XXVII. DÖNEM
(21 Şubat 1981 – 27 Şubat 1982)
Odamızın 27. Genel Kurulu, 21 Şubat Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara DSĐ Genel
Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 12 Eylül askeri darbesinin ülkemizdeki tüm
sivil örgütlenmeleri silkelemesi sonucu 1980’den sonra Odamızda da birçok belge ve
arşiv malum nedenlerden dolayı bulunmamaktadır. Geçen dönem olduğu gibi bu
dönemde de tüm bilgilerimiz, çalışma raporu, Madencilik Dergileri ve üyelerimizin
anılarına dayanmaktadır. Odamızın 27. Genel Kurulunda delegelerce belirlenen Oda
organları aşağıdaki gibi oluşmuştur.
Oda Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Ömer YENEL
M.Fikret ÖZBĐLGĐN
Mustafa KAVRUK
Mehmet KAYADELEN
Hüseyin GÜLER
Sezer GÖNCÜOĞLU
R.Turgut ARIK

Yedek Üyeler
Mahmut HORASAN

Oda Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Mustafa ASLAN
Süleyman ÖZERK
Güher KOZAK

Yedek Üyeler

Oda Onur Kurulu
Asil Üyeler
Turan DÜNDAR
Çelik TEKĐN
Atilla TÜBLEK
Vural SEZER
Erden ERCAN

Yedek Üyeler

TMMOB Yönetim Kurulu
Cihangir ERGENE
Mustafa KAVRUK
Mehmet KAYADELEN
TMMOB Denetleme Kurulu

Asım ĐZMĐROĞULLARI
TMMOB Onur Kurulu

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

Ömer YENEL
Mehmet KAYADELEN
Hüseyin GÜLER
M.Fikret ÖZBĐLGĐN
Mustafa KAVRUK
Sezer GÖNCÜOĞLU
R.Turgut ARIK

Dönem içinde Yönetim Kurulundaki tek istifa R.Turgut ARIK’ın iş değişikliği nedeni ile
9 Eylül 1981 tarihindeki Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasıdır. Bu durum üzerine
Yönetim Kurulu Birinci Yedek Üyesi Mahmut HORASAN Yönetim Kurulu üyeliğine
getirilmiştir.
27. Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulumuz, içinde bulunduğumuz dönemi
değerlendirerek hazırlamış bulunduğu çalışma programını karşılaştığı zorluklara karşın
gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bazı konular çalışma programında yer almasına karşın
yeterince yerine getirilememiş ve bunun yanı sıra programda yer almayan bazı
konularda çaba harcanmıştır. Bu çalışmalar, bundan önceki dönemlerde olduğu gibi
çeşitli biçimlerde yaşam geçirilmeye çalışılmış ve bu çalışmaların bir kısmı Odamız
bünyesinde yoğunlaşırken, bir kısım çalışmalar ise ilgili kuruluşlarla ortaklaşa yapılmış,
özellikle üst örgütümüz TMMOB ile olan ilişkilere özen gösterilmiştir.
Genel olarak; bu dönemde TMMOB yasasının iptali hakkında yasa tasarısı ve bazı
kamu kuruluşlarının uygulamaları, TMMOB ve bağlı Odalarını birçok açıdan (özellikle
mali açıdan) zor durumda bırakmıştır. Ticaret ve Sanayi Odaları, TÜSĐAD vb. gibi
kuruluşların etkinliklerine ve hatta Yönetim Kurulu toplantılarına çoğu Hükümet
çevrelerinin hemen her gün katıldığını bildiğimiz bu dönemde, varlığı Anayasa’nın
122. maddesine dayanan TMMOB ve bağlı Odalarına karşı takınılan tutum anlamlı
olduğu kadar da düşündürücüdür.
Bilindiği gibi bazı çevreler TMMOB ve bağlı Odalarının Türkiye’deki genel yada
sektörel çapta getirmiş bulunduğu, ağırlıklı olarak teknik araştırmalarına dayalı, doğru
önerilerinden rahatsız olmuşlar ve zaman zaman, TMMOB ve bağlı Odalarına karşı
tavır almışlardır. Bu dönemde de TMMOB’ni işlevsiz kılmaya yada kapattırmaya
yönelik çalışmalarda bulunmuşlardır.
Sözü edilen tasarı Milli Güvenlik Konseyi’nin gündeminde iken önce Danışma
Meclisi’ne gönderilmiş ve daha sonra da Başbakanlık tarafından geri alınmıştır.
Odamız bu konuya gerekli önemi vererek TMMOB bünyesinde çalışmalara katılmış ve

konunun anlatılması yönünde gücü oranında çaba harcayıp gerekli girişimlerde
bulunmuştur.
Odamız, bilindiği gibi çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarına her
zaman özen göstermiş ve bunu sağlanması için çaba harcamıştır. Ayrıca Maden
Yasası’nın değiştirilmesi yönlü çalışmalar yakından izlenmiştir. Maden Yasası’na
mesleki ya da kişisel çıkarlar açısından değil ülke çıkarları açısından bakılması
gerektiğini savunan Yönetim Kurulumuz bu görüşünü her fırsatta vurgulamıştır.
Meslek içi eğitimin bir parçası olan kongre, sempozyum vb. gibi teknik içerikli
çalışmalara ve toplantıların üyelerimizin katılımlarını sağlamak yönlü girişimlerde
bulunulmuştur. Maden ve jeofizik mühendisliği öğrenimi gören öğrencilerin geçmişte
olduğu gibi bugünde en büyük sorunlardan biri olan staj sorunu bütünlük halinde
dönem içinde çözülememiştir. Öğrenci arkadaşlarımız bu dönemde kendi çabaları ile
sorunun basında tüm yönleri ile yer alması için çaba harcamışlar ve bu konuda
hazırlamış bulundukları raporu Odamıza ileterek çözüm beklediklerini bildirmişlerdir.
Odamız 1978-79 yıllarında bu konuda gerekli çalışmaları yapmış, ancak sorun
çözümlenmek üzere iken yarım kalmış ve çözümlenememiştir. Bu dönemde yeniden
başlayan bu çalışmalar, yine bu sorunun bir parçası olan staj yeri bulma zorluğu
sürmüş ve birçok öğrenci arkadaşımıza staj yeri verilememiştir. Bilindiği gibi
üniversitelere verilen çok sınırlı staj yeri, tüm mühendislik öğrenimi gören öğrencileri
staj yapamama gibi bir sorunla karşı karşıya bırakmaktadır. Yönetim Kurulumuz çeşitli
kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilere geçerek stajer öğrenci kontenjanlarının
arttırılmasını, staj yapmak zorunda olan fakat olanak bulamayan öğrencilere kolaylık
sağlanması yönünde girişimlerde bulunmuş ve sorunun bu yönüne geçiçi de olsa
çözüm getirilmeye çalışılmıştır.
Odamızın ve üyelerimizin yıllardır verdiği uğraşların sonucunda bu dönem yasalaşan
yeraltı vergi bağışıklığının uygulama biçiminin önemli olduğunun bilincinde olan
Yönetim Kurulumuz dönem içinde uygulamaları titizlikle izlemiştir.
Yeraltı vergi bağışıklığının yorumlanması ve uygulanması çeşitli kuruluş ve işletmeler
arasında farklılık göstermiş ve yeraltında çalışanlar arasında ayrıcalıklar getirmiştir.
Kimi kurumlarda ise yanlış yorumlamalar nedeniyle hafta tatilleri vb. konular yanlış
uygulanmıştır. Bu durumların tam olarak saptanabilmesi için yeraltı işletmesi olan
işyerlerindeki şube, temsilcilik ve üyelere birer yazı gönderilerek yasanın
uygulamasının nasıl yapıldığı sorulmuş ve gelen yanıtlar toparlanarak
değerlendirilmiştir.
Odamız; yasanın yeraltında çalışanların tümüne aynı şekilde ve amacına dönük
uygulamasını ilke olarak benimseyerek başta o çalışma birimlerindeki temsilcilerimiz
ve üyelerimiz aracılığıyla olmak üzere birçok yoldan bunu sağlamaya çalışmıştır.
Yönetim Kurulumuzun bu girişimleri sonucu birçok işyerlerindeki yanlışlıklar bir ölçüde
düzeltilmiştir.
Dönem içinde mesleğe yeni atılan üyelerimizin 1981 yılında karşılaştıkları sorunların
başında işsizlik sorunu olarak Yönetim Kurulumuzun karşısına gelmiştir. Madencilik
alanında çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların büyük orandaki maden mühendisi

gereksinimlerine karşın üyelerimiz iş bulmada güçlüklerle karşılaşmışlardır. Yönetim
Kurulumuzun yaptığı girişimler sonucu birçok kurum yetkilisi maden mühendislerine
gereksinim duyduklarını belirtmelerine karşın birçok üyemiz işsiz kalmış yada başka
işlerde çalışmışlardır.
Dönem içinde Yönetim Kurulumuzun yaptığı araştırmalara göre TKĐ, Etibank, MTA,
TDÇĐ, KBĐ ve Maden Dairesi gibi kamu kuruluşlarının maden mühendislerine
gereksinim duydukları tespit edilmiştir. Ancak 1981yılında personel alımına getirilen
kısıtlamalar ve boş bulunan kadroların iptali, sorunun daha da büyümesine neden
olmuştur.
Odamız, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere, madencilikle ilgili
kamu kurumlarının konuya özen göstermelerini, gerek özel görüşmelerle ve gerekse
ikili diyaloglarla taleplerde bulunulmasına karşın sorun yeterli ölçüde
çözümlenememiştir. Maden mühendisliği öğrenimi yapan fakülte yada bölümlerden o
yıllarda 250-300 arasında maden mühendisi mezun olmasına rağmen, 1979 ve 1980
mezunlarının büyük bir kısmı 1981 yılında halen iş bulamadığı Odamızca tespit
edilmiştir.
Türkiye’de önemli değişikliklerin yapıldığı bu dönemde; Odamız TMMOB bütünlüğü
içinde gelişmeleri dikkatle incelemiştir. Uzmanlık alanımıza giren konularda yanlış
yapmadan doğru öneriler geliştirilmiştir. Bu düşünceden hareket eden Yönetim
Kurulumuz madencilik sektörüne ilişkin bir dizi çalışma ve görüş üretme yoluna
gitmiştir.
Bu dönemde 2172 sayılı yasa tekrar gündeme gelmiştir. Bazı çevreler yürürlükteki
yasanın iptali ve kendi istemleri yönünde değişiklik yapılması girişimlerine devam
etmişlerdir. Bu konuda hazırlanan tasarı Milli Güvenlik Konseyi’nin ilgili alt komisyonu,
Bakanlar Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında gidip gelmiştir. Odamız
her aşamada, bu konudaki görüşleri doğrultusunda çeşitli girişimlerde bulunmuş ve
konuyu tüm boyutları ile anlatmaya çalışmıştır.
Yasanın Bakanlar Kurulunda görüşülmeye başlanması üzerine 28 Haziran 1981 günü
basına bir açıklama yapılarak görüşlerimiz kamuoyuna duyurulmuştur. Yapılan
açıklamada özetle; “doğal kaynaklarımızın devlet eliyle işletilmeye başlanması ile

üretimin düştüğü yargısına varmak ve bu yargı ile geriye dönüş yapmak, sonucu
değiştirmeyeceği gibi, sık sık sahip değiştirir duruma gelen yer altı zenginliklerimizin
çarçur edilmesini de beraberinde getirecektir.” denilmiştir.
Konunun daha sonra Milli Güvenlik Konseyi bünyesinde oluşturulan Enerji ve
Madencilik Sektörü Komisyonunda ele alınması üzerine; Odamızın, madencilik
alanındaki tek anayasal meslek kuruluşu olduğunu, bugüne kadar ülke çıkarlarını
savuna geldiğini ve bu nedenle Odamızın da görüşünün alınması gerektiğini anlatan
bir mektup MGK Genel Sekreterliği’ne iletilmiştir. Olumlu yanıt alınması üzerine de
ülkemiz madencilik politikası ve bu politikanın bir parçası niteliğinde olan 2172 sayılı
yasa hakkındaki görüşlerimiz ilgili komisyona iletilmiştir.
Odamızın 27. dönemi içinde Madencilik sektöründe, Odamız Madencilik Dergisi
dışında hiçbir süreli Türkçe yayının bulunmaması ve sektörümüzün Türkçe yayına

büyük gereksinimi olduğu bilinen bir gerçektir. Bu düşünceden hareket eden Yönetim
Kurulumuz, Madencilik Dergilerinin düzenli ve olanaklar ölçüsünde özel sayılar halinde
çıkarılmasını kararlaştırmış, ancak başlanılan çalışmalar bir sonuca ulaşamamıştır.
Yönetim Kurulumuzun tüm uğraşılarına karşın üyelerimizin bu konuda yeterli çabayı
göstermemeleri, Odamıza yeterli sayıda ve içerikte araştırma yada çeviri yazıları
gelmediği için bu dönem içinde yalnız geçen dönem çıkarılamayan iki sayı Madencilik
Dergisi yayınlanabilmiştir. Bu dönem Madencilik Dergilerinin iki sayısı özel sayı olarak
düşünülmüş olup çalışmalara başlanılmış ve bu çalışmalar tamamlanma aşamasına
gelmiştir. “Madencilik 80” ve “Açık Đşletme Planlaması” isimleri ile yayınlanan bu
çalışmalar dönem içinde üyelerimize ulaştırılmıştır.
Dönem içinde Madencilik Dergisinin durumundaki olumsuzluğun tersine kitap
basımında önemli sayılacak çalışmalar yapılmıştır. Đlk olarak üyemiz Maden
Y.Mühendisi Sabri KARAHAN tarafından hazırlanan “Bakır Hidrometalurjisi ve
Flotasyonu” isimli kitap Odamız ve Metalürji Mühendisleri Odasının ortak yayını olarak
bastırılmış, üyelerimiz ve madencilik camiasının hizmetine sunulmuştur.
Daha sonra 16-20 Şubat 1981 tarihleri arasında yapılan Türkiye Madencilik Bilimsel ve
Teknik VII. Kongresi kitabının kongredeki tartışmaları da kapsayacak biçimde
bastırılmasına karar verilmiştir. Bu kitap kağıt ve baskı ücretlerinin korkunç bir şekilde
yükselmesine karşın Madenciler Bayramından elde edilen gelirlerle bastırılmış,
üyelerimizin, öğrencilerin ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların hizmetine sunulmuştur.
Yine bu dönem, “Proje Yönetimi ve Network Planlama Teknikleri” konusunda bir kitap
çıkarılması planlanmıştır. II. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı’nın TKĐ Kurumu’nca
basımı için TKĐ Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç vermiş, TKĐ
Yönetim Kurulunda da onaylanarak basımı dönem içinde gerçekleştirilmiştir.
Önemli değişikliklerin yapıldığı bu dönemde TMMOB çapında yapılan çalışmalara
katılınmıştır. Anayasa’nın Danışma Meclisi’nde ele alınması ile birlikte üst örgütümüz
TMMOB ve Odalarının konuya ilişkin görüş ve düşünceleri Danışma Meclisi Anayasa
Komisyonunca istenmiştir. Odamız görüşünün oluşturulması için konuyu kendi
birimlerinde tartışmaya açmıştır. Bu çalışmalar dönem boyunca sürdürülmüş,
TMMOB’nin kendi bünyesinde yapmak istediği düzenlemeler ve çalışmalara katılınmış,
sağlıklı kararların üretilmesi yönünde çaba harcanmıştır.
Odamızın 27. döneminde yaşanan diğer önemli olayları şu şekilde sıralamak
mümkündür;
- Bu dönem de TMMOB ve bağlı Odalarınca düzenlenen “Cumhuriyetten Günümüze
Teknik Kongre”ye katılınmış ve kongrenin ikinci günü yapılan “Cumhuriyetten
Günümüze Madenciliğimiz” isimli açık oturumda Odamız görüşleri savunularak konu
tüm ayrıntıları ile tartışılmıştır.
- Şubat 1982 içerisinde Makine, Elektrik ve Maden Mühendisleri Odasınca ortaklaşa
olarak “Enerji Sorunu ve Tasarrufu” konulu bir sempozyum düzenlenmiştir.

- Yönetim Kurulumuz, yeraltı vergi bağışıklığının uygulanması konusunda çalışmalar
yapmak üzere bir komisyon oluşturmuş ve komisyon üyeleri olarak Ömer YENEL,
Mustafa KAVRUK ve Sezer GÖNCÜOĞLU görevlendirilmiştir.
- TMMOB tarafından düzenlenen “Cumhuriyetten Günümüze Teknik Kongreler” adlı
çalışmaya Odamız adına Yönetim Kurulu Üyesi Sezer GÜNCÜOĞLU katılmıştır.

