XXVI. DÖNEM
(23 Şubat 1980 – 21 Şubat 1981)
Odamızın 26. dönemine ait Genel Kurul tutanakları Odamız arşivlerinde bulunmadığı
için, bu Genel Kurulla ilgili bilgilerimiz bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Karar Defteri
bulunmaması ve dönem içinde sadece bir adet bülten yayınlandığından, bu döneme
ait bilgilerimiz sadece çalışma raporundan derlenebilmiştir.
Genel Kurulda belirlenen Oda organları şu şekildedir.
Oda Yönetim Kurulu
Asil Üyeler
Ömer YENEL
Eşref SAYGI
Mehmet KAYADELEN
M. Fikret ÖZBĐLGĐN
Selami ĐSTANBULLUOĞLU
Hüseyin GÜLER
Muhterem KÖSE

Yedek Üyeler
Mahmut HORASAN
Akın KARABEYOĞLU

Oda Denetleme Kurulu
Asil Üyeler
Arhan TEKVAR
Güher KOZAK
Mustafa ASLAN

Yedek Üyeler

Oda Onur Kurulu
Asil Üyeler
Hüseyin ÖZTEK
Ali AKAR
Tevfik GÜYAGÜLER
Mehmet DÜNDAR
Eşref GÜMÜŞAY

Yedek Üyeler

TMMOB Yönetim Kurulu
Ömer YENEL
M. Fikret ÖZBĐLGĐN
Eşref SAYGI
TMMOB Denetleme Kurulu

Yusuf AYDIN
TMMOB Onur Kurulu
Turan DÜNDAR
23 Şubat 1980 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulun ardından seçilen Yönetim
Kurulumuz aşağıdaki şekilde görev dağılımını gerçekleştirmiştir.
Başkan
II. Başkan
Yazman Üye
Sayman Üye
Üyeler

Ömer YENEL
Mehmet KAYADELEN
Eşref SAYGI
M. Fikret ÖZBĐLGĐN
Hüseyin GÜLER
Muhterem KÖSE
Selami ĐSTANBULLUOĞLU

Yönetim Kurulu dönem içinde iki istifa ile karşılaşmıştır. Đlk istifa Yönetim Kurulu
Yazman Üyesi Eşref SAYGI’nın 31 Ağustos 1980 tarihindeki istifasıdır. Bu durum
üzerine birinci yedek üye Mahmut HORASAN Yönetim Kuruluna davet edilmiş ve
yeniden belirlenen Yönetim Kurulu görev dağılımına göre de Hüseyin GÜLER Yazman
Üyeliğe getirilmiştir. Muhterem KÖSE’nin 1 Aralık 1980 tarihindeki istifası ile boşalan
Yönetim Kurulu Üyeliğine de ikinci yedek üye Akın KARABEYOĞLU getirilerek dönem
tamamlanmıştır.
Odamızın 26. dönemi içinde ağırlıklı olarak örgütlenmeye yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Üye kayıtları ve üyelerle ilgili yazışmalar daha ağırlıklı bir hale
getirilmiştir. Üyenin Odaya olan ödentilerini düzenli bir şekilde ödemeleri için çeşitli
çalışmalar yapılmış, bu çalışmalarda tam başarıya ulaşılmasa da sağlıklı adımlar
atılmıştır. Oda, Şube, Temsilcilik ve üye ilişkilerine özen gösterilmeye çalışarak bu
işleyişin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için çaba harcamış, sorunlar hiyerarşik
olarak Oda, Şube, Temsilcilik işleyişi içinde çözülmeye çalışılmıştır.
Geride bırakılan dönem olduğu gibi 26. dönem başında yaşanan sürgün ve
kıyımlardan üyelerimiz ve temsilcilerimizde etkilenmiştir. Birçok üyemiz ve işyeri
temsilcimiz çalıştığı birimlerden sürülerek istifaya zorlanmış, bu baskılar sonucu bir
kısım deneyimli ve mesleğinde kendini kabul ettirmiş üyelerimiz kamudaki
görevlerinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Kıyıma uğrayan 20’ye yakın üyemiz için
Odamız Hukuk Müşavirliği tarafından Danıştay’a başvurulmuş ve açılan davalardan 17
adeti hakkında yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır.
Oda, öğretim üyesi, öğrenci ilişkilerinin geliştirilmesinin yanında maden ve jeofizik
mühendisliği öğrenimi gören öğrencilerin en büyük sorunlarından biri olan, staj
sorununa eğilen Yönetim Kurulumuz, bu konu ile ilgili olarak bir dizi girişimde
bulunulmuştur. Yönetim Kurulumuz çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilere geçerek
stajer öğrenci kontenjanlarının arttırılmasını, staj yeri alamamış öğrencilere kolaylıklar
sağlanması yönünde girişimlerde bulunulmuştur.

Yeraltında çalışan üyelerimizin yıllardır uğraş verdiği ve son iki dönemdir de belli bir
takım olumlu noktalara gelinmiş, fakat bir türlü çözüme kavuşturulamamış olan yeraltı
vergi bağışıklığı, Odamız Yönetim Kurulunun 26. dönem içinde en çok çalıştığı
konulardan birisi olmuştur. Yönetim Kurulumuz geçen dönem de olduğu gibi, bu
dönemde sorunun üzerine titizlikle eğilmiştir. Bu uğraşlar sonucu; yeraltı vergi
bağışıklığı çıkmış, bu sonuç bugüne değin verilen haklı mücadelenin yarattığı zemin
üzerinde Odamızın girişimleri ile sağlanmıştır.
Dönem başında ve dönem içinde konu ile ilgili yerlerde çeşitli defalar girişim yapılmış,
ancak bir sonuca varılamamıştır. Daha sonra Ekim-Kasım ve Aralık aylarında Yönetim
Kurulunun, asker ve sivil kesimlere mektupla ve doğrudan görüşme yapmak suretiyle
başvurulmuş, bir haksızlığın giderilmesi anlamına gelecek olan yeraltı vergi bağışıklığı
sorunu anlatılmıştır. Gönderilen mektupta ve yapılan görüşmelerde, konunun eski ve
olması istenen metni, ilgili yerlere verilmiş ve sorun kendilerine aktarılmıştır. Yeraltı
vergi bağışıklığının üyelerimize uygulanmaması, üyelerimize ve diğer yeraltında
çalışanlara karşı bir haksızlık olduğu ve bu haksızlığın giderilmesi gerektiği
vurgulanarak sorunun ivedilikle çözümlenmesi istenmiştir. Yönetim Kurulunun bu
girişimleri sonucunda da yeraltı vergi bağışıklığı yeniden çıkan vergi yasasının 23.
maddesinde yer almış ve kanunlaşmıştır.
Bu dönem içinde Yönetim Kurulumuzca ilgilenilen bir diğer konuda 2172 sayılı
“Devletçe Đşletilecek Madenler Hakkında Yasa”dır. Bilindiği gibi bu yasa 4 Ekim 1978
tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Odamız bu yasayı göreceli ileri
yanları olması nedeniyle desteklemiş ve yasanın uygulanması sırasında Adalet Partisi
yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ancak bu girişimi reddedilmişti.
Bundan sonra bazı çevreler, yasanın iptali için çaba harcamış ancak bir sonuç
alınamamıştır. Son olarak 26. dönemin başında AP Azınlık Hükümetince çıkartılan ve
hiçbir yasal dayanağı olmayan bir kararname ile madenlerin eski kiracılarına geri
verilme gösterisi yapılmıştır. Anılan kararnamenin yayınlanması ile birlikte Odamız
üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve ilk etapta kararnamenin hiçbir yasal dayanağı
olmadığını 27 Ağustos 1980 tarihinde gerçekleştirdiği bir basın açıklaması ile
kamuoyuna duyurmuştur. Oda Yönetim Kurulunun daha sonraki girişimleri sonucu
Maden Federasyonu (Bugünkü GMĐS) ile ortak bir metin hazırlanarak değişik kişi ve
kuruluşlar adına Danıştay’a dava açılmıştır. Danıştay’a Odamız adına TMMOB’nin yanı
sıra Türk-Đş Maden Federasyonu ve DĐSK’e bağlı Yeraltı Maden-Đş ile bu sendikaların
üyesi işçiler adına da davalar açılmıştır. Odamızın da katkılarıyla açılan bu davaları
birleştiren Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
Ülkemizin içine düştüğü ekonomik bunalımın sonucu, ekonominin yaşatılabilmesi için
bir dizi ekonomik kararların alındığı (24 Ocak kararları), dönüşümlerin yapıldığı bu
dönemde, Odamızın ihtisas alanına giren konularda görüş üretmesi, bir yandan
yapılan dönüşümleri ve alınan önlemleri doğru yorumlayarak kamuoyuna anlatılması,
öte yandan sektörümüze ilişkin doğru öneriler geliştirme yönünde çaba sarf etmesi
kaçınılmaz olmuştur.
Bu görüşten hareket eden Yönetim Kurulumuz sektörle ilgili bir dizi çalışma ve görüş
üretme yolunu seçmiştir. Bu konuda özet biçimde de olsa Odamızdan istenen,

ülkemiz madenciliğinin sorunlarına değinilen bir rapor Milli Güvenlik Konseyi
bünyesinde oluşturulan Madencilik Sektörü Komisyonuna sunulmuştur.
Odamızın 26. döneminde, geçen dönemde olduğu gibi Madencilik Haberler
Gazetesinin çıkarılması kararlaştırılmış, ancak TMMOB’nin almış olduğu bir kararla tek
yayın organı olan Birlik Haberlerinin çıkarılması durumu olduğundan tek bir sayı
çıkarılabilmiştir. Birlik Haberlerinin çıkarılmasını savunan Odamız bu dönem çıkan tek
sayı Birlik Haberlerinin baskı giderlerini karşılamış ancak, bundan sonra Birlik
Haberleri TMMOB’nin içinde bulunduğu maddi koşullar nedeniyle çıkartılamamıştır.
Odamızın 26. dönem Genel Kurulunda Yönetim Kurulumuza Madencilik Haberler
Gazetesinin bir sayısının eğitim ve öğrenci sorunlarına ayrılması görev olarak
verilmiştir. Bu dönemde yayınlanan tek bir sayı Madencilik Haberler Gazetesinde
ağırlıklı olarak bu görev yerine getirilmeye çalışılmıştır. Madencilik öğretimi veren
okullardan (ĐTÜ, ODTÜ, HÜ, EÜ, EDMMA, ZDMMA) öğrencilerinin göndermiş olduğu
yazılar yayınlanarak sorunlara değinilmeye çalışılmıştır.
Yönetim Kurulumuz yayın konusunda gündemine aldığı özel sayılar bu dönemde de
yayınlanamamıştır. Gerek kağıt ve baskı ücretlerinin korkunç bir şekilde yükselmesi,
gerek Oda bütçesinde yayın konusunda ayrılan miktar ve gerekse de madencilikle
ilgili kuruluşların yayın konusuna ilgisizlikleri sonucunda özel sayıların bastırılması
gerçekleştirilememiştir. Bu durum üzerine Yönetim Kurulumuz Madencilik Dergisinin
bazı sayılarının özel sayılar şeklinde çıkarılmasını kararlaştırmıştır. Bu dönem Aralık
1979 sayısıyla birlikte 3 sayı Madencilik Dergisi çıkartılmış, kalan iki sayının da
hazırlıkları tamamlanmıştır.
26. dönem içinde gerçekleştirilen diğer bilimsel çalışmalar ise kongre ve
sempozyumlardır. Odamızca iki yılda bir düzenlenmekte olan Türkiye Madencilik
Bilimsel ve Teknik Kongreler dizisinin 7. sinin hazırlıkları hemen dönem başında start
almıştır. Yönetim Kurulumuz dönem içinde Kongre Yürütme Kurulunu oluşturarak
hazırlıklara başlamıştır. Yine bu dönem içinde Zonguldak Şubemizce düzenlenen
Türkiye II. Kömür Kongresi Zonguldak’ta gerçekleştirilmiştir. Kongre kitabının
mizanpaj ve basım işlemleri Ankara’dan yürütülmüş, ilk Kongrede olduğu gibi TKĐ’nin
olanakları kullanılarak kitap basımı gerçekleştirilmiştir.
Dönem içerisinde Yönetim Kurulumuz almış olduğu bir kararla “Maden Emniyet
Nizamnamesi”nin günümüz koşullarına uygun bir duruma getirilmesi için bir komisyon
çalışması başlatılmıştır. Ancak 12 Eylül darbesi öncelerine bu komisyon çalışması,
malum nedenlerden komisyonun toplanamaması ve komisyonun konunun üzerine
yeterince eğilmemesi üzerine yarım kalmıştır.
Odamızın 26. dönemi içinde sizlere iletebileceğim diğer bilgileri de şu şekilde
sıralamak mümkündür.
- Yönetim Kurulunca belirlenen 26. dönem Yayın Kurulu; Akın KARABEYOĞLU,
Mehmet CANBAZOĞLU, Neş’e ÇELEBĐ, Talât YAZGILI ve A.Oktay YALGIN’dan
oluşturmuştur.

- Bu dönem gerçekleştirilmesi planlanan “II. Sondaj Kongresi”, Madencilik Bilimsel ve
Teknik Kongresi ile aynı tarihlere rastladığından ve düzenlenmesini ortaklaşa
yaptığımız Jeoloji ve Petrol Mühendisleri Odalarının da oluru alınarak ertelenmiştir.
- Zonguldak’ta düzenlenen Türkiye II. Kömür Kongresine Yönetim Kurulumuz aldığı
bir kararla maden mühendisliği öğretimi veren (ĐTÜ, ODTÜ, HÜ, EÜ, EDMMA ve
ZDMMA) her okuldan 5-6 öğrenciyi delege olarak davet etmiştir.

