguldak Şubemizin 22. Genel Kurulundan bir gün önce 22 Ocak 1977 tarihinde
saat 13.30’da EKİ Yayla Sinema Salonu’nda Zonguldak’ta bulunan üyelerimizin büyük bir
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. TMMOB, TÜTED, Maden Mühendisleri Odası, Maden
Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ve TÜTED Zonguldak Şubesi tarafından düzenlenen
forumda çeşitli sorunlar tartışılmıştır.
Meslek hastalıkları, iş kazaları, sigorta, yan ödemeler ve fazla mesai ile yeraltı vergi
muafiyeti gibi konuların ele alındığı forumda bu konulara ilişkin tebliğler de
değerlendirilmiştir. Maden Mühendisleri Odası tarafından sunulan, “Yeraltı Vergi
Muafiyeti ve iş Kazalarına Karşı Sigorta” konulu tebliğde çeşitli yasa hükümleri de
hatırlatılarak, çarpık uygulamalardan örnekler verilmiş ve şöyle denilmiştir;
“Biz maden mühendisleri olarak, reform niteliği taşıyan taleplerimiz yanında, sorunun
sendikal hakların elde edilmesiyle çözümlenebileceğinin bilincinde olduğumuzu ve bu
konudaki mücadelemizde kararlı adımlarla yürüdüğümüzü bir kez daha vurgulamak
isteriz.”

“İş ve İşçi Sağlığı, Meslek Hastalıkları” başlığını taşıyan ve TÜTED adına sunulan
tebliğde de; Türkiye ve dünya durumu karşılaştırılarak, çeşitli sayısal bilgilere yer
verilmiştir. Sorunun çözümü için getirilen önerilerin de yer aldığı tebliğde, “Burjuvazi,
bu konuya gerçek ve kalıcı bir çözüm getirmekten çok uzaktır. Konuya asıl sahip çıkması ve
bu uğurda mücadele vermesi gereken, sorunun somutta gerçek sahibi olan işçi sınıfıdır ve
diğer emekçi katmanlardır. Sorunun çözümünü burjuvaziye bırakmak büyük yanılgıdır.”
denilmiştir.
Zonguldak Şubemizin bu dönem içinde mesai harcadığı konulardan birisi de Havza’da çalışan
meslektaşlarımızın “gece nöbetleri” konusudur. 1976 yılında Havza’da çalışan birçok
meslektaşımız gece nöbetlerine kalmakta ve bu durum tabanımızda hoş karşılanmamaktadır.
Şube Yönetim Kurulumuz, bu konuyu danışma kurulu toplantısına taşımış üyelerimizin dilek
ve istemleri doğrultusunda, gece nöbetlerinin kaldırılması yada bu nöbetlerin karşılığının
madden yada ertesi gün izin kullanmak şeklinde telafi edilmesi konusunda görüş birliğine
varılmıştır.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz ilk olarak 13 Şubat 1976 tarihinde Karadon Bölge
Müdürü ile görüşerek 8 saatin üzerindeki uygulamaların kaldırılması ve bu şekilde nöbetler
halinde karşılığının izin olarak kullanılması şeklinde anlaşmaya varılmıştır.
Daha sonra 2 Nisan 1976 tarihinde EKİ Genel Müdürü ile görüşülerek taleplerimiz;
- Gece nöbetlerinin kaldırılması, bu mümkün olmazsa grup değişimleri tertiplerinde ve
gerekse tatil zamanında geçen fazla çalışmalarla birlikte karşılığının ödenmesi,
- Bölgeler arası farklı uygulamaların kaldırılması
istenmiştir. EKİ Genel Müdürü’nden yeterli destek bulunamaması üzerine, 13 Nisan 1976
tarihli Şube Yönetim Kurulu toplantısında durum tekrar gözden geçirilerek Havza’da çalışan
meslektaşlarımızla bir toplantı yapılması kararlaştırılmıştır. Bu toplantıda ortak bir görüş
saptandıktan sonra “işverenin, çalışanların bir kesimi olan bizleri nasıl mağdur ettiği
sendikanın ise bilerek bu ikili oyunu sürdürdüklerinin bütün kamuoyuna afişe edilmesine”
karar verilmiştir. Bu konuda en çok sıkıntıyı çeken Kozlu çalışanları, Şube Yönetim Kurulunun
konunun takipçisi olması gerektiği konusundaki taleplerini iletmişler ancak, dönem boyunca
bu konu hakkında bir ilerleme kaydedilememiştir.
Zonguldak Şubemizce 21. dönem içinde gerçekleştirilen diğer önemli çalışmalar aşağıda
sunulmuştur.
- Karabük Ağır Sanayii Mühendisleri Derneği’nce düzenlenen “Demir-Çelik Sanayii
Kongresi”ne Odamız adına Zonguldak Şubemiz katılmış ve “Demir-Çelik Sektöründe
Taşkömürünün Yeri” konulu bir bildiri sunulmuştur.
- Hizmet evleri ve misafirhanelerin kullanımı konusunda Şube Yönetim Kurulumuz, EKİ
Müessese Müdürü ile görüşmüştür. Ev dağıtımının demokratik esaslara bağlı olmadığı
merkezde Müessese Müdürü, bölgelerde ise Bölge Müdürünün yetkisinde olan evlerin baskı
aracı olarak kullanılması, bekar arkadaşların kaldığı misafirhanelerin ihtiyaca cevap vermediği

belirtilmiştir. Bu konuda EKİ Müessese Müdüründen kısa dönemde hizmet evleri
yönetmeliğinin değiştirilmesi, tek yetkili yerine komisyonlarca dağıtım yapılması ve belirli bir
puanlamam sisteminin getirilmesi istenmiştir. Uzun vadede ise sosyal meskenlerin EKİ
tarafından yapılması kooperatifçiliğin oluşturularak komisyonlarca bütün çalışanları ev sahibi
yapmak yönünde gayret sarf etmesi istenmiştir.
- Havza’ya yeni gelen Odamız üyeleriyle tanışmak ve kendilerine “hoş geldin” diyebilmek için
dönem içinde bir çay partisi düzenlenmiştir. Ayrıca 1977 yılbaşını birlikte kutlayabilmek için
MMD’ye müracaat edilmiş ancak çağrıya bir cevap alınamadığından bu faaliyet
gerçekleştirilememiştir.
- EKİ Müessese Müdürü ile yapılan görüşmede tahlisiye mühendisliğinin ayrı bir branş
olduğu, tahlisiye konusunda çalışanların özel bir eğitimden geçmek zorunda oldukları ve bu
ekiplerin başka işlerle iştigal etmeyerek sadece tahlisiye konusuna yoğunlaşmaları gerektiği
belirtilmiştir.
- İşçi-memur ayırımı konusunda EKİ’de çalışan meslektaşlarımızın hangilerinin işçi,
hangilerinin memur olacağını saptamak ve bir fikir etrafında toplanmak için Tek-Der Zong.
Şb., TMYMD, TÜTED, ZMMD, ZMİS ve Şubemiz tarafından EKİ Yayla Sinema Salonu’nda bir
panel düzenlenmiştir. Ancak bu panelde olumlu bir netice alınamamış ve Şubemiz TÜTED ile
birlikte çalışmalar yapma kararı almışlardır.
- Zonguldak’ta çalışan teknik elemanların 15 Mayıs 1976 tarihinde Zonguldak’ta
düzenledikleri ve Bolu ve Kastamonu’da çalışan teknik elemanların da katıldığı Türkiye III.
Teknik Eleman Kurultayı bölge toplantısı Odamız Zonguldak Şubesi koordinatörlüğünde 21
teknik eleman kuruluşunun katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
- Zonguldak Şubemizin 21. dönem mali bilançosu;
Giderler Toplamı
Kasada Bulunan
1976 Yılı Banka Faiz Gelirleri
31.12.1976 tarihi itibari ile Banka Mevcudu

:
:
:
:

25.025,91 TL.
1.771,02 TL.
1.379,71 TL.
28.275,91 TL.

XXII. DÖNEM
(23 Ocak 1977 – 28 Ocak 1978)
Zonguldak Şubemizin 22. dönemi 23 Ocak 1977 Pazar günü saat 13.30’da EKİ Yayla Sineması
Salonu’nda aşağıda yazılı gündem esasına göre Zonguldak’ta bulunan üyelerimizin
toplanması ile başlamıştır.
GÜNDEM:
1. Yoklama ve açılış,
2. Başkanlık Divanı seçimi.
3. Atatürk ve iş kazalarında ölen işçiler için saygı duruşu

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Çağrılı konukların konuşmaları.
1976 Yılı faaliyet raporunun okunması ve tartışılması.
Aklama (İbra)
Dilek ve Temenniler,
Yeni Yönetim Kurulu seçimi,
Oda Genel Kurulu için şube temsilcilerinin seçimi,
Kapanış.

Başkan Süleyman ZÖHRE’nin kısa açılış konuşmasından sonra yoklama yapılmış ve gündemin
diğer maddelerine geçilmiştir. Başkanlık Divanı seçimine geçilerek Başkan ve yardımcıları
aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Başkan
II. Başkan
Yazman
Yazman

Turan DÜNDAR
Sami İNAN
Şaban YILMAZ
Mehmet YAPALAK

Divan Başkanı tarafından, Atatürk ve iş kazalarında ölen işçiler için üyeler saygı duruşuna
davet edilmiş ve konuklardan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Murat TURAN’a söz verilmiştir.
Murat TURAN konuşmasında; Meslek odalarının çalışmalarına değinmiş, meslek odalarının
herhangi bir partinin yandaşı olarak politika yapamayacağını ancak ülkenin çıkarları
doğrultusunda politika yapması gerektiğini söylemiştir. Havzadaki arkadaşlarının kendi
sorunlarına ilgi göstermeleri gerektiğini söyleyerek kongreye başarılar dilemiştir.
Bu arada Divan Başkanı EKİ Merkez Lavvarı personelinin kongreye başarı dileğiyle ilgili çekilen
telgrafı okumuştur. 1976 Yılı faaliyet raporunu Yönetim Kurulu adına Mesut ÖZTÜRK
tarafından Genel Kurul delegelerine aktarılmıştır. Faaliyet raporu okunduktan sonra Başkan
Süleyman ZÖHRE kürsüye gelerek 1976 - 1977 yılı mali durum raporunu okumuştur. Faaliyet
raporunun okunmasından sonra Başkan faaliyet raporu hakkında müzakere açmış ve
üyelerden faaliyet raporu hakkında söz alan olmamıştır. Gündemin bu maddesinde Yönetim
Kurulunun çalışmaları 1976 yılı faaliyet raporunun aklanması için oya sunulmuş ve iki red oya
karşı çoğunlukla aklanmıştır.
Gündemin dilek ve temenniler bölümünde üyelerimiz söz almışlardır. Söz alan üyelerimiz;
Demir Kaya AÇAR; Açış konuşmasını yapan arkadaşa teşekkür ettikten sonra yapılan işletmeciliğin ekonomik olması gerektiğini ortaya koymaktan çok, meselenin politik yönüne
kaçıldığını iddia etmiştir.
Hasan ÖZDEN; Bu sene kongreye katılma oranının düştüğünü bugüne kadarki Yönetim
Kurullarının oluşturulma şeklinin yanlış olduğunu, yan ödemeler, iş kazaları ve Zonguldak
master planı konusunda derinlemesine araştırma yapılması gerektiğini belirtmiştir.
Süleyman ZÖHRE; Çeşitli etkenlerden dolayı politik çalışmaya daha fazla ağırlık verildiğini,
Odanın bir meslek kuruluşu olduğunu, politik bir kuruluş olmadığını ancak, aslında mesleki
çalışmaların daha ağırlık kazanması gerektiğini söylemiştir.

Murat TURAN; Şubenin bir yer sorunu olduğunu, yeni Yönetim Kurulunun bu yolda çaba
göstermesi gerektiğini, teknolojinin süratle ilerlediği bir çağda, çalışan elemanların
kendilerini mesleki açıdan yenilemesinin büyük önem taşıdığını ancak bunun Türkiye’de bir
sorun olduğunu, madencilik kuruluşlarının bu bakımdan üzerlerine düşen görevleri
yapmadıklarını, odanın ise imkanları nispetinde bu soruna eğildiğini belirtmiştir.
İrfan ERGÜN; Seçilmek isteyen arkadaşların çıkıp neler yapacaklarını ortaya koymalarını
istemiştir.
Turan DÜNDAR; Zonguldak’ın değişik bir durumu olduğunu, burada çalışan arkadaşların bu
bilgilerini kağıt üzerine aktarmaları gerektiğini,
Hilmi KURUL; Memur-işçi ayırımı ile ikramiye konusunda havzadaki problemlerle Şubenin
ilgilenmediğini savunmuştur.
Daha sonra Şube yeni Yönetim Kurulu seçimi için tasnif heyetlerinin seçimi yapılmış ve
Bundan sonra Yönetim Kurulu 5 asil, 5 yedek üye seçimine geçildi. Oylamaya 50 üye iştirak
etmiştir. Yapılan tasnif sonunda Yönetim Kuruluna asil ve yedek olarak seçilenlerin isimleri şu
şekildedir.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
T. Fikret İYİOL
Mesut ÖZTÜRK
Süleyman ZÖHRE
Lütfi ÇALLI
Mehmet YAPALAK

39 oy
33 oy
32 oy
32 oy
28 oy

Yedek Üyeler
Salih ÖZEN
Mehmet TUTAL
Sami İNAN
Ali KURŞUN
Şaban YILMAZ

30 oy
19 oy
16 oy
16 oy
16 oy

Daha sonra Genel Kurul için delege seçiminin yeni Yönetim Kuruluna verilmesi ve kongrede
oy kullananlardan seçilmesi şeklindeki önerge oybirliğiyle kabul edilmiş ve bu işlemlerden
sonra Divan Başkanı Yeni Yönetim Kurulu’na başarılar dileyerek kongreyi kapatmıştır.
Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki şekilde yapmıştır.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Süleyman ZÖHRE
T. Fikret İYİOL
Mesut ÖZTÜRK
Lütfi ÇALLI
Mehmet YAPALAK

Ayrıca Odamızın 19 Şubat 1977 tarihinde gerçekleştirilen 23. Genel Kuruluna aşağıda isimleri
ve çalıştıkları bölgelerin yazılı olduğu üyelerimiz Zonguldak Şube Delegasyonu olarak
katılmışlardır.

Kamil AYRAL
İdris BAŞ
Mustafa BÜYÜKGEZİRCİ
Lütfi ÇALLI
Ömer ÇEBİ
Muammer ÇOŞKUN
Kadri ÇOŞKUNSAKARYA
Çetin ÇULTU
Vedat DİDARİ
M. Ali ERDEM
İrfan ERGÜN
Şener ERGÜVEN
Doğan ERSÖZ
T. Fikret İYİOL
Yakup KESKİN
Ziya KORAY

Kozlu
Üzülmez
Armutçuk
Kozlu
Merkez
Kozlu
Armutçuk
Merkez
Karadon
Kozlu
Merkez
Merkez
Üzülmez
Merkez
Merkez
Merkez

Şadan KUMKAPI
Hasan ÖZDEN
Salih ÖZEN
Cavit ÖZKAN
Mustafa ÖZYAYCI
Hasan SARITEPE
Cevat ŞAHİN
Ali Seydi TATAR
Mehmet TUTAL
Cahit ÜLKER
Şükrü ÜSTÜNDAĞ
Şerafettin ÜSTÜNKOL
Mehmet YAPALAK
Akın YÜRÜTEN
Süleyman ZÖHRE
Nail ZÜBEYİROĞLU

Merkez
Karadon
Üzülmez
Kozlu
Karadon
Armutçuk
Karadon
Armutçuk
Karadon
Üzülmez
Üzülmez
Karadon
Karadon
Üzülmez
Karadon
Merkez

Zonguldak Şubemizin geçtiğimiz 22. döneminde MC Hükümetinin ve bürokratlarının
Havza’da çalışan mühendislere ve çalışma yöntemlerine karşı özellikle üyelerimizden çok
büyük tepkiler gelmiştir. Bu dönem Genel Kurulla iş başına getirilen Zonguldak Şube Yönetim
Kurulumuzun tüm üyeleri; DİSK’e bağlı T. Maden-İş Sendikası’na üye metal işçilerinin,
patronların sendikası, MESS’e karşı 8 aydır sürdürdükleri greve destek mesajı göndermekle
suçlanmışlar ve bu durum karşısında EKİ yöneticileri tarafından 4 ay işten uzaklaştırma
cezasına çarptırılmak istenmiş, ancak, Havza’da çalışan mühendislerin sert tepkisine maruz
kalınınca bu girişimden vaz geçilmiştir.
Bu durum üzerine; EKİ Yöneticileri, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkında savcılığa
ihbarda bulunmuşlardır. Savcılığın takipsizlik kararı almasına rağmen, politik baskılar sonucu
dava açılmıştır. Ardından EKİ Disiplin Kurulu, Şube Yönetim Kurulu Üyelerine 4’er ay işten
uzaklaştırma cezası vermiştir. Oda Yönetim Kurulumuz olayın gerek adli gerekse idari
bakımdan hukuki çalışmalarını yapmak üzere bir avukat görevlendirilmiş, ayrıca Zonguldak’ta
“EKİ’de Anti-Demokratik Baskılar” konulu bir forum düzenlenmiştir.
18 Aralık 1977 tarihinde Zonguldak’ta düzenlenen forum bazı parlamenterlerin, demokratik
kuruluşların ve üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Forum başlangıcında Odamız
adına sunulan Rapor’da geçmiş yıllardan 1977’ye dek EKİ’deki olgular kronolojik olarak
aktarılmıştır.
Konuşmacılar, EKİ’deki anti-demokratik baskıların ülkemiz genelinden soyutlanamayacağını
belirterek Odamızla ve Maden-İş üyeleriyle dayanışma içinde olduklarını vurgulamışlardır.
Forum’da olgunlaşan diğer bir nokta da, devlet kuruluşlarının işveren sendikalarına üye
olmalarının ve onlara aidat vermelerin üyelerimiz tarafından kınanmasıdır. EKİ yöneticileri bu
forum sırasında üyelerimiz tarafından gösterilen tepki karşısında geri adım atmak zorunda
kalmışlardır. Bu forumun gerçekleştirilmesinin hemen ardından bir karar alan EKİ yöneticileri
verdikleri bu cezayı uygulamaya sokmamışlardır.

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.
Zonguldak Şubemizin 22. döneminde Yönetim Kurulumuzca alınan en önemli kararlardan biri
Zonguldak’ta gerçekleştirilmesi planlanan Kömür Kongresi’nin 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.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz Kömür Kongrelerinin gerçekleştirilmesini çalışma
programına alınırken; ağırlığı her geçen gün büyük ölçüde artan enerji bunalımının, ülkemizi
çoktandır içine almış olması soruna zaman yitirmeden çözüm aramanın görevimiz hatta
ödevimiz olduğu düşünülmüştür. Bu kongre ile;
- Ülkemiz kömür madenciliğinin eğitimi, bilimi, teknolojisi ve sanayiinin genel yapısı içinde
tarihsel gelişimini tüm ayrıntıları ile ortaya koyması ve giderek olması gerekene yaklaşması,
- Eğiticilere, araştırmacılara ve uygulayıcılara çalışmalarını kongre aracılığı ile Türkiye Kömür
Madenciliği yararına sunma ve sorunlarını tartışma olanağı sağlama,
- Diğer yandan taşkömürünü simgeleyen Zonguldak Havzası’nın sosyal, ekonomik ve teknik
yapısını ve sorunlarını dile getirmeye ve çözümlemeye yönelik önerilerde bulunmak,
- Havza’daki teknik bilgi birikimini harekete geçirmeyi, Havza’da uygulayıcı durumunda olan
meslektaşlarımıza seslerini duyurma olanağının sağlanması,
Kömür Kongresinde bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar başlatılmış ve Yürütme Kurulu;
Selçuk BUYURGAN, Muammer ÇOŞKUN, Kemal YIULDIRIM, Kamil AYRAL, Tınaz TİTİZ, Refik
KARABASTIK, Remzi YAMAÇ, Akın YÜRÜTEN, İrfan ERGÜN, Nail ÇETEK, Erdil BARIÖNÜ, Cahit
ÜLKER ve Saim ÜLGÜDÜR atanmışlardır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyesi Lütfi ÇALLI YürütmeYönetim irtibatının sağlanması için görevlendirilmiştir.
İlk duyurudan sonra, yurt içinden umulanın çok üstünde bir ilgi gören Kongre, bunun yanı sıra
hiç düşünülmediği halde yurt dışından da talep görmüştür. Bu gelişmeler üzerine Zonguldak
Şube Yönetim Kurulumuz Kongre’nin uluslararası bir niteliğe kavuşturulması için çalışmalarını
yoğunlaştırmıştır.

Zonguldak Şubemizin 23. Genel Kurulundan hemen önce 23-27 Ocak 1978 tarihinde
düzenlenen I. Kömür Kongresinde 31 tebliğ sunulmuş, 362 delegenin takip ettiği Kongreye
zamanın ETK Bakanı Deniz BAYKAL da katılmıştır. Ayrıca Kongre’de Yönetim Kurulu adına
“Planlı Dönemde Zonguldak Havzası” adı altında bir tebliğ sunulması kararı alınmıştır.
Dönem içinde Şube Yönetim Kurulumuz Zonguldak’ta faaliyet gösteren diğer demokratik kitle
örgütleri ile de ortak çalışmalar sürdürülmüştür. Bu konuda “barıştan yana demokrasi ve
bağımsızlıktan yana olan ilerici yurtsever demokratik derneklerle” ilişkileri geliştirmek için
çalışmalar sürdürülmüştür. Zonguldak ve cıvarında bulunan 21 örgütün oluşturduğu antifaşist, anti-emperyalist mücadele için Ulusal Demokratik Cephe platformuna katılım
sağlanmıştır. Bu platform ile birlikte “Nötron Bombasına Hayır” kampanyasına katılınmış ve
konuyla ilgili bir basın açıklaması yapılmıştır.
Dönem ortalarında Oda Yönetim Kurulundan gelen bir teklif üzerine Zonguldak’ta bulunan
Demokratik Kitle Örgütleri ile çalışmalar, Zonguldak’ta oluşturulan TMMOB İKK aracılığı ile
geliştirilmeye başlanmıştır. Bu durum üzerine Yönetim Kurulu adına Hasan ÖZDEN
çalışmalarla ilgili olarak görevlendirilmiş ve Zonguldak’taki çalışmaların DİSK ile birlikte
sürdürülmesi hedeflenmiştir.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu tarafından 22. dönem içinde gerçekleştirilen diğer aktiviteler
de aşağıdaki gibidir;
- TMMOB Mimarlar Odası’nın Zonguldak’ta düzenlediği “Kentleşme ve Doğal Kaynakların
Kentleşmeye Etkileri” konulu açık oturum Şubemizin de büyük katkıları ile gerçekleştirilmiş
ve Şube Yönetim Kurulu adına Mesut ÖZTÜRK Taşkömürünün Sanayideki Yeri konulu bir
tebliğ sunmuştur.
- Şubemizin Danışma Kurulu 5 Mart 1977 tarihinde gerçekleştirilmiş ve çalışma programının
tartışıldığı Danışma Kurulu sonrası yayınlanan basın açıklamasında “16 Haziran 1970
tarihinde yapılan Türk-Alman teknik işbirliği anlaşması çerçevesine EKİ Karadon Bölgesi Gelik
Bölümü’nde uygulanmaya başlanan Zonguldak Master Plan ve Projesi, özünde yeraltı
kaynaklarımızın Alman ve AET emperyalizminin denetimine verilişinin yeni bir örneğidir.”
denilmiştir.
- 31 Aralık 1977 tarihinde Zonguldak’ta 201 üyemiz bulunmaktadır.
- Zonguldak Şubemizin 22. dönem mali bilançosu;
GELİRLER
1.1.1977 tarihinde banka mevcudu
7.12.1977 tarihi itibarı ile üye ödentileri
1977 yılı banka faizleri
TOPLAM

:
:
:
:
:

GİDERLER
31.12.1977 tarihi itibarı ile giderler
TOPLAM

:
: 38.293,30 TL.
: 38.293,30 TL.

31.12.1977 tarihi itibarı ile banka mevcudu

: 12.075,35 TL.

30.045,93 TL.
20.000,00 TL.
322,72 TL.
50.368,65 TL.

XXIII. DÖNEM
(28 Ocak 1978 – 27 Ocak 1979)
Zonguldak Şubemizin 23. Genel Kurulu 28 Ocak 1978 Cumartesi günü saat 10.30’da EKİ Yayla
Sinema Salonu’nda aşağıdaki gündemle gerçekleştirilmiştir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Yoklama ve açılış
Başkanlık divanı seçimi
Atatürk ve iş kazalarında ölen işçiler için saygı duruşu
Çağrılı konukların konuşmaları
1977 yılı faaliyet raporunun okunması ve tartışılması
Aklama (ibra)
Dilekler ve Temenniler
Yeni Yönetim Kurulunun seçimi
Oda Genel Kurulu için Şube temsilcilerinin seçimi
Kapanış

Zonguldak Şube Başkanı Süleyman ZÖHRE’nin Genel Kurulu açmasının ardından oluşturulan
Genel Kurul Divanı şu şekilde oluşturulmuştur.
Başkan
II. Başkan
Yazman
Yazman

Murat TURAN
Sami İNAN
Malik BAYRAKTAR
Vedat DİDARİ

Saygı duruşunun ardından Genel Kurula çağrılı olarak gelen konuklardan Oda Yönetim Kurulu
Üyesi Murat TURAN söz almış ve kısaca; Geçen dönemki siyasal yapıya değinerek, günümüzü
analiz etmiş ve geçen dönem Havza’da yapılan baskı ve kıyımlardan ve işletmede mağdur
olan üyelerimizin durumlarından bahsetmiştir. Havza’daki teknik ve sosyal meselelerin
tartışıldığı kömür kongresine sunulan tebliğler ve söylenen sözlerin uygulamaya geçirilmesi
gerektiğinden söz etmiştir.
Daha sonra konuklardan ZMİS Başkanı Mehmet TEZER söz almış ve hayat pahalılığı, işsizlik,
anarşi gibi konulara değinmiştir. Havza’da ilk kez gerçekleştirilen Kömür Kongresinden dolayı
Odamıza teşekkür eden TEZER konuşmasını kongrede ortaya konan çözüm önerilerinin
hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. İşçiler ve teknik elemanların el ele vermesi ile
Havza’da üretimin daha verimli olacağı ve iş güvenliğinin üst düzeye çıkacağı kanaatinde
olduğunu söylemiştir.
Genel Kurulda daha sonra çalışma raporunu Yönetim Kurulu adına Mesut ÖZTÜRK
üyelerimize aktarmış ve eleştirilere açılmıştır. Bu konuda söz alan üyelerimizden Cahit ÜLKER,
Yakup KESKİN, Ali KIRNAPÇI ve İrfan ERGÜN ana hatlarıyla; ülkemizin çok zor bir dönemden
geçtiğini, böyle bir dönemde teknik elemanların sorumluluğunun bir kat daha arttığını,
Havza’da çalışan teknik elemanların ve özellikle maden mühendislerinin sorunlarına dönem
içinde gerekli önemin yeterince gösterilmediği belirtilmişlerdir.

Eleştirilere Yönetim Kurulu adına cevap verildikten sonra 22. dönem çalışmaları oy çokluğu
ile aklanmıştır. Gündemin dilekler ve öneriler bölümünde söz alan üyelerimizden Nail
ZÜBEYİROĞLU, Mehmet YAPALAK, Kamil TÜKEL, Cahit ÜLKER, Kamil AYRAL ve İhsan CENGİZ;
Kömür Kongresinin çok başarılı bir şekilde Şubemizce gerçekleştirildiğini, kömür
kongrelerinin periyodik olarak devam ettirilmesi gerektiğini, ancak Yönetim Kurullarının
kongrelerde sunulan çözüm önerilerinin takipçisi olmaları gerektiğini, yeni belirlenecek
yönetimin önümüzdeki dönem üyelerimizin ekonomik ve sosyal hayatına yönelik daha yoğun
çalışmalar yapmasını, kömür kongresinde sunulan tebliğlerin bir an önce bir kitap şeklinde
bastırılarak üyelerimize iletilmesini talep etmişlerdir.
Daha sonra gündemin seçimler maddesine geçilmiş ve Zonguldak Şube 23. Genel Kuruluna
katılan 75 üyemizin oyları ile yeni dönem Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
T. Fikret İYİOL
Özgen TAŞDEMİRCİ
Mesut ÖZTÜRK
Lütfi ÇALLI
Mehmet YAPALAK

71 oy
68 oy
64 oy
58 oy
42 oy

Yedek Üyeler
M. Kemal ERCAN
Kamil TÜKEL
Recep DANACIOĞLU
Ahmet Ali ULUDAĞ
Doğan ERSÖZ

57 oy
52 oy
52 oy
41 oy
41 oy

Ayrıca 5 Şubat 1978 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Odamızın Genel Kuruluna Zonguldak
Şubemizi temsilen delegelerin seçimi de yapılmış ve katılacak üyelerimiz aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
Celal ACAR
Baki ALTIPARMAK
Kamil AYRAL
Malik BAYRAKTAR
M. Naci BÜYÜKGEZİRCİ
Lütfi ÇALLI
Metin ÇOBANOĞLU
Recep DANACIOĞLU
Zuhal DELER
Remzi DEMİR
Ahmet DEMİROĞLU
M. Kemal ERCAN
M. Ali ERDEM
Zafer ERDÖNMEZ
Günevvel ERSARI
Doğan ERSÖZ
İbrahim GÜL
Sait Arman GÜNEŞİ
Sami İNAN

Merkez
Karadon
Kozlu
Karadon
Armutçuk
Kozlu
Karadon
Üzülmez
Karadon
Merkez
Merkez
Üzülmez
Kozlu
Karadon
Kozlu
Üzülmez
Kozlu
Armutçuk
Merkez

Mustafa İŞBİTİREN
T. Fikret İYİOL
Necati KEMAHLI
Mehmet KORFAL
Erdal KÖSE
Şevket PEKDEMİR
Muhittin ÖNÖK
Hasan ÖZDEN
Sadık ÖZERDEM
Mesut ÖZTÜRK
Mustafa ÖZYAYCI
Ahmet Ali ULUDAĞ
Cahit ÜLKER
Şükrü ÜSTÜNDAĞ
Mehmet YAPALAK
Sermet YARGICI
Ulvi ZEYNELOĞLU
Süleyman ZÖHRE
Nail ZÜBEYİROĞLU

Karadon
Merkez
Karadon
Karadon
Karadon
Üzülmez
Kozlu
Karadon
Üzülmez
Üzülmez
Karadon
Karadon
Üzülmez
Üzülmez
Karadon
Üzülmez
Üzülmez
Karadon
Merkez

Genel Kurul sonunda ilk toplantısını yapan Yönetim Kurulumuz görev dağılımını aşağıdaki

şekilde yapmıştır.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

T. Fikret İYİOL
Mehmet YAPALAK
Mesut ÖZTÜRK
Lütfi ÇALLI
Özgen TAŞDEMİRCİ

25 Kasım 1978 tarihinde işlerinin yoğunluğunu neden gösteren T. Fikret İYİOL ve Lütfi ÇALLI
Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmişlerdir. Bu durum çalışma raporunda, “(...) istifa
eden arkadaşlarımızın istifa nedenleri bazı çevrelerde yanlış ve maksatlı çarpıtılarak
yorumlanmak istenmiştir. Her iki arkadaşımızın özellikle son toplantıda aslında ayrılmak
istemediklerini istifalarının yanlış anlaşılabileceğini ısrarla belirtmişlerdir. Görevden ayrılışları
karşılıklı iyi niyet ve anlayış içerisinde olmuştur.” denilmiştir. Bu durumdan sonra Zonguldak
Şube Yönetim Kuruluna yedek üyelerden M. Kemal ERCAN ve Kamil TÜKEL davet edilmiştir.
Ancak M. Kemal ERCEN ailevi durumunu mazeret göstererek görevden affını istemiş ve 3.
yedek üye Recep DANACIOĞLU’nun davet edilmesi üzerine yeniden görev dağılımı yapılmış
ve Genel Kurula kadar çalışmalar bu şekilde sürdürülmüştür.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Özgen TAŞDEMİRCİ
Mehmet YAPALAK
Mesut ÖZTÜRK
Kamil TÜKEL
Recep DANACIOĞLU

Zonguldak Şubemizin 23. döneminde mesaisinin büyük bir bölümünü oluşturan konu teknik
elemanlara uygulanması düşünülen yer altı vergi muafiyeti konusudur. Bu konudaki
sıkıntılarımızı tüm teknik elemanların sorunlarından ayrı tutmayan Şube Yönetim Kurulumuz
ekonomik sorunlarımızın çözümünü temelde grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklarda
aramışlardır. Yıllar boyunca bu konu üzerinde gayret sarf eden Oda ve Şube Yönetim
Kurullarımız tüm yetkili makamlardan olumlu yanıt alınamaması üzerine dönem içinde Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz BAYKAL’a durumu açıklamak için aşağıda belirtilen yazıyı
yazmıştır.
“31.10.1960 tarihinde kabul edilen 193 sayılı gelir vergisi yasasının 3. maddesinin 3. fıkrası
uyarınca yeraltında çalışan işçiler vergiden muaf tutulmuşlardır. En az 20 yıldır Maden
Mühendisleri Odası ve Maden Mühendisleri Derneği’nin uğraşılarına karşın ilgili yasanın diğer
yeraltında çalışanlara uygulanması sağlanamamıştır.
Bugün ülkemizde direkt yeraltıyla ilgili işlerde çalışan teknik eleman sayısı yetersizdir. Bunun
belirgin nedenlerinden biri de maddi sorunlardır. Çıkarılan ekonomik yasa ve kararnameler
yeraltında çalışan teknik elemanlara emeğinin karşılığını vermemektedir. Sosyal haklar
yönünden üyelerimiz tatmin edilememekte, zorunlu olmadıkça yerüstünde çalışmayı tercih
etmekte dolayısıyla yeraltına götürülmesi gereken hizmetler yetersiz kalmaktadır.
Aksaklığın giderilmesinin tek yolu yasa değişikliğidir.

193 sayılı gelir vergisi yasasının 23. maddesinin 3. fıkrası aynen şöyledir. “toprakaltı işletmesi
halinde bulunan cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışan İŞÇİLERİN
yeraltında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.” Yasa
metninden de anlaşılacağı gibi bu haktan yalnızca yeraltında çalışan ve ilgili yasalarla işçi
sayılanlar yararlanmaktadır. Yasa maddesine göre yalnızca yeraltında çalışan günlere ait
ücretler vergiden muaf tutulmaktadır.
Biz. Tüm çalışanları yeraltında çalıştıkları günler için yasa ile tanınan haktan yararlanmasını
istiyoruz. Anayasa madde 12: herkes kanun önünde eşittir.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu”
Yukarıda ETK Bakanlığı’na sunulan yazı ayrıca bir rapor şekline getirilerek bölge
milletvekillerine ve TBMM’de konuyla ilgilenen diğer milletvekillerine de gönderilmiştir. Uzun
bir zamandır bir sonuç alınamayan bu çalışmalarda, bu dönem içinde de olumlu bir sonuç
alınamamıştır. Bu konu ile 23. dönem çalışma raporunda “gerçekleşmeyeceği bilinen ve hala
gelecek senelere çıkması uzatılmak istenen gelir vergisi kanunu içerisinde mütalaa edilmek
istenmesi bu kanunun çıkma olasılığını güçleştirmekte hatta imkansızlaştırmaktadır. (...)
çalışan kesimi bir nebze olsun ferahlatacak olan sosyal içerikli yasalardan birini teşkil eden
asgari geçim indirimi ve yeraltı vergi muafiyeti kanunu gelir vergisi paketi içerisinden
çıkartılıp ayrı bir kanun teklifi olarak TBMM’ye sunulmalıdır.” denilmiştir.
Zonguldak Şubemizin dönem içinde ayrıca, yeraltı vergi muafiyeti meslek hastalıkları ile
birlikte ETK Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı ve diğer ilgili Bakanlıklarla, TKİ Genel
Müdürlüğü’ne verilen iş kazalarına karşı üyelerimizin sigortalanması ile ilgili bir çalışmada
yürütmüştür.
Üyelerimizin iş kazalarına karşı anayasal ve kanunlarla düzenlenmiş olan hak ve yardımlardan
hangi ölçüde yararlanacağı ve bütün üyelerimizin iş kazalarına karşı sigortalanması gerektiği
ve günün şartlarına uygun olarak bir içerik kazanması gerektiği belirtilmiştir. Zonguldak
Havzası’ndaki iş kazalarının artması ve iş güvenliği önlemlerine dikkat çekebilmek için Şube
Yönetim Kurulu’nca aşağıdaki Basın Açıklaması yapılmıştır.
“Geçmiş iktidarlar gibi madenlerdeki iş kazalarında dökülen kanların sorumluluğu bugünkü
iktidarın sırtındadır ve maalesef bu sorumluluğun altından kalkabilmek için hiçbir çaba
harcanmamaktadır.
Madenlerdeki iş kazalarının kesin olarak önlenebilmesi bir iktisadi sistem meselesidir ve
ancak sosyalizme yönelik bir ekonomik yapıda mümkündür. Durum böyle olduğu halde
kapitalist üretim ilişkilerinde de alınacak önlemlerle kaza oranları düşük seviyelere
indirilebilir. Alınması gerekli önlemler şunlardır:
1. Özel sektörün işletmekte olduğu madenler üzerinde iş güvenliği açısından sıkı bir denetim
kurmak.
2. Devlet eliyle işletilen madenlerde iş organizasyonunu, 70 kişiye 1 mühendis düşecek şekilde

yeniden yapmak.
3. Devlet işletmelerinin mühendis ihtiyacına karşılamak:
a. Mevcut maden mühendislerini işletmelerde çalışmaya özendirmek için;
* Yeraltı vergi muafiyetini bir an önce uygulamak.
* Hayat sigortası yaptırmak
* Maddi teşvik unsurları uygulamak gereklidir. (Bugünkü düşük gelir seviyesi ve hayat
sigortasının olmayışı maden mühendisine işletmede çalışmaktansa fasulye ticareti yapmaya
daha cazip göstermektedir.)
b. Yeterli sayıda maden mühendisi yetiştirmek, mevcut okulların kapasitesini sanayiye
yönelik şekilde arttırmak, gerekirse yenilerini açmak.
4. Devlet işletmelerinin maden teknikeri ve maden teknisyeni ihtiyacını karşılamak bu
amaçla;
a. Yaykurdan mezun maden teknikerlerinin derhal işbaşı yapmalarını sağlamak (1 senedir
işsizdirler)
b. Maden havzalarında; maden sanat okulları açarak maden teknisyeni eğilmesini temin
etmek.
5. Devlet işletmelerinin gerekli yatırımları yapmasını biran evvel sağlamak. (Madenlerde
kullanılacak ağır teçhizatın ithal edilmesi, gazoz veya çiklet fabrikası ithal etmekten çok daha
önemlidir.) Bu yatırımlar yapılmadan mevcut işletmeleri, üretimi artırma yönünde
zorlamamak gerekir.
6. İşletmelerde; iş güvenliği önlemlerini özendirerek, prim sistemleri uygulamak.
7. Maden havzalarında çalışanların eğitimi, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının geniş ölçülerde
karşılanmasını sağlamak gerekir.
Bütün bu önlemler madenlerdeki iş kazalarını büyük ölçülerde azaltacaktır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi”
Dönem içinde EKİ Amele Birliği Hastanesi’nin yeniden açılması konusunda MMD ve EKİ Müh.
ve Mim. Der. İle birlikte ortak bir çalışma yapılarak hastanenin SSK’ya devrinden sonra
memur statüsünde olan EKİ personelinin durumlarını kapsayan ortak bir çalışma yapılmış ve
rapor şekline getirilmiştir. Bu rapor, ETK Bakanına, Sosyal Güvenlik Bakanına, Sağlık Bakanına
ve TKİ Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
Raporda PTT, DDY ve Karabük DÇ İşletmelerinde yapıldığı gibi elindeki sağlık personeli, araç
gereçleri ile hastane ruhsatlı bulunan müessesenin işçi sağlığını koruma baş hekimliğinin 3040 yataklı ufak çapta bir hastane şekline dönüştürülmesi için girişimler başlatılmıştır. Ancak,
ülke düzeyinden soyutlanarak yapılmak istenen bu çalışma tüm ülkede sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi içerisinde mütaala edilmesi gerekirken bu tür özel bir hastane isteğiyle ilgili
Bakanlara baş vurulmuş, ancak bir sonuç alınamamıştır.
Zonguldak Şubemizin 23. döneminde gerçekleştirilen diğer önemli faaliyetler aşağıdaki
gibidir.
- 31 Aralık 1978 itibarı ile Zonguldak Şubemizin üye sayısı 185 dir.

- 1-9Mart 1978 tarihlerinde TRT Genel Müdürlüğü 35 dakika süreli Havza’daki yeraltı
çalışmaları ile ilgili bir belgesel film hazırlamış ve bu filmde Şubemize de bir kısım ayırmıştır.
Gerekli filmin çekim aşamasında yapılan hazırlıklara yardımcı olmak gerekse Şubemiz adına
Havza’da yaşanan teknik sorunları aktarmak üzere Mesut ÖZTÜRK görevlendirilmiştir.
- 1 Kasım 1978 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Teoman ÖZTÜRK Zonguldak
Şubemizi ziyaret ederek üyelerimizin sorunlarını dinlemiştir. Yemekli bir toplantıda bir araya
gelen Teoman ÖZTÜK ve üyelerimiz karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.
- Bir meslek teşekkülü olan Odamızın yine bir meslek teşekkülü olan TBB emsal gösterilerek
üyelik aidatlarının müessesece ödenmesi yönünde EKİ’ye müracaatta bulunulmuş ancak
dönem boyunca bir sonuç alınamamıştır.
- Zonguldak Şubemizce II. Kömür Kongresi hazırlık çalışmaları 1978 yılında başlatılmıştır.
- Maden Mühendisleri Odası’nca 2 Haziran 1978 tarihinde GLİ Müessese Müdürlüğü’ne bir
teknik gezi düzenlenmiştir. 25 üyemizin katıldığı bu teknik geziye Zonguldak Şubemizden
Mustafa CİVELEK, Ferit AVAR, Mustafa İŞBİTİREN, M. Kemal ERCAN, İdris BAŞ ve Özgen
TAŞDEMİRCİ katılmıştır.
- Zonguldak Şubemizin 23. dönem mali bilançosu;
GELİRLER
1.1.1978 tarihinde banka mevcudu
Kömür Kongresi Banka Mevcudu
17.2.1978 Kömür Kongresi hesabından devir
20.2.1978 Martaş Anonim Şti.den devir
23.2.1978 Merkez Odadan gelen
28.3.1978 EKİ Teslimatı (Meşrubat ücreti)
TOPLAM

:
:
:
:
:
:
:

GİDERLER
Merkez Odaya gönderilen
Şubenin Giderleri
TOPLAM

: 113.814,62 TL.
: 40.406,12 TL.
: 154.220,74 TL.

25.1.1979 tarihi itibarı ile banka mevcudu

: 3.561,23 TL.

30.075,35 TL.
13.000,00 TL.
108.814,62 TL.
5.000,00 TL.
15.000,00 TL.
3.892,00 TL.
157.781,97 TL.

XXIV. DÖNEM
(27 Ocak 1979 – 26 Ocak 1980)
Zonguldak Şubemizin 24. Genel Kurulu 27 Ocak 1979 Cumartesi tarihinde saat 10.30’da EKİ
Yayla Sinema Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Yoklama ve açılışın ardından Zonguldak Şube
Başkanı Özgen TAŞDEMİRCİ Genel Kurulu açmış ve seçilen Başkanlık Divanı aşağıdaki şekilde
oluşturulmuştur.

Başkan
Başkan Yrd.
Yazmanlar

Turan DÜNDAR
Tayyip ERİŞEN
Erdal KÖSE
Süleyman ZÖHRE

Genel Kurul, Divan tarafından Atatürk ve iş kazalarında ölen maden emekçileri için saygı
duruşuna davet edilmiştir. Genel Kurul konuklarının konuşmaları maddelerinde bir tek
Ahmet BULUT söz alarak emekçilerin sendikal ve siyasal özgürlüklerinin olmadığına
değinerek, işçi memur ayırımına hayır demiş ve tüm çalışanların sendikal haklara kavuşması
gerektiğini belirtmiştir. Daha sonra 1978 yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulu adına Mehmet
YAPALAK tarafından delegelere aktarılmış ve görüşmelere açılmıştır.
Çalışma raporu hakkında söz alan üyelerimizden Fethi KUTLU, Ali KIRANG, Mehmet KIZILAY,
Kamil AYRAL, Nail ZÜBEYİROĞLU, Hasan ÖZDEN, Enver AYGÜN ve Mesut ÖZTÜRK ana
hatlarıyla;
- Maden Mühendisleri Odasının Ankara’da bulunması nedeniyle Şubenin çalışma alanlarını ve
yapması gerekli işlerin somutlaştırılması gerektiği,
- Teknik elemanlara hükümetlerce vaat edilenlerin hiçbirinin yerine getirilmediği,
- Zonguldak Şube Danışma Kurulu yapısının tekrar gözden geçirilerek çözüm üretecek ve
Yönetimlere faydalı olacak bir yapıya büründürülmesi gerektiği,
- Birçok Odanın ve Şubenin ikişer sayfa da olsa bir bültenle üye tabanına ulaştıklarından
bahsedilerek Zonguldak Şubemizde de böyle bir çalışmanın yapılması gerekliliği,
- Birçok kurumda olduğu gibi EKİ’de çalışan üyelerimizin Odamıza olan aidat borçlarının
Müessesece ödenmesi gerekliliği,
- Zonguldak Şube Yönetiminin bu dönem emek-sermaye çekişmesindeki konumunun
yeterince belirginleşmediği
konularında eleştirilerini sunmuşlardır. Ayrıca çalışma raporunun eleştirisi konusunda söz
alan Ali KIRANG’ın ABD ve SSCB’yi emperyalist devletler olarak nitelemesi üzerine söz alan
üyelerimizden Hasan ÖZDEN ve Mesut ÖZTÜRK; Ali KIRANG arkadaşın siyasi analizlerinin
yanlış olduğunu ve gündemin çalışma raporunun eleştirisi maddesinde kendi siyasi
görüşlerini aktardığını belirtmişlerdir.
Daha sonra gündemin dilekler ve öneriler maddesinde söz alan üyelerimizden İrfan ERGÜN
ve Cemal YILMABAŞAR yeni belirlenecek Yönetim Kurulunun yeraltı vergi muafiyeti, üretimi
arttırıcı yeni sistemlerin belirlenmesi ve 5434 sayılı yasa ile ilgili çalışmalar yapması
gerektiğini belirtmişlerdir. Gündemin seçimler maddesinde ise Şubemizin 24. dönem
Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Enver KARAÇAM
Mustafa ÖZYAYCI
Selahattin KUMKUMOĞLU
Ali Seydi TATAR
Ahmet Ali ULUDAĞ

76 oy
71 oy
70 oy
69 oy
67 oy

Yedek Üyeler
Özgen TAŞDEMİRCİ
Nejat TANKİ
Mehmet YAPALAK
Mustafa ÇOŞKUN
Durmuş CANPOLAT

63 oy
59 oy
58 oy
56 oy
53 oy

Genel Kurul sonrasında bir de basın açıklaması yayınlayan üyelerimiz bu açıklamada;
“Bizler Zonguldak Taşkömürü Havzasında çalışan maden mühendisleri olarak halkımıza şu
konuları açıklamak istiyoruz.
1- Ülkemiz IMF’nin, AET’nin, uluslararası tekellerin, NATO’nun ve CENTO’nun kıskacından
kurtarılmalı ve demokratik bir ülke haline getirilmelidir.
2- Bütün yeraltı kaynakları kamulaştırılmalıdır.
3- Teknik elemanlara grevli- toplu sözleşmeli sendikal haklar tanınmalıdır.
4- Daha kısa vadede; teknik elemanlar vergi indirimi ve yeraltı vergi muafiyetinden
yararlandırılmalı, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta hakkı tanınmalı, yan
ödemeler arttırılmalı ve de başarı ile ilgili ikramiye verilmelidir.
Bu çalışanlara saygının, insana değer vermenin gereğidir.”
24. dönem Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki
şekilde belirlemiştir.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Selahattin KUMKUMOĞLU
Ali Seydi TATAR
Mustafa ÖZYAYCI
Enver KARAÇAM
Ahmet Ali ULUDAĞ

2 Mayıs 1979 tarihinde Mustafa ÖZYAYCI’nın Zonguldak dışına tayin olması nedeniyle
boşalan Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğine Enver KARAÇAM ve Yönetim Kurulu Üyeliğine de
Özgen TAŞDEMİRCİ getirilmiştir.
Şubemizin 24. Genel Kurulunda üyelerimizden gelen talepler üzerine Zonguldak Şubemiz
1979 yılında EKİ Müessese Müdürlüğüne müracaat ederek Odamız üyesi olan maden
mühendislerinin Oda aidatlarını maaşlarından kesilerek Şubemiz hesabına yatırılmasını
sağlamıştır. Bu durum üzerine 1979 yılında EKİ’de çalışan meslektaşlarımızın isimler istenmiş
ve Şubemize gönderilen yazıda bu isimler aşağıdaki şekilde bildirilmiştir.

İ. Çetin ACAR
Ahmet AÇAN
İsmail AÇIK
Mustafa AFAN
Turgut AĞAR
Muhlis AĞCA
Yakup AKAYILDIZ
Zekai AKCAN
A. Hilmi AKDERE
Necmi AKSAKAL
H. Ali AKSEKİ
M. Zekai AKTAN
Adnan ALBAYRAK
Hayrettin N. ALPERGÜN
Baki ALTIPARMAK
Şenol ANGIN
Ferit AVAR
A. Bahri AYDIN
Enver AYGÜN
Abdi AYKIRI
İ. Hakkı BALÇIN
Erdil BARUÖNÜ
İdris BAŞ
Cemal BAŞIHOŞ
Ayhan BAYHAN
Malik BAYRAKTAR
Yılmaz BERKER
Mehmet BİLGİN
Selçuk BUYURGAN
M. N. BÜYÜKGEZİRCİ
Mustafa CENGİZ
A.İ. CERRAHOĞLU
Mehmet CİCERALİ
Mustafa CİVELEK
Şükrü ÇAKMAK
Lütfi ÇALLI
Basri ÇATMA
Ömer ÇEBİ
Nail ÇETEK
Metin ÇOBANOĞLU
Muammer ÇOŞKUN
Mustafa ÇOŞKUN
K. ÇOŞKUNSAKARYA
Rıfat DAĞDELEN

Recep DANACIOĞLU
Alim DEĞİRMENCİ
Zuhal DELER
Fuat DEMİR
Remzi DEMİR
Ahmet DEMİROĞLU
Mümtaz DİZDAR
Niyazi DÖNGEL
M. Ali ERDEM
Zafer ERDÖNMEZ
Abdullah ERGİN
İrfan ERGÜN
Şener ERGÜVEN
Doğan ERSÖZ
M. Kemal GEÇİM
İbrahim GÜL
Edip GÜMÜŞTAŞ
Sait Arman GÜNEŞİ
Talat GÜRCAN
B. Ali HAKLAR
Cemil HAŞİMOĞLU
Tamer HIZAL
M. Emin HOŞGİT
Süleyman İÇLİ
Sami İNAN
Mustafa İŞBİTİREN
Kenan KALAVA
Alpay KAPTANOĞLU
Enver KARAÇAM
A. Sabir KARAÇELEBİ
Ahmet KAYNAR
Necati KEMAHLI
Ali KIRANG
S. Birol KIŞLAOĞLU
Mehmet KIZILAY
Hamit KOÇ
Kemal KOÇ
Mehmet KORFAL
Erdal KÖSE
Cevat KUBİLAY
S. KUMKUMOĞLU
Ali KURŞUN
Hilmi KURUL
Nejdet KUŞAKÇILAR

Fethi KUTLU
Cafer LAİŞ
A. Rıza POYRAZ
Yılmaz OKTAY
Mustafa ÖNER
Muhittin ÖNK
Hasan ÖZDEN
Sabahattin ÖZERTEN
Mesut ÖZTÜRK
Mustafa ÖZYAYCI
Oktay ÖZYURT
Necati RÜZGAR
Müşfik SANŞAN
İbrahim SEBA
İbrahim SERGİN
Zeki SESIŞIK
S. Durdu SEZGİN
Mehmet SOYER
Cevat ŞAHİN
F. Nejat TANKİ
Özgen TAŞDEMİRCİ
Mehmet TUTAL
Halit Ziya TÜFEKÇİ
Kamil TÜKEL
İhsan TÜRKER
A. Ali ULUDAĞ
Mehmet UYAR
Fuat ÜÇÜNCÜ
Saim ÜLGÜDÜR
Cahit ÜLKER
Ethem ÜNAL
İhsan ÜNLÜ
Şükrü ÜSTÜNDAĞ
Süleyman YAKAR
Remzi YAMAÇ
Erol YAMAK
Mehmet YAPALAK
Sermet YARGICI
Necati YILDIZ
A. Osman YILMAZ
Ali YORULMAZ
Ulvi ZEYNELOĞLU
Süleyman ZÖHRE
Nail ZÜBEYİROĞLU

Oda Yönetim Kurulumuz, hemen dönem başında Zonguldak Şubemizin de çalışma
programıyla çakışan konularda ortak çalışmalar sürdürülmesi kararı almıştır. Başta “Güncel
Ekonomik, Demokratik, Mesleki Taleplerimiz ve Mücadele Yolları” ile ilgili çalışma ve
toplantılar Zonguldak Şubemiz ile ortaklaşa düzenlenmiştir.
Bu doğrultuda 6-8 Haziran 1979 günleri Oda Yönetim Kurulumuz, Zonguldak Şubemiz, EKİ
Maden Mühendisleri Derneği, Zonguldak Mimar ve Mühendisler Derneği ve Zonguldak
Maden İşçileri Sendikası, Bülent ECEVİT, Cahit KARAKAŞ ve Deniz BAYKAL’ı ziyaret ederek,
genelde tüm teknik elemanların özelde ise Zonguldak’ta çalışan teknik elemanların
sorunlarını bir kez daha dile getirmiştir.
6 Haziran Çarşamba günü Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer YENEL, Odamız Zonguldak
Şubesi Yazman Üyesi Ali Seydi TATAR, Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği Başkanı
Hasan YILMAZ ve Mimarlar ve Mühendisler Derneği Başkanı Ahmet SOYKURUM, EKİ Personel
Müdürü Erdal DEMİROK ve Zonguldak Maden İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet TEZER’den
oluşan bir heyet TKİ Genel Müdürü Celalettin DURSUN’u ziyaret etmişler ve Zonguldak
Havzası’nda çalışan teknik elemanların sorunlarını aktarmışlardır.
Yapılan görüşmede, sigorta konusunda olumlu bir noktaya gelindiği, giyim yardımının yüzde
50-60 oranında artırıldığı Genel Müdürlük tarafından açıklanmıştır. Giyim yardımının
ödenmesinde, alışverişlerin iki mağaza ile sınırlandırılmaması, değişik mağazalardan
alınabilmesi ve fatura getirilerek paranın tahsil edilebilmesi şeklinde bir uygulama ile giyim
yardımından yararlanmanın sınırlı tutulmaması, bütün çalışanlara aynı miktarda uygulanması
Genel Müdürlükten talep edilmiştir.
Fazla mesai saatlerinin artırılması, yiyecek yardımı, vb. diğer haklar üzerinde durulmuş ve
1979 yılı Yan Ödeme Kararnamesi ile ilgili talepler bir not halinde TKİ Genel Müdürüne
verilerek kararname çalışmaları sırasında bu ilkeler doğrultusunda ağırlık konulması talep
edilmiştir.
EKİ’nin kadro sorunları ve bu ekonomik şartlarda havzaya teknik eleman gelmediği
belirtilmiş, ayrıca devleştirilen sahalarla birlikte maden işyerlerinde teknik eleman
gereksiniminin doruk noktasına ulaştığı, fakat bu şartlarda eleman bulunamadığı, gelmek
isteyen arkadaşların ise bir yığın formalite nedeniyle işe alınamadığı bu yüzden önümüzdeki
yıl üretimin düşmesinin kaçınılmaz olduğu bir kere daha vurgulanmıştır.
ZMİS Başkanı Mehmet TEZER, teknik elemanların mağduriyetinin, iş verimini ve iş güvenliğini
olumsuz yönde etkilediği üzerinde durmuş ve teknik elemanların hakları için gerektiğinde
aktif destek koyacaklarını belirtmiştir. Görüşmede grevli toplu sözleşmeli sendikal hakların
alınması yolunda mücadeleye devam edileceği belirtilmiş ve sorunların genel çözümünün bu
hakkın alınması ile sağlanabileceği vurgulanmıştır.
7 Haziran Perşembe günü aynı heyet Başbakan Bülent ECEVİT’i ziyaret etmiş ve TBMM ‘deki
başbakanlık toplantı odasında bir toplantı yapılmıştır. Teknik elemanların sorunları bir kere
daha kısaca dile getirilmiş ve “Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Haklar” konusunda
hükümetin çalışma yapması istenmiştir. Ayrıca kendisinin bu konuda seçimlerden önceki

sözü hatırlatılmıştır. Sendikal haklar alınıncaya dek mücadeleye devam edileceği belirtilerek
acil ekonomik düzenlemeler için 1979 yılı Yan ödeme Kararnamesi’nin belirli ilkeler
doğrultusunda ve bir an önce çıkartılması istenmiştir. Bu ilkeleri içeren bir not ve
Zonguldak’ta yapılmış olan bir çalışma kendisine verilmiştir. Daha önce TKİ Genel Müdürü’ne
verilmiş olan not aynen Bülent ECEVİT’te de sunulmuştur.
Dönem içinde yaşanan bir diğer gelişmede Odamızca çıkartılan ikinci yayın organımız
“Madencilik Haberleri Gazetesi”ne paralel olarak Zonguldak Şube’mizce de bir yayın
çıkartılmasıdır. Odamız Zonguldak Şubesi Haziran 1979 tarihinde Enver KARAÇAM, Durmuş
CANPOLAT, Atilla YURDAŞEN, Faruk YILMAZ ve Şükrü ÜSTÜNDAĞ’dan oluşan bir yayın kurulu
aracılığı çalışmalara başlamış ancak çeşitli nedenlerle bu bülten bir sayı çıkabilmiştir. Büyük
ağırlıkla ekonomik, demokratik ve sendikalaşma mücadelemizin yer aldığı “Haber Bülteni”nin
ilk sayısında “Çıkarken” başlıklı yazıdan önemli bulduğum bazı kısımları aktarıyorum.
“Çarpık kapitalist sistemin geri bıraktırdığı toplumumuzda hakim sınıflar; özünde kapitalizmin
buhranlarının ve ekonomik çıkmazlarının faturalarını işçiye, memura, teknik elemana vs.
kısaca emeğinden başka atacak bir şeyi olmayan geniş halk yığınlarına yüklemekte ve
ödetmektedirler. Maddi temelde oluşan bu çıkmazlar zincirinden kurtulmanın örgütlü
mücadeleden geçtiği çok ağır bir gerçek olarak karşımızdadır. Ancak bu mücadele tamı
tamına hakim sınıflara karşı üretilen değerlerin hakça paylaşım savaşımı olup, tarihsel, ilerici,
devrimci ve anti-faşist mücadeleden ayrı değildir. İşçi sınıfı ve emekçi halk yığınlarının
mücadeleleri ile koşut olarak yürüyebildiği, onlarla kucaklaşabildiği ölçüde, tutarlı anlamlı ve
doğru olabilecektir.
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’nin yeni oluşturulan Yayın Kurulu olarak
yukarıda genelini verdiğimiz örgütlü mücadelenin Havza’mızda mühendis ve teknik eleman
toplumu içinde yaygınlaştırılabilmesi, teknokratların ilerici ve devrimci birlikteliğinin
sağlanabilmesi ana amacıyla elinize geçen bu bülteni yayınlamayı uygun gördük. Amacımız
biraz olsun sorunlarımızı açmak, çözüm yollarını aramak, ekonomik demokratik ve sendikal
taleplerimiz doğrultusunda verilecek mücadeleye katkıda bulunmaktır.”
EKİ müessesesinde çalışan mühendisler ekonomik haklarının alınmasını amaçlayan üç gün
süreli “uyarı direnişi” yapmışlardır. 29 Kasım - 1 Aralık 1979 günlerini kapsayan direnişe
havzada çalışan ve yüzü maden mühendisi olan iki yüze yakın mühendis katılmıştır. Grevli ve
toplu sözleşmeli sendikal haklar mücadelesinin önemli bir parçasını oluşturan ve büyük bir
kararlılıkla gerçekleştirilen bu direniş ile ilgili olarak TMMOB ve odamızca yayımlanan
bildirilerle de konu gündemde tutulmuştur.
Zonguldak’ta çalışan mühendisler de bir yandan bu koşulların değişmesi, öte yandan haklı
istemlerini elde etmek için üç günlük bir uyarı direnişi yapmağa karar vermişlerdir. EKİ’de
çalışan mühendis ve mimarlar temel çözümünün emperyalist-kapitalist sistemin dışına
çıkmakla, sömürü zincirinin parçalanması ile olacağını bilerek; kısa vadede şunların
gerçekleşmesi için direnmişlerdir:
1. İnsan yaşamını hiçe sayan sömürücü üretim zorlaması durdurulmalı, çalışma koşulları
düzeltilmeli, gerekli yatırımlar acilen yapılmalı,
2. Yeraltı vergi muafiyeti, yeraltında çalışanların hayat sigortası gerçekleştirilmeli,

3. Fazla mesai, ikramiye, yan ödeme gibi ekonomik haklar düzenli ve yeterli biçimde
verilmeli.
EKİ mühendislerinin bu haklı ekonomik-demokratik isteklerinin gerçek çözümü
doğrultusunda etkin bir adım “TOPLUSÖZLEŞMELİ-GREVLİ SENDİKAL HAKLAR”ın tüm
çalışanlara ve çalışanların bir parçası olan EKİ mühendislerine de tanınması olacaktır. Haklı
istemlerine uzunca bir süredir çözüm bulunmaması, EKİ’de çalışan üyelerimizi direnişe
zorlamıştır. EKİ’de yaşanan gerçekliğin de, apaçık gösterdiği, “TOPLU SÖZLEŞMELİ-GREVLİ
SENDİKAL HAKLAR” mücadelesinin güçlendirilmesinin zorunluluğudur.
Zonguldak Şubemizin 24. döneminde gerçekleştirilen diğer çalışmalar da aşağıda sıralandığı
gibidir.
- 22 Mart 1979 tarihinde TKİ Genel Müdürü ile görüşen Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz,
fazla mesai saatinin arttırılması, giyim yardımının para olarak verilmesi, yan ödemeler için
Bakanlık nezdinde girişimler yapılması konusunda Şubemiz görüşlerini yansıtan bir raporu
sunmuşlardır. Aynı rapor Zonguldak’ta bölgelerde çalışan meslektaşlarımızın da sorunlarını
daha geniş kapsamlı içeren bir şekilde EKİ Genel Müdürüne sunulmuştur.
- Temmuz 1979 tarihinde TKİ’de çalışan ocak mühendislerinin işçi statüsüne geçirileceği
duyumu gelmesi üzerine, üye tabanı ile durumu görüşen Şube Yönetim Kurulumuz, bu
durumu “teknik elemanların birliğini bozucu nitelikte” olduğunu belirterek karşı çıkmış ve
konuyla ilgili görüşlerimizi TKİ ve EKİ Genel Müdürlüklerine bildirmiştir.
- TMMOB’nin organizasyonunda 19 Eylül 1979 tarihinde gerçekleştirilen bir günlük işi
bırakma eylemini Zonguldak Şubemiz de EKİ’de çalışan üyelerimize duyurmuş ve geniş bir
katılım sağlanmıştır.
- 12-16 Mayıs 1980 tarihinde gerçekleştirilecek II. Kömür Kongresinin hazırlıkları dönem
boyunca sürdürülerek yeni dönem Yönetim Kurulunun zorlanmadan düzenleyebileceği bir
hale getirilmiştir.
- Gerek ZDMMA gerekse, diğer üniversitelerde maden mühendisliği eğitimi gören öğrencilere
staj ve bitirme ödevleri ve diğer konularda yardımcı olmak üzere Zonguldak Şubemiz
bünyesinde Ali Seydi TATAR, Enver KARAÇAM, M. Emin HOŞGİT, Şener ERGÜVEN ve Nejat
TANKİ’den oluşan bir komisyon oluşturulmuş ve bu komisyona özellikle ZDMMA
öğrencilerinden gelen müracaatlar karşılanmaya çalışılmıştır.
- Zonguldak Şubemizin 24. dönem mali raporu
GELİRLER
1.1.1978 tarihinde banka mevcudu
30.12.1979 Merkez Odadan gelen
7.2.1979 Merkez Odadan gelen
17.4.1979 Merkez Odadan gelen
Cemal YILMABAŞAR aidatı
Mevlüt ÜNLÜ aidatı

:
:
:
:
:
:

9.071,32 TL.
15.000,00 TL.
20.000,00 TL.
30.000,00 TL.
360,00 TL.
300,00 TL.

: 74.731,32 TL.

TOPLAM
GİDERLER
Kongre Gazete İlanı
Kongrede üyelere verilen pide ve ayran ücreti
Odadan gelen misafirlerin ağırlanması
Kongreye katılan üyelere verilen harcırah
Kömür Kongresi hazırlıkları
Memur Aylığı
PTT Giderleri
Matbuat ve kırtasiye
Muhtelif giderler
TOPLAM
26.1.1980 tarihi itibarı ile banka mevcudu

750,00 TL.
2.610,00 TL.
2.509,00 TL.
16.250,00 TL.
30.000,00 TL.
7.560,00 TL.
1.110,00 TL.
425,00 TL.
8.000,00 TL.
: 69.214,00 TL.
:
:
:
:
:
:
:
:

: 5.517,32 TL.

XXV. DÖNEM
(26 Ocak 1980 – 31 Ocak 1981)
Zonguldak Şubemizin 25. Genel Kurulu 26 Ocak 1980 Cumartesi saat 10.30’da EKİ Yayla
Sinema Salonu’nda yapılmıştır. Gündem gereği oluşturulan Başkanlık Divanına;
Başkan
Bşk. Yrd.
Yazmanlar

Ömer YENEL
Cahit ÜLKER
Mesut ÖZTÜRK
İdris BAŞ

seçilmişlerdir. Daha sonra Atatürk ve iş kazalarında ölen işçiler için saygı duruşu yapılmıştır.
Genel Kurul, maden mühendislerinin devrimci demokrat birlikteliğinin sürdürülmesi yolunda
atılan önemli bir adım olmuştur. Çalışanlara ve örgütlerine yapılan baskıların kınandığı Genel
Kurulda, başta TÖB-DER olmak üzere kapatılan demokratik kitle örgütlerinin açılması
istenmiş ve Cumhurbaşkanı’na bu talepleri dile getiren bir telgraf çekilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir. Zonguldak Şubemizin 25. Genel Kuruluna aşağıda isimleri yazılı 59 üyemiz
katılmıştır.
Ahmet AÇAN
İsmail AÇIK
Baki ALTIPARMAK
Şenol ANGIN
Siyami ARSLAN
Ferit AVAR
Erdoğan AYANTEPE
İdris BAŞ
Ertuğrul BAŞKENT

Remzi DEMİR
Vedat DİDARİ
Hakkı ELBİR
Zafer ERDÖNMEZ
Fethi ERGÜDER
Doğan ERSÖZ
Edip GÜMÜŞTAŞ
Nevzat GÜNAY
Tamer HIZAL

Atlıhan ÖĞE
Hasan ÖZDEN
Sebahattin ÖZERTEM
Mehmet Ali ÖZKAN
Nedim ÖZTURAN
Mesut ÖZTÜRK
Necati RÜZGAR
Abdülaziz ŞENEL
Rasih ŞERİFOĞULLARI

Ayhan BAYHAN
Yılmaz BERKER
Necdet BİÇER
Abdurrahman BURKAY
Durmuş CANPOLAT
İhsan CENGİZ
Lütfi ÇALLI
Necati ÇOLAK
Mustafa ÇOŞKUN
Recep DANACIOĞLU
Bahtiyar DEMİR

Sami İNAN
Mustafa İŞBİTİREN
T. Fikret İYİOL
Mehmet KAN
Enver KARAÇAM
Necati KEMAHLI
Birol KIŞLALIOĞLU
Erdal KÖSE
Selahattin KUMKUMOĞLU
Fethi KUTLU
Çetin ONUR

Nejat TANKİ
Özgen TAŞDEMİRCİ
Ali Seydi TATAR
Mete TEKKÖKOĞLU
Saim ÜLGÜDÜR
Cahit ÜLKER
Şükrü ÜSTÜNDAĞ
Atilla YURDAŞEN
Akın YÜRÜTEN
Süleyman ZÖHRE

Genel Kurula davet edilen konuklardan Maden-İş Federasyonu adına Kemal ÖZER, Maden
Mühendisleri Derneği adına Selçuk BUYURGAN ve ZDMMA öğrencileri adına bir öğrenci
Genel Kurul delegelerine hitap etmiştir. 24. dönem çalışma raporunun Şube Yönetim Kurulu
adına Sayman Üye Enver KARAÇAM tarafından aktarmasından sonra rapor eleştirilere
açılmıştır.
Bu konuda söz alan üyelerimizden Fethi KUTLU, Abdülaziz ŞENEL ve Mete TEKKÖKOĞLU
özetle; 24. dönem çalışmalarının yeterli olmadığını, faaliyetlerin daha aktif, daha detaylı ve
kültürel boyutunun daha yüksek olması gerektiği, dönem içinde EKİ’de çalışan üretici kesimin
daha fazla inisiyatifini kaybettiği ve bu duruma Şube Yönetim Kurulunun sessiz kaldığı,
geçtiğimiz dönem gerçekleştirilen boykotların hedefine ulaşmadığını belirtmişlerdir.
Eleştirileri Şube Yönetimi adına cevaplayan Başkan Selahattin KUMKUMOĞLU, eleştirileri
olumlu bulduğunu ancak geçtiğimiz dönem içinde Şube Yönetiminin üyelerimizin sorunlarına
yönelik gerekli çalışmaları yapmasına rağmen olumlu bir sonuç alınamadığını belirtmiştir.
Gündemin dilekler ve öneriler maddesinde üyelerimizin gelecek dönem Yönetim Kurulunun
gerçekleştirmesini istedikleri çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Ancak bu maddede söz alan
Abdülaziz ŞENEL’in söz alarak Şube Genel Kurulunun Afganistan’daki emperyalist Sovyet
işgalinin kınanması için talepte bulunması üzerine, Genel Kurul hareketlenmiştir. Bu konuda
söz alan üyelerimizden birçoğu Afganistan işgalinin gerekçelerinden söz ederek emperyalist
bir girişim olmadığı konusunda söz almışlardır. Daha sonra Abdülaziz ŞENEL’in önergesi 10
oya karşılık 27 oyla reddedilmiştir.
Gündemin seçimler maddesine geçilmiş ve gerçekleştirilen seçimler sonucu Zonguldak
Şubemizin 25. dönem Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Enver KARAÇAM
Baki ALTIPARMAK
Selahattin KUMKUMOĞLU
Şükrü ÜSTÜNDAĞ
Atilla YURDAŞEN

58 oy
55 oy
54 oy
53 oy
52 oy

Yedek Üyeler
Faruk YILMAZ
Nejat TANKİ
Durmuş CANPOLAT
Hasan ÖZDEN
Ahmet Ali ULUDAĞ

55 oy
53 oy
53 oy
52 oy
50 oy

Genel Kurulun ardından yeni belirlenen Yönetim Kurulu ilk toplantısında da görev dağılımını
aşağıdaki şekilde gerçekleştirmiştir.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Selahattin KUMKUMOĞLU
Enver KARAÇAM
Şükrü ÜSTÜNDAĞ
Baki ALTIPARMAK
Atilla YURDAŞEN

17 Temmuz 1980 tarihinde Baki ALTIPARMAK’ın bir görevle de olsa geçici bir süre için
Ankara’ya tayin olması üzerine Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Yedek Üye Faruk YILMAZ
getirilmiştir.
12 Eylül 1980 askeri darbesinin bir silindir gibi sivil toplum örgütlerinin üzerinden geçmiş ve
bu durum Zonguldak Şubemizi de fazlasıyla etkilemiştir. Ülke çapında yaşana bir çok
tutuklama ve örgütlerin faaliyetlerine son verilmesi sonucu Zonguldak Şubemiz de birçok
aktivitesini askıya almak zorunda kalmıştır. Bu baskıcı dönemde 1981 Genel Kuruluna
sunulan çalışma raporu bir sayfa olarak kalmıştır. Bu çalışma raporunun girişinde Şubemizin
Yönetim Kurulu görev dağılımı ve istifadan bahsedilmiş ve geriye kalan yarım sayfa aşağıdaki
şekilde üyelerimize sunulmuştur.
“Önemi her geçen gün biraz daha artan taşkömürünün ülkemizde üretildiği tek yer olan
Havzamızda çalışan ve üretim süreci içinde en önemli ve sorumlu görevi yüklenmiş olan
teknik elemanların ekonomik sorunların çözümüne ilişkin çabalar bu çalışma döneminde de
devam etmiştir. Havzanın diğer teknik eleman örgütleri olan EKİ Müh. ve Mim. Der., ve
ZMMD ile beraber ekonomik taleplerimiz yetkililere iletilmiştir.
1980 bütçesinin TBMM’nde görüşüldüğü sırada yeraltı vergi bağışıklığının tüm yeraltında
çalışanlara sağlanması konusunda görüşmeler yapmak üzere EKİ Müh. ve Mim. Der., ve
ZMMD ile birlikte oluşturulan bir heyet Ankara’ya gönderilmiştir.
Bu arada EKİ Müessese Müdürlüğü’nün talebi üzerine üyelerimizin ekonomik istemlerine
ilişkin önerileri içeren bir rapor hazırlanıp, Müessese Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Raporda
özetle;
1- Fazla mesai saatlerinin arttırılması ve üyelerimiz arasında eşit dağıtımın sağlanması,
2- Giyim yardımının çek karşılığı değil para olarak verilmesinin sağlanması,
3- Yeraltı fiili hizmet zammının uygulanmasında tavan bazının esas alınması,
4- Konut sorununun çözümlenmesi ve konutların kadroya tahsis edilmesi,
5- Yan ödemelerin arttırılması konusunda EKİ’nde girişim yapması
şeklindeki görüşlere yer verilmiştir.
Bu dönem ZDMMA ve diğer akademi ve üniversitelerde maden mühendisliği eğitimi gören
öğrencilere staj ve bitirme ödevi konularında yardımcı olmak üzere Enver KARAÇAM, Ali

Seydi TATAR ve Atilla YURDAŞEN’den oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyona
fazla miktarda müracaat olmuş ve gerekli yardım sağlanmıştır.
12-16 Mayıs 1980 tarihleri arasında Türkiye II. Kömür Kongresi yapılmış olup, Türkiye III.
Kömür Kongresi için ön çalışmalara başlanmıştır.”
Bu dönemin en önemli etkinliği 12-16 Mayıs 1980 tarihleri arasında gerçekleştirilen II. Kömür
Kongresidir. Toplam 471 delegenin katıldığı ve yaklaşık 600 kişinin takip ettiği kongrede 28
bildiri sunulmuştur. Özellikle Havza’nın ve linyit kömürcülünün sorunlarını ve gelişen
teknolojilerin aktarıldığı kongrede katılımcıların yoğun bir ilgisi gözlenmiştir.
Zonguldak Şubemizin 25. döneminde gerçekleştirilen bazı önemli çalışmalar aşağıdaki gibidir.
- Bu dönem içinde Zonguldak Şube’mizce düzenlenen Türkiye II. Kömür Kongresi
Zonguldak’ta gerçekleştirilmiştir. Kongre kitabının mizanpaj ve basım işlemleri Ankara’dan
yürütülmüş, ilk Kongre’de olduğu gibi TKİ’nin olanakları kullanılarak kitap basımı
gerçekleştirilmiştir.
- Zonguldak’ta düzenlenen Türkiye II. Kömür Kongresi’ne Yönetim Kurulu’muz aldığı bir
kararla maden mühendisliği öğretimi veren (İTÜ, ODTÜ, HÜ, EÜ, EDMMA ve ZDMMA) her
okuldan 5-6 öğrenciyi delege olarak davet etmiştir.
- Zonguldak Şubemizin 25. dönem mali raporu
GELİRLER
1.1.1980 tarihinde banka mevcudu
13.1.1980 Merkez Odadan gelen
24.6.1980 II. Kömür Kongresinden
7.7.1980 EKİ Teslimatı
TOPLAM

:
:
:
:
:

5.517,32 TL.
30.000,00 TL.
30.000,00 TL.
9.998,00 TL.
75.515,32 TL.

GİDERLER
Kongre Gazete İlanı
Kongrede üyelere verilen pide ve ayran ücreti
Kongreye katılan üyelere verilen harcırah
Şükrü ÜSTÜNDAĞ harcırahı
Recep DANACIOĞLU harcırahı
Atilla YURDAŞEN harcırahı
Kömür Kongresi misafir ağırlama
Memur Aylığı
PTT Giderleri
TOPLAM

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

3.000,00 TL.
4.550,00 TL.
16.500,00 TL.
1.500.00 TL.
1.000.00 TL.
900.00 TL.
25.000,00 TL.
9.600,00 TL.
750,00 TL.
62.800,00 TL.

31.1.1981 tarihi itibarı ile banka mevcudu

: 12.715,32 TL.

XXVI. DÖNEM
(31 Ocak 1981 – 30 Ocak 1982)
12 Eylül 1980 tarihinde; “Türkiye Cumhuriyetinin varlığına, bağımsızlığına ve rejimine yönelik
fikri ve fiziki hain saldırıların olanca genişliği ve şiddetiyle süre geldiği bir ortamda milletimiz
için başkaca bir çıkış yolu kalmadığı” gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri emir ve komuta
zinciri içinde yönetime el koymuştur.
Sonra; 650 bin kişi gözaltına alınmış, 210.000 davada 230.000 kişi yargılanmış, 98.000’den
fazla insan “örgüt üyesi” olmaktan suçlanmıştır. Gazeteler 300 gün süreyle yayın yapamamış,
14 kişi açlık grevinde ölmüş, 3.854 öğretmen, 120 üniversite öğretim görevlisi ve 47 yargıcın
işine son verilmiştir. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelere geçmiş, idam cezası verilen 50
kişi asılmıştır.
Böyle bir ortamda Zonguldak Şubemizin 26. dönemi 31 Ocak 1981 Cumartesi günü saat
10.30’da EKİ Yayla Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurulla başlamıştır. Genel Kurul
aşağıdaki gündem ile toplantıya başlamıştır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Yoklama ve açılış,
Başkanlık Divanı seçimi.
Atatürk ve iş kazalarında ölen işçiler için saygı duruşu
Çağrılı konukların konuşmaları.
1980 Yılı faaliyet raporunun okunması ve tartışılması.
Aklama (İbra)
Dilek ve Temenniler,
Yeni Yönetim Kurulu seçimi,
TMMOB ve MMO Genel Kurulu için Şube temsilcilerinin seçimi,
Kapanış.

Başkan Selahattin KUMKUMOĞLU’nun kısa açılış konuşmasından sonra yoklama yapılmış ve
gündemin diğer maddelerine geçilmiştir. Başkanlık Divanı seçimine geçilerek Başkan ve
yardımcıları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Başkan
Bşk. Yrd.
Yazmanlar

Ömer YENEL
Cahit ÜLKER
Recep DANACIOĞLU
Kemal Reşit KUTLU

Divan Başkanı tarafından Atatürk ve iş kazalarında ölen maden emekçileri için yapılan saygı
duruşunun ardından üyelerden Ali KIRANG’ın bir öneri vererek gündemin dilek ve öneriler
bölümünün seçimlerden önce yapılması kabul edilmiştir.
Konuk konuşmacılardan Genel Kurula katılan Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer YENEL konuşmasında kısaca; yeraltı vergi muafiyeti, Havzadaki yatırımlar ve iş
disiplini ile ilgili açıklamalar yapmıştır. Ayrıca, madencilik bayramı, 16-21 Şubat 1981 tarihleri
arasında Bilimsel ve Teknik Kongre ile II. Kömür Kongresi kitabının basımı için yapılan

çalışmalar hakkında bilgiler vermiştir. 1980 yılı faaliyet raporunu Şube Yönetim Kurulu adına
Enver KARAÇAM delegelere aktarmış, daha sonra faaliyet raporu görüşmelere açılmıştır.
Faaliyet raporu hakkında tek söz alan üyemiz Fethi KUTLU rahatsızlığı sebebiyle konuşmasını
yazılı olarak Divan Başkanlığına vermiş, Divanca Genel Kurula aktarılan konuşmasında KUTLU
kısaca; teknik elemanların yan ödemeleri, giyim yardımının yapım şekli, yeraltı fiili hizmet
zammı, müessesede hizmet evi sorunu ve kömür kongresi ile ilgili görüşlerini belirterek, bu
derece zor bir zamanda görev üstlenen Şube Yönetim Kuruluna teşekkür etmiştir.
Bu konuşma sonrasında başka söz alan üyemiz bulunmadığı için gündemin ibra maddesine
geçilmiş ve 25. dönem Zonguldak Şube Yönetim Kurulu oy birliği ile aklanmıştır. Şube eski
Yönetim Kurulu adına Selahattin KUMKUMOĞLU Genel Kurula teşekkür etmesinin ardından
tasnif kurulu belirlenerek seçimler maddesine geçilmiştir. Üyelerimizin oyları ile Odamız
Zonguldak Şubesinin 26. dönem Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Enver KARAÇAM
Faruk YILMAZ
Atilla YURDAŞEN
Şükrü ÜSTÜNDAĞ
Baki ALTIPARMAK

38 oy
38 oy
38 oy
37 oy
30 oy

Yedek Üyeler
Nejat TANKİ
Recep DANACIOĞLU
Abdurrahman BURKAY
Abdullah ERİŞKİN
Ahmet Ali ULUDAĞ

38 oy
38 oy
38 oy
38 oy
38 oy

Gündemin diğer maddesinde Oda Genel Kuruluna katılacak Şube temsilcilerinin seçimi
yapılmış ve Genel Kurul tamamlanmıştır. Genel Kurulun ardından yeni belirlenen Yönetim
Kurulu ilk toplantısında da görev dağılımını aşağıdaki şekilde gerçekleştirmiştir.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Enver KARAÇAM
Şükrü ÜSTÜNDAĞ
Faruk YILMAZ
Baki ALTIPARMAK
Atilla YURDAŞEN

Dönem içinde Şube Yönetim Kurulunda Baki ALTIPARMAK’ın 8 Mart 1981’de ve Faruk
YILMAZ’ın 19 Aralık 1981’de Zonguldak’taki görevlerinden ayrılmaları üzerine yerlerine yedek
Üyeler Nejat TANKİ ve Recep DANACIOĞLU getirilmiştir. Yeniden belirlenen görev dağılımı
sonunda yeni Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Enver KARAÇAM
Şükrü ÜSTÜNDAĞ
Atilla YURDAŞEN
Nejat TANKİ
Recep DANACIOĞLU

Ülkemizde ve tüm dünyada en çok iş kazası ve meslek hastalığının meydana geldiği yeraltı
maden işletmeciliğinin çalışma koşullarının ağır ve tehlikeli oluşu, yeraltında çalışan işçilerin
ücretlerinin vergiden muaf tutulmasına neden olmuştur. Ancak, aynı koşullarda çalışan
teknik elemanlar yıllarca bu haktan yararlanamamıştır. Sözü edilen haksızlığın giderilmesi için
yaklaşık 20 yıldır Zonguldak Şubemizce sürdürülen uğraşıların oluşturduğu zemin üzerine,
Merkez Odamızın konunun anlatılması için devlet ve hükümet yetkilileri ile mektupla ve
doğrudan yaptığı görüşmeler sonucu, 193 sayılı gelir vergisi yasasının 23. maddesinin
değiştirilmesi ve yeraltı vergi muafiyeti kapsamına tüm yeraltında çalışanların alınması
sağlanmıştır.
Böylece; yerüstünde çalışma gerektiren işlerin dışında kalan zamanını, daha güvenli ve
sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için, yeraltında çalışan işçilerin yanında geçirmek
anlayışında olan teknik elemanların, birlikte çalıştıklarıyla aynı haklardan yararlanması
yönünde önemli bir adım atılmıştır. Uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, Şube Yönetim
Kurulumuz, EKİ Müessesesindeki uygulamaya ilişkin görüşlerini 11 Şubat 1981 tarihinde bir
rapor halinde Müesseseye sunmuştur. Raporda;
1- Yeraltında çalışma süresinin 1979-1980 yılı yan ödeme kararnamesi ile çelişmemesi
gerektiği, kararnamede bu sürenin en az 3 saat olarak belirlendiği,
2- Haftanın 5 günü ocağa giren her teknik elemanın hafta tatili ücretlerinin de vergiden muaf
tutulması gerektiği,
3- Maaş ve yanödemenin yanı sıra; ikramiye, fazla mesai ve yeraltında verilen derslere ait
ücretlerinde vergiden muaf tutulması gerektiği,
gibi görüşlere yer verilmiştir. Daha sonra uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi
hususunda Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği ile beraber, bölgelerde çalışan teknik
elemanların görüşleri de alınarak, gerek Müessese ve gerekse bölge yöneticileri ile sürekli
görüşmeler yapılmış, aksayan yanların düzeltilmesi ve farklı uygulamalardan oluşan
haksızlıkların giderilmesi için çaba sarf edilmiştir.
Ancak, çeşitli yasal engel ve belirsizlikler, diğer kurum ve müesseselerde olduğu gibi EKİ
Müessesesinde de net bir uygulamaya geçişi geciktirmiştir. Dönem sonunda dahi EKİ-TKİ
arasında uygulamaya ilişkin kesin bir görüş birliği sağlanamamış ve çalışmalara devam
edilmiştir.
Bu dönemin en yoğun çalışmalarından birisi de, yine yıllardır olduğu Zonguldak Şubemizin
gündeminde oldukça fazla yer tutan yan ödeme kararnamesi konusudur. Yan ödeme
kararnamesinin uygulanmasında, üyelerimiz arasında en büyük huzursuzluk kaynağı olan “İş
Riski” zamları, 1980 yılı kararnamesinden başlayarak 5 kademeden ödenmiştir. Bunlardan ilk
dört kademe üyelerimizi ilgilendiriyor, ancak 4. (d) sırasından iş riski zammı alanların ilk üç
sıradan iş riski zammı alamayacakları belirtilmiştir. Bu nedenle de, yeraltı kadrosunda
bulunan teknik elemanlar herhangi bir nedenle yeraltına inmeleri halinde iş riski zammı
alamamışlardır.
Bu haksızlığın giderilmesi için Şube Yönetim Kurulumuzun 1981 yılı yan ödeme kararnamesi
için önerisi;

1- 4. sıraya göre iş riski zammı alanlara ayrıca ilk üç sıraya göre iş riski zammı ödenmeli,
2- İlk iki sırasına göre verilen iş riski zammının yer altı kadrosunda çalışan teknik elemanlara
da verilip, ocağa girişe bağlantılı olarak verilen 4. sıra puanları ile 1.000 puana tamamlanması
gerekmektedir.
şeklinde olmuştur. Söz konusu öneriler Müessesece olumlu karşılanmış, ancak uygulamada,
daha önce 4. sıraya göre iş riski zammı verilen “yeraltı kadrolu” birçok teknik elemana yalnız
ilk iki sırasından iş riski zammı verilmeye başlanmış ve 1.000 puan olan risk tavanı 575 puan
ile sınırlandırılmıştır.
Sonuçları düşünülmeden yapılan ve teknik elemanlar arasında ayrıcalık ve huzursuzluk
yaratan bu uygulamanın düzeltilmesi için EKİ Müessesesi ile Zonguldak Şubemizin yaptıkları
görüşmelerle, kapsam dışı bırakılan teknik elemanların yeniden 1.000 puan kapsamına
alınması için Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.
Bu dönem Havzada TKİ Yönetim Kurulunun 4 Aralık 1981 tarih ve 2822/2636 sayılı kararı ile 1
Mart 1982 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yeni bir “Hizmet Evleri Yönetmeliği”
yayınlanmıştır. Yönetmeliğin birçok aksaklık içerdiği ve EKİ Müessesesi yapısına uymadığı
gözlenerek, aksaklıkların saptanması için; EKİ Müh. ve Mim. Der. ve ZMMD ile birlikte
Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuzun da katıldığı bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon
çalışmaları derlenip bir raporla EKİ’ye sunulmuştur. Raporda;
a) Eski yönetmeliğin gerek içerdiği aksaklıklar, gerekse amaca uygun ve sağlıklı uygulanmayışı
sonucu huzursuzluk yarattığı,
b) Yeni yönetmeliğin hazırlanmasında iş yerlerinin niteliği, iş ve çalışma koşullarının göz
önüne alınmadığı,
c) Ana amacı kömür üretimi olan bir müessesede 24 aralıksız üretken olan servislerin
denetim ve iş takibinden sorumlu olan teknik elemanların tahsis kapsamının dışında
bırakılmasının açıklanamayacağı,
d) Müessesenin üretim kapasitesi, yerleşim genişliği, yerel mahrumiyeti, karmaşık ve
zincirleme yapısı ve iç gerçeklerinin iyi değerlendirilmesinin zorunluluğu,
vurgulanarak yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmiş ve;
1- Hizmet evi dağıtımının “kişisel takdire” bağlı olmaksızın yapılması gerektiği,
2- Göreve tahsis kapsamının genişletilmesi gerektiği,
3- teknik elemanların tamamının “göreve tahsisli hizmet evlerinden yararlanacaklar”
kapsamına alınması gerektiği,
savunulmuştur.
Akademi ve fakültelerde maden mühendisliği eğitimi gören öğrencilerin, staj ve bitirme
ödevleri konularında karşılaşacakları sorunların çözümüne yardımcı olmak üzere 1980 yılı
çalışma döneminde oluşturulan komisyon bu dönemde de çalışmalarını sürdürmüş ve
müracaat eden öğrencilere gerekli yardım sağlanmıştır. Değişik zamanlarda staja başlamanın
“bilgilenme ve denetimi aksattığı” gözlenerek, grup halinde başlama veya belli aralıklarla

başlama konusu EKİ İnsangücü-Eğitim Müdürlüğüne önerilmiş, eğitim kurumları ile temasa
geçilmesi talep edilmiştir.
Diğer taraftan, özellikle Zonguldak dışından gelen stajerlerin barınma sorununun çözümü için
EKİ İnsangücü-Eğitim Müdürlüğü yurtlarından yararlanma konusunda EKİ Eğitim Müdürlüğü
ile görüş birliğine varılmıştır.
Dönem içinde, Zonguldak Şubemizce düzenlenen Kömür Kongrelerinden 3.sünün 10-14
Mayıs 1982 tarihinde gerçekleştirilmesi amacıyla, III. Kömür Kongresi Yürütme Kurulumuzun
sürdürdüğü çalışmalar son aşamasına getirilmiştir.
Kongre duyurusunun, dünya madenciliğinde önemli yeri olan dört adet yabancı dergide
yayınlanmasının sağlanmış olması, gerek yurtiçi ve gerekse de yurt dışından, kömür
madenciliği ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan birçok kuruluşun kongreye büyük bir ilgi
duymasını sağlamıştır. Bu çalışmaların ardından, dönem sonu itibarı ile Kömür Kongresine 45
adet tebliğ başvurusu olmuş ve bu tebliğlerin 11 tanesi yurtdışından gelmiştir.
Türkiye III. Kömür Kongresi hazırlıklarının yanı sıra, Türkiye II. Kömür Kongresi Tebliğler
Kitabı’nın TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından basılması yönündeki Şubemiz çalışmaları
olumlu sonuç vermiş ve bastırılan bu kitap Kongreye katılan delegelere gönderilmiştir.

XXVII. DÖNEM
(31 Ocak 1982 – 21 Ocak 1984)
Zonguldak Şube 27. dönemi 31 Ocak 1982 Cumartesi günü saat 10.30’da EKİ Yayla Sinema
Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul ile başlamıştır. Açılışın ardından Genel Kurul Divanı
aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Başkan
Bşk. Yrd.
Yazmanlar

Ömer YENEL
Lütfi ÇALLI
Vedat DİDARİ
Kemal Reşit KUTLU

Divan Başkanı tarafından Atatürk ve iş kazalarında ölen maden emekçileri için saygı duruşu
gerçekleştirilmiş ve gündem gereği davetlilerin konuşmaları maddesine geçilmiştir.
Konuklardan ilk olarak Maden-İş Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Yekta KALAFAT söz alarak
kısaca; Maden İşçileri Sendikası olarak maden mühendislerinin sorunlarını bildiklerini ve
sorunların çözümünde her zaman yanımızda olacaklarını belirtmiştir.
Daha sonra söz alan EKİPDEN Başkanı Enver BAYAN Genel Kurulumuzu kutlayarak, TKİ Genel
Müdürlüğünün giyim, lojman ve kömürle ilgili çalışanları tedirgin edici kararlarından söz
etmiş, Derneğinin bu ve benzeri konularda dönem içinde Maden Mühendisleri Odası ile
birlikte hareket edeceğinden bahsetmiştir.

Genel Kurulda; Şube Yönetim Kurulu çalışma raporu Yönetim Kurulu adına Nejat TANKİ
tarafından delegelere aktarılmış ve çalışma raporu Divan tarafından üyelerin eleştirilerine
açılmıştır. Bu konuda söz alan üyelerimizden Fethi KUTLU ve Enver AYGÜN, geçtiğimiz dönem
gerçekleştirilen çalışmaların yeterli olmadığını, ülkemizin zor bir dönemeçten geçtiği
bugünlerde Odamız faaliyetlerinin çok zor şartlarda gerçekleştirildiğini bildiklerinden
bahsederek, yeni maden mühendislerinin iş bulmakta çektikleri sıkıntılardan söz etmişlerdir.
Oy birliği ile aklanan 26. dönem Şube Yönetim Kurulumuz, üyelerimize teşekkür etmiştir.
Dilek ve temenniler maddesinde söz alan Ömer YENEL, mesleki ve ülke ile ilgili konuların
Zonguldak’taki kuruluşlar arasındaki sıkı ilişkiler sayesinde üstesinden gelinebileceğini
belirtmiştir. Konuşmasında ayrıca;
“Yeraltı vergi muafiyetinin uygulanmasında sorunlar olacağını baştan beri biliyorduk.
Konunun doğru çizgiye ulaşmasında EKİ’nin önder bir rol üstleneceği gözlenmektedir ve şu
anda çok farklı uygulamalar söz konusudur. Fakat buna rağmen yeraltında çalışanlar
kavramının kabul edilmesi sevindiricidir.
(...) Lojman, giyim, kömür sorununa birlikte çözüm bulunması ve haksızlıkların giderilmesi
gerekeceğine inanıyorum.
Yeni mezunların iş bulması konusunda üyelerimizin çektikleri sıkıntıların bizler de farkındayız.
Bu yıl ilk defa mezunların büyük bir bölümü işe giremedi. Bu durum ihtiyaç yokluğundan değil,
kadro yokluğundan kaynaklanıyor. TKİ’den alınan bilgiye göre konu daha büyük boyutlara
ulaşıyor. Linyit prevüsü çok arttırıldığı halde kadro verilmemesine TKİ Yönetim Kurulu eleman
alınmaması konusunda diretiyor.” demiştir.
Ömer YENEL’in ardından söz alan üyelerimizden Tahsin KÜMESU, Fethi KUTLU, Gündüz
YEREBASMAZ, Enver AYGÜN, Ali KIRANG ve Mustafa KAVRUK özetle; maden kanunu
konusunda Odamızın yeterince çalışma yapamadığını, işsiz kalan maden mühendisleri için
Maliye Bakanlığına baskı oluşturarak kadro alınması gerektiği, gelişen ve çeşitlenen bazı
branşlarda maden mühendislerinin istihdam edilebilineceği, EKİ’de gerçekleştirilen çeşitli
atamalarda liyakate önem verilmediğinden bahsetmişlerdir.
Daha sonra gündemin seçimler maddesine geçilmiş ve 55 üyemizin katıldığı seçimler
sonucunda Zonguldak Şubemizin 27. dönem Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde
oluşmuştur.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Mustafa COŞKUN
Enver KARAÇAM
Atilla YURDAŞEN
Nejat TANKİ
Abdurrahman BURKAY

53 oy
52 oy
52 oy
50 oy
35 oy

Yedek Üyeler
Vedat DİDARİ
Tarık DEMİREL
Abdullah ERİŞKİN
Birol KIŞLAOĞLU
Fethi KUTLU

48 oy
45 oy
41 oy
38 oy
33 oy

Gündemin diğer maddesinde Oda Genel Kuruluna katılacak Şube temsilcilerinin seçimi
Yönetim Kurulunca tespit edilmesi, ayrıca kendiliğinden arzu edenlerin iştirakı oy birliği ile
kabul edilerek Genel Kurul tamamlanmıştır. Zonguldak Şube 27. Genel Kuruluna aşağıda
yazılı üyelerimiz katılması kararlaştırılmıştır.
İsmail AÇIK
Mustafa AFAN
Turgut AĞAR
Zekai AKÇAN
Mehmet AKSOY
M. Zekai AKTAN
Ferit AVAR
Erdoğan AYARTEPE
Bülent BAHADIR
İdris BAŞ
Ayhan BAYHAN
Yılmaz BERKER
Havva BULTAN
Abdurrahman BURKAY
Durmuş CANPOLAT
İhsan CENGİZ
A. İhsan CERRAHOĞLU
Mehmet ÇEBİ
Necati ÇOLAK
Mustafa ÇOŞKUN
Recep DANACIOĞLU

Remzi DEMİR
Tarık DEMİREL
Ahmet DEMİROĞLU
Vedat DİDARİ
Niyazi DÖNGEL
Ahmet DÖRTTEPE
Abdullah DÜNDAR
Fethi ERGÜDER
Abdullah ERİŞKİN
Sait Arman GÜNERİ
Kenan KALAVA
Enver KARAÇAM
Pakize KARAÇAM
Ahmet KAYNAR
Ali KIRANG
Ş. Birol KIŞLAOĞLU
Mehmet KIZILAY
Erdal KÖSE
K. Reşit KUTLU
Yılmaz OKTAY
Bülent ORAL

İrfan PEHLİVAN
O.Nuri PEKİN
Muhittin ÖNK
Sabahattin ÖZERTEN
Atalay ÖZLEYEN
Nedim ÖZTURAN
İdris SAĞLAM
Mehmet SOYER
Abdülaziz ŞENEL
Nejat TANKİ
Özgen TAŞDEMİRCİ
Mehmet TUTAL
Ahmet Ali ULUDAĞ
Saim ÜLGÜDÜR
Cahit ÜLKER
Şükrü ÜSTÜNDAĞ
Abdullah YALÇINKAYA
Sefail YAPRAK
Sermet YARGICI
Gündüz YEREBASMAZ
Şakir YURDAKUL
Akın YÜRÜTEN

Genel Kurulun ardından yeni belirlenen Yönetim Kurulu ilk toplantısında da görev dağılımını
aşağıdaki şekilde gerçekleştirmiştir.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Enver KARAÇAM
Abdurrahman BURKAY
Atilla YURDAŞEN
Nejat TANKİ
Mustafa ÇOŞKUN

Zonguldak Şubemizce düzenlenen ve giderek uluslararası bir nitelik kazanan Kömür
Kongrelerinin III. sü 10-14 Mayıs 1982 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. EKİ İnsangücü Eğitim
Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Kongrede, 6’sı yabancı olmak üzere toplam 47
tebliğ sunulmuş ve Kongreyi 448 delege takip etmiştir. Kömür Kongresi’nin açılışında söz alan
Zonguldak Şube Başkanımız Enver KARAÇAM aşağıdaki konuşmayı yapmıştır.
“Sayın Konuklar, Sayın Basın Mensupları, Sayın Delegeler,

Ölümü ile yaralanması ile, gazı ile tozu ile, dünyanın en ağır ve en tehlikeli iş kolunda üretilen
kömürün; ev yakıtından enerjiye, demir-çelikten kimyaya, sanayiinin her alanında ve ülke
ekonomisindeki önemi çok açıktır. Bu önem, dış satımımızı kendi dış alımına eşdeğer kılıp, öz
kaynaklara ve özellikle kömüre yönelmeyi getiren petrol bunalımından sonra daha da
artmıştır.
Bugün; daha sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarında, daha eğitilmiş çalışanlarla, gelişen
teknolojiyi yakından izleyip ayak uydurarak daha verimli üretime yönelmeliyiz. Ve kuşkusuz
sonlu olduğunu unutmadan çok daha özenle tüketmeliyiz.
Ve yine unutmamalıyız ki; ancak bir kez kullanılabilmesi ve sonlu olması, tüm yeraltı
kaynaklarımızda olduğu gibi, kömürde de alınacak her karar ve yapılacak her uygulama hem
bugünkü nesil, hem de gelecek nesiller adına yapılmaktadır. Bu nedenle; yönetimden
planlamaya, yatırımdan üretime, kısa vadeli güncel kazançlar uğruna yapılacak her uygulama,
uzun vadede yarardan çok zarar getirecektir.
İşte; arama, planlama, üretim, tüketim, kısaca kömürün alabildiğine tartışılabileceği bir
ortam oluşturmak amacıyla düzenlenen Kömür Kongrelerimizden III.sünü ulusal kömür
politikamıza ışık tutabilmesi dileğiyle açıyorum.
Kongremizin oluşmasındaki katkı ve çalışmaları için, öncelikle sayın Vali Galip DEMİREL ve
sayın Danışma Meclisi Üyesi Cemil ÇAKMAKLI olmak üzere, tüm kişi ve kuruluşlara ve
Yürütme Kurulu ile diğer kurullarda görev alan arkadaşlarıma Yönetim Kurulu adına teşekkür
eder, saygılar sunarım.”
İlk kez bu kongrede, kongre kapsamında sunulan tebliğleri içeren kitap bastırılarak delegelere
dağıtılmıştır. III. Kömür Kongresinde Oda Yönetim Kurulumuzun kararı ile maden
mühendisliği öğretimi veren üniversitelerimizden 5’er öğrenci Kongreye delege olarak davet
edilmiş ve Kömür Kongresine Odamız adına Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa KAVRUK,
Muhterem KÖSE, Asım KUTLUATA ve Ercüment YALÇIN katılmışlardır.
Bu dönem üyelerimizin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin EKİ-TTK ve TKİ yetkilileri ile
yapılan çeşitli görüşmelere rağmen somut adımlar atılamamıştır. Geçmiş dönemde olduğu
gibi; yeraltı vergi bağışıklığı, fazla mesai ve ev dağıtımında bölgeden bölgeye değişen farklı ve
keyfi uygulamalar gözlenmiş ve bunlar zaman zaman üyelerimiz üzerinde baskı aracı olarak
kullanılmıştır. İdari tasarruflar, yer yer üyelerimizin birlik ve beraberliğini bozucu boyutlara
ulaşmıştır.
Bu çalışma döneminde özellikle Kozlu ve Üzülmez bölgelerinde bu konuda yoğun olaylar
yaşanmıştır. Şube Yönetim Kurulumuz, kömür madenciliği gibi dünyanın en güç ve en ağır
görevini yürüten ve en tehlikeli koşullarda bir arada çalışmak zorunda olan maden
mühendisleri arasında bir birlik oluşturmanın önemini her fırsatta vurgulamış, bu konuda
üzerine düşen görevi yapmaya çalışmıştır.
Bu dönem EKİ-TTK’da binlerce kişinin bedelsiz aldığı “yakımlık kömür” üyelerimizin bir
bölümünün çözüm beklediği bir sorun olarak Şube Yönetim Kurulumuzun önüne çıkmıştır.
Yaklaşık on kadar üyemiz kendi ürettikleri kömürden yararlandırılmamışlardır.

Havzada o yıllarda, bir maden mühendisi birden çok göreve bakarken, vardiyalar teknik
denetimden yoksunken birçok üyemiz işçi olarak çalıştırılmıştır. Bu sorunların tamamı dönem
içinde EKİ-TTK yöneticilerine iletilmesine ve sorunlar için çözüm önerileri sunulmasına
rağmen önemli adımlar atılamamıştır.
Yine dönem içinde maden mühendisliği eğitimi gören öğrencilerin, staj ve bitirme ödevi
konularında karşılaştıkları sorunların çözümüne çalışılmıştır. Staja başlama ve bitiş
tarihlerinin topluca olması konusunda yapılan girişimlerden olumlu sonuç alınamamıştır.
Bunun yanında özellikle Zonguldak dışından gelen öğrencilerin barınma ve yemek sorunlarına
çözüm bulunamamıştır.
Zonguldak kömür havzasının, iş kazaları yönünden farklılığı dönem içinde, 1983 yılında iki kez
yaşanmıştır. İş kazalarının sorumluluğunu, Havzanın özgün koşullarını görmezlikten gelip,
maden mühendislerine yüklemek eğilimi daha da artmıştır. EKİ Müessesesi Armutçuk
Bölgesi’nde meydana gelen kaza ile ilgili olarak incelemelerde bulunmak üzere Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KAVRUK ve Yazman Üye Asım KUTLUATA görevlendirilmiştir
Bu dönem Armutçuk ve Kozlu’da meydana gelen iki iş kazasında birçok maden emekçisinin
hayatını kaybetmesi ile beraber Zonguldak Şubemizin etkin üyelerinden Halil Hilmi KURUL’da
vefat etmiştir. Bu kazaların ardından EKİ-TTK Müessesesi ile çeşitli görüşmeler yapan Şube
Yönetim Kurulumuz, iş kazalarının nedenleri ve alınabilecek önlemler konusunda kuruma bir
rapor sunmuştur. Bu raporda;
“- “İş güvenliği eğitimi” titizlikle ve çok sıkı biçimde uygulanmalıdır.
- “Varolan bilgi birikimi” yaygınlaştırılmalı, hizmet içi eğitime gereken önem verilmelidir.
- “Vardiya Mühendisliği” kesinlikle uygulanmalı, bunun için yeterince teknik eleman istihdam
edilmelidir.
- Araştırma-Geliştirme Birimi içinde iş güvenliğine ayrıca yer verilmelidir.
- Havza koşullarına uygun mekanizasyonun geliştirilmesine çalışılmalıdır.
- Hazırlıklara öncelik tanınmalı, yanmaya yatkın damarda ilerletimli çalışma, kalın
damarlarda göçertmeli çalışma yasaklanmalıdır.
- Denizaltı çalışma biçimi bilimsel olarak saptanmalı gerekli tüzük ve yönetmelikler
hazırlanmalıdır.
- İş güvenliği birimleri üretimden ayrı olarak örgütlenmeli ve yaptırım yetkisi ile
donatılmalıdır.
- Geçmişte olmuş tüm kazaların oluş biçim ve nedenleri ayrıntıları ile ilgililere aktarılmalıdır.

- Üretim birimleri arasında gözlenen uygulama farklılıkları giderilmeli, mümkün olduğunca
tek tip uygulama sağlanmalıdır.
- Özellikle yeraltında kullanılan ölçü araç ve gereçlerindeki gelişmeler yakından izlenip,
yeniliklerin hızla Havzaya aktarımı sağlanmalıdır.”
denilmiştir.
Zonguldak Şubemizin 28. döneminde gerçekleştirilen bazı önemli çalışmalar ve yaşanan
gelişmeler aşağıda sıralanmıştır.
- 96 sayılı KHK ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 10 Ekim 1983 tarihinde
kurulmuştur. TTK Ana Statüsü Resmi Gazetede yayımlanarak TKİ bünyesinden ayrılıp
günümüze kadar ayrı bir Genel Müdürlük olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.
- Zonguldak Şubemizce iki yılda bir düzenlenen ve giderek uluslararası bir boyut kazana
Kömür Kongrelerinin IV. sünün hazırlıklarına dönem içinde başlanmıştır.

XXVIII. DÖNEM
(21 Ocak 1984 – 25 Ocak 1986)
Zonguldak Şube 28. Olağan Genel Kurulu 21 Ocak 1984 Cumartesi günü ve seçimler 22 Ocak
1984 günü Zonguldak Maden Mühendisleri Derneğinde gerçekleştirilmiştir. Saat 10.30’da
başlayan Genel Kurul aşağıdaki gündemle toplanmıştır.
1
2
3
4
5
6
7
8

-

Yoklama ve açılış
Başkanlık Divanı seçimi
Saygı duruşu
Çağrılı konukların konuşmaları
Çalışma raporunun okunması ve tartışılması
Aklama
Dilek ve temenniler
Kapanış

Yapılan yoklama sonucu 221üyemizin bulunduğu Zonguldak Şubemizin Genel Kuruluna
toplam 69 üyemizin katıldığı tespit edilmiştir. Daha sonra Başkanlık Divanı aşağıdaki şekilde
oluşturulmuştur.
Başkan
Bşk. Yrd.
Yazmanlar

Mustafa KAVRUK
Cihangir ERGENE
Ahmet DÖRTTEPE
Bülent BAHADIR

Saygı duruşunun ardından Şube Genel Kurulumuza katılan konuklardan Genel Kurula hitap
etmek isteyen olmamıştır. Çalışma raporu Şube Yönetim Kurulu adına Abdurrahman BURKAY
tarafından okunmuş ve Divan Başkanlığınca tartışmaya açılmıştır.
Çalışma raporu üzerine söz alan üyelerimiz İhsan CENGİZ, Özgen TAŞDEMİRCİ ve Remzi
DEMİR özetle; Havzada vardiya mühendisliğinin gerekliliğinden, Üretim bölümleri ile emniyet
bölümlerinin iyi bir koordinasyon içinde olmaları gerektiği, üretim zorlamasının iyi analiz
edilmesini, iş ve işçi güvenliğinin mutlaka iyi bir eğitim çalışması ile sağlanması gerekliliği ve
Havzada mühendis, işçi ve malzeme yokluğunun kazaların baş sebebi olduğunu
vurgulamışlardır. Bu bölümde söz alan Özgen TAŞDEMİRCİ; “maden mühendisleri çok büyük
uğraşılar verdi, fakat yenilmek üzereler, çünkü devamlı ödünler veriliyor. Havzada mühendis
bileşimi uygun değil. Mühendis sayısında maden mühendisi az üretimin yükünü çekenlere
daha iyi imkanlar sağlanmalıdır. İşçi alımında ve mevcut işçilerin ustalığa geçirilmesinde
teşvik unsuru olmalıdır. Maden mühendisi nezaretçinin yerini alması gerekir.” demiştir.
Eleştiriler üzerine söz alan Şube Yönetim Kurulu Başkanı Enver KARAÇAM; “Aynı özellikleri
taşıyan damarlarda aynı tip üretim yöntemi kullanılmalıdır. Örneğin dolgu çalışması gereken
bir damar yer yer göçertmeli olarak çalışıyor. Yeknesaklıkla bunu belirtmek istiyoruz. Bu güne
dek herkesin çok iyi bildiği soru “kaç ton” olmuştur. Biz bunun “kaç liraya, ne zamana kadar”
ve “neye rağmen” gibi sorularla birleşmesini istiyoruz.
Zorlamaya gelince. Çalışma raporu bir bütün olarak ele alınmalıdır. Tek başına “zorlama”
sözcüğü üzerinde durmak doğru değildir. Biz zorlama ile bir ton fazla kömür çıkartmayı
anlamıyoruz. Şunu anlıyoruz; bugüne dek Havzada izlenen yatırım politikası geliştirmeye
yönelik değildir. Havzada yetişkin elemanın gücüne seyirci kalınmıştır. Kalifiye eleman sıkıntısı
vardır. Üretim politikasında izlenen yol günlük hesapları geçiştirme biçiminde olmuş ve
Havzada bugüne gelinmiştir.
İşte geciken yatırım, geciken yeni teknoloji, geciken eleman alımı, yanlış istihdam politikası,
yanlış üretim yöntemleri, çözülemeyen sosyal sorunlar, eğitim ve teknik denetim
yetersizliğine rağmen kömür çıkıyorsa bu zorlamadır. Yoksa gerekli koşullar sağlandıktan
sonra çıkarılmak istenen bir ton fazla kömür değil.
Konuşmacılar vardiya mühendisliği konusunu ele aldılar. Vardiya mühendisliği işlerse mutlaka
iyi olur. Bir de değinilmeyen konular var. Bunlar işsizlik sorunu, işçi mühendis sorunu.
Kurumda çalışanların sorunları da var. Vergi bağışıklığı, fazla mesai üyelerimiz üzerinde baskı
aracı olarak kullanılıyor.” demiştir. Enver KARAÇAM’ın konuşmasından sonra Divan
Başkanlığı çalışma raporunu Genel Kurulun onayına sunmuş ve üyelerimizin tamamının oyları
ile aklanmıştır.
Genel Kurulun dilek ve temenniler bölümünde söz alan üyelerimizden Levent SAVAŞ, Enver
KARAÇAM, Zekai AKTAN, Özgen TAŞDEMİRCİ ve İhsan CENGİZ kısaca; Odanın önemi ve
işlevini yeni üyelerimize iyice aktarılması gerektiği, üyelerin Oda çalışmalarına daha etkin
katılması gerektiği, Odaya her anlamda sahip çıkılması gerektiği ve mühendislerin birlik ve
beraberlik içinde bulunmaları gerektiğinden söz etmişlerdir.

Daha sonra Şubemizin 28. döneminde Yönetim Kuruluna adaylığını koyan adaylar
belirlenmiştir. Ertesi gün yapılan seçimler sonucunda;
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Enver KARAÇAM
Şakir YURDAKUL
Abdurrahman BURKAY
Atilla YURDAŞEN
Sefail YAPRAK

65 oy
65 oy
62 oy
62 oy
61 oy

Yedek Üyeler
Ahmet DÖRTTEPE
Berrin HASAR
Adnan ÖZKAYA
Ferit AVAR
Gündüz YEREBASMAZ
Mehmet ÇEBİ

55 oy
55 oy
55 oy
50 oy
48 oy
22 oy

almışlardır. Genel Kurulun ardından yeni belirlenen Yönetim Kurulu ilk toplantısında da görev
dağılımını aşağıdaki şekilde gerçekleştirmiştir.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Enver KARAÇAM
Abdurrahman BURKAY
Atilla YURDAŞEN
Şakir YURDAKUL
Sefail YAPRAK

Bu döneme ait çalışma raporu elimizde bulunmadığından, döneme ait gerçekleştirilen
çalışmalar ve yaşanan önemli olaylar hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Zonguldak
Şubemizin 28. dönemine ait bilgiler Odayla yapılan yazışmalar, Oda çalışma raporunda ve
Madencilik Dergisinde yer alan küçük bölümlerden oluşmaktadır.
Şubemizin 28. dönemi içinde gerçekleştirilen en önemli olay Zonguldak şubemizin kendi
yerine kavuşmasıdır. Ankara’nın yanı sıra Zonguldak’ta açılması düşünülen lokal ise, TTK’nun
liman caddesindeki, daha önce Maden Mühendisleri Derneği ve Şubemizin ortaklaşa
kullandığı yerin kullanım hakkını Odamıza vermesiyle gerçekleşmiştir. İçinde birçok etkinliğin
bir arada yapılabildiği bu yer, Zonguldak Şubemizce, Zonguldak’taki meslektaşlarımızın ve
TTK Genel Müdürlüğü’nün büyük katkıları ile düzenlenmiş ve hizmete sunulmuştur. Halen
Şube merkezi ve lokal olarak kullanılan bu bina Atatürk’ün Zonguldak’a ayak bastığı iskelenin
hemen yanında yer almaktadır.
Bu konuda TTK yetkilileri ve Şubemiz arasında yapılan protokol yazısı Odamız arşivinde
bulunmakta ve aşağıdaki gibidir.
PROTOKOL
Türkiye Taşkömürü Kurumu S.S. Zonguldak Taşkömürü İşletme Müessesesine ait olan Liman
Caddesi’ndeki 6 no.lu bina TTK Yönetim Kurulu’nun 11 Ocak 1985 gün ve 7 sayılı kararı ile
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’ne aşağıdaki şartlarla tahsis edilmiştir.
1 – Adı geçen bina ücretsiz olarak tahsis edilmiştir.

2 – Maden Mühendisleri Odası’nca TTK Üst Yöneticilerinin lokale üye olabilmeleri
sağlanacaktır.
3 – Binaya ileride ihtiyaç duyulduğu takdirde Oda’ca bina, Kuruma iade edilecektir.
22 Ocak 1985
Teslim Alan
TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi Adına
Başkan
Enver KARAÇAM
(İMZA)

Teslim Eden
TTK Sınırlı Sorumlu
Zonguldak Taşkömürü
İşletme Müessesesi
Gürsel TUNAY
Müessese Müd. Yrd.
(İdari-Mali)
(İMZA)

TTK Sınırlı Sorumlu
Zonguldak Taşkömürü
İşletme Müessesesi
Sadettin AKAN
İdari ve Resmi İşler
Şube Müdürü
(İMZA)

Bu gelişmenin ardından Zonguldak Şubemiz binanın çeşitli eksikliklerinin giderilmesi ve
demirbaş alımı için Odamızdan maddi yardım talep etmiştir. Bunun üzerine Oda Yönetim
Kurulumuz almış olduğu kararda, “Zonguldak Şubeye Lokal açma yetkisi verilmesine ve lokal
demirbaş alımları için 1.000.000 TL. gönderilmesine,” demiştir.
Lokalde çalıştırılmak üzere daha önce işe alınan Osman KÜLSOY, toplam 20.000 TL. aylıkla
Lokal sorumlusu olarak atanmıştır.
Bu döneme ait bir diğer evrakta Odamıza gönderilen ve Zonguldak Şubemize ait Dünya
Madenciler Günü kutlamaları davetiyesidir. Bu davetiyede Dünya Madenciler Günü’nün 8
Aralık 1984 tarihinde ZTİ Müessesesinin Fener Lokalinde kutlanacağı belirtilmektedir.
Türkiye 4. Kömür Kongresi 7-11 Mayıs 1984 tarihleri arasında Zonguldak’ta
gerçekleştirilmiştir. Mehmet TUTAL, Abdurrahman BURKAY, Vedat DİDARİ, Kemal SARI, Asım
KUTLUATA, Kemal R. KUTLU, Gündüz YEREBASMAZ, Durmuş CANPOLAT ve Mehmet
LEKİLİ’den oluşturulan Kömür Kongresinde, 11’i yabancı olmak üzere toplam 32 bildiri
sunulmuş ve Kongreyi 392 delege takip etmiştir.
Kongre kapsamında “Maden Makine, Alet ve Teçhizat Sergisi” düzenlenmiş, ayrıca slayt ve
film gösterileri gerçekleştirilmiştir. 4. Kömür Kongresine, Kongre Yürütme Kurulları’nın da
görüşleri alınarak Üniversitelerin Maden Mühendisliği Bölümleri’nden 5’er öğrencinin yatak
ve yol masrafları Odamızca karşılanmak üzere davet edilmiştir.

XXIX. DÖNEM
(26 Ocak 1986 – 23 Ocak 1988)
Zonguldak Şubemizin 29. Genel Kurulu 25-26 Ocak 1986 tarihlerinde Zonguldak’ta
gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul tutanakları elimizde bulunmadığı için Genel Kurulda yapılan
çalışmalar ve yeni Şube Yönetim Kuruluna görev olarak verilen talimatlardan haberdar

değiliz. Bu döneme ait yazabildiklerim 29. dönem Şube çalışma raporu ve Odamızla yapılan
birkaç yazışmadan toparlayabildiklerimden oluşmaktadır.
26 Ocak 1986 tarihinde gerçekleştirilen seçimler sonucu 29. dönem Zonguldak Şube Yönetim
Kurulumuz aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Asil Üyeler
Abdurrahman BURKAY
Adnan ÖZKAYA
Mustafa KARAÇAY
Enver KARAÇAM
Sefail YAPRAK

Yedek Üyeler
Ali KIRANG
Şükrü ÜSTÜNDAĞ
Ferit AVAR
Bülent ORAL
Ertuna TEZCAN

Çalışma raporundan öğrendiğimiz kadarı ile 26 Ocak 1986 tarihinde gerçekleştirilen seçimler
sonucu Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Enver KARAÇAM
Abdurrahman BURKAY
Sefail YAPRAK
Adnan ÖZKAYA
Mustafa KARAÇAY

Şubemizin bu döneme ait kayıtları incelendiğinde 28 Temmuz 1987 tarihinden sonra Yönetim
Kurulu Üyesi olarak Erdal KÖSE’nin adına rastlanmaktadır. Yine Oda Genel Merkezi’nin 30.
dönem çalışma raporunda da Erdal KÖSE Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Üyesi olarak
gözükmekte, ancak seçimle gelen diğer 5 Yönetim Kurulu üyesinin adı da gözlenmektedir.
Yine Zonguldak Şubemizin kayıtlarında 8 Temmuz 1987 tarihinden sonra Adnan ÖZKAYA’nın
adına rastlanılmamaktadır. Bu açıklamalar çerçevesinde büyük olasılıkla belirtilen tarihten
hemen önce Zonguldak Şubemizde bir istifa gerçekleştiği sonucu çıkmaktadır. Ayrıca, dönem
içinde Şube Yönetim Kurulunun önerisi ile Oda Yönetim Kurulunca Amasra Temsilciliği’ne O.
Nuri PEKİN, Armutçuk temsilciliğine Süleyman ÖZGÜL atanmıştır.
Zonguldak Şubemizin bu dönem içindeki en önemli faaliyeti Şube Lokalinin üyelerimizin istek
ve talepleri doğrultusunda düzenlenerek hizmete açılması olmuştur. Bu konuyu çalışma
raporunda Şube-Üye başlığı altında belirten Şube Yönetim Kurulumuz aşağıda belirtilen
tanımlamayı yapmıştır.
“Her kuruluşta olduğu gibi meslek kuruluşlarında da etkinliğin ve aktivitenin temel öğesi,
kuşkusuz, Şube Yönetim Kurulu,üye etkileşiminin varlığı ve sürekliliğidir. Bunun zemini de
üyelerin bir araya gelebildikleri lokallerdir. Şube Yönetim Kurulumuz, bu anlayışla, 1986 yılı
başlarında Şube’ye (Odaya) tahsis edilen binanın düzenlenmesine ve üyelerin hizmetine
sunulmasına öncelik tanınmış ve lokal 3 Mayıs 1986 tarihinde resmen hizmete açılmıştır.
Lokalden, başta maden mühendisleri olmak üzere, TMMOB’ne bağlı Oda üyelerinin ve
mesleğe hazırlanmalarında olumlu katkısı olabileceği düşüncesi ile maden mühendisliği son
sınıf öğrencilerinin yararlanması uygun görülmüştür.

Lokal hizmetlerinin yürütümüne ilişkin bir anket düzenlenerek üyelerin görüşleri alınmıştır.
Lokal hizmetlerinde, genel eğilimin; “en iyi, en ucuz, en kaliteli” hizmetten yana olması son
derece doğaldır. Ancak, lokal hizmetlerindeki aksaklıklara, sözü edilen özelliklerin bir araya
getirilmesinin güçlüğünü değerlendirip; “kendi yerimiz, evimiz” olmasının hoşgörüsü içinde
yaklaşmak gerektiği kanısındayız.
Oda-Üye ilişkilerinde temel amaç, mesleki ve sosyal sorunlar çerçevesinde Oda ile üyeler
arasında ve üyelerin kendi aralarında iletişim sağlanmalıdır. Bu nedenle Yönetim Kurulumuz
(Şube), ayrıntılarının daha sonraki bölümlerinde açıklandığı (tanışma, vardiya
mühendislerinin sorunları) bir dizi toplantılar düzenlenerek bu bağı sağlamaya çalışmıştır.
Bu konuda vurgulanması gereken ve gelecek açısından sevindirici olan yön; mesleğe yeni
atılarak, gerek diğer kuruluşlarda gerekse Havza’da işe başlayan meslektaşlarımızın üye olma
zorunluluğu olmamasına karşın, camiamıza katılmaları, Şube etkinliklerine katılımın giderek
artması ve Odaya sahip çıkan üyelerimizin her geçen gün çoğalmasıdır.”
Ayrıca, 29. dönem çalışma raporunun “Mesleki ve Sosyal Sorunlar” başlığı altında üyelerimize
aktarılan çalışmalar kapsamında;
“Üyelerimizin tamamına yakınının çalıştığı TTK başta kentle özdeşleşmesi olmak üzere, yoğun
ekonomik, politik, sosyal baskılar nedeni ile olması gereken etkinlik ve yetkinliğe
ulaşamamıştır. Bugün TTK’nun yatırım, istihdam, üretim, ekonomik ve yönetsel sorunların
varlığı ve boyutu kimse tarafından yadsınmamaktadır.
Kuşkusuz, üyelerimizin sorunlarını bu bütün dışında ele almak olanaksızdır. Ancak; “kesin
çözüm” olmasa da “kısmi çözümler” bulunabilecek bir dizi sorunlar da vardır. Bu yapı içinde
bile, Kurumda; bir telefon, ev, araç, giysi vs. gibi konuların sorun olma özelliğini taşımaları
düşündürücüdür.” denilmiştir.
Şube Yönetim Kurulumuz; işyerlerinde ve Odada yapılan bir dizi toplantılarda saptanan ve
bireysel başvurulardan derlenen, çalışma koşulları, çalışma saatleri, yetki-sorumluluk ve
sosyal sorunlar, işletme, Müessese ve Genel Müdürlük yönetim kademelerine iletilerek
çözümlenmeye çalışılmıştır. Dönem içinde yönetim kademelerinin olumlu yaklaşımı ile bazı
konular çözümlenmiş, bazıları da çözümü içinde çalışmalar sürdürülmüştür.
Bu sorunların çözümünde Şubemize bağlı bazı üyelerimizin ivedi çözüm istemleri Şube
Yönetim Kurulumuzca üzerinde önemle durulan bir konu olmuştur. Şube Yönetim
Kurulumuz, EKİ’de sürdürülen sözleşmeli personel uygulaması ile birlikte, uygulamanın
getirebileceği sorunları ayrıntılı olarak tartışmak üzere toplantılar düzenlemiştir. Bu konuda
daha önce Oda Genel Merkezinde maden mühendislerinin sorunlarına yönelik olarak bir
toplantı düzenlenmiş ve söyleşiye uzman olarak Musa ÖZDEMİR davet edilmiştir.
Açıklamaları üyelerimizce çok beğenilen ÖZDEMİR’in, Ankara’daki üyelerimizle aynı sorunu
paylaşan Zonguldak’taki üyelerimize de bir toplantı gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
Zonguldak Şubemizce 27 Aralık 1986 günü düzenlenen “Sözleşmeli Personel Uygulaması”
konulu söyleşiye Oda Yönetim Kurulu adına Asım KUTLUATA ve Ümit R. ÜNCÜ de
katılmışlardır.

Sözleşmeli statüdeki personelin güvencelerinin arttırılması için Genel Müdürlük ve Devlet
Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Bu konuda somut olarak taleplerini sıralayan
Şube Yönetim Kurulumuz;
- Sözleşmeli personel uygulamasının bir baskı aracı olmaması,
- Üretimle doğrudan ilişkili maden mühendislerinin tavan puanı alması,
- Kademeler arası geçişin kolaylaştırılması,
- Çalışma saatlerinin 40 saat olması,
- Bir aylık istirahat limitinin kaldırılması
gerektiği savunularak bu ve benzeri konuların çözümü için girişimlerde bulunulmuştur.
Şube Yönetim Kurulumuz, Oda ve Şubemizin, iş güvenliği ve 24 saat teknik denetim açısından
yararlı ve zorunlu gördüğü ve bu anlamda uğraş verdiği vardiya mühendisliği uygulamasını ve
vardiya mühendislerinin sorunlarını yakından izlemiştir. Şube Yönetim Kurulumuz bu
sorunları; kurumsallaşma sürecinde olmanın, sözleşmeli personel statüsünün, sayısal
fazlalığın, Havzanın sosyal ve mesleki dayanışmasının en alt düzeyde olduğu bir dönemde işe
başlamanın olumsuzlukları değerlendirilmeden, vardiya mühendisliği uygulamasının ve
vardiya mühendislerinin başarısızlığından söz etmenin son derece yanlış olacağı
vurgulanmıştır.
Şube Yönetim Kurulumuz, bu konudaki çalışmalarını, özellikle, bu kişilerin “mühendis”
olduklarının kendileri ve çalışma çevresince kabullenilmesi temeline oturtmuştur. Vardiya
mühendislerinin diğer sorunlarının genelde mühendislerin sorunlarından ayrı
düşünülmeyeceği ve çözümü için yapılan çalışmalar, çok sayıdaki toplantı ile üyelerimize
iletilmiştir.
Şube Yönetim Kurulumuz, Kurumda işçi statüsünde çalışıp güvenlik soruşturması nedeni ile
statü değiştiremeyen üyelerimizin sorunlarının çözümü için girişimlerde bulunmuş, yasalarda
açık olan memuriyete engel durumu olmayanların işe başlatılması gerektiğini savunmuştur.
Ayrıca dönem içinde, üniversitelerin mevcut maden bölümlerinin bile eğitim düzeyinin
düşüklüğü herkes tarafından bilinmesine karşın, yeni maden bölümlerinin açılmasının ve
teknikerlikten mühendisliğe geçiş programları düzenlenmesinin, son derece yanlış ve politik
bir uygulama olduğu doğrultusunda görüş bildirilmiş ve bu konuda Oda Merkezi nezdinde
gerekli girişimlerde bulunulmuştur.
5-9 Mayıs 1986 tarihlerinde kömür madenciliğinin bilimsel ve teknik yönlerinin tartışıldığı V.
Kömür Kongresi Zonguldak’ta gerçekleştirilmiştir. Kongrenin açılış oturumunda yer alan
konuşmalar kısmında Maden Mühendisleri Odası Başkanı M. Fikret ÖZBİLGİN;
“(...) Madenciliğin çok zor koşullar ve birçok olanaksızlıklarla gerçekleştirildiği Zonguldak
Havzasında yıllardan beri vurgulanan bir gerçeği bir kez daha belirtmek istiyorum. Havzada
yeni projelerin gerçekleştirilmesi, idame ve yenileme yatırımlarının yeterli seviyede olması
gerektiği bilinen bir gerçek olmasına karşın yapılanlara bakıldığı zaman fazlaca bir yol
alınmadığını üzülerek görmekteyiz.

Havzanın jeolojik ve teknolojik koşulları elverdiğince mekanizasyonunu en üst düzeye
çıkarmak, çağdaş madenciliğin önde gelen koşuludur. Kendi bünyemize uygun teknolojiyi
gerek yurt içinde geliştirmek, gerekiyorsa transfer edip özümsemek, hem iş kazalarını en alt
düzeye indirmek, hem de öngörülen üretim hedeflerine ulaşabilmek için zorunlu olmaktadır.
(...) Son günlerde Taşkömürü Havzasının sınırlarını belirleyen Havzay-ı Fahmiye ile bu sınırlar
içerisinde özel mülk edinmeyi yasaklayan Tezkere-i Samiye’nin kaldırılma ve Havzayı özel
mülk edinmeye uygun hale getirmeyi amaçlayan yasal düzenleme girişimlerinin yapıldığı
bilinmektedir. Esasen, var olan plansız şehirleşme, Havzadaki hali hazırdaki üretim
faaliyetlerini etkilemektedir. Bu nedenle yapılacak olan yasal düzenlemelerin Havzadaki
madencilik faaliyetlerini engelleyici değil, gelişmesini sağlayacak yönde ve şehirleşme ile
yerleşim koşullarını da göz önüne alarak birlikte değerlendirilmesi yerinde olacaktır.”
Kongrenin açılış konuşmaları içerisinde birer konuşma yapan Zonguldak Valisi Tevfik
BAŞAKAR ve Belediye Başkanı Zeki ÇAKAN da Kongrenin Zonguldak ili için öneminin büyük
olduğunu, üretimde karşılaşılan sorunların da irdelenmesi gerektiğini vurgulamışlardır.
Kömür madenciliğindeki gelişmeleri ve sorunlarını ele alan 28 bildirinin sunulduğu Kongreyi
toplam 491 delege takip etmiştir. Başkanlığını Fuat ÜÇÜNCÜ’nün yaptığı kongreye,
üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinden 5’er öğrenci Odamızca davet edilmiştir.
Ayrıca kongrenin 3. günü DPT’den Doç. Dr. Erdoğan YİĞİT, Hazine Dış Ticaret
Müsteşarlığı’ndan Hasan TÜZÜNER, İTÜ’den Cemal BİRÖN ve Güven ÖNAL, TTK’ndan Zeki
SESIŞIK, TDÇİ’den Dr. Abdullah ÇOBAN, ERDEMİR’den Dr. Hayri ERGÜN, GMİS’ndan Bahattin
GEZER ve Odamızdan Enver KARAÇAM’ın konuşmacı olarak katıldıkları “Taşkömürünün Ülke
Ekonomisindeki Yeri ve Geleceği” konulu panel düzenlenmiştir. Taşkömürü madenciliğinin
sorunları, Zonguldak Havzası ile ilgili yasal düzenlemeler, kömür dışalımı gibi konuların
ağırlıkla tartışıldığı panelde, demir-çelik fabrikalarınca kömürün dışalım yoluyla
karşılanmasının taşkömürü stoklarının büyümesine neden olduğu, Havzada üretim
kapasitesinin, kalitenin ve verimliliğin arttırılabilmesi için biran önce yatırımlara yönelinmesi
gerektiği vurgulanmıştır.
Büyük bir ilgi ile izlenen Kongre günlerinde Havzadaki ocak ve yerüstü tesislerine düzenlenen
gezilerde delegeler çalışma koşullarını yerinde görme ve inceleme olanağı bulmuşlardır.
Bu dönem Dünya Madenciler Günü’nde, maden mühendisliğinin teknik ve sosyal sorunlarının
tartışıldığı bir panel düzenleyerek, hem sorunların kitleler önünde tartışılmasını, hem de
madenciler gününün eğlenceden öte bir anlam kazanmasını amaçlamıştır.
Zonguldak Şubemizin 29. dönem çalışmaları dönem sonuna doğru gerçekleştirilen bir üye
toplantısı ve bu toplantının sonunda gerçekleştirilen bir basın açıklaması ile tamamlanmıştır.
Havzanın genel durumu, mesleki dayanışma ve mesleki sorumluluklar konusundaki
görüşlerini açıklamıştır. Bu açıklamada;
“(...) Havzada çalışan teknik elemanlar, 40.000 çalışanın emeğini değerlendirmek, Türkiye
bütçesinin yaklaşık 8 katına eşdeğer bir ulusal kaynağı gelecek nesiller adına da düşünerek en
verimli ve en sağlıklı biçimde üretmekle sorumlu ve görevlidir. Bu sorumluluk bilinci; Havzayı

büyük bir pasta olarak görüp bir dilim koparmak isteyenlere ve “benden sonra tufan” anlayışı
içinde olanlara karşı olmayı gerektirir.
Bu onurlu göreve yeni soyunanların, günümüz eğitim sisteminde, bilimsel-teknik-sosyal ve
kültürel anlamda yetkin olarak işe başlamaları beklenemez. Her zaman ikinci okul olarak
övündüğümüz Havzanın temel işlevi bu anlamda bir ortam oluşturulması ve kişiyi istenen
yetkinliğe eriştirmesi olmuştur. Ancak görüyoruz ki; giderek, bırakınız stajerleri, yeni işe
başlayan meslektaşlarımız bile gereken ilgiyi görememekte, angarya olarak görülmektedirler.
Kuşkusuz bunun temelinde, mesleki dayanışmanın zayıflaması yatmakta ve Havzanın en
saygın geleneği olan “ikinci okul”luk giderek yok olmaktadır. Mühendislik bir anlamda
yönetmektir. Mühendisliğe soyunmak bir anlamda yöneticiliğe soyunmaktadır. Bu da sayısı
ne olursa olsun bir kitleye karşı sorumluluk demektir. Ancak gözlemlenen odur ki, yeni işe
başlayan bazı kişiler değişik yollarla rahat bir iş edinme arayışına girmiştir. Bu anlayışta,
elverişli koşulların payı olduğu kadar, bu yola başvuranların da payı vardır.
(...) Havza’da çalışan maden mühendislerinin, planlama-yatırım-istihdamın sonucu olan
üretime katılımın, diğer bir deyimle mühendislik fonksiyonlarının, giderek azaldığı bir
gerçektir. Ve bu gerçek Panel’de gerek konuşmacılar ve gerekse katılanlar tarafından da dile
getirilmiştir. Bu gerilemede, bırakınız sosyal taleplerini dile getirmeyi, teknik anlamda bile
görüş getiremeyen, onaylayıp kabullenici bir kitle oluşmasını sağlayan sözleşmeli personel
yılgınlığının katkısı büyüktür.(...)” denilmiştir.
Dönem içinde Lokale üyelerimizin ihtiyaçlarına paralel olarak çeşitli malzemeler alınmıştır. Bu
konudaki Şube Yönetim Kurulu karar defterinde;
“Lokal demirbaşı olarak alınan malzemeler ve ederi aşağıda belirlenmiştir.
Vitrinli Buzdolabı (Beko 1.60)
Renkli TV (Vestel 56)
Yolluk, Perde ve Sandalye (100 adet)”
denilmiş ve Lokal işletmecisi olarak Seyfettin TOPRAK ile anlaşıldığı belirtilmiştir. Fakat daha
sonra Şube Yönetim Kurulumuzla işletmeci Seyfettin TOPRAK arasında çeşitli ihtilaflar
yaşanmış ve 24 Nisan 1986 tarihinde Lokal işletmeciliği Birol ALACA’ya verilmiştir.
Bu dönem Dünya Madenciler Günü Zonguldak kutlamaları 13 Aralık 1986 tarihinde TTK Lokali
Fener’de gerçekleştirilmiştir.

XXX. DÖNEM
(31 Ocak 1988 – 27 Ocak 1990)
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesinin 30. çalışma dönemi 30 Ocak 1988
günü saat 10.00’da Şube Lokalimizde gerçekleştirilen Genel Kurul ile başlamıştır. Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Enver KARAÇAM’ın açılış konuşmasının ardından oluşturulan Genel
Kurul Divanı;

Başkan
Başkan Yrd.
Yazmanlar

Cahit ÜLKER
K. Atlıhan ÖĞE
Nihat KASABALI
Tuğrul ÜNLÜ

şeklinde oluşturulmuştur. Gündemin kabulü ve saygı duruşunun ardından çağrılı konuklardan
Oda Yönetim Kurulu Başkanı M. Fikret ÖZBİLGİN Genel Kurula hitap etmiştir. ÖZBİLGİN
konuşmasında; Türkiye’de uygulanan genel madencilik politikası ve bu iş kolunda çalışan tüm
teknik ve diğer personelin genel sorunlarını dile getirmiş ve bu konulardaki Oda görüşlerimizi
aktarmıştır.
Daha sonra çalışma raporu Şube Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Abdurrahman BURKAY
tarafından okunmuş ve Şube Yönetim Kurulunun yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi
vermiştir. Çalışma raporunun eleştirisi maddesinde söz alan üyelerimizden Süleyman ZÖHRE,
Vedat DİDARİ, Ömer DEMİRYUMRUK, Levent SAVAŞ, A. Ali ULUDAĞ, Zeki ASLAN ve Nusret
ÖZTÜRK konuşmalarında özetle;
- Sözleşmeli personel yasası üzerinde Odamızın ve Şubemizin yeterince çalışma yapmadığı,
- Dönem içinde özellikle maden mühendisliği eğitimi ve teknikerlerini iki yıllık bir eğitimin
ardından mühendis olmaları konusunda yapılan çalışmaların yetersizliği,
- TTK’da çalışan personelin işe giriş, atama ve yükselmelerinde uygulanan güvenlik
soruşturmasının özellikle üyelerimizi çok mağdur ettiği ve bu konuda Şube Yönetim
Kurulunca yeterli çalışmanın yapılmadığı,
- Lokal hizmetlerinin dönem içinde istenilen düzeye ulaşamadığı,
- Kandilli’nin Zonguldak’tan uzaklığı sebebi ile Şube çalışmalarının bu bölgeye yeterince
yansıtılamadığı,
- Dönem içinde bazı önemli konuların üyelerle yeterince tartışılmadan, Şube Yönetim
Kurulunca icraatlarda bulunulduğu
konularında görüşlerini belirterek, özellikle TTK’nda çalışan üyelerimizin, Kurumla olan bazı
sorunlarını dile getirmişlerdir.
Çalışma raporu hakkındaki eleştirileri Şube Yönetim Kurulu adına Abdurrahman BURKAY
yanıtlamış ve özetle; Sözleşmeli personel konusunda Şubemizin yeterince bir tavır
sergilediğini, lokal hizmetleri için bir anket formu hazırlanarak üyelere gönderildiğini ancak
beş kişiden cevap geldiğini, çalışma süreleri konusunda üst düzey yetkililerle gerekli
görüşmelerin yapıldığını belirtmiştir.
Daha sonra Şube Yönetim Kurulu çalışmaları bir oy dışında aklanmıştır. Dilekler ve öneriler
bölümünde söz alan üyelerimizden Ömer DEMİRYUMRUK, Enver KARAÇAM, Osman KUTU,
Süleyman ZÖHRE, Ferit DOĞAN, Nevzat ÜNLÜ ve M. Ali ÖZKAN;

- Sözleşmeli personel konusunda yeni Yönetim Kurulu’nun üyelerimizin kazanılmış hakları
konusunda çalışmalar yapmasını,
- Odaya kaydolmak isteyen yeni üyelerimizin isteklerinin geciktirilmemesi,
- Oda lokalinin mühendisleri yakışacak biçimde düzenlenmesi,
- Teknik elemanlar için çıkacak kararnamelerde, Kurumun taslağını beklemeden ön teklif
dosyasının Şube Yönetim Kurulunca hazırlanması gerektiği,
- Grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklar için meslek Odalarımızın gerekli çalışmaları
yapması,
- Diğer meslek Odaları ve demokratik kitle örgütleri ile dönem içinde iyi ilişkiler kurulması,
istemlerinde bulunmuşlardır. Dilekler ve temenniler bölümünün hemen ardından 30. dönem
Şube Yönetim Kurulunu belirleyecek seçimler için üyelerimizin adaylığı için duyuru
yapılmıştır. Yönetim Kurulu asil üyeliği için 10, yedek üyelik için 8 üyemizin müracaatının
ardından Genel Kurul birinci günü kapanmıştır. 329 üyemizin bulunduğu Zonguldak
şubemizde ertesi gün gerçekleştirilen seçimlere 209 üyemiz katılmış ve seçimler sonucu;
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Enver KARAÇAM
Süleyman ZÖHRE
Sefail YAPRAK
Ertekin SAYIN
Erdal KÖSE
Abdurrahman BURKAY
Yakup AKAYILDIZ
Mustafa KARAÇAY
Recep DANACIOĞLU
Şükrü ÜSTÜNDAĞ

134 oy
89 oy
109 oy
73 oy
117 oy
120 oy
72 oy
117 oy
100 oy
93 oy

Yedek Üyeler
Aydın KASAPOĞLU
Sait KIZGUT
İdris BAŞ
Sami ÖZCANLI
Nurettin DAY
Nevzat ÜNLÜ
Yücel ER
Rasiha ALBAYRAK

138 oy
111 oy
79 oy
124 oy
104 oy
137 oy
89 oy
99 oy

seçilmişlerdir. Yeni oluşturulan Şube Yönetim Kurulumuz dönem başında görev dağılımını
aşağıdaki şekilde gerçekleştirerek çalışmalarına başlamıştır.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Enver KARAÇAM
Abdurrahman BURKAY
Sefail YAPRAK
Erdal KÖSE
Mustafa KARAÇAY

Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz bu görev dağılımı ile iki yıllık çalışma dönemini
tamamlamıştır.
Şube Yönetim Kurulumuzun bu dönem içindeki en önemli çalışmaları üye-örgüt ilişkileri
konusunda olmuştur. Özellikle o yıllarda gündeme gelen memur sendikalaşması konusunda
çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Şube Yönetim Kurulumuz, teknik elemanların, mesleki ve
sosyal sorunlarının çözümü ve sendikal hak mücadelesinin başarısı için ortak hareket edip,
ortak ses çıkarabilmenin gerekli koşulu olan “örgütlülüğe”; Oda çatısı altında ulaşmayı
hedeflemiştir.
Şube Yönetim Kurulumuz, bu amaca yönelik, Oda ile üyeler arasındaki ve üyelerin kendi
aralarındaki bağı geliştirmek için, çalışmalarını komisyonlar aracılığı ile yürütmeyi ve danışma
kuruluna işlerlik kazandırmayı amaçlamıştır. Mesleki ve sosyal sorunların tartışıldığı bir dizi
toplantılar düzenlenmiş, sanatsal ve kültürel etkinliklerde bulunmuştur. Bu çerçevede; video
ve slayt gösterileri yapılmış, çeşitli sorunların tartışıldığı toplantılar düzenlemiş, “Maden
Mühendislerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, “Sözleşmeli Personel Uygulamasının Dünü,
Bugünü, Yarını” konulu paneller yapılmıştır.
Bu etkinliklerin dışında, Odamız Zonguldak Şubesince 4 Haziran 1989 tarihinde
düzenlenen Yol iş Sendikası Eğitim Dairesi Başkanı eski öğretim Üyesi Dr. Yıldırım KOÇ ve
Cumhuriyet Gazetesinden gazeteci-yazar Şükran KETENCİ’nin katıldığı “Teknik Elemanların
istihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu konferansta yoğun olarak sendikalaşma
sorunları dile getirilmiştir.
Her iki konuşmacı tarafından da istihdam sorunu ve çözüm önerilerine ilişkin yaklaşımlarında
sendikalaşmanın önemi, sendikal haklar önündeki yasal ve anlayış engelleri üzerinde
durulmuştur. Teknik elemanların ülkemizdeki sendikalaşma süreci içinde geçmişteki
yaklaşımlarının, büyük ölçüde kendini diğer çalışanların üstünde görmelerinden
kaynaklandığı, şu an için yine aynı anlayışın sendikalaşma önündeki yasal engellerden çok
daha önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım KOÇ, konuşmasında özetle şu görüşleri dile
getirmiştir. Konuşmasında;
“(...) Teknik elemanların istihdam sorunu çözülecekse, istihdam sorununun çözülmesine ilişkin
çözümler, diğer işçilerin olduğu gibi teknik elemanında sendikasında örgütlü mücadelesinden
geçecek ise, bu konuda aşılması gereken ilk engel, yasalarda getirilmiş olan veya getirilmiş
olduğu zannedilen yasaklar ve kısıtlamalardan önce teknik elemanların bu konudaki
anlayışında yatmaktadır. Bugüne kadarki genel eğilim bu mesleklerdeki insanların kendilerini
diğer insanların üstünde görmeleridir.
1985 yılı itibariyle 203.000 mühendis, mimarın % 91’i yaşamlarını bir ücret karşılığında
sağlamaktadır. Geri kalanın 4.000 işveren, 14.000 ise kendi işinde çalışmaktadır. Genel olarak
ana geçim kaynakları aldığı ücret olan teknik elemanlar işçi sınıfının bir parçasıdır. Ancak bir
çok mühendis kendini işçi sınıfının mühendislik mesleğini yerine getiren bir parçası olarak
değil, “mühendis” olarak görmektedir. Bunun bir nedeni teknik elemanların işyerlerinde
giderek azalan işveren konumunda olmasında yatmaktadır.

(...) Ülkemizde 1930’lu, 40’lı, 50’li yıllarda teknik elemanlara ve vasıflı işçilere tanınan geniş
maddi ve sosyal olanaklar bir işçi aristokrasisi yaratmıştır. Teknik elemanlar 1970’li yıllara
değin kendilerini, gerek gelir, gerekse toplumsal itibar açısından, diğer işçilerin üstünde
işverenlere yakın bir konumda değerlendirmişlerdir. Bu anlayış yıkılmadığı taktirde teknik
elemanların hukuksal engelleri aşıp sendikalar kurmaları durumunda bile varacakları nokta
fazla ileri değildir.”
demiştir. Yıldırım KOÇ’dan sonra söz alan Şükran KETENCİ de teknik elemanların istihdam
sorunlarını yine sendikal haklar açısından ele alan, genel olarak, sözleşmeli personel,
uluslararası sözleşmeler ve hakların kullanılmasına değinen bir konuşma yapmıştır.
30. dönem içinde Şube Yönetim Kurulumuz, örgütlülüğün bir diğer boyutu olan, diğer meslek
kuruluşları ve mesleki derneklerle olan ilişkilerinin geliştirilmesine özen göstermiştir. Bu
doğrultuda Baro, Sendika, Eczacılar Odası, Tabipler Odası, TMMOB’ne bağlı Oda temsilcileri
ve ZMMD, MMD, EKİPDEN yöneticileri ile dönem içinde toplantılar düzenlenmiş, ortak
sorunlara birlikte çözüm aranmıştır.
Şube Yönetim Kurulumuz, işyerlerinde ve Odada yapılan bir dizi toplantılarda saptanan ve
bireysel başvurulardan derlenen; işçi-mühendis, asker dönüşü işe başlama, çalışma koşulları,
çalışma saatleri, nöbet hizmetleri vs. ile ilgili sorunları Müessese ve Genel Müdürlük yönetim
kademelerine iletilerek çözülmeye çalışılmıştır. Tüm bu sorunların çözümleri TTK’nun içinde
bulunduğu yatırım, istihdam, ekonomik ve özellikle yönetsel sorunların çözümünde yattığı
noktasından hareket edilmiştir.
Bu konularda, üyelerimizin katılımı ile yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda,
siyasi kadrolaşmanın getireceği sorunları ve Havzanın geleceğine ilişkin görüşlerini, Ocak1989 ayı içinde başta TTK Genel Müdürlüğü olmak üzere Zonguldak’taki yetkililere ve daha
sonra dönemin Devlet Bakanı Cemil ÇİÇEK’e Şubemiz tarafından aktarılmıştır.
Bu konularda Oda Merkezi ile ortak hareket edilmiş ve Odamızın konuyla ilgili
bilgilendirilmesinin ardından, Oda Başkanımız M. Fikret ÖZBİLGİN, Türkiye Taşkömürü
Kurumu’ndaki atamalar üzerine basına yaptığı açıklamada “Zonguldak Havzasında yapılan
atamalarda hedeflenen ne iş güvenliği, ne rasyonel işletmecilik koşullarının sağlanması ne de
Havzanın geleceğidir. Hedef, mevcut iktidarın bir kanadının siyasi bir örgütlenme hamlesidir”
demiştir. Bu açıklamada ayrıca;
“Madencilik sektörü ve özellikle de Zonguldak Taşkömürü Havzasında yeraltından yerüstüne
işçisinden mühendisine tüm çatışanların daha fazla birlik, beraberlik ve dayanışma İçinde
olması gerekmektedir. Bizlerin bu uğraşılarına karşın Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda son bir
ay içinde adım adım gerçekleştirilmeye çalışılan daha da devam edeceği söylentileri süren
atamalar ve yer değiştirmeler iş barışını bozmuş ve tüm Zonguldak Havzasında büyük bir
huzursuzluğun kaynağı olmuştur. Bugün Zonguldak Havzasında yaşanan bu olaylar aslında
Türkiye genelinde yaşanan, salt siyasi iktidar yanlılarının değil, iktidar partisi içindeki belirli
bir siyasi görüşün tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında sistemli bir şekilde yürüttüğü işgalin bir
parçasıdır.

Hedeflenen ne iş güvenliğine üretim, ne rasyonel işletmecilik koşullarının sağlanmasına de
ülkemiz demir-çelik sanayiinin temelini oluşturan ve tüm Zonguldak kentine mal olmuş
Zonguldak Taşkömürü Havzasının geleceğidir. Amaç Kutsal İttifak Kadrolarının örgütlenmesi,
bilfiil üretim kademelerine hakim olmasıdır. Amaç, siyasi bir örgütlenme hamlesidir.
Bu olay bugün TTK’da yaşanmış yarın Etibank’ta ve diğer kuruluşlarda yaşanacaktır. Bu
nedenle Zonguldak’ta sürdürülmekte olan ve daha da süreceği söylentileri süren politik
kadrolaşma harekatına son verilmeli ve yapılan atama ve yer değiştirmeler iptal edilmelidir.
Zonguldak Havzası daha akılcı bir şekilde ele alınmalı, gerekli yatırımlar yapılmalı ve iş
barışını bozacak girişimlerden vazgeçilmelidir.” denilmiştir.
Bu açıklamanın ardından, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan
atamaların aynı yoğunluk ve tempoda devam etmesi üzerine Odamız Zonguldak Şubesi
Yönetim Kurulu 30 Haziran 1989 tarihinde üyelerine gönderdiği bir bildiriyle Havzadaki
atamaları kınamış ve tüm teknik elemanları haksızlıklara, meslek onurunu zedeleyici
tutumlara ve partizanlığa karşı tavır almaya, meslek örgütleri etrafında dayanışmayı
yükseltmeye çağırmıştır. Bu çağrıda;
“Sayın Üye,
Bilindiği gibi TTK üst yönetimindeki değişiklikle beraber gündeme gelen tayin ve atamaların
havzaya getireceği zararlar, Yönetim Kurulumuz tarafından üyelerimize, basına, ilgili
kuruluşlara ve Genel Müdürlükten, Devlet Bakanı Sn. Cemil ÇiÇEK’e kadar tüm yetkililere
aktarılmıştı. Ancak, üzülerek belirtelim ki, sorunlarımızı ilettiğimiz yetkili kişi ve kuruluşlar
gerekli duyarlılığı göstermemiş ve kısa bir aradan sonra, siyasi kadrolaşma ve kıyım harekatı
biraz biçim değiştirerek, teker teker veya küçük gruplar halinde yeniden başlamıştır.
Yineliyoruz. Bu tür uygulamalarda amaç, söylenilenin aksine; ne üretimi artırmak, ne
verimlilik, ne de havzanın reorganizasyonu ve rehabilitasyonunu gerçekleştirmektir. Amaç
bellidir. Amaç kadrolaşmaktır.
Nitekim, son altı ay içinde atılan her adımda; basma yansıyan deyimle; milliyetçi,
muhafazakar ve mukaddesatçı izler görmek mümkündür. Bunun için atama paketleme, kıyım
listelerine, şu veya bu nedenle kurulan komisyonlara bakmak yeterlidir.
Sayın Üye,
Bu uygulamalar ne sağlamıştır? Kaos, kırgınlık, güvensizlik ve dedikodunun havzaya egemen
olmasını sağlamıştır.
1989 yılının ilk altı ayında kurumun üretim açığının tüvenan 500.000 ton, satılabilir 300.000
tona ulaşmasını sağlamıştır. Yapanların bile inanmadığı bir reorganizasyon rehabilitasyon
projesinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Havzanın 150 yıllık geleneği alt üst olmuş, hiyerarşik
yapı içinde olması gereken formel ilişkiler yok olmaya yüz tutarken, imformel ilişkiler ön plana
çıkmıştır. Birim amirleri elemanlarının görevlerinden alındığından habersizken elemanlar
amirlerinin ne zaman alınacağını bekler olmuşlardır. İşe girmek için siyasi kimlik kartı
gerektiği söylentileri ayyuka çıkmıştır.

Sayın Üye,
İçinde bulunduğumuz koşulların değerlendirilmesi gereken bir diğer boyutu da doğrudan
bizlere ilişkin olanıdır. Ülkemizde uygulanan ve insanları bireyciliğe, düşünce tembelliğine iten
politikaların da etkisiyle üyelerimizin kimileri “belki bana dokunmazlar”, kimileri “belki bana
da bir pay düşer”, kimileri de “bugün alındım ama yarın verilirim” gibi düşüncelerle sessiz
kalmayı yeğlemektedirler.
Daha öncede vurguladığımız gibi insanlık ve mühendislik orunumuzu ezdirmemek, mesleki ve
ulusal çıkarlarımıza sahip çıkmak için, bir aydın hastalığı olan “kariyerizm”in ve
adamsendeciliğin etkisinden kurtulmanın zamanı gelmiş dahası geçmektedir. Özellikle 26
Marttan sonra Ülkemizde değişen koşullar ve hızlanan demokratikleşme süreci, havzanın
tarihinde gördüğü bu “en olumsuz” konuma düşmesinde sorumluluğu olanların ve bunların
yanı sıra sorumsuz davrananların sergilenmesinin uzakta olmadığım göstermekledir.
Unutulmamalıdır!
Havza bir kişi veya grubun, bir siyasi odağın tekelinde değildir, olmayacaktır.
Havza Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Halkının öz varlığıdır.
Bu varlığı korumak için tüm teknik elemanları haksızlıklara, meslek onurunu zedeleyici
tutumlara ve partizanlığa karşı tavır almaya, meslek örgütleri etrafında dayanışmayı
yükseltmeye çağırıyoruz.”
Bu gelişmelerin ardından dönem içinde Zonguldak Şube Yönetim Kurulu’nun 14 Kasım 1988
ile 10 Temmuz 1989 tarihleri arasında yaptığı ve TTK’nda bilgi, beceri ve deneyim esasına
bağlı olmaksızın yapılan kadrolaşmanın ve havzaya politika bulaştırılmasının, iş güvenliğini ve
iş barışını olumsuz yönde etkileyeceğini vurgulayan basın açıklamaları ve gazetelere
gönderilen duyurular esas alınarak TTK tarafından, Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Enver
KARAÇAM hakkında;
- Genel Müdürlük Yönetimi hakkında yalan ve yanlış şayialar çıkartmak.
- Asılsız ihbar ve şikayetlerde bulunmak,
- Kasten teşekkülün itibarını ve onurunu bozacak şekilde hareket etmek,
iddiası ile soruşturma açılmış ve disiplin yönetmeliği hükümlerine göre görevine son
verileceği bildirilerek; yazılı savunmasını istemiştir. Odamız, Şube Yönetim Kurulu Başkanımız
Enver KARAÇAM hakkında başlatılan bu soruşturmanın yakından izlemiş ve suçlama geri
alınıp, soruşturma sonuçlanıncaya kadar konunun takipçisi olmuştur.
Dönem içinde Odamız Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu, diğer meslek kuruluşlarının da
katılımı ile yapılan basın açıklamaları, basın toplantıları ve üye toplantılarıyla, üzerinde
çalışılan bu konular gündemde tutulmuş ve sorunun salt maden mühendislerinin sorunu
olmanın ötesinde kentin sorunu olduğu vurgulanmıştır.

Hazırlanan dosyalar ve derlenen bilgiler, siyasi parti yöneticilerine ve bazı milletvekillerine
iletilmiştir. Bu çerçevede, Temmuz-1989 ayı içinde meslek kuruluşlarının ve mesleki
derneklerin temsilcileri ile birlikte, Ankara’da, SHP Genel Başkanlığı, ANAP Genel Başkan
Yardımcılığı ve DYP Genel Başkan Yardımcılığı düzeyinde görüşmeler yapılmıştır. Son olarak, 5
Ocak 1990 günü Devlet Bakanı İbrahim ÖZDEMİR’le Havzanın ve meslektaşlarımızın sorunları
görüşülerek konu tüm ayrıntıları ile aktarılmış, aynı yönetim anlayışının devamı halinde
Havzanın ileriye gitmesinin olanaksızlığı vurgulanmıştır.
Ankara’nın yanı sıra Zonguldak’ta üyelerimize hizmet veren lokal ise Odamız Şubesi’nce
işletilmiş, her geçen gün daha zor şartlarda çalışan üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek
için üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. Odamız Zonguldak Şubesi’ne TTK tarafından
kullanım hakkı verilen lokal binasının kısmi restorasyon çalışmaları yapılış olup dönem
sonuna doğru hizmete konulmuştur. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi 4
Kasım 1988 tarih ve 88/20 sayılı yazısında;
“TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Lokalimizin mutfak ve tuvaletlerinin yeniden düzenlenmesi, mefruşat noksanlarının
giderilmesi gerekmektedir.
Türkiye VI. Kömür Kongresi öncesinde üyelerimize ve gelecek olan delegelere iyi bir izlenim
bırakabilmek ve sağlıklı hizmet götürebilmek için söz konusu noksanların 15 Mayıs 1988
tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
Bu nedenle Şubemiz emrine 10 milyon TL.’nin tahsisini arz ederiz.
Enver KARAÇAM
Başkan”
Şubemizin bu talebi Odamızca karşılanmış ve 6. Kömür Kongresi öncesinde Zonguldak Şube
lokalimiz kongreye gelen misafirlerimizin ve üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde
düzenlenmiştir.
Türkiye 6. Kömür Kongresi 23-27 Mayıs 1988 tarihleri arasında Zonguldak’ta
gerçekleştirilmiştir. 17’si yabancı olmak üzere toplam 44 bildirinin sunulduğu Kongreyi 675
delege ve davetli takip etmiştir. Ayrıca, 6. Kömür Kongresi sırasında düzenlenen futbol
karşılaşması ve sahnelenen tiyatrodan elde edilen gelir, 5. ve 6. Kömür Kongreleri arasında
yaşamlarını yitiren madencilerin ailelerine dağıtılmıştır.
Ayrıca Kongrenin 2. günü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Genel Maden İşçileri Sendikası, Özel Sektör, TTK, Uluslararası Çalışma Örgütü, Üniversite ve
Odamızdan panelistlerin katıldığı “Yeraltı Kömür Madenciliğinde İş Güvenliğinin Denetimi”
konulu panel ile Kongrenin 4. günü DPT, Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları, Özel Sektör, TTK,
Üniversite ve Odamızdan panelistleri katıldığı “Ulusal Kömür Politikaları” konulu panelde
kömür madenciliğimizin sorunları dile getirilmiş ve çözüme yönelik öneriler üzerinde
durulmuştur. Başkanlığını Fuat ÜÇÜNCÜ’nün yaptığı kömür kongresinin kitabı iki cilt olarak
hazırlanmış ve kongre açılışında delegelere sunulmuştur.

Zonguldak Şubemizin 30. dönemi içinde gerçekleştirilen diğer bazı önemli etkinlikler aşağıda
sıralanmıştır.
- Odamız tarafından düzenlenen ve Kültür Bakanlığı’nın da desteklediği “Türkiye’de
Madencilik” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen
siyah-beyaz ve renkli baskı dalında toplam 37 fotoğraf 1-14 Temmuz 1989 tarihleri arasında
Zonguldak’ta Tekel Güzel Sanatlar Galeri Salonu’nda sergilenmiştir.
- 23 Nisan 1989 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Zonguldak Şube’mizce kutlanılmıştır.
Zonguldak kimsesiz ve yoksul çocuklar yurdunda kalan ve aralarında madenci çocuklarının da
bulunduğu 153 çocuk Şube lokalinde ağırlanmış, kendileri için hazırlanan eğlence programına
katılan çocuklara üyelerimiz ve Şube’mizce hazırlanan hediyeler verilmiştir.
- 15 Aralık 1989 tarihinde Dünya Madenciler Günü programı kapsamında tüm Zonguldaklılara
açık bir konser düzenlenmiştir.

XXXI. DÖNEM
(28 Ocak 1990 – 18 Ocak 1992)
Zonguldak Şubemizin 31. dönemi 27 Ocak 1990 tarihinde saat 11.00’de gerçekleştirilen Genel
Kurulla başlamıştır. Genel Kurulun ardından 28 Ocak 1990 tarihinde de Şube Yönetim Kurulu
seçimleri yapılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Enver KARAÇAM’ın açılış konuşmasının
ardından oluşturulan divana;
Başkan
II. Başkan
Yazmanlar

Cahit ÜLKER
Nejat TANKİ
Adnan ÖZKAYA
Tuğrul ÜNLÜ

seçilmişlerdir. Genel Kurul delegeleri tarafından onaylanan gündemin ardından Atatürk ve iş
kazalarında kaybettiğimiz maden emekçileri için saygı duruşu yapılmıştır.
Daha sonra Genel Kurula katılan konuk konuşmacılardan TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı M. Fikret ÖZBİLGİN kısaca; ülkemizin ve madenciliğimizin içinde
bulunduğu duruma değinerek “madenciliğimiz her geçen gün daha da geriye götürülmekte
ve küçültülmektedir” demiştir. Madenlerimizin, üzerine sanayilerin kurulacağı birer doğal
kaynak olduğuna ve madencilik sektörünün kaynak yaratıcı ve sanayilerin temel girdilerini
sağlayan bir sektör olmasına karşın kaderine terk edilmişliğine de değinen Odamız Başkanı
konuşmasını aşağıdaki gibi sürdürmüştür.
“Zonguldak Şubemizin bu Olağan Genel Kurulunu, işte böyle bir ortamda, 1,5 yüzyıllık
geçmişi olan Havzamızın soyut tüccar hesaplamalarıyla bir kalemde üstünü çizmeye
kalkıştıktan çok kritik bir dönemde yaşama geçiriyoruz. Bu konu üzerinde biraz ayrıntılı
olarak durmak istiyorum.

Tüccar mantığı, mesleğimizin en derin teknik, tarihi ve kültürel köklerinin salınmış olduğu
Havza'yı zarar ediyor gerekçesiyle kapatmak, işçilere yol verip köylerine yollamak ve ithal
edilecek kömürden sağlanacak kazançla bu insanların ücretlerini ödemek gibi pespembe
ekonomi fantezileri üretiyor.
Bu fantezilerin durduk yerde görülen rüyalardan kaynaklanmadığı; 1,5 yüzyıllık Havzamızın
tasfiyesi doğrultusunda, oldukça derinden ve ağırdan işletilmeye başlayan, planlı ve
programlı girişimlere kılıf giydirildiği ve bu hesap doğrultusunda olmadık senaryolar
hazırlandığı hususunda endişe ve kuşkularımız var. Yaklaşan kritik dönemde bu senaryoların
sahneye konulması gündeme gelebilecektir. Dolayısıyla da bizler kendimizi tartıp biçeceğiz
muhtemel gelişmelerin arifesindeyiz. Eğer bugünden yarma kendimizi hazırlamazsak ve
sesimizi yeterince yükseltemezsek ekmek teknemizin bir çırpıda elimizden yitip gitmesi içten
bile değildir.
(...) Zonguldak, işçisi ve mühendisiyle birlikte, biz madenciler için bir ozanın da dediği gibi
"aziz" bir şehirdir; ellerimiz ve gözlerimiz kadar bizimdir. Havzamız, biz maden
mühendislerinin gerçek okulu ve tarihidir; ülkemiz madenciliğinin kültürel ve teknik
laboratuarıdır; meslek dilimizin doğum yeridir. Havzamız, sadece ülke madenciliğinin değil,
ekonomisinin de evrimini yansıtan bir aynadır. Bu aynada, biz maliyetinden düşük fiyatla
aldıkları Zonguldak kömürünü yıllarca ucuz girdi olarak kullanan ve bu örtülü devlet
teşvikiyle, yarım yüzyıl gibi kısa sayılabilecek bir zaman dilimi içinde, dünyanın en büyük
şirketleri arasına katılacak derecede büyüyen “büyük sermaye”nin ikiyüzlü suretini de
görüyoruz. “Egemen Hazretler” bugün hiç sıkılmadan kalkıp, Havzamızın terk edilmesi
gerektiğini öne sürebilmektedirler. Havzamızı basit bir ticarethane gibi görmektedirler.
Karlılığı biricik kriter olarak kabul etmektedirler. Biz maden mühendisleri, “sosyal devlet”
kavramının alabildiğine uzağında duran ve onu bir anayasal süs olarak gören bu hazretlerin,
hemen hemen her dönemde despotik yöntemlerin en önemli maddi temelini oluşturduklarını
biliyor ve bu nedenle Havzamıza yönelik düşüncelerini pek de garip karşılamıyoruz. Ama
biliyoruz ki düşünceler başka, onları gerçekleştirebilmek başkadır, işte, Zonguldak da burada
bizde buradayız. Buyurun, elinizden geliyorsa, tasfiye edin.”
Daha sonra konuşmasını ülke genelinde ve Zonguldak Havzasında yaşanan atama, baskı ve
sürgünlere değinerek sürdüren Oda Başkanımız bir an önce bu uygulamalara son verilmesini
istemiştir.
Açılışta söz alan Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Şemsi DENİZER ise teknik elemanlarla
işçilerin iç içe çalıştıklarını, çalışmaların ayrılmaz birer parçaları olduklarına değinerek
demokrasi mücadelesinin birlikte verilmesinin gerekliliği üzerinde durmuştur. DENİZER,
ülkede ve özellikle Zonguldak Havzası’nda gelişen olaylara suskun kalınmayacağını belirterek
Havza’ya basit bir karlılık gözüyle bakılamayacağını 1990'lı yılların demokrasi için kazanım
yılları olması için mücadele edilmesi gerektiğine değinerek Genel Kurula başarılar dilemiştir.
Bu konuşmaların ardından Divan Başkanlığına üyemiz Muhterem KÖSE tarafından verilen
dilekçe görüşmeye açılmıştır. Bu dilekçede Muhterem KÖSE; yaklaşık bir ay sonra Oda Genel
Merkezinde yapılacak Genel Kurulda Demokrat Maden Mühendislerinin farklı bir anlayış
içinde seçime katılacaklarını ve bu nedenle projelerini aktarmak üzere Zonguldak’ta bulunan

üye tabanına hitap etmek istediğini belirtmiştir. Bu dilekçe Genel Kurul onayına sunularak
kabul edilmiş ve Muhterem KÖSE kürsüden söz alarak bir konuşma yapmıştır.
Muhterem KÖSE konuşmasında önce Zonguldak’ın durumuna değinerek, Kömür Havzasında
teknik elemanların ve çalışanların söz sahibi olması gerekirken politikacıların uygulama alanı
haline geldiğini, bundan böyle Havza konusunda fikir beyanını tüm Havza çalışanlarının
vermesini istediklerini, Kömür Kongrelerinde bilimsel ve teknik yaklaşımların olduğu kadar
Havza’nın sorunlarına rasyonel çözümler getiren tebliğlerin de sunulması gerektiğinden
bahsetmiştir. Daha sonra Ankara’daki Genel Kurula hazırlanan Demokrat Maden
Mühendisleri Grubu’nun, Odamızın gelecek dönemine ilişkin yaklaşımları ve projelerinden
bahsetmiştir.
Bu konuşmaların ardından 30. dönem çalışma raporu Abdurrahman BURKAY tarafından
Genel Kurul delegelerine aktarılmış ve görüşmelere açılmıştır. Bu konuda söz alan tek üye
Fethi KUTLU, bu Genel Kurulda Ankara’da yaşanan Genel Kurul telaşının Zonguldak Şube
Genel Kuruluna yansıtılmasının hatalı olduğunu vurgulayarak, bu dönemki Yönetim
Kurulunun çalışmalarında yeterli olmadığını ve Havza’nın sorunlarını yeterince analiz
edemediğini söylemiştir.
Bu konuşmanın ardından 30. dönem çalışmaları oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Dilek ve
temenniler bölümünde söz alan üyelerimizden Cahit ÜLKER, Ferit DOĞAN, Sait KIZGUT ve
Nevzat ÜNLÜ kısaca; Genel Kurula katılımın az olmasından, üyelerimizin sorunlarını ve
çözümlerini bulacakları yerin Genel Kuruldan geçtiğinden, üyelerimiz arasında gittikçe artan
işsizlik sorunundan ve yeni gelişen memurların sendikal hareketinden bahsetmişlerdir.
Gündemin seçimler maddesine geçilmiş ve yeni Yönetim Kurulu asil üyeliğine 9 üyemizin
adaylığını koyduğu Divan Başkanlığınca açıklanmıştır. 352 üyemizin bulunduğu Zonguldak
Şubemizin Genel Kuruluna 137 üyemiz katılmış, 28 Ocak 1990 tarihinde yapılan seçimlerde
geçerli olan 136 oy sonucunda Şube yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Enver KARAÇAM
Ferit AVAR
Atilla YURDAŞEN
Kemal BULUT
Nevzat ÜNLÜ
Kemal Reşit KUTLU
Abdullah SÖNMEZ
Gündüz YEREBASMAZ
Aydın KASAPOĞLU

115 oy
35 oy
110 oy
52 oy
98 oy
46 oy
84 oy
60 oy
59 oy

Yedek Üyeler
Gülay ÖZKAYA
Emine UZUN
Sertaç KURT
Aslan YAZICI
Hasan KAHRAMAN

115 oy
123 oy
123 oy
112 oy
115 oy

Şubemizin 31. Genel Kurulunun ardından ilk toplantısını 5 Şubat 1990 tarihinde
gerçekleştiren Şube Yönetim Kurulumuz görev dağılımını da aşağıdaki şekilde yapmıştır.

Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Enver KARAÇAM
Atilla YURDAŞEN
Nevzat ÜNLÜ
Abdullah SÖNMEZ
Gündüz YEREBASMAZ

Şube Yönetim Kurulumuz görev dağılımını gerçekleştirdikten sonra dönem sonuna kadar bu
şekilde görev yapmıştır.
30 Kasım 1990 tarihinde Türkiye Taş Kömür Kurumu (TTK) ve Maden Teknik Arama (MTA)
işyerlerinde çalışan 48.000 işçi greve başlamıştır. Zonguldak maden işçileri, taş kömür
havzasında 1848’ten bu yana ilk “yasal” grevini gerçekleştirmiştir. Zonguldak için umut ve
gelecek olan madenciliğin 1980’lerden sonra bilinçli olarak ekonomik değer olmaktan
çıkartılmak istenmesi, kurumun küçültülmesi, kapatılmaya yönelik politikalar uygulanması,
Zonguldak halkını derinden etkilemiştir.
Grevin amaçları birinci gün çıkan Genel Maden-İş Gazetesinde “EKMEK SAVAŞI” başlığıyla
şöyle verilmiştir.
İNSANCA ÇALIŞMAK, İNSANCA YAŞAMAK İÇİN,
EMEĞİMİZİN GERÇEK KARŞILIĞINI ALMAK İÇİN,
GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ÇALIŞMAK İÇİN,
EKMEĞİMİZİ VE ONURUMUZU KORUMAK İÇİN,
GÖRMEYEN GÖZLERİ, DUYMAYAN KULAKLARI AÇMAK İÇİN,
GÜCÜMÜZÜ, BİRLİĞİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN,
HAKLARIMIZI ALINCAYA KADAR EYLEMDEYİZ...
4 Ocak 1991 tarihinde Zonguldak kentinin tarihinde yaşadığı en büyük yürüyüş
gerçekleştirilmiş ve GMİS’na bağlı 40.000 işçi haklarını alabilmek için Ankara’ya yürüyüşe
geçmeye başlamıştır. Yürüyüşün her kilometresi artan bir kalabalıkla devam etmiş,
Zonguldak halkının da bu greve destek vermesinin ardından kortej Devrek’e geldiğinde
100.000 kişiye yaklaşan bir kitleye ulaşılmıştır.
Maden işçileri Bolu ilinde askeri barikatlarla durdurulmuştur. Daha sonra 25 Ocak 1991 günü
MGK toplantısından sonra Bakanlar Kurulu konuyla ilgili olarak toplanmış ve tüm grevlerin
ertelendiği açıklanmıştır. Zonguldak grevinin “işçilerin kaybını önlemek amacıyla 30 gün
ertelendiği” açıklamasının yasal olmadığı fark edilince, Çalışma Bakanı İmren AYKUT ikinci bir
açıklama yaparak, “Körfez Bunalımı nedeni ile 60 gün ertelendiğini” duyurmuştur. 5 Şubat
1991 günü Sendika Salonunda işçilerle yapılan toplantıda sözleşmenin imzalanmasına karar
verilmiş ve sözleşme ülke koşulları göz önüne alınarak GMİS tarafından kerhen imzalanmıştır.
1990 ve 1991 yılı başlarına damgasını vuran bu gelişme Zonguldak’ta bulunan tüm sivil
toplum örgütlerini etkilediği gibi Oda ve Şube Yönetim Kurulumuzu da derinden etkilemiş ve
çalışmalarını yönlendirmiştir. 1990 başlarına, GMİS ve Kamu İşverenleri Sendikası arasında
sürdürülen toplu iş sözleşmesinin, grev ve lokavt aşamasına gelmesinin ardından toplanan
Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz, Zonguldak’taki meslek odaları ve derneklerin
imzalayacağı bir telgrafın Başbakana, Devlet Bakanlarına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanına gönderilmesine karar vermiştir. Bu eylemin hemen ardından bir basın açıklaması
yapan Zonguldak Şube Başkanımız Enver KARAÇAM açıklamasında;
“Madencilik ve özellikle de yeraltı kömür madenciliği her bakımdan diğer işkollarından farklı
yapıdadır. Bu fark çalışma koşullarının güçlüğünden, gazdan, tozdan, göçükten gelen farktır.
Buna rağmen havza çalışanları üretim faaliyetleri içindeki yerini almaktan yılmamıştır,
korkmamıştır.
Kurumun ülke ekonomisinde kambur olarak görüldüğü şu günlerde, göz ardı edilmemesi
gereken bazı hususlar vardır:
- Havza yıllarca, diğer sektörlere kaynaklık, bazı kuruluşlara arpalık etmiş, diğer bir deyimle
kaymağı yenmiştir.
- Havza, uygulanan yanlış yönetim-istihdam ve yatırım politikaları, siyasal iktidarlarca oy
deposu olarak görülmesi ve yılların ihmali sonucu bu duruma gelmiştir.
- Bugün KİTler ve bu arada TTK zarar ediyorsa bunun nedenleri geçmişe doğru araştırılmalı,
zararın faturası çalışanlara çıkarılmamalıdır.
- Geleceğe dönük havzanın, ülke ekonomisindeki hakkı olan yeri alabilmesi sosyal barışın
sağlanması ile mümkün olacaktır.
- Havzada sosyal barışın sağlanabilmesinin temel koşulu da çalışanların emeklerinin
'karşılığını alabilmesidir.
Özellikle, madenciliğin tüm olumsuz koşullarına ve kısıtlı olanaklara rağmen kanı, canı
pahasına “daha fazla kömür” için uğraşan havzamız çalışanları olmak üzere tüm çalışanların
daha onurlu ve daha insanca bir yaşam düzeyine ulaşma istemlerini yürekten destekliyoruz.
Toplu sözleşme ve hak arama mücadelelerinde Genel Maden İşçileri Sendikasına ve Maden
işçilerine başarılar diliyoruz.” demiştir.
Odamız Başkanı M. Fikret ÖZBİLGİN Zonguldak ve MTA işçilerinin grevi ile ilgili olarak 30
Kasım 1990 günü kamuoyuna yaptığı açıklamada “Maden Mühendisleri Zonguldak
Havzasında ve MTA işyerlerinde çalışan işçilerin yasal grev haklarım kullanma doğrultusunda
karar almakta yerden göğe kadar haklı oldukları inancındadır ve maden işçilerinin
emeklerinin karşılığı verilmelidir. Özellikle Zonguldak havzasının içine düşürüldüğü durumun
asıl sorumlusu ise işçisiyle mühendisiyle çalışanlar değil, onları karar organlarından sürekli
uzak tutarak onlar adına karar alan siyasi iktidarlardır” demiştir. Bu açıklama metninde
ayrıca;
“Zararına çalışma(!)nın gerekçesi ölümle koyun koyuna yaşayanların ücret artışları değildir.
“Zararına çalışma”nın sorumlusu gelmiş geçmiş tüm iktidarlardır. Çünkü; 25 yıldan bu yana
Zonguldak Havzası’na hiçbir yatırım yapılmamış, özellikle de son on yıl içinde uygulanan
yanlış ekonomi politikalar doğrultusunda KİT’ler gözden çıkarılmış, işlevsiz hale sokulmuş, kar
açısından cazip olanları satışa çıkarılmış ve TTK gibi, MTA gibi diğerleri de kendi kaderlerine
terkedilmiştir.
(...) Nedenleri sürekli olarak kamuoyundan saklanmaya çalışılan “zarar” bahanelerini daha
fazla dinlemek istemiyoruz. Maden mühendisleri; Zonguldak’ta, MTA’da ve ülkenin tüm diğer
maden işyerlerinde, maden ocaklarında çalışan, maden işçilerinin demokratik ve yasal grev

haklarım kullanma doğrultusunda karar almakta yerden göğe kadar haklı oldukları
inancındadır ve maden işçilerinin emeklerinin karşılığı verilmelidir.
Zonguldak Havzası kömürü ile insanı ile bütündür. Zonguldak Havzası işçisiyle, mühendisiyle,
memuruyla, esnafıyla çoluğuyla çocuğuyla insanların varoluş nedenidir ve ekmek teknesidir.
Ekmek teknemizin kapatılmasına göz yumulamaz. Zonguldak Havzamızın bu hale gelmesinin
asıl sorumlusu ise işçisiyle mühendisiyle çalışanlar değil, onları karar organlarından uzak
tutarak onlar adına karar alan siyasi iktidarlardır.
ZARAR BAHANELERİYLE İŞÇİLERİN İNSANCA YAŞAMA HAKLARINA OLUMSUZ YAKLAŞANLARIN
DOĞURDUĞU GREV ORTAMI ZONGULDAK HAVZASINA BİR ENKAZ HALİNE
DÖNÜŞTÜRMEKTEDİR.
SORUMLU HAVZA ÇALIŞANLARI OLMAYACAKTIR.” denilmiştir.
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin grev ve lokavt aşamasına gelmesi ve bu kararların
uygulamaya başlanması ile TTK işyerlerinde doğabilecek teknik sorunların görüşülmesi
amacıyla 2 Aralık 1990 tarihinde Şube Yönetim Kurulumuz, GMİS Yönetim Kurulu ziyaret
ederek konuyla ilgili görüşlerini aktarmış ve faaliyetlerinde maden işçilerinin yanında
olduklarını belirtmiştir. Bu gelişmenin hemen ardından TTK’nda çalışan işçilerin toplu iş
sözleşmesi görüşmelerine ilişkin olarak Zonguldak’ta bulunan Meslek Örgütleri ortak bir
basın açıklaması yapmışlardır. Bu açıklamada;
“Zonguldak toplumunun yaşamı kömürle bütünleşmiştir. Maden işçisinin ekonomik sıkıntısı
Zonguldak'ta yaşayan her kesimi en yüksek düzeyde etkiliyor. İş barışı ve sosyal barış giderek
bozuluyor. İşçisiyle, tüccarıyla, esnafıyla, teknik elemanıyla, serbest meslek sahipleriyle;
kısaca tüm Zonguldak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzamasının gerginliğini yaşıyor.
(...) Bizler Zonguldak'ın geleceği açısından sakıncalı bulduğumuz bu gidişe dür demenin
zamanının geldiğine inanıyoruz ve diyoruz ki:
- Maden işçisi insan onuruna yaraşır düzeyde ve emeğinin gerçek karşılığım almalıdır.
- TTK’nun zararlarından işçiler sorumlu tutulmamalıdır.
- Taraflar, ortak noktalarda birleşerek toplu iş sözleşmesini en kısa sürede sonuçlandırmalıdır.
Zonguldak Barosu Zonguldak Tabip Odası
Zonguldak Eczacılar Odası
Zonguldak Esnaf Dernekleri Federasyonu
Zonguldak Mühendis Mimarlar Derneği
Maden Müh. Odası Zonguldak Şubesi
Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği
Harita ve Kadastro Müh. Odası İl Tem.

Zonguldak Diş hekimleri Odası
Zonguldak Sanayi ve Ticaret Odası
Zonguldak Esnaf Kefalet Kooperatifi
Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği
Jeoloji Mühendisleri Odası il Temsilciliği
Makina Mühendisleri Odası İl Temsilciliği
Eğit Der”

Ayrıca yine 5 Aralık tarihinde, Zonguldak’ta çalışan mühendis ve mimar topluluğu
Liman Caddesindeki Maden Mühendisleri Odası Lokali’nin önünde bir araya geldikten sonra,
saat 12 sularında, 30 Kasım’da başlayan maden işçilerinin grevlerini örgütlü ve aktif bir
biçimde destekleyebilmek için, büyük bir katılımla düzenli sıralar halinde bir kortej

oluşturarak yürüyüşe geçmişlerdir. Büyük bir çoğunluğunu madencilerin oluşturduğu mühendisler ve mimarlar korteji, Gazipaşa Cad. boyunca yürüyüşü sessiz olarak sürdürmüş;
ancak, grevi örgütleyen sendikanın bulunduğu Okul Sokağa doğru kıvrıldıkları anda, ortalıkta
sessizlik diye bir şey kalmamıştır.
Görevlilerin “Mühendisler de yürüyor.” duyurusunu işiten maden işçileri, amirlerini
de aralarında görünce, büyük bir sevgi ve duygu seli içinde tezahürata başlamışlar ve biraz
sonra da gösteri coşkulu ve tempolu bir alkış tufanına dönüşmüştür.
Genel Başkan Şemsi DENİZER ile diğer sendika yöneticilerine beraberlerinde taşıdıkları kırmızı
karanfilleri veren mühendisler ve mimarlar, grevi sonuna kadar destekleyeceklerini tek tek
beyan etmişler ve bu ziyaret, DENİZER’in yerli ve yabancı muhabirlere verdiği konunun anlam
ve önemini belirten kısa bir basın açıklamasının ardından sona ermiştir. Yürüyüşün üzerinden
daha iki saat bile geçmeden, Üzülmez Taşkömürü İşletmesi Müessese Müdürlüğü tarafından
maden mühendisleri hakkında idarî soruşturma başlatılmıştır.
Mühendislerin yürüyüşlerinin yaklaşık bir saat kadar ardından, Zonguldak Barosu’na mensup
avukatlar da şehir merkezinde bulunan Madenci Anıtı’na çelenk koyduktan sonra,
pankartlarım açarak ve cüppelerini giyinerek yürüyüşe geçmişlerdir. Avukatların yürüyüşü,
maden işçilerini desteklediklerini bildirmek için ziyaret ettikleri Genel Maden-İş’in merkez
binasında son bulmuştur.
Bu gelişmelerin ardından TMMOB bütünselinde toplanan çeşitli meslek odalarının ve sivil
toplum kuruluşlarının yöneticileri de ortak bir metin hazırlayarak Zonguldak’taki maden
işçileri ile birlikte olduklarını belirtmişlerdir. Zonguldak’taki maden işçisine güç veren bu
açıklamaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Önder SAV, Türkiye Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Başkanı Teoman ALPTÜRK, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Selim ÖLÇER, Türk
Eczacılar Birliği Başkanı Metin TANKER, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Yücel AKINCI
ve Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Yılmaz BİLGİN imza atmışlardır.
Her şeyden önce şu bilinmektedir ki, Zonguldak Grevinde her açıdan bir başkalık ve özgünlük
taşımıştır. Zonguldak’taki grevi özgün kılan gerçekler:
- Zonguldak, 140 yıllık tarihinde grevle ilk kez tanışmıştır.
- İlk kez, bir toplu sözleşme görüşmeleri hakkında bir Cumhurbaşkanı görüş bildirmiş ve
işçilerin karşısında taraf olarak görünmekten çekinmemiştir. Bunun sonucudur ki, ilk kez bir
grevde işçiler Cumhurbaşkanına açıkça tavır almışlar ve Cumhurbaşkanı grevin sürdüğü ilin
sınırlarından içeri girememiş, önceden hazırlanmış program iptal edilmek zorunda
kalınmıştır.
- İlk kez bir grevde işçisiyle, memuruyla, esnafıyla, tüccarıyla, mühendisi, mimarı, avukatı,
doktoru, öğretmeni, çoluğu ve çocuğuyla tüm bir kent taraf olmuş; grev ile birlikte koca bir
kent ayağa kalkmıştır.

- İlk kez bir işçi grevi, siyasal iktidarı sarsmış; daha da sarsılması doğrultusunda muhalefet
partilerini eyleme sürüklemiştir. Tarihte, demokrasi mücadelesinde önemli dönemeçleri
oluşturan maden işçileri, Türkiye’de de benzer rolü oynamıştır.
- Bu grev yalnızca Zonguldak işçisi açısından önemli olmamış, toplu sözleşme görüşmeleri
sürdüren diğer işçiler de doğrudan ilgilendirmiş, bu grevle yapılacak sözleşme onlara da
emsal oluşturmuştur.
- Ve bu grev, Türkiye madenciliğini de doğrudan ilgilendirmiştir.
Bu nedenledir ki, ilk kez bir grevde meslek odası, üniversite öğretim üyeleri özel sektör
temsilcileri, kamu kuruluşlarının üst düzey yetkilileri açık tavır almışlar, mücadeleye müdahil
olarak katılmışlardır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’nce her iki yılda bir düzenlenmekte
olan Türkiye Kömür Kongreleri’nin 7. si 21-25 Mayıs 1990 tarihleri arasında Zonguldak’ta
yapılmıştır. Odamız Zonguldak Şube Başkanı Enver KARAÇAM’ın kongreyi açması ve
katılanlara hoş geldiniz mesajıyla başlayan Türkiye 7. Kömür Kongresi’nin açılış konuşmasını
Oda Başkanımız M. Fikret ÖZBİLGİN yapmıştır.
M. Fikret ÖZBİLGİN konuşmasında ağırlıklı olarak Zonguldak Havzası üzerinde durarak,
kongrelerin sadece bilimsel ve teknik düzeyde kalmayarak, makro düzeydeki sorunlara da
değinmesi gerektiğini belirtmiş ve “... madenciliğin kendi kabuğundan sıyrılıp, ekonomik,
politik, hukuksal, toplumsal düzlemlerinde de tartışılması gerekir. Çünkü, madencilik, yalnızca
madencilerin sorunu değil, ekonominin de ana sektörlerinden biridir. Dolayısıyla ülkenin
kalkınması, toplumsal refahın arttırılmasını hedef edinenlerin, bu konularda görev alanların
da sorunudur. Politikacıların, plancıların, ekonomistlerin ve sanayicilerin de sorunudur. Bu
nedenle biz sorunların onlarla, onların ilgi alanlarına giren biçimi ile de tartışılmasını
istiyoruz....” demiştir.
7. Kömür Kongresi etkinlikleri çerçevesinde KİT’lerin ve özellikle Zonguldak Havzası ve
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun tartışıldığı “KİT’lerin Yönetsel Sorunları ve TTK” konulu bir
panel de yer almıştır. Odamız eski başkanlarından Ömer YENEL’in yönettiği panele TMMOB
Maden Mühendisleri Odası adına Zonguldak Şube Başkanı Enver KARAÇAM, Genel Maden
İşçileri Sendikası adına Genel Eğitim Sekreteri Sabri CEBECİK, TTK adına Genel Müdür
Müşaviri Zeki SESIŞIK, DMP adına Zonguldak Milletvekili M. Tınaz TİTİZ, DYP adına Zonguldak
Milletvekili Güneş MÜFTÜOĞLU, SHP adına Kırklareli Milletvekili İrfan GÜRPINAR ve ANAP
adına İstanbul Milletvekili Hayrettin ELMAS konuşmacı olarak katılmışlardır.
Güncel bir konu olan, büyük bir ilgi ve katılımın sağlandığı panelde Odamız adına katılan Şube
Başkanı Enver KARAÇAM konuşmasında Zonguldak Havzası üzerinde kimi kişilerce gündeme
getirilen olumsuz görüşlere ve oynanmak istenen oyunlara değinerek “Zonguldak için birileri,
Zonguldak’ı kapatalım ama 40.000 kişiyi de sokağa atmayalım. Evlerine gönderelim... bu
arada eğitim kursları açalım, balıkçılık, halıcılık, tekne yapımı vs. gibi...” görüş üretiyor.
Zonguldak’ı görüp görmedikleri dahası taşkömürünü görüp görmedikleri şüpheli olan birileri
havzayı kapatıyor, insanlarına arıcılık ve halıcılık yaptırıyor. Yıllardır diğer sektörlerce, diğer
kuruluşlarca kaymağı yenilen ağır sanayiinin can damarı olan Zonguldak Havzası böyle

acınacak(!) duruma birden bire gelmemiştir. Kuşkusuz bu duruma gelişte; doğal koşulların
ağırlığının, yetersiz yatırımın vs. etkileri vardır.” demiştir.
12 Ekim 1990 tarihinde TTK Yönetim Kurulunun “TTK’nda çalışan sözleşmeli personelin ücret
artışları” ile ilgili kararı Zonguldak’ta ve TTK’nda çalışan üyelerimizin tepkilerine neden
olmuştur. Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz bu durum karşısında hemen harekete
geçerek, önce TTK’nda çalışan teknik personelin bağlı olduğu örgütlerle ilişkiye geçerek ortak
hareket etme kararı almıştır. Bu girişimin hemen ardından mühendis-memur tüm sözleşmeli
personeli Şube Lokalinde toplayan Yönetim Kurulumuz konuyu bir de TTK Genel Müdür ile
görüşmüştür.
Bu görüşmeden net bir sonuç alınamaması üzerine 14 Ekim 1990 tarihinde Zonguldak’taki
örgütlerin de katılımı ile saat 21.00’da Şube Lokalimizde Devlet Bakanı Barlas DOĞU ile
görüşmek üzere randevu alınmıştır. Saat 23.00’a kadar beklenen Bakan randevuya gelmemesi
üzerine üyelerimizin karşı karşıya olduğu sorun çözülene kadar sözleşmeli personelin maaş
ve maaş farklarını almama kararı Bakana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Enver KARAÇAM
tarafından iletilmiştir.
Ertesi gün TTK’nda maaş günü olmasına rağmen, sözleşmeli personel maaşlarını almayarak
uygulamayı protesto etmişlerdir. Akşam üzeri üyelerimiz Şube Lokalinde toplanarak, durumu
değerlendirmiş ve yine bu saatlerde TTK Yönetim Kurulunun konuyu değerlendirerek
Şubemiz ve üyelerimizin talepleri doğrultusunda karar aldığı öğrenilerek, bu girişim mutlu
sonla neticelenmiştir.
Bu dönem 1990 yılındaki Dünya Madenciler Günü 8-15 Aralık 1990 tarihlerinde Zonguldak
Şubemizin bir dizi etkinliği ile kutlanılmıştır. Bu etkinliklerin kapsamında tiyatro, panel,
konser, saydam gösterisi, sergi ve madencilik balosunu tasarlayan Şube Yönetim Kurulumuz
Kasım 1990 tarihinden itibaren konuyla ilgili hazırlıklarına başlamıştır.
Üyelerimizin ve madencilerin talepleri doğrultusunda çalışmalara başlayan Şube Yönetim
Kurulumuz ilk olarak 8 Aralık 1990 tarihinde “Çalışma Yaşamı ve Sendikacılık” konulu bir
panel düzenlenmiştir. Panele konuşmacı olarak Enver KARAÇAM, Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ,
Tevfik ÇAVDAR, Niyazi ALTUNYA, Erdem ERCAN ve İhsan KARABABA katılmışlardır.
12 Aralık 1990 tarihinde Ankara Birlik Tiyatrosu’nun “Pir Sultan Abdal” adlı oyununu GMİS
Salonunda sergilemiştir. Bu oyunu üzerilerimiz v ailelerinin de dahil olduğu toplam 720 kişi
takip etmiştir. 14 Aralık 1990 tarihinde GMİS Konferans Salonu’nda bir konser
düzenlenmiştir. Çok sayıda izleyenin bulunduğu bu konserde Muzaffer ÖZDEMİR, Ali Ekber
EREN ve Grup Kızılırmak sahne almışlardır. 1990 yılı Dünya Madenciler Günü kutlamaları
madencilerin ve ailelerinin birlikte oldukları ve 15 Aralık 1990 gecesi gerçekleştirilen balo ile
sona ermiştir.
Dünya Madenciler Günü 1991 yılı kutlamaları ise 8-14 Aralık tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Bu kutlamalar kapsamında Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liseler arası
olmak üzere dört ayrı kategoride resim yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışmaya katılan tüm
eserler 9-14 Aralık 1991 tarihinde Atatürk Kültür Sarayı’nda sergilenmiş ve Zonguldak’ta
bulunan resim öğretmenleri tarafından oluşturulan jüri tarafından belirlenen resimlere çeşitli

ödüller verilmiştir. Ayrıca 1991 yılı Dünya Madenciler Günü kapsamında tiyatro, konser,
saydam gösterisi, video gösterisi, sergi ve söyleşiler düzenlenmiş, kutlamalar 15 Aralık 1991
tarihinde gerçekleştirilen Madenciler Balosu ile sona ermiştir.
Zonguldak Şubemizce dönem içinde gerçekleştirilen diğer önemli çalışmalar ve gelişen
olaylar aşağıdaki gibidir.
- Dönem içinde Odamız sekreterlik (Zonguldak Şube) kadrosunda görev yapan İnci YILDIRIM 1
Mayıs 1991 tarihi itibarı ile görevinden ayrılmış, bu kadroya Dilek Türün TAŞDEMİR
atanmıştır.
- 7 Mart 1990 tarihinde Armutçuk kazasının 7. yıldönümü nedeni ile üyelere açık bir söyleşi
düzenlenmiştir. Söyleşide konuşmacı olarak Doç. Dr. Vedat DİDARİ, Armutçuk İş Güvenliği
Baş Mühendisi Süleyman ÖZGÜL ve İş Baş Müfettişi Ali Seydi TATAR katılmışlardır.
- 23 Nisan 1990 Çocuk Bayramı nedeni ile Zonguldak’ta bulunan kimsesiz çocuklara Şube
Lokalimizde bir balo düzenlenmiştir.
- 6 Haziran 1990 tarihinde TTK’nda işçi statüsünde çalışan 20 kadar üyemizin mühendis
kadrolarına alınmaları ile ilgili çeşitli girişimler başlatılmıştır. Bu girişimlerin ardından,
üyelerimizden 15’i Temmuz 1990’da ve diğerleri Eylül 1990 tarihinde mühendislik
kadrolarında işe başlamışlardır.
- 16 Haziran-6 Ağustos 1990 tarihleri arasında Zonguldak’ta bulunan üyelerimizin
çocuklarından 40’ının katıldığı bir satranç turnuvası gerçekleştirilmiştir.
- 28 Temmuz 1990 tarihinde Amasra’da “Madencilik ve Çevre” konulu bir panel
düzenlenmiştir.
- Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Üyelerinden bazıları 9 Ekim 1990 tarihinde Ankara’da
gerçekleştirilen Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK’un cenaze törenine katılmışlardır.
- 30 Temmuz 1991 tarihinde Zonguldak Şube Lokalimizde “yeraltı vergi muafiyetinin”
tartışıldığı Şube Danışma Kurulu gerçekleştirilmiştir.
- 1 Ağustos 1991 tarihinde “TTK’nda vardiya Mühendisliği Yönergesi” genişletilmiş Danışma
Kurulunda tartışılmıştır. Bu toplantıda yönergenin Kurumun gerçeklerinden uzak olduğu
görüşüne varılmış ve Şubemiz bünyesinde bir komisyon oluşturularak Komisyon Raporunun
TTK Genel Müdürlüğüne sunulması kararlaştırılmıştır.
- 19 Eylül 1991 tarihinde birçok üyemizin de özverili bir şekilde maddi katkıda bulundukları ve
son olarak mutfak olmak üzere dizayn edilen Şube lokalimiz yeni çehresi ile üyelerimizin
hizmetine açılmıştır.
- 14 Aralık 1991 tarihinde “Teknik Elemanlar ve Sendikalaşma” konulu, Prof. Dr. Mesut
GÜLMEZ’in konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşi gerçekleştirilmiştir.

- 20 Ekim 1991 Türkiye Genel Milletvekili Seçimleri nedeni ile seçime katılacak siyasi
partilerin milletvekili adayları ile üyelerimize açık, sorunlarımızın tartışıldığı bir dizi söyleşi
düzenlenmiştir. Bu söyleşilere Zonguldak ili DSP, DYP, SHP milletvekili adayları katılmıştır.

XXXII. DÖNEM
(19 Ocak 1992 – 22 Ocak 1994)
Odamız Zonguldak Şubesi Olağan Genel Kurulu, 18 Ocak 1992 günü Zonguldak’ta yapılmıştır.
Açılışını Şube Yönetim Kurulu Başkanı Enver KARAÇAM’ın ve Divan Başkanlığı’nı Cahit
ÜLKER’in yaptığı Genel Kurul’a Zonguldak Belediye Başkanı, siyasi partilerden ve sanayi
odalarından temsilciler konuk olarak katılmışlardır.
Genel Kurulun açılışında Zonguldak Belediye Başkanı Yüksel AYKAÇ’ta bir konuşma yaparak,
Zonguldak’ta yaşanan tasman olayına, belediyenin içinde bulunduğu duruma, KİT’ler
üzerindeki siyasi partilerin tutumuna ve çözümler konusunda da demokratik katılımcı
yapıların oluşturulmasına değinerek Genel Kurul’a başarılar dilemiştir. ANAP İl Başkanı,
Maden Mühendisi Enver AYGÜN ise yaptığı konuşmada Genel Kurula başarılar dileyerek, TTK
Yöneticilerinin Genel Kurula ilgisizliklerini eleştirmiştir.
Genel Kurulun açılış bölümünde, Oda Yönetim Kurulu Başkanımız M. Fikret ÖZBİLGİN;
ağırlıkla Zonguldak Kömür Havzasına, TTK’na ve teknik elemanların sendikalaşması
konularına değinen, geçen iki yılın kısaca değerlendirmesini de içeren bir konuşma yapmıştır.
ÖZBİLGİN konuşmasında;
“Geçtiğimiz Genel Kuruldan bugüne değin madencilik sektörüne bir göz attığımızda çok fazla
bir şeyin değişmediğe aksine yıllardır ihmal edilen ve kaynak yaratma potansiyeli yüksek olan
madenciliğimizin daha da geriye gittiğini, hatta madenciliğimizin son 10 yılda iyice gözden
çıkarıldığım söyleyebiliriz. İşte sizlere bunun kanıtı iki rakam; madencilikteki kamu ve özel
sektör sabit sermaye yatırımları, sabit fiyatlarla, 1984 yılı değerleri 100 kabul edildiğinde,
endeks 1990 yılında 54 olmaktadır. Bir diğer anlatımla madencilik sektörü yatırımları yarıya
indirilmiştir. Bugün ülkede birçok maden ocağı kapanma noktasındadır. Kısaca, ülkede
yaşanan krizden madencilikte payım almıştır. Burada hepinizin yakından bildiği örneklere
girmek istemiyorum. Sözü Zonguldak Havzamıza getirmek istiyorum.
(...) Zonguldak Taşkömürü Havzası bir KİT olan TTK ile özdeşleşmiştir. Yalnız bizlerin değil her
aydının da teslim edeceği gibi onlarca yıldır sürdürülen uygulamalardan sonra, kimi KİT’lerin
kar ediyor olması mucizedir. Dolayısıyla nedenleri araştırılmadan, bunların sorgulaması
yapılmadan KiT’lere “zarar ediyor” önyargısı ile yaklaşılması en hafif nitelemeyle insafsızlıktır.
Onlarca yıldır girdi üretimi ve “istihdam sorununun çözüme katkı” vb. gibi misyonlar verilen
ve siyasi iktidarların arpalığı olarak görülen KİT konusunda DEVLET ARTIK CİDDİ BİR TAVIR
TAKINMALIDIR. Cumhuriyet tarihinin ikinci on yılından bu yana sanayiinin lokomotifi olduğu
halde, haksız yere ekonominin kamburu olarak nitelenen KiT’lere ve TTK’na bu genel
perspektifinden bakılmalı ve EKONOMİNİN BÜTÜNÜ ZONGULDAK HAVZASINA OLAN
BORCUNU YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEMELİDİR. Çeyrek yüzyılı aşan birikimlerle dağ gibi
yığılan TTK’nun sorunları için kısa vadeli, günü birlik hiçbir çözüm yoktur. Alınacak palyatif

önlemlerin bir önceki uyuşturucu dozunun etki süresini kısaltmaktan öte bir çare
sağlamayacağı açıktır.
(...) Yeni siyasi iktidarın “slogan düzeyinde” de geliştirilmiş olsa da KİT’ler ve TTK için farklı
yaklaşımı var. Özerkleştirme. Yaklaşım oldukça demokratik ve cazip gibi görünüyor. İyi ama
nasıl bir özerkleştirme? Özerkleştirme gibi cazip kararlar alınmadan önce TTK kendi
uzmanlarınca bir masaya yatırılmalı, sağlıklı bir hasar tespiti yapılmalı ve ardından da nasıl
iyileştirileceği katılımcı demokratik bir platformda tartışılmalıdır. Havza’da çalışan tüm
kesimlerin, tüm kuruluşların aşağıdan yukarıya görüşleri alınarak çözüm aranmalı ve
üretilmelidir. Bir TTK Genel Müdürünün bir siyasi parti ilçe başkanının direktiflerine mahkum
edilmesine son verecek özerkleştirme modeline biz her zaman varız. Ancak, TTK’nun
iyileştirilmesini vaat edenlere de şurası hatırlatılmalıdır ki, kurumu ayağa kaldırmanın tek
alternatifi sivil katılımlarla, çalışanların söz ve karar sahibi olacağı yapılanmaların
gerçekleştirilmesiyle üretilecektir.
Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Değinmek istediğim bir diğer husus da ekonomik, demokratik sorunlarımızın bir an önce
sağlıklı bir çözüme kavuşturulması, yıllardan beri söylediğimiz gibi çağdaş ve uygar çözüm
olan GREVLİ VE TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKAL HAKLARIMIZIN KAZANILMASINDA
yatmaktadır. Siyasi iktidar bu konuda da bugüne değin verilen mücadelelerin bir sonucu
olarak vaatlerde bulunmuş ve hükümet “kamu görevlilerine sendikal hak ve özgürlüklerini
tanıyacak gerekli yasal düzenlemeler”in yapılacağını programına koymuştur. İyi ama nasıl bir
sendikal hak? Bu soruyu açıklığa kavuşturacak herhangi bir açıklama halen duyulmuş
değildir. Biz grevli ve toplu sözleşmeli bir sendikalaşma hakkını talep ediyor ve bu
doğrultudaki mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.” demiştir.
Konuk konuşmacıların ardından Şube Yönetim Kurulu adına Yazman Üye Atilla YURDAŞEN
tarafından 31. dönem çalışma raporu Genel Kurula aktarılmıştır. Çalışma raporunun eleştirisi
konusunda söz alan çeşitli üyelerimiz;
- Dönem içinde Havzada uygulanan vardiya mühendisliği konusunun sağlam bir temele
oturtulmadığı,
- Üyelerimiz arasında gittikçe artan işsizlik sorununa Oda ve Şube Yönetim Kurullarının
yeterince eğilmedikleri,
- Şube Yönetim Kurulumuzun dönem içinde yaptığı açıklamalarda çelişkilerin bulunduğu ve
özellikle nasıl bir TTK istendiği konusunda büyük boşluklar oluştuğu,
- Dönem içinde gelişen memur sendikasının Zonguldak’ta bulunan diğer meslek örgütlerinde
olduğu gibi Şubemizin de yeterince ilgilenmediği
konularında eleştirilerde bulunmuşlardır. Çalışma raporu üzerinde eleştiriler tamamlanınca,
Divan tarafından ibra maddesine geçilmiş ve 31. dönem çalışmaları oy çokluğu ile
aklanmıştır. Bu dönem, uzun yıllar Şube Yönetim Kurulundaki görevini bırakacağını açıklayan
Başkan Enver KARAÇAM, kürsüye gelerek, Genel Kurula teşekkür etmiştir.

Genel Kurul’un dilek ve temenniler bölümünde söz alan üyelerimiz ise, TTK’nun önemine ve
bugün düştüğü konuma değinerek, TTK’nun biran önce bu durumdan kurtulmasının gereğini
vurgulamışlardır. Bu konuda bir çalışmanın başlatılması için gerekli platformların
oluşturulması dilek ve temennisinde bulunmuşlardır. Genel Kurul’a Yönetim Kurullarında
çalışanların ilgisizliğini de eleştiren maden mühendisleri, ekonomik sorunların çözümünde
tek yolun grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakkın kazanılması olduğunu belirterek, bu yönde
çalışmaların yoğunlaştırılması dileğinde bulundular. Ertesi gün gerçekleştirilen seçimler
sonucu 32. dönem Zonguldak Şube Yönetim Kururlu aşağıdaki şekilde oluşmuştur. 442
üyemizin kayıtlı olduğu Zonguldak Şubemiz 32. Genel Kurulunda 140 üyemiz oy kullanmış ve
139 oy geçerli sayılmıştır.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Abdurrahman BURKAY
Müjdat BİROL
Nevzat ÜNLÜ
Mehmet TATLISÖZ
Sertaç KURT
Atilla YURDAŞEN
Ferit DOĞAN
Aydın KASAPOĞLU

105 oy
64 oy
75 oy
61 oy
75 oy
110 oy
58 oy
67 oy

Yedek Üyeler
A. Haşim DEMİRLER
Mustafa ÇOŞKUN
Nedim TEKİN
Pakize KUTLU
Kemal BULUT

111 oy
108 oy
100 oy
99 oy
98 oy

27 Ocak 1992 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren Şube Yönetim Kurulumuz görev
dağılımını aşağıdaki şekilde gerçekleştirmiştir.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Abdurrahman BURKAY
Atilla YURDAŞEN
Nevzat ÜNLÜ
Sertaç KURT
Aydın KASAPOĞLU

Bu görev dağılımının ardından çalışmalarına başlayan Şube Yönetim Kurulumuzda dönem
içinde herhangi bir istifa yada görev değişikliğine rastlanılmamıştır. Zonguldak Şubemizin 32.
çalışma dönemi maalesef bir dizi kaza, olumsuzluklar ve yöneticilerin ve ilgililerin önemli
konulara ilgisizliği ile başlamıştır. Bu olumsuzlukların ilki hemen dönem başında yaşanan
Kozlu Faciası’dır.
Zonguldak’ta 3 Mart 1992 günü TTK Kozlu Müessesesi’nin İhsaniye ve İncirharmanı
işletmelerinde, ülkemizde bugüne kadar yaşanan ve 263 işçinin hayatına mal olan en büyük
grizu faciası meydana gelmiştir. Yarattığı hasarın boyutları ve can kayıpları itibarıyla, dünya
madencilik literatüründe eşi görülmemiş bir olay olan facia, ülke ve dünya kamuoyunun
dolayısıyla da medyanın baş gündemi olmuştur.

Madencilik sektöründe meydana gelen büyük iş kazalarının ardından kamuoyunu yanılgılara
sürükleyen anlayışlar, bugün de aynı davranışı sergilememiştir. Bu durumun nedeni,
madenciliğin, siyasal iktidarlarca yıllardır ihmal edilmiş, önemsenmemiş ve kamuoyuna iyi
tanıtılmamış olmasıdır. Bu bağlamda kamuoyu oluşturan bazı odaklar, sadece büyük
faciaların ardından, bu sektöre cılız projektörler tutarak yüzeysel ve sansasyonel ipuçları
yakalamaya ve bunları bilgisizce işlemeye çalışmıştır.
Kozlu’da meydana gelen grizu kazasından sonra da bilgisizce ve yanlış verilerle
Zonguldak’taki kömür ocaklarının kapatılmasını öneren bazı basın ve özel televizyon
kuruluşları, kamuoyuna yanlış bir şekilde yönlendirmiş ve ocakların kapatılmasını hedef
göstermiştir.
Kozlu’da meydana gelen grizu faciasını ardından kamuoyunu ve üyelerimizi bilgilendiren
Odamız ve Şubemizce yapılan açıklamalarda; Zonguldak ocaklarının kapatılamayacağını son
derece haklı gerekçelerle savunurken, zararı gittikçe artan ve kamuya yük olan bir işletme
tarzının sürdürülmesinin sakıncalarından bahsedilmiştir. Havza, yönetim tarzından başlayarak
modernizasyona tabii tutulmalı, insana yatırım yapılmalı, üretim arttırılmalı, maliyetler
düşürülmeli ve çalışma koşulları düzeltilerek yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtmiştir.
Şubemizce yapılan basın açıklamasında ayrıca “A’dan Z’ye gerçekleştirilmesi gereken yeniden
yapılanma modeli, hem Havza’nın teknik, tarihi ve toplumsal gerçekleri üzerinde
mesnetlenmeli, hem de sadece TTK’nun iplerini elinde tutan bir avuç üst düzey bürokratı
tarafından değil, Havza ile hayati bağları olan tüm sivil kurumların ortak katılımıyla üretilip
meşrulaştırılmalıdır. Havza’nın komadan çıkması için yazılacak tüm reçeteler, bu temel ilkeyi
gözetmelidir...” denilmiştir. Kazanın hemen ardından aralarında Şube temsilcilerimizin de
bulunduğu bir teknik ekip aracılığı ile kazanın nedenleri araştırılmıştır. Bu raporda;
“05.03.1992 günü saat 12.00 itibarıyla, TTK Kozlu Müessesesi’ndeki gelişmelerin son
durumunu içeren teknik raporumuzdur
00-08 vardiyasındaki gelişmelere göre, saat 08’de ocağın değişik birimlerine gönderilen
ekiplerin çalışma ve gözlemlerine dayanılarak, sonuç itibarıyla aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir:
1) -300/22716 No.lu lağımdaki açık alevli yangından başka, aynı kottaki 22717 lağım girişinin
50 m. ilerisinde de açık alevli galeri yangını görülmüştür. Bu nedenle ve -300 kotundan
tahliyesi planlanan İhsaniye 1. ve 4. ile İncirharmanı 8. Ocaklarına giden yolların alevle kesik
olduğunun tespit edilmesi sonucunda, müdahale imkanının kalmadığı gözlenmiştir.
2) İncirharmanı 8. Ocakta mahsur kalan kazazedelere - 425 kotu 21928/22971 lağım başyukarı yoluyla gönderilen ekip, 21918/22929 lağımları kavşağının ilerisindeki yangının - 360/425 Hacıpetro Başyukarı başına kadar gelişerek ilerlediğini görmüşlerdir. Bu durumda, - 425
kotundan da İncirharmanı 8. Ocağa müdahale edilebilmesi mümkün değildir.
3) Ayrıca, daha önceki vardiyalarda yaptığımız tespitlere göre:
a. -300/21 704 lağımındaki tahkimat yangını halen devam etmektedir.
b. -300/22716 ve 22765 kavşağının ilerisinde görülen yangınlar da halen devam etmekte ve

temiz hava yönünde gelişerek hızla ilerlemektedir.
c. -200 kotuna gönderilen ekiplerin kesif dumanla karşılaşması ve görüş mesafesinin sıfıra
indiğini gözlemesi nedeniyle, ekip mürettebatı geri çekilmek zorunda kalmıştır.
Bu durumda, -300 katında devam eden yangının hızla yayıldığı kesinleşmiş ve dolayısıyla,
tahliyesi düşünülen ocaklara sağlıklı bir şekilde müdahale edilme imkanının kesinlikle ortadan
kalktığı anlaşılmıştır.
Yukarıda sıraladığımız hususlar doğrultusunda, tahliye işlemlerinin selametle yürütülebilmesi
için, ocağın tamamını etkisi altına alan yangının öncelikle ve acilen tecrit edilmesi
gerekmektedir. Ocak yangınlarının tecridi ise, bilindiği gibi, gereken yerlere yangın
barajlarının kurulmasıyla sağlanabilmektedir. Yerindeki gözlemlerden edinilen bilgiler ve plan
üzerinde yapılan tetkiklere göre, -560, -485, -425, - 300, 200 ve -100 anakatlarındaki
yangınla irtibatlı bütün galeri ve başyukarıların barajlarla kapatılması gerekeceği
anlaşılmıştır.
Ocağın -560 anakatı dışında, hiçbir kattaki, nakliyat, elektrik, su ve basınçlı hava sistemleri
halen faal durumda değildir. Ayrıca, galerilerin hepsi de yaygın göçüklerle kaplıdır. Bu durum
karşısında, kurulacak barajlar için gereken malzemenin yeterli miktarda ve kısa zamanda
ikmali mümkün değildir. Bir diğer yandan, malzeme temin edilmiş olsa bile, barajların
hepsinin birden kapatılması, burularda çalışacak insanların can güvenliği açısından büyük bir
risk taşımaktadır. Anılan riskin kaynağı olabilecek 40 - 50 adet barajın yapımı, bu iş için
günlerce çalışması gereken ekipleri de hayati tehlike altına atacaktır.
Şu ana kadar, açık alev ve göçük bulunmayan tüm yeraltı açıklıklarına tahlisiye ekipleri
ulaşmış ve buralarda hiçbir yaşam belirtisi-nin bulunmadığı tespit edilmiştir.
Yukarıdaki tespitlerin açık seçik ortaya koyduğu gibi, ocak yangınlarının ocak içerisinden
tecridi mevcut koşullar altında imkansızdır. Bu somut durum karşısında, ana emici
pervanelerin istop edilmesi suretiyle cebri havalandırmanın durdurulması ve bunun ardından
da ocağın ana hava giriş ve çıkışlarının tıkanması suretiyle, oluşabilecek tabii hava akımlarının engellenmesi en uygun ve kaçınılmaz hal çaresi olarak görülmüştür.
İMZA ÇİZELGESİ
TTK Temsilcileri
Vahit ÇELİKEL
İhsan ÜNLU
Sami İNAN
Sabir KARAÇELEBİ
Alim DEĞİRMENCİ
Remzi DEMİR

GMİS Temsilcileri
Mehmet KORFAL
Selahattin KUMKUMOĞLU
Oda Temsilcileri
Enver KARAÇAM
Tayfun ÖZUSLU”

Kaza sonrası Zonguldak İl Makamı organizasyonunda kazada yaşamını yitirenlerin aileleri için
bir yardım kampanyası düzenlenmiştir. Şubemiz ve üyelerimiz bu kampanyaya 23.362.000
TL.’lık bir yardım ile katılmıştır.
Mesleki, ekonomik, demokratik mücadele içinde etkin bir biçimde yer almaya çalışırken,

Türkiye’deki teknik personel hareketine paralel olarak, gerek yönetim-üye ilişkisi, gerek
yıllardan beri izlenen politikaların etkisiyle insanların kendi sorunlarına yabancılaşması,
toplumsallığın yerinin bireycilikle değişmesinin yanısıra üyelerimizin büyük kısmının Türkiye
Taşkömürü Kurumu bünyesinde çalışıyor olması ve dolayısı ile Kurumun içinde bulunduğu
çıkmazın üyelerimize de yansıması sonucu Yönetim-üyeler ilişkisinde gerekli yoğunlaşma
sağlanamamış, Türkiye gündeminin önüne geçilememiştir. Bu durum, Zonguldak özelinde
sadece üyelerimiz için değil aynı zamanda sektörel olarak da geçerli olmuştur.
Bu çalışma döneminde Şube Yönetim Kurulumuz diğer meslek kuruluşları ve mesleki
derneklerle ilişkilerini geliştirmeyi amaçlamıştır. Türkiye’yi, Havzayı ye üyelerimizi ilgilendiren
gündemdeki sorunları tartışmak, çözüm aramak amacıyla Sendika, Baro, Tabipler Odası, Diş
Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, TMMOB’ne bağlı Oda Temsilcilikleri, MMD ye ZMMD
yöneticileri ile zaman zaman bir araya gelmiş, toplantılar düzenleyerek birlikte hareket
etmeye çalışmıştır.
Bu anlayış içinde, Genel Maden İşçileri Sendikası tarafından organize edilen ve 8
Şubat 1992 günü Zonguldak’ta toplanan Kurultay’ın açılış oturumunu Zonguldak DYP
Milletvekili ve Devlet Bakanı Ömer BARUTÇU yönetmiştir. Kurultayın açılış konuşmasını da
Bakan BARUTÇU yapmış ve TTK yetkililerine seslenerek, “verimsiz ocakların elden
çıkarılması”na, “TTK lojmanlarının, arazilerinin ve ihtiyaç fazlası binek otolarının elden
çıkarılmasına, israfın önlenmesi”ne ve “üretimin arttırılması”na değinmiş ve ayrıca, “hiç
göreve gelmeden ücret alan 3-4 bin kişi olduğu”nu ileri sürerek “Bunda vebali vardır.
Gereğini yapınız. Maden mühendislerinin büyük bir bölümü ocağa girmiyor. Bu durumda
üretimi nasıl arttıracaksınız? Bu ayıbı derhal kapatmalısınız. 1957 yılını hatırlıyorum; günde
14-15 saat ocağa giriyorlardı. Mühendisleri mutlak surette yeraltına sokacaksınız.” diyerek
sözlerini sürdürmüştür.
Daha sonra, GMİS Genel Başkanı Şemsi DENİZER, Vali A. KARACAN, Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Y. HABERAL, RP Kütahya Milletvekili Ahmet DERİN, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tahir
KÖSE, ETK Bakanı Ersin FARALYALI ve Milli Eğitim Bakanı Köksal TOPTAN birer konuşma
yapmışlardır.
Açılış oturumunu, süre yetersizliğini bahane ederek, anti demokratik tutum ve davranışlarla
yöneten Bakan BARUTÇU, Şemsi DENİZER de dahil olmak üzere tüm konuşmacıların sözlerini
kısıtlamış, Belediye Başkanı Yüksel AYKAÇ bu tutumu protesto ederek salonu terk etmiştir.
Açılışta Odamızın konuşma hakkı bulunmasına, BARUTÇU’nun meslektaşlarımıza yönelttiği
suçlamalar nedeniyle cevap hakkımız doğmuş olmasına ve Oda Yönetim Kurulu Başkanımız
M. Fikret ÖZBİLGİN’in ikaz ve ısrarlarına karşın, Odamız’a söz hakkı verilmemiştir.
Daha sonra basına bir açıklama yapan Oda Yönetim Kurulu Başkanımız M. Fikret ÖZBİLGİN
“... Sayın Bakanlar bugün bu mevkilerde olabilirler, ama yarın bulundukları makamlarda
olmayacaklardır. Biz maden mühendisleri ve tüm diğer teknik elemanlar bu Havza’da hep
olacağız.” demiştir.
Kurultayın açılış oturumundaki tutum, davranış, haksızlık ve üyelerimize yapılan saldırıları,
öğleden sonra yapılan panelin açılışında söz alarak cevaplayan ve olayı protesto ederek
paneldeki konuşmacımızı (Kurultayda üyemiz Enver KARAÇAM, Şubemiz adına “Havzadaki

Darboğazlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir bildiri sunacaktı.) çektiğimizi ilan eden
M. Fikret ÖZBİLGİN’e, Devlet Bakanı BARUTÇU’nun kuliste alenen hakaret etmesi ise
Kurultayda yaşanan en çirkin davranış olmuştur. Bu olay anında protesto edilerek basın
açıklaması, imza kampanyası ve çeşitli yazışmalarla kamuoyu ile ilgililere bildirilmiştir.
II. Zonguldak Kurultayı’nda Oda Başkanımız M. Fikret ÖZBİLGİN’in; yukarıda anlatılan
suçlamalara, antidemokratik tutum ve davranışlara ve engellemelere karşın yaptığı
konuşmasında;
“Bugün sabah bir açılış oturumu izledik ve çok üzüldük. Bu açılış oturumunu yöneten Sayın
Bakan, Odamıza, söz hakkımız olmasına karşın söz vermemiştir. Sorun bununla da kalmamış
katılımcı demokrasi adı altında pembe tablolar çizen siyasi iktidarın bu Sayın Bakanı ve daha
sonra konuşan Milli Eğitim Bakanımız yaptıkları konuşmalarda Maden Mühendislerinin
ocaklara girmediğinden söz ettiler. Üretim düşüklüğünün ve Havza'nın içine düşürüldüğü
durumun sorumlusu olarak bizleri gösterdiler.
Bizim madenciliğimize ve bu Havza’ya karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuz gereği
bugün burada yaşanan tüm olumsuzluklara karşın güncel bir konu olan KİT’lere ve Zonguldak
Havzası’na kısaca değinmek istiyorum. Konuşmamı, Kurultayın kapsamına ve düzenlenişine
yönelik bir değinmeyle sürdürmek istiyorum. Bundan sonraki benzeri etkinliklere ışık
tutacağım sandığım bu değinmenin hoşgörüyle karşılanmasını diliyorum. Bu değinmeyle aynı
zamanda konusal bir açılımı amaçlıyorum.
(...) Zonguldak Havzası’nın iyileştirilmesinde, rasyonelleştirilmesinde bizler üzerimize düşen
görevi yapacağız. Maden mühendislerinin ocaklara girmemesi gibi bir suçlamayı şiddetle
reddediyoruz. Maden mühendisleri ocaklara girmektedirler ve bunu Havza'da
kanıtlamışlardır. Şimdi biraz geriye giderek bir anımsama yapalım. 1970’lerin başlarında bir
Sayın Bakan geliyor Zonguldak’a maden mühendisleriyle bir toplantı düzenleniyor. Bu
toplantıda dönemin Sayın Bakanının söylediği şu; “Ne üretiyorsunuz ki ne istiyorsunuz. Sizden
üretim istiyorum.” Sanki üretim düşüklüğünün, Havza’nın içinde bulunduğu durumun
sorumlusu ve suçlusu kurumda çalışan maden mühendisleriymiş gibi konuşuyor. Aradan geçti
22 yıl. Yine bir Sayın Bakan geliyor aynı şeyleri söylüyor. Bu şunu gösteriyor. Biz hala 22-23 yıl
gerideyiz. Hiçbir gelişme yok, anlayış aynı anlayış, değişen bir şey yok.
Biz Havza’da çalışan maden mühendisleri olarak, Zonguldak Havzası’nın içine düşürüldüğü
durumun, olumsuzlukların sorumlusu değiliz. Havza’nın içine düşürüldüğü durumun
sorumluları işçisinden mühendisine Havza çalışanları değildir. ZONGULDAK HAVZASININ İÇİNE
DÜŞÜRÜLDÜĞÜ DURUMUN TEK SORUMLUSU BUGÜNE DEĞİN KİT’LERİ VE BU
KURUMLARIMIZI SİYASİ ARPALIK OLARAK GÖREN SİYASİ İKTİDARLARDIR. Sorun çözümlenmek
isteniyorsa, Havza çalışanlarım söz ve karar sahibi yapacak yapılanmalar ivedilikle
meşrulaştırılmalıdır.
Maden Mühendisleri Odası ve Havzada çalışan tüm mühendisler, gerek Zonguldak’ın çok
yönlü kimlik arayışında, gerekse de TTK’nun rasyonelleştirilmesi çabalarında üzerine düşen
görevi ve sorumluluğu üstlenecektir; bundan hiç kimsenin kuskusu olmasın.” demiştir.

Şubemizce düzenlenen kömür kongrelerinin VIII.’si Zonguldak’ta 4-8 Mayıs 1992 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir. 38 bildirinin sunulduğu ve tartışıldığı kongreye yaklaşık 500 bilim
adamı ve maden mühendisi katılmıştır. Kongre’de ikinci gün yapılan “Ocak Yangınları ve
Tahlisiye” adlı panele Odamız adına Tevfik GÜYAGÜLER ve dördüncü gün gerçekleştirilen
“Taşkömürü Madenciliği ve Geleceği” paneline Asım KUTLUATA katılmıştır. Panellere, ilgili
kamu ve özel sektör, üniversiteler, sendika, siyasi partiler ve örgütlerden temsilciler
konuşmacı olarak katılmışlardır. Kongre süresince sektördeki gelişmeleri yansıtan bir de sergi
yer almış, kongrede sunulan ve tartışılan bildiriler VIII. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı’nda
basılarak sektörümüzün hizmetine sunulmuştur.
Zonguldak krizinin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Charbonnage de France ile British
Coal’un uzman yetkilileri Fransa ve İngiltere’den Kongreye davet edilmiştir. Böylece, Fransa
ve İngiltere’de kömür madenciliğinin evrimi, kriz dönemleri, çözüm yöntemleri ve bugünkü
durumları en yetkili ağızlardan kongre delegelerinin bilgisine ulaştırılmıştır.
ZİSDER’ce örgütlenerek, 8 Mayıs 1993 günü Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi Salonlarında
gerçekleştirilen “Dünyada ve Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunları ve Çözüm
Önerileri” başlıklı panele, Şubemizi temsilen Tayfun ÖZUSLU katılmıştır. Anılan derneğin
başkanı olan Sabri AĞDAŞ tarafından yönetilen panele Yeraltı Maden-İş Sendikası’nı temsilen
Genel Başkan Çetin UYGUR, TTK Merkez Atölyeleri’nde işçi olarak çalışan Recep ALKAN ve
İstanbul İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Derneği’ni temsilen Merih KUTSAL konuşmacı olarak
katılmışlardır.
Gerek gündem başlığının son derece geniş kapsamlı oluşu, gerekse paneli izleyenler ile bazı
panelistlerin, gündemden ziyade sendikalar ve federasyonlar arası rekabette ilgili konulara
itibar göstermeleri üzerine, müzakereler gündem dışına taşmış ve bu da panelin kargaşaya
dönmesine yol açmıştır. Son derece genç, dinamik, ilgili ve 200 kişilik bir işçi topluluğu ile
üyelerimizi izlediği panelde, sözcümüz, gündemi işkolumuzdaki iş güvenliği kapsamına
daraltarak, Odamızın konuya özgü geleneksel politikalarını savunmuş ve çözüm olarak
işkolumuzda merkezi, etkili, yeterli ve ciddi bir denetim mekanizması oluşturulmasını
önermiştir.
Yine, ZİSDER’in Amasra Şubesi’nce düzenlenerek 19 Eylül 1993 günü Belediye Kültür Parkında
gerçekleştirilen “Zonguldak’ın Geleceği” başlıklı panele Odamızı temsilen Tayfun Özuslu
katılmıştır. ZİSDER Yönetim Kurulu üyelerinden Sedat CEBECİOĞLU tarafından yönetilen
panele, AÜSBF’nden Prof. Dr. Korkut BORATAV, Fişek Sağlık Hizmetleri Enstitüsü’nden Doç.
Dr. Gürhan FİŞEK, İTÜ’nden Doç. Dr. Nurhan YENTÜRK, DİSK/Yeraltı Maden-İş’den Genel Başkan Çetin UYGUR ve TÜRK-İŞ/Genel Maden-İş’den Genel Eğitim Sekreteri Sabri CEBECİOĞLU
konuşmacı olarak katılmışlardır.
Odamız, adına panele katılan ÖZUSLU “.. Zonguldak’ın Geleceği üzerinde karanlık planlar
tezgahlandığı; bu planların, IMF ve IBRD gibi kökü dışarıda mihraklarca tasarlanarak,
Avrupa’nın bütün koklaşabilir taşkömürü havzalarında gerçekleştirildiği; gelecekte Sibirya’ya
kadar uzatılmasının da programlandığı; bu menfur emellere karşı basın bildirileri, onbeş
günlük onbin tirajlı gazeteler, günlük yerel basın ve hatta Kanal 67 gibi propogandif araçlarla
ayakta durabilmemizin imkansız olduğu; Zonguldak’ın Geleceğine yönelik saldırıların
püskürtülebilmesi için, kamuoyunun gündemine dahil olabilme kudretine kavuşabilmemizin

şart olduğu ve bu kudreti sağlayacak biricik güç olan madencilerin, 1990-91 kışındaki
tepkilerini bir biçimde tekrar ortaya koymaları gerektiği...” belirtmiştir.
Zonguldak’ta yaşayan tüm toplum kesimlerini temsil eden demokratik meslek ve kitle
kuruluşları, yörenin ekonomik ve sosyal yapısında çok önemli ve belirleyici yeri olan Türkiye
Taşkömürü Kurumu (TTK) yönetimi üzerinde son günlerde yoğunlaşan olumsuz baskılara
karşı bir araya gelmişlerdir.
Zonguldak meslek ve kitle kuruluşları, ulusal madencilik politikası izlenmesini, TTK’nun
yaşamasını, verimlilik ve üretimin artırılmasını, çalışma ortamının iyileştirilmesini, gerekli
yatırım desteğinin sağlanmasını öteden beri ortaklaşa dile getirmişlerdir. Meslek kuruluşları
ve kamuoyu, TTK ve KİT’leri bugünkü olumsuz duruma getiren eski alışkanlıkların ve küçük
politik hesapların geride bırakılarak kamu kuruluşlarının ülke ve toplum çıkarları üstün
tutularak yönetilmesini dilemişlerdir.
Zonguldak demokratik meslek ve kitle kuruluşları, TTK üzerinde titizlikle dururken, yöre
ekonomisinin taşkömürüne bağımlı olmaktan kurtulması, iş alanlarında çeşitlilik ve zenginlik
sağlanması, gereken altyapı ve ulaşım yatırımlarının yapılması, kısa vadede sonucu alınacak
hizmetlerin getirilmesi yönündeki ortak görüşlerini dile getirmişlerdir. Bu doğrultuda
Başbakan Süleyman DEMİREL, Başbakan Yardımcısı Erdal İNÖNÜ ve ETK Bakanı Ersin
FARALYALI’ya gönderilen mektup aşağıdaki gibidir.
“Sn. Süleyman DEMİREL
Sn. Erdal İNÖNÜ
Sn. Ersin FARALYALI
Kamu İktisadi Kuruluşlarının bugün; yönetim yapısı, verimlilik, finansman, işletmecilik, geri
teknoloji gibi büyük sorunlar ve açmazlar içinde bulunduğu gerçeği tüm çevrelerce kabul
edilmektedir. Ülkemizin tarihinde görülmemiş ölçüde siyasi suistimallere uğradığı ve
toplumsal tüm değerlerin yıpratıldığı son on yıl, KİT’lerin de açmazlarının katlanarak
büyüdüğü yıllardır.
20 Ekim seçimleri sonrasında toplumda oluşan ortak arayışlar geniş tabanlı bir koalisyonu
oluştururken temel beklenti, yıpranan ve yıkılan değerlerimizin yeniden tesisi edileceği, siyasi
suistimallerin engelleneceği, kişisel hırslarla belirlenen talan anlayışının frenleneceği, bu
çerçevede KİT’lerin de yeniden yapılanacağı bir sürecin başlaması yönündeydi.
Ancak üzülerek söylemek gerekir ki son günlerde Zonguldak’ta yaşananlar, bu beklentileri
boşa çıkarmış, bizlerde hiçbir şeyin değişmediği düşüncesi yaratmıştır. Daha açık söylemek
gerekirse; iktidar partilerince çok kısa bir süre önce işbaşına getirilen TTK Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu üyeleri yine iktidar partilerinin ardı arkası kesilmeyen kişisel isteklerini göz
ardı etti diye, başka bir deyişle koltuklarını ve yetkilerini parti delege ve milletvekillerine
devretmedi diye, olmadık baskılara maruz kalmış ve Genel Müdür istifa ettirilmiştir.
Böylece KİT’leri siyasetten arındıracağız, özerkleştireceğiz, diyenlerin fikri ile zikrinin bir
olmadığı yaşanarak görülmüştür. Seçim öncesi verilen sözlerinizi tutunuz. “KİT’leri arpalık
olarak görme” zihniyetinin devam etmesine izin vermeyiniz.

Bizlerin; toplumsal varlıklarımız olan KİT’lerin bir avuç siyasinin kişisel çıkarları ve kaprisleri
uğruna içine itildiği duruma karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele
etmeye devam edeceğimizi biliniz.
Biz TTK’nda çalışan teknik elemanların örgütleri olarak hükümetinizi, kararnamesi bizzat sizin
tarafınızdan imzalanan ve tek suçu partizanlıktan arınmış bir TTK oluşturmaya çalışmak olan
Sn. Özer ÖLÇER’e sahip çıkmaya davet ediyoruz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu
Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu
TTK Mühendis ve Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu”
Dönem içinde yine TTK’da bazı usulsüz ve uygunsuz atamalar yapılmıştır. O yıllarda “TTK’nda
Çarşı Darbesi” olarak adlandırılan bu atamalar üzerine TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi Başkanı Abdurrahman BURKAY ve Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği
Başkanı Recep DANACIOĞLU, yaptıkları ortak açıklamada: “Geçmiş iktidarlar döneminde,
göre göre ezberlediğimiz oyunlar, havzamızda yeniden sahneye konmaktadır. Koalisyon
hükümetinin katılımcı demokrasi savunulucuğu, DORUKHAN’ın berisine ne zaman geçecek?”
dediler. Odamızın ve Derneğin yaptıkları ortak açıklamanın tam metni aşağıdaki gibidir.
“TTK’nda iktidar değişikliği ile başlayıp sonuncusu 29 Ocak 1993 günü açılan atama paketlerinin içinden, koalisyon hükümetinin “özerkleştirme-rasyonelleştirme” vaatlerinin inkarı çıktı.
Geçmiş iktidarlar döneminde göre göre ezberlediğimiz oyunlar, TTK’nda yeniden sahneye
konmaktadır. Geçmişin karalanmasında ve nurlu ufuklar vaatlerinin ardından, kendi atadıkları genel müdürlerin ve müessese müdürlerinden başlayarak, piramidin tabanına doğru genişleyen yönetim kadroları yerinden kaydırılmakta; yerlerini “çarşı” kulislerinde aniden keşfedilen yeni yetenekler almakta; ilgili ilgisiz bakanların, milletvekillerinin ve hatır sahiplerinin
listeleri elden ele gezmekte ve ricalar, minnetler, kayırmalar birbirini kovalamaktadır. Ne kıdem, ne bilgi ve deneyim birikimi, ne liyakat, ne yetenek kimsenin umrunda değildir; yılların
gelenek, görenek, usul ve değer yargıları bir yana itilmekte ve hakları gasp edilen, küstürülen,
pasifleştirilen meslektaşlarımız köşelerine çekilmektedir.
Madencilik bilim ve teknolojisini hayata geçirmeyi yükümlenenlerin onyıllar boyu yineledikleri
öneri ve uyarılara kulak tıkayarak, Havza’nın yönetimini “çarşı”ya teslim edenlere soruyoruz:
Sizin öncekilerden farkınız ne? Sizin arkanızdan da aynı şeylerin söylenmemesi için neler
yapıyorsunuz? Kendi kurduğunuz kadroyu kendiniz bozarken, nesnel ölçütlere göre mi karar
veriyorsunuz? Yönetiminiz altındakilerinin görüş ve birikimlerinden yararlanacak mekanizmaları işletiyor musunuz? Katılımcı demokrasi savunuculuğunuz DORUKHAN’ın berisine ne
zaman geçecek? Uygulamalarınıza alet olmayanlara nasıl davranıyorsunuz? Bu insanların tutumlarını, bağımsız düşünmenin doğal tepkileri olarak görüyor musunuz? Yoksa “Sürerim”,
“Atarım!”, “Bırakın, gidin” diyerek, aba altından sopa mı gösteriyorsunuz?
Kendisine dokunulmayacağını ve belki bu furyadan bir pay bile kapabileceğini umarak, sinsice
beklemeye geçenler de, en az yukarıdaki soruların muhatapları kadar sorumluluk altındadır.
Gün, küserek bir köşeye çekilme günü değildir; gün hak arama ve hesap sorma günüdür.
Düne kadar sıradan biri olanların, bir gecede Havza’nın kilit mevkilerine getirilmesinin ve

keyfi uygulamaların önüne geçebilmek için, demokratik işleyişin Havza’da ve tüm ülkede kurumsallaşması doğrultusunda verilen mücadeleye TMMOB’nin örgütsel çatısı altında omuz
vermemiz gerekiyor.”
Özellikle Kozlu’da meydana gelen facianın ardından medyanın Zonguldak, TTK ve
madencilere karşı başlattığı saldırıyı, şubemiz şiddetle protesto etmiştir. Zonguldak Şubesi
Başkanı Abdurrahman BURKAY, bazı basın organlarının Zonguldak aleyhine başlattığı kara
çalma kampanyası ile ilgili olarak, “Babıalide ki madencilik uzmanlarının Zonguldak hezeyanları tekrar alevlendi. Bunlar, yılda bir, abuk sabuk iftiralar savurarak işimize gücümüze
saldırmazlarsa gözlerine uyku girmiyor. Kokuşmuşluğun, üç kağıtçılığın, kapkaççılığın,
yolsuzluğun, namussuzluğun ve gerçek pisliklerin ayyuka çıktığı ülkemizde, temiz toplum
önündeki tek engel olarak TTK’nu ve Zonguldak’ı gösteriyorlar. Kaldırılacak başka hiç pislik
kalmamış gibi havzayı sıranın en başına oturttular. Dayandıkları tek gerekçe ise, vebali
kesinlikle bizlerin boynuna olmayan “zarar” bahaneleridir. Havza kırk yıldır zarar ediyor.
Babalarımızı-dedelerimizi jandarma süngüsüyle dürterek ocaklara tıkarlarken, bu
haramzadelerin akıları neredeydi? Havza kara leke değildir. Bizlerin yüzündeki kömür karası,
medya ağalarının ve yağdanlık kalemşörlerin vicdanlarından bin kat daha aydınlıktır.”
demiştir.
Şubemizin 32. döneminde Yönetim Kurulunca gerçekleştirilen bazı çalışmalar aşağıdaki
gibidir.
- Zonguldak Kömür Havzası’nın teknik olarak incelenmesi ve Havza üzerinde öneriler
hazırlanması konularında Yönetim Kurulumuzca sürekli çalışacak bir komisyon oluşturulmuş
ve komisyona Bülent ŞENTÜRK, M. Tayfun ÖZUSLU, Çetin ONUR, Enver KARAÇAM,
Abdurrahman BURKAY ve Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri atanmıştır.
- Zonguldak Şubemiz Friedrich Ebert Vakfı’nca düzenlenen Ekonomi Formu’na katılmıştır.
“Zonguldak Krizi’nin Işığı Altında ve havza Kalkınması Açısından Mevcut Durum
Değerlendirmesi: Sektör/Mekan Boyutları ile Kaynaklar, Potansiyel İhtiyaçlar” ve “TTK,
Kapatma, Özelleştirme, Rehabilitasyon Yaklaşımlarındaki Temel Görüşler, Değerlendirmeler,
Önlemler” adlı iki tebliğin çerçevelediği gündem üzerine, Oda görüşlerini Şube Başkanımız
Abdurrahman BURKAY açıklamıştır.
- Odamızın 40. Yıl Etkinlikleri Zonguldak Şubemiz tarafından 4-10 Aralık 1994 tarihleri
arasında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Program çerçevesinde briç ve satranç
turnuvası düzenlenmiş, ayrıca 7 Aralık akşamı “Kamu Çalışanlarının Sendikal Haklar
Mücadelesi” konulu saydam gösterisi gerçekleştirilmiştir. Aynı akşam meslektaşlarımız Murat
TURAN ve M. Tayfun ÖZUSLU’nun konuşmacı olarak katıldığı “Geçmişten Günümüze
Gelenekleri ve Efsaneleri ile Madencilik” konulu bir söyleşi düzenlenmiştir. Etkinlikler 9 Aralık
akşamı şiir ve müzik dinletisi ile devam etmiş ve 10 Aralık akşamı ise Geleneksel Madenciler
Gecesi gerçekleştirilmiştir.
- Gazeteci, yazar, araştırmacı ve hukukçu Uğur MUMCU’nun katlini protesto etmek amacıyla
31 Ocak 1993 günü Zonguldak’taki sendikalar, siyasi partiler, dernekler ve meslek kuruluşları
ortaklaşa bir miting ve yürüyüş düzenlemişlerdir. Bu etkinlik kapsamında Zonguldak
Şubemize bağlı üyelerimizin birçoğu TMMOB Pankartı altında katılmışlardır.

- Maden Teknikerleri Derneği tarafından düzenlenen “Madenlerde İş Kazaları ve Teknik
Elemanların Önemi” konulu sempozyum 3-4 mart 1993 tarihleri arasında Zonguldak’ta
gerçekleştirilmiş, ve bu sempozyuma Zonguldak Şubemiz ve birçok üyemiz katılmıştır.
- Şubemiz öncülüğünde başlatılan ve TTK’nda sözleşmeli personel statüsünde çalışan
üyelerimizin yıllık izinlerinin 657 sayılı yasadaki şekliyle kullandırılmaması sonucu yakılan
izinleri için 1992 yılında mahkemede yasal uğraş vermek zorunda bırakılmış, sonuçta
haklarını almışlardır.
- 1992 yılı Dünya Madenciler Günü kutlamaları kapsamında, Zonguldak’taki tüm okulları
kapsayan “Madencinin Yaşamı” konulu bir şiir yarışması düzenlenmiş, dereceye giren şiirler
ile “Madencinin Yaşamı” konulu resim yarışmasında derece alan resimler Zonguldak Atatürk
Kültür Merkezi’nde sergilenmiştir. Aynı salonda iş güvenliği teçhizatları sergisi de
düzenlenmiştir.

XXXIII. DÖNEM
(23 Ocak 1994 – 20 Ocak 1996)
Zonguldak Şubemizin 33. Genel Kurulu 22 Ocak 1994 günü saat 10.30’da Şube Lokali’nde
gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Divanının oluşturulmasının ardından çağrılı konuklarların
konuşmalarına geçilmiştir.
İlk olarak söz alan Zonguldak Valisi Nurettin TURAN konuşmasında; Zonguldak Havzası’nın
150 yıllık bir madencilik geçmişi olması nedeni ile mutlaka bir madencilik müzesi
oluşturulması gerektiği, İşçi müdürlüğünün eski bir binası olması nedeniyle bu binanın müze
yapılmasına çok uygun olacağı, son yıllarda Zonguldak’ın Türkiye’nin gündemini çok meşgul
ettiğini ve bu nedenle maden mühendislerinin Havza’nın sorunlarına somut öneriler
getirmesi gerektiğini belirtmiştir.
Daha sonra söz alan konuklardan Zonguldak Belediye Başkanı Yüksel AYTAÇ; TTK ile
Zonguldak Belediyesi arasındaki ilişkilerden bahsederek, 1952 yılından beri aralarında devam
eden arsa sorunlarının henüz çözülemediğini, TTK ile ilgili arsa sorunları çözüldüğünde
Zonguldak’a bir Kültür Merkezi inşaa edeceklerini belirtmiştir.
Oda Başkanımız Asım KUTLUATA’nın Genel Kurul’a yaptığı konuşmasında; “Tüm KİT’lerde
olduğu gibi TTK’nun da çok önemli sorunları olduğu hepinizce bilinmektedir. Yıllarca
kamuoyunun gündemini işgal etmekte yetkili yetkisiz herkes akıl vermekte kendilerine göre
öneriler geliştırmektedirler. Tabii böyle bulanık ortamlarda gerçek uzmanların görüşleri ikinci
planda kalmakta ve eriyip gitmektedir. Şunu hatırlatmak isterim: Önemli olan görüş sizlerin
görüşüdür. Yani buraya yıllarını vermiş kömür tozunu ciğerlerine indiren uzmanların görüşü
olmalıdır. Maalesef bunu anlatamadık. Anlatmaya da devam edeceğiz .... ülkemizin tek
koklaşabilir kömürünü üreten Zonguldak Havzası da hepiniz tarafından bilinen nedenlerle
dünya taşkömürü fiyatları ile rekabet edemez duruma gelmiş, bu yüksek maliyet nedeni ile
ithal etmenin daha ekonomik olacağı görüşü, sözümona, uzmanlar ve bazı medya kuruluşları
tarafından kamuoyuna benimsetilmeye çalışılmaktadır. Zonguldak kömür havzasındaki

maliyetlerin yüksekliğini bizler de kabul ediyoruz. Maliyetler yüksek diye kapatalım anlayışını
kabul etmemiz mümkün değildir.” demiştir.
Oda Yönetim Kurulu Başkanımızın konuşmasının ardından Karaelmas Üniversitesi Müh. Fak.
Dekanı Hayrettin UYSAL, Zonguldak Barosu Başkanı Murat BELGE, GMİS Eğitim Sekreteri
Sabri CEBECİK, CHP İl Başkanı Ali Osman ODABAŞ ve TTK Genel Müdürü Hayrettin SODAŞ da
Genel Kurulumuza hitaben birer konuşma yapmışlardır. Daha sonra 32. dönem çalışma
raporu Abdurrahman BURKAY tarafından Genel Kurul delegelerine aktarılmış ve üzerinde
görüşmelere açılmıştır.
Bu konuda söz alan üyelerimizden Süleyman ZÖHRE ve Fethi KUTLU özetle; Çalışma
raporunda belirtilen Çaydamar İşletme Müdürlüğü’nün kapatılmadığın, ancak
küçültüldüğünü, eskiden 900 kişinin çalıştığı bu ocakta 400 ton kömür çıkartıldığını, şu anda
400 işçinin çalıştığını ve 500 ton kömür çıkartıldığını belirtmiş ve bu noktadan hareketle Şube
Yönetim Kurulunun konuların üzerine yeterince eğilmediğini belirtmişlerdir.
Eleştirileri Şube Yönetim Kurulu adına Abdurrahman BURKAY cevaplamıştır. Daha sonra oya
sunulan çalışma raporu Genel Kurul tarafından oy çokluğu ile aklanmıştır.
Gündemin dilekler ve öneriler kısmında söz alan üyelerimizden Alpaslan ERTÜRK, Birol
KASAPOĞLU, Hasan KAHRAMAN, Sebati YÜREK, Metin ONAN ve Erol SARIAL kısaca,
Havza’nın ve Zonguldak MTA Bölge Müdürlüğü’nde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarından
bahsederek yeni seçilecek Yönetim Kurulunun bu konularda çalışmalar yapmasını talep
etmişlerdir. Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine adaylığını
koyan meslektaşlarımız açıklanmış ve Genel Kurulun ilk günü tamamlanmıştır.
Ertesi gün gerçekleştirilen seçimler sonucu 33. dönem Zonguldak Şube Yönetim Kurulu;
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Enver KARAÇAM
Vedat DİDARİ
Hasan KAHRAMAN
Metin ONAN
Nevzat ÜNLÜ

155 oy
155 oy
136 oy
120 oy
105 oy

Yedek Üyeler
Mehmet ÇEBİ
Mustafa ÇOŞKUN
Rıza ÖZDEMİR
Zeki ARSLAN
Tevfik BAŞ

139 oy
138 oy
137 oy
135 oy
133 oy

25 Ocak 1994 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren Şube Yönetim Kurulumuz görev
dağılımını aşağıdaki şekilde gerçekleştirmiştir.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Enver KARAÇAM
Vedat DİDARİ
Nevzat ÜNLÜ
Hasan KAHRAMAN
Metin ONAN

33. dönem içinde Yönetim Kurulunda herhangi bir istifa yada görev değişikliği
gerçekleşmemiştir. Ayrıca dönem başında Zonguldak’ta çeşitli kurumlarda çalışan
meslektaşlarımız ile Şubemizin yakınlaşma ortamını sağlamak amacıyla çeşitli temsilcilikler
oluşturulmuştur. Bu duruma göre; Amasra Temsilciliğine Nedim ÖZTURAN, Armutçuk
Temsilciğine Cemal İNAM, MTA Temsilciğine Bahadır GÜLAL, TTK Merkez Temsilciliğine Zekai
AKTAN, Kozlu Temsilciliğine Ali BEKTAŞ ve Sertaç KURT, Çatalağzı Lavvar Temsilciliğine Ergin
KAYA, Merkez Lavvar Temsilciliğine Atilla YURDAŞEN, Karadon Temsilciğine Avni AKYÜZ,
Mustafa KARACAY, Levent USMAN, Uğur CESUR, Birtan ONKARDEŞLER getirilmişlerdir.
Üyelerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve özlük
haklarının korunabilmesi için grevli toplu sözleşmeli haklara sahip olmaları gerekliliğinden
hareketle sendikalara üye olmaları teşvik edilmiştir. Bu çerçevede Şubat ayı içinde bir dizi
toplantı düzenlenerek diğer Oda ye Derneklerle birlikte hareket etmenin koşulları yaratılmış
ve örgütlerin ortak imzası ile bir bildiri yayınlanarak bütün üyelerimiz sendikaya üye olmaya
çağırılmıştır. Çalışma dönemimiz içinde, işkolumuz ve ülkemizde örgütlü Kamu Çalışanları
Sendikalarının bütün etkinliklerine destek verilmiş ve üyelerimizin katılımı için çaba
harcanmıştır.
20 Aralık 1994 tarihli genel eylem, 16-17 Haziran 1995 tarihli Kızılay Meydanı’ndaki oturma
eylemi, 17 Ekim 1995 tarihli iş bırakma eylemi kitleselliği ve etkinliği açısından özellikle
vurgulanması gereken eylemlerdir. Bunların yanında çeşitli demokratik taleplerimiz ile
özelleştirmeye karşı düzenlenen mitinglerde ve 1 Mayıs mitinglerinde TMMOB ve
sendikaların pankartı altında yürünmüştür. Ayrıca, mesleki sosyal ve kültürel etkinliklerimizin
düzenlenmesinde sendikalar ile birlikte hareket etmeye özen gösterilmiştir.
Sendikalar, dernekler ve meslek örgütlerinin önündeki siyaset yasaklarının kaldırılması, kamu
çalışanlarının siyaset yapma haklarının kazanılması için her platform kullanılmış, bu
çerçevede siyasi parti temsilcileri ile toplantılar düzenlenmiştir. Genel Kurulumuzun hemen
ardından 1994 yılı Şubat ayında siyasi partilere çağrı yapılarak milletvekilleri ile Şube
lokalimizde bir söyleşi düzenlenmiştir. Çağrılılar içinden Adalet Bakanı Seyfi OKTAY ve DYP
milletvekili Necdet YAZICI’nın katıldığı söyleşide sendikal, siyasi, özlük haklarımız ile TTK ve
sektörel sorunlarımız tartışılmıştır.
24 Aralık genel seçimleri öncesinde, Zonguldak Demokrasi Platformu toplantıya çağırılarak
seçimlerle ilgili ortak hareket etmenin koşulları araştırılmış ve bir basın toplantısı ile kamuoyu
bilgilendirilmiştir. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte seçime katılacak siyasi partilere
çağrı yapılarak milletvekili adayları ile üyelerimize açık söyleşiler düzenlenmiştir. Bu
toplantılarda milletvekili adaylarının TTK, özelleştirme, demokratikleşme ve insan hakları
konularındaki görüşleri öğrenilmiştir.
1992 yılında beri birçok sosyal, siyasal ve ekonomik konulardaki girişimleri ile adını duyuran
Zonguldak Demokrasi Platformu Şubemizin etkin girişimleri sonucunda 1994 yılı Mart ayında
26 kuruluşun katılımı ile çalışmalarına bu dönem de devan etmiştir. Zonguldak ve işkolumuz
açısından yaşamsal önemde kararlar içeren 5 Nisan paketine karşı yürütülen mücadelede
Şubemizin Sekreteryasında TMMOB adına yer aldığı Demokrasi Platformu belirleyici rol
oynamıştır. 1994 sonuna kadar Armutçuk, Amasra, Kozlu müesseseleri ile Karabük demir
Çelik Fabrikalarının kapatılması ve Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının blok satışı kararlarını

içeren 5 Nisan paketi, Demokrasi Platformu çatısı altında tüm örgütlerin karalı mücadelesi ile
durdurulmuştur.
Gelişmeleri zamanında değerlendiren platform Nisan kararları açıklanmadan, 29 Mart
tarihinde “Özelleştirme ve Kapatmaya Hayır” mitingi kararı almış ve çok büyük bir katılımla 9
Nisanda mitingi gerçekleştirmiştir. Aynı çerçevede düzenlenen 4 Nisan tarihli Ankara ve
Karabük mitinglerine destek verilmiş, 8 Ekim Bartın ve 22 Ekim Ereğli mitingleri büyük bir
katılımla gerçekleştirilmiştir.
Çiller’in başkanlığındaki DYP ağırlıklı koalisyon hükümetinin 5 Nisan Paketi’nden çıkan istikrar
kararları(!) çerçevesinde, vilayetlerinin TC Haritasından silineceğini nihayet anlayan
Zonguldak ve Bartın Halkı böylesine bir dönemeçte harekete geçmiştir. Ekim ve Kasım
aylarında Bartın, Ereğli ve Karabük’te sahnelenen yürüyüş, miting, boykot, kepenk ve kontakt
kapatma gibi eylemler dizisi, 23 Kasım 1994’te Zonguldak’ta doruğa çıkmış ve direnişin
Başkente aktarılması yönünde, doğrudan temsili kitlesel bir karara varılmıştır.
İşgünü olmasına rağmen, gündüz vardiyası dışındaki bütün madencilerin, demir-çelik ve
belediye işçileri ile ailelerinin, mühendislerin, mimarların, öğretmenlerin, öğrencilerin,
esnafın ve emeklilerin katıldığı kortej, kimilerince birer “müdafaayı hukuk cemiyeti” olarak
nitelenen Zonguldak ve Bartın’ın İl Temsilciler Kurulu (İTK) peşinde sağanak altında yürüyüşe
geçerek, Madenci Anıtı’nın etrafında coşkulu bir miting yapmışlardır. Eylem sırasında tüm
kepenkler ve araç kontaktları kapatılmış; ilk ve orta okullar, liseler ve üniversite boykota
gitmiş; siyasi partilerin, sendikaların, meslek kuruluşlarının ve demokratik örgütlerin
tabelaları siyah örtülerle kapatılmıştır.
ZDP Sözcüsü ve Genel Maden-iş Gn. Bşk. Yrd. Selahattin ATAMAN’ın takdim ettiği miting,
ZİTK Sözcüsü ve Zonguldak Bld. Bşk. Zeki ÇAKAN’ın konuşmasıyla açılmıştır. ZSTO Bşk. Yaşar
HABERAL, BİTK Sözcüsü ve Bartın Bld. Bşk. Oğuz PİR, Ereğli Bld. Bşk. Halil POSBIYIK, Amasra
Bld. Bşk. Rıfat AÇICI, KÇSP Sözcüsü Vicdan BAYKARA, İnsan Hakları Birliği Bşk. Akın BİRDAL ve
TMMOB Bşk. Yavuz ÖNEN’in ardından, DİSK Gn. Org. Sek. ve Yeraltı Maden-iş Gn. Bşk. Çetin
UYGUR, HAK-İŞ Gn. Sek. ve Türk Metal-İş Gn. Bşk. Metin TÜRKER ve TÜRK-İŞ Gn. Sek. ve
Genel Maden-İş Gn. Bşk. Şemsi DENİZER’in konfederasyonlarını temsilen konuşmalarından
sonra, miting başladığı gibi sağanak yağış altında sona ermiştir.
Konfederasyonları temsil eden her üç konuşmacı da, 1995 bütçesinde TTK ve KARDEMİR için
tek kuruş ödenek tahsis edilmediğini açıklayarak, Başbakanın sürekli yalan söyleyip aylardır
Zonguldak Halkını oyaladığı tespitinde bulunmuşlardır. DİSK Sözcüsü, Zonguldak’ın kaderini
Zonguldak’ı yaratanların belirleyeceğini ve asıl Meclis’in, alanda toplanan kitle olduğunu
vurgulayarak, artık söz zamanı geçtiği için bir an önce eyleme geçilmesini tavsiye etmiştir.
Keza HAK-İŞ Sözcüsü de, dağlara taşlara bağırıp çağırmanın artık bir işe yaramadığı ve havalar
fazla soğumadan Ankara’ya doğru yola düşmenin uygun olacağı yönünde görüş belirtmiş,
Zonguldak ile Gerede’de buluşmayı önermiş ve Sayın Başbakanın kafası değişmediği sürece
çok kan döküleceğini ileri sürmüştür. TÜRK-İŞ Sözcüsü ise, karşısındaki kitleden korkmayanın
aklı olmadığını ihtar ederek söze başlamış, Sayın Başbakanın etrafını kuşatan yağcı takımının
yalanlarına boş verip yanlış yoldan dönmemesi halinde, Karabük Halkı ile Gerede’de buluşup
Ankara’dakilerin beyinlerine binerek doğru olanı kafalarına sokacaklarını söylemiş ve ayrıca,
şimdilik Armutçuk ile Amasra’nın budanmasının sadece bir elense taktiğinden ibaret

olduğuna dikkat çekerek Gelik, Karadon, Asma ve Kozlu’nun da bu saldırıdan nasipleneceğini
ve tüm Zonguldak’ın tehlikede olduğunu vurgulayıp mitingi noktalamıştır.
Demokrasi Platformu ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Şubemizin de
içinde yer aldığı İl Temsilciler Kurulu, Zonguldak, İstanbul ve Ankara’daki yazılı ve görsel basın
kuruluşlarını ziyaret ederek TTK ve Zonguldak ile ilgili bilgileri aktarmıştır. Aynı kurul tüm
siyasi parti başkanlarını, bakanlar ve milletvekillerini, Başbakan ve Cumhurbaşkanını ziyaret
ederek bilgilendirmiş ve taleplerimizi iletmiştir. Temsilciler Kurulu ve Platform çalışmalarında
Şubemiz aktif rol almış, hazırlanan “teknik rapor” yapılan temaslarda sunulan tezimize temel
oluşturmuştur. Bu raporda;
“Armutçuk ve Amasra Taşkömürü İşletmeleri’nin özelleştirilmesi veya kapatılması yoluyla
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun küçültülmesi veya “iyileştirilmesi” şeklinde özetlenebilecek
ekonomik kararın yeniden gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla kurulan komisyon
tarafından hazırlanan ve 6 Şubat 1995 tarihinde Zonguldak’ta Devlet bakanı Onay ALPAGO
tarafından açıklanan bu incelemenin sonuçları aşağıdaki biçimde özetlenebilir;
Taşkömürü, gerek enerji ve gerekse demir çelik alt sektörü açısından, stratejik önemi haiz bir
hammaddedir. Türkiye’nin gündemindeki taşkömürüne dayalı yeni enerji santralleri dikkate
alınmasa dahi, önümüzdeki yıllarda 4 milyon ton civarında bir arz açığı bulunmaktadır. Ucuz
ithal kömür ve ucuz ithal hurda demir gibi, bugün için cazip görünen pazar koşullarına
dayanarak kendi hammaddelerini değerlendirmekten uzaklaşan bir politikanın, ülkemiz
ekonomisine hem bugün hem de gelecekte ciddi zararlar vereceği muhakkak görünmektedir.
TTK, zararlarının büyük ölçüde yükselmesi ile, zorunlu biçimde gündeme gelen küçülme
politikasını uygulayarak, son yıllarda işçi sayışım % 25 kadar azaltmış olmasına rağmen,
gittikçe düşen üretim miktarları ve büyüyen finans açıkları nedeniyle, iyileştirmeye gitmekten
uzak bir yapı arz etmektedir. Bazı işletmelerin kurum dışına alınmasına ve giderek küçülen
üretim hedeflerine bağlı olarak, sürekli işçi azaltımı ile daha iyiye doğru gitmenin mümkün
olamayacağı da açıkça görülmektedir. Yatırım yapılmaksızın ve gerçekçi iyileştirme
projelerine dayanmaksızın süren bu tür gelişmeler, maden işletmeleri için “kapanma”
anlamına gelmektedir. Bu da ülke yararına bir sonuç olarak görünmemektedir.
Bu raporda, genelde TTK ve özelde Armutçuk ve Amasra İşletmeleri için teknik anlamda bir
iyileştirme projeksiyonu yer almaktadır. Bu projeksiyonda, aşağıdaki gerçekçi hedefler
konulmuş ve Kurum tarafından geliştirilen bazı projelerin verileri kullanılarak uygun kabuller
yapılmıştır.
Gecikmiş tüm altyapı yatırımları tamamlanarak işletmeler maksimum tuvönan (ham) kömür
üretimlerini gerçekleştirecek duruma getirilecektir. Yeraltı işçiliklerini bu hedefe uyumlu hale
getirebilmek amacıyla, yerüstü işçilerinin önemli bölümü, kısa süreli eğitime tabi tutularak
yeraltı servislerine çekilecektir (bu amaçla, Avrupa Topluluğu’ndan sağlanmış olan 4 milyon $
lık hibe finansmandan yararlanılarak oluşturulacak eğitim programları kullanılacaktır).
Armutçuk ve Amasra İşletmeleri’nin toz kömürlerini değerlendirmek üzere briketleme tesisleri
ve Üzülmez, Karadon, Kozlu Müesseseleri’nin kömürlerini yıkayacak yeni lavvarlar, yap-işlet,
ortaklık vb. bir modelle, özel girişimciler teşvik edilerek kurdurulacaktır. Kurum, dışarıdan

kolayca sağlanabilecek hizmetlerin üretim servislerini, uygun projelerle devredecek ve
yerüstünden önemli ölçüde çekilecektir.
Kurum yönetimi, satılabilir ürünlerinin iyileştirilmesi ve pazarlanmasını ağırlıklı hedef olarak
gören dinamik ve kısmen özerk, istikrarlı bir yapıya kavuşturulacaktır. Mevcut mali yapı
süratle iyileştirilerek gecikme zamları, sosyal yardım ödenekleri vb. finans yükü kalemler
sıfırlanacaktır.” denilmiştir.
Bu dönem Havza, “yeniden yapılanma” adı altında bir “küçültme” sürecine girmiştir. Tüm
çalışanlar gibi maden mühendisleri de bu süreçte had safhaya varan mesleki-ekonomiksosyal sorunları yaşamaktadır. Böylesi kritik bir süreçte Kurum yönetiminde söz sahibi
olanların şaşılası ilgisizlik ve tutarsızlıkları ve salt günü kurtarma düşüncesiyle hareket
etmeleri nedeniyle üyelerimizin bire-bir yaşadıkları olumsuzlukların iyileştirilmesi yolunda
kayda değer başarı sağlayamayan Şube Yönetim Kurulumuz da kaçınılmaz olarak yoğun
eleştirilere maruz kalmıştır.
Bu nedenle TTK’nun yeniden yapılandırılması konusu gündeme gelir gelmez Odamız bir bası
açıklaması yapmıştır. Bu açıklamada;
“Zonguldak Taşkömürü Havzası uzun yıllar kamuoyunda tartışılmaktadır. Tartışılan görüşleri
şöyle özetleyebiliriz:
a) Dünya taşkömürü fiyatlarının düşük olması nedeniyle, Havza’nın tümden kapatılarak
ihtiyacımız olan taşkömürünün tümünün ithal edilmesi,
b) Gerekli önlemler alınarak maliyetlerin makul bir düzeye çekilmesi ve Havza’yı daha verimli
bir yapıya kavuşturarak üretime devam edilmesi,
c) Bazı müesseselerin kapatılarak verimli olabilecek birimlerde üretime devam edilmesi.
Ağırlıklı olarak tartışılan bu üç görüşe göre, 5 Nisan 1994 kararları sonucu açıklanan
ekonomik önlemler paketinde, özelleştirme imkanları bulunamaması halinde, Armutçuk ve
Amasra Taşkömürü İşletmeleri’nin üretimlerinin yıl sonunda durdurulması kararı alınmıştır.
Aslında bu kararın gerekçeleri tatmin edici değildir. Çünkü Zonguldak Taşkömürü Havzası’nın
bütününün sorunu vardır. Bütünsellik içerisinde gerekli önlemlerin alınması, Havza’nın
üretim, istihdam, yatırım ve pazarlama politikalarının gerçekçi bir şekilde ele alınarak
değerlendirilmesi gerekirken, böyle bir karar, Zonguldak ve Bartın illeri ile konuya gerçekçi
yaklaşan kuruluşlarca tepki ile karşılanmıştır.
Bu nedenle, Armutçuk ve Amasra Taşkömürü İşletmeleri başta olmak üzere, tüm havzayı her
yönü ile değerlendirecek bir komisyonun kurulması kararı Başbakan Sayın Prof. Dr. Tansu
ÇİLLER’in onayı ve dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Murat
KARAYALÇIN’ın talimatları ile Devlet Eski Bakanı Onay ALPAGO’nun başkanlığında Türkiye
Taşkömürü Kurumu İnceleme Kurulu kurulmuştur.

23.6.1994 ile 26.12.1994 tarihleri arasında çalışmalarını sürdüren Kurul’da, kamu
kurumlarının temsilcilerinin yanında ilgili meslek odaları, üniversite temsilcileri, sendikalar ve
uzmanlar da katılmışlardır.
Komisyonun sadece havza ve ülke gerçekleri ile dünya taşkömürü politikalarını
değerlendirerek yaptığı tarafsız çalışma, Havzanın genel profilini ortaya çıkarmış ve rapor
6.2.1995 tarihinde son şekli verilerek yetkililere teslim edilmiştir.
Raporda Havza’nın üretim, istihdam, yatırım ve pazarlama politikaları irdelenmiş; olumsuz
tablonun ortaya çıkış nedenleri saptanmış ve daha verimli bir üretimin nasıl yapılacağı
konularında önlemler sıralanmıştır.
Odamız, basından sonuna kadar çalışmalar içerisinde yer almış ve yıllarca savunduğu gerekli
önlemlerin alınması koşuluyla, maliyetlerin makul bir seviyeye çekilebileceği görüşünü dile
getirmiştir. Sonuçlar bizim savunduğumuz tezlerin doğruluğunu kanıtlamıştır.
Dileğimiz, tamamen havza, ülke ve dünyadaki gelişmeleri yansıtan bu raporun, yetkililerce
değerlendirilerek önerilerin hayata geçirilmesi doğrultusunda zaman kaybetmeden
çalışmalara başlanılmasıdır.” denilmiştir.
Ayrıca bu çalışmaların dışında, Zonguldak kenti ile ilgili çalışmaların yanında Sıvas Katliamı ve
Uğur MUMCU’nun katledilmesinin yıldönümleri nedeni ile düzenlenen anma törenlerinde,
22 kişinin ölümü ile sonuçlanan Gazi Mahallesi olaylarının kınanmasında Demokrasi
Platformu ile birlikte hareket edilmiştir. Ülkemizdeki şeriatçı-ırkçı tırmanışa karşı tepki
vermek, demokrat, çağdaş, insan haklarını savunan kişilerin dayanışmasını geliştirmek
amacıyla, Demokrasi Platformu içinde oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamlamış ve
Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı’nın (ZOKEV) örgütlenmesi kararlaştırılmıştır.
Dönem TMMOB yöneticilerinin katılımıyla 11 Kasım 1994 tarihinde Zonguldak’ta üyelerimize
açık bir toplantı düzenlenmiş ve mesleki, ekonomik ve demokratik sorunlarımız tartışılmıştır.
TMMOB tarafından 19 Kasım 1994 tarihinde Ankara’da düzenlenen mitinge kitlesel katılım
sağlanmıştır. TMMOB’ne bağlı Odaların Zonguldak’taki Şube ve Temsilcilikleri arasındaki
dayanışmayı geliştirerek birlikte mücadelenin zeminlerini yaratabilmek amacıyla, Kasım 1994
tarihinde başlatılan çalışmalar 1995 Ocak ayında sonuçlanmış ve Zonguldak İKK
oluşturulmuştur. Sekreteryasını Şubemizin üstlendiği İKK’da, Cahit ÜLKER sekreter ve Atilla
YURDAŞEN’i üye olarak görevlendirmiştir.
Odamız Zonguldak Şubesi’nce 2 yılda bir düzenlenmekte olan Türkiye Kömür Kongrelerinin
dokuzuncusunu 25 Mayıs 1994 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kongrenin 14 oturumunda 23
yerli, 6 yabancı teknik bildiri sunulmuş, yapılan panelde “Kömür Madenciliği ve Özelleştirme”
konusu, bir özel oturumda da “İş Kazalarının Hukuksal Yönü” tartışmaya açılmıştır. Kongrede
bildiriler kitabı katılımcılara dağıtılmış ve kongrenin diğer etkinlikleri arasında Maden
Makineleri Sergisi, TTK ocaklarına yapılan teknik geziler ve resepsiyonlar yer almıştır.
ETK Bakanı Veysel ATASOY’un, siyasi parti temsilcilerinin, Zonguldak Protokolünün ve
delegelerin katıldığı açılış oturumunda, Zonguldak’ın genel sorunları yanında TTK ile ilgili
görüş ve düşünceler de dile getirilmiştir. Kongrenin ilk günü sunulan teknik bildirilerde daha

çok gerek TTK ve gerekse TKİ işletmelerinde yeni uygulanan teknoloji ve yöntemler üzerinde
bilgi aktarımı ve tartışmalar yer almış; ikinci gün de ağırlıklı olarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği
sorunları ile ilgili bildirilerin sunulmuştur. Kongrenin üçüncü günü sunulan bildirilerde,
özellikle yabancı ülkelerde yapılan araştırmaların sonuçlarına yer verilmiş ve Prof. Dr. Ergin
ARIOĞLU tarafından yönetilen “Kömür Madenciliği ve Özelleştirme” konulu panel gerçekleştirilmiştir. Dördüncü gün sunulan bildirilerin bir bölümü kömür hazırlama
teknolojisindeki gelişmeleri tanıtıcı özellikte olmuş; son teknik oturumda ise madencilik
eğitimi, Amele Birliği’nin yeniden yapılanması ve TTK’nun 4 milyon ton/ yıl satılabilir kömür
üretimini hedefleyen bir projeksiyon sunulup, geniş bir katılımla tartışılmıştır.
Odamızın 40. Yıl Etkinlikleri Zonguldak Şubesi tarafından 4-10 Aralık 1994 tarihlerinde
düzenlenen çeşitli etkinliklerle kullanmış ve program çerçevesinde briç-satranç turnuvası
düzenlenmiştir. Satranç turnuvasında Muharrem ERGİN birinci, Hayrettin ÖZDEDE ikinci ve
Oktay ZOR üçüncü olmuştur. Briç turnuvasında ise birinciliği Cumhur HAS-Tahsin
KUMKUMOĞLU, ikinciliği Basri AVCI-Kemal SAĞLAM, üçüncülüğü Kenan ÇOLAK-Erdoğan
KAYMAKÇI kazanmışlardır. Ayrıca 7 Aralık akşamı “Kamu Çalışanlarının Sendikal Haklar
Mücadelesi” adlı saydam gösterişi gerçekleştirilmiştir. Aynı akşam meslektaşlarımız Tayfun
ÖZUSLU ve Murat TURAN’ın konuşmacı olarak katıldığı “Geçmişten Günümüze Gelenekleri ve
Efsaneleri ile Madencilik” konulu bir söyleşi düzenlenmiştir. Etkinlikler 9 Aralık akşamı şiir ve
müzik dinletisi ile devam etmiş ve 10 Aralık akşamı ise Madenciler Gecesi gerçekleştirilmiştir.
Şubemizin 33. döneminde, TTK’da çalışan üyelerimizin hizmet içi eğitimden geçirilmesi
amacıyla hazırlanan program bir anket ile birlikte üyelerimize dağıtılmış ve katılım konusunda
bilgi edinilmiştir. Üyelerimizden gelen olumlu cevaplara rağmen kaynak yetersizliğinden
dolayı program tamamlanamamıştır. Gerek bu programı, gerekse TTK’nun reorganizasyonu
ile ilgili olarak oluşturulan komisyonların sonuca bağlanmayan çalışmalarının tamamlanması
konusunda Şube Yönetim Kurulumuz dönem içinde gayret sarf etmiştir.
Yine bu dönem TTK’ndaki mühendislik sorunlarının çözümleri ile ilgili olarak da olumlu
gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle vardiya mühendisliği konusunda Şubemizce yapılan
çalışmalara karşın TTK yöneticileri ilgisiz ve duyarsız kalmış, konuyla ilgili gerekli iyileştirmeler
sağlanamamıştır. Genelde, mühendislik sorunları, özel olarak da bu sorunların en yoğun
olarak belirginleştiği vardiya mühendisliği ile ilgili sorunların çözümü amacıyla çalışma
dönemi içinde üyelerimizle ve yöneticilerle defalarca görüşülmüş, yine defalarca bildiriler
yayınlanmıştır. Bu çalışmaların büyük bir bölümünde Maden Mühendisleri Derneği ve KESK
Maden-Sen ile birlikte hareket edilmiş, bu çalışmalara zaman zaman da Makine Mühendisleri
Odası ile TTK Mühendis-Mimarlar Derneği de katılmıştır.
Bu dönem boyunca da Şube lokalimiz üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde
işletmeye çalışılmıştır. Hamit KALYONCU’nun “Sesim Kömür Karası” isimli şiir kitabının
tanıtımı için lokalimiz 17 Haziran 1994 tarihinde tahsis edilmiştir. Ali BAHADIR’ın “Nereye”
isimli kitabının tanıtımı için de Lokalimizin büyük salonu 22 Temmuz 1994 tarihinde tahsis
edilmiştir.
3-16 Ekim 1994 tarihlerinde Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde İbrahim AKYÜREK ve Saffet
CAN’ın “Kömürden Sonra Zonguldak” konulu fotoğraf sergisi Şubemizin organizasyonu ile
açılmıştır.

XXXIV. DÖNEM
(21 Ocak 1996 – 17 Ocak 1998)
Zonguldak Şube 34. Genel Kurulu 20 Ocak 1996 tarihinde saat 10.30’da Şube Lokalimizde
gerçekleştirilmiştir. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Enver KARAÇAM’ın açılış konuşmasının
ardından Genel Kurul Divanı;
Başkan
Başkan Yrd.
Yazmanlar

Cahit ÜLKER
Erol SARIAL
Melih GENİŞ
Aydın KASAPOĞLU

şeklinde oluşturulmuştur. Daha sonra konukların konuşmalarına geçilmiş ve Makine
Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Aydın BALEKOĞLU, DİSK Yeraltı Maden-İş
Temsilcisi Mehmet KIRMALI ve KESK Maden-Sen Başkanı Kemal ÇAKMAK Genel Kurulumuza
hitap etmiştir.
Genel kurula gönderilen başarı telgraflarını okunmasının ardından 33. dönem çalışma raporu
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Nevzat ÜNLÜ tarafından okunmuştur.
Çalışma raporunun okunmasının ardından tartışmaya açılmış ve bu konuda söz alan TTK
Genel Müdürü Hayrettin SOYDAŞ söz alarak, çalışma raporunda özellikle TTK yöneticilerinin
suçlandığı bölümlere değinerek açıklamalar yapmıştır. TTK’nun bazı ocak ve işletmeleri rezerv
yokluğundan kapattığını, eğer rezerv var ise tekrar açabileceklerini, Amasra, Gelik ve
Karadon’da Kurumun birçok yatırım yaptığını, yıl içinde stoklarını erimemesi nedeni ile
kömür satış politikalarının başarılı olmadığını, metropol illere kömür satışının bandrole bağlı
olması nedeni ile TTK’nun zorlandığını belirtmiştir.
Daha sonra çalışma raporu üzerinde söz alan üyelerimizden Şükrü BAŞIROĞLU, Zekai AKTAN
ve Osman CENGİZ kısaca; Odamızın politikayla fazla uğraşmaması gerektiği, memurların ve
özellikle teknik elemanların sorunlarının mutlaka memur sendikası aracılığı ile çözülmesi
gerektiği, TTK ile yaşanan sorunlarda (personel servisi, lojman) Şubemizin yeterince etkili
olamadığı, TTK’nda yaşanan daralma, küçülme yada ocakların kapatılması konusunda
Şubemizin gerekli raporları hazırlayarak kamuoyunu aydınlatmadığı, Havza’daki işçi
sendikasının TTK ile ilgili sorunlara yeterince eğilmediği ve bu konuda Şubemizin etkisiz
kaldığını belirtmişlerdir.
Şube Yönetim Kurulu adına eleştirilere cevap veren Başkan Enver KARAÇAM, TTK’nun bazı
ocaklarını kapatması konusunda gerek Şubemizin gerekse de Zonguldak’ta bulunan sivil
toplum örgütlerinin Havza’da görülmedik şekilde bir gayret sarf ettiklerini, ülkemizde
yaşanan özelleştirme politikalarına karşı Şubemizin tüm gücü ile karşı çıktığını, rezerv
bulunmadığı için bazı ocakların kapatılmasını samimi bulmadıklarını ve dönem içinde
üyelerimizin sorunlarının TTK yöneticilerine devamlı aktarıldığını belirtmiştir.
Daha sonra Genel kurul Divanınca görüşmeler tamamlanmış ve oya sunulan 33. dönem
çalışma raporu oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz

alan üyelerimizden Hayrettin SOYDAŞ, Abdurrahman BURKAY, Yakup KESKİN, Vedat DİDARİ
ve Mustafa GÖKMEN özetle; gelecek dönem TTK’nun hedeflerinin belirlenerek, bu hedeflere
yönelik madencilik politikalarının geliştirilmesi gerektiğini, TTK’nda uygulanan fiili hizmet
zamlarında çok çeşitli uygulamaların bulunduğunu, gelecek dönem bu durumun incelenerek
Kurumdaki farklı uygulamaların kaldırılması gerektiği, TTK’nun dünyada gelişen kömür
politikalarından çok fazla etkilenir olduğu ve Şubemizin iş kazaları konusunda raporlar
hazırlayarak ilgililere ulaştırması gerektiğini belirtmişlerdir.
Genel Kurulda zamanın ilerlemesi üzerine, Divan Başkanı Cahit ÜLKER, yeni Yönetim Kurulu
için adaylığını açıklayan meslektaşlarımızı açıklamış ve ertesi günkü seçimlerde kendilerine
başarılar dilemiştir. 21 Ocak 1996 günü yapılan seçimler sonucu 34. dönem Zonguldak Şube
Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Vedat DİDARİ
Hasan KAHRAMAN
Metin ONAN
Kemal Reşit KUTLU
Müjdat BİROL

187 oy
148 oy
132 oy
131 oy
120 oy

Yedek Üyeler
Ekrem Murat ZAMAN
Sevgican KUYUMCU
Nusret ÖZTÜRK
Hüsnü ÜNAL
Ümit DEĞİRMENCi

161 oy
160 oy
151 oy
151 oy
146 oy

26 Ocak 1996 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren Şube Yönetim Kurulumuz görev
dağılımını aşağıdaki şekilde gerçekleştirmiştir.
Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Vedat DİDARİ
Kemal Reşit KUTLU
Hasan KAHRAMAN
Metin ONAN
Müjdat BİROL

Daha sonra 22 Ekim 1996 tarihinden itibaren Müjdat BİROL’un yerine ilk sıradaki yedek üye
Ekrem Murat ZAMAN Yönetim Kurulumuzda görev almıştır.
İşyeri Temsilciliklerimiz aşağıdaki biçimde oluşturulmuştur.
TTK Merkez
Amasra
Üzülmez
Çatalağzı Lavvar
Ereğli

Mürvet KASAPOĞLU
Cengiz AKÇE
Adnan ÖZKAYA
Çağlar ÖZTÜRK
O.Fikri TOPÇUOĞLU

Armutçuk
Karadon
Merkez Lavvar
İş Güv.D.Bşk.
Özel Sektör

Cemal İNAN
Emel ÖVÜÇ
Atilla YURDAŞEN
Osman GÜLER
Hüsnü MEYDAN

Şube danışma kurulumuz, değişen tüzük doğrultusunda yeniden oluşturularak Eylül 1997’den
itibaren toplantılara başlamıştır.
Dönemin kapsadığı 1996-1997 yılları ülkemiz ve sektörümüz açısından dalgalanmaların

yaşandığı bir zaman dilimi olmuştur. Susurluk skandalı ardından meydana gelen gelişmeler ile
şeriatçı yükseliş ve bu yükselişle mücadele, ülkemizin demokratikleşme gündemindeki başlıca
konuları oluşturmuştur. Enflasyon ve özelleştirme çıkmazları ekonomik hayatımızın sürekli
gündemde kalan maddeleri durumuna gelmiştir. Madencilik sektöründe umut verici bazı
kıpırdanmalar, yerini hüsrana bırakmış ve yatırımlar açısından içler acısı bir dönem
yaşanmıştır. Bu genel ortamda Şube Yönetim Kurulumuzun yaptığı çalışmalar aşağıda
özetlenmektedir.
Şube Yönetim Kurulumuz göreve geldiği ilk günlerde yoğun bir teknik çalışma programı
yapmıştır. Bu çalışmaların yapılmasına yönelik olarak çeşitli komisyon ve kurullar
oluşturulmuş, bunların bazıları çalışmalarını dönem içinde tamamlayabilmişlerdir.
Komisyonlar aracılığı ile yürütülen çalışma konuları aşağıdaki gibidir.
-

Üyelerimizin Fenni Nezaret ve Diğer Hukuksal Sorunları
Rödövanslı Sahalarda Durum Değerlendirmesi
TTK İdari Reorganizasyonu
Rezervlerin Güncel Durumu

Dönem içinde tamamlanan komisyon çalışmaların raporları dönem içinde Odamız yayın
organlarında yayınlanmıştır.
Şubemiz, Zonguldak Demokrasi Platformu içindeki etkin yerini 34. dönemde de korumuş,
platformun tüm çalışmalarına eksiksiz katılmıştır. Zonguldak Şubemiz, başta Makina
Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi olmak üzere Zonguldak’ta örgütlü teknik eleman
dernek ve sendikalarının temsilcilerini de içine alan bir platformda kamuoyuna TTK gerçeğini
anlatmak üzere bir dizi brifingin verilmesine önderlik yapmıştır. Bu çalışmaların sonucunda
Zonguldak Demokrasi Platformu adına “Özelleştirme-Taşkömürü-Zonguldak” konulu bir
panel gerçekleştirilmiştir.
12 Nisan 1997 günü Zonguldak Belediye Sineması’nda halka açık olarak gerçekleştirilen
panelde Doç. Dr. Sencer İMER yönetiminde Artvin Milletvekili Metin ARİFAĞAOĞLU, Bartın
Milletvekili Zeki ÇAKAN, Zonguldak Milletvekili Hasan GEMİCİ ve KİGEM Genel Sekreteri İlter
ERTUĞRUL söz almışlardır. Dünya ekonomik konjüktüründe özelleştirmenin ve
taşkömürünün değerlendirildiği; TTK’nun analizinin yapıldığı ve çözüm önerisi olarak yönetim
modellerinin de tartışıldığı toplantı genelde olumlu yankılar almıştır.
1996 Aralık ayında Yönetim Kurulumuzun da önerisiyle TTK’da tüm teknik elemanları temsil
eden örgüt yöneticileri bir araya gelerek, bundan böyle ortak sorunlarda birlikte davranma
kararı almışlardır. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.
Zonguldak Demokrasi Kurultayı Hazırlık Toplantısı 22 Şubat 1997 tarihinde yaklaşık 80 kişilik
bir katılım ile Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Lokalinde gerçekleşmiştir.
Toplantıya Zonguldak, Bartın, Ereğli, Karabük ve Çaycuma’dan üyelerimiz katılmış, Kaya
GÜVENÇ tarafından TMMOB Demokrasi Kurultayı ve hazırlık çalışmaları konusunda detaylı
bilgi verilmiş ve konu hakkında tartışmalara ışık tutacak noktalara değinilmiştir.

Toplantıda tartışılarak üzerinde önemle durulması gereken konulara ilişkin saptamalar şu
şekildedir;
- Kurultayda özelleştirme ve toplumun (mühendis ve mimarlar başta olmak üzere) üretimden
uzaklaştırılması konuşu tartışılmalıdır.
- Kurultay çalışmaları yerel etkinlikleri artırarak tüm üyelerin katılımım sağlayacak şekilde
olmalıdır.
- Kurultay hazırlıklarına yönelik işyerleri toplantıları yapılmalıdır.
- Çalışan kesimlerin siyasal yaşama katılımı kurultay gündemine alınmalıdır.
- Zonguldak havzasının özelleştirme ve yeniden yapılandırma programı adı altında
kapatılmasına yönelik girişimlere karşı çıkılmalıdır. TTK'da liyakati göz ardı eden kadrolaşma
hareketi önemli sorunlardan bir tanesidir.
- Grevli toplu sözleşmeli sendika talebimizin gerçekleştirilmesi için ne gibi eylemlerde
bulunacağı tartışılmalıdır.
Toplantı sonunda;
- Zonguldak Bölgesi Demokrasi Kurultayı Organizasyon komitesinin Zonguldak İI
Koordinasyon Kurulu ve Bartın, Ereğli, Karabük, Çaycuma temsilcilerinden oluşmasına,
- Çaycuma'da dahil bölgedeki tüm illerde üye toplantılarının bu organizasyon komitesince
gerçekleştirilmesine,
- Toplantılarda Kurultaya yönelik olarak, örgütlenme, özelleştirme, sendikal haklar, siyasal
haklar konularında gündem maddesi yapılmasına
karar verilmiştir.
Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV)’in her anlamda desteklenmesine bu dönemde de
devam edilmiştir. Maden Müzesi kurulması proje önerisinin hazırlanması Şube Yönetim
Kurulumuzun katkı koyduğu önemli bir çalışma olmuştur. Şubemizin Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi Vakfı Genel Kurulu’nda üç Yönetim Kurulu üyemizle temsil edilmesi süreci
devam etmiştir.
Dönem içinde Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği tüm çalışmalarımızda omuz omuza
olduğumuz bir örgüt olmuştur. Genel Maden İşçileri Sendikası ile dönem genelinde süren çok
sıcak ilişkiler, Karadon Müessesesi’nde meydana gelen üzücü olay nedeniyle dönemin
sonuna doğru bir soğuma içine girmiştir. Şube Yönetim Kurulumuz, Maden Mühendisleri
Derneği ile ortak komisyonlar oluşturarak ve üye sorunlarını yakından izleyerek çözüm
önerilerini raporlar halinde Kurum yönetimine sunmuştur. Yeni önerilen vardiya nöbet
sistemi ile ücret skalalarının düzenlenmesi konularında Şubemiz görüşleri Kurum yönetimine
sunulmuştur.
Yeraltı Maden-iş Zonguldak Bölge Temsilciliği tarafından 29 Haziran 1996 Cumartesi günü
saat 16.30-19.30 arasında Zonguldak Belediye Sineması Salonu’nda, DSP Zonguldak Milletvekili
TBMM Grup Başkan Vekili Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL, DİSK Genel Başkanı Rıdvan BUDAK,
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Prof.Dr. Vedat DİDARİ ve DİSK
Yönetim Kurulu üyesi Yeraltı Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Çetin UYGUR’un konuşmacı
olarak katıldıkları “Özelleştirme ve Zonguldak” konulu bir panel düzenlenmiştir. Şube

Başkanımızın Vedat DİDARİ konuşmasında;
(...) Özelleştirme çalışmaları Türkiye’de çok büyük aksamalara uğramış ve KİT’lerin satışının
daha çok uzun süreleri gerektirecek bir süreç olacağı belli olmuştur. Yukarıda saydığımız
amaçlar özelleştirmede başarılı olmuş olan ülkelerde de aynı idi. Ancak, başlangıçta umulan
sonuçların alınıp alınmadığı daha yeni yeni tartışılmaya başlanmıştır. Daraltılan, küçültülen,
bölünerek satılan işletmelerde gerçekten verimlilik artmış mıdır? Ülke ekonomisinde kayda
değer iyileşmeler olmuş mudur? Giderek büyüyen işsiz ve umutsuz kitlelerin yaşadığı
bunalımlar ve yol açtıkları sorunlar nedeniyle toplumların aldığı derin yaralara değmiş midir?
Bunlar daha yeni yeni tartışılmaktadır.
(...) TTK ile ilgili ilk dramatik kararların duyurulmasının ertesinde, çeşitli platformlarda dile
getirilen bir kaç raporun hazırlanmasında hem Maden Mühendisleri Odasını ve hem de
Üniversiteyi temsilen çalıştım. Bu çalışmaların en önemlisi hem Kurum hem Sendika ve hem
de Hükümet tarafının temsil edildiği “TTK inceleme Komisyonu” tarafından rapor olmuştur.
Bu komisyon, bürokrasi tarafından geliştirilen “TTK Rehabilitasyonu” projeksiyonlarına net ve
güçlü bir alternatif projeksiyon hazırlanmıştır. Gücü, tüm tarafların altına imza koydukları bir
belge olmasından kaynaklanmaktadır.
(...) TTK, işlevini bitirmiş gereği kalmamış servislerinden ve verimsiz, küçük rezervli
sahalarından vazgeçerek, yerüstü/yeraltı işçi sayını dengesini kurarak ve anlamsız finans
yüklerinden de
kurtarılarak üretim ve verimlilikte sıçrama yapabilecek bir potansiyele
sahiptir. Ancak buna baştan dibe kimsenin inanmadığı da şaşırtıcı bir şekilde bir gerçektir.
Motivasyonsuzluk, inançsızlık ve moralsizlik çok büyük bir sorun haline gelmiştir. İşte
emekçileri bu hale getiren yapının mutlaka reorganize edilmesi bir ön koşuldur. Eğer bir KİT
reformu yapılamayacak yada TTK’ye özel bir yasa ile yönetim ıslah edilmeyecekse devletin
seçtiği yol, bugün için en iyisidir.”
Zonguldak Şube Başkanımız Vedat DİDARİ’nin konuşmacı olarak katıldığı bu panel,
Zonguldak’ta bulunan üyelerimizin yoğun ilgisi ile karşılanmıştır.
Ocak 1997 tarihinde, Havzada çalışan teknik eleman örgütlerince, yıllardır bu kurumun
evrensel işletmecilik kurallarına uygun bir şekilde yönetildiği takdirde yine büyük bir maden
işletmesi olarak ayakta kalabileceği konusunu ele alan bir basın açıklaması yapılmıştır. Bu
basın açıklamasında;
“Koalisyon tarafından Refah Partisine tahsis edilmiş olan TTK belki de tarihinin en kapsamlı
en gözü kara siyasal örgütlenme çalışmalarından birine sahne olmaktadır. Deyim tam
anlamını bulmakta “ayaklar baş olmaktadır”. Örneğin, bugünün düz bir mühendisi ertesi gün
Müessese Müdürü olmak şansına sahiptir ve olmaktadır. Tüm Türkiye’de kendine tahsis
edilen devlet kuruluşlarında kaos yaratma stratejisini uygulayan şeriatçı akım, TTK’ya da
başka bir gözle bakamayacağını daha ilk günlerinde belli etmiş ve nihai hedeflerine adım
adım ilerlemektedir.
(...) Kurumun can çekiştiğini ve cesur projeler üretmeksizin bataktan kurtulamayacağını çok
iyi bilen mevcut siyasi irade “ne kaparsak kardır” zihniyetiyle kadroları kendi yandaşlarına
peşkeş çekmekten başka bir şey düşünmemektedir. Ne yazıktır ki Türkiye Cumhuriyeti

Devleti’nin büyük fedakarlıklarla yetiştirdiği bir kısım teknokrat ve bürokrat da, özünde
Cumhuriyete ve mesleklerine ihanet olan bu çirkin gösteride rol almaya can atmaktadır. Bu
son yağmaya katılmanın ve genel liyakat, hiyerarşi vb. ilkelerine saygı gösterilmeksizin
kendilerine ikbal sağlamanın derdine düşmüşlerdir.
Bu son gelişmeler, bir kere daha kanıtlamıştır ki, KİT’lerin batağa sürüklenişinin ve can yakacak boyutlarda bir işsizliğin doğmasının sorumlu siyasi iktidarlardır. Onlara yamanarak üst
düzey kadrolara tırmanan teknokrat ve bürokrat daha sonra iktidar el değiştirse dahi,
kazanılmış hak olan yüksek maaşlı kadrolardan yararlanmayı sürdürebildikleri için her yeni
iktidar döneminde benzer durumlarla karşılaşmak alışılagelmiş bir konu olmuştur. Mesleki
onurunu ön planda tutan ve sokak siyasi etinden uzak durmaya çalışanlar sürekli mağdur
olmakta ve küsmektedirler. Bu olgu hangi siyasi iktidar yönetimde olursa olsun
değişmemektedir.
İşte bu siyasi zihniyettir ki, zamanında 40.000 kişiye istihdam sağlamış ve koca bir kentin
ekmek kapısı olmuş TTK gibi bir dev kurumu batırmıştır. Daha nice dev kurumların tarihe
karışması için çabalarını (bu kez daha da ağır biçimde ve çağdışı bir ideolojiye hizmet gayesi
ile halen sürdürmektedir.
Türkiye’nin içine düştüğü kaostan kurtuluşun tek yolu, bu köhne siyasi yapıda bir an önce
köklü değişiklikler yapılmasından geçmektedir. Demokratik ve katılımcı bir siyasal yapı ve
özerk kurumlar en acil gereksinmemizdir.
Tüm yurtseverleri; güçlü ekonomik kurumların ancak güçlü demokrasilerde söz konusu olabileceğini unutmamaya, ırkçı ve şeriatçı akımlara direnmeye ve tam demokratik bir Türkiye
için mücadeleye çağırıyoruz.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi
Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği
Maden-Sen
TTK Mühendis ve Mimarlar Derneği”
Siyasi partilere ve parlamentodaki temsilcilerine zaman zaman TTK sorunları ve çözüm
önerileri ile ilgili raporlar sunulmuş ve şifahi bilgiler aktarılmıştır. Dönem içinde üç farklı TTK
yönetimi ile ilişkide bulunulmuş olup, maalesef siyasi iktidarın olumsuz müdahalelerinin
önüne geçilmesi, teknik iyileştirme önerilerinin ciddiye alınmasının sağlanması ve özellikle
vardiya mühendisliği uygulamasının yarattığı sancıların giderilmesi mümkün olamamıştır.
Kurumda alt-üst olan hiyerarşik düzenin ve iş barışının yeniden tesisi çok büyük bir sorun
olarak önemini dönem boyunca korumuştur.
Zonguldak Havzası’nda 1990’lı yıllardan başlayarak “TTK tarafından işletilmesi uygun
görülmeyen görece az rezervli sahaların” rödövansla özel firmalara kiralanmasına hız
verilmiştir. Firmalarla yapılan sözleşmelerde asgari üretim taahhütlerinin, fizibilite etüdü
zorunluluklarının ve TTK’ye tam bir denetim yetkisi veren özel maddelerin yer alışı dikkati
çekmiştir. Bu konuyu dönem içinde değerlendiren Şube Yönetim Kurulumuz Odamızın yayın
organı olan Madencilik Bülteni’nde durumu incelemiş ve görüşlerinin sonuç bölümünü

aşağıdaki şekilde belirtmiştir.
“TTK’nin verimsiz sahalarını terk ederken bunları, kontrol altında istekli girişimcilere
kiralanması genelde olumlu bir politikadır. Kurum bu firmaların eksik olduğu “etüt-projeplan” hizmetlerini bedeli mukabilinde sağlamalı, rezerv rakamlarını daha sağlıklı ve güvenilir
hale getirmelidir.
Bu sahalarda ilerleme ve randımanlar açısından başarıyı işaret eden veriler bulunmaktadır.
Ancak, kaçak ocaklardan bu firmaların üretimine katılan miktarlar yada kayda girmeden
şehir dışına çıkabilen miktarlar belli olmadığından, üretim ve bununla ilgili rakamlara kuşku
ile bakmak uygundur. Kaçak ocakların, hukuksal statü dışına çıkılarak, firmalarca taşeron gibi
kullanıldıkları da bilinen bir olgudur.
Yine bilinen bir olgu ise özellikle firmaların ruhsat alanları içinde kendi bildikleri gibi üretim
yapmakta olan bu “kaçak” ocaklarda işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından yetki sorumluluk ve
denetim kargaşası yaşandığıdır. TTK yeni ihalelerde ve sözleşme yenilemelerinde kesin
hükümler koyarak denetimi üstlenmelidir.
Bu küçük sahalarındaki küçük çaplı üretim çalışmalarındaki karlılığın en önemli nedeninin
düşük ücretle kalifiye işçi ve teknik eleman istihdamı olduğu unutulmamalıdır. TTK gibi grevli
toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip 20.000 dolayında işçi istihdam eden ciddi bir
endüstriyel kuruluşun rakamları ile karşılaştırma girişimleri anlamsızdır.
TTK’nin rödövanslı sahalarla ilgili ihalelerine olan yoğun ilgi ve bu sahalardaki faaliyetlerin
karlılığı kurumun şu anda yoğunlaşmayı planladığı sahalardaki asli madencilik çalışmalarını
da müteahhitlere yaptırma düşüncesini ve bazı galeriler için ihale dosyası hazırlıkları
gündeme getirmiştir. Elinde dev bir teknik eleman ve işçi kadrosu bulunan bir kurumun
böylesi davranışlarını gerekçesi ne olursa olsun doğru bulmak mümkün değildir.
Müteahhitliğe soyunan firmalarında kurum kadrolarıyla iç içe yürütülecek çalışmalardan
kaçınmalarının uygun olacağı açıktır.”
Türkiye Kömür Kongrelerinin onuncusu 20-24 Mayıs 1996 tarihleri arasında Zonguldak’ta
Şubemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Zonguldak Şube Başkanımız Vedat DİDARİ’nin açılış
konuşmasının ardından, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Asım KUTLUATA davetlilere ve
delegelere hitap etmiştir. Kongreye ayrıca Genel Maden-İş Sendikası’nı temsilen Genel
Başkan Yardımcısı Selahattin ATAMAN, Maden-Sen’den Hüseyin TORAMAN, TTK Genel
Müdür Hayrettin SOYTAŞ ve Zonguldak Valisi Sadi SEÇKİN katılmışlardır.
Kongre kapsamında “Yeni Dünya Düzeni ve Madencilik” konulu bir panel düzenlenmiş,
panele, yönetici Ömer YENEL, Ergin YILDIZOĞLU (Basın), Doç.Dr. Sencer İMER (Üniversite),
Selahattin ATAMAN (Türk-İş), Kemal DAYSAL (DİSK), Doç.Dr. Güngör TUNCER (Başbakanlık
Danışmanı) ve İsmet KASAPOĞLU (TMD) katılarak görüşlerini delegelere aktarmışlardır.
Açılış konuşmalarından sonra sergi açılışı yapılmış, 9 ülkeyi temsilen 15 firma yer almış, ayrıca
kongrede toplam 33 bildiri sunulmuştur. Kongrenin açılışından sonra, “Maden Makinaları ve
Donanımı” serginin açılışı ile birlikte, Kongre salonunda “Eski Zonguldak Fotoğrafları Sergisi”
ve Prof.Dr. Orhan KURAL’ın “Objektifimin Gördükleri” isimli fotoğraf sergileri açılmıştır.

Kongre sırasında TTK’ndaki bir kuyu kazısına ve üniversite laboratuarlarına geziler
düzenlenmiştir. Kongre açılış gecesi havai fişek gösterisi düzenlenmiş ve vilayet önünde
folklor gösterileri ve saz dinletisi yer almıştır. 11. Kömür Kongresinin sekreteryası Sertaç
KURT başkanlığında oluşturulmuş ve 1998 Haziranında Amasra’da gerçekleştirilecek bu
etkinliğin hazırlık çalışmaları dönem boyunca sürdürülmüştür. 20-24 Mayıs 1996 tarihleri
arasında Zonguldak’ta gerçekleştirilen Kömür Kongresi’ne katılmak üzere Odamızdan Asım
KUTLUATA, Veli ÜNAL, Nejat TAMZOK, M.Selim İNSEL, Bahtiyar ÜNVER, Emin BİLEN, Niyazi
KARADENİZ ve Bülent ŞENTÜRK katılmıştır.
Dönem içinde Şube Lokalimizin üyelerimiz ve ailelerince daha etkin kullanımını sağlamak ve
daha sıcak bir mekan oluşturabilmek amacıyla modern bir ses tesisatı satın alınmış ve
haftanın iki gecesi canlı müzik dinletileri sağlanmıştır. Yazlık kullanımı olan alt katın
pencerelerinin onarımı alış-veriş yapılan firmalarla anlaşılarak yaptırılmış ve yeni iskemlelerle
genel oturma kapasitesi arttırılmıştır. Mutfak donanımı, yeni alınan demirbaşlar ve Merkez
Oda Lokalinin demirbaşlarının Dernek lokali ile paylaşılması sonucunda çok iyi bir duruma
getirilmiştir.
Üç adet aspiratör kurularak, lokalimizde sigara içilmeyen bir bölme yaratılmaya çalışılmıştır.
Bir kütüphane oluşturulması hedefi maddi yetersizlik nedeni ile bu dönem içinde
gerçekleştirilememiştir. Üye borçlarının lokal işleyişini aksatır boyutlara varması üzerine kredi
kartı uygulaması getirilmiş, seyyar telefon ve seyyar ısıtma cihazları gibi küçük demirbaşlar da
sağlanmıştır.
Tüm bu çalışmalara karşın, üyelerimizin lokalimizden faydalanma oranı arzulanan düzeye
gelmemiştir. Dönem boyunca Şube lokalimiz zaman zaman çeşitli örgütlerin kültürel ve
sanatsal faaliyetlerine tahsis edilmiş ve TMMOB dışındaki özel üyeler ile öğrencilerin
kullanımına kapasite ölçüsünde izin verilmiştir.
1996 yılı Madencilik Bayramı etkinlikleri Türkiye genelindeki camianın ve İstanbul basınının
katılımıyla coşkulu bir biçimde gerçekleştirilmiştir. “Dünya Madenciler Günü” kutlamaları bu
yıl farklı olarak Odamız öncülüğünde sektörümüzdeki tüm kurum ve kuruluş ve örgütlerin
katılımıyla “Zonguldak Etkinlikleri” adı altında Zonguldak Şubemizce de kutlanılmıştır. 2-8
Aralık 1996 tarihlerinde bu kapsamda çeşitli turnuvalar, film ve slayt gösterileri, sergiler,
dinletiler, halk konseri, forum ve buharlı tren gezisi yapılmıştır.
2 Aralık Pazartesi başlayan etkinlikler turnuvalar, sergiler, film-slayt gösterileriyle devam
etmiş, 6 Aralık’ta sektörümüzdeki sendika, odalar ve dernek temsilcilerinin katılımıyla
hazırlanan Basın Duyurusu, Düzenleme Komitesi Başkanı Attila YALÇIN tarafından basın
mensupları ve kalabalık bir katılımla açıklanmıştır. Aynı gün sektördeki Oda, dernek ve
sendika temsilcileri, DSP (Hasan GEMİCİ), ANAP (Şinasi ALTINER), ve CHP (Enis TÜTÜNCÜ)
milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai KUTAN ve Devlet Bakanı Teoman Rıza
GÜNERİ’nin katıldığı “Türkiye Ekonomisi ve Madenciliğin Konumu” başlıklı forum
gerçekleştirilmiştir.
7 Aralık Cumartesi sabahı Zonguldak Garından başlayan “Kömürden Çeliğe Nostaljik Tren
Gezisi” üyelerimiz tarafından ilgi ile karşılanmıştır. Geziye Zonguldak Belediye Başkanı İsmail
EŞREF, DSP Zonguldak Milletvekilleri Hasan GEMİCİ ve Boray BAYCIK, Bartın Milletvekili

C.Tufan YAZICIOĞLU, sektör temsilcileri, basın mensupları, üyelerimiz eş ve çocuklarıyla
katılmışlardır.
Dört saatlik nostaljik yolculuktan sonra Karabük’e ulaşan buharlı tren, Karabük Belediye
Başkanı Enver TÜMEN tarafından törenle karşılanmış, törende Zonguldak’tan getirilen
kömürü Belediye Başkanı İsmail EŞREF, Enver TÜMEN’e sunmuştur. Törenin ardından rehber
eşliğinde gerçekleşen Safranbolu gezisi sonrası, Karabük’ten alınan çelikle dönüş yolculuğu
başlamış, günün yorgunluğunu atmayı sağlayan özel vagonlarda yolculuk boyunca fasıl heyeti
eşliğinde devam eden eğlence-kokteyl gezinin bir başka güzelliği olarak yer almıştır. İlk kez
düzenlenen nostaljik buharlı tren gezisi çok samimi bir ortamda akşam Zonguldak Garı’nda
çekilen halaylar eşliğinde sona ermiştir. Medyanın dikkatini az da olsa Zonguldak
Taşkömürüne çeken etkinlikler 8 Aralık Pazar günü GEMAD tarafından düzenlenen Hak
Konseri ile sona ermiştir.
1997 yılı Madencilik Bayramı etkinliklerimiz Anadolu Folklor Vakfı ve Maden-Sen’in üstlendiği
etkinliklerle zenginleşmiştir.
Bu dönem, 15 Kasım 1997’de düzenlenen “Altın Madenciliği, Bergama ve Demokrasi” konulu
panelin organizasyonunda destek sağlanmıştır. Ayrıca 3 Mart 1997 “Kozlu Şehitlerini Anma
Günü”nde Zonguldak Şube Lokali’mizde “TTK Gerçeği” konulu bir konferans ve slayt gösterisi
düzenlenmiştir.

XXXV. DÖNEM
(18 Ocak 1998 – 29 Ocak 2000)
Zonguldak Şubemizin 35. Genel Kurulu 17 Ocak 1998 tarihinde saat 10.30’da, Şube
Lokalimizde gerçekleştirilen Genel Kurulla başlamıştır. Başlangıçta 69 üyemizin hazır
bulunduğu Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Murat ZAMAN’ın açılış konuşması ile
başlamış ve Divan aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Başkan
Başkan Yrd.
Yazmanlar

Enver KARAÇAM
Nevzat ÜNLÜ
Sevgican KUYUMCU
Aydın KASAPOĞLU

Gündem gereği Atatürk, demokrasi ve maden şehitleri ile yaşamını yitirmiş mühendis
üyelerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur. Daha sonra çağrılı
konukların konuşmalarına geçilmiş ve ilk sözü Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Asım
KUTLUATA almıştır. Asım KUTLUATA mesleki sorunlara değinerek, Hükümetin madenciliğe
duyarsızlığından bahsetmiş ve sorunlarımızın çözümünde demokratik kazanımların
öneminden söz ederek Genel Kurula başarılar dilemiştir.
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi adına söz alan Aydın BALEKOĞLU,
TMMOB üyelerinin işsizlik sorunundan bahsederek, Tabipler Odası ve Baro örgütlülüğünde
olduğu gibi Mühendis Odalarının da aynı çatı altında toplanması önerisinde bulunmuştur.

KESK Maden-Sen Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin TORAMAN, genel siyasi ve mesleki
sorunlar konusunda Maden Mühendisleri Odası’nın önemine değinerek başarı dileklerini
iletmiştir. ADD Zonguldak Şube Başkanı Fevzi ENGİN demokrasi, laiklik, insan hakları
mücadelesindeki ve Demokrasi Platformu içindeki çabaları nedeniyle Maden Mühendisleri
Odasına teşekkürlerini iletmiştir.
Konukların konuşmalarından sonra Genel Kurula gelen başarı telgrafları okunmuş ve 34.
dönem çalışma raporu Kemal Reşit KUTLU tarafından Genel Kurula aktarılmıştır. Divan
tarafından tartışmaya açılan çalışma raporu hakkında söz alan üyemiz ve aynı zamanda
Maden Mühendisleri Derneği Başkanı Erol SARIAL, rödövanslı sahalar konusunda çalışma
raporunda yeterli bilgi olmadığına değinmiş ve rödövanslı saha sahiplerinden bir kısmına
haksız kazanç sağlandığını, bu konu ile ilgili suç işlendiğini ve TTK yöneticilerinin yasaların
önünde bunun hesabını vereceğini belirterek konuşmasını tamamlamıştır.
Çalışma raporu hakkında başka söz isteyen olmadığı için görüşmeler tamamlanmıştır. Daha
sonra Şube Yönetim Kurulu çalışmaları oy birliği ile aklanmıştır. Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Vedat DİDARİ söz alarak “bize verdiğiniz onurlu yükü taşımaya çalıştık, çalışmalarımızda
bizlere yardımcı olan tüm üyelerimize teşekkür ederiz” demiştir.
Gündemin dilekler ve temenniler bölümünde, Cahit ÜLKER söz alarak, Genel Kurula katılımda
üyelerin duyarsız davrandığını, TTK yöneticilerinin Genel Kurullara katılmadığını belirterek
yeni seçilecek Şube Yönetim Kurulunun bu konuda çalışma yapma dileğinde bulunmuştur.
Divan Başkanı Enver KARAÇAM, Cahit ÜLKER’in konuşmalarına ek olarak Maden
Mühendisleri Odasının bir döneminde üç Genel Müdür değiştiğini ve TTK’ndaki yöneticilerin
nöbetleşe görev yapmaya başladıklarını, bu durumda sağlıklı çalışmalar yapılmasının çok güç
olduğunu belirtmiştir.
Asım KUTLUATA söz alarak üst kurul delege sayısının düşük olmasının Zonguldak’taki üyeler
arasında hoşnutsuzluk yarattığına değinerek bu konuda Genel Merkez Genel Kuruluna bir
önerge verilirse kendisinin destekleyeceğini belirtmiştir.
Daha sonra söz alan üyelerimizden Aydın KASAPOĞLU ve Vedat DİDARİ; işsiz üyelerimizin iş
bulabilmelerine katkı sağlamak amacıyla bir pano hazırlanarak iş ilanlarının burada
duyurulmasını, Şubemizin büro ve lokal olarak kullandığı binanın mülkiyetinin alınması
amacıyla görüşmelerde bulunmak ve bağış kampanyaları düzenlemek konularında yeni
seçilecek Şube Yönetim Kuruluna yetki verilmesini öneren yazılı önerge okunmuş ve oy birliği
ile kabul edilmiştir. Bu görüşmelerin ardından yeni Şube Yönetim Kuruluna adaylığını koyan
üyelerimiz tanıtılmış ve Genel Kurul tamamlanmıştır.
Ertesi gün Zonguldak Şubemizin seçimleri gerçekleştirilmiştir. Toplam 637 üyemizin
bulunduğu Zonguldak Şubemizin 35. Genel Kurulunda 145 geçerli oy kullanılmış ve yeni
Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Ekrem Murat ZAMAN
Şahin Giray ABANOZ
Celil Hüsnü ÜNAL
Tuğrul ÜNLÜ
Nevzat GÜZEL
Emine UZUN
Kemal Reşit KUTLU

126 oy
119 oy
116 oy
115 oy
114 oy
98 oy
97 oy

Yedek Üyeler
Vedat KÜÇÜKBÜKÜCÜ
Metin ONAN
Aygün EKİCİ
Melih GENİŞ
Yaşar MERT
Ferit AVAR
Olgay YARALI

118 oy
115 oy
109 oy
109 oy
108 oy
103 oy
88 oy

Ayrıca Genel Kurulda, Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı ve ilgili seçim kanunu gereği Odamızın
üye sayısının 5.000’i aşması nedeni ile Ankara’da gerçekleştirilecek Oda Genel Kurulu için
Zonguldak Şube delege seçimleri de gerçekleştirilmiştir. Bu seçimler sonucu Zonguldak
Şubemizin delegeleri;
Cengiz AKÇE
Ferit AVAR
Mehmet BİLGİN
Kemal BULUT
Mehmet ÇEBİ
Turgut ÇUHADAROĞLU
Vedat DİDARİ
Aygün EKİCİ
Cemal İNAM
Hasan KAHRAMAN
Birol KARAÇAM

Enver KARAÇAM
Mustafa KARAÇAY
A. Birol KASAPOĞLU
Aydın KASAPOĞLU
Erdoğan KAYMAKÇI
Sait KIZGUT
Mahmut KOLTUK
Selahattin KUMKUMOĞLU
Sertaç KURT
Vedat KÜÇÜKBÜKÜCÜ

Hüsnü MEYDAN
Metin ONAN
Avni ÖZERKAN
Erol SARIAL
Mehmet TATLISÖZ
Mehmet TUTAL
H. Cahit ÜLKER
Nevzat ÜNLÜ
Atilla YURDAŞEN
Fikret ZAMAN

35. dönem Olağan Genel kurulunda seçilen yönetim kurulumuz ilk toplantısında görev
dağılımını aşağıdaki şekilde gerçekleştirmiştir.
Başkan
II. Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Kemal Reşit KUTLU
Ekrem Murat ZAMAN
Emine UZUN
C. Hüsnü ÜNAL
Tuğrul ÜNLÜ
Şahin Giray ABANOZ
Nevzat GÜZEL

Dönem İçinde Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuzun en fazla çaba sarf ettiği konu
Zonguldak Demokrasi Platformu faaliyetleri olmuştur. Ülkemizdeki şeriatçı-ırkçı tırmanışa
karşı tepki vermek, her türlü teröre karşı çıkmak, ülkemizin kan gölüne dönmesine seyirci
kalmamak, demokratik, laik, çağdaş, insan haklarını savunan tam bağımsız Türkiye’den yana
sivil toplum örgütlerinin dayanışmasını sağlayan Demokrasi Platformu sürekli iletişim ve
siyasal oluşumlara karşı aktif bir çalışma yapmak ve çözüm önerileri getirmek ve eylem birliği
içerisinde olmasını sağlamak için düzenlenen toplantı ve etkinliklerine katkı sağlanmıştır.
TTK ve madencilik konusunda oluşturulan Maden Platformu (Maden Mühendisleri Odası,
Maden Mühendisleri Derneği, Maden Teknikerleri Derneği, GMİS, Makine Mühendisleri
Odası, Üniversite, Maden-Sen, TTK Mühendis ve Mimarlar Derneği) çalışmaları
yürütülmüştür. Maden Platformu tarafından önerilen TTK özerk yönetiminin araştırılması için
bir komisyon (GMİS, Üniversite, Maden Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, TTK
Genel Müdürlüğü) oluşturulmuştur.
4 Haziran 1999 tarihinde Oda Başkanımız Asım KUTLUATA ve Zonguldak Şube Yönetimi,
TTK’ndan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Sina GÜREL’i ziyaret ederek, TTK’nun içinde

bulunduğu durum, ve geleceğe yönelik çözüm önerileri ile ilgili Odamız görüşlerini
aktarmışlardır.
Asım KUTLUATA ve Zonguldak Şube Başkanı Kemal Reşit KUTLU yaptıkları konuşmalarda;
ülkemizin tek taşkömürü üreticisi olan TTK’nda 1970’li yıllardan günümüze kadar yaşanan
gelişmelerden bahsederek, kurumun yatırım, istihdam, üretim ve mali yönden büyük bir
çöküş yaşadığını ve süratle kapanma noktasına getirildiğini belirtmişlerdir. 1988 yılında
3.255.645 ton olan satılabilir üretim 1998 yılında 2.129.152 ton olarak gerçekleştirilirken,
aynı dönem işçi sayısının 42.474’den 17.711’e gerilediğini belirtmişlerdir. Ayrıca, TTK’nun ve
ülkemizin taşkömürü madenciliğinin sonunu hazırlayan gelişmelerin, 1980’li yıllardan
itibaren, dünyada ve ülkemizde uygulamaya konulan ekonomi politikalarının ve bilinçli
tercihlerin yarattığı bir sonuç olduğu da vurgulanmıştır. Daha sonra Odamız yöneticileri
tarafından Bakan Şükrü Sina GÜREL’e TTK’nun içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için
Odamızca oluşturulan çözüm önerileri bir rapor şeklinde Bakana sunulmuştur.
TTK’dan Sorumlu Devlet Bakanı Sn. Şükrü Sina GÜREL de yaptığı konuşmada kısaca; TTK’da
yıllardan beri üretimin düştüğünü, bu istihdam politikaları ile de sorunun çözümünün mümkün olmayacağı ve hükümetin bu duruma bir çözüm bulması gerektiğini belirtmiştir.
Bakanlığın başta üretimi arttıracak iyi bir istihdam politikası ve hizmet alımı yoluyla üretimi
arttırma hedefleri olduğunu vurgulamıştır.
Ayrıca GÜREL’le yapılan bu görüşmede, üyelerimizin fiili hizmet zammı ve genel sorunların
görüşülmesi ile ilgili konular için Devlet Bakanı Şükrü Sina GÜREL’e belirtilmiş, aynı rapor
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne de teslim edilmiştir. TTK Özerk Yasası ile ilgili Danışma
Kurulu toplantısı yapılmış ve arkasından Sayın Mümtaz SOYSAL’ın çağrıldığı geniş üye
toplantısında üyelerimiz bilgilendirilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili bakanlıkla görüşmeler
yapılmıştır.
Vardiya Mühendisliği ile ilgili çalışma dönemimiz başında toplantılar yapılmış ve konu ile ilgili
hazırlanan rapor TTK Genel Müdürü’ne iletilmiştir. Ayrıca TTK Genel Müdürü ile yapılan her
toplantıda konu yinelenerek yapılması gerekenler tartışılmıştır. Üyelerimizin ücretlerle ilgili
problemleri göz önüne alınarak Maden Mühendisleri Derneği ile birlikte oluşturulan
komisyon rapor hazırlamış ve hazırlanan rapor TTK Genel Müdürü’ne ve bağlı bakanlığımıza
sunulmuştur.
Üyelerimizin isteği ve gündemi olması nedeniyle rödövanslı sahalarla ilgili oluşturulan
komisyon raporu tamamlanarak Demokrasi Platformu ve Maden Platformu’nda görüşülmüş,
İl Makamı ve Devlet Bakanına sunulmuştur. “Rödövans Gerçeği” adı altında yayınlanan bu
raporda;
“Zonguldak havzasında bulunan taşkömürü yataklarının işletilmesi hakkı 3213 sayılı maden
kanununa tabi değildir. Havza-i Fahmiye olarak isimlendirilen yaklaşık 13.000 km2’lik alanda
taşkömürü işletme hakkı sadece Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) aittir. Kuruluş yasasına
göre “TTK havzada bulunan madenlerden sadece taşkömürü ve mahlutlarını işletme veya
işlettirme yetkisine sahiptir.” Kurum bu yetki çerçevesinde ana kömür yataklarını kendisi
işletmektedir.

1970’li yıllardan itibaren Zonguldak’ta “kaçak” kömür çıkarma işlemleri yapılmaktadır. Kaçak
kömür çıkarma işlemi, TTK’nun bıraktığı az miktarda ve ekonomik olmayan, mostraya
(yeryüzüne) yakın damarların basit işlemlerle alınması şeklidir. Alınan tedbirlerle kaçak kömür
çıkarma işlemi zaman zaman azalarak devam etmiş, sorun çözümsüz bir noktaya geldikten
sonra, yapılan teknik incelemelerde bu sahalara yasal bir yapı kazandırılmak istenmiştir.
TTK yetkilileri, 1988 yılından başlayarak TTK’na ait bu sahaları rödövans (ihale ile kiraya
verme) sistemi ile üçüncü şahıslara vermeye başlamıştır. Bu uygulamadaki amaç kömür
kaçakçılığının önlenmesi ve TTK tarafından işletilmesinin ekonomik olmayan rezervlerin
değerlendirilmesiydi. Ancak, KİT’lerin küçültülmesi, yeterli (gerekli) yatırımların yapılmaması
ve işçilik maliyetleri gerekçesi ile rödövans sisteminin ilk amacı aşılarak, TTK’nun yatırım ve
alt yapı için trilyonlar harcanmış sahaları, rödövans sözleşmesi ile üçüncü şahıslara verilmeye
başlanmıştır.
Rödövans işletmecilerinin büyük bir bölümü üretim faaliyetlerini taşeronlar aracılığıyla
yürütmekte, ayrıca kaçakçıların ürettiği kömüre irsaliye keserek kaçakçılığı
yasallaştırmaktadırlar. Kömür kaçakçılarına kesilen irsaliye bedeli Kurum’a ödenen rödövans
bedelinin iki katıdır.
Özel sektörün madencilik alanına yatırım yapması ve gerçekçi projeleri hayata geçirmesine
hiçbir zaman karşı çıkılmamıştır. Özellikle yeraltı kömür madenciliği; sermaye yoğun,
yatırımların gerçekleşme dönemi uzun ve dünya fiyat dalgalanmalarından etkilenen bir
sektördür. Bu sektör diğer endüstri kollarına göre daha fazla risk içermektedir.Tüzük ve
yönetmelik hükümleriyle belirtilen iş güvenliği tedbirleri alınarak risklerin en aza indirilmesi
kaçınılmazdır.
Rödövans sözleşmesinde kısıtlayıcı maddeler bulunmasına rağmen, TTK sözleşme hükümlerini
uygulamakta güçlük çekmektedir. Sözleşme hükümleri TTK tarafından iş güvenliği denetimi
içermemektedir. İş güvenliği denetimlerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş
Müfettişleri tarafından yapılmasının gerektiği savunulmaktadır. Ancak bu denetimler
yapılamadığından yasal bir boşluk doğmaktadır. Rödövans ücretleri düzenli ödenmemekte,
sigortasız ve sendikasız işçiler çalıştırılmakta, orman ve çevre tahribatı yapılmaktadır.
Hazırlık ve Üretim faaliyetleri çoğu kez bilimsel metotlara dayanmayan, gerek üretim
gerekse, iş güvenliği açısından denetlenmeyen, vergilendirme sistemi bilinmeyen, sigorta ve
sendika adının geçmediği bir işleyişte, rödövans sistemi ya da özel sektörden bahsetmenin
olanağı yoktur. Yukarıda belirtilen şartlara rağmen rödövans işletmecileri ürettikleri kömürü
dünya kömür fiyatlarının altında (ithal kömür politikası nedeniyle) pazarlayamaz durumdadır.
Pazarlama sorunu nedeniyle ekonomik dar boğaz içinde bulunmaktadırlar.” denilmiştir.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından 1978 yılından bu yana iki
yılda bir düzenlenen Türkiye Kömür Kongreleri’nin on birincisi, 10-12 Haziran 1998 tarihleri
arasında Amasra’da gerçekleştirilmiştir. Kongrede, kömür madenciliğinin bilim ve
teknolojisindeki gelişmelerin geniş kesimlere aktarılması, madencilik sektörünün sorunları
tartışılarak çözüm üretilmesi, gelişen uluslararası ekonomi içerisinde kömür madenciliği
potansiyelinin ülke kalkınmasındaki önemi vurgulanmıştır.

Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Reşit KUTLU yaptığı açılış konuşmasında;
“(...) Tarihi boyunca, ülkeye sınırsız hizmetler sunmuş Zonguldak’ın (TTK’nun), nasıl yeniden
ayakları üzerinde durabileceği, nelerin hedeflenmesi, nelerin yapılması gerektiği konusu,
uzman teknokrat ve bürokratlarca araştırılmış ve uzun süreli çalışmalar sonucunda üretilen
TTK İnceleme Kurulu raporunda, detayları ile sunulmuştur. Bu raporu izleyen, Meclis
Araştırma Komisyonu raporu da, hemen hemen aynı görüşlerle sonuçlanmış, ancak üzerinde
beş yıla yakın bir süre geçmesine karşın, en ufak bir adım bile atılmamıştır.
Taşkömürü stratejik bir malzemedir. Türkiye’de sadece Zonguldak’ta bulunmaktadır.
Ülkemizde üretilecek taşkömürü için hiçbir pazar sorunu bulunmamaktadır. TTK, en kötü
Pazar ve pazarlama koşullarında bile, kabul edilebilir sübvansiyonlarla yaşamını
sürdürebilecek bir kurumdur. Türkiye’nin demir-çelik ve enerji politikaları için TTK’na
gereksinimi vardır.
Bir ülkede gelişmişliğin en güzel göstergesi kişi başına çelik, kişi başına enerji üretimi ve
tüketimi ile belirlenir. Enerjide dışa bağımlı olmanın tokadını, petrol krizi sırasında bağımlı
ülkeler bir güzel yemişlerdi. Bu konuyu anlatmaya gerek yoktur. Demir-çelikte dışa bağımlı
olursanız, bağımsız bir devlet olamazsınız. Sürekli dışa bağımlı bir sanayiiniz olur. Önünüze
konulan malı alır, önünüze konulan işi yaparsınız.
(...) Sonuç olarak, TTK ve ocakları küçültülmeden, yaşamaya devam ettirilmeli, üretimi
arttıracak, kaliteyi yükseltecek önlemler alınmalıdır. Zonguldak ve TTK bunu başaracak güce
ve enerjiye sahiptir. Yeter ki siyasi erk elini çeksin. Kapatmaya alternatif olarak sunulmak
istenen özelleştirme, önümüze koyulduğu şekli ile bir alternatif değil, bir yağma, bir talan
aracıdır. Özel,tüzel tartışmalarından çok, halkın öz malı olan kömürün, yine halkın yararına
en iyi nasıl çıkarılabileceği önemlidir.
Hedeflenen üretim noktalarına giderken yapılacak çalışmaları izlemek üzere kurulan İzleme
Komisyonu içinde TTK’nun yeniden yapılanması, özerk bir biçimde yapılanması için tüm
çabalar harcanmalı, ancak, bu kavramın anlamı dışında başka amaçlara hizmet etmesine
asala izin verilmemelidir.” demiştir.
“Maden makineleri ve Donanımı Sergisi” ise, madencilik sektörüne girdi üreten sanayiimizin
ulaştığı düzeyi yansıtan, üreticileri, mühendislik ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşları,
pazarlama firmalarını, üniversite ile kullanıcıları bir araya getiren bir platform olarak bu yıl da
kongre süresince açık kalmıştır. Türkiye 11. Kömür Kongresi’nde 9’u yurt dışından olmak
üzere 15 kuruluş ürünlerini sergileme olanağı bulmuşlardır.
Kongrede bu yıl 7’si yurt dışından olmak üzere toplam 33 bildiri sunulmuş ve bu bildiriler
madencilik sektöründe önemli bir kaynak niteliğinde olan Kongre Bildiriler Kitabı’nda
toplanarak kongre başlangıcında tüm katılımcılara ve madencilik sektörü ile ilişkisi olan
kuruluşlara iletilmiştir. Ayrıca kongrede bu yıl 3’ü yurt dışından olmak üzere 4 bildiri de özel
sunum olarak katılımcılara aktarılmıştır.
Türkiye Kömür Kongrelerinde gelenekselleşen bir etkinlik olarak gerçekleştirilen panel
“2000'li Yılların Kömür ve Enerji Politikalarında Zonguldak ve Bartın Yöresinin Konumu”

başlığı altında, Türkiye'nin genel enerji ve kömür politikalarım, termik santraller ve demir
çelik sektörlerinde kömürün yerini, havza kömürlerinin değerlendirilmesindeki seçenekleri,
kömür madenciliği ve termik santraller açısından çevre sorunlarının tartışılacağı ve gerek
katılımcılar ve gerekse panelistler açısından geçmiş kongrelerde olduğu gibi ülke
madenciliğinin can alıcı sorunlarının masaya yatırıldığı bir platform olmuştur.
Kongrenin 20 yıldan bu yana ilk kez Zonguldak dışında Bartın Amasra’da yapılması madenci
dostlara, kongre etkinliklerinin yanı sıra “balıklı” güzel akşam sohbetleri imkanı da
doğurmuştur. Bu kongrede yer olarak Amasra seçilirken; ülkemiz madencilerin özellikle
kömür üreticilerinin siyasilerin politika(sızlık)larıyla çok kötü bir dönemde olduğu bu
dönemde Taşkömür Havzası rezervlerinin yaklaşık 1/3’üne sahip olduğu tahmin edilen ve
yıllardır raflarda tozlanan büyük projelerin yaşama geçirilebileceği bir konumda olan
Amasra’nın bu yönleriyle de gündeme gelmesini, yine bu yörede kurulması planlanan ve
proje çalışmaları devam eden termik santraller konusunda yöre halkı ile birlikte tartışılmasını
da amaçlamıştır.
Kongrede bu yıl gelenekleşen kokteyl ve yemeklerin yanı sıra katılımcılara ve yöre halkına
yönelik TRT sanatçılarının katıldığı bir açık hava konseri ve yine sosyal etkinlikler olarak, deniz
gezileri ile Batı Karadeniz’in bu yöresinin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı geziler
düzenlenmiştir.
1998-2000 çalışma dönemi için Zonguldak Şubemiz Lokali tamir edilerek yeniden tefriş
edilmiştir. Alt katta bulunan salona kalorifer döşenmiş kış aylarında kullanılabilir hale
getirilmiştir. Ayrıca badana ve boyası da yapılmıştır. Yine alt katta bir oda tefriş edilerek
toplantı odası haline getirilmiştir. Ayrıca lokal binasının çatısının tamiri, balkon düzenlemesi,
yer döşemesi, iç ve dış boyası yapılmıştır. Yönetim Kurulu Odası’nda bulunan mesleki ve
güncel konulardaki kitaplar konularına göre düzenlenmiş ve kullanılabilecek bir kütüphane
haline getirilmiştir.
Zonguldak’ta düzenlenen seminer ve sempozyumlara ev sahipliği yapabilecek bir konumda
olan oda lokalimiz, bu çalışma döneminde toplantı ve seminerlere tahsis edilerek kültürel ve
sosyal anlamda kullanılabilecek hale getirilmiştir. Bu anlamda Türkiye Satranç İhtisas Spor
Kulübü Başkanlığı’nın Türkiye Satranç Şampiyonası, Zonguldak seçmeleri final karşılaşmaları
için oda lokalimiz tahsis edilmiştir.
Mayıs 1998’deki Zonguldak ilçelerinde ve Bartın da meydana gelen sel felaketi nedeniyle
mağdur olan insanlara yardım etmek için oluşturulan komisyon düzenli çalışma yaparak
üzerine düşen görevi tamamlamışlardır.
Maden Müzesinin oluşturulması için önceki Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan
Maden Müzesi Taslak Projesi; Turizm Müdürlüğü tarafından revize edilerek ilgili bakanlığa
sunulmuştur. Konu ile ilgili çalışmalar Kültür Bakanlığı tarafından başlatılmıştır. Vilayet
tarafından Odamızdan yardım istenmiş ve müze binası için düşünülen TTK eski İşçi
Müdürlüğü Binasının onarımı ihale edilmiştir.
Dünya Madenciler Günü , 1998 ve 1999 Aralık aylarının ilk haftaları boyunca süren çeşitli
etkinliklerle kutlanmıştır. Bu etkinlikler içinde yer alan şiir, resim, satranç ve briç yarışmaları,

sergiler ve birbirinden ilginç söyleşiler kent halkı tarafından da ilgiyle izlenmiştir. Zonguldak
Karaelmas 98 ve 99 Karadeniz Uluslararası 1. ve 2. Kültür ve Sanat Festivallerinde ZOKEV ile
birlikte odamızda düzenlenen etkinliklerle kültür boyutu üstlenilmiştir. ZOKEV ile birlikte Oda
Yönetim Kurulumuz; siyasi partilerin adayları ile seçim öncesi söyleşilerini 23-25 Mart 1999
ve 6-8 Nisan 1999 tarihleri arasında yapmıştır.
26 Ağustos 1931 tarihinde Atatürk’ün Zonguldak’ı ziyaretinde “Karaya Ayak Bastığı” iskele,
girişimlerimiz sonucu TTK tarafından onarılmıştır. Bu tarihi anı belgeleyen resim, Amele Birliği
Başkanlığı’nın da katkılarıyla ışıklandırılmış, oda lokali dış cephe duvarına monte edilerek
genel kurula yetiştirilmesi sağlanmıştır.
17 Ağustos 1999 Salı sabahı meydana gelen gerek ölçeği ve gerekse kapsadığı nüfus
bakımından tarihimizin en büyük doğal afetlerinden olan depremin ardından başlatılan
kurtarma çalışmalarına katkının yanı sıra TMMOB tarafından düzenlenen yardım kampanyası
İl Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen maddi ve ayni yardım sağlanarak, gelen
yardımlar vilayet kriz masası eliyle göndermiştir. Zonguldak Şubemizin büyük katkılarıyla,
TTK’dan bölgeye kurtarma çalışmaları için toplam 74 teknik eleman ve 1.620 maden
işçisinden oluşan bir ekibin gönderilmesi sağlanmıştır.
Bu elim olayı sonrasında, deprem felaketinin bu ölçekte ortaya çıkmasında olsun,
organizasyondaki bozukluklarda olsun, suçlu aramaktan çok, gelecekte benzer olayları daha
az hasarla atlatabilmeye yönelik dersler çıkarılmasını esas alan odamız tarafından kurtarma
ekibi oluşturma çabaları sonuç vermiş TTK’nun Kurtarma Ekibi çalışmaları başlatılmış ve
sevindirici bir şekilde devam ettiği gözlenmiştir.
TTB Merkez Konseyi’nce her yıl geleneksel olarak, Prof.Dr. Nusret FİŞEK anısına verilen
ödüller, Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini verilmiştir. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet
Ödülü ise bu yıl deprem bölgesi sağlık çalışanları ile Zonguldak maden emekçilerine
verilmiştir. Bu ödülü düzenlenen törende maden emekçileri adına Başbakan Bülent ECEVİT’in
elinden Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Kemal Reşit KUTLU almıştır.
Bu dönem içinde, sendikacılık yaşamının en göz alıcı başarısı olan 1991 yılında ki Zonguldak
Maden İşçileri grevi ve Ankara’ya yürüyüşü ile dünya çapında bir işçi lideri konumuna gelen,
adı, sendika başkanlığından Polonya Cumhurbaşkanlığına yükselen WALESSA ile birlikte
anılmaya başlanan Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı ve Türk İş Genel Sekreteri Şemsi
DENİZER 6 Ağustos 1999 tarihinde Zonguldak’ta evinin önünde uğradığı silahlı bir saldın
sonucu hayata veda etmiştir.

XXXVI. DÖNEM
(30 Ocak 2000 – 19 Ocak 2002)
29 Ocak 2000 tarihinde gerçekleştirilen Zonguldak Şube 36. dönem Genel Kurulu saat 9.30’da
Şube Lokalimizde yapılmıştır. Yoklama yapılarak 79 üyenin Genel Kurul’a katıldığı tespit
edilmiş ve Yönetim Kurulu Üyesi Emine UZUN tarafından Genel Kurulun açılışı yapılmıştır.
Divan Başkanlığı için öneriler alınmış ve oy birliği ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Başkan
Başkan Yrd.
Yazmanlar

Enver KARAÇAM
Hasan KAHRAMAN
Sevgican KUYUMCU
Mürüvvet KASAPOĞLU

Gündem gereği Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, Demokrasi ve Maden Şehitleri,
depremde yaşamını yitirenler ile yaşamını yitirmiş mühendis üyelerimizin anısına bir dakikalık
saygı duruşunda bulunulmuştur. Daha sonra Ekrem Murat ZAMAN, Emine UZUN ve Nevzat
GÜZEL imzalı Divan Başkanlığına verilen önerge ile “Atatürk’ün Zonguldak’a ayak bastığı anı
belgeleyen resim panonun daha önce belirlenen gündem sıralamasında 7. madde olarak
kabul edilmiş ve gündem bu şekilde düzenlenerek oy birliği ile kabul edilmiştir.
Daha sonra, çeşitli konukların konuşmalarına geçilmiş ve ilk konuşmayı TMMOB Maden
Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Kemal Reşit KUTLU yapmıştır. Kemal Reşit
KUTLU, tüm KİT’ler için uygulanan küçültme ve kapatma politikalarının TTK’na da yansıdığını
belirterek, Hükümetlerin genel bir madencilik politikalarının olmamasını Zonguldak’a da etki
edişinden bahisle Kurumumuzda da iki yıl içinde üç Genel Müdür değiştiğini, yönetimdeki
değişiklikler nedeniyle Oda çalışmalarının istenilen düzeyde yürütülemediğini, faaliyetlerinin
her değişim ile birlikte kesintiye uğradığını dile getirmiştir. Buna rağmen Maden Platformu ile
bir dizi çalışmaların yapıldığını, ancak istenilen düzeye getirilemediğini, iki yıllık görev
sürelerince kendi çabalarının da etkisiyle Kuruma alınan 4.012 işçinin Zonguldak’ın geleceği
açısından umut verici olduğunu belirterek yeni dönemde seçilecek arkadaşlara başarılar
dileyerek konuşmasını tamamlamıştır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Asım KUTLUATA, Zonguldak’ın madencilik
geçmişinden bahsederek, özellikle Cumhuriyet döneminin başlangıcından bu güne ülkemizin
sanayileşmesine olan katkılarından vurgulayarak o döneminde madencilik sektörüne yapılan
yatırımların endüstri yatırımlarının % 40’ını oluşturduğunu, demir-çelik sektörünün
madencilikle birlikte geliştiğini, 1980 sonrası yatırımlarının durdurularak bu sektörden kamu
desteğinin çekilmesiyle ülke madenciliğinin durma noktasına getirildiğini, 90’lı yıllarda ise
artık Havza’nın kapatılmasının ülke gündemine girdiğini ancak 2000’li yıllarda otoritenin
Zonguldak’a işçi alımı ile bu görüşün silindiğini, bundan sonraki teknik çalışmaların KurumÜniversite-Meslek Odalarının işbirliği ile yürütülmesinin yararlı olacağı görüşlerini belirterek
yeni oluşacak yönetime başarılar dileyerek konuşmasını bitirmiştir.
Zonguldak Belediye Başkanı İsmail ESREF, iki yıllık çalışma döneminde işçi alımı için gerekli
çabayı sarf etmesinden dolayı mevcut yönetime teşekkür etmiştir. Genel olarak Zonguldak
üzerine uygulanan politikaların Kurumda küçültme ile birlikte Zonguldak’tan göçü getirdiğini,
ülke genelindeki nüfus artış oranına göre 140.000 olması gereken nüfusun 106.000’lerde
kaldığını, 4.012 işçinin alınmasıyla ve gelecek alımların sürmesiyle şehrin kurtuluşa
gideceğini; Kurumun geleceği ile Zonguldak’ın geleceğinin paralellik arz ettiğini belirtmiş ve
yeni oluşacak yönetime başarılar dileyerek konuşmasını tamamlamıştır.
Daha sonra sırasıyla Kozlu Belediye Başkanı Ali BEKTAŞ, Zonguldak Baro Başkanı Yaman
AYÖZGER TMMOB Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Tufan TELATAR, KESK
Maden-Sen Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Turan KARAGÖZ söz alarak, son yıllarda

sürekli olumsuz eleştirilere maruz kalan TTK’nun aslında mesleki anlamda bir okul olduğunu
madencilerin depremde gösterdiği başarılara değinerek madencilerin Zonguldak’ın sesini
tüm ülkeye duyurduklarını belirtmişlerdir.
Genel Kurul’a gelen telgrafların okunmasının ardından, TTK Genel Müdürü Ömer YENEL’in
Genel Kurul’a gönderdiği yazılı mesaj okunmuştur. Ömer YENEL, aynı tarihte Yurt
Madenciliğini Geliştirme Vakfı’nın Genel Kuruluna katıldığı için burada olamadığını,
önümüzdeki günlerde tüm meslektaşlarımızın katılımı ile bir toplantı düşündüklerini,
mümkünse karşılıklı görüş alış verişinde bulunmayı planladıklarını belirterek 4.012 yeraltı
işçisinin alımına bağlı olarak üretim ve verimliliğin büyük ölçüde artması 1999 yılında
1.946.000 Ton/Yıl seviyesine düşmüş olan satılabilir üretimin 2000 yılında 2.900.000 Ton/Yıl,
2001 yılında 3.500.000 Ton/Yıl, 2005 yılında ise 4.500.000 Ton/Yıl olarak planlandığını,
böylece ticari maliyetin iyileştirilerek Kurumun ülke ekonomisine olan yükünün en az düzeye
çekilmesinin hedeflendiğini, bu hedef için özellikle 2000 yılının çok önemli olduğunu belirtmiş
Genel Kurula başarı dileklerini iletmiştir.
Yönetim Kurulu adına Ekrem Murat ZAMAN tarafından 35. dönem çalışma raporu okunmuş
ve Divan Başkanı tarafından çalışma raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı
sorularak rapor tartışmaya açılmış, ancak söz alan olmamıştır. Bu durum üzerine Yönetim
Kurulu oy birliği ile aklanmış ve Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Reşit KUTLU tüm üyelere
teşekkür etmiştir.
Divan Başkanlığına verilen önerge gereği Resim Panonun açılışı yapılmış ve 1330’a kadar ara
verilmiştir. Gündemin dilek ve temenniler maddesinde sırasıyla aşağıdaki kişiler söz almıştır.
Ekrem Murat ZAMAN, Zonguldak Lavvarı’nın kaldırılmasının tekrar gündeme geldiğini
lavvarın liman ve yükleme tesisleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, buranın
kaldırılması düşünülüyorsa yerine yapılacak tesislerin finansmanını sağlayacak kişilerin yeni
yapılacak lavvarın da finansmanını sağlaması gerektiğini, şehir ve işletmeciliğin aynı
paralellikte sürdürülebileceğini, Havza sınırlarının küçültülerek üretim yerlerinin
korunmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Lavvarın kaldırılması ve yeni lavvar yapılması
çalışmalarının mutlaka Üniversite, Meslek Örgütleri ve uzmanlarca planlanması gerektiğinin
yoksa lavvarın kaldırılmasının, TTK’nun sona doğru gidişini hızlandıracağını belirtmiştir.
Sait KIZGUT; Kurumun gelişiminde görev sadece çalışanlara değil şehre ve Üniversiteye de
düştüğünü, depremdeki başarılı çalışmalar, Kuruma işçi alımı kararını olumlu yönde
etkilediğini belirtmiştir. Lavvarın kaldırılması konusunda ise mobil lavvar tezine karşı
olduğunu, bu lavvar sisteminin sadece parça kömür üretimi için geçerli olduğunu şlam
ürününün eldesi söz konusu ise mutlaka yıkama sistemi olan bir lavvara ihtiyaç olduğunu
belirtmiştir.
Yakup KESKİN, geçmişten bu güne üretim kayıplarından bahsederek, satılabilir kömür
üretiminin ve lavvar kapasitesinin düştüğünü mevcut lavvarın teknolojisinin çok eski
olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini dile getirmiştir. Düşünülecek yeni lavvarın daha küçük
boyutta, daha az işçi ile yüksek kapasitede çalışacak şekilde projelendirilmesi gerektiğini
belirtmiştir.

Cemal İNAM, Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra gündeme gelen politik tercihler sonucu,
sanayileşme ve teknolojik yatırımlardan vazgeçildiğini, sadece paranın alınıp satıldığı,
üretmeden tüketen bir rant ekonomisi oluştuğunu; bu durumun Kurumumuzu da olumsuz
yönde etkileyerek işçi sayısında azalmayla birlikte hızla küçülme ve kapatılmaya doğru
gidildiğini ifade ederek son dönemde alınan yeni işçilerle birlikte bu durumun değişmesi
yönünde bir umut belirdiğini bu umudun yeni teknik eleman alımı ile de güçlendirilmesi
gerektiğini belirtmiştir.
Vedat DİDARİ, Oda Yönetimlerinin kararlı ve doğruları savunan bilimsel kurumlar olması
gerektiğini vurgulayarak Odada teknik projeler ortaya konulduğunu, üretimin 4.500.000
Ton/Yıl seviyesine çıkartılacağı hususlarında TTK Yönetiminin hedeflerinin mutluluk verici
olduğunu, bu hedefe ulaşılabilmesi için tüm teknik elemanların katkılarının olacağına
inandığını, projelerin rezervler üzerinden yapılacağını bu nedenle mutlaka bir rezerv
tespitinin gerektiğini vurgulamıştır. Lavvarların kaldırılması hususunda Zonguldak Limanının
mutlaka düşünülmesi gerektiğini, limanların endüstriyel amaçlı kullanımının söz konusu
olduğunu lavvarların kaldırılamayacağını, böyle bir kararın Zonguldak’ın yok edilmesi için
alınabilecek en acımasız karar olacağını ve şehrin tüm yazgısını etkileyeceğini belirtmiştir.
Rıza ÖZDEMİR, Kuruma alınan 4.012 işçinin başarılı olmasında muhatabın işletmelerde
çalışan teknik elemanlar olduğunu, işletmelerdeki teknik elemanların Kurum Yönetimi
tarafından unutulduğunu; Meslek Odalarının başarılı olabilmeleri için işletmelerdeki teknik
elemanları arkalarına almak zorunda olduklarını, Olgay YARALI, odaların siyasi yapısından
bahsederek kişisel olarak adaylığını destekleme gezilerinde edindiği izlenimleri dile getirmiş,
Şükrü BEŞİROĞLU, memura siyaset yapma hakkının verilerek Meslek Odalarının teknik ve
mesleki yöndeki çalışmalara ağırlık vermesi gerektiğini belirtmiş, Orhan DALAHMETOĞLU,
genel olarak işçi alımı, yönetim, üretim ilişkileri ve üretimde maden mühendislerinin
görevleri konusunda görüşlerini söylemiştir.
Gündem gereği Yönetim Kurulu ve Genel Merkez delegelikleri için asıl ve yedek aday olmak
isteyen üyelerin yazılı olarak Divana başvurmaları duyurulmuştur. Yönetim Kurulu asil
adaylığına 16, Yönetim Kurulu yedek adaylığına 7, Genel Merkez asıl delege adaylığına 35,
Yedek adaylığına 4 üye başvuruda bulunmuştur. Ertesi gün gerçekleştirilen seçimler sonucu
36. dönem Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu

Asil Üyeler
Erdoğan KAYMAKÇI
Cemal İNAM
Ekrem Murat ZAMAN
Yaşar MERT
Nevzat ÜNLÜ
Metin ONAN
C. Hüsnü ÜNAL
Aygün EKİCİ
Ş. Giray ABANOZ
Orhan DALAHMETOĞLU
Vedat KÜÇÜKBÜKÜCÜ
Olgay YARALI
Mehmet BİLGİN
Ziya YAMAN
Adnan ÖZKAYA
Ferit AVAR

144 oy
122 oy
117 oy
108 oy
120 oy
103 oy
96 oy
79 oy
73 oy
71 oy
68 oy
67 oy
67 oy
62 oy
61 oy
19 oy

Yedek Üyeler
Mahmut KOLTUK
Birol KASAPOĞLU
Hüsnü MEYDAN
Nusret ÖZTÜRK
Haşim DEMİRLER
Rahmi ÜDER
Ahmet KIRNAPÇI

115 oy
113 oy
111 oy
106 oy
106 oy
104 oy
100 oy

Ayrıca Şubat 2000 tarihinde yapılacak olan Oda Genel Kurulu için yapılan Zonguldak Şube
delege seçiminde de aşağıdaki üyelerimiz kazanmışlardır.
Şahin Giray ABANOZ
Cengiz AKÇE
Ahmet Dündar AKYÖN
Ferit AVAR
Kemal BULUT
Orhan ÇELİK
Kenan ÇOLAK
Vedat DİDARİ
Aygün EKİCİ
Ali HEKİM
Cemal İNAM
Hasan KAHRAMAN

Birol KARAÇAM
Enver KARAÇAM
İbrahim KARAKAN
Aydın KASAPOĞLU
Mürvet KASAPOĞLU
Erdoğan KAYMAKÇI
Ahmet KIRNAPÇI
Sait KIZGUT
Mahmut KOLTUK
Sertaç KURT
Kemal Reşit KUTLU
Sevgican KUYUMCU

Yaşar MERT
Hüsnü MEYDAN
Avni ÖZERKAN
Erol SARIAL
Yaşar UZUNKAVAKLI
Rahmi ÜDER
Cahit ÜLKER
Hüsnü ÜNAL
Nevzat ÜNLÜ
Tuğrul ÜNLÜ
Atilla YURDAŞEN
Fikret ZAMAN

Daha sonra Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki
şekilde gerçekleştirmiştir.
Başkan
II. Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Erdoğan KAYMAKÇI
Nevzat ÜNLÜ
Cemal İNAM
C. Hüsnü ÜNAL
Ekrem Murat ZAMAN
Yaşar MERT
Metin ONAN

Ekrem Murat ZAMAN’ın 7 Şubat 2000 tarihli yazılı başvurusu ile Şube Yönetim Kurulu
üyeliğinden ve üst kurul delegeliğinden çekilmesi sonucunda birinci sıradan yedek üye
Mahmut KOLTUK yönetim kurulu üyeliğine getirilmiştir. Bu dönemde Kdz. Ereğli temsilciliğini
Orhan ÇELİK, Tarık DEMİREL, Armutçuk temsilciliğini Orhan ÇELİK, Bartın Amasra
temsilciliğini Cengiz AKÇE ve İbrahim KARAKAN, Karabük temsilciliğini Memduh ÇELTEK
yürütmüşlerdir.
Bu dönemde de daha önceki dönemlerde olduğu gibi üst örgütümüz Merkez Oda ve
TMMOB’nin çalışmalarına etkin olarak katılım sağlanmış, alınan kararlar yerine getirilmeye
çalışılmıştır. Diğer taraftan bölgede örgütlü bulunan diğer oda, dernek, sendika gibi
kuruluşlarla, ülkemiz, bölgemiz ve üyelerimizin çıkarları doğrultusunda işbirliği ve çalışmalar
yapılmıştır.
Bölgede, üyelerimizin büyük çoğunluğunun örgütlü olduğu, KESK Maden-Sen (ESM) ile ortak
çalışmalar yapılmıştır. Üyelerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeklerinin karşılığının
alınabilmesi ve özlük haklarının korunabilmesi için, grevli- toplu sözleşmeli sendikal haklara
sahip olmaları gerekliliğinden yola çıkarak, sendika üyeliği teşvik edilmiş, sendikanın eylem ve
etkinliklerine üyelerimizin etkin katılımları sağlanmıştır. Üye tabanımızın aynı olduğu
Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği ile tüm alanlarda ortak çalışmalar yürütülmüştür.
Aynı iş kolunda örgütlü olunan, Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ve diğer Oda
temsilcilikleri, Maden-Sen, Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği, TTK Mimar Mühendisler
Derneği, TTK Memurlar Derneği ve Maden Teknikerleri Derneği gibi örgütlerle; Havza ile ilgili
gelişmeler ve politikalara karşı ortak girişimlerde bulunulmuştur. Üyelerimizin örgütlü
bulunduğu, TTK işyerleri, MTA, Karaelmas Üniversitesi ziyaret edilmiş, üyelerimizle toplantı
yapılarak oda çalışmalarımızla ilgili görüş ve önerileri alınmıştır.
Demokrasi platformu toplantılarına katılınmış ve Oda lokalimiz bu toplantılara ev sahipliği
yapmıştır. 25 Nisan 2001 tarihinde Odamız çağrısı ile demokrasi platformu toplantısı
yapılmış; bu toplantıda F tipi cezaevleri ve ölüm oruçları ile ilgili hükümetin tutumu
kınanarak, basın açıklaması yapılmıştır. Ayrıca bu toplantıda 1 Mayıs için hazırlıklar
görüşülmüştür.
Özellikle son 20 yıldır dünyada ve ülkemizde uygulanan ekonomik ve siyasal politikalar
sonucunda, küreselleşmenin ve yeni dünya düzeninin bir yansıması şeklinde simgeleşen
manzarayı “Küreselleşme Politikalarının Türkiye ve Zonguldak’a Etkileri” konulu bir söyleşi ile
tartışmak üzere, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa BALBAY Şubemiz tarafından davet
edilmiş ve oda lokalimizde söyleşi düzenlenmiştir.
Emek platformunun tüm toplantılarına katılınmış, emek platformu tarafından 14 Nisan 2001
tarihinde ülkemizin 90 noktasında ve Zonguldak’ta da düzenlenen protesto mitingine aktif
olarak üyelerimizin katılımı sağlanmıştır. 1 Mayıs işçi bayramının tertiplenmesinde odamız
görev almıştır.
Şubemiz tarafından 21 Nisan 2001 tarihinde kentimizde, “Küreselleşme Sürecinde
Madenciliğimizin Geleceği” konulu panel düzenlenmiştir. Panele yönetici olarak TMMOB
Başkanı ve Emek Platformu dönem sözcüsü Kaya GÜVENÇ ve panelist olarak da; Prof. Dr.

Sayın Tevfik GÜYAGÜLER (TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı), Ali YİĞİT (Elektrik
Mühendisleri Odası), Tayfun ÖZUSLU (GMİS), Seyhan ERDOĞDU (İktisatçı) katılmışlardır.
TMMOB Başkanı ve Emek Platformu Dönem Sözcüsü Kaya GÜVENÇ, Genel Sekreter Fikret
ÖZBİLGİN, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ali YİĞİT, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Oda Temsilcimiz Serdar KAYNAK’ın panel nedeniyle Zonguldak’a gelmeleri ile; Emek
Platformu ve İKK toplantıları odamızda yapılmıştır. Emek Platformu dönem sözcüsü Kaya
GÜVENÇ tarafından platform ile ilgili çalışmalar anlatılmıştır.
Dönem içinde, 2488 sayılı Kamu Çalışanları Sendika yasasına göre üyelerimizin büyük
çoğunluğunun örgütlü bulunduğu Maden- Sen yerine ESM’nin kurulması üzerine, iş
kolumuzdaki 9 örgüt bir araya gelerek ESM’nin desteklenmesi kararı alınmıştır ve ortak bir
deklerasyon hazırlanmıştır.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından düzenlenen Türkiye Kömür
Kongrelerinin 12.si 23-26 Mayıs 2000 tarihleri arasında Kdz.Ereğli’de gerçekleştirilmiştir.
Zonguldak’ta düzenlenen ilk on kongrenin ardından kömür kongrelerinin gelenekselleşmiş
işlevlerinin yanı sıra seçilen bir ana temanın enine boyuna tartışılacağı bir platform haline
getirilmesine çalışılmıştır.
Onikinci Kömür Kongresi için seçilen ana tema ise; Türkiye’nin tek metalurjik kömür
üretiminin yapıldığı Zonguldak Taşkömürü Havzasının üretiminin termik santrallere
kaydırılması olgusu olmuştur. Havzanın iki ucunda bulunan Karabük Demir Çelik Fabrikaları
(KARDEMİR) ve Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının (ERDEMİR) neredeyse tamamen ithal
kömüre dayalı üretimleri nedeniyle pazar sıkıntısı çeken Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun
(TTK) durumu tüm tarafların yer aldığı bir platformda en geniş şekliyle tartışılmıştır.
Türkiye 12. Kömür Kongresi 23 Mayıs 2000 Salı günü saat 10.30’da Devlet Bakanı Hasan
GEMİCİ, Zonguldak Valisi İsmet METİN, Milletvekili Boray BAYCIK, TTK Genel Müdürü Ömer
YENEL ve ERDEMİR Genel Müdür Vekili İsmail AKAKMAK, Türk-İş Teşkilatlanma Sekreteri ve
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Çetin ALTUN ile çok sayıda siyasi yetkili, kamu
yöneticisi, yerli yabancı bilim adamı ve teknik elemanların katılımı ile başlamıştır.
Açılış oturumunda TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Başkanı Yrd.Doç.Dr.
Erdoğan KAYMAKÇI, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Prof.Dr. Tevfik
GÜYAGÜLER, Havzadaki taşkömürünün koklaşabilir olması nedeniyle stratejik öneme sahip
olduğunu, 150 yıllık üretim süresi bulunması ve dünya doğal gaz ve petrol rezerv ömrünün
50-60 yıl olması göz önüne alınması durumunda, TTK’nun ülkemiz ekonomisinde ne denli
önemli olduğunu vurgulayan bir açılış konuşması yapmışlardır. Ayrıca açılış konuşmalarında,
Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ, Zonguldak Milletvekili Boray BAYCIK birer konuşma
yapmışlardır.
Kömür üreticilerinin sorunları ile çözüm önerilerini siyasilere aktarmayı amaçlayan diğer açılış
konuşmalarından sonra “Maden Makinaları ve Donanımı Sergisi” Devlet Bakanı Hasan
GEMİCİ tarafından açılmıştır. Kongrede aynı gün öğleden sonra “Zonguldak Havzası
Kömürlerinin KARDEMİR ve ERDEMİR’in Çelik Üretim Politikalarındaki Yeri” konulu ve
Odamız adına önceki dönem Oda Başkanımız Asım KUTLUATA’nın yönettiği panel

gerçekleştirilmiştir.
İki yıl boyunca TTK ve mesleğimizle ilgili bir çok konuda komisyonlar kurulmuş ve bu
komisyonlar tarafından araştırma raporları hazırlanmıştır. Bu Komisyonlar;
TTK’da Yeniden yapılanma Komisyonu: Nevzat ÜNLÜ, Atilla YURDAŞEN, Sait KIZGUT ve Aygün
EKİCİ’den oluşan komisyon, izlenecek yol konusunda İstanbul ve Ankara’da çeşitli
üniversitelerden akademisyenler ve KİGEM’de görevli uzmanlarla görüşmelerde
bulunmuştur. Ancak, hazırlanacak projeye, gerekli kaynağın sağlanmasında ve resmi
makamların katkısı konusundaki sorunlar aşılamadığından çalışma sonuçlandırılamamıştır.
Lavvar Komisyonu: TTK Merkez Lavvarının geleceği ile ilgili kamu oyundaki söylentiler
nedeniyle, 9 Mart 2000 tarihinde Maden Platformu toplantıya çağrılmış ve bu toplantı
sonucunda, Yakup KESKİN, İhsan TOROĞLU, Atilla YURDAŞEN, Yaşar MERT, Çağlar ÖZTÜRK,
Dilek ÇUHADAROĞLU, Nevzat ÜNLÜ ve Tufan TELATAR’dan oluşan Lavvar Komisyonu
kurulmuştur. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, üyelerimize, Kurum yönetimine ve ilgili
Devlet Bakanlığına iletilmiştir. Ayrıca, Oda Yönetimi konuyla ilgili Devlet Bakanı Sayın Şükrü
Sina GÜREL ile bir de görüşme yapmıştır.
Komisyon görüşü; Liman ile entegre bir tesis olan merkez lavvarının; Zonguldak kömürlerinin
metalürjik koklaşabilme özelliği ile, Demir- Çelik fabrikalarının ana girdisi olması nedeniyle,
stratejik özelliğe sahip olması göz önünde bulundurularak, kaldırılması yerine
modernleştirilmesi yönündedir.
Zonguldak merkez lavvarının kaldırılması tekrar gündeme getirilmiş, buna hazırlık olarak da
önce Kozlu İşletmesi ile, ekonomik olmadığı gerekçesiyle demiryolu bağlantısı kesilmek
istenmiştir. Bunun üzerine Yaşar MERT, Çağlar ÖZTÜRK, Atilla YURDAŞEN, Nedim TEKİN, Baki
ALTIPARMAK, Ergin KAYA, Sait KIZGUT, Dilek ÇUHADAROĞLU ve Serdar GÜNAY’dan oluşan
komisyon raporunu tamamlamıştır.
Lokal Satın Alma Komisyonu: Uzun yıllardır Zonguldak Maden Mühendisleri Cemiyeti ve
Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi olarak hizmet veren, Zonguldak’ın kültürel ve
sosyal faaliyetlerinde önemli bir yeri olan, TTK tarafından Odamıza tahsisli Liman Cad. No:9
adresindeki binanın, TTK’dan satın alınması için, Erdoğan KAYMAKÇI, Rahmi ÜDER, Enver
KARAÇAM, Vedat DİDARİ, Fikret ÖZBİLGİN ve Murat TURAN’dan oluşan komisyon
kurulmuştur. Komisyon, Kurum ve diğer resmi daireler nezdinde, çeşitli girişimlerde
bulunmuştur. Ayrıca Zonguldak Valisi İsmet METİN ve Zonguldak Belediye Başkanı İsmail
EŞREF ile de binanın geleceği ile ilgili görüşmeler yapılmıştır.
İş Kazaları Komisyonu: Son zamanlarda maden ocaklarındaki iş kazaları, 4.012 yeni maden
işçisinin işe alınması ile artış göstermiştir. Bunun sonucunda yapılan soruşturmalarda,
üyelerimiz olan maden mühendisleri zor durumlarda kalmakta, kovuşturmaya uğramakta ve
zaman zaman çeşitli cezalar almaktadırlar.
Karaelmas Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuri Ali AKÇİN ve işletmelerin iş güvenliği birimlerinde
görev yapan üyelerimizden oluşturulan Komisyonun hazırladığı “İş Kazalarının Hukuki
Sonuçları” konulu rapor danışma kurulunda tartışılmış, buradan çıkan sonuçla,

müesseselerde üyelerimize sunumunun yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kararlar
doğrultusunda söz konusu rapor öncelikle 27 Şubat 2001 tarihinde Üzülmez, 1 Mart 2001
tarihinde Kozlu ve 25 Mart 2001 tarihinde de Karadon Müesseselerinde Prof. Dr. Nuri Ali
AKÇİN tarafından anlatılmıştır.
Bunların dışında; Rezerv Komisyonu, Özlük Hakları Komisyonu ve ÇATES Komisyonu da
oluşturulmuş ve çalışmalar yapılmıştır. Tüm diğer çalışmalar, konuyla ilgili üyelerden oluşan
komisyonlar kurularak yapılmış, üyelerin oda çalışmalarının içinde olmalarına özen
gösterilmiştir.
Uzun yılardır örgütlerin tüm iyi niyetli çabalarına ve katkılarına rağmen, yönetimler
tarafından objektif ölçülere dayalı bir uygulamaya dönüştürülemeyen ve sürekli dejenere
olan bazı işletmelerdeki az sayıda maden mühendisini adeta cezalandırma mantığı ile
sürdürülen, vardiyalarda mühendis çalıştırılmasına son verilmesi ve nöbet sistemine
geçilmesi için girişimlerde bulunulmuştur. Dönem içinde bu girişimler sonucunda,
üyelerimizin de desteği alınarak nöbet sistemine geçilmiştir.
Belirli aralıklarla seçim gündemli olanlar hariç 10 danışma kurulu yapılmıştır. Bu danışma
kurullarının her birinde, Şube’nin Yönetim Kurulu çalışmaları ve TTK’ndaki gelişmeler ile,
danışma kurulunun toplanmasına neden olan diğer gündem maddeleri tartışılmıştır. Bunlar;
Zonguldak Merkez Lavvarı, TTK Atamaları, Mühendislerin Ekonomik ve Özlük Hakları, Uzman
Mühendislik, Rödövans Uygulaması, ÇATES’in Özelleştirilmesi, Göynük’te yapılan Şubeler
toplantısı ve TTK’ndaki İş Güvenliği Örgütünün yeniden değerlendirilmesi gibi konulardır.
Mahkemeler tarafından odamızdan talep edilen bilirkişiler sağlanmıştır. Rödövanslı ve kaçak
ocaklarda sık sık ölümlü iş kazalarının yaşanması ve en son olarak 7 Ekim 2000 tarihinde Gelik
bölgesindeki bir kaçak ocakta 4 kişinin grizu patlaması sonucu yaşamlarını yitirmesi,
rödövanslı sahaları gündeme getirmiştir. Bölgemizde uygulanan rödövanslı saha uygulamaları
ve kaçak kömür madenciliği ile ilgili gelişmelerle, buralarda yaşanan yoğun iş kazaları ve
sosyal sorunlar ile ilgili rapor 18 Ekim 2000 tarihinde hazırlanarak kamuoyuna açıklanmış ve il
yöneticileri ile görüşmelerde bulunulmuştur. Bu konudaki görüşlerimiz kaza nedeniyle
kentimize gelen Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ ve TTK’dan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Sina
GÜREL’e iletilmiş, rapor ulusal ve yerel basında geniş yer almıştır.
19 Şubat 2001 tarihlerinde Zonguldak Valisi’nin talep ettiği “Bilim Danışma Kurulu”
oluşturulmasında odamız sözcü seçilmiş, 28 Şubat tarihinde odamızın katkısıyla kurulun
görüşleri valiliğe iletilmiştir. Bu görüş; Odaların tüzüklerinde belirtildiği gibi, kamu yararına
denetleme görevlerinin olduğu ve bu doğrultuda çalışmalar yapabileceği şeklinde olmuştur.
3 Mart 1992 Kozlu grizu faciasının yıl dönümlerinde, Maden Mühendisleri Derneği, KESK ve
Maden-Sen ile Kozlu Madenci Anıtına çelenk konulmuş ve bildiri okunmuştur. 13-14 Nisan
2001 tarihlerinde, İstanbul Şube tarafından düzenlenen “Maden Mühendisliği Eğitimi
Sempozyumu”na Zonguldak Şube adına Erdoğan KAYMAKÇI ve A. Nuri AKÇİN katılmışlardır.
27 Haziran 2001 tarihinde bölgemiz milletvekili , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki ÇAKAN
ziyaret edilmiştir. Görüşmede, özelleştirilmesi gündemde olan ÇATES’in TTK’na devredilmesi

ve Bakanlar Kurulu gündeminde olan, kamu personelinin maaşlarının iyileştirilmesi
kapsamına mimar- mühendislerin de dahil edilmesi için katkı koyması istenmiştir.
Havzamızda zaman zaman meydana gelen iş kazaları sonucunda çoğunlukla üyelerimizin
kovuşturulmaya uğrayarak mağdur oldukları gözlenmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi,
havzamız, kömür madenciliği ve iş kazaları ile ilgili bölge savcı ve hakimlerini bilgilendirme ve
brifing verilmesi için Cumhuriyet Başsavcısı ziyaret edilmiştir.
Şube lokalimiz bu çalışma döneminde de üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve onlara
yakışacak şekilde işletilmeye çalışılmıştır. Lokalimizin iç ve dış görünümüyle, servis kalitesiyle
üyelerimize layık bir mekan haline getirilebilmesinin mali bir boyutu da olduğundan, lokalin
gelir ve giderlerinin yakından izlenerek üyelerimizin ödemelerini düzenli olarak ve zamanında
yapmalarını sağlamak için gerekli girişimler titizlikle yürütülmüştür.
Dönem içinde Lokalden büyükler kadar küçüklerde yararlanmış ve havalandırma problem
yaşanmıştır. Bu nedenle değişik alternatifler düşünülmüş, en ekonomik ciddi bir
havalandırma projesinin fiyatının 7.000$ olduğu görülmüş ve bu proje hayata
geçirilememiştir. Bu nedenle halen kullanılan aspiratörlerden üç tane alınmıştır. Lokal
binasının çatısı tamir edilerek boya badana yapılmış ve servis malzemeleri yenilenmiştir. Alt
katta atıl durumda olan iki odanın onarımı yapılarak kütüphane ve toplantı odası olarak
düzenlenmiş ve aynı mekandaki salonun kış aylarında da kullanılabilmesi için kalorifer
peteklerinin sayısı artırılmış ve taban PVC ile kaplanmıştır. Havzada geçmiş yıllarda kullanılan
madencilik ile ilgili araç gereçlerin sergilenebilmesi için bir köşe oluşturulmuş, çeşitli
minerallerin sergilendiği dolaplar yaptırılmıştır.
Daha önceki dönemlerde düşünülmüş olmasına rağmen, çeşitli nedenlerle oluşturulamayan,
çalışan personelin kıdem tazminatları ile ilgili bir fon oluşturulmuştur. Şube lokalimiz,
kentimizdeki tüm demokratik kuruluşların talepleri halinde; söyleşi, toplantı, imza günleri gibi
ihtiyaçlar için tahsis edilmiştir. Dolayısıyla, kentin kültürel ve sosyal etkinliklerinde önemli bir
mekan olan lokalimiz bir çok söyleşi, toplantı, imza günleri, sanatsal gösteri gibi etkinliklere
ev sahipliği yapmıştır.
Tüm Dünyada ve ülkemizde 4 Aralık’ta kutlanan Dünya Madenciler Günü, Zonguldak’ta
şubemiz öncülüğünde, bir hafta süren çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Bu çerçevede, 2-9
Aralık 2000 tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde; İlköğretim ve Lise Dengi Okul
öğrencilerinin katıldığı “Madencilik Kömür ve Zonguldak” konulu şiir yarışması, Rahmi ÜDER,
Efgan İSAK ve Nadir ÖZSOY’a ait “Bir Başka Zonguldak” isimli fotoğraf sergisi, satranç
turnuvası, briç turnuvası, doğa gezisi ile “Madenlerimize Sahip Çıkalım” temalı halk
koşusunun birincisi yapılmıştır.
Yine bu etkinlikler kapsamında değişik tarihlerde, Tuğrul ERKİN ile “Cumhuriyet Dönemi
Madenciliğimiz”, Vedat DİDARİ ile “Yaşama Sanatına Devam”, Şair Sunay AKIN ile şiir üzerine
söyleşiler düzenlenmiştir. Karaelmas Üniversitesi öğrencilerinin müzik ve şiir programı,
tiyatro gösterisi ile Zonguldaklı Fotoğraf Sanatçısı İbrahim AKYÜREK ve arkadaşlarının “1990
Madenci Grevi” konulu dia gösterisi yoğun ilgi görmüştür. Etkinlikler Madenciler Balosu ile
sonlandırılmıştır.

2001 yılında da etkinlikler 3-9 Aralık tarihleri arasında; yine İlköğretim, Lise ve Dengi
Okulların katıldığı öykü, şiir ve resim yarışmaları, İlköğretim öğrencilerine madencilik konulu
film gösterileri, briç ve satranç turnuvaları, Salih ATMACA’nın “Uzunmehmet’in Torunları”
konulu fotoğraf sergisi, karikatür sergisi, Bacaağızlarında folklor gösterileri ve Tuğrul ÜNLÜ’
nün “Japonya” konulu dia gösterisi ile “Madenlerimize Sahip Çıkalım” halk koşusunun ikincisi
yapılarak kutlanmış, balo ile sonuçlandırılmıştır.
1980’li yıllardan bu yana planlı bir şekilde Havzayı küçültüp yok etme girişiminde bulunan
güçler, TTK’nun Maden Kanunu kapsamına alınması girişimiyle, Kurum’u pratikte çalışamaz
duruma getirerek son darbeyi vurmak istemişlerdir.
Üyelerimiz de bu gelişmelerden nasibini almış, bir yandan yönetim kadroları siyasi yandaşlık,
hemşehrilik, akrabalık ve çıkar ilişkileri çerçevesinde oluşturulurken diğer yandan görevden
alınanlar işlevsizleştirilmiş, yardımcı hizmetler ve üretim destek birimleri keyfi olarak
şişirilmiş, üretimde çalışan mühendis sayısı hızla azalarak iş yükü artmış, buna karşın işlevsiz
bırakılan azımsanmayacak bir kitle oluşumunun önüne geçilememiştir. Bu durum, Kurum
Yönetiminin üretime bakışının da bir göstergesi olmuştur.
Kurum’un; lojman, servis gibi olanaklarından yararlanmada, üyelerimiz yaptığı işin ağırlık ve
önemine göre gerekli ilgiyi görmemişlerdir. Kurum’da, işinde ve mesleğinde deneyim sahibi
olan kalifiye işçiler emekliliğe zorlanırken, Kuruma kapağı atmış, hiçbir katkısı olmayan, iş
yerlerinde disiplini bozan ve zaman zaman üyelerimize karşı şiddete başvuran ve diğer
çalışanları, bu tür davranışlara özendiren kişilere etkin bir yaptırım uygulanamamıştır.
Yukarıda sıralanan tüm bu gelişmeler karşısında Şubemiz, yayınlamış olduğu araştırma
raporları ve bildiriler ile kamuoyunu aydınlatmıştır. Meslek örgütlerini dışlayan anlayışların
belirlediği günü birlik politikalarla havza bu noktaya getirilmiştir. Gerek ülkemiz, gerekse
kentimiz ve mesleğimiz açısından yaşamsal önemi olan bu sürece karşı mücadelede;
Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği, Maden- Sen, diğer oda dernek ve sendikalarla
ortak hareket edilmiştir.
Zonguldak Şubemizin 36. dönemi içinde gerçekleştirdiği diğer bazı önemli çalışmalar ve
gerçekleştirilen aktiviteler aşağıdaki gibidir.
- Zonguldak Şubesi büro hizmetleri için Serap ÖZTÜRK, 15 Kasım 2000 tarihinden başlamak
üzere atanmışlardır.
- 28 Temmuzda Ankara’da yapılan TMMOB Mitingine Zonguldak Şubemize kayıtlı
üyelerimizin aktif katılımı sağlanmıştır.
- 4 Mart 2000 tarihinde; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle Zonguldak’a gelen
Ressam-Yazar İbrahim BALABAN’la söyleşi ve 8 Mart tarihinde Cumhuriyet Kadınları
Platformunun etkinlikleri için lokalimiz tahsis edilmiş ve bu etkinliklere üyelerimizin katılımı
sağlanmıştır.

- 15 Nisan 2000 tarihinde Köy Enstitülerinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Zonguldak Kültür
ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) tarafından Zonguldak’a davet edilen Mahmut MAKAL ile lokalimizde
söyleşi yapılmıştır.
- Bor madenciliği ve özelleştirilmesi konusunda Odamızın yürütmüş olduğu çalışmaları
üyelerimize aktarmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri Ertuğrul IŞIK ve Nadir AVŞAROĞLU
dönem içinde Zonguldak Şubemizi ziyaret ederek bir üye toplantısı gerçekleştirmişlerdir.
- Oda yönetim kurulu üyelerimiz ve Zonguldak Şube Yönetim Kurulumuz 22 Şubat 2001
tarihinde Devlet Bakanı Şükrü Sina GÜREL’i ziyaret ederek Eti Holding, Bor madenlerinin
özelleştirme çalışmaları ve TTK’nun durumu hakkında hazırlanan Odamız görüşünü
sunmuşlardır.
- Yönetim Kurulumuz tarafından Zonguldak TTK’da çalışan üyelerimiz Erdinç GÜNAY ve Canip
DEMİREL tarafından hazırlanan “Tahlisiye Eğitimi” adlı çalışmayı kitap olarak dönem içinde
Odamız yayını olarak basmıştır.
- Odamız Zonguldak Şubesi binası yan iskelesinden Atatürk’ün Zonguldak’a ayak basması
nedeniyle Zonguldak Şubemiz tarafından sergi ve slayt gösterisi gerçekleştirilmiştir.

XXXVII. DÖNEM
(19 Ocak 2002 – 17 Ocak 2004)
Zonguldak Şubemizin 37. dönemi 19 Ocak 2002 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilen Genel
Kurul ile başlamıştır. Genel Kurul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan KAYMAKÇI’nın kısa
açılış konuşması ile başlamış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı aşağıdaki şekilde
oluşturulmuştur.
Başkan
II. Başkan
Yazman

Vedat DİDARİ
Aydın KASAPOĞLU
Mehmet UYGUR
Mustafa COŞKUN

Gündem gereği yapılan saygı duruşunun ardından Genel Kurula gelen başarı telgrafları
okunmuş ve Şube Yönetim Kurulu adına Başkan Erdoğan KAYMAKÇI’ya söz verilmiştir.
KAYMAKÇI konuşmasında; Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve bu durumdan
madencilik sektörünün etkilenmesine değinerek, sanayiinin gelişmesinde madenciliğin
önemini vurgulamıştır. Ülkemizin başta bor madenleri olmak üzere kaynaklarına sahip
çıkması ve bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtmiştir.
Daha sonra çağrılı konukların konuşmalarına geçilmiş ve ilk sözü alan Oda Yönetim Kurulu II.
Başkanı Nadir AVŞAROĞLU; hükümetlerin ekonomiyi hizmet ve rant sektöründen yana
şekillendirdiğini, sanayii yatırımlarının yapılmadığını, bu nedenlerden dolayı sektörde
küçülme olduğunu, işyerlerinin kapanarak işsizliğin arttığını belirtmiştir. Ayrıca, taşkömürü

madenciliğinin de öldürülmeye çalışıldığını, bu sebeplerden dolayı bu dönem Zonguldak
Şubemizin üstüne büyük görevler düştüğünü söylemiştir.
Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi adına söz alan Tufan TELATAR, demokratik
kitle örgütlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini, TMMOB çatısı altında yapılan
çalışmalarda başarı sağlandığını belirtmiş ve seçilecek Şube Yönetim Kuruluna üyelerin
yardımcı olması, kurulacak komisyonlarla yönetime aktif olarak katkı konulması gerektiğinin
öneminden bahsetmiştir.
Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği Başkanı Çağlar ÖZTÜRK; ülkemizi daha önce işgal
etmek isteyen ancak Kurtuluş Savaşı’nda mağlup olan emperyalist güçlerin bu kez silahsız
geldiklerini ve bu yüzden ulusal bilincin uyanmadığını belirtmiştir. “Borç yiğidin kamçısıdır”
diyenlerin, ülkemizi sömürmek isteyenlere kapıyı içeriden açtığını, bu duruma karşı durmak
için bağımsızlığa sahip çıkılması gerektiğini vurgulamıştır.
Zonguldak Şubemizin 36. Genel Kurulunda daha sonra TTK Mühendis ve Mimarlar Derneği
Başkanı Kenan KASIM, ADD Zonguldak Şube Başkanı Sabri YAVUZYILMAZ, KESK-ESM
Zonguldak Şube Başkanı Kemal ÇAKMAK, GMİS Başkan Yardımcısı Rahmi YAMAN ve Kozlu
Belediye Başkanı maden mühendisi Ali BEKTAŞ söz alarak Genel Kurul delegelerine hitap
etmişlerdir.
Daha sonra Zonguldak Şube Yönetim Kurulu çalışmaları Yazman Üye Cemal İNAM tarafından
Genel Kurula aktarılmış ve bu konuda söz alan üyelerimiz genelde; ülkemizin içinde
bulunduğu kaos durumuna paralel olarak bu dönem Zonguldak Şubemizin çalışmalarının
sınırlı kaldığını belirtmişlerdir.
Öğle verilen aranın ardından, gündemin dilekler ve öneriler maddesine geçilmiştir. Bu
maddede Yakup KESKİN, Ali Şükrü BEŞİROĞLU, Nuri Ali AKÇİN, Orhan DALAHMETOĞLU, Erol
SARIAL, Rahmi ÜDER, Ahmet ÖZARSLAN ve Erdoğan KAYMAKÇI söz almışlardır. Zonguldak
Şubemizin 36. dönem Yönetim Kuruluna iki ayrı liste şeklinde üyelerimizin aday olması
nedeniyle, gündemin bu maddesi listelerde yer alan üyelerimizin gelecek döneme ilişkin Oda
çalışmalarına bakışlarını aktarmaları zeminine oturmuştur.
Gündemin son maddesi gereği 36. dönem Şube Yönetim Kurulu adayları tespit edilmiş ve
ertesi gün gerçekleştirilecek seçimlere aşağıda belirtilen iki listenin katılacağı açıklanmıştır.
Liste 1
Asil Üye Ad.
Nevzat ÜNLÜ
Rahmi ÜDER
Metin ONAN
Turan KARAGÖZ
Özgen ÖZDEN
Sait KIZGUT
Hasan KAHRAMAN

Yedek Üye Ad.
Aygün EKİCİ
Mehmet TATLISÖZ
Tahir ÜSTÜNBAŞ
Cemal İNAM
Ahmet KIRNAPÇI
Hasan KARAÜZÜM
G. Atilla ÇIBUK

Liste 2
Asil Üye Ad.
Erdoğan KAYMAKÇI
Şahin G. ABANOZ
Yaşar UZUNKAVAKLI
Hüsnü MEYDAN
Ümit DEĞİRMENCİ
Mehmet BİLGİN
Mahmut KOLTUK

Yedek Üye Ad.
Tevfik BAŞ
Mehmet BAŞOĞLU
Cüneyd YAMUDİ
Levent USMAN
Nusret ÖZTÜRK
Melih GENİŞ
Mustafa DEMİRSAN

915 kayıtlı üyemizin bulunduğu Zonguldak Şubemiz seçimlerine 294 üyemiz katılmış ve
seçimlerde 291 oy geçerli sayılmıştır. 20 Ocak 2002 tarihinde gerçekleştirilen seçimler
sonucunda 36. dönem Zonguldak Şube Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Zonguldak Şube Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Erdoğan KAYMAKÇI
Hüsnü MEYDAN
Şahin Giray ABANOZ
Mahmut KOLTUK
Mehmet BİLGİN
Hasan KAHRAMAN
Yaşar UZUNKAVAKLI

175 oy
154 oy
150 oy
147 oy
145 oy
144 oy
144 oy

Yedek Üyeler
Melih GENİŞ
Tevfik BAŞ
Mehmet TATLISÖZ
Levent USMAN
Cemal İNAM
Cüneyd YAMUDİ
Tahir ÜSTÜNBAŞ

142 oy
137 oy
136 oy
136 oy
134 oy
133 oy
129 oy

Ayrıca seçimlerde Odamızın Genel Kuruluna katılacak Zonguldak Şube delegasyon seçileri de
gerçekleştirilmiş ve 36. dönem delegeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Şahin Giray ABANOZ
Cengiz AKÇE
Nuri Ali AKÇİN
A. Dündar AKGÜN
Mehmet BİLGİN
Kemal BULUT
Orhan ÇELİK
Turgut ÇUHADAROĞLU
Ümit DEĞİRMENCİ
Vedat DİDARİ
Aygün EKİCİ
Nevzat GÜZEL
Ali HEKİM
Cemal İNAM
Hasan KAHRAMAN
Birol KARAÇAM

Enver KARAÇAM
Turan KARAGÖZ
İbrahim KARAKAN
Hasan KARAÜZÜM
Aydın KASAPOĞLU
Mürvet KASAPOĞLU
Erdoğan KAYMAKÇI
Ahmet KIRNAPÇI
Sait KIZGUT
Mahmut KOLTUK
Sertaç KURT
Kemal Reşit KUTLU
Sevgican KUYUMCU
Yaşar MERT
Hüsnü MEYDAN

Metin ONAN
Erol SARIAL
Avni ÖZERKAN
Özgen ÖZLAN
Çağlar ÖZTÜRK
Mehmet TATLISÖZ
Mehmet UYGUR
Emine UZUN
Yaşar UZUNKAVAKLI
Rahmi ÜDER
C. Hüsnü ÜNAL
Nevzat ÜNLÜ
Tuğrul ÜNLÜ
Atilla YURDAŞEN
Fikret ZAMAN

Genel Kurulun ardından ilk toplantısını 24 Ocak 2002 tarihinde gerçekleştiren Şube Yönetim
Kurulumuz görev dağılımını aşağıdaki şekilde yapmıştır.
Başkan
II. Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Erdoğan KAYMAKÇI
Yaşar UZUNKAVAKLI
Mehmet BİLGİN
Ş.Giray ABANOZ
Mahmut KOLTUK
Hüsnü MEYDAN
Hasan KAHRAMAN

Dönem içinde Zonguldak Şube Yönetim Kurulunda istifalar yaşanmıştır. İlk olarak Hasan
KAHRAMAN Genel Kurul tarihinden 10 gün sonra 28 Ocak 2002 tarihinde istifa etmiş ve
yerine ilk yedek üye Melih GENİŞ Şube Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir. 12 Ağustos
2002 tarihinde Melih GENİŞ’in de Şube Yönetim Kurulundan istifa etmesi üzerine 2. Yedek
Üye Tevfik BAŞ atanmış, ancak işlerinin yoğunluğunu neden gösteren Tevfik BAŞ’ın yerine 3.
Yedek Üye Levent USMAN getirilmiştir. 12 Ağustos 2002 tarihindeki bu görevlendirmenin
dışında Zonguldak Şubemizde başka bir istifa yada görev değişikliği yaşanmadan dönem
tamamlanmıştır. Zonguldak Şubemizin 37. döneminde Kdz. Ereğli temsilciliğini Orhan ÇELİK
ve Tarık DEMİREL, Armutçuk temsilciliğini Orhan ÇELİK, Amasra-Bartın temsilciliğini Cengiz
AKÇE ve İbrahim KARAKAN yürütmüşlerdir.
Bu dönemde de daha önceki dönemlerde olduğu gibi Oda Merkezi ve TMMOB’nin
çalışmalarına etkin olarak katılım sağlanmış, alınan kararlar yerine getirilmeye çalışılmış,
ayrıca bölgede örgütlü bulunan diğer oda, dernek, sendika gibi kuruluşlarla, ülkemiz,
bölgemiz ve üyelerimizin çıkarları
doğrultusunda işbirliği ve ortak çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Üye tabanımızın aynı olduğu Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği ile
tüm alanlarda ortak çalışmalar yürütülmüştür.
Aynı iş kolunda örgütlü bulunan, Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ve diğer oda
temsilcilikleri, KESK-ESM Zonguldak Şubesi, Zonguldak Maden Mühendisleri Derneği, TTK
Mühendis Mimarlar Derneği, TTK Memurlar Derneği ve Maden Teknikerleri Derneği gibi
örgütlerle; Havza ile ilgili gelişmeler ve politikalara karşı ortak girişimlerde bulunulmuştur.
Dönem içinde üyelerimizin örgütlü bulunduğu Türkiye Taşkömürü Kurumu işyerleri, MTA,
Köy Hizmetleri ve Karaelmas Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ziyaret edilmiş
üyelerimizle toplantı yapılarak oda çalışmalarımızla ilgili bilgiler verilerek görüş ve önerileri
alınmıştır.
TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteryası olarak; insanca yaşanacak bir
ücret, çalışma yaşamında söz ve karar sahibi olmak, 4688 Sayılı Yasanın ILO normlarına göre
toplusözleşme ve grev hakkını içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi için KESK ve üye
sendikaların yönetim kurulu üyelerinin 13 Ağustos 2002 günü başlattıkları “İnsanca Bir Yaşam
İçin Ankara Yürüyüşü”ne destek verilmiş ve 16 Ağustos 2002 günü Zonguldak’ta karşılanan
ekip aynı gün Ankara’ya uğurlanmıştır.
12 Ekim 2002 tarihinde, Şubemiz Lokalinin toplantı salonunda; “Mühendisler Mimarlar
Türkiye’nin Geleceğini Tartışıyor” adı altında TMMOB Bölge Toplantısı yapılmış ve Irak’ta
meydana gelecek sıcak savaşın büyük bir yıkım getireceği değerlendirilmesi yapılmıştır.
Yine TMMOB Zonguldak İKK Sekreteryası olarak; 20 Ekim 2002 tarihinde Ankara’da TMMOB
tarafından düzenlenen “Savaşa Karşı Sesimizi Yükseltmek için, Bağımsızlık, Demokrasi ve
Barış için, Halkımızın İnsanca Yaşaması için, Ülkemize, Mesleğimize, Geleceğimize Sahip
Çıkıyoruz” mitingine üyelerimiz ve diğer TMMOB bileşenleri ile birlikte etkin bir katılım
sağlanarak destek verilmiştir. Ülkemize ve halkımıza açlık, yoksulluk ve yıkım getirecek olan
Irak Savaşı’na karşı, TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu’nun da içinde olduğu
Zonguldak Demokrasi Platformu bir dizi etkinlik ve eylemlilik içinde olunması kararı
alınmıştır.

37. dönem süresince Zonguldak Demokrasi Sekreteryasında Odamız adına aktif bir şekilde
görev alınmış ve 30 Aralık 2002 tarihinden itibaren yapılan seri toplantılarda “Irak’ta Savaşa
Karşı Barış İçin Neler yapılabilir” gündemi ele alınarak değerlendirilmiş ve savaş karşıtı
görüşler oluşturularak hükümetin tutumu eleştirilmiş; “Savaşa Hayır” başlığı altında basın
açıklamaları yapılarak, düzenlenen gösteri, imza kampanyası ve yürüyüşlere üyelerimizin
büyük çoğunluklu katılımıyla destek verilmiştir. Devamında 18 Ocak 2003’de Zonguldak’ta
Irak’ta Savaşa Hayır mitingi düzenlenerek etkinlikler sürdürülmüştür.
Ülkedeki tüm demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin (TMMOB, DİSK, TÜRK-İŞ,
KESK) 1 Mart 2003 tarihinde Ankara da “Irak’ta Savaşa Hayır”ı bir kez daha dile getirmek için
düzenledikleri mitinge üyelerimizle birlikte kitlesel olarak katılım sağlanmıştır.
Zonguldak Maden Platformu toplantılarına Şubemiz sürekli olarak ev sahipliği yapmış
toplantıların gündemini; Zonguldak lavvarı üzerinde sürdürülen spekülasyonlar, resen
emeklilik, MTA’nın Bölge Müdürlüklerinin kapatılması, Amele Birliği üzerinde yoğunlaşan
olumsuz gelişmeler, Zonguldak Taşkömürü Havzasının sınırlarının küçültülmesi ve Kurumun
Maden Kanunu Kapsamına alınarak rödövans uygulamasının önünü açılması, teknik
elemanlara uygulanan ücret skalası gibi konular oluşturmuş bu konular üzerinde çalışmalar
yapışarak raporlar hazırlanmıştır.
Dönem içinde, 13. Kömür Kongresi 29-31 Mayıs 2002 tarihleri arasında Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi’nin Yeni Konferans Salonu’nda düzenlenmiş ve aynı mekanda Maden Makineleri
ve Donanımı Sergisi de kongre süresince açık olmuştur. Yürürlükte olan 3213 Sayılı Maden
Kanunu’nda değişikliklerin yapılmasının gündemde olduğu bu süreçte “Kömür
Madenciliğimizdeki Hukuki Sorunlar” konulu bir panel düzenlenmiş olup, sunulan 33 adet
bildirinin yanında uzmanlar tarafından hazırlanan 6 adet çağrılı bilirdi de kongre kapsamında
yer almıştır.
29-31 Mayıs 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen 13. Kömür Kongresinin Bildiriler Kitabı,
Kongrenin; 3 Mart 1992 tarihinde Kozlu ocaklarında meydana gelen grizu ve kömür tozu
patlamasının 10. yıl dönümüne rastlaması ve bu facia nedeniyle yaşamını kaybeden 263
kömür madencisinin anısına ithaf edilmiştir.
Zonguldak Şubemizin 37. dönemi süresince, TTK ve mesleğimizle ilgili bir çok konuda
komisyonlar kurulmuş ve bu komisyonlar tarafından araştırma raporları hazırlanmıştır. 37.
dönem içinde çalışmalarını sürdüren bu Komisyonlar;
Zemin Etütleri Komisyonu: Komisyonda Erhan HANCI, Turan DEMİRBAŞ, Mehmet BİLGİN,
Mahmut KOLTUK, Kenan ÇOLAK, Tuğrul ÜNLÜ, İbrahim KETENCİ görev almışlardır. Komisyon
çalışmaları dönem boyunca sürdürülmüş olup konunun uzmanlık boyutunda incelenmek
üzere daha geniş kapsamlı araştırılmasına karar verilmiştir.
ÇED Komisyonu: Komisyonda Hüsnü MEYDAN, Ahmet ÖZARSLAN, Murat ERKAL görev
almışlardır. Komisyon çalışmaları sürecinde ÇED yönetmeliğinde değişikliklerin gündeme
gelmesi nedeniyle bir takım belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Gelişen süreç içinde geçmiş

yönetmelikler önemini kaybettiğinden hazırlanacak raporun güncelliğini yitireceği
düşüncesiyle ÇED ile ilgili komisyon çalışmaları 38. döneme bırakılmasına karar verilmiştir.
Staj Komisyonu: Komisyonda Levent USMAN, Cüneyd YAMUDİ, Şahin Giray ABANOZ, Tuğrul
ÜNLÜ, Hüsnü ÜNAL, Ahmet GÖÇMEN görev almışlardır. Bu komisyon çalışmalarını dönem
içinde tamamlamış olup, her yıl staj için başvuran öğrencilere yardımcı olmak amacıyla
girişimlerde bulunulması gerektiği kararlaştırılarak, aksaklıklar ve yapılması gerekenler
konusunda bir rapor hazırlanmış ve TTK’na sunulmuştur.
Lağım İlerlemeleri Komisyonu: Komisyonda Yaşar UZUNKAVAKLI, Mehmet BİLGİN, Cüneyd
YAMUDİ, Nihat KAYABALI, Birol KARAÇAM, Ali HEKİM, Hüseyin AYDINOĞLU görev almışlardır.
Komisyon tarafından, TTK’nun mevcut hazırlıkları incelenmiş ve aylık 25-35 metrelik
ilerlemenin nedenleri araştırılmıştır. Oysa istatistiklere bakıldığında 1970’li yıllarda B14
galeride 70 metre ilerleme yapıldığı görülmektedir. Günümüzde hazırlıkların ilerleme
hızlarının düşmesinin nedeni olarak; verimli çalışma süresinin düşüklüğü, geri hizmetin
aksaması, malzeme teminindeki aksamalar vb. sonuçlar çıkarılmıştır.
3213 Sayılı Maden Kanunu Değişiklik Tasarısı Çalışmaları : Uzun bir süreden beri devam eden
“3213 Sayılı Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”
çalışmaları sonuçlanma aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyonlarında görüşülmekte olan tasarı çok yakında Meclis Genel Kurulu’na inecektir.
3213 Sayılı Maden Kanunu Değişiklik Tasarısı Çalışmaları ile ilgili olarak Zonguldak Şubemizce
oluşturulan bu komisyon görüşlerini belirleyerek Oda Merkezine bir rapor sunmuştur. Bu
raporda;
“1985 yılında yasalaşan 3213 sayılı maden kanununda madenciliğin önünün açılması
madenlerin aranması ve işletmeciliğin teşvik edilmesi, ülke ekonomisine kazandırılması,
dünya ölçeğinde uygulanan bilimsel-teknik yöntemlere uygun olarak aranması amacıyla
hazırlanan bu tasarı, günümüze bir hayli değişerek gelmiştir. Ancak, mevcut Maden
Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikler için ortaya konulan gerekçeler, en başından
itibaren madencilik sektörünün genel sorunlarını tam olarak kavramamış ve çağdaş çözümler
üretmeye yönelik tasarımlanamamıştır.
Gelinen nokta itibariyle ortaya çıkan değişiklik tasarısının bırakın sektöre ya da sektör
çalışanlarına olumlu bir katkı yapmayı, Türkiye Madencilik Sektörünü tamamen bitme
noktasına getireceği görülmektedir. Tasarının bu hale gelmesinde Türkiye’deki kimi
icraatlarını ülke ve kamu yararı ışığında eleştirdiğimiz bazı çevrelerin etkisinde kaldığı açıktır.
Şöyle ki;
Bürokrasinin azaltılması amacıyla tasarıya konulan bazı hükümler madenlerimizden elde
edeceğimiz katma değeri ağırlıklı uluslar arası şirketlerin kasalarına aktaracağı gibi,
ulusumuza tahrip edilmiş bir doğa, bozuk bir ekosistem, zehirlenmiş topraklar, kirlenmiş sular
bırakacak ayrıntılar içermektedir. Oysa bütün bu zenginliklerimiz tıpkı madenler gibi
ülkemizin doğal kaynaklarıdır. Doğal zenginliklerimizi birini diğerine feda etmeden
değerlendirmenin yoları açıktır. Ancak bu anlayış tasarıya yansımamıştır.

Dünyada, Türkiye büyüklüğünde maden ruhsatına sahip dev tekeller ve onların uzantılarının
ülkemizde de yüzlerce ruhsat taleplerinin olduğu bilinmektedir. Ülkemizin 100000 km2 sini
kapsayan, ağırlıklı olarak altın aramasına yoğunlaşmış 12 yabancı şirkete, 974 ruhsat
verilmiştir. Tasarının bu şekliyle yasalaşması halinde bu şirketlerin ülkemizin yüzlerce yöresine
daha üşüşeceği beklenmelidir.
Tasarıda ülkemizin en değerli yeraltı zenginliklerinden olan bor madenleri üzerindeki koruma
kaldırılmakta, bor rezervleri uluslararası tekellerin ellerine terk edilmektedir. Bor
madenlerimiz ile ilgili 2840 sayılı Kanun hükümleri saklı tutulmalıdır.
Maden aramaları için verilen ruhsat süreleri, olması gerekenden çok daha fazla tutularak,
yeraltı zenginliklerimizin değerlendirilmeden atıl bırakılmasının yolu açılmış olmaktadır. Bu
durum, özellikle çok uluslu madencilik şirketleri tarafından, uluslararası pazarlardaki fiyat
hareketlerini kontrol altında tutmak amacıyla, ülkemizdeki maden sahalarının üretim
yapılmadan kapatılmasına izin verme anlamına gelmektedir.
Madencilik sektörünün ülke kalkınmasındaki kritik önemi, madenlerin fazla miktarlarda
hammadde olarak çıkartılıp yurt dışına satılarak döviz elde edilmesinde değil, ancak, yerli
sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlamasındadır. Bu çerçevede, madencilik
sektörünün planlanmasında ülke sanayi sektörleri ile entegrasyon ön planda tutulmalıdır. Bu
husus, hazırlanan tasarıda tamamen ihmal edilmektedir.
Ayrıca tasarıya Zonguldak Taşkömür Havzası’da dahil edilerek; TTK’nun 150 yıllık tarihi
boyunca stratejik olmanın gereği ayrıcalıklı konumu yok edilmeye çalışılmaktadır. 1910
yılında 289 sayılı TESKERE-İ SAMİYE’ce belirlenen Havza-i Fahmiye (Kömür Havzası) sınırları,
en son 1940 yılında 3867 sayılı Kanun ile taşkömürünün devletleştirilmesi sağlanmıştır.
İşletme hakkı da günümüzde TTK’nundur.
3213 sayılı Maden Kanunu, madenlerin aranması işletilmesi üzerine hak sahibi olunması ve
terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenleyen genel bir kanun niteliğindedir. Özel bir kanun
ile işletilen Havza, genel bir kanuna dahil edildiğinde birçok hukuksal sorunlar oluşacak,
kanunun getirdiği külfetler içerisinde boğulacaktır. Taşkömürünün işletilmesi için üçüncü
kişiler çeşitli bas kılar ve/veya hakkın kötüye kullanılması yollarına da başvurarak girişimlerini
artıracak ve bu durum, kurumun üretim faaliyetlerini kesintiye uğratacak, önemli tesislerin
zarar görmesine sebebiyet verecek, zamanla kurumun kapanmasına yol açacaktır.
TTK’nun 3867 sayılı Devletleştirme Kanunu kapsamından çıkarılarak Maden Kanunu
kapsamına alınması konusunda verilen kararlar, geri dönüşü olmayan çok ciddi sorunlar
yaratacak ve bir şehrin yok olmasına neden olacaktır. Çünkü Maden Kanununa, Kurumu
koruyucu maddeler eklense dahi, intibak olunduğunda bir çok hukuksal sorunlar doğacak,
Kurum kanunun getirdiği külfetler içersinde boğulacaktır.” denilmiştir.
Personel Devam Kontrol Uygulaması : 18 Temmuz 2003 tarihinde TTK Genel Müdürüne
gönderilen PDKS ile ilgili sorunların çözümü için gönderilen rapordan olumlu bir gelişme
sağlanamaması nedeniyle TTK ile yapılan görüşmeler sonucu bir komisyon kurularak

sorunlara çözüm aranmıştır. Raporda; PDKS ile ilgili oluşturulan Komisyon raporu TTK Genel
Müdürüne verilmiştir. Bu raporda;
“Sistemin amacının, çalışanların motivasyonunu bozmak değil aksine verimli olabilmeleri için
özendirici olmalıdır. Ekip çalışması gerektiren işin ve iş yerinin 24 saat sorumluluğunu taşıyan
teknik elemanların çalışma sürelerinin değerlendirilmesinde ocakta kaldıkları sürelerin saatle
sınırlandırılmasının mümkün olmayacağı, yeraltında çalışan teknik elemanları diğer
çalışanlardan ayıran fark “fiili hizmet zammı” tahakkuku ve yeraltında çalıştırılan sürelere ait
ücretlerin “gelir vergisinden istisna” edilmesidir. Böyle bir uygulamayla bu fark ortadan
kalkmış durumdadır. Çalışma koşullarının tamamen göz ardı edilmesi ve sadece vergi iadesini
almak için ocağa girdiklerinin düşünülmesi herkesten daha çok yer altı çalışanlarını olumsuz
etkileyeceği anlatılmıştır.
Bu nedenlerle; işletme müdürlükleri bünyesinde bulunan teknik elemanların tertip ve işçi nakli
sırasında geçen sürelerinde yeraltında geçen süre olarak kabul edilmesini, 07.30’da göreve
gelen teknik elemanların mesai bitim saatinin 16.30 olarak belirlenmesinin uygun olacağı”
komisyon olarak önerilmiştir.
Tüm Dünyada ve ülkemizde 4 Aralık’ta kutlanan Dünya Madenciler Günü, Zonguldak’ta
şubemiz öncülüğünde, bir hafta süren çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.
2002 yılında, Zonguldak Şubemiz tarafından 4-14 Aralık 2002 tarihleri arasında
gerçekleştirilen Dünya Madenciler Günü etkinlikleri, 4 Aralık 2002 tarihinde saat 10.00’da
Çelenk Koyma ve aynı gün “Emek Kenti Zonguldak” adlı Fotoğraf ve “Espri Kritik” adlı
Karikatür Sergisi açılışı ile başlamıştır. 9 Aralık günü Eski Kuşak & Yeni Kuşak Madencilerinin
buluşması, Madencilik Anıları Söyleşisi ile devam etmiştir. Aynı gün odamız alt salonunda 3
gün devam eden Satranç Turnuvası yapılmıştır. 12 Aralık günü Dr. Özgür NİZAM’ın Modern
Tıp “Faşizm” adlı söyleşi ve “Toplumda ötekini yok etme süreci” konulu dia gösterisi yapılmış,
13 Aralık günü İFSAK Fotoğraf Sanatçısı Arzu ŞENYURT’un “İzlerim” adlı söyleşi ve dia
gösterisi yapılmıştır. 14 Aralık günü Halk Koşusu, aynı gün Maden Mühendisleri Derneği
Lokalinde Briç Turnuvası yapılmıştır. Etkinlikler, aynı günün akşamı Madencilik Balosu ile sona
ermiştir.
2003 yılı Dünya Madenciler Günü etkinlikleri, 1 Aralık 2002 tarihinde saat 10.00’da Çelenk
Koyma ve Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Lokalinde Zonguldak maden
ocaklarında kullanılan eski aletler ve teçhizatların sergilendiği küçük bir madencilik müzesi
hazırlanıp açılışı yapılmıştır. Aynı gün; “Çizginin Çığlığı” adlı Karikatür Sergisi , “Bir Zamanlar
Zonguldak” adlı Fotoğraf Sergisi, Madencilik Konulu İlköğretim Okulları arası Resim Yarışması
ve Liseler arası Şiir ve Öykü yarışmaları düzenlenmiş, komisyon oluşturularak dereceye giren
eserler belirlenmiş ve sergilenmiştir.
İlköğretim okullarına yönelik 5 gün süreyle 21 okul ve 800 öğrenciye TTK Eğitim Ocağı
gezdirilmiştir. Geziye okul ve öğrenciler büyük ilgi göstermiştir.
Milliyet Gazetesi yazarlarından Fikret BİLA tarafından “Irak’taki Son Durum” başlıklı bir
söyleşi gerçekleştirilmiş; söyleşide; ABD-Irak savaşının Türkiye’ye etkileri ve Türkiye’nin yeri
tartışılmıştır.

2 Aralık günü Prof. Dr. Vedat DİDARİ ve Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KAYMAKÇI’nın “Dünyada ve
Türkiye’de Taşkömür Madenciliği ve Geleceği” başlıklı söyleşi düzenlenmiştir. Söyleşide;
Dünyada ve Türkiye’de Taşkömürünün rezervi, üretimi, ithalat ve ihracat durumu, maliyeti,
ekonomik değeri anlatılmış, Zonguldak Taşkömürü Havzasının bugünkü durumu ve geleceği
tartışılmıştır. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun iyileştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması
konusunda tartışma gerçekleştirilmiştir.
4 Aralık günü maden mühendisi Ekrem Murat ZAMAN “Havza Tarihinden İzlenimler” adlı
yerel tarih çalışmasını sunmuş olup, Taşkömür işletmecilik tarihi üzerinde araştırma yapan
meslektaşımızın; Power Pointle hazırladığı sunusu ilgi ile izlenmiştir.
Söyleşide; 1800 yılından günümüze dek Türk sanayisinin öncüsü Taşkömürü Havzasının;
kömürü, elektrik enerjisi ve demiri ile yatırım dönemlerine bağlı olarak gelişimi anlatılmış,
Havzanın ülke kalkınmasına olan katkısı, bölge ve fotoğraflarla izleyenlere yansıtılmıştır.
4-6 Aralık 2003 tarihleri arasında 3 gün süren Satranç Turnuvası düzenlenmiş ve yaklaşık 175
kişi katılmıştır. Aynı günün akşamı Madencilik Balosu düzenlenmiştir.
6 Aralık 2003 günü “Maden İş Kazalarının Hukuki Sonuçları ve Bilirkişilik” konulu bir panel
düzenlenmiş olup, panele konuşmacı olarak katılanlar şöyledir.
Prof. Dr. Tevfik GÜYAGÜLER
Prof. Dr. Nuri Ali AKÇIN
Mesut ÖZTÜRK
Av. Cemal ERTUĞ
Fazilet ÖZTÜRK
Av. Sabri YAVUZYILMAZ
Dr. Ahmet ALTUN

ODTÜ
ZKÜ
TTK İş Güvenliği Eğitim ve Daire Başkanı
TTK Hukuk Müşaviri
Bölge Çalışma Müdürü
Baro
Türk Tabipler Birliği

Yukarıdaki konuşmacıların da büyük katkıları ile havzadaki iş kazaları sonucunda karşılaşılan
hukuki sorunlara ve bilirkişilik konusunun önemine değinildi. Kaza sonucunda
meslektaşlarımızın maruz kaldığı durumlar ve TTK’da uygulanan Fenni Nezaretçilik konusu
tartışılmıştır. Panelde aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır.
- Bilirkişilik müesseseleşip yasalaşması gerektiği, bilirkişilik konusunda yeterli bilgiye sahip
olmayanların bile adliye kapılarında bilirkişilik dosya takip etmekte olup bunun artık bir rant
olayına dönüşmüştür.
- Maden işletmelerini denetleyen bir üst kurum mutlaka olmalı ve yetkililerle donatılmalıdır.
- Maden işletmelerinin Çalışma Bakanlığı Müfettişleri tarafından tam olarak
denetlenmediği, eksikliklerin giderilmesi için gerekli raporların yazılmamaktadır.
- Üniversitelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği dersi olmalıdır. Mühendisler meslek yaşamında
da işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda teknik bilgilerini geliştirmeli araştırmacı olmadırlar.
- Kaçınılmazlık verilen kazalarda kişisel kusur bulunamadığı için dokunulmazlık verildiği iş
kazalarında kaçınılmazlık verilmesi işvereni tembelleştirmektedir.
- Müfettişler kendi eksikliklerini gidermek için hiçbir çaba sarf etmemektedirler.
- Üniversitelerin bir çocuğunda havalandırma dersi, iş güvenliği dersi gibi maden
mühendisliğinin temel bilgisi olan dersler, seçmeli dersler haline dönüştürülmüştür. Bu
yanlışlığın düzeltilmesi ve iş hukuku dersi de konulması gerekmektedir.
- Mevzuatlar çok karmaşıktır.

-

Çalışma bakanlığı müfettişleri taraf olduğu için (Kanun Adına) bilirkişilik yapamazlar.
Meslek Odaları hizmet içi eğitim verilmelidir.
Fenni nezaretçinin işverenle ticari ilişkisi olmamalıdır.
Yasalar önünde bu kadar sorumlu olan fenni nezaretçiler yetkililerle donatılmalıdır.

7 Aralık 2003 tarihinde yaklaşık 150 kişinin katıldığı Halk Koşusu düzenlenmiş, aynı gün
yaklaşık 50 kişinin katıldığı Briç Turnuvası düzenlenmiştir.
9 Aralık günü ödül töreni düzenlenerek şiir, öykü, resim, satranç, halk koşusu, briç
turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verilmiştir.
Zonguldak Şubemizin 37. döneminde gerçekleştirilen diğer önemli etkinlikler de aşağıdaki
şekilde sıralanmıştır.
- Dönem içinde belirli aralıklarla seçim gündemli olanlar hariç 8 danışma kurulu ve 4 genel
üye toplantısı yapılmıştır. Danışma kurullarında Şubenin Yönetim Kurulu çalışmaları ve
TTK’ndaki gelişmeler ile, danışma kurulunun toplanmasına neden olan diğer gündem
maddeleri tartışılmıştır. Bu gündem maddeleri; kurumda şu anda uygulanmakta olan PKD
Sisteminden kaynaklanan sorunlar, Zonguldak Merkez Lavvarı üzerinde yürütülen
spekülasyonlar, hizmet alımları yoluyla kurumun asli işlerinin özel sektöre devredilmesi,
TTK’nun 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına alınması ve hiçbir hukuku olmayan rödövans
uygulaması gibi konulardır.
- Ankara’da yapılan oda danışma kurullarına katılım sağlanmıştır. 37. dönem Şube Yönetimi
oluşturulduktan hemen sonra TTK iş yerleri, MTA ve Karaelmas Üniversitesi ziyaret edilmiş,
üyelerimizle toplantı yapılarak görüş ve önerileri alınmıştır.
- TTK Genel Müdürü ile TTK’nun yeniden yapılanması ve üyelerimizin özlük hakları ile ilgili
görüşme yapılmış ayrıca görüş ve önerilerimiz yazılı olarak verilmiştir.
- Mahkemeler tarafından odamızdan talep edilen bilirkişiler sağlanmıştır. Bölgemizde
uygulanan rödövanslı saha uygulamaları ve kaçak kömür madenciliği ile ilgili gelişmeler,
buralarda yaşanan yoğun iş kazaları ve sosyal sorunlar ile ilgili olarak kamuoyu
bilgilendirilmiştir.
- 3 Mart 1992 Kozlu grizu faciasının yıl dönümlerinde, Maden Mühendisleri Derneği, KESK ve
Maden-Sen ile birlikte Kozlu Madenci Anıtına çelenk konulmuş ve bildiri okunmuştur.
- Havzamızda zaman zaman meydana gelen iş kazaları sonucunda çoğunlukla üyelerimizin
kovuşturulmaya uğrayarak mağdur oldukları gözlenmektedir. Bu mağduriyetin giderilmesi,
havzamız, kömür madenciliği ve iş kazaları ile ilgili bölge savcı ve hakimlerini bilgilendirme ve
brifing verilmesi için Cumhuriyet Başsavcısı ziyaret edilmiştir.
(Zaman darlığı nedeni ile Zonguldak Şubemizin 37. dönemi çalışmaları ağırlıklı olarak çalışma
raporundan alınmıştır.)

