
Genel Kurulumuz 19.2.1977 Cumartesi günü saat 10,— da Türk - İş Kon
ferans salonunda toplandı. 

23. Genel Kurul, 22. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Turan 
tarafından açılmış ve Kongre Başkanlığına Ömer Yenel, başkan yardımcı
lıklarına Özgen Taşdemircl ve Mustafa Akdoğan, Kongre yazmanlıkları
na Cavit Sezer, İlhan Kanpolat ve Ali Başol oy birliği ife seçilmişlerdir. 

Başkanlık divanı, çalışma raporunda yer alan gündemi Genel Kurula 
sunmuş ve gündem oylanarak aynen kabul edilmiştir. 

GÜNDEM : 

1. Açılış, 

2. Başkanlık divanı seçimi, 
1. Başkan, 
2. Başkan yardımcısı, 
3. Yazman, 

3. Saygı duruşu, 
4. Anıt-Kabİr'e çelenk koymak İçin 5 kişilik bir heyet seçimi, 
5. Açış ve konuk konuşmaları, 
€. Bütçe, Yönetmelikler ve Öneriler Komisyonları Seçimi (3'er kişi), 
7. Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlan'nın okunması ve eleştirilmesi, 
8. Yönetim ve Denetim Kurulları ile Muhasebenin aklanması, 
9. Komisyon Raporlarının okunması ve oylanması, 

10. 1977 Yılı Bütçesi'nîn tartışılması ve oylanması, 
11. Dilekler, 
12. Seçimler, 

12.1 —Seçim Tasnif Kurulu'nun seçimi (6 kişi) 
12.2 — Yönetim Kurulu seçimi (7 asil, 7 yedek)) 
12.3 — Denetim Kurulu seçimi (3 asil, 3 yedek) 
12.4 — Onur Kurulu seçimi (5 asil, 5 yedek) 
12.5 —Birlik Yönetim Kurulu'na üye seçimi (3 kişi), 
12.6 —Birlik Denetim Kurulu'na üye seçimi (2 kişi) 
12.7 —Birlik Onur Kurulu'na üye seçimi (1 kişi) 
12.8 — Birlik Genel Kurulu'na delege seçimi (En az 5, en çok 100 kişi), 

13. Kapanış. 

kurtuluş Savaşı ve Devrim Şehitleri için 1 dakikalık saygı duruşundan ser
ra Anıt- Kabir'e çelenk koymak için 5 kişilik heyet tesbit edilmiş ve görev
lendirilmiştir. 

Gündemin 5. maddesine geçilmiş ve 22. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
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Sn. Murat Turan'a söz verilmiştir. Daha sonra kutlama mesajları okunmuş
tur. 

Kongreye konuk olarak katılan Sn. İhsan Topaloğlu söz almş ve Türkiyenin 
ekonomik ve politik durumundan bahsederek iktidarla kavram anlaşmazlı
ğı İçinde olunduğu ve şartların gün geçtikçe kötüye gittiğine değinmiştir. 
Gündemin 6. maddesine geçilmiş ve sadece Bütçe Komisyonu'na gerek du
yularak bu komisyon oluşturulmuştur. 

Bütçe komisyonu çalışmalarına başlamadan evvel üye aidatları ile ilgili iki 
önerge ve proje vize harçları ile ilgili önerge okunmuş ve komisyona hava
le edilmiştir. 

Gündemin 7. madesine geçilmiş, Yönetim Kurulu Raporu yazman üye Sn. 
Yalçın Çilingir, Denetleme Raporu Denetim Kurulu Başkanı Sn. Çelik Te
kin tarafından okunmuş ve Genel Kurulun eleştirisine sunulmuştur. 

Eleştiri için ilk söz alan Sn. Savaş Tuncaboylu, genel olarak Türkiye Ma
dencilik politikasını eleştirmiş ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda yeter
siz kaldığını iddia etmiştir. 

Dünya madenciliği üzerinde açıklamalarda bulunarak Yönetim Kurulu'
nun konuya hep bir yönlü baktığını, A.B.D. emperyalizmine ve A.EX'ye 
gösterilen duyarlığın Sovyet Sosyal emperyalizmine de gösteritmeyişinln. 
yanlış olduğunu savunmuştur. 

S.S.C.B. ile olan kredi ve hammadde ticareti konusunda açıklamalarda 
bulunmuş ve Alümina üretimin büyük kısmının S.S.C.B.'ye ihraç edildiğim 
anlatmıştır. 

Yönetim Kurulu eleştirisi için kürsüye gelen Sn. Abdülaziz Şenel, S.S.C.B.'-
nin kredileri üzerinde açıklamalar yaparak bunları aynen Marshall yar
dımına benzetti ve S.S.C.B.'nin A.B.D. gibi Türkiye'yi sömürmek amacın
da olduğunu savundu. 

Oda Yönetim Kurulu'nun siyasî görüşlerinin açıklığa kavuşmasını istedi. 
Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 5. Kongresinde Emperyalizmin, 
sözcüsü Amerikalı Wang'in Konuşturulmasını şiddetle kınadı. 

Bundan sonra Başkanlık divanına gelen bir önergede konuşmaların 10 
dakika ile sınırlandırılması isteniyordu. Önerge oylandı ve oy çokluğu ile 
kabul edildi. 

Üçüncü konuşmacı olarak kürsüye gelen Hüseyin Özlütaş : 

«S.S.C.B. Sosyalist bir ülke değil, emperyalist bir ülke olmuştur. Ülkemizi, 
özellikle de madenlerimizi sömürmektedir. 

5. Bilimsel ve Teknik Kongre'de A.B.D. emperyalizmini savunan konuşma
cıya söz verilmemeliydi. 

AET ikincil bir meseledir. Esas sorun iki süper devletin sömürüşüdür. 

Oda Yönetimi, Maden İhracatçıları Birliğine kayıtsız kalmıştır. Sermayenin-, 
örgütlenmesine karşı çıkılmalı, teşhir edilmelidir. 

Oda yönetimi, rafa kaldırılan Maden Kanunu reform tasarısına karşı tep-
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ki göstermemiştir. Arkadaşlarımıza baskı yapan üyelerimiz teşhir edilme
li ve ezitmelidir,» şeklinde eleştiride bulunmuştur. 

Celâl Kurtuluş söz almış ve Seydişehir'de üretilen alümina'nın Sovyetlere 
ucuz satılmadığını, Sovyet Kredisinin en uygun şartlar taşıdığını söylemiş
tir. 

Sözlerini «Seydişehir Alüminyum Grup Başkanı hiçbir zaman faşist de
ğildir» diye tamamlamıştır. 

Daha sonra Ethem Öztürk söz almış ve son yıllardaki Maden Mühendisle
ri Odası Yönetimlerinin politika ile uğraşıp birlik sağlayamadığını bu yüz
den politikacılar tarafından kukla gibi oynatıldığını savunmuş ve sözle
rini sağı solu bırakıp mesleğimize ve madenlerimize sahip çıkalım şeklin
de tamamlamıştır. 

Daha sonra tekrar söz alan Savaş Tuncaboğlu, Alümina konusunda ver
diği rakkamların 1974 yılına ait olduğunu 1974 yılından bu yana ihraç 
edilen alümfna fiyatı % 20 artarken ithâl edilen alüminyum fiyatının % 100 
arttığını belirtti ve iç tüketim talebinin plânda belirtilen olduğunu sözle
rine ekledi. 

Fahrettin Cevirgen, Oda Yönetiminin solcuların (kendi deyimi ile) eline 
geçmesinden sonra olumlu çalışmalar yaptığını, fakat politik ve çok katı 
olduğunu iddia etti. 

,Daha sonra Murat Turan Yönetim Kurulu, adına eleştirileri cevaplamak 
için kürsüye gelerek, Odaların yasalarla kurulmuş kurumlar olduğunu, her 
siyasî fikirden kişileri bünyesinde bulundurduğunu, bu bakımdan Oda 
Yönetimlerinin görevlerinin üyelerini asgari müştereklerde birleştirmek 
olduğunu belirterek, odaların siyasetle uğraşmasının kaçınılmaz olduğu
nu, yönetimin kendi üyelerinin çıkarlarını korumak için iktidarla ters düş
tüğü takdirde politika yapmak durumunda kaldığını söylemiştir. 

Yayın çalışmalarında ki yetersizliğin üyelerin katkıs* ile giderilebileceğini, 
5. Teknik Kongre'nin başarılı olduğunu, Amerika'dan gelen konuşmacının 
M.T.A. Enstitüsü'nün davetlisi olduğunu belirtti ve Teknik Kongre yürüt
me kuruluna teşekkür etti. 

Bundan sonra Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı oylamaya 
sunuldu ve her ikisi de oy birliği ile oylandı. 

Gündemin 9. maddesine geçildi. 

Bütçe komisyonu raporu okundu. 

Atılgan Sökmen ; proje vize harçlarının 500,— TL. olmasını önerdi. 
Mahmut Şükrü Gök; vize harçlarının proje tutarının %'si olmasının uy
gun olacağını ve böyle hesaplanmasını önerdi. 

Ragıp Güngören, vize harçlarının yeniden tanziminin yeni yönetim kuru
luna bırakılmasını önerdi. 

Her iki önerge sahibi ve Bütçe Komisyonu vize harçlarının tesbitinin yeni 
yönetim kuruluna bırakılması önergesine katıldılar. 

Önergeler ayrı ayrı oylamaya sunuldu ve, 
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1. Üye aidatların 40,— TL olması,  
2. Vize harçlarının yeni yönetim kuruiu tarafından yeniden tesbiti, 
3. Bütçe tasarısında meydana gelen tahmini gelir fazlasının yeni yöne

tim kurulu tarafından gider kalemlerine dağıtılması kabul edildi. 

Bütçe komisyonu raporu oylamaya sunuldu ve kabul edildi. Bütçe yeni 
şekliyle oylamaya sunuldu ve kabul edildi. 

Gündemin 11. maddesine geçildi. 

Murat Turan kürsüye gelerek Yardım Fonuna ait paranın kullanılabilme
si için Yönetim Kuruluna yetki verilmesini önerdi. 

Öneri oylamaya sunuldu ve Yardım Fonu tüzüğünün diğer maddeleri 
saklı kalmak ve maddî sorumluluğunu Yönetim Kurulu yüklenmek kaydıy
la kabul edildi., 

Kongre Başkanlık divanına yazılı sunulan O.DT.Ü/ndeki rektör ataması 
ile ilgili önerge okundu ve oylamaya sunularak ; 

1. Hasan Tan rektörlükten ayrılıncaya kadar odamız üyelerinden hiçbi
rinin idarî mekanizmada görev almamaları,, 

2. O.D.T.Ü.'nde yurtsever gençlerin, öğretim üyelerinin ve işçilerin ver
diği mücadelelerin desteklenmesi kabul edildi. 

M.T.A. Enstitüsü, Teknoloji Dairesi, Cevher Zenginleştirme Servisi şefi 
Ali Kunt'un üyelerimize baskı ve kıyımlarda bulunduğu için kınanmasını 
öneren 57 imzalı önerge okundu, oylamaya sunuldu ve kabul edildi. 

Kongre başkanlık divanına Genel Kurulu bildirisi olarak yayınlanması için 
Savaş Tuncaboylu ve sekiz arkadaşı tarafından bir önerge ve basın bildi
risi metni ile Yalçın Çilingir tarafından bir önerge, ve basın bildirisi metni 
verildi. Her ikisi de okundu ve ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Aşağıdaki basın 
bildirisinin yayınlanması oy çokluğu ile kabul edildi. 

Gündemin 12. maddesi gereğince seçimlere geçildi. 

Seçim tasnif kurulu kongre tarafından ; 

Turgut Arık 

Sadi Aktan 

Türker Zorlubaş  

Hüseyin Cava 

Zeki Kamber 

Orhan Bektimuroğlu 

şeklinde tesbit edildi. 

Adayların tesbitinden sonra kapalı oy sistemi ite seçimler yapıldı 

Seçimlerde 150 delege oy kullanmış ve 5 oy aday olmayan Esimlerin yazıl
masından dolayı iptal edilmiştir. 

Oylar tasnif edilmiş ve Oda yetkili kurulları şu şekilde olmuştur. 
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Oda Yönetim Kurulu : 

Murat Turan 
Tayfun Özuslu 
Yalcın Çilingir 
Fehmi Yıldırım 
Levent Yener 
Samih Özgen 
Ali Türkoğlu 

Oda Yönetim Kurulu 
Yedek Üyeleri : 

Mehmet Kayadelen 
Süleyman Özerk 
Hüseyin Cava 
Cav it Sezer 
Mustafa Akdoğan 
Sadi Aktar. 
Orhan Bektimuroğlu 

T.M.M.O.B. Yönetim Kurulu Adayları 

Yalçın Çilingir 
Atılgan Sökmen 
Samih Özgen 

T.M.M.O.B. Denetim Kurulu Adayı : 

İbrahim Mucuk 

Mahmut Şükrü Gök 

Oda Onur Kurulu : 

Turan Dündar 
İsmail Kıroğlu 
Çetin Yemyeşil 
Tevfik Güyagüler 
İrfan Bayraktar 

Oda Onur Kurulu : 
Yedek Üyeleri 

Ali Lüleci 
Tayyar Alaca 
Selim İnsel 
Cemal Apeligan 
AH Şeydi Tatar 

Oda Denetim Kurulu : 

Seçkin Inceefe 
Turgut Arık 
Oktay Yalgın 

Oda Denetim Kurulu Yedek Üyeleri 

Mehmet Şahin 
Özgen Taşdemirci 
Ferit İyiişleroğlu 

T.M.M.O.B. Onur Kurulu Adayı : 

Vural Sezer 

Ayrıca T.M.M.O.B. Genel Kurulu için 65 asil, 65 yedek olmak üzere 130 
delege seçilmiştir. 

Oda Yönetim Kurulu ilk toplantısında aşağıdaki şekilde görev bolümü 
yapmıştır : 

Başkan : Murat Turan 

Başkan Yardımcısı : Samih Özgen 

Yazman : Yalcın Çilingir 

Sayman : Ali Türkoğlu 

Üye : Tayfun Özuslu 

Üye : Fehmi Yıldırım 

 Üye : Levent Yener 
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TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI MURAT TURANIN 
23. GENEL KURULU AÇIŞ KONUŞMASI. 

Sayın Konuklar, basınımızın değerli üyeleri ve meslektaşlarım, 

Bizlere verilen görevin, yükümlendiğimiz sorumlulukların bilinciyle ve Ge
nel Kurulun saptamış olduğu ilkeler doğrultusunda çalışmalarımızı sür
dürdük. 

Her açıdan yoğun bir yıl oldu geçtiğimiz dönem. Hem yurt sorunları açı
sından, hem de meslekî sorunlar açısından. Zaman zaman yurt sorunla
rı başat duruma geçti, zaman zaman da meslekî sorunlar. Yönetim Ku
rulu olarak bize düşen görevi olanaklarımız ölçüsünde yerine getirmeye 
çalıştık. Tümüyle başarılı olduk denemez ama, ele aldığımız sorunları 
çözümlemeye amaçladık. Kuşkusuz çalışmalarımızı en iyi değerlendire
cek olan sizlersiniz. Çalışma dönemi içinde, olumlu ve yapıcı eleştirile
re sırt çevirmedik. Dinledik ve hatalarımız varsa düzeltmeye çalıştık. 
Gerçekleri söylerken hiç bir baskıdan yılmadık ve çekinmedik Fiili saldı
rılar oldu. Bu saldırılar bizim mücadelemize ancak güç kattı 

Sayın Konuklar, değerli arkadaşlarım, 

Cumhuriyet tarihîmizde görülmemiş bir dönem oldu geçtiğimiz yıl. Bas
kının, terörün, sömürü ve şiddetin alabildiğine yoğunlaştığı, siyasal cina
yetler ve işkenlerin halkımız üzerinde uygulandığı buna benzer başkaca 
bir dönem yoktur tarihimizde. Çıkar ittifakları üzerine oluşturulan bir 
yönetimin ve onunla bütünleşen belirli bir grubun halkımız üzerinde ırk
çılığı, bölücülüğü ve mezhepçiliği bu derece uyguladığı başkaca bir dö
nem görülemez tarihimizde. (...) 

Saygıdeğer konuklar, değerli meslekdaşlarım, 

Madencilik sektöründe çalışmanın ne denli zor koşullar altında sürdürül
düğü çalışanların dışındakiler tarafından da bilinmektedir. Güç ve tehli
keli şartlar altında sürdürülen bu çalışma nedeniyledir ki 193 sayılı gelir 
vergisinin 23. maddesi yeraltında çalışan işçileri gelir vergisinden muaf 
tutmuştur. Ama teknik personel her nedense bu kapsamın dışında bıra
kılmıştır. Memur oldukları için, ayni işçi sayılmadıkiarı için. Yıllardır bu
nun mücadelesi yapılır her kademede. Yetkililer her zaman olduğu gibi 
yine duyarsızdır. 

Yeraltında çalışanların bir güvenlik sigortası sorunu vardır, İş kazası 
sorunu vardır, bir meslek hastalığı sorunu vardır. Günümüze dek çözüm
lenemeyen ve hala süregelen. Yeraltında en fazla 10-15. yıl çalışan ar
kadaşlarımızda karaciğer hastalığı, nefes darlığı, solunum sistemi bo
zuklukları ve kalp rahatsızlıkları olağan sayılmaktadır. Ve belirli bir yaş
tan sonra bunun acı belirtileri kendisini göstermektedir. Maden mühen
dislerinin bugün bağlı oldukları Emekli Sandığı Yasası bu türden meslek 
hastalıklarını dikkate almamıştır. Zira Emekli Sandığı Yasası klâsik me
mur tanımına göre düzenlenmiştir. Meslekleri gereği üyelerimizin büyük 
bir çoğunluğu her an iş kazasıyla karşı karşıyadır. Öylesine k i ; iş kaza
sına bu kadar yakın, bir başka deyişle iş kazaları ile bu kadar içice olan 
başka bir meslek dalı daha yoktur. Bu gerçekler bütün çıplaklığıyla orta-
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da iken bir taraftada sosyal hukuk devleti anlayışı içerisinde anayasa
mızın 42 ve 48. maddeleri vardır. «Devlet, çalışmaların insanca yaşama
sı ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadî ve 
malî tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler. İşsizliği önleyici 
tedbirler alır» der. Yine 48. maddesi «Herkes sosyal güvenlik hakkına 
sahiptir. Bu hakkı sağlamak için Sosyal Sigortalar ve Sosyal Yardım 
Teşkilâtı kurmak ve kurdurmak devletin ödevlerindendir» der, anayasa
mız. Ama uygulamada bunları görmek olası değil. 

Sayın Konuklar, Saygıdeğer Arkadaşlarım, 

Madencilik sektörünün sorunlarına girmek İstemiyorum. Zira 5 gündür 
süregelen Madencilik Bilimsel ve Teknik 5. Kongremizde bu sorunlar 
bütün boyutları İle tartışmaya açıldı. (...); 

Bilimsel ve Teknik Kongremizde getirdiğimiz öneriyi buraka tekrar vur
gulamak isterim. Sektörün sorunlarının çözümü genel yapı ile ilgîlidlr. 
Genel yapıda köklü sosyo - ekonomik dönüşümler olmadıkça bir başka 
-deyişle üretim anarşisi ortadan kaldırılmadığı sürece, madencilik sektö
rünün sağlıklı bir yapıya dönüşmesi mümkün değildir. Üretilen madenle
rin toplumun ihtiyaçlarına uyumlu ve tutarlı bir biçimde örgütlendirilme
si ancak ve ancak üretim anarşisine son vermekle mümkün olacaktır. 
Yeni yeni maden yataklarının bulunabilmesi yine aynı esasa bağlı kala
caktır. Yerltı kaynaklrındki sömürü, soygun ve talanın önlenmesi hakeza 
aynı koşula bağlıdır. Sonuç olarak tüm ülke halkının sömürüşüz, soy
gunsuz ve insanca yaşaması ve de refahı, üretilen kaynakların bu insan
ca yaşama ve refaha göre planlanması ancak ve ancak kökfü sosyo, 
ekonomik dönüşümlerle gerçekleşebilecektir. 

Saygılarımla 

Kongreye Gelen Mesajlar : 

1 — Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran, 
2 — Danıştay Başkanı I. Hakkı Ülgen, 
3 — TMMOB Başkanı Teoman pztürk, 
4 — Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Faruk Erem, 
5 — Disk Genel Sekreteri Mehmet Karaca, 
6 — TMMOB Jeoloji Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkam 

Hasan özaslan, 
7 — Türkiye Jeofizikçiler Derneği adına Başkan Cihangir Ergene, 

Yazman üye Çetin Güven, 
8 — TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
9 — TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim, Kurulu, 

10 — Yeraltı Maden - İş Sendikası Genel Başkanı Çetin Uygur, 
11 — Hasaneelebi Grev Komitesi Başkanı Mustafa Kırıcı-, 
12 .— Devrimci Gençlik Dernekleri- Federasyonu Yönetim Kurulu 
13 — ODTÜ Öğrenci Temsilciliği Yürütme Kurulu, 
14 — Maden Mühendisleri Odası İzmir Temsilciliği, 
15 — Maden Mühendisleri Ali Akar, Rengin Tatlıdil, 
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GENEL KURUL'DA KABUL EDİLEN BASIN BİLDİRİSİ AYNEN 
ŞÖYLEDİR : 

Yurtsever ve devrimci maden mühendisleri, emperyalizme ve faşizme 
karşı en etkin mücadele yöntemlerini yaşama geçirmede kararlı olup bu 
mücadelede, yurtsever ve devrimcî kuruluşlarla birlikteliğe azami özen 
gösterirler. 

Yurtsever ve devrimci maden mühendisleri, her türlü faşist baskı, terör, 
siyasî cinayet ve işkenceleri nefretle kınarlar. 

Yurtsever ve devrimci maden mühendisleri işyerlerindeki her türden bas
kı, kıyım, isten atma ve saldırılarla sonuna dek mücadele edileceğini 
belirtirler. 

Yurtsever ve devrimci maden mühendisleri, teknik elemanlar arasında 
yapay çelişkiler yaratarak birlik ve beraberliği bozan yönetici, iş amiri 
v.b. üyeleri kınar ve bu tavırda olanların kamuoyuna teşhir ve de mes
lekten tecrit edilmeleri yönlü girişimleri onaylarlar. 

Yurtsever ve devrimci maden mühendisleri, maden işyerlerindeki dev
rimci sendikal mücadelelere ters düşen ve grev kırıcılığı yükümlenerek 
işçilere düşmanca davranan tüm üyelerin kamuoyuna teşhir ve de mes
lekten tecrit edilmeleri yönlü girişimleri onaylarlar. 

Yurtsever ve devrimci maden mühendisleri, emekçi halkı her geçen gün 
daha çok yoksulluğa mahkûm eden, buna karşılık bir avuç yerli - yaban
cı tekelin daha çok kâr etmesini amaç edilen siyasal iktidarı halk düşma
nı olarak kabul ederler. 

Yurtsever ve devrimci maden mühendisleri, yeraltında zor koşullar altın
da çalışan İşçi, teknisyen ve de mühendislerin, kısacası kafa ve kol 
emekçilerinin ekonomik ve demokratik hakları ve somut talepleri yönün
de en etkin mücadele yöntemlerini işçi sınıfının mücadelesi ekseni etra
fında yaşama gçlrmede kararlıdırlar. 

Yurtsever ve devrimci maden mühendisleri, gerçekte emekçi halka ait 
olan yeraltı kaynaklarımızı bir avuş yeril - yabancı tekelin talan, soygun 
ve sömürüsüne şiddetle karşı olup mücadelede kararlıdırlar. 

Yurtsever ve devrimci maden mühendisleri, İş kazaları sonucu yaşamla
rını yitiren maden işçilerini saygıyla anar ve iş kazalarının birer cinayet 
olduğu gerçeğini bir kez daha vurgularlar. Bu cinayetlerin tek sorumlusu* 
ülkemizdeki egemen güçlerdir. 
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T.M.M.O.ß. maden mühendisleri 

Zonguldak Şubesi Çenet Kurulu 
23 Ocak 1977 Pazar günü saat 13.30'da E.K.İ. Yayla Sineması Salonunda 
aşağıda yazılı gündem esasına göre üyeler toplanarak genel kurul başladı. 

GÜNDEM : 

1. Yoklama ve açılış, 
2. Başkanlık Divanı seçimi, 
3. Atatürk ve iş kazalarında ölen işçiler için saygı duruşu 
4. Çağrılı konukların konuşmalan, 
5. 1976 Yılı faaliyet raporunun okunması ve tartışılması, 
6. Aklama (İbra) 
7. Dilek ve Temenniler, 
8. Yeni Yönetim Kurulu seçimi, 
9. Oda Genel Kurulu için şube temsilcilerinin seçimi. 

10. Kapanış. 

Başkan Süleyman ZÖHRE'nin kısa açılış konuşmasından sonra yoklama 
yapıldı ve gündemin diğer maddelerine geçildi. 
Başkanlık Divanı seçimine geçilerek Başkan ve yardımcıları tesbit edildi. 

Divan Heyetf : 

Başkan : Turan DÜNDAR 
Başkan Ve. : Sami İNAN 
Yazman : Şaban YILMAZ 
Yazman : Mehmet YAPALAK 

Oivarı Başkanı tarafından, Atatürk ve İş kazalarında ölen işçiler için üye
ler saygı duruşuna davet edildi ve yapıldı. 

-Çağrılı konuklardan merkez Öda Başkanı Murat TURAN'a söz verildi. 

MURAT TURAN : 

•Meslek odalarının çalışmalarına değindi. Meslek odalarının herhangi bir 
partinin yandaşı olarak politika yapamayacağını ancak ülkenin çıkarları 
-doğrultusunda politika yapması gerektiğini söyledi. 

Havzadaki arkadaşlarının kendi sorunlanna ilgi göstermeleri gerektiğini 
söyleyerek kongreye basanlar diledi. 

Bu arada divan başkanı E.K.İ. Merkez Lavvarı personelinin kongreye ba-
_şarı dileğiyle ilgili çekilen telgrafı okudu. 

d976 Yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulu adına Mesut Öztürk okumak 
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üzere kürsüye geldi. Faaliyet raporu okunduktan sonra Başkan Süleyman 
ZÖHRE kürsüye gelerek 1976-1977 yılı malî durum raporunu okudu. 

Faaliyet raporunun okunmasını müteakip Başkan faaliyet raporu hakkında 
müzakere açtı. Üyelerden faaliyet raporu hakkında söz alan olmadı. 

Gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulunun çalışmaları 1976 yılı faali
yet raporunun aklanması için oya sunuldu. İki red oya karşı çoğunlukla 
aklandı. 

Gündemin dilek ve temenniler bölümünde üyeler sıra ile söz aldılar. 

DEMİR KAYA ACAR ; 

Açış konuşmasını yapan arkadaşa teşekkür ettikten sonra yapılan işletme
ciliğin ekonomik olması gerektiğini ortaya koymaktan çok. meselenin po
litik yönüne kaçıldığını iddia etti. 

HASAN ÖZDEN ; 

Bu sene kongreye katılma oranının düştüğünü bugüne kadarki yönetim 
kurullarının oluşturulma şeklinin yanlış olduğunu, yan ödemeler, iş kaza
ları ve Zonguldak master plânı konusunda derinlemesine araştırma yapıl
ması gerektiğini söyledi. 

SÜLEYMAN ZÖHRE 

Çeşitli etkenlerden dolayı politik çalışmaya daha fazla ağırlık verildiğini. 
Odanın bir meslek kuruluşu olduğunu, politik bir kuruluş olmadığını ancak, 
aslında meslekî çalışmaların daha ağırlık kazanması gerektiğini söyledi. 

MURAT TURAN ; 

Şubenin bir yer sorunu olduğunu, yeni yönetim kurulunun bu yolda çaba 
göstermesi gerektiğini, teknolojinin süratle ilerlediği bir çağda, çalışan 
elemanların kendilerini meslek? açıdan yenilemesinin büyük önem taşıdı
ğını ancak bunun Türkiye'de bir sorun olduğunu, madencilik kuruluşları
nın bu bakımdan üzerlerine düşen görevleri yapmadıklarını, odanın ise 
imkânları nisbetinde bu soruna eğildiğini söyledi. 

İRFAN ERGÜN ; 

Seçilmek isteyen arkadaşların çıkıp neler yapacaklarını ortaya koymaları
nı istedi, 

TURAN DÜNDAR ; 

Zonguldak'ın değişik bir durumu olduğunu, burada çalışan arkadaşlarım 
bu bilgilerini kâğıt üzerine aktarmaları gerektiğini söyledi, 

HİLMİ KURUL ; 

Memur - İşçi ayırımı ile ikramiye konusunda havzadaki problemlerle şube
nin ilgilenmediğini savundu. 
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Daha sonra Yeni Yönetim Kurufu seçimi için tasnif heyetlerinin seçimine 
geçilmiş ve aşağıda ad ve soyadlar bulunanlar oybirliğiyle seçilmişlerdir. 

SECİM KURULU ; 

— Kâmil TÛKEL 
— Erdal KÖSE 
— Mustafa ÖZYAYCI 
— İbrahim GÜL 

Bundan sonra Yönetim Kurulu 5 asil, 5 yedek üye seçimine geçildi. Oyla
maya 50 üye iştirak etti. Yapılan tasnif sonunda Yönetim Kuruluna asil 
ve yedek olarak seçilenlerin isimleri şu şekildedir. 

ASİLLER : YEDEKLER : 

Fikret İYİOL  Salih ÖZEN 

Mesut ÖZTÜRK Mehmet TUTAL 

Süleyman ZÖHEE Sami İNAN 

Lütfi ÇALLI AH KURŞUN 

Mehmet YAPALAK Şaban YILMAZ 

Daha sonra «Genel Kurul için delege seçiminin yeni Yönetim Kuruluna 
verilmesi ve kongrede oy kullananlardan seçilmesi» şeklindeki Önerge 
oybirliğiyle kabul edildi. 

Bu işlemlerden sonra Divan Başkanı Yeni, Yönetim Kuruluna başarılar di
leyerek kongreyi kapattı. 
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