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TMMOB 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

SAMSUN ŞUBESİ

1 - 17. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 30-31 Aralık  
2017 tarihlerinde çoğunluklu, 06 -07 Ocak 2018 tarihlerinde çoğunluksuz  olarak aşağıda belirtilen yer 
ve saatte hazırlanan gündem doğrultusunda yapılacaktır.
Saygılarımızla.

TMMOB
Elektrik Mühendisleri Odası

Samsun Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.GÜN : GENEL KURUL

30 Aralık 2017 Cumartesi – Çoğunluklu    Saat:13:00   Yer :EMO SAMSUN ŞUBE 

06 Ocak 2018 Cumartesi– Çoğunluksuz  Saat:13:00   Yer :EMO SAMSUN ŞUBE

  1-  Açılış 
  2- Divanın Oluşturulması
  3- Saygı Duruşu
  4- Şube Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
  5- Konukların Konuşmaları
  6- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması
  7- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Üzerine Görüşmeler
  8- Yönetim Kurulunun Aklanması
  9- Oda Genel Kuruluna Önerilmek Üzere Şube Tahmini Bütçesinin Oluşturulması ve Karara Bağlanması
10- Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetçileri ve Oda Genel Kurulu Delege Asil ve Yedek Adaylarının Belir-

lenmesi
11- Dilek ve Temenniler
12- Kapanış
 

2. GÜN : SEÇİMLER

31 Aralık 2017  Pazar - Çoğunluklu Saat: 09:00 - 17:00 arası             

07 Ocak 2018 Pazar - Çoğunluksuz Saat: 09:00 - 17:00 arası             
     
Yer : EMO Samsun Şubesi 
             Bahçelievler mah. Gazanhan sok. Ilgın apt. No:6 Kat:3  SAMSUN

     1.1- 16. DÖNEM YÖNETİM KURULU vE GÖREv DAĞILIMI, 
             ŞUBE DENETÇİLERİ, ŞUBE PERSONELLERİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

15. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı : 88
15. Yönetim Kurulu Karar Sayısı  : 129

ŞUBE DENETÇİLERİ

 
ŞUBE PERSONELLERİ

ADI SOYADI GÖREvİ GÖREv YERİ

EMİN ARİF ÖZKESEN ŞUBE MÜDÜRÜ SAMSUN ŞUBE

ESMA UZER KARDAŞ TEKNİK GÖREVLİ SAMSUN ŞUBE

ZERRİN ÇELİKÖZ MUHASEBE GÖREVLİSİ SAMSUN ŞUBE

ŞENAL DEĞER BÜRO HİZMETLİSİ SAMSUN ŞUBE

ERSİN ERKUT ERTAŞ BÜRO GÖREVLİSİ AMASYA İL TEMSİLCİLİĞİ

YALÇIN KAYA BÜRO GÖREVLİSİ ÇORUM İL TEMSILCILIĞI

AyKUT TIKIÇ BÜRO GÖREVLİSİ ORDU İL TEMSİLCİLİĞİ

MUHAMMER USTABAŞ BÜRO GÖREVLİSİ SİNOP İL TEMSİLCİLİĞİ

ASIL vE YEDEK ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

ASIL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1 MEHMET ÖZDAĞ 1 KORAY KESEROĞLU

2 ADNAN KORKMAZ 2 AHMET KURADA 

3 MURAT KARDAŞ 3 ONUR KILIÇ

4 TARIK TARHAN 4 İLKER CEYLAN

5 ERCAN İŞCİ 5 ANT DOĞAN

6 TAMER BİLAL 6 MUZAFFER BERK BAYRAMOĞLU

7 İBRAHİM DENİZ SAYGILI

 ASIL vE YEDEK ŞUBE DENETÇİLERİMİZ

ASIL ŞUBE DENETÇİLERİ YEDEK ŞUBE DENETÇİLERİ

1 ALİ KOÇ 1 ALİ İLKER KULAKSIZ

2 HASAN KABLAN 2 METİN AKYÜREK

3 GÜL GÜNEŞ HÜLYA YALIN 3 CENGİZ SAÇ
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     1.2- 15. DÖNEM İL vE İŞYERİ TEMSİLCİLERİ

AMASYA TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci  : Metin Ahsen DURUSOY 
Adres   : Ziyapaşa Cad. Özkök İşmerkezi No:17/8-4 Amasya
Tel-Faks  : 0 358 2122067 

ÇORUM TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci  : Aydın TAŞKIN 
Temsilci Yardımcısı : Fatih ÖZBULUT
Adres   : Gazi Cd. Mahmut Akaydın İş Merkezi No:17 K:7/23 Çorum
Tel-Faks  : 0 364 2240406 

ORDU TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci  : Volkan TÜRKMEN 
Temsilci Yardımcısı : Mehmet AKÇİÇEK 
Adres   : Bahçelievler Mah. Yunus Emre Cad. No:50/A Ordu
Tel-Faks  : 0 452 2338252 

SİNOP TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci  : Saygın DOĞAN 
Temsilci Yardımcısı : Fatih YALÇINKAYA
Adres   : Meydankapı Mah. Karagülle Sok.Hüsrev Apt. No:10/1 Sinop
Tel-Faks  : 0 368 2613033 

D.S.İ. vII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 Temsilci: Hasan KÜLCÜOĞLU 

2. DÖNEM ÇALIŞMALARI

2.1. SUNUŞ 
Değerli Meslektaşlarım;
EMO Samsun Şubesi olarak; mesleki alan-

larımızdaki çalışmalarımızın yanı sıra kamu 
yararı doğrultusunda, kentimizin, bölgemi-
zin ve ülkemizin sorunlarına ilişkin yoğun bir 
emek ve özveriyle etkin çalışmalar yürüttü-
ğümüz bir dönemi daha bitiriyoruz. 

Şubemizin kamuoyu nezdinde saygın bir 
konuma gelmesinde; toplumcu, demokratik 
bir çizgiyi benimsemesinde; her zaman bi-
limden, emekten, özgürlükten, eşitlikten, 
laiklikten, demokrasiden yana yapısını sür-
dürmesinde emeği geçen tüm meslektaşları-
mıza, EMO yöneticilerine ve çalışanlarımıza 
teşekkür ederim.

Şubemizin 16. Döneminde 2016-2017 yıl-
larını, cumhuriyet tarihimizin şimdiye kadar 
yaşanmış en kötü dönemlerinden biri olarak 
geride bırakıyoruz. Onlarca bombalı kat-
liam, yüzlerce iş cinayeti, yüzlerce erkek 
şiddetiile binlerce ölüm ya da yaralanmanın 
yaşandığı bir dönem. Gazetecilerin, siyaset-
çilerin, belediye başkanlarının, gençlerin 
yani her kesimden muhaliflerin cezaevlerine 
konuldukları, adaletsizliğin hüküm sürdüğü 
bir dönem. 

FETÖ yapılanmasını bu ülkenin başına 
bela eden, FETÖ`nün adamlarını en kritik 
kurumlarda en baş köşelere yerleştiren si-
yasi iktidarın, ‘hata yapmışız` deyip sorum-
luluktan kaçtığı bir dönem. FETÖ`nün siyasi 
uzantılarına dokunmazken, FETÖ`cülükle 
hiçbir bağlantısı kurulamayacak tüm muha-
lif kesimlerin akademisyenlerin, öğretmen-
lerin ve yıllarca darbecilere ve cemaatlere 
karşı mücadele eden meslektaşlarımızın, 
darbeci cemaatle mücadele adı altında iş-
lerinden atıldıkları bir dönem. Barış isteyen 
akademisyenlerin üniversitelerden kovuldu-
ğu, cübbelerinin polis postalları altında çiğ-
nendiği bir dönem.

OHAL koşullarında yapılan Anayasa Refe-
randumu’nda YSK kararıyla halkın iradesinin 
gasp edildiği bir dönem. 

Eğitim müfredatının değiştirildiği, müf-
tülere nikah kıyma yetkisinin verildiği, ka-
dınların hedef alındığı, tarikat yurtlarında 
çocuklarımıza tecavüzün ve cinsel istismarın 

sıradanlaştığı velhasıl ortaçağ karanlığının 
şaha kalktığı bir dönem. 

Yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle, mah-
keme kararlarıyla, yandaş medya haberleriy-
le Odamızın ve TMMOB’nin sindirilmek isten-
diği ve doğrudan hedef alındığı bir dönem.

Enflasyonun, işsizliğin, hayat pahalılı-
ğının, gelir adaletsizliğinin, iflasların, yok-
sulluğun ve borçların arttığı, siyasi iktidarın 
siyasal ve ekonomik alanda yarattığı büyük 
tahribatlar yanında artık toplumsal yaşamda 
büyük açmazlar oluştuğu, yaratılan kutup-
laşma, nefret söylemi, hedef göstermeler, 
insanların yaşam tercihlerine yönelik doğ-
rudan müdahalelerin sıradan vakalar haline 
geldiği bir dönem.

Yine bu dönemde uluslararası arenada, 
ABD`nin Kudüs`ü İsrail`in başkenti olarak 
tanıması Ortadoğu`ya ve tüm dünya barışına 
atılmış yeni bir bomba olup emperyalist ül-
kelerin müdahaleleri karşısında Türkiye`nin 
tutarlı ve ilkeli bir dış politika oluşturmama-
sı hem ülkemiz hem de Ortadoğu için büyük 
bir yıkım getirmiştir.

Kurumların, insanların seslerini çıkarabi-
lecekleri bir ortam ya da platform kalmadığı 
böyle bir dönemde atılacak ilk adım; ülke-
mizin OHAL belasından ve sorumsuz siyaset 
yönetiminden kurtarılmasıdır. Bu amaçla 
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB`nin OHAL`in 
kaldırılması için başlattığı ortak kampanya 
büyük önem taşımaktadır.

Sekretaryasını yürüttüğümüz TMMOB İKK, 
bölgemizde yürüttüğümüz tüm çalışmalarda 
çok önemli katkılar sağlamış Odalar arası 
kaynaşma ve dayanışmanın en üst seviyeye 
çıkmasını sağlamıştır. 

Şubemizin 16. Döneminde de ülkemizin 
ve dünyamızın içerisinde bulunduğu koşulla-
rı görmezden gelerek, hem bu ülkede yaşa-
yan ve vicdanı olan insanlar olarak, hem de 
anayasada kamu yararını savunmanın görev 
verildiği odaların yöneticileri olarak laiklik 
temelinde eşit yurttaşlık idealiyle gerçek-
leştirilen başta eğitim ve kadın hakları ol-
mak üzere pek çok düzenlemenin savunucu-
luğunu yapmak, bilimi ve aklı geri plana iten 
gerici yapılanmalara karşı mücadele etmek, 
emeğin hakkını savunmak, mesleğin ve mes-
lektaşın onurunu yüceltmek de Odacılığımı-
zın bir parçası haline gelmiştir.
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Oda Genel Merkezi Üzerinden Yürütülen 
Çalışmalar 
EMO “Mühendislik İstihdamı ve Mesleki 
Alan Araştırması” ve Türk Telekom Raporu
Odamızın mesleki alanındaki işsizlik ve 

istihdamın boyutlarını ortaya koyan ve ge-
leceğe ilişkin perspektif sunmayı amaçlayan 
anket çalışması ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik ve bilimsel gelişim sorunlarının 
mesleki alanlarımıza da nasıl yansıdığını or-
taya koymuştur.. Bu araştırma göstermiştir ki 
emeklilik yaşının yükselmesi ve ülkemiz eko-
nomik şartları nedeniyle çalışma zorunluluğu 
içerisinde bulunan yaşlı mühendis kitlesi de 
işsizlik sorunuyla karşı karşıya bulunmakta-
dır. Toplamda EMO üyeleri arasında işsizlik 
oranı yüzde 18`leri aşmış görünmektedir. 

İşsizlik sorununu büyüten etmenlerin ara-
sında özelleştirme ve serbestleştirme po-
litikaları önemli bir yer tutmaktadır. Türk 
Telekom özelleştirmesi de bunun en büyük 
göstergesi durumundadır. Odamız “Türk 
Telekom Özelleştirme Raporu” ile burada 
yaşanan istihdiam kaybının yanısıra mali 
durumun ve altyapı sorunlarının da vahim 
boyutunu ortaya koymuş oldu.

Hukuki Çalışmalar ve Akreditasyon
EMO`nun mesleki alanlarına yönelik huku-

ki mücadelesi hız kesmeden devam etmek-
tedir. Bu dönem yapılan hukuki çalışmalarla 
SMM üyelerimizin mühendislik hizmetlerini 
mesleki denetime sunmaları ve en az ücret 
tarifesinin altında bu hizmetleri vermemele-
rine yönelik uygulamamız ile ilgili açılan da-
valarda EMO`nun uygulamalarının hukuka uy-
gunluğu yargı kararlarıyla da saptanmış oldu.

Asansörlerin periyodik kontrolüyle ilgili 
olarak daha sağlıklı bir Yönetmelik ve Teb-
liğin yürürlüğe konulması için de çalışmalar 
sürdürülmektedir. Bilim Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı ile yapılan görüşme sonucunda, 
EMO üyesi elektronik ve elektronik haberleş-
me mühendislerinin asansörlerin periyodik 
kontrollerinde görev yapabilmeleri sağlan-
mış oldu.

Ayrıca elektronik mühendisi meslektaşla-
rımızın, 1 kV altı tesisler için proje hazır-
lama, şantiye şefliği üstlenme ile asansör 
yetkili servislerinde görev alma konularında 
kısıtlama getiren Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı`nın yürürlüğe koyduğu Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin iptali için 

de dava açılmış durumdadır. 
Odamızın 45. Olağan Genel Kurulu`nda 

alınan karar gereğince sürdürdüğü A Tipi Mu-
ayene Kuruluşu olmasına yönelik akreditas-
yon çalışmaları başarıyla tamamlanmış olup, 
Türkiye Akreditasyon Kurumu`ndan (TÜR-
KAK) TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardı`na 
göre “AB-0391-M” numarasıyla EMO İktisadi 
İşletmesi`nin akredite olduğuna ilişkin belge 
9 Kasım 2017 itibarıyla alınmış durumdadır. 
Böylece elektrik iç tesisat, topraklama, pa-
ratoner, toprak özgül direnci ile elektrik ve 
hidrolik tahrikli asansör muayene alanların-
da akreditasyonun gerçekleştirilmiş oldu.

Odamız, Bilirkişilik Kanunu kapsamında 
“Bilirkişilik Temel Eğitimi” vermek için ge-
rekli koşulları sağlayarak, Adalet Bakanlı-
ğı`ndan yetki almıştır. Yetki kapsamında Şu-
bemizde de, bilirkişilik yapma ön koşullarını 
sağlayan üyelerimiz başta olmak üzere talep 
eden tüm katılımcılara eğitim düzenleye-
rek, Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi 
vermeye başlanılmıştır.”

Mesleki Faaliyetlerimiz İle Sektörlerimizi 
Yakından Takip Ediyoruz
Odamızın ve üyelerimizin mesleki faali-

yetleri yalnızca toplumun bir kesimini ilgi-
lendiren sınırlı bir alanı değil, tüm toplumu 
ve ülkenin gelişimini ilgilendiren alanları 
kapsamaktadır. 

Bu kapsamda enerjinin de iletişimin de te-
mel bir insan hakkı olduğundan yola çıkarak, 
ülkemizin teknolojik ürünlerin pazarı değil, 
üreticisi olması gerektiğinin bilinci içinde Şu-
bemizde 16. dönem boyunca meslektaşları-
mıza ve ülkemiz ekonomisine yarar sağlamak 
amacıyla faaliyetlerimizi yürüttük. Mesleki 
faaliyet alanlarımızda teknolojik gelişmele-
rin takip edilmesini ve bu teknolojik gelişme-
lerden hem ülkemizin hem de meslektaşları-
mızın yararlanmasını sağlamak üzere bilimsel 
ve teknik konferanslar, çalışmalar ve meslek 
içi eğitim faaliyetleri düzenledik.

MİSEM Kapsamında 28 eğitimde 430 katı-
lımcı üyemizle, MÜGEP kapsamında 14 eği-
timde onlarca üyemizle ve EMO Geç’imizle 
yüz yüze sınıf ve saha eğitimlerinde bir ara-
ya geldik. Dünyadaki gelişmeleri de dikkate 
alan bu etkinliklerimizde teknolojik gelişme-
lerin vardığı noktayı ve bu teknolojik gelişi-
min nasıl sağlandığını, ülkemizde nasıl sağla-
nabileceğini de tartışma ortamları yarattık. 

EMO Genç Üyelerimiz için bu eğitim ça-
lışmalarının dışında meslektaş adaylarımızın 
iyi birer mühendis olabilmeleri için akade-
mik eğitime destek olarak kişisel gelişimle-
rini destekleyecek her türlü çabanın içeri-
sinde olduk.

Bu çalışmaların yanısıra yangın önlemle-
ri, parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda alınma-
sı gereken güvenlik önlemleri, asansörlerin 
kontrolü gibi sanayi ve günlük yaşam içeri-
sinde can ve mal güvenliği açısından önem 
taşıyan mesleki faaliyet alanlarımızdaki 
toplantı, panel ve konferansların yanısıra, 
mevzuat ve uygulamaları takip ederek ak-
saklıkların giderilmesi için gerekli girişimler-
de bulunduk.

Bilimsel ve Laik Eğitim İçin Sosyal 
Sorumluluk Projelerimiz
Bu dönemde Şube geçmişimizde daha 

önce yapılmayan sosyal sorumluluk projele-
rimizi üyelerimizin çok büyük bir desteği ve 
özverisi bir bir hayata geçiriyoruz.

“Öğrencilerimle robotik uygulamalar 
üzerine çalışmalar yapıyoruz. Öğrencile-
rimiz “scratch” ve “idea” programları ile 
kodlama yapmayı problemlere farklı çö-
zümler sunmayı öğreniyorlar. Sizi rahatsız 
etmemin sebebi ise; şuan kodlama öğrenen 
bu öğrencilerin kodlarını hayata geçirebile-
ceği robot setleri hakkında desteğinizi talep 
etmemiz”  diye başlayan idealist ve mesle-
ğine kendisini adamış genç bir öğretmenin 
bir e-posta iletisi ile Vezirköprü Göl Ortao-
kulu öğrencilerine yardımcı olduk. 

EMO Samsun Şubesi kadın Komisyonumu-
zun çalışmaları ile  Kırsal alan Okullarına 
Kütüphane ve her türlü teknik destek veril-
mesi çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsam-
da, Aybastı Çakırlı İlkokulu, İlkadım Kubilay 
İlokulu projelerimiz başarıyla tamaladık. Bu 
kapsam da halen iki okulumuza kütüphane 
kurma çalışmalarımız devam etmektedir.

Sosyal sorumluluk projelerimiz bunlarla 
sınırlı kalmadı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühen-
dislik Fakültesi IEEE öğrenci grubunun TÜBİ-
TAK’ta Döner Kanatlı ve Sabit Kanatlı Drone 
olmak üzere iki kategoride yarışmaya katıla-
bilmeleri ve Ardunio mikro denetleyici kartı 
ile robotik ve elektronik uygulama eğitimi 
ihtiyaçlarının karşılanmasını da yine üyele-

rimizin gönüllü destekleri ile sağlayadık. Bu 
projelerimizle ülkemizin aydınlık geleceği 
için bilimsel, laik ve adil fırsat eşitlikleri-
nin sağlandığı bir ortamda çocuklarımızın 
ve gençlerimizin çok güzel başarıları elde 
edebleceklerini de görme fırsatı bulduk. 
İnsanımıza ve geleceğimize değer katan bu 
sosyal sorumluluk projelerinde, bizlere mut-
luluğun resmini birlikte yapma olanağı veren 
üyelerimize ve destek olan herkese bir kez 
daha teşekkür ederim.

Samsun Çevre Birlikteliği - SAMÇEP 
Samsun ve bölgemizin tüm doğal ve kül-

türel değrlerine sahip çıkmak ve gelecek 
nesillere aktarmak amacıyla kuruluşuna ön-
cülük yaptığımız SAMÇEP çalışmalarımız tüm 
engellere rağmen yılmadan devam etmekte-
dir. Bu kapsamda en son Canik Belediyesinin 
Meşe Tesisleri olarak bilien kent içi Orman 
alanında doğal dokuya zarar veren betonlaş-
tırma çalışmalarına karşı mücadelemiz her 
platformda devam edecektir.

Değerli Meslektaşlarım;
Bugüne kadar bu ülkenin aydınlık yüzü 

olarak, bilimsel aklın temsilcileri olarak de-
mokratik, laik, sosyal hukuk devleti müca-
delesinde olumsuzluklara karşın yaşamdan 
umudu kesme, mücadeleden vazgeçme lük-
sümüz yoktur.

Öncelikli olarak Şube Yönetimi ve çalı-
şanlarından oluşan ekibimize ve sahada bize 
her zaman destek olan siz değerli üyeleri-
mize, TMMOB ve EMO Genel Merkez Yöne-
timi ve çalışanlarına, TMMOB Samsun İl Ko-
ordinasyon Kurluna ve çalışmalarımıza etkin 
destek veren Meslek Odalarımıza, bizlerin 
sesini topluma ulaşmasını sağlayan Samsun 
Yerel Basınına çok teşekkür ederim. 

Barış ve aydınlık içinde, demokratik ve 
özgürlükçü bir Türkiye özlemiyle hepini-
zin yeni yılınızı kutlar, 2018 yılının size ve 
sevdiklerinize sağlık ve esenlik getirmesini 
dilerim.

Saygılarımla.

Mehmet Özdağ
EMO Samsun Şube 16. Dönem 

Yönetim Kurulu Başkanı
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 2.2. YÖNETSEL DURUM

Şubemiz 16. Olağan Genel Kurulu, 26 Aralık 
2015 tarihinde verimli ve üretken bir şekilde 
gerçekleştirildi. Gözlemci olarak İrfan ŞEN-
LİK‘in katıldığı Genel Kurulumuza 71 üye ve 17 
konuk katıldı.

Divan Başkanlığına Tevfik Fikret DEMİREL, 
Başkan Yardımcılığına Mehmet GÖKÇEK ve Yaz-
manlıklara İlyas ÖZCAN ve SAFA Mert KELEŞ‘in 
seçilmesinin ardından Saygı duruşu ve sonrasın-
da 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
ÖZDAĞ‘ın açılış konuşmasına geçildi.

ÖZDAĞ konuşmasında, “Yoğun bir emek ve 
özveriyle çalışmalarını sürdürdüğümüz 15. Dö-
nem Şube Yönetim Kurulu çalışmalarımızı, TM-
MOB 10 Enerji Sempozyumunun ardından 16. 
Olağan Genel Kurulumuzla sonlandırıyoruz.  
Şube Yönetim Kurulu olarak en temel ilkemiz 
teknolojinin insanlığın yararına kullanılması; 
şehrimizin, tüm yaşam alanlarımızın bilimin ve 
aklın öncülüğünde tasarlanması, doğayı yok et-
meden, insanca yaşayabilmenin çözümlerinin 
aranması olmuştur.

Görevde bulunduğumuz 2014 - 2015 yılları 
içerisinde; sayısız kadın cinayetine, Soma-Er-
menek gibi sayısız iş cinayetine, bir yerel se-
çime, iki genel seçime en az iki katliama, sa-
yısız şiddet olayına, çocukların ve aralarında 
meslektaşlarımızın da bulunduğu sayısız ölüme 
ve sakat bırakılma olayına şahit olduk. Odamı-
zın da çağrıcısı olduğu 10 Ekim Emek, Barış ve 
Demokrasi mitinginde bu ülkenin en büyük sivil 
katliamını yaşadık. 

Tüm bunlar olurken de İktidar, yargı nezdin-
de gazetecilerin tutuklanması da dahil, kamu-
oyunu bilgilendirmeye çalışan her türlü kurum 
ve kuruluşu susturmak için deyim yerindeyse 
elinden geleni ardına koymamış, bu durumdan 
Odalarımız da nasibine düşeni almıştır.” dedi.

ÖZDAĞ, “Ülkemizin ister kendi kararıyla ol-
sun, ister taşeron olarak belli destekler karşılı-
ğında Rusya ile ilişkilerin gerilmesi başta enerji 
olmak üzere pek çok sıkıntıyı beraberinde ge-

tirmiştir. Ülkemizin enerji alanında özellikle 
doğalgazda Rusya`ya bağlı olduğu da bilinen bir 
gerçektir. Türkiye`nin toplam elektrik üretimi-
nin 2014 yılında net %48`i, Ekim sonu itibarıyla 
da net yüzde 37`si doğalgazdan sağlanmıştır. 
Elektrik üretiminde ithal kaynak bağımlılığımız 
ise %63 ile %53 arasında salınım yapmaktadır.

Yüzde yüz yenilenebilir enerji üretiminin 
mümkün olduğu değerlendirmeleri yapılırken, 
nükleer güç santralları gibi pahalı ve riskli ya-
tırımlara neden gerek duyulduğunu sorguluyor, 
bundan kaçınılması gerektiğini yıllardır söylüyo-
ruz. Ülkemizin 48 bin megawatt saat rüzgar, 380 
milyar kilowatt saat güneş enerjisi potansiyeli ile 
bir cennet olduğunu her koşulda belirtiyoruz.” 

“Her açıdan dopdolu bir dönemi geride bıra-
kıyoruz. Öncelikli olarak Şube Yönetimi ve ça-
lışanlarından oluşan ekibimize ve sahada bize 
her zaman destek olan siz değerli üyelerimi-
ze, TMMOB ve EMO Genel Merkez Yönetimi ve 
çalışanlarına, TMMOB Samsun İl Koordinasyon 
Kurluna ve çalışmalarımıza etkin destek veren 
Meslek Odalarımıza, bölgemizde etkin çevre 
mücadelesi veren Çevre Platformlarına, bizle-
rin sesini topluma ulaşmasını sağlayan Samsun 
Yerel Basınına çok teşekkür ederim.

Barış, aydınlık ve huzur içerisinde, demokra-
tik ve özgürlükçü bir Türkiye özlemiyle verimli 
ve üretken bir genel kurul olması dileklerimle 
hepinize saygılarımı sunarım.” diyerek konuş-
masını sonlandırdı.

“İlk Genel Kurulunu 26 Aralık 1954 tarihinde 
gerçekleştiren Elektrik Mühendisleri Odası ku-
ruluşunun 61. yılını mesleki ve toplumsal mü-
cadelesini sürdürme kararlığı içinde kutluyor” 
diyerek konuşmasına başlayan Odamız Genel 
Başkanı Hüseyin Yeşil, “61 yıllık onurlu yürüyü-
şümüzün kilometre taşlarını ören değerlerimizi 
kaybettiğimiz tüm mücadele arkadaşlarımızı 
saygıyla anıyoruz.” dedi.

Öncelikle ülkemizin nükleer santrala ihtiyacı 
var mıdır sorusu sorulmalıdır diyen YEŞİL, “Bir 
nükleer santralin yapımı normal şartlarda 10 
yıl sürer. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`-
na bağlı TEİAŞ`ın 2023 yılı tüketim tahmini 415 
milyar kilovat saat (kWh), enerji üretimi ise 515 
milyar kWh öngörülmektedir. Yani 100 milyar 

kWh arz fazlası oluşacaktır. Ayrıca yenilenebilir 
enerji kaynakları maliyetleri hızla düşmekte-
dir. Güneş enerjisi tesislerinde megavat başına 
kuruluş bedeli 1.2 milyar dolar seviyesine düş-
müştür. Rüzgar santrallerinde ve büyük güçlü su 
santrallerinde bu rakam daha düşüktür. Nükleer 
santrallerde yatırım maliyeti ise megavat başı-
na 6 milyon dolardan fazladır.” dedi.

Son söz olarak, “Ülkemizin nükleer santral-
lardan elde edilecek elektrik enerjisine ihtiyacı 
yoktur. Nükleer santraller bir gereklilik değil, 
AKP`nin siyasi bir tercihidir” diye konuştu.

Konuk konuşmacı olarak; Mimarlar Odası 
Samsun Şubesi Başkanı İshak MEMİŞOĞLU, Çevre 
Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Özcan 
ÇOLUK, Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube 
Başkanı Hayati TOSUN, KESK Dönem Sözcüsü Suat 
YILDIZ,  ESM Samsun Şubesi Temsilcisi Tacettin 
AYDIN ve Terme Çevre Platformu (TERÇEP) adına 
Zekai ALTUNPALA konuşmalarını yapmıştır.

15. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Rapo-
ru, 15. Dönem Yönetim Kurulu Yazmanı Murat 
KARDAŞ ve Saymanı Adnan KORKMAZ tarafından 
okundu.

Oda Genel Kuruluna önerilmek üzere hazır-
lanan Şube Tahmini Bütçesi 15. Dönem Yönetim 
Kurulu Saymanı Adnan KORKMAZ tarafından su-
nulmuş ve oybirliği ile kabul edildi.

Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetçileri ve 
Oda Genel Kurulu Delege asıl ve yedek aday 
dilekçelerinin alınmasının ardından dilek ve te-
mennilere geçildi.

Üyelerimizden İhsan UYANIK, Mehmet Orhon 
ERGİN, İbrahim Deniz SAYGILI, Hüseyin Celil KU-
RADA ve EMO Genç üyelerimizden Tuğba DİK-
MEN söz alarak görüş ve dileklerini belirtti.

27 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimlerde 
Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetçileri ve Oda 
Genel Kurulu Delegeleri seçildi.

Yönetim Kurulumuzca ele alınan ve uygu-
lamaya konulan konular: 

5 Ocak 2016 – Şubemiz 16. Dönem Yönetim 
Kurulu üyeleri tarihinde ilk toplantısını yaparak 

görev dağılımını gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Mehmet ÖZDAĞ, Başkan Yardımcı-
lığına Adnan KORKMAZ, Yazmanlığa Murat KAR-
DAŞ, Saymanlığa Tarık TARHAN gelirken Yöne-
tim kurulu üyeleri de Ercan İŞCİ, Tamer BİLAL 
ve İbrahim Deniz SAYGILI’ dan oluştu. 

• 10 Ocak 2016- İstanbul’da yapılan Hasan 
Balıkçı Onur Ödülü Basın Açıklaması’na Mehmet 
ÖZDAĞ ve Adnan KORKMAZ katılmıştır.

• 28 Ocak 2016- Samsun Koza Şiddet Önle-
me ve İzleme Merkezi çalışanlarına Enerji Ve-
rimliliği ve Enerji Tasarrufu konusunda Mehmet 
ÖZDAĞ tarafından Eğitim verilmiştir.

• 16 Mart 2016- Ankara’da yapılan Enerji 
Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitici Eğitimi (BEP-
TR II yazılımı eğitimi) ne Esma UZER KARDAŞ ve 
Emin Arif ÖZKESEN katılmıştır.

• 19-20 Mart 2016- Ankara’da yapılan Koor-
dinasyon Kurulu Toplantısına Mehmet ÖZDAĞ ve 
Adnan KORKMAZ katılmıştır.

• 01-02-03 Nisan 2016- Ankara’da yapılan 
Merkez Genel Kuruluna Şube Delegelerimizin ve 
ayrıca Esma UZER KARDAŞ katılmıştır.

• 16 Nisan 2016- Ankara’ da yapılacan TM-
MOB Danışma Kurulu Toplantısına Mehmet Öz-
dağ ve Adnan Korkmaz katılmıştır.

• 26-29 Mayıs 2016- Ankara’da yapılan TM-
MOB 44. Olağan Genel Kuruluna Mehmet ÖZDAĞ 
ve Adnan KORKMAZ katılmıştır.

• 4 Haziran 2016- Ankara’da yapılan Koor-
dinasyon Kurulu Toplantısına Mehmet ÖZDAĞ, 
Adnan KORKMAZ, Tarık TARHAN ve Suat YILMAZ 
katılmıştır.

• 10 Haziran 2016- İzmir’de yapılan Test ve 
Ölçüm Çalıştayına Emin Arif ÖZKESEN katılmıştır.

• 25 Haziran 2016- Ankara’da yapılan Ener-
ji Daimi Komisyonu Toplantısına Mehmet ÖZDAĞ 
ve Tarık TARHAN katılmıştır.

• 18-19 Temmuz 2016 ve 25-26 Temmuz 
2016- Ankara’da yapılan Test Ölçüm Eğitimle-
rine Esma UZER KARDAŞ ve Emin Arif ÖZKESEN 
katılmıştır.

• 25 Eylül 2016- Ankara’da yapılan 2. Ko-
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ordinasyon Kurulu Toplantısına Mehmet ÖZDAĞ, 
Adnan KORKMAZ, Tarık TARHAN ve Suat YILMAZ 
katılmıştır.

• 1 Ekim 2016- Antalya’da yapılan Mesleki 
Denetim Çalıştayına Emin Arif ÖZKESEN katıl-
mıştır.

• 2 Ekim 2016- Antalya’da yapılan SMM Da-
imi Komisyonu Toplantısına Emin Arif ÖZKESEN 
katılmıştır.

• 19-22 Ekim 2016- Ankara’da yapılan Do-
kuz8Haber “Alternatif Medya ve Yurttaş Haber-
ciliği Eğitim”ine Mehmet Özdağ ve Esma Uzer 
Kardaş katılmıştır.

• 29 Ekim 2016- Ankara’da yapılan Başkan-
lar Toplantısına Mehmet Özdağ katılmıştır.

• 12 Kasım 2016- Çağdaş Yaşamı Destek-
leme Derneği tarafından Kars’ta ve 26 Kasım 
2016- İstanbul’da düzenlenen Enerji ve Çevre 
konulu panele konuşmacı olarak Mehmet ÖZ-
DAĞ görevlendirilmiştir.

• 26 Kasım 2016- Kocaeli’de yapılan EMO 
Kocaeli Şube Olağanüstü Genel Kuruluna Adnan 
KORKMAZ katılmıştır.

• 3 Aralık 2016- Bursa’da yapılan EMO Mali 
Çalıştayı’na Mehmet ÖZDAĞ ve Tarık TARHAN 
katılmıştır.

• 01-03 Aralık 2016- Bursa’da yapılan ELE-
CO 2016 Ulusal Elektrik, Elektronik ve Biyome-
dikal Mühendisliği Konferansına Mehmet ÖZDAĞ 
ve Tarık TARHAN katılmıştır.

• 07 Ocak 2017- Ankara’da yapılan Oda Da-
nışma Kurulu Toplantısına karar ekinde yer alan 
Genel Merkezden gönderilen Şube Danışma Ku-
rulu listesinde yer alan üyelerimiz (34 kişi) ka-
tılmıştır.

• 18-19 Ocak 2017- İzmir’de yapılan IV. 
Enerji Verimliliği Günleri Etkinliğine Mehmet 
ÖZDAĞ katılmıştır.

• 11 Şubat 2017- Ankara’da yapılan TMMOB 
Danışma Kurulu toplantısına Mehmet Özdağ ve 
Adnan Korkmaz katılmıştır.

• 22 Şubat 2017- Ankara’da yapılan BEP-
TR 2 Versiyon Eğitimi’ ne Emin Arif Özkesen ve 
Esma Uzer Kardaş katılmıştır.

• 8-9 Mart 2017- İstanbul’da yapılan Nükle-
er Zirvesine Mehmet ÖZDAĞ katılmıştır.

• 23-26 Mart 2017- Tüm Fuarcılık Yapım 
A.Ş.  tarafından hazırlanan Samsun İnşaat Fuarı 
2017 ‘ye Şubemiz olarak katılım sağlanmıştır. 

• 1 Nisan 2017- Sinop’ta yapılan Nükleer ve 
Hukuk Sempozyumu’na Mehmet Özdağ ve Ad-
nan Korkmaz katılmıştır.

• 22 Nisan 2017- Ankara’da yapılan 4. Ko-
ordinasyon Kurulu Toplantısına Mehmet ÖZDAĞ, 
Adnan KORKMAZ ve Suat YILMAZ katılmıştır.

• 25-28 Nisan 2017- Ankara’da düzenlenen 
BEP-TR (I-II) Eğitici Eğitimlerine Esma UZER 

KARDAŞ katılmıştır.
• 5 Mayıs 2017- Ankara’da yapılan SMM Dai-

mi Komisyon Toplantısına Tamer BİLAL katılmış-
tır.

• 19 Mayıs 2017- Kıbrıs’ta düzenlenen KT-
MMOB Enerji Sempozyumuna Mehmet ÖZDAĞ 
katılmıştır.

• 7 Temmuz 2017- İzmir’de düzenlenen 
SMM Daimi Komisyonu Toplantısına Hüseyin Ce-
lil KURADA katılmıştır.

• 22 Temmuz 2017- 2006 yılında Sinop’ta 
Nükleersiz Yaşam Şenliğinde yaşamını yitiren 
Soner, Öner ve Güneş için Sinop’ta düzenlenen 
anma törenlerine Mehmet ÖZDAĞ katılmıştır.

• 26-28 Temmuz 2017- Sinop’ta düzenle-
nen Soner, Öner ve Güneş’i Anma Etkinliğine 
Mehmet ÖZDAĞ katılmıştır.

• 22 Ağustos 2017- Nükleer Enerjinin ne ül-
kemizin ne de dünyanın enerji ihtiyacına sür-
dürürebilir bir katkı sağlamayacağı ve  taşıdığı 
büyük riskler gözönüne alınarak Nükleer Enerji 
Karşıtlığının üyelerimize ve EMO Gençlerimize 
daha iyi anlatılabilmesi amacıyla Yeni İnsan Yayı-
nevi tarafından hazırlanan Yeşil Politika Kitaplığı 
Serisi “Nükleer Enerji Çözüm Değil”, “Çernobil 
Halk Mahkemesi” ve “Nükleer Felaketlerle Yaşa-
mak” kitaplarından toplam 700,00 (yediyüz) TL 
tutarında 30 takım alınarak şube kütüphanesinde 
bulundurulması ve özel günlerde EMO Gençlere, 
Üyelerimize hediye edilmesine ve gerektiğinde 
ücreti karşılığında satılmasına karar verilmiştir.

• 22 Ağustos 2017- 12 Eylül 1980 faşist as-
keri darbesi sürecinde kıyıma uğrayanları an-
mak; ülkemizde emek, demokrasi, insan hakları 
ve toplumsal barış mücadelesine destek olmak 
amacıyla düzenlenen etkinliklere (söyleşi, mü-
zikdinletisi ve resim sergisi) katılınmasına karar 
verilmiştir.

• 06 Ekim 2017- Şubemizde Şube Danışma 
Kurulu Toplantısı yapılmıştır.

• 27 Ekim 2017- İzmir’de düzenlenen Elekt-
rik Tesisat Kongresine Tamer BİLAL ve Emin Arif 
ÖZKESEN katılmıştır.

• 03-05 Kasım 2017- Antalya’da yapılan 
YEKSEM - IX. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Sempozyumu ve Sergisi’ne  Tamer BİLAL katıl-
mıştır.

• 11 Kasım 2017- Ankara’da yapılan TMMOB 
Danışma Kurulu Toplantısına Mehmet ÖZDAĞ 
katılmıştır.

• 22-23 Aralık 2017- Ankara’da yapılan TM-
MOB Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eği-
timi Sempozyumuna ve 6. Koordinasyon Kurulu 
Toplantısına Mehmet ÖZDAĞ, Adnan KORKMAZ 
ve TarıkTARHAN katılmıştır.

• 27 Aralık 2017- Şube Danışma Kurulu Top-
lantısı yapılmıştır.

2.3. ŞUBE GÜNCEMİZ

• 6 Ocak 2016 - 1 Ocak 2016`dan itibaren ge-
çerli olmak üzere açıklanan yeni elektrik tarife-
sinde uygulanan karartma aralandı. Torba haline 
getirilen elektrik faturasındaki yeni yıl zammının 
enerji maliyetinden değil dağıtım şirketlerine yapı-
lan aktarımlardan kaynaklandığını saptayan EMO`-
nun 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturasındaki 
değişimi de gösteren yeni yıl tarifesi ve tarifeye 
ilişkin mevzuat incelemesi hakkında basın açıkla-
ması yapıldı.

• 28 Ocak 2016 - Şube Başkanımız Mehmet ÖZ-
DAĞ tarafından Samsun Valiliğinin daveti üzerine, 
Koza Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü 
çalışanlarına Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu 
konulu konferans verildi.

• 29 Ocak 2016 - Uğur Mumcu Adalet ve Öz-
gürlük Haftası Etkinlikleri kapsamında Şubemiz ve 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Samsun Şubesi 
ile birlikte `İktidar ve Basın İlişkileri` konferansı, 
Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet 
ABAKAY`ın katılımıyla gerçekleştirildi.

• 11 Mart 2016 - EMO, Japonya’daki Fukuşima 
Santralı’nda yaşanan nükleer felaketin 5. yıldönü-
münde Nükleer Enerji Raporu’nu kamuoyuna sun-
du. Raporda, Japon-Fransız ortak konsorsiyumuna 
verilen Sinop Nükleer Güç Santralı için pahalı ve 
kamu zararına anlaşmalara imza atıldığı ortaya ko-
nuldu. Konu ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

• 12 Mart 2016 - Şubemiz ve Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği Samsun Şubesi olarak Şube-
mizde `Çevre Mücadelesi ve Kadın` konulu panel 
düzenlendi.

• 20 Nisan 2016- 19. İnternet Haftası kapsa-
mında Doç. Dr. Mustafa Akgül‘ün konuşmacı olarak 
katıldığı `Türkiye`de İnternet Neredeyiz? Ne Yap-
malı?` konulu konferans düzenlendi.

• 27 Nisan 2016- Şubemiz Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet ÖZDAĞ, TBMM‘de görüşülen kayıp ve 
kaçak bedeli başta olmak üzere tarifelerle ilgili dü-
zenlemeler yapan tasarıya ilişkin açıklama yaptı.

• 30 Nisan 2016- Medyanın deneyimli isimle-
rinden gazeteci ve yazar Nazım Alpman`ın, kitabı 
`Ahlak Islatan-Medya Hikayeleri` ile katıldığı bir 
söyleşi düzenlendi.

• 13 Mayıs 2016- 13 Mayıs 2014 tarihinde So-
ma’da meydana gelen ve 301 maden emekçisinin 
ölümüne neden olan madenci cinayetinin yıl dönü-
münde Şubemiz tarafından yazılı basın açıklaması 
yapıldı.

• 20 Mayıs 2016- Ordu İl Temsilciliğimizde, 
Elektronik Mühendisi Seyit ÇANKAYA`nın sunumuy-
la `Güneşten Elektrik Üretim Tekniği, İlgili Mev-
zuat ve Maliyetler` konulu konferans düzenlendi. 
Konferans öncesinde YEDAŞ İl Koordinatörü ve Eski 
Ordu İl Temsilcimiz Ümit Yaşar KIŞLA ziyaret edildi.
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• 21 Mayıs 2016- Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Samsun Şubesi, Samsun Akademik Eleman-
lar Derneği, Eğitim-Sen Samsun Şubesi ve Şubemiz 
tarafından Prof. Dr. Nilgün CENGİZ ve Av. Barış Çİ-
LİNGİR`in konuşmacı olarak katıldığı `Üniversite 
ve Özgürlükler Meselesi` konulu forum düzenlendi.

• 21 Mayıs 2016- Şubemiz ve Merzifon MERÇEP 
tarafından EMO Enerji Koordinatörü Olgun SAKAR-
YA ve Elektronik Mühendisi Seyit ÇANKAYA`nın ko-
nuşmacı olarak katıldığı `Güneşten Elektrik Üretim 
Tekniği` konulu konferans düzenlendi. 

• 30 Haziran 2016- Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi, TRT’nin yeni bandrol kesintisi uy-
gulaması ile ilgili açıklama yaparak, AKP’nin kendi-
sine yandaş olmayan basın kuruluşlarını susturmaya 
çalışırken, kamu yayıncılığından çıkarıp iktidarın 
sesi haline getirdiği TRT’yi adeta “Deli Dumrul” 
vergileriyle beslediğini kaydetti. EMO’nun yaptığı 
hesaplamaya göre, bandrol kesintisi uygulamasının 
genişletilmesi nedeniyle, cep telefonlarının yüzde 
6, bilgisayar ve tabletlerin yüzde 2 oranında zam-
lanması beklenirken, yalnızca bu kalemler üzerin-
den TRT’ye aktarılacak kaynak 600 milyon lirayı 
bulacağı belirtildi.

• 2 Temmuz 2016- Yeni elektrik tarifesini in-
celeyen Elektrik Mühendisleri Odası, yapılan basın 
açıklaması ile AKP iktidarının elektrik dağıtım şir-
ketlerine kaynak aktarımı için her yolu denediğini 
ve bu doğrultuda şirketlerin pahalı elektrik satışını 
sübvanse ettiğini ortaya koydu. Buna göre, 1 Tem-
muz 2016’da yürürlüğe konulan yeni tarifeyle TE-
TAŞ’ın fiyatları Temmuz 2011’den bu yana en düşük 
düzeye kadar çekilirken, TETAŞ’ın ne bu indirimi 
ne de Nisan 2016’daki indirimi tüketicilere yansı-
tılmadığı belirtildi.

• 28 Ekim 2016- Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
93. Yıldönümü anısına `Cumhuriyet ve Aydınlan-
ma` konulu söyleşi yapıldı. Elektrik Mühendisleri 
Odası Samsun Şubemiz, Aydınlanma Hareketi ve 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Samsun Şubesi 
tarafından düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak 
Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü Ali Rıza AYDIN 
katıldı.

• 22 Kasım 2016- Odamız Genel Merkez Müdürü 
Emre METİN tarafından sunulan A Tipi Muayene Ku-
ruluşu / Personel Belgelendirme Kuruluşu olmanın 
üyelere yansıması ile ilgili bilgilendirme toplantısı 
yapıldı.

• 1 Aralık 2016- Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Samsun Şubesi, Adana’da özel bir yurtta 12 
kişinin yaşamını yitirdiği yangın ile ilgili açıklama 
yaptı. Yangın güvenliğine ilişkin önlemleri içeren 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetme-
lik, EMO’nun tüm itirazlarına rağmen bu yurt gibi 
yüksekliği 21,5 m. nin altında kalan kurum binala-
rında otomatik yangın algılama sistemlerini muaf 
tutmuştur. Bu yönetmelik ile ilgili EMO`nun açtığı 
dava, ilgili bakanlığın ve idarenin mahkeme karar-
larını uygulamaması ve ısrarlı itirazları nedeniyle 
dokuz yıldır sonuçlanmamıştır. Şu anda EMO’nun 
açtığı dava karar düzeltme aşamasındadır. 

• 17 Aralık 2016- EAE Elektroteknik A.Ş. firması 
tarafından `Standartlar Işığında Modüler Alçak Ge-
rilim Pano Sistemleri` konulu seminer üyelerimiz 
ve EMO Genç üyelerimizin katılımlarıyla şubemizde 
yapıldı.

• 19 Aralık 2016- Şubemiz Olağan Denetlemesi 
Giyasi GÜNGÖR, Ahmet Turan AYDEMİR, Naci BAS-
MACI ve Ahmet YILMAZ`ın katılımlarıyla gerçekleş-
tirildi.

• 23 Aralık 2016- Şube Yönetim Kurulu Başka-
nımız Mehmet ÖZDAĞ Radyo Gerçekte Gülsüm UR-
FALI’nın hazırlayıp sunduğu Gerçek Gündem Prog-
ramının konuğu oldu. Programda enerji sektöründe 
yaşanan gelişmelere ve doğalgaz krizine ilişkin ge-
lişmeler değerlendirilirken çözüm önerileri üzerin-
de duruldu.

• 23 Aralık 2016- Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
ÖZDAĞ, doğalgazla elektrik üreten santrallara gaz 
verilememesiyle birlikte baş gösteren elektrik sı-
kıntısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. ÖZDAĞ 
açıklamada elektrik üretiminde yaşanan sıkıntıyı 
ortaya koyarken elektrik fiyatlarının fahiş düzey-
lere tırmandığına dikkat çekti. ÖZDAĞ, `Havaların 
soğuması dışında olağanüstü bir gelişme olmaması-
na rağmen bugün Türkiye, uygulanan enerji politi-
kaları nedeniyle karanlığın eşiğine sürüklenmiştir` 

dedi.
• 5 Ocak 2017- Düşevi Sanat Merkezin`de ̀ Tür-

kiye`nin Enerji Görünümü ve Kimin İçin Enerji` ko-
nulu söyleşi konuşmacı olarak Şubemiz Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet ÖZDAĞ`ın katılımıyla yapıldı. 

• 13 Ocak 2017- Şubemizde `TT`mi TN` mi? 
Elektrik Topraklama Tesislerinde Doğru Bilinen Yan-
lışlıklar` konulu seminer yapıldı. Musa ÇEÇEN‘in 
sunumuyla gerçekleştirilen seminerde Topraklama 
sistemlerinde doğru bilinen yanlışlar ele alındı. 
Topraklama ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken 
hususlar belirtildi.

• 24 Ocak 2017- Uğur Mumcu Parkında Adalet 
ve Demokrasi Haftası nedeniyle Gazeteci-yazar 
Uğur Mumcu ile Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ku-
rucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer AKSOY yapı-
lan basın açıklaması ile anıldı.

• 24 Ocak 2017- Uğur Mumcu anısına Samsun 
Öğretmenevinde Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Or-
han Bursalı‘nın konuşmacı olarak katıldığı `Nasıl 
Bir Ülkede Yaşıyoruz? Biz Ne Yapmalıyız?` başlıklı 
konferans Odamız Genel Başkanı Hüseyin Yeşil`in 
de katılımıyla düzenlendi. Elektrik Mühendisleri 

Odası Samsun Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Samsun Şubesi, Samsun Akademik Eleman-
lar Derneği, Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sen-
dikası Samsun Şubesi ve Samsun Eğitim Derneği ile 
ortaklaşa yapılan etkinliğe geniş katılım sağlandı.

• 27 Ocak 2017- Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi yaptığı yazılı basın açıklamasıyla, 
Turkcell ve Telekom‘un 4.5N lisans ihalesi kapsa-
mındaki ödemelerinin de aralarında bulunduğu 
devlet alacaklarına yönelik getirilen sabit kur uy-
gulamasına tepki gösterdi. Bir nevi borçlulara af 
niteliğindeki bu uygulamadan kimlerin yararlandı-
rılacağını soran EMO; ilacı yurtdışından gelen has-
talardan katılım payının bile dalgalı kur üzerinden 
alındığına dikkat çekerek, OHAL ve adaletsiz uygu-
lamaların biran önce son bulmasını istedi.

• 7 Şubat 2017- şubemiz; aralarında PTT, Tele-
kom, Türksat, BOTAŞ, TPAO ve Eti Maden’in de bu-
lunduğu 11 kamu kuruluşu ve birçok arazinin Varlık 
Fonu’na devredilmesine tepki gösterdi. Bu ülkenin 
varlıklarının sahipsiz olmadığı vurgulanan açıkla-
mada, “Kamu kaynaklarını dilediği gibi kullanmak, 
yandaşlara aktarımlar yapmak, kamu hisselerini 
ipotek ettirerek para bulmak, piyasalara kimlerin 
çıkar elde edeceği bilinmeyen müdahaleler ve ma-
nipülasyonlarda bulunmak anlamına gelen Varlık 
Fonu’na yapılan bu aktarımlar kabul edilemez” 
denildi.

• 25 Şubat 2017- Şubemiz tarafından Bu Bir 
Siyasi Parti Meselesi Değildir! başlıklı basın açıkla-
ması yapıldı.

• 9-11 Mart 2017- İstanbul Teknik Üniversitesi 
- İTÜ Temiz Enerji Günleri TEG-2017 Yapıldı. İTÜ 
Elektrik Mühendisliği Kulübü öğrencileri tarafın-
dan düzenlenen Temiz Enerji Günleri etkinliğinde, 
Şube Başkanımız Mehmet ÖZDAĞ`da Türkiye’deki 
Enerji Politikalarına Genel Bir Bakış konulu sunumu 
ile Odamız adına katılım sağladı. Etkinlikte enerji 
politikaları hakkında geçmişten günümüze genel 
bir değerlendirme yapılmasının yanısıra rüzgar ve 
güneş enerjisinin dünya ve ülkemiz açısından po-
tansiyeli değerlendirilerek, bu alandaki yatırımlara 
da değinildi. Ayrıca enerji verimliliği konusunda da 
bir oturum düzenlendi.



Ocak 2016 - Aralık 201716. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

16 17

• 6 Temmuz 2017- Şube Başkanımız Mehmet 
Özdağ; binaların çatılarına ruhsat izni aranmadan 
güneş panelleri kurulabilmesini kolaylaştıran Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı Planlı Alan-
lar İmar Yönetmeliği hakkında Halk Gazetesine 
açıklamalarda bulundu. 

• 14 Temmuz 2017- Şubemizde Üyemiz Mu-
hammet Ali YÜCEL tarafından “Güneş Enerji Sant-
ralleri ve Kabullerde Dikkat Edilecek Hususlar” se-
mineri verildi.

19 Temmuz 2017- Oger Grubu’nun aldığı borç-
ları ödememesiyle hisselerini rehin bıraktığı Türk 
Telekom’a yansıyan borç krizinin çalışanlara fatura 
edilmesine yönelik gelişmeler EMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin YEŞİL ve EMO Samsun Şube Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet ÖZDAĞ’ın Samsun’da 
yaptığı basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. 
Açıklamada bugüne kadar Türk Telekom üzerinden 
nemalanan şirketin yarattığı mali krizin faturasını 
çalışanlara kesmeye kalkmasının kabul edilemez 
olduğu vurgulandı.

• 01 Kasım 2017- EMO Samsun Şubesi ve Sam-
sun Tabip Odası Yönetim Kurulu ortak bir basın 
toplantısı düzenleyerek, yaz saati ile ilgili Resmi 
Gazete`de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 
Torba Yasa`ya Plan ve Bütçe Komisyonu`nda ekle-
nen yaz saatine ilişkin düzenlemeyi değerlendiren 
bir açıklama yaptı. “Yaz Saati Oyunlarında Yeni 
Perde, Kamuoyu yanıltılıyor!, Halkın Sağlığıyla Oy-
nanıyor” denilen açıklamada, saat ayarlarıyla ilgili 
yapılan oyunlara tepki gösterilerek, normal saat 
uygulamasına dönülmesi istendi. 

• 21 Kasım 2017- Şubemiz Başkanı Mehmet ÖZ-
DAĞ tarafından; “Elektrik Yangınlarının Olası Ne-
denleri ve Basit Korunma Yöntemleri” konulu basın 
açıklaması yapıldı. Basın açıklaması yapıldıktan 

sonra Şube Yönetim Kurulu üyemiz Elk. Müh. Tamer 
Bilal tarafından kaçak akım şalter kontrol cihazı ile 
basın mensuplarına uygulamalı tesisat kontrolü ör-
neği gösterildi.

• 24-25 Kasım 2017- Şubemiz Olağan Denetle-
mesi Giyasi GÜNGÖR, Naci BASMACI ve Ahmet Tu-
ran AYDEMİR`in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

• 28 Aralık 2017- EMO Samsun Şube Yönetim 
Kurulu, Elektrik Mühendisleri Odası`nın kuruluşu-
nun 63. Yılı, Samsun Şubesinin 30. yılı nedeniyle bir 
basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada, elekt-
rik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendis-
lerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Açıklama-
da, `EMO üyeleri arasında %18, şube genelinde ise 
%15’leri aşan işsizlik oranına dikkat çekildi.

EMO Samsun Şubesinin 30 yıldır kentine ve üye-
lerine ve EMO üyesi adayı gençlerine sahip çıkılmak 
için her türlü çabanın sergilediğini belirtilen açık-
lamada, Kırsal Alan Okullarına Kütüphane Projesi 
ile de çağdaş ve bilimsel ve laik bir eğitim için ya-
pılan çalışmalar anlatıldı. 

EMO Samsun Şubesinin, TMMOB Samsun İl Ko-
ordinasyonu olarak yürütmekte olduğu  mühendis-
lik, mimarlık ve şehir plancılığı alanlarında yaptığı 
çalışmaların yanı sıra Samsun’da emek ve demok-
rasiden yana her kesimin buluşma noktası olduğu 
belirtildi.

Öte yandan Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) 
olarak da son dönemde Canik Belediyesi’nin Meşe 
Tesisleri olarak bilinen alanda doğal orman dokun-
sunu yok etme çabalarına karşı verilen mücadele-
ler anlatıldı.

Açıklamada teknolojik bağımlılık olarak adlan-
dırılabilecek olan sorunlar yumağının temelinde 
ülkemizin içine sokulduğu üretimsiz ekonomi anla-
yışı ve sorunların dile getirilmesinden bile korkan, 
baskıyla toplumu susturmaya çalışan siyasal iklim 
ve yönetim anlayışı yatmaktadır denildi.

2.3.1. SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

vEZİRKÖPRÜ GÖL ORTAOKULU
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şu-
besi,  Vezirköprü‘nün Göl Ortaokulu öğrencilerinin, 
24-25 Mayıs 2016 tarihinde okullarında düzenlene-
cek TÜBİTAK Bilim Fuarına robotik uygulama proje-
leri hazırlayabilmeleri için şube üyelerine yardım 
çağrısı yaparak sosyal sorumluluk projesi başlattı.

• 22 Mart 2017- Şubemizde konuşmacı olarak 
TMMOB Yapı Denetim Çalışma Grubu Bşk. V. ve 
EMO Yapı Denetim Daimi Komisyon Başkanı Şükrü 
Güner`in katılımıyla `Yapı Denetim Sisteminin So-
runları ve Çözüm Önerileri` konulu sunum yapıldı.

• 28 Mart 2017- Yapılan basın açıklamasıyla, 
Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkezinin Mü-
hendislik İstihdamı ve Mesleki Alan Araştırması, 
EMO üyesi elektrik, elektronik, elektronik haber-
leşme, kontrol ve otomasyon, elektrik-elektronik 
ve biyomedikal mühendislerinde işsizliğin yüzde 
18.7`ye tırmandığı, işsizlerin çoğunluğunun 31 yaş 
ve altındaki genç mühendisler olduğu belirlendiği 
ve araştırma kadın mühendislerde işsizlik oranının 
daha yüksek olduğunu, ayrıca emekli mühendisle-
rin de halen iş arayarak iş gücü arzı oluşturdukları-
nı saptadığı belirtildi.  

• 30 Mart 2017- Üyemiz Cem KÜKEY‘in ilk kita-
bı `Şimdi Mezarına Gelebilirim` çıktı. CYDD Sam-
sun Şubesi ve Şubemiz üyelerinin de katılımlarıyla 
Ada Kafede Söyleşi ve İmza Günü yapıldı.

• 1 Nisan 2017- Türkiye Barolar Birliği (TBB) 
Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından Si-
nop’ta düzenlenen Nükleer ve Hukuk Sempozyu-
muna katılım sağlandı.

• 8 Nisan 2017- Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Genel Başkan Yardımcısı Gülsün KAYA`nın 
konuşmacı olarak katıldığı `Laik ve Bilimsel Eği-
tim` konulu konferans düzenlendi. Çağdaş Yaşa-
mı Destekleme Derneği Genel Başkan Yardımcısı 
Gülsün KAYA`nın konuşmacı olarak katıldığı `Laik 
ve Bilimsel Eğitim` konulu konferans düzenlendi. 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Dü-
şünce Derneği, Eğitim-Sen, Eğitim- İş, Cumhuriyet 
Kadınları Derneği, Samsun Eğitim Derneği, Türk 
Üniversiteli Kadınlar Derneği, Akademik Eleman-
lar Derneği Samsun, Atakum Gönüllüleri Derneği, 
Köy Enstitüleri Oluşumu Derneği, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği, 19 Mayıs Lisesi Mezunları 
Derneği, Türk Tabipler Birliği Samsun, Maarif Koleji 
Mezunları Derneği, Ticaret Lisesi Mezunları Derneği 
ve Şubemiz tarafından düzenlenen konferansa ge-
niş katılım sağlandı.

• 12 Nisan 2017- Bilgisayar Mühendisleri Odası 
ve Şubemiz tarafından “Her Yönüyle SEÇSİS” Kon-
feransı düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak 
Birkan SARIFAKIOĞLU (Bilgisayar Mühendisleri Oda-
sı SEÇSİS Çalışma Grubu) katıldı. 

• 19-20 Nisan 2017- Şubemiz Olağan Denetle-
mesi Giyasi GÜNGÖR, Naci BASMACI ve Barış ÇO-
RUH`un katılımlarıyla gerçekleştirildi.



Ocak 2016 - Aralık 201716. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

18 19

Öğrencilerin fuar öncesi proje geliştirebilmele-
ri için kısa sürede harekete geçilerek EMO Samsun 
Şube üyelerinin ve çevrenin desteği ile robot set-
leri temin edildi.

14 Nisan 2016- Şube Başkanımız Mehmet ÖZ-
DAĞ, Yönetim Kurulu Üyemiz ve TMMOB İKK Sekre-
teri Adnan KORKMAZ, Yönetim Kurulu Üyemiz Er-
can İŞÇİ ve Kadın Üye Komisyonu Başkanımız Aynur 
DOĞDAŞ AGİT ile birlikte  öğrencilere robot setleri 
teslim edildi.

Şube Başkanı Mehmet ÖZDAĞ teslim öncesinde 
Göl Ortaokulu ve Göl Lisesi öğrencilerine Enerji ta-
sarrufu ve Enerji Verimliliği konusunda da sunum 
yaptı. 

10 Mayıs 2016- Göl Ortaokulu öğrencilerinin ha-
zırladığı projelerden oluşan TUBİTAK destekli Bilim 
Fuarı, Teknoloji Tasarım ve Resim sergisi davetiye-
sini sunmak üzere; Göl Ortaokul Müdürü Savaş AVCI 
ve Fen Bilimleri Öğretmeni İrfan GÜMÜŞ`ün yanısı-
ra Göl Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Nurul-
lah TOK Şube Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek 
tüm EMO üyelerini Bilim Fuarı ve Bilim Şenliğine 
davet ettiler.

24 Mayıs 2016- Vezirköprü Göl Ortaokulu öğren-
cilerinin hazırladığı projelerden oluşan TUBİTAK 
destekli Bilim Fuarı, Teknoloji Tasarım ve Resim 
Sergisine katıldık.

ÇAKIRLI İLK vE ORTA OKULU
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

26 Mayıs 2017 tarihinde Şubemiz Kadın Komisyo-
nu ve Ordu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü 
ile ortak olarak başlatılan `Kırsal alan okullarına 
kütüphane` projesi ile Ordu`nun Aybastı İlçesi`n-
deki Çakırlı İlk ve Orta Okulu`na topladığımız 1400 
kitap teslim edildi.

 Gerçekleştirilen proje kapsamında ilk ve orta 
okul düzeyinde hikaye, roman, tarih bilim kitapla-
rı, TEOG hazırlık test kitapları toplandı. Kitap top-
lama işlemi sonunda toplanan kitaplar  Ordu‘nun 
Aybastı İlçesi‘ndeki Çakırlı İlk ve Orta Okulu‘na gö-
türüldü ve kütüphanemiz kuruldu.

 EMO Kadın Komisyonu üyeleri olan proje koordi-
natörü Asiye ÖZDAĞ, Derya SAÇIN, Hülya ANAKÖK, 
Esin AKSOY, Zerrin ÇELİKÖZ ve Esma Uzer KARDAŞ 
toplanan kitapları paketlenmesini gerçekleştirdi. 

Kampanya kapsamında toplanan kitaplar tek 
tek liste haline getirildi ve poşetlendi. Her bir po-

şetin üzerine ne tür kitaplar olduğu ve kitap isimle-
ri yapıştırıldı. Proje kapsamında 700 kitap toplan-
masının hedeflendiğini belirten proje koordinatörü 
Asiye Özdağ, özellikle kırsal bölgelerde bulunan 
okullarda kitap ve kütüphane ihtiyacının olduğunu 
söyleyerek, “Bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağ-
lamak için böyle bir proje başlattık. Projemiz kap-
samında her yaş grubundan vatandaşlarımız gelip 
kitap bağışında bulunuyorlar. Biz herkesi projeye 
dahil olup kitap bağında bulunmaya davet ediyo-
ruz. Proje ile amacımız dezavantajlı bölgelerde 
yaşayan çocuklar için fırsat eşitliğini sağlamak. 
Onların sahip oldukları potansiyellerini kullanıp 
dışa vurmalarına yardımcı olmak. Kurulacak kütüp-
hanelerle onların bilgi ve bilime daha çok yönel-
melerini sağlamak. Biz inanıyoruz ki Anadolu‘nun 
her köşesinden nice Nobel Kimya Ödülü kazanan 
Aziz SANCAR‘lar çıkabilir. Bu ülkenin çocuklarının 
ve gençlerinin böyle başarılar elde edeceklerine 
inancımız tam” dedi.

KUBİLAY İLKOKULU
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

EMO Samsun Şube Kadın Komisyonu olarak; 
“Kırsal Alan Okullarına Kütüphane” sosyal sorumlu-
luk projemizin birinci fazını tamamladıktan sonra, 
projenin ikinci fazı devam ediyor.

Bu fazda iki okulumuza destek vermeyi planlı-
yoruz. 

Okullarımızdan birini şehir merkezinde olması-
na rağmen okulun fiziksel şartları ile veli ve öğ-
renci profilini göz önünde bulundurularak Kubilay 
İlkokulu olarak belirledik.

Kampanya kapsamında kitaplar toplanmaya 
başlandı. Kütüphane tadilatları tamamlandı.

2.4. EĞİTİMLER
2.4.1. MİSEM EĞİTİMLERİ

• 29 Ocak 2016- Ço-
rum İl Temsilciliğimiz-
de Elektrik Tesislerinde 
Topraklamalar Yetkilen-
dirme Belgesi yenileme 
eğitimi yapıldı.

• 25-27 Şubat 2016 
- Şubemizde MİSEM kap-
samında Elektrik Tesis-
lerinde Topraklamalar 

Eğitimi yapıldı. Kenan SOYKAN’ın anlatımıyla yapı-
lan eğitime 14 üyemiz katılım sağladı.

• 24-25-26 Mart 2016- Şubemizde MİSEM kapsa-
mında YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi 
yapıldı. Kenan SOYKAN’ın anlatımıyla yapılan eği-
time 19 üyemiz katılım sağladı.

• 28-30 Nisan 2016- Şubemizde Enerji Kimlik 
Belgesi Uzmanı Eğitimi verildi. Şubemiz Müdürü 
Emin Arif ÖZKESEN tarafından verilen eğitime üye-
lerimizin haricinde diğer meslek odası üyelerinden 
de katılım oldu.

• 13-14-15 Mayıs 2016-  Şubemizde MİSEM kap-
samında Bilirkişilik/Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğiti-
mi yapıldı. Sırdaş KARABOĞA’nın anlatımıyla yapı-
lan eğitime 12 üyemiz katılım sağladı.

• 26-28 Mayıs 2016- Şubemizde MİSEM kapsa-
mında Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eğitimi 
yapıldı. Kenan SOYKAN’ın anlatımıyla yapılan eği-
time 19 üyemiz katılım sağladı.

• 23-24-25 Haziran 2016- Şubemizde MİSEM 
kapsamında YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu 
Eğitimi yapıldı. Kenan SOYKAN’ın anlatımıyla yapı-
lan eğitime 18 üyemiz katılım sağladı.

• 29-30 Eylül-1 Ekim 2016- Şubemizde MİSEM 
kapsamında Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 
Eğitimi yapıldı. Kenan SOYKAN’ın anlatımıyla yapı-
lan eğitime 12 üyemiz katılım sağladı. 

• 03-04-05 Kasım 2016-  Şubemizde MİSEM kap-
samında YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eği-
timi yapıldı. Kenan SOYKAN’ın anlatımıyla yapılan 
eğitime 17 üyemiz katılım sağladı.

• 1-2-3 Aralık 2016- Şubemizde MİSEM kapsa-
mında Elektrik SMM Eğitimi yapıldı. Kenan SOY-
KAN’ın anlatımıyla yapılan eğitime 24 üyemiz ka-
tılım sağladı.

• 22-23-24 Aralık 2016- Şubemizde MİSEM kap-
samında Elektrik SMM Eğitimi yapıldı. Kenan SOY-
KAN’ın anlatımıyla yapılan eğitime 22 üyemiz katı-
lım sağladı.

• 26-27-28 Ocak 2017- Şubemizde MİSEM kap-
samında Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eğiti-
mi yapıldı. Kenan SOYKAN’ın anlatımıyla yapılan 
eğitime 16 üyemiz katılım sağladı.

• 16-17-18 Şubat 2017- Şubemizde MİSEM kap-
samında Elektrik SMM Eğitimi yapıldı. Kenan SOY-
KAN’ın anlatımıyla yapılan eğitime 28 üyemiz katı-

lım sağladı.
• 09-10-11 Mart 2017- Şubemizde MİSEM kap-

samında Elektrik SMM Eğitimi yapıldı. Kenan SOY-
KAN’ın anlatımıyla yapılan eğitime 18 üyemiz katı-
lım sağladı.

• 30-31 Mart 1 Nisan 2017- Şubemizde MİSEM 
kapsamında YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu 
Eğitimi yapıldı. Kenan SOYKAN’ın anlatımıyla yapı-
lan eğitime 29 üyemiz katılım sağladı.

• 12-13-14 Nisan 2017- Şubemizde MİSEM kap-
samında Elektrik SMM Eğitimi yapıldı. Kenan SOY-
KAN’ın anlatımıyla yapılan eğitime 15 üyemiz katı-
lım sağladı.

• 27-28-29 Nisan 2017- Şubemizde MİSEM kap-
samında Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eğiti-
mi yapıldı. Kenan SOYKAN’ın anlatımıyla yapılan 
eğitime 10 üyemiz katılım sağladı.

• 1 Mayıs 2017- Şubemizde MİSEM kapsamında 
Elektrik SMM Eğitimi yapıldı. Kenan SOYKAN’ın an-
latımıyla yapılan eğitime 15 üyemiz katılım sağladı.

• 15 Haziran 2017- Şubemizde MİSEM kapsamında 
Elektrik SMM Eğitimi yapıldı. Kenan SOYKAN’ın anla-
tımıyla yapılan eğitime 10 üyemiz katılım sağladı.

• 3 Temmuz 2017, 10 Temmuz 2017 ve 24 
Temmuz 2017- Şubemizde BEP-TR II Oryantasyon 
Eğitimi yapıldı.

• 21-22 Temmuz 2017- Ordu İl Temsilcilimizde 
MİSEM kapsamında Elektrik İç Tesislerinin Denetimi 
ve Raporlama Eğitimi yapıldı. Serdar PAKER’in anla-
tımıyla yapılan eğitime 18 üyemiz katılım sağladı.

• 21-22-23 Eylül 2017- Şubemizde MİSEM kap-
samında Elektrik SMM Eğitimi yapıldı. Kenan SOY-
KAN’ın anlatımıyla yapılan eğitime 19 üyemiz katı-
lım sağladı.

• 28-29-30 Eylül 2017- Şubemizde MİSEM kap-
samında Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme So-
rumluluğu Eğitimi yapıldı. Kenan SOYKAN’ın anlatı-
mıyla yapılan eğitime 19 üyemiz katılım sağladı.

• 05-06-07 Ekim 2017- Şubemizde MİSEM kap-
samında Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eğiti-
mi yapıldı. Kenan SOYKAN’ın anlatımıyla yapılan 
eğitime 18 üyemiz katılım sağladı.

• 02-03-04 Kasım 2017- Şubemizde MİSEM kap-
samında Elektrik SMM Eğitimi yapıldı. Kenan SOY-
KAN’ın anlatımıyla yapılan eğitime 9 üyemiz katı-
lım sağladı.



Ocak 2016 - Aralık 201716. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

20 21

• 20-21-22-23 Kasım 2017- Şubemizde MİSEM 
kapsamında Bilirkişilik Temel Eğitimi yapıldı. Avu-
kat Cengizhan HATİPOĞLU ve Elektrik Elektronik 
Mühendisi Melike Özlem BİLGİLİ’nin anlatımıyla ya-
pılan eğitime 15 üyemiz katılım sağladı.

• 23 - 24 - 25 
Kasım 2017- Şube-
mizde MİSEM kap-
samında Elektrik 
SMM Eğitimi yapıldı. 
Kenan SOYKAN’ın 
anlatımıyla yapılan 
eğitime 7 üyemiz 
katılım sağladı.

2.4.2. MÜGEP EĞİTİMLERİ

• 4 Kasım 2016- Prof. Dr. Güven ÖNBİLGİN tara-
fından ̀ DÖNEL MANYETİK ALANIN UZUN ÖYKÜSÜ VE 
NİKOLA TESLA` konulu eğitim verildi. EMO Samsun 
Şubesi Mühendislik Geliştirme Programı(MÜGEP) 
kapsamında yapılan eğitime üyelerimiz ve EMO 
Genç Üyelerimiz katılım sağladı.

• 5 Kasım 2016- Zahide BİLSAY (Yüksek Ziraat 
Mühendisi) tarafından `Temel Proje Eğitimi` ve-
rildi. EMO Samsun Şubesi Mühendislik Geliştirme 
Programı(MÜGEP) kapsamında Çağdaş Yaşamı Des-
tekleme Derneği ile birlikte yapılan yapılan eğitime 

üyelerimiz, EMO Genç Üyelerimiz ve ÇYDD Samsun 
Şube üyeleri katılım sağladı.

• 12 Kasım 2016- Üye-
miz Refik KIRCI tarafından 
`Elektrik Tesisat Kontro-
lü` konulu eğitim verildi. 
EMO Samsun Şubesi Mü-
hendislik Geliştirme Prog-
ramı(MÜGEP) kapsamında 
yapılan eğitime üyeleri-
miz ve EMO Genç Üyeleri-
miz katılım sağladı.

• 19 Kasım 2016- Üyemiz Celil KURADA tara-
fından `Güneş Enerji Sistemleri Projelendirme ve 
Kabul İşlemleri` konulu eğitim verildi. MÜGEP kap-
samında yapılan eğitime üyelerimiz ve EMO Genç 
Üyelerimiz katılım sağladı.

• 26 Kasım 
2016- Üyemiz 
Mustafa ÖZME-
TİN tarafından 
`Tünel Aydınlat-
maları Projelen-
dirme ve Kabul 
İşlemleri` konulu 
eğitim verildi.

2.5. TMMOB, İKK vE ODALARLA
  İLİŞKİLER

Sekreteryalığı Şubemiz tarafından yürütülen 
İKK çalışmaları, Şubemiz Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Adnan KORKMAZ ve Başkanı Mehmet ÖZ-
DAĞ’ ın katılımları ile gerçekleştirilmektedir. 

• 3 Mart 2016 
- İş cinayetlerine 
dikkat çekmek için 
ilki 2013 yılında dü-
zenlenen `3 Mart İş 
Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü`n-

de Samsun’da KESK-TÜRK İŞ- DİSK- TMMOB bileşen-
leri tarafından ortak basın açıklaması yapıldı.

• 8 Mart 2016 - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü etkinlikleri kapsamında; Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Cum-
huriyet Kadınları Derneği, CHP İl ve İlçe Kadınlar 
Kolu, Eğitim İş , Vatan Partisi ve TMMOB olarak Ata-
türk Anıtının önünde toplanılıp; Saygı duruşu, İs-
tiklal Marşı ve Basın açıklaması yapıldı. Aynı günün 
akşamında ise Şubemiz Konferans Salonunda `Tür-
kiye‘de Kadın Olmak` başlıklı panel düzenlendi. 
Uzm. Dr. Gülay OĞUZ`un konuşmacı olduğu panele 
geniş katılım sağlandı.

• 19 Mart 2016- İstanbul İstiklal Caddesinde 
gerçekleştirilen acımasız saldırıyı lanetlemek için 
TÜRK-İŞ, DİSK, KESK TMMOB olarak basın açıklama-
sı yapıldı.

• 1 Mayıs 2016- Emek, Demokrasi, Eşitlik, Öz-
gürlük için 1 Mayıs’ta TMMOB pankartının arkasında 
üyelerimiz ile birlikte alanlardaydık.

• 13 Mayıs 2016- DİSK, KESK, TMMOB ve TÜRKİŞ 
Bileşenleri olarak Soma`da yaşamını yitiren maden 
emekçilerini anmak ve iş cinayetlerine dikkat çek-
mek için Süleymaniye geçidinde basın açıklaması 
yapıldı.

• 28 Mayıs 2016- Eğitim-Sen tarafından tertip-
lenen “Laik Eğitim, Laik Yaşam ve İş Güvencemiz-
den Vazgeçmeyeceğiz”  mitingine destek amaçlı 
katılım sağlandı.

• 30 Haziran 2016- TMMOB Samsun İKK, KESK 
Samsın Şubeler Platformu, DİSK Samsun Bölge Tem-

silciliği, TTB ve Samsun-Sinop Tabipler Odası olarak 
“İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Yaşanan Saldırıyı 
Lanetliyoruz!” başlıklı basın açılaması yapıldı.

• 2 Temmuz 2016- Sivas katliamının yıldönü-
mü nedeniyle Samsun demokratik kitle örgütleri, 
emek ve meslek örgütleri bir basın açıklaması yap-
tı. “Gözlerini kan bürümüş gericiler, bundan 23 yıl 
önce 2 Temmuz 1993`te Sivas`ta, aydın, sanatçı, 
yurtsever 35 insanı güvenlik güçlerinin önünde sa-
atlerce kuşatıp diri diri yakmışlar ve bu vahşeti kit-
lesel histeri içinde seyretmişlerdi. Aydına, sanatçı-
ya, bilim insanına ve ilerici düşünceye tahammülü 
olmayan ve onlardan korkan gericilik, her zaman 
histerik bir şekilde linçci ve linç özlemcisi olmuş-
tur. Sivas katliamı bu özlemin ne ilk ne de son ör-
neğidir. Türkiye tarihinin her evresinde çeşitli alt 
eğilimler ve biçimler altında yayılmasını sürdüren 
gericiliği kendi karanlığında bir kez daha lanetliyo-
ruz.” denildi.

• 14 Temmuz 2016- Lisans eğitimine dayalı 
meslek alanları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği-TMMOB Kanunu’nda değişiklikler ve yeni dü-
zenlemeler öngören ve kendi ülkemizin vatandaş-
larını mülteci konumuna düşmesine neden olacak 
Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı konusunda TM-
MOB-TÜRK İŞ- KESK-DİSK –TTB bileşenleri tarafın-
dan basın açıklaması yapıldı.

• 21 Temmuz 2016- TMMOB Samsun İl Koordi-
nasyonu olarak “OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYO-
RUZ” konulu basın açıklaması yapılmıştır.

• 23 Temmuz 2016- TMMOB Samsun İl Koordi-
nasyon Kurulu’nun da aralarında olduğu Samsun 
Emek ve Demokrasi Güçleri, 200`den fazla insanın 
yaşamına mal olan ve ülkemiz için ağır sonuçlar 
doğuran FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi ve 
sonrasında yaşananlara ilişkin basın toplantısı ger-
çekleştirdi. İstiklal Caddesi Süleymaniye Geçidinde 
düzenlenen basın açıklamasını grup adına Samsun 
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Oğuz uzun okudu. 
“Fethullah Gülen cemaati yıllarca başta eğitim sis-
temi olmak üzere, TSK, yargı, emniyet, siyaset ve 
bürokrasiyi ele geçirmeye çalışırken ülkenin tüm 
kurumlarında kirli hesaplar peşinde koşarken sessiz 
kalanlar ve destekleyenler de, yaşanan bu süreç-
ten sorumludur” denildi.

• 19 Eylül 2016- TMMOB Samsun İl Koordinasyon 
Kurulu olarak 19 Eylül Mühendis Mimar Şehir Plan-
cısı Dayanışma Günü nedeniyle İnşaat Mühendisle-
ri Odasında kokteyl ve sonrasında  “Örgütümüze, 
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Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz”  
başlığı  ile basın açıklaması yapıldı.

• 10 Ekim 2016- 10 Ekim Ankara Katliamının 
1. Yıldönümünde Emek, Demokrasi ve Barış mü-
cadelesinde yaşamını yitiren arkadaşlarımız için 
TMMOB-KESK-DİSK-TTB Bileşenleri tarafından ortak 
anma programı yapıldı. Uğur Mumcu Parkında ya-
pılan basın açıklamasının ardından Şubemiz Kon-
ferans Salonunda Belgesel Gösterimi ve Şiir-Müzik 
Dinletisi yapıldı. Daha sonra katliamı yerinde yaşa-
yan arkadaşlarımızın konuşmaları dinlendi.

• 2 Kasım 2016- Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinasyon Kuru-
lu (İKK) adına Elektrik Mühendisleri Odası Samsun 
Şubesi Başkanı Mehmet Özdağ tarafından çıkarılan 
son KHK`lar ve ülkedeki gelişmeler üzerine  “Sus-
kun Bir Ülke İstiyorlar!” konu bir basın açıklaması 
yapıldı.

• 23 Kasım 2016- Resmi Gazete’de 22 Kasım 
2016 tarihinde yayımlanan yeni bir KHK ile çok sa-
yıda basın kuruluşu ve dernek kapatılmış, yine çok 
sayıda çalışan kamu görevinden çıkartılmıştır. Her 
yayımlanan KHK ile yeni hak gaspları yaratılmakta-
dır. 677 sayılı yeni KHK ile Odamız üyesi, demokrat 
iki akademisyen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi’nden Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK ve Yrd. Doç. Dr. 

Melda YAMAN görevinden uzaklaştırılmıştır. KESK, 
TMMOB, Tabip Odası ve DİSK üyeleri Uğur Mumcu 
Parkı’nda bir eylem ve basın açıklaması düzenleye-
rek hukuksuz ihraçlara tepki gösterdi.

• 24 Aralık 2016- TMMOB Dayanışma Yemeği ya-
pıldı.

• 15 Şubat 2017- Uğur Mumcu Parkında kurulan 
Referandum konulu Halk Kürsüsüne katılım sağlandı.

• 3 Mart 2017- TMMOB Samsun İKK olarak İş Ci-
nayetlerine ve İşçi Katliamlarına Hayır Diyoruz ko-
nulu basın açıklaması yapıldı.

• 8 Mart 2017- Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
kapsamında KESK, TMMOB, TTB ve TES-İŞ tarafın-
dan basın açıklaması ve film gösterimi yapıldı.

• 23 - 26 Mart 
2017- TÜYAP Tüm 
Fuarcılık Yapım A.Ş. 
tarafından hazırla-
nan Samsun İnşaat 
Fuarı 2017 Tüyap 
Samsun Fuar ve 
Kongre Merkezinde 
gerçekleştirildi.

Şubemizin ve TMMOBa bağlı katılımcı odaların 
desteği ile 23 Mart 2017 tarihinde TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından İnşa-
at Mühendisleri Odası Kentleşme ve Kentsel Dönü-
şüm Uzmanı Erdoğan BALCIOĞLU‘nun konuşmacı 
olduğu Kentsel Dönüşüm konulu seminer yapıldı. 
Ardından yine aynı gün İnşaat Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi, Makine Odası Samsun Şubesi, Mi-
marlar Odası Samsun Şubesi, Elektrik Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi tarafından Yapı Denetim ve 
Deprem Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Nazmi 
Şahin, Yapı Denetim Dairesi başkanlığı Belge İnce-
leme Şube Müdürü Doğan YORULMAZ, MYO Ankara 
Şubesi - Yapı Komisyon Başlan Vekili Rasim ATKINCI 
ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Yapı Denetim Dai-
mi Komisyonu Başkanı Şükrü GÜNER‘in katılımlarıy-
la Yapı Denetim panel düzenlendi.

24 Mart 2017 tarihinde ise TMMOB Elektrik Mü-
hendisleri Odası Samsun Şubesi ve Makine Mühen-
disleri Odası Samsun Şubesi Makine Mühendisi/
Norm Teknik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
TURANLI ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası-E-
lektrik Mühendisi Özcan UĞURLU‘nun katılımlarıyla 
Yangın Tesisatları ve Mevzuattaki Değişiklikler ve 
Yangın Algılama Sistemleri konulu panel yapıldı.

• 25 Mart 2017- TMMOB Samsun İKK, Samsun 
Tabipler Odası, KESK Samsun Şubeler Platformu, 
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Önce Demokrasi 
Girişimi, Anayasa Hukuku Araştırmacıları Derne-
ği ve Şubemizin ortaklaşa düzenlediği, Anayasa 
Hukukçusu Prof. İbrahim KABOĞLU ve Siyaset Bi-
limcisi Yrd. Doç. Deniz YILDIRIM`ın konuşmacı ve 
Yrd. Doç. Evren HASPOLAT`ın kolaylaştırıcı olduğu 
`Samsun Anayasa Halk Oylamasını Tartışıyor` ko-
nulu panel büyük bir katılımla şubemizde gerçek-
leştirildi. 

Konferans salonunun yanısıra, şubemizde kuru-
lu tv ekranlarından dahili yayınla izlenebilen kon-
ferans yaklaşık 150 dakika sürerken hemen tüm 
katılımcıların büyük bir dikkatle ve sükunetle ko-
nuşmacıları dinlediği görüldü.

Panel öncesi basınla bir araya gelen konuşma-
cılar, anayasa değişiklik önerileri hakkında bigi-
lenmek gerektiğini belirterek, ülkemizin 200 yılda 
biriktirdiği demokrasi geleneğinin ve toplumsal 
kazanımların tümden sıfırlanacağı uyarısında bu-
lundular.

Basın görüşmesi sonrası Şube Başkanımız Meh-
met ÖZDAĞ, Prof. İbrahim KABOĞLU‘na çevre hu-
kuku konusundaki özverili çalışmalar için “Kızılır-
mak Deltası Subasar Ormanları”nda kendi çektiği 
fotoğraflardan birini takdim etti. 

Panel başlangıcında Önce Demokrasi Girişimi 
adına Sevil BECAN tarafından Anayasa halk oyla-
ması hakkında yapılan bilgilendirme çalışmaları 
sunuldu  

Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU, 16 Nisan‘da refe-
randumda oylanacak anayasa metniyle ilgili olarak, 
“Bu metin geçerse eğer, o zaman bütün bu Tür-
kiye‘nin 200 yıllık birikimi bir kenara bırakılacak 
ve tek kişinin istediği biçimde bir yönetim kurması 
yönünde bir dönüşüm sağlanmış olacak” uyarısında 
bulunarak, herkesin 16 Nisanda “hayır” için tüm 
gücüyle çalışması gerektiğini, herkesin sandıklara 
sonuna kadar sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Yrd. Doç. Deniz YILDIRIM; “Siyasal açıdan ba-
karsak Hayır etrafında örgütlenen enerji, iktidar 
baskısının, medya sansür ve kısıtlamalarının da et-
kisiyle, Türkiye`nin geniş muhalefet güçlerini uzun 
süre sonra gerçek anlamda halk içinde örgütlenme-
ye, halk içinde sesini, derdini duyurmaya yönelt-
miş görünüyor. Sadece hayır demek yetmez, hayır 
sonrasını da kurgulayacı söylemleri geliştirilmeli-
dir.” vurgusu yaptı.

• 1 Mayıs 2017- İşçi ve Emekçilerin Birlik, Da-
yanışma ve Mücadele günü olan 1 Mayıs’ta TMMOB 
pankartının arkasında üyelerimiz ile birlikte alan-
lardaydık.

• 13 Mayıs 2017- TMMOB-KESK-TTB-DİSK olarak 
Soma İş Cinayeti ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
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• 6 Temmuz 2017- Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır bir protokol çer-
çevesinde yürüttüğümüz asgari ücrete ilişkin karşı-
lıklı işbirliği, kurumun protokolü tek taraflı feshet-
mesi nedeniyle sonlanmış bulunmaktadır. Konuyla 
ilgili olarak TMMOB Samsun İl Koordinasyonu Kurulu 
adına EMO Samsun Şube Başkanı Mehmet ÖZDAĞ 
tarafından basın açıklaması yapılmıştır.

• 9 Temmuz 2017- İstanbul’da düzenlenen Ada-
let Mitingine KESK-TTB-TMMOB olarak 1 otobüs ile 
katılım sağlandı.

• 1 Ağustos 2017- Valilik Başkanlığında yapılan 
Ekonomik gündemli toplantıya katılım sağlandı.

• 9 Ağustos 2017- Nükleersiz.org tarafından ilk 
olarak Mersin`de Çernobil`in 31. yıl dönümünde 
yapılmış olan Hibakuşalar Olmasın Sunum ve Ser-
gisi, İstanbul ve Sinop`un ardından Nagasaki`ye 
atom bombası atılmasının 72. yıl dönümünde Sam-
sun TMMOB Samsun İKK ve Samsun Nükleer Karşıtı 
Platformun ev sahipliğinde Samsun`da gerçekleşti-
rildi. Dünya genelinde meydana gelen nükleer fe-
laketlerden 20‘sinin yer aldığı sergi 9-12 Ağustos 
tarihleri arasında Samsun Mimarlar Odasında ziya-
rette idi.

• 15 Ağustos 2017- 17 Ağustos 1999 Marmara 
depreminin 18.yıl dönümü nedeniyle İnşaat Mü-
hendisleri Odası Samsun Şubesi hizmet binamızda 
basın açıklaması yapıldı.

• 31 Ağustos 2017- 1 Eylül Dünya Barış Günü ne-
deniyle TMMOB Samsun İKK tarafından basın açık-
laması yapıldı.

• 19 Eylül 2017- 19 Eylül Mühendis Mimar ve Şe-
hir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle  TMMOB 
Samsun İKK adına TMMOB Samsun İKK Sekreteri Ad-
nan KORKMAZ tarafından basın açıklaması yapıldı.

• 28 Eylül 2017- TMMOB Kimya Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması kara-
rına karşı TMMOB Samsun İKK olarak Samsun Kimya 
Mühendisleri Odası Samsun Şubesinde basın açıkla-
ması yapıldı.

• 12 Ekim 2017- Tekkeköy İlçesi Aşağıçinik mev-
kiinde inşaat çalışmaları devam eden Lojistik Köy 
Projesi için 9 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen bil-
gilendirme toplantısına Samsun Ziraat Mühendisle-
ri Odası (ZMO) Başkanı Hayati TOSUN’un katılımı 
görevliler tarafından engellenmiştir. Samsun Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanı Hayati TOSUN’a yapılan 
davranışı kınamak amacıyla TMMOB Samsun İl Ko-

ordinasyon Kurulu olarak Ziraat Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesinde basın açıklaması yapıldı.

2.6. SAMSUN ÇEvRE PLATFORMU   
(SAMÇEP) ÇALIŞMALARI;

Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmelerinde ve 
Anayasanın 56. Maddesinde düzenlendiği üzere 
herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahip olduğu; çevreyi geliştirmenin, çevre 
sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önleme-
nin Devletin ve vatandaşların ödevi olduğu, 2872 
sayılı Çevre Kanunu’nun 3. Maddesinde düzenlen-
diği üzere başta idare, meslek odaları, birlikler ve 
sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes, çev-
renin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli 
olduğu hükümlerini de dikkate alarak; Samsun’un 
bir bütün olarak ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, 
tarihsel, sosyal, kültürel değerleriyle birlikte ko-
runması ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşı-
nabilmesi hepimizin kuruluşlarımızın ve üyelerimi-
zin yaşamsal varlık sebebi olduğundan Samsun’un 
değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta 
açılmasına, hukuka, bilime ve kamu yararına ay-
kırı planlanmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve 
kent yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine 
karşı Samsun’da mücadeleyi bütünlüklü sürdürebil-
mek, iletişim ve dayanışma da bulunmak, birlikte 
çalışmalar yürütmek, toplumsal bilinç ve duyar-
lılığı arttırmak ve kurumsal hale getirmek ve her 
düzeyde idari, adli, hukuksal, akademik, mesleki, 
eğitsel, bilimsel, kurumsal katkılar yapmak, sağlık-
lı bir çevrede ve kentte yaşama hakkını savunmak 
ve korumak, Samsun’da bu kavrama işlerlik kazan-
dırmak ve geliştirmek amacıyla Samsun Çevre Plat-
formu kurulmuştur.

• 2 Kasım 2016- SAMÇEP Toplantısı yapıldı.
• 19 Aralık 2016- Samsun Çevre Platformu – 

SAMÇEP adına Elektrik Mühendisleri Odası Samsun 
Şubesi Başkanı Mehmet ÖZDAĞ tarafından; Gazi 
Sahnesinde “Gazi Sahnesi Kapanmasın” konulu ba-
sın açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından Sam-
sun Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelen `Gölgesin-
de Çınarın` tiyatro oyununa katılım sağlandı.

• 8 Kasım 2016- Samsun’un ekolojik, kentsel, 
doğal, çevresel, tarihsel, sosyal, kültürel değerle-
riyle birlikte korunması ve gelecek kuşaklara ve za-
manlara taşınabilmesi amacıyla Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinas-
yon Kurulu (İKK) öncülüğünde bir araya gelen yir-
miye yakın meslek odası, sendika, demokratik sivil 
toplum kuruluşu tarafından kurulan SAMÇEP basın 
açıklaması yaparak Samsun’un sahibi var dedi. 
Basın açıklamasını yapan SAMÇEP Dönem Sözcüsü 
Mehmet ÖZDAĞ (EMO); “Mobil Santral direnişinin 
mirasçılarıyız. Samsun’un değerlerinin, varlıkla-
rının talan edilmesine, ranta açılmasına, hukuka, 
bilime ve kamu yararına aykırı planlanmasına, 
sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent yaşamının yok 
edilmesine seyirci kalmayacağız. Samsun’un de-
ğerlerine sahip çıkmak için her düzeyde idari, adli, 
hukuksal, akademik, mesleki, eğitsel, bilimsel, ku-
rumsal katkılar yapmak için SAMÇEP’i kurduk, tüm 
halkımızı bizimle birlikte şehrimizi korumaya davet 
ediyoruz.” dedi.

• 8 Şubat 2017- Samsun Çevre Platformu – SAM-
ÇEP dönem sözcüsü Mehmet ÖZDAĞ tarafından 
“SAMÇEP - Anayasa Değişikliği Değerlendirmesi” 
konulu basın açıklaması yapıldı.

• 10 Nisan 2017- Samsun Çevre Platformu (SAM-
ÇEP) tarafından `Enerji, Sağlık ve Hukuk Boyutuyla 
Türkiye‘nin Nükleer Macerası` Paneli düzenlendi. 
Panelde konuşmacı olarak, Mehmet ÖZDAĞ (Elekt-
rik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi), Dr. Murat 
ERKAN (Samsun Tabip Odası) ve İsmail Hakkı ATAL 
(Adana Barosu) katıldı.

• 5 Haziran 2017- Samsun Çevre Platformu 
(SAMÇEP) olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü dola-
yısıyla “ZEYTİNLİKLER GİTTİ SIRA MERA VE KIYILA-
RIMIZDA” başlıklı basın açıklaması yapıldı. 

• 9 Haziran 2017- Şubemiz Başkanı ve Samsun 
Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet ÖZDAĞ, AKS TV 
ENGELSİZSİNİZ Programına konuk oldu.

• 20 Kasım 2017- Canik Belediyesi`nin Meşe 
Ormanları`nda yatığı beton çalışmasına en sert 
tepki ( Samsun Çevre Platformu) SAMÇEP`ten gel-
di. SAMÇEP Sözcüsü Mehmet ÖZDAĞ, ZMO Samsun 
Şube Başkanı Hayati TOSUN ile birlikte Canik Meşe 
Ormanlarında yaptıkları inceleme sonrasında bir 
açıklamada bulundular. İlgili açıklamaya haberin 
devamından ulaşabilirsiniz. Bu açıklamanın ulusal 
ve yerel basında paylaşılması üzerine Canik Beledi-
yesi geri adım atarak, proje şimdilik durdurulmuş 
olup yapılan beton zeminlerin bir kısmı sökülmüş-
tür fakat beton yollar halen durmaktadır. SAMÇEP 

olarak konunun takipçisi olunacaktır.
• 24 Kasım 2017- Elektrik Mühendisleri Odası 

(EMO) Genel Merkez Denetleme Kurulu ve SAMÇEP 
bileşenleri Meşe Park alanında incelemelerde bu-
lundular. EMO Denetleme Kurulu adına açıklama 
yapan A. Turan AYDEMİR, Samsun çevre mücadelesi 
için SAMÇEP tarafından yürütülen mücadeleyi des-
teklerini belirterek yapılan yanlıştan bir an önce 
dönülmesini istediler.

SAMÇEP sözcüsü Mehmet ÖZDAĞ ve Ziraat Mü-
hendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hayati TO-
SUN tarafından basın açıklaması yapıldı.

  2.7. LAİK vE BİLİMSEL EĞİTİM 
PLATFORMU (LABEP) ÇALIŞMALARI;

Ulusal eğitimin okul öncesi dönemden başla-
yarak bilimsel içerikten yoksun, tümden gerici bir 
anlayışla, fırsat eşitliğinden yoksun, paralı hale 
getirilme çalışmalarına karşı, bilimsel demokratik, 
laik ve parasız eğitimi savunan tüm emek, meslek 
ve demokratik kitle örgütleri dayanışma içerisin-
de oluşturulan Laik ve Bilimsel Eğitim Platformuna 
(LABEP) katılınmasına ve dönem sözcüsü olarak et-
kin görev alınmasına karar verilmiştir.

• 21 Eylül 2017- Laik ve Bilimsel Eğitim Platfor-
mu adına şubemizde Basın açıklaması yapıldı.

• 25-26 Kasım 2017- LABEP tarafından Sinop’ta 
düzenlenen bölgesel değerlendirme toplantısına 
Mehmet ÖZDAĞ katıldı.

2.8. DİĞER KURUM vE KURULUŞLARLA 
İLİŞKİLER;

Meslek alanımızı ve üyelerimizi ilgilendiren ko-
nularda Kurum ve Kuruluşları, meslek odaları ve 
sivil toplum kuruluşları ile çalışmalara devam edil-
mektedir.

Yönetim Kurulu Ziyaretleri:
• 12 Ocak 2016 - Yönetim Kurulumuz OMÜ Rek-

törü Prof. Dr. Hüseyin AKAN ve Mühendislik Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Fehmi YAZICI`yı makamında 
ziyaret etti. Ziyaretlerde Elektrik Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü öğrencilerinin mesleğe hazırlan-
ma süreçlerinde ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar 
görüşüldü. 15. dönem Şube Yönetimince yapılan 
meslek tanıtımları, kişisel gelişim eğitim çalışma-
ları, teknik geziler ve staj destekleri konusunda 
olumlu görüşler dile getirilerek bu çalışmaların 16. 
dönemde de geliştirilerek devam ettirilmesi dile 
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getirildi. Ayrıca OMÜ Kurupelit Kampüsünde kuru-
lan Teknoparkın geliştirilmesi konusunda Odamız-
dan destek talep edildi. Bu ziyaretlerin ardından 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Okan ÖZGÜNENEL, Prof Dr. Güven ÖNBİL-
GİN ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Çetin 
KURNAZ ziyaret edilerek yeni dönemde meslektaş 
adaylarımızın mesleğe ve hayata hazırlanabilmele-
ri için ortak çalışmaların geliştirilerek sürdürülmesi 
dile getirildi.

• 19 Ocak 2016 -  Yönetim Kurulumuz Samsun 
OSB Bölge Müdürü Hakan TÜTÜNCÜOĞLU`nu maka-
mında ziyaret etti. Ziyarette OSB ve EMO`nun, OSB 
bünyesindeki işletmelerin genel sorunlarının yanı 
sıra  enerji altyapılarına dönük eğitim çalışması 
yapılması dile getirildi. OSB`nin enerji konusunda 
yürüttüğü çalışmalar ve yenilenebilir enerji yatı-
rımları da görüşülen konular arsında yer aldı.

• 20 Ocak 2016 - Yönetim Kurulumuz SASKİ Ge-
nel Müdürü Kamil Demircioğlu’nu makamında ziya-
ret etti. Ziyarette SASKİ tarafından Samsun kırsa-
lında yapılan yatırımlar hakkında bilgi verilirken, 
gerek mevsim şartlarının zorluğu gerekse coğrafi 
etkenlerle karşılaşılan zorlukların yanı sıra yatırım 
maliyetlerinin yüksekliği de dile getirildi.

SASKİ`nin enerji giderlerinin yüksekliği ile yeni-
lenebilir enerji alanına dönük projeler, enerji ve-
rimliliği ve tasarrufu da görüşülen konular arasında 
yer aldı.

EMO ve SASKİ`nin ortak düzenleyebileceği eği-
tim ve tanıtım faaliyetleri yapılması önerileri ile 
ziyaret tamamlandı.

• 21 Ocak 2016 - Yönetim Kurulumuz YEDAŞ Ge-
nel Müdürü Nurettin Türkoğlu’nu makamlarında zi-
yaret etti. Ziyarette elektrik mühendisliği alanında 
iki kurumun ortak eğitim etkinlikleri düzenleme-
si, YEDAŞ çalışanı elektrik mühendislerine dönük 
tanışma toplantıları, Mühendislik Fakültelerinin 
ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin staj olanak-
larının EMO üzerinden organize edilmesi, YEDAŞ 
sorumluluk alanı içerisindeki faaliyetlerinde İşçi 
Sağlığı ve İş güvenliğinin en üst düzeyde sağlana-
bilmesi ile vatandaşın can ve mal güvenliği açısın-
dan da iki kurumun ortak yürütebileceği çalışmalar 
görüşüldü.

• 3 Mart 2016 - Yönetim Kurulumuz Samsun İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Samsun İl 
Milli Eğitim Müdürü Aytekin GİRGİN‘i ziyaretinde 
Okulların tesisat ve topraklama periyodik kontrol-
lerinin Odamız aracılığı ile yapılabileceği konusun-
da bilgi verilerek, pilot olarak seçilecek okullarda 
Enerji Verimliliği ve Tasarrufu sunumları yapabile-
ceğimiz aktarıldı. Ayrıca aynı konuda orta okullar 
kapsamında resim yarışması düzenlenebileceği 
belirtildi. Odamız önerileri olumlu karşılanarak En-
düstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü için Odamız-
dan eğitim desteği talep edildi. 

• 4 Mart 2016 - TEDAŞ Yeşilırmak Bölge Koor-
dinatörü Emre KONUKSEVER makamında ziyaret 

edildi, ziyarete aynı kurum çalışanı meslektaşımız 
Mustafa UMUT‘da hazır bulundu. Ziyaret esnasın-
da, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamın-
daki tesislerin proje onay ve kabul işlemlerinde 
yeni uygulamalar hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. TEDAŞ olarak, vatandaşların ve SMM 
üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları ve işleri-
nin aksamaması için özverili çalışıldığı ifade edil-
di. Yönetim Kurulumuzca, SMM üyelerimiz ile konu 
kapsamındaki diğer tarafların katılımıyla Odamız-
da bir bilgilendirme toplantısı yapılması teklifinde 
bulunuldu. Toplantı önerimizin genel olarak olumlu 
görülmesinin yanı sıra üyelerimize yazılı açıklama 
da yapılabileceği belirtildi.

• 9 Mart 2016 - SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir 
Gürkan makamında ziyaret edildi, ziyarete aynı 
kurum çalışanı üyelerimiz Saygın Öner AKAL, Onur 
KÖSEOĞLU ve Eda ARLI‘da katıldılar. SAMULAŞ ça-
lışmaları hakkında kurulumuza genel bilgilendirme 
yapıldı. SAMULAŞ EMO işbirliğinin geliştirilerek sür-
dürülmesi karşılıklı dile getirildi. EMO Genç eğitim 
ve staj desteği talebimiz olumlu karşılandı. Oda-
mız tarafından düzenlenen ERUSİS Sempozyumu 
için SAMULAŞ adına bildiri sunulması, bildiri özeti 
ve benzeri çalışmaların Şubemize de sunulması, 
firma eğitimlerinin karşılıklı paylaşılması konula-
rında görüş birliği oluşturuldu.

• 23 Mart 2016- Yönetim Kurulumuz Samsun Va-
lisi Sayın İbrahim ŞAHİN`i makamında ziyaret etti. 
Ziyarette EMO ve Şubemizi tanıtan, etkinliklerimizi 
özetleyen bir sunum taktim edildi. Sunumda, MÜGEP 
Programlarımız, EMO Genç Etkinliklerimizin yanı sıra 
MİSEM eğitimleri ve E-Öğrenme Portalı tanıtıldı.

• 16 Kasım 2016- Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Şubemiz Yönetim Ku-
rulu tarafından makamında ziyaret edildi. Yapılan 
ziyarette Üniversite ile Oda arasındaki ilişkiler ve 
ortak çalışmaların arttırılması üzerine görüşüldü ve 
EMO Genç üyelerimize yönelik yapılan faaliyetleri-
miz de aktarıldı.

• 24 Nisan 2016- Çernobil nükleer felaketinin 
30`uncu yıldönümünde binlerce kişi nükleer sant-
ral yapılmak istenen Sinop’ta buluştu. Nükleer Kar-
şıtı Platform (NKP)’un çağrısıyla düzenlenen mitin-
ge nükleer santral yapımına devam edilen Mersin 
ile altın madenine karşı mücadele eden Artvin’in 
yanı sıra Türkiye’nin birçok kentinden katılım oldu. 
Samsun Nükleer Karşıtı Platform olarak da katılım 
sağlandı. 

• 20 Eylül 2016- Üyelerimize ve birinci derece 
yakınlarına sağlanacak hizmetler için Dünya Göz 
Hastanesi ile şubemiz arasında protokol yapılmıştır.

• 28 Mart 2017 tarihinde Samsun Romatem Has-
tanesi ile şubemiz arasında Genel Sağlık Sözleşme-
si yapılmıştır.

• 17 Mayıs 2017- Matfen Okulları 10. ve 11. sı-
nıf öğrencilerine Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı 
tarafından Meslek tanıtımı sunumu yapıldı.

• 1 Haziran 2017- ÇORUM DOĞA OKULLARI ve 
SAMSUN ÖZEL BİLNET OKULLARI ile şubemiz arasın-
da Eğitim Protokolleri yapıldı.

• 6 Haziran 2017- SAMSUN ÖZEL İLGİM ORTAOKU-
LU ile şubemiz arasında Eğitim Protokolü yapıldı.

• 2 Ağustos 2017- Bilnet Okulları Halkla ilişikler 
Uzmanı Seda YETEN Odamızı ziyaret ederek Bilfen 
Okulları alt grubu olan Bilnet Okullarının yeni eği-
tim öğretim dönemine ilişkin hazırlıklarını anlatarak 
EMO Yönetimi ve üyelerini kampüslerini ziyaret et-
meye davet etti. Daha önce Bilnet Okulları ile imza-
ladığımız protokole göre EMO üyelerine ve yakınla-
rına gerekli kolaylıkların sağlanacağı da hatırlatıldı.

• 2 Ağustos 2017- YARGI AKADEMİ EĞİTİM KURUM-
LAR ile şubemiz arasında Eğitim Protokolü yapıldı.

• 11 Ağustos 2017- Bilgisayar Mühendisleri Odası 
Samsun İl Temsilcisi Akın ÖMÜR ve Üyesi Recep Ali 
GEZE; Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğünde 
Enerji ve Soğutma Sistemleri Müdürü olarak görev 
yaparken, bir gece yarısı e-maili ile görevden alınan, 
akabinde de iş akdi tek taraflı feshedilerek Türk Te-
lekom’daki görevine son verilen, Şubemiz Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet ÖZDAĞ`ı ziyaret etti. 

• 18 Ağustos 2017- AMERİCANLIFE ile şubemiz 
arasında Eğitim Protokolü yapıldı. 

• 11 Eylül 2017- Özel Atakum Zorlu Anaokulu ile 
şubemiz arasında eğitim protokolü yapıldı.

• 05 Aralık 2017- English Master Dil Okulu ile 
şubemiz arasında eğitim protokolü yapıldı.

• 18 Aralık 2017- Üyelerimize ve birinci derece 
yakınlarına sağlanacak hizmetler için Dünya Göz 
Hastanesi ile şubemiz arasında protokol yapılmıştır.

2.9. KOMİSYON ÇALIŞMALARI
16. Dönem Şube Komisyonları; 
Enerji, Yayın, SMM, Asansör SMM, Yapı Denetim, 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu, Üye İlişki-
leri ve Örgütlenme Komisyonu, Kadın Mühendisler 
Komisyonu, EMO Genç Komisyonu, Kültür Sanat ve 
Sosyal Etkinlikler Komisyonu, Meslek Dalı Komis-
yonları (MDK) ve Eğitim Komisyonu olarak oluştu-
rulmuştur.

Ayrıca gerekli durumlarda proje bazlı geçici ko-
misyonların oluşturulması da uygun görülmüştür.

1. Enerji Komisyonu
Elektrik enerjisi hakkında çalışmalar yapılmak, 

enerjide kamu yararını gözeten politikalar üret-
mek, kamunun enerji politikalarında taraf olmasını 

sağlanmak, Enerji sempozyumlarına taban oluştu-
racak çalışmalar yapmak, Nükleer Enerji Karşıtı 
çalışmaları yürütmek, toplumda enerji verimliliği 
bilincini geliştirilmek amaçlı etkinlikler planlamak. 
Enerji sektöründeki özelleştirmelerin sonuçlarını 
izlemek, değerlendirmek ve raporlamak amacıyla 
kurulan komisyon üyeleri,

SUAT YILMAZ 

İLKER CEYLAN

TARIK TARHAN 

HÜSEYİN CELİL KURADA 

MUAMMER ÖZDEMİR  

ÖZDEN KÜÇÜKEL

PROF. DR. GÜVEN ÖNBİLGİN’dan

oluşmaktadır. 

• 13 Mayıs 2016- Şubemizde 16. Dönem tüm 
Şube Komisyonlarında yer alan üyelerimiz ile bir-
likte `Üye İlişkileri ve Örgütlenme` gündemiyle or-
tak bir toplantı yapıldı.

• 04 Ekim 2016- Şubemizde Enerji Komisyo-
nu, Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu ve 
Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu 
Toplantısı yapıldı.

2. Yayın Kurulu
Şubemizin hazırladığı her türlü (elektronik, 

basılı yayın vb.) yayının teknik ve içerik çalışma-
sını yapmak. Yayınların Şubemiz üyelerinin gerek-
sinimlerine cevap verecek bir tarz ve içerik ile 
hazırlanmasını sağlamak amacıyla kurulan komis-
yon üyeleri,

MEHMET ÖZDAĞ 

MURAT KARDAŞ  

SUAT YILMAZ   

TARIK TARHAN

METİN AKYÜREK   

PROF. DR. GÜVEN ÖNBİLGİN

ESMA UZER KARDAŞ ’dan oluşmaktadır.

• 13 Mayıs 2016- Şubemizde 16. Dönem tüm 
Şube Komisyonlarında yer alan üyelerimiz ile bir-
likte `Üye İlişkileri ve Örgütlenme` gündemiyle or-
tak bir toplantı yapıldı.

3. SMM Komisyonu
SMM uygulamaları hakkında çalışmalar yürüt-

mek, yönetmelik değişikliklerinin kamu  kurum 
ve kuruluşları ile SMM üyelere tanıtımı konusunda 
özel etkinlikler düzenlemek. SMM olarak çalışan 
üyelerimizin çalışma alanındaki sorunlar ve çözüm 
önerileri konusunda Yönetim Kuruluna yol gösterici 
çalışmalarda bulunmak. Son dönemde yaşanan fa-
tura denetimi, en az ücret belirlenmesi ve mesleki 
denetim bedelleri konusunda Odamızın ve üyeleri-
mizin menfaatini gözeterek çözüm önerileri geliş-
tirmek amacıyla kurulan komisyon üyeleri,
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TAMER BİLAL  
EMİN ARİF ÖZKESEN  
MEHMET ARİF ÇALTU
HÜSEYİN CELİL KURADA  
ÖZDEN KÜÇÜKEL
YAVUZ SAROĞLU
KEMAL PEKMEZCİ
HAKAN ERCAN’dan oluşmaktadır.

Not: Tüm SMM Üyelerimiz doğal komisyon üyesidir.
• 13 Mayıs 2016- Şubemizde 16. Dönem tüm 

Şube Komisyonlarında yer alan üyelerimiz ile bir-
likte `Üye İlişkileri ve Örgütlenme` gündemiyle or-
tak bir toplantı yapıldı.

4.  Asansör SMM Komisyonu
Asansör konusunda çalışan üyelerimiz arasında 

bilgi paylaşımı ve yardımlaşmayı sağlamak, gerek 
kullanıcıların gerekse asansör çalışanlarının gü-
venliğini artırma konusunda kamuoyu oluşturmak 
ve bu konuda çalışmalar yapmak, teknolojik geliş-
meleri takip ederek üyeleri bilgilendirici eğitim ve 
yayın faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ve çalış-
maları devam eden mevzuat konusunda  Şube gö-
rüşünün oluşturulmasında yönetime destek vermek 
amacıyla kurulan komisyon üyeleri,

TAMER BİLAL 
METİN AKYÜREK
YAHYA KAMURAN BAŞOĞLU
HAKAN ERCAN  
İBRAHİM KAPLAN  
ÖMER PALA  
MUHAMMET KAyA  
HAMİT SOYLU’dan oluşmaktadır.

Not: Tüm SMM Üyelerimiz doğal komisyon üyesidir.
• 13 Mayıs 2016- Şubemizde 16. Dönem tüm 

Şube Komisyonlarında yer alan üyelerimiz ile bir-
likte `Üye İlişkileri ve Örgütlenme` gündemiyle or-
tak bir toplantı yapıldı.

5. Yapı Denetimi Komisyonu
Yapı denetim kanunu ve ilgili mevzuatın mühen-

disler ve kamu yararına uygulanması için çalışma-
lar yürütmek. Denetçi üyelerimizin karşılaştıkları 
sorunların Odamız ilke ve yönetmelikleri çerçeve-
sinde çözümü ve ortak tavır tutum sergilemeleri 
konusunda çalışmalar yapmak amacıyla kurulan 
komisyon üyeleri,

TAMER BİLAL
YAHYA KAMURAN BAŞOĞLU
ALİ İLKER KULAKSIZ
İBRAHİM KAPLAN
MEHMET YETİK 
ÖZDEN KÜÇÜKEL 
MEHMET ORHON ERGİN 
RECEP ÜSLÜ’dan oluşmaktadır.

• 13 Mayıs 2016- Şubemizde 16. Dönem tüm 
Şube Komisyonlarında yer alan üyelerimiz ile bir-
likte `Üye İlişkileri ve Örgütlenme` gündemiyle or-
tak bir toplantı yapıldı.

6. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu
Çalışma hayatında çalışanların sağlıklarının 

olumsuz etkilenmesini, iş kazası ve meslek hasta-
lıklarının oluşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve 
güvenliklerinin geliştirilerek iş uyumlarını ve ve-
rimliliklerini artırmayı amaçlayan “İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği” alanında çalışmalar yürütmek ve bilinç 
oluşturma/yükseltme, bu kapsamda da etkinlikler 
düzenleme, ilgili kurumlara görüş sunulması için ça-
lışmalar yapmak amacıyla kurulan komisyon üyeleri,

HASAN KABLAN 
KORAY KESEROĞLU
MÜMİN AYDIN
ŞAHİN OZAN MALKOÇOĞLU’dan
oluşmaktadır.

13 Mayıs 2016- Şubemizde 16. Dönem tüm 
Şube Komisyonlarında yer alan üyelerimiz ile bir-
likte `Üye İlişkileri ve Örgütlenme` gündemiyle or-
tak bir toplantı yapıldı.

09 Mart 2017- Şubemizde İşçi Sağlığı Ve İş Gü-
venliği Komisyonu toplantısı yapıldı.

7. Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu
Odamız örgütlülüğünün yanı sıra Oda-Üye ilişki-

sini geliştirmek,  Ücretli çalışan veya işsiz meslek-
taşlarımızı aktif üyeler olarak Odaya kazandırmak. 
Üyelerimizin çalışma yaşamında karşılaştıkları so-
runların çözümüne yönelik çalışmalar yürütmek. 
Aktif iş yaşamını bırakmış, emeklilik dönemi yaşa-
yan üyelerimizin bilgi birikimlerinden yararlanmak 
ve Oda etkinlikleri içerisinde genç kuşaklarla bilgi 
ve deneyimlerin aktarımını sağlayacak etkinlikler 
yapmak. EMO-Genç komisyonu ile ortak çalışmalar 
yürütmek amacıyla kurulan komisyon üyeleri,

MEHMET ÖZDAĞ 
ADNAN KORKMAZ
TEVFİK FİKRET DEMİREL
MEHMET ORHON ERGİN
ERCAN İŞCİ
KENAN SOyKAN 
ESMA UZER KARDAŞ
AHMET KURADA
ONUR KILIÇ’dan oluşmaktadır.

• 6 Mayıs 2016- Şubemiz Üye İlişkileri ve Örgüt-
lenme Komisyonu üyeleri Şubemizde toplandı.

• 13 Mayıs 2016- Şubemizde 16. Dönem tüm 
Şube Komisyonlarında yer alan üyelerimiz ile bir-
likte `Üye İlişkileri ve Örgütlenme` gündemiyle or-
tak bir toplantı yapıldı.

• 04 Ekim 2016- Şubemizde Enerji Komisyonu, 
Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu ve Kültür 
Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu Toplantısı ya-
pıldı.

8. Kadın Mühendisler Komisyonu
Kadın üyelerimizin Oda çalışmalarına daha etkin 

katılmalarını sağlamak. Mesleki ve Sosyal açıdan 
kendilerini ifade edebilecekleri platformlar ya-
ratmak. Oda organlarında kadın üye temsiliyetini 
daha da arttırmak. Gerek örgütsel gerek toplumsal 
gelişmede potansiyel kadın enerjisinin harekete 
geçirilmesini sağlamak. Kadın Komisyonlarının yay-
gınlaştırılması ve etkin bir şekilde çalışmasını sağ-
lamak. Diğer kadın ve emek örgütleri, üniversiteler 
ve cinsel ayrımcılık karşıtı platformlarla iletişim 
ve dayanışma içinde olmak. Çalışma hayatı içinde 
kadın Elektrik, Elektronik, Haberleşme ve Biyome-
dikal Mühendisi meslektaşlarımızın karşılaştığı so-
runları belirleyerek, çözüm önerileri geliştirmek ve 
bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için mü-
cadele etmek amacıyla kurulan komisyon üyeleri,

ASİYE ÖZDAĞ
DERYA SAÇIN’dan oluşmaktadır.

• 13 Mayıs 2016- Şubemizde 16. Dönem tüm 
Şube Komisyonlarında yer alan üyelerimiz ile bir-
likte `Üye İlişkileri ve Örgütlenme` gündemiyle or-
tak bir toplantı yapıldı.

• 17 Mayıs 2017- EMO Samsun Şube Kadın Ko-
misyonu `Kırsalalan Okullarına Kütüphane` sosyal 
sorumluluk projesi çalışmaları devam etmek için 
toplandı.

• 26 Mayıs 2017- Şubemiz Kadın Komisyonu ve 
Ordu Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü ile or-
tak olarak başlatılan ‘Kırsal alan okullarına kütüp-
hane’ projesi ile Ordu’nun Aybastı İlçesi’ndeki Ça-
kırlı İlk ve Orta Okulu’na topladığımız 1400 kitabı 
teslim edildi.

• EMO Samsun Şube Kadın Komisyonu olarak; 
“Kırs Alalan Okullarına Kütüphane” sosyal sorum-
luluk projemizin birinci fazını 24 Mayıs 2017 tari-
hinde tamamlamıştık, projenin ikinci fazı devam 
ediyor.

Bu fazda iki okulumuza destek vermeyi planlı-
yoruz. 

Okullarımızdan birini şehir merkezinde olması-
na rağmen okulun fiziksel şartları ile veli ve öğ-
renci profilini göz önünde bulundurularak Kubilay 
İlkokulu olarak belirledik.

• 27 Eylül 2017- Kubilay İlkokulu Yönetiminin da-
veti üzerine Kubilay İlkokuluna gidilerek inceleme-
lerde bulunuldu.

• 19 Ekim 2017- Kubilay İlkokuluna yapılacak 
olan kütüphane projesi için diğer Sivil Toplum Ör-
gütleri ile ortak bir toplantı yapıldı.

9. EMO Genç Komisyonu
Şube sınırlarımız içerisinde bulunan Üniversi-

telerin ilgili bölümlerinde eğitimleri devam eden 
öğrencilerin örgütlülük bilinci ile mesleğe hazırlan-
malarını sağlamak. Öğrencilerin mesleki ve kişisel 
gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar 
yapmak, öğrenim süreçlerindeki sorunlarının aşıl-
masına ve staj yeri temini için yardımcı olmak, Oda 
çalışmalarına ve etkinliklerine katılımlarını sağla-
mak. Oda-EMO Genç ilişkisini, Oda-Üye ilişkisi dü-
zeyine taşımak. amacıyla kurulan komisyon üyeleri,

MURAT KARDAŞ

İBRAHİM DENİZ SAYGILI

ESMA UZER KARDAŞ

AHMET KURADA

SERHAT TANRIVERDİ’den oluşmaktadır.

• 13 Mayıs 2016- Şubemizde 16. Dönem tüm 
Şube Komisyonlarında yer alan üyelerimiz ile bir-
likte `Üye İlişkileri ve Örgütlenme` gündemiyle or-
tak bir toplantı yapıldı.

• 13 Ekim 2016- EMO-Genç Komisyonu Toplantı-
sı yapıldı.

10. Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Odamız üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda 
sosyal, kültürel ve sanatsal içerikli etkinlikler or-
ganize etmek. Katılım sağlanacak etkinliklerin 
tür, tarih ve konularına ilişkin Yönetim Kurulunu 
bilgilendirici ön araştırmalar yapmak. Yapılan et-
kinliklere yönelik katılımcıların dilek, istek, öne-
ri ve eleştirilerini toplamak ve sonraki etkinlikleri 
bu sonuçları değerlendirerek kurgulamak amacıyla 
kurulan komisyon üyeleri,
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ERCAN İŞCİ
SUAT YILMAZ
İLYAS ÖZCAN
ABDULLAH SEZGİN
AHMET KURADA
İLKER CEYLAN
MUZAFFER BERK BAYRAMOĞLU
İBRAHİM DENİZ SAYGILI
ALİ İLKER KULAKSIZ’dan oluşmaktadır.

• 3 Mayıs 2016- Şubemizde Kültür Sanat ve 
Sosyal Etkinlikler Komisyonu Toplantısı yapıldı. Ko-
misyon ilk toplantısında, Suat YILMAZ`ı Komisyon 
Başkanlığına seçti. 2016 yılında yapılabilecek et-
kinlikler konuşuldu ve planlanmalarının yapılması-
na karar verildi.

• 13 Mayıs 2016- Şubemizde 16. Dönem tüm 
Şube Komisyonlarında yer alan üyelerimiz ile bir-
likte `Üye İlişkileri ve Örgütlenme` gündemiyle or-
tak bir toplantı yapıldı.

• 04 Ekim 2016- Şubemizde Enerji Komisyonu, 
Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu ve Kültür 
Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu Toplantısı ya-
pıldı.

11. Meslek Dalı Komisyonları (MDK)
Odamız yapısı içinde farklı disiplin ve uzmanlık 

alanlarında mesleğini sürdüren üyelerimiz arasın-
daki dayanışmayı güçlendirmek, meslek alanlarına 
özgü bilgi ve deneyim birikimini oluşturmak, bu 
alanlara ilişkin Oda politikalarının geliştirilmesine 
katkı sağlamak, merkezi düzeydeki komisyon çalış-
malarında Şube adına katılım sağlamak. Telekomü-
nikasyon sektöründeki özelleştirmelerin sonuçları-
nı izlemek, değerlendirmek ve raporlar üretmek 

 a.Elektronik Meslek Dalı Komisyonu: Elektro-
nik Mühendisliği alanına özgü bilgi ve deney  
birikiminin oluşturulması, Oda birimlerinde yürü-
tülecek çalışmaların geliştirilmesi, düzeyinin yük-
seltilmesi ve üyelerin çıkarlarının korunması ama-
cıyla kurulan komisyondur.

 b.Bilişim Komisyonu: Bilişim, İletişim ve Ha-
berleşme alanlarında çalışmalar yaparak sektörde 
Odamızın etkin bir konuma getirilmesini sağlamak, 
Odanın Bilişim - Donanım - Yazılım ihtiyaçlarını be-
lirlemek ve gidermek amacıyla kurulan komisyondur.

ASİYE ÖZDAĞ 
DERYA SAÇIN
İBRAHİM DENİZ SAYGILI
SERKAN YÖNAYDIN’dan oluşmaktadır.

12.  Eğitim Komisyonu
Üyelerimizin meslek alanlarını ve güncel tekno-

lojileri takip etmesine yönelik olarak eğitim prog-
ramlarını tespit etmek ve eğitim etkinliklerinin dü-
zenlenmesi çalışmalarını yapmak amacıyla kurulan 
komisyon üyeleri,

MEHMET ÖZDAĞ 
MURAT KARDAŞ
MUAMMER ÖZDEMİR
HÜSEYİN CELİL KURADA
PROF. DR. GÜVEN ÖNBİLGİN
TARIK TARHAN
KENAN SOyKAN
KORAY KESEROĞLU
ALİ İLKER KULAKSIZ
EBUBEKİR ÖZİÇ’den oluşmaktadır.

• 5 Mayıs 2016- Şubemiz Eğitim Komisyonu ilk 
Toplantılarını yaptı. 

• 13 Mayıs 2016- Şubemizde 16. Dönem tüm 
Şube Komisyonlarında yer alan üyelerimiz ile bir-
likte `Üye İlişkileri ve Örgütlenme` gündemiyle or-
tak bir toplantı yapıldı.

• 06 Ekim 2016- Eğitim Komisyonu Toplantısı 
yapıldı.

• 10 Kasım 2016- Eğitim Komisyonu Toplantısı 
yapıldı.

2.10. SOSYAL ETKİNLİKLER

• 1 Mart 2016 - Şubemiz üyeleri ve EMO Genç 
üyeleri ile birlikte Düşevi Oyuncaları tarafından 
sahnelenen `Beyaz Atlı Prens` adlı oyuna katılım 
sağlandı.

• 15 Mayıs 2016- 19 Mayıs ilçesinde yer alan, 
Kültür ve Turizm Bakanlığın‘ca turizm merkezi ola-
rak ilan edilen Dağı, ormanları, yaylası ve suyu ile 
Karadeniz Bölgesi‘nin adeta seyir terası konumun-
da olan Nebiyan‘a üyelerimiz ve aileleri ile birlikte 
gezi düzenlendi.

• 24 Mayıs 2016- Samsun`un Bafra ve Vezirköp-
rü ilçeleri arasında bulunan Altınkaya Barajı su top-

lama alanındaki Şahinkaya Kanyonuna üyelerimiz 
ile birlikte gezi düzenlendi.

• 6 Kasım 2016- EMO Genç Üyelerimiz ile birlik-
te Pazar Kahvaltısındaydık.

• 6 Mayıs 2017 -  Çorum Sungurlu İlçesinde Ama-
zon Elektrik Üretim Ltd. Şti. ve Turvaken Enerji 
A.Ş. nin kuruluş aşamasındaki GES tesislerine tek-
nik inceleme gezisi ve ardından rehber eşliğinde 
Hattuşa Ören Yeri ve Müzelerine gezi düzenlendi. 

• 9 Aralık 2017- Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Samsun Şubesi olarak meslekte 30, 40, ve 50 
yılını dolduran üyelerimiz için Plaket Töreni düzen-
lendi.

Plaket Töreninde Şube Başkanımız Mehmet Öz-
dağ, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Hüse-
yin Yeşil‘ in açılış konuşmalarının ardından serbest 
kürsüde plaket alacak üyeler meslek anılarını ve 
duygu düşüncelerini anlatan konuşmalar yaptılar.

Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi.  
Meslekte 50. yılını dolduran 4, 40. yılını dolduran 

36 ve 30. yılını dolduran 120 olmak üzere toplamda 
160 üyemize plaketleri takdim edildi.

Şube Başkanı Mehmet Özdağ konuşmasında; 
“Elektrik, elektronik mühendisleri olan meslek bü-
yüklerimiz son 30 ila 50 yılda ilimizde bölgemizde 
ve ülkemizde çok büyük hizmetlere, büyük bir öz-
veri ve vakurla imza attılar.

Bugün enerji, telekomünikasyon, endüstri, oto-
masyon, sağlık, güvenlik, eğitim başta olmak üzere 
sayısız alanda pek çok teknolojik yenilikleri farkın-
da olmadan, en doğal insanlık hakkı olarak kullana-
biliyorsak bu meslektaşlarımızın özverili çalışmala-
rı sayesindedir.” dedi.

Etkinliğe katılan tüm üyelerimiz memnuniyetle-
rini dile getirdiler.

2.11. DANIŞMA KURULU vE          
  KOORDİNASYON KURULU

• 27 Şubat 2016 - Şubemiz 16. Dönem 1. Koor-
dinasyon Kurulu Toplantısı; Yönetim Kurulu Üyele-
rimiz, İl Temsilcilerimiz, Şube ve Temsilcilik Perso-
nellerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. 

• 27 Şubat 2016 - 16. Dönem Yönetim Kurulu-
muz ve üyelerimizle birlikte 16. Dönem 1. Üye Top-
lantısı yapıldı.

• 18 Kasım 2016- Şubemiz Danışma Kurulu; A 
Tipi Muayene Kuruluşu / Personel Belgelendirme 
Kuruluşu gündemiyle şubemizde toplandı
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• 25 Şubat 2017- Temsilcilik Çalışanlarımız ve 
Temsilcilerimizin katılımlarıyla Şube Koordinasyon 
Kurulu Toplantısı yapıldı.

• 06 Ekim 2017- Şube Danışma Kurulu Toplantısı 
yapıldı. Toplantıda Şube Genel Durum Bilgilendir-
mesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilmesi planlanan 
etkinlikler hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

• 09 Aralık 2017- Plaket Töreni öncesinde Şube 
Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

• 27 Aralık 2017- Şube Danışma Kurulu Toplantı-
sı yapıldı.

2.12. TEMSİLCİLİKLER
• 29 Ocak 2016- Çorum il Temsilciliğimizde 

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yetkilendirme 
Belgesi yenileme eğitimi yapıldı.

• 20 Mayıs 2016- Ordu İl Temsilciliğimizde, 
Elektronik Mühendisi Seyit ÇANKAYA`nın sunumuy-
la `Güneşten Elektrik Üretim Tekniği, İlgili Mev-
zuat ve Maliyetler` konulu konferans düzenlendi. 
Konferans öncesinde YEDAŞ İl Koordinatörü ve Eski 
Ordu İl Temsilcimiz Ümit Yaşar KIŞLA ziyaret edildi.

• 21 Mayıs 2016- Şubemiz ve Merzifon MERÇEP 

tarafından EMO Enerji Koordinatörü Olgun SAKAR-
YA ve Elektronik Mühendisi Seyit ÇANKAYA`nın ko-
nuşmacı olarak katıldığı `Güneşten Elektrik Üretim 
Tekniği` konulu konferans düzenlendi. 

• 7 Kasım 2016- Elektrik Mühendisleri Odası 
Ordu İl Temsilciliğimiz olarak HEPER Aydınlatma 
A.Ş. tarafından `Peyzaj-Yol Aydınlatmasındaki Te-
mel Kavramlar ve Aydınlatma Hesap Eğitimi` ger-
çekleştirildi.

• 16 Şubat 2017- Amasya SMM üyelerimizle 
Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi toplantı 
salonunda bir toplantı düzenlendi. Toplantı ön-
cesi Amasya YEDAŞ İl Koordinatörü E. Uğur ASAN 
makamında ziyaret edilerek YG işletme Sorumlu-
luğu Uygulamaları konusunda görüş alış verişinde 
bulunuldu. Ayrıca Abone dosyaları hazırlanılırken 
Topraklama Ölçümlerinin yetkilendirilmiş yetkin 
kişiler tarafından yapılmasının sağlanması istendi. 
SMM üyelerimizle düzenlenen toplantıda EMO’nun 
Test ve Ölçüm Merkezi, Personel Belgelendirme 
Kuruluşu ve Norm Geliştirme Merkezi çalışmaları 
hakkında üyelere bilgilendirme yapıldı.

• 17 Şubat 2017- Sinop İl Temsilciliğimiz tara-
fından SMM Üyelerimizin katılımıyla bir toplantı 
düzenlendi. Toplantıda EMO’nun Test ve Ölçüm 
Merkezi, Personel Belgelendirme Kuruluşu ve Norm 
Geliştirme Merkezi çalışmaları hakkında üyelere 
bilgilendirme yapıldı. Üyelerimizin Kurulu gücü 50 
kW ve altı projelerde 2107 mesleki denetim bedeli 
konusundaki yakınmalarını dikkate alacak bir çalış-
manın şube genelinde yapılması istendi.

• 1 Mart 2017- Çorum İl Temsilciliğimizde üye 
toplantısı yapıldı. Şube Başkanımız Mehmet ÖZDAĞ 
tarafından Türkiye`nin Enerji Görünümü konulu bir 
sunum yapıldı. Toplantıda EMO`nun akreditasyon 
süreci ile buna bağlı Test Ölçüm Merkezi, A Tipi Mu-
ayene Kuruluşu, Personel Belgelendirme Kuruluşu, 
Norm Geliştirme Merkezi konularında bilgilendirme 
yapıldı. Şube Başkanımız Mehmet ÖZDAĞ tarafın-
dan Türkiye‘nin Enerji Görünümü konulu bir sunum 
yapıldı. Toplantıda EMO‘nun akreditasyon süreci 
ile buna bağlı Test Ölçüm Merkezi, A Tipi Muayene 
Kuruluşu, Personel Belgelendirme Kuruluşu, Norm 
Geliştirme Merkezi konularında bilgilendirme ya-
pıldı.

• 3 Mart 2017- Ordu İl Temsilciliğimizde üye 
toplantısı düzenlendi. YEDAŞ Ordu İl Koordinatör-
lüğünde yapılan toplantıda Şube Başkanımız Meh-
met Özdağ tarafından iki oturumlu sunum yapıldı. 
İlk oturumda Türkiye`nin Enerji Görünümü, ikinci 
oturumda ise EMO`nun akreditasyon süreci hak-
kında bilgi verildi. EMO A tipi Muayene Kuruluşu, 
Norm Geliştirme Merkezi ve personel Belgelendir-
me çalışmaları konusunda da üyelere bilgi verildi. 
Sunumların ardından YEDAŞ Ordu İl Koordinatörü 
Ümit Yaşar KIŞLA ile kısa bir toplantı yapılarak SMM 
mesleki denetim uygulamaları hakkında bilgi alış-
verişi yapıldı.

• 10 Mart 2017 - Ordu`da 11 Mart 2017 tarihin-
de ise Çorum`da olmak üzere, Musa ÇEÇEN tara-
fından verilen `TT`mi TN` mi? Elektrik Topraklama 
Tesislerinde Doğru Bilinen Yanlışlıklar` konulu se-
miner Şubemiz Temsilcilik Üyelerinin katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

• 10 Mayıs 2017- EMO Samsun Şubesi Ordu Tem-
silciliği’nce “Enerjide Bağımlılık Kader Değildir” 
Paneli düzenlendi. Panelde, PMO Enerji Çalışma 
Grubu Başkanı Necdet PAMİR ile TMMOB ve EMO 
Enerji Çalışma Grubu Başkanı Nedim Bülent DAMAR 
enerjide bağımlılık sorunu tüm yönleriyle ortaya 
koyarak önerilerini gündeme getirdiler. Paneli yö-
neten EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin YEŞİL 
de enerjide dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için 
bütüncül bir yaklaşım gerektiğinin altını çizdi.

• 21-22 Temmuz 2017- Ordu İl Temsilcilimizde 
MİSEM kapsamında Elektrik İç Tesislerinin Denetimi 
ve Raporlama Eğitimi yapıldı. Serdar PAKER’in anla-
tımıyla yapılan eğitime 18 üyemiz katılım sağladı.

2.13. EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ

• 5, 10, 17 Mart 2016 - EMO Genç üyelerimiz 
için yapılan; Elektrik Projesi Genel Çizim Aşama-
ları, Elektrik Projesi Çiziminde Dikkat Edilecek 
Konular ve AutoCAD Eğitimlerimize, 05 Mart 2016 
tarihinde tekrar başlandı. Yönetim Kurulumuz Yaz-
manı Murat KARDAŞ ve Yönetim kurulumuz üyesi 
Deniz SAYGILI tarafından verilen eğitimlere devam 
edilecektir.

• 17-20 Mart 2016- İstanbul`da düzenlenen 
WIN Otomasyon Fuarı’na, Samsun Şube Üyelerimiz 
ve EMO Genç Üyelerimizden 50 kişilik bir grupla 
katılım sağlandı.
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• Elektrik Projesi Genel Çizim Aşamaları, Elekt-
rik Projesi Çiziminde Dikkat Edilecek Konular ve 
AutoCAD Eğitimlerimize, 10, 17 ve 24 Mart 2016 
tarihlerinde devam edildi. 10 Mart tarihinde Yöne-
tim Kurulu Üyemiz Deniz SAYGILI tarafından, Çizil-
miş elektrik proje incelemeleri ve Autocad`e giriş 
yapılırken, 17 ve 24 Mart tarihlerinde ise Yönetim 
Kurulu Yazmanımız Murat KARDAŞ tarafından Proje 
çizimine temel oluşturacak gerekli teknik konular 
ve Proje için gerekli hesapların nasıl yapıldığına 
değinildi.

• 5 Mayıs 2016- Elektrik Projesi Genel Çizim 
Aşamaları, Elektrik Projesi Çiziminde Dikkat Edile-
cek Konular ve AutoCAD Eğitimlerimizin sonuncusu 
yapıldı. 

• 15 Haziran 2016- Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühen-
disliği Bölümü Mezuniyet Töreni 15 Haziran 2016 
tarihinde yapıldı. Öğrenciler, aileler, öğretim gö-
revlileri Bölüm Başkanı, Şubemiz Başkanı Meh-
met ÖZDAĞ, Şube Müdürü Emin Arif ÖZKESEN ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz SAYGILI`nın da katıl-
dığı törende konuşmalar yapıldı. Mehmet ÖZDAĞ 
konuşmasında mezunlarımızın ebeveynlerine ve 
hocalarına da çabaları ve destekleri için teşekkür 
etti.

Daha sonra dönemin ilk iki mezununa plaketleri 
ve tüm öğrencilere belgeleri takdim edildi. 

Üniversite mezuniyet töreninde ise Şubemiz 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan KORKMAZ 
tarafından dönemin ilk iki mezununa hediyeleri 
takdim edildi.

• 18 Ekim 2016- EMO-Genç öğrenci komisyonu-
nun geliştirilmesine yönelik olarak Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölü-
müne başlayan yeni mühendis adayları ile tanışma 
toplantısı yapıldı. Şubemizde yapılan toplantıya 
Bölüme yeni başlayan öğrenciler ile birlikte, Şube-
miz Yönetim Kurulu Üyeleri, Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyeleri ve EMO Genç Üyelerimiz katılım 
sağladı.

• 1 Kasım 2016- EMO-Gençlerimize yönelik ola-
rak, `Mikrodenetleyici Programlama ve Uygulama-
lar` Eğitimleri yapılmaya başlandı. Elektrik-Elekt-
ronik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber ÖZDEMİR 
(Ordu Üniversitesi) tarafından verilen eğitimlerin 

birincisi 1 Kasım 2016 tarihinde şubemizde yapıldı.
• 8-9-10 Aralık 2016- EMO-Gençlerimize yöne-

lik olarak, bölüm seçimiyle ilgili ve meslek haya-
tına atılmadan önce mesleğimizle ilgili genel bir 
fikir verilebilmesi amacıyla yapılan Meslek Alanları 
Söyleşileri 3 oturumla şubemizde gerçekleştirildi.

- 8 Aralık 2016 tarihindeki ilk oturuma Elektrik-
li-Raylı Ulaşım Sistemleri konusuyla Üyelerimiz Eda 
ARLI ve Saygın Önder AKAL, Telekomünikasyon Sis-
temleri konusuyla Üyemiz Özkan GÜN, İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği konusuyla Üyemiz Koray KESEROĞ-
LU ve Proje Taahhüt konusuyla Üyemiz Tamer BİLAL 
katıldı.

- 9 Aralık 2016 tarihindeki ikinci oturumunda ise 
Elektrik Dağıtım konusuyla Üyemiz İlknur YILMAZ, 
Elektrik Üretim konusuyla Üyemiz Ferhat ARIKAN, 
Elektrik Malzemeleri Tedarik konusuyla Üyemiz 
Muammer AKTAŞ ve PLC-Kontrol Uygulama Alanları 
konusuyla Üyemiz İbrahim KELEŞ katılım sağladı.

- 10 Aralık 2016 tarihindeki son oturuma ise Gi-
rişimcilik konusuyla Üyemiz Alp ARSLAN, Akademik 
Araştırmalar konusuyla Üyemiz Yücel Yaşar BÜYÜK-
LÜ, Elektrikli Ev Aletleri konusuyla Üyemiz Yalçın 
TORTUMLU ve GPON Uygulamaları konusuyla Üye-
miz İbrahim Deniz SAYGILI katıldı.

• 16 Şubat 2017- Amasya İl Temsilciliğimiz tara-
fından Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde 
Öğrencilerle tanışma etkinliği düzenlendi. Teknolo-
ji Fakültesi Dekan Yardımcısı Yr. Doç. Dr. Ünal KURT 
tarafından düzenlenen tanışma etkinliğine bölüm 
öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Canan ORAL, Yrd. 
Doç. Dr. Engin Ufuk ERGÜL, Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
EKİCİ, Öğr. Gör. Erhan BERGİL`in yanı sıra Amasya 
üyelerimiz ve kalabalık bir öğrenci topluluğu katıl-
dı.

Etkinlik kapsamında Şube Başkanımız Mehmet 
ÖZDAĞ tarafından Teknoloji Fakültesi Öğrencileri-
ne Mühendislik Etiği ve Türkiye`nin Enerji Görünü-
zü konulu bir konferans verildi. 

Konferans sonrası Yrd. Doç. Dr. Ünal KURT tara-
fından okul laboratuvarları tanıtılarak üyelerimize 
bilgi verildi.

• 20-21 Şubat 2017- EMO-Gençlerimize yöne-
lik olarak, `Mikrodenetleyici Programlama ve Uy-
gulamalar` Eğitimleri yapılmaya başlandı. Elekt-
rik-Elektronik Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber 
ÖZDEMİR (Ordu Üniversitesi) tarafından verilen 
eğitimlerin her hafta salı günleri yapılmaya devam 
edilmesi planlandı.

• 23 Şubat 2017- EMO-Gençlerimize yönelik 
olarak, Elektrik Projesi Genel Çizim Aşamaları, 
Elektrik Projesi Çiziminde Dikkat Edilecek Konular 
ve AutoCAD Eğitimlerimize başlandı. Eğitimimizin 
ilk yarısında Murat KARDAŞ`ın anlatımıyla Proje 
çizim konuları, ikinci yarısında ise İbrahim Deniz 
SAYGILI`nın anlatımıyla AutoCad uygulama konula-
rı anlatıldı. Eğitimlerin her hafta perşembe günleri 
yapılmaya devam edilmesi planlandı.

• 17-18 Mart 2017- İstanbul’da yapılan WIN Fu-
arına Üyelerimiz ve EMO Genç üyelerimiz ile katı-
lım sağlandı.

• 23 Mayıs 2017- TUBITAK İnsansız Hava Araçları 
Yarışmasına katılan OMU öğrencileri proje grupları 
şubemizde projeleri hakkında üyelerimize ve yöne-
tim kurulumuza projelerini tanıttılar. 

• 31 Mayıs 2017- Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühen-
disliği Bölümü Mezuniyet Töreni yapıldı. Öğren-
ciler, aileler, öğretim görevlileri Bölüm Başkanı, 
Şubemiz Başkanı Mehmet ÖZDAĞ`ın da katıldığı 
törende konuşmalar yapıldı. Üniversite mezuniyet 
töreninde ise Şubemiz Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Adnan KORKMAZ tarafından dönemin ilk iki 
mezununa hediyeleri takdim edildi

• 13 Temmuz 2017- Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Mühendislik Fakültesi IEEE öğrenci grubunun 
TÜBİTAK‘ta Döner Kanatlı ve Sabit Kanatlı Drone 
olmak üzere iki kategoride yarışmaya hazırlandı ve 
Gökdoğan Grubu Döner Kanat kategorisinde TÜBİ-
TAK tarafından düzenlenen İnsansız Hava Araçları 
(İHA) Yarışmasında finale katılmaya hak kazandı. 
Sertap SİVRİ, İklim Hatun ATAK, Ali AYTEKİN, Besher 
MAHAİNİ, Şeyma KÜÇÜK, Şafak Bugra MAMAK, Mus-
tafa OĞUZ ve Bahar GÜVEN`den oluşan Gökdoğan 
Grubu, Ankara-TAI‘de finalde yarışarak, okullarını 
temsil ettiler.

• 21-22-23 Ağustos 2017- Elektrik Mühendis-
leri Odası Samsun Şubemiz tarafından Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisleri 
öğrencilerine yönelik Arduino Temel Eğitimi dü-
zenlendi. 3 gün süren eğitimde EMO, öğrencilerin 
mühendislik becerileri ve elektronik konularında 
gelişimlerine katkı sağlanması amaçlandı. Eğitim-
den önce Şubemiz Başkanı Mehmet ÖZDAĞ EMO 
Genç Etkinliklerimizden bahsetti ardından EMO 
Merkez Teknik Görevlisi Taner ÖZDEN tarafından 
Odamız ve Meslek Alanları konusunda genel bilgi-
lendirme yapıldı. Konuşmaların sonrasında Üyemiz 
Musa SAĞLAMÖZ`ün anlatımıyla eğitime geçildi.

• 25 Ekim 2017- EMO Genç Toplantımızı OMÜ 
Müh. Fak. Elektrik ve Elektronik Bölümünde yap-
tık. Yapılan toplantıda, TMMOB ve EMO‘nun tanıtı-
mının yanı sıra, “Oda ne yapar” sorusu üzerinden 
“Oda-Üye-Toplum ve EMO Genç” ilişkisi tartışıldı. 
Ayrıca EMO‘nun düzenli abonesi olduğu Herkese Bi-
lim Teknoloji Dergisi tanıtılarak EMO Gençler için 
hazırlanan tanıtım çantaları içerisinde derginin son 
4 sayısının dağıtımı yapıldı.

• 03 Kasım 2017- şubemizde EMO Genç Temsilci 
seçimleri gündemli bir toplantı yapıldı. EMO Genç-
lerimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımla-
rıyla yapılan toplantıda EMO Genç Temsilcilerimiz 
belirlendi.

• 08 Kasım 2017- EMO Genç üyelerimize yönelik 
olarak Autocad eğitimine başlandı. Yönetim Kurulu 
Üyemiz İbrahim Deniz SAYGILI tarafından verilen 
eğitim düzenli olarak devam edecektir.

• 29 Kasım 2017- EMO Genç üyelerimize yönelik 
olarak Excell eğitimine başlandı. Yönetim Kurulu 
Üyemiz İbrahim Deniz SAYGILI tarafından verilen 
eğitim düzenli olarak devam edecektir.

• 1-2-16 Aralık 2017- EMO-Gençlerimize yöne-
lik olarak, bölüm seçimiyle ilgili ve meslek haya-
tına atılmadan önce mesleğimizle ilgili genel bir 
fikir verilebilmesi amacıyla, çeşitli meslek alan-
larındaki Üyelerimizin deneyimlerini paylaştığı ve 
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EMO-Gençlerimizin, Üyelerimize, merak ettikleri 
soruları sorduğu “MESLEK TANITIM GÜNLERİ” 3 
oturumla şubemizde gerçekleştirildi.

-1 Aralık 2017 tarihindeki ilk oturuma Pazarla-
ma ve Endüstriyel Otomasyon konularıyla Üyeleri-
miz Muammer AKTAŞ, Özgür TEMİZ, Enver NAS ve 
Oğuzhan KALKAN katıldı.

- 2 Aralık 2017 tarihindeki ikinci oturumunda 
ise Enerji Üretimi Enerji Dağıtım ve Enerji Pazarla-
ma konularıyla Üyelerimiz İlker CEYLAN, Muzaffer 
Berk BAYRAMOĞLU ve Arif AKŞAM katılım sağladı.

-16 Aralık 2017 tarihindeki son oturumunda ise 
Haberleşme konusuyla Üyelerimiz Orhan BÜLBÜL 
ve Mehmet ÖZDAĞ katılım sağladı.

• 8 Aralık 2017- Excell eğitiminin ikincisi yapıldı.

2.14. ÜYELERİMİZDEN HABERLER

EvLİLİK
• Üyemiz Onur YILMAZ ile Ezgi ÖZAY 07 Mayıs 

2016 tarihinde evlendi.
• Üyemiz Hakan KARADENİZ ile Fatma Zeynep 

ONUR 13 Mayıs 2016 tarihinde evlendi.
• Yönetim Kurulu Üyemiz Tamer BİLAL ile Özge 

ERBOĞA 20 Mayıs 2016 tarihinde evlendi.
• Üyemiz Murat DENİZ ile Elif BATUM 16 Tem-

muz 2016 tarihinde evlendi.
• Üyemiz Saygın Önder AKAL ile Ece UÇAK 12 

Kasım 2016 tarihinde evlendi.
• Üyemiz Yavuz TÜRKEL (Üyemiz Musa TÜR-

KEL‘in oğlu) ile Ceren SARIMEHMETOĞLU 1 Tem-
muz 2017 tarihinde evlendi. 

• Üyemiz Recai KOÇ’un kızı Nil KOÇ ile Erdal 
GÖKŞEN 1 Temmuz 2017 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Murat AKSAN 1 Temmuz 2017 tarihin-
de evlendi.

• Üyemiz Orhan BÜLBÜL’ün oğlu Buğra BÜLBÜL 
ile Merve ARLI 13 Ağustos 2017 tarihinde evlendi.

• Üyelerimiz Seçil BIYIK ile Eren DEMİRKAN 19 
Ağustos 2017 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Kutay AYvAZ ile Ayşegül GÜMÜŞKAYA 
30 Eylül 2017 tarihinde evlendi.

Tüm Çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

DOĞUM
• 23 Aralık 2015 tarihinde Ordu İl Temsilcimiz 

volkan TÜRKMEN’in Özde isimli bir kız çocuğu 
dünyaya geldi.

• 25 Ocak 2016 tarihinde Üyemiz Bahar MAvİLİ 
ÖZDEMİR’in Kerem isimli bir erkek çocuğu dünya-
ya geldi. 

• 15 Temmuz 2016 tarihinde Üyemiz Sonnur BA-
YAZITOĞLU’ nun Duru Deniz isimli bir kız çocuğu 
dünyaya geldi. 

• 4 Ekim 2016 tarihinde Üyemiz Safiye TUN-
CEL’in Duru isimli bir kız çocuğu dünyaya geldi. 

• 16 Kasım 2016 tarihinde Üyelerimiz Mine Nur 
ve Hamit SOMUNCU’nun Başak isimli bir kız çocu-
ğu dünyaya geldi. 

• 07 Aralık 2016 tarihinde Ordu İl Temsilci Yar-
dımcımız Arslan İÇÖZ’ün Deren isimli bir kız çocu-
ğu dünyaya geldi. 

• 13 Nisan 2017 tarihinde Ordu İl Temsilciliği 
Personelimiz Aykut TIKIÇ’ın Zehra ve Zeki isimli 
ikizleri dünyaya geldi. 

• 24 Kasım 2017 tarihinde Çorum İl Temsilci Yar-
dımcımız Fatih ÖZBULUT’un Elif Ekin isimli bir kız 
çocuğu dünyaya geldi. 

• 12 Aralık 2017 tarihinde Üyelerimiz Dilek ve 
Murat ESENALP’in bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Bebeklere ve ailelerine sağlık ve mutluluk dolu 
uzun yıllar dileriz.

vEFAT
• Üyemiz Savaş AKKUZU vefat etmiştir.
• Üyemiz Ümit Yasar OCAK vefat etmiştir.
• Uyemiz Mehmet KALAYCIOĞLU vefat etmiştir.
• Eski Sinop İl Temsilci Yardımcımız Naciye Ma-

dil ŞEKERCİ vefat etmiştir.
Aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

3. MALİ DURUM

2016 YILI GELİR - GİDER BÜTÇESİ
GELİRLER 2016 YILI TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORAN (%)
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ 85.000,00                149.600,66     176,00               
HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 25.000,00                58.535,00       234,14               
YAYIN GELİRLERİ 1.000,00                  615,00            61,50                 
SMM HİZMET GELİRLERİ 170.000,00              212.332,00     124,90               
DİĞER GELİRLER 5.000,00                  2.140,40         42,81                 
TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 320.000,00              337.486,50     105,46               
TOPLAM 606.000,00              760.709,56     125,53               

GİDERLER 2016 YILI TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORAN (%)
YÖNETİM GİDERLERİ 20.000,00                21.101,27       105,51               
PERSONEL GİDERLERİ 250.000,00              263.252,96     105,30               
İŞLETME GİDERLERİ 60.000,00                49.593,66       82,66                 
HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 20.000,00                21.497,21       107,49               
YAYIN GİDERLERİ 1.000,00                  -                   -                      
DİĞER GİDERLER 12.000,00                11.897,70       99,15                 
TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 140.000,00              170.558,50     121,83               
MERKEZ PAYI 103.000,00              129.320,63     125,55               
TOPLAM 606.000,00              667.221,93     110,10               

01/01/2016 - 31/12/ 2016 Arası 

                          EMO SAMSUN ŞUBESİ

2017 YILI GELİR - GİDER BÜTÇESİ
GELİRLER 2017 YILI TAHMİNİ GERÇEKLEŞME G.ORANI (%)
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ 93.500,00                 61.589,00           65,871%
HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 27.500,00                 103.476,00         376,276%
YAYIN GELİRLERİ 1.100,00                  809,00                73,545%
SMM HİZMET GELİRLERİ 187.000,00               204.686,00         109,458%
DİĞER GELİRLER 5.500,00                  464,98                8,454%
TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 352.000,00               297.123,00         84,410%
TOPLAM 666.600,00              668.147,98         100,232%

GİDERLER 2017 YILI TAHMİNİ GERÇEKLEŞME G.ORANI (%)
YÖNETİM GİDERLERİ 22.000,00                 21.660,06           98,455%
PERSONEL GİDERLERİ 275.000,00               267.218,66         97,170%
İŞLETME GİDERLERİ 66.000,00                 36.086,07           54,676%
HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 22.000,00                 46.659,42           212,088%
YAYIN GİDERLERİ 1.100,00                  -                      0,000%
DİĞER GİDERLER 13.200,00                 14.086,00           106,712%
TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 154.000,00               193.717,67         125,791%
MERKEZ PAYI 113.300,00               113.585,16         100,252%
TOPLAM 666.600,00              693.013,04         103,962%

01/01/2017 - 30/11/ 2017 Arası 

                       EMO SAMSUN ŞUBESİ
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GELİRLER 2018 YILI TAHMİNİ 2019 YILI TAHMİNİ
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ 75.000,00                 85.000,00                 
HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 80.000,00                 80.000,00                 
YAYIN GELİRLERİ 2.500,00                   2.500,00                   
SMM HİZMET GELİRLERİ 250.000,00               287.500,00               
DİĞER GELİRLER 5.000,00                   5.000,00                   
TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 350.000,00               402.500,00               
TOPLAM 762.500,00               862.500,00              

GİDERLER 2018 YILI TAHMİNİ 2019 YILI TAHMİNİ
YÖNETİM GİDERLERİ 25.000,00                 28.500,00                 
PERSONEL GİDERLERİ 310.000,00               350.000,00               
İŞLETME GİDERLERİ 35.000,00                 43.875,00                 
HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 35.000,00                 43.000,00                 
YAYIN GİDERLERİ 2.000,00                   2.500,00                   
DİĞER GİDERLER 15.000,00                 18.000,00                 
TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 210.000,00               230.000,00               
MERKEZ PAYI 130.500,00               146.625,00               
TOPLAM 762.500,00               862.500,00              

EMO SAMSUN ŞUBESİ
17. DÖNEM TAHMİNİ YILI GELİR - GİDER BÜTÇESİ

4. İSTATİSTİKSEL BİLGİLER
    4.1. ÜYE BİLGİLERİ

0

200

400

600

800

1000

1200

SAMSUN AMASYA ÇORUM ORDU SİNOP TOPLAM

99 
11 9 18 6 

143 

634 

71 87 
166 

34 

992 

733 

82 96 
184 

40 

1135 

Kadın Erkek Toplam

2017 SMM SAYISI
ELEKTRİK1 KV ALTI VE 

ÜSTÜ TESİSLER
ELEKTİK 1 KV ALTI 

TESİSLER ASANSÖR TOPLAM

SAMSUN 48 5 12 65
AMASyA 10 1 1 12
ÇORUM 16 1 4 21
ORDU 19 0 9 28
SİNOP 9 0 1 10

TOPLAM 102 7 27 136

2016 SMM SAyISI
ELEKTRİK1 KV ALTI VE 

ÜSTÜ TESİSLER
ELEKTİK 1 KV ALTI 

TESİSLER ASANSÖR TOPLAM

SAMSUN 38 4 9 51
AMASyA 11 0 1 12
ÇORUM 14 1 4 19
ORDU 18 0 4 22
SİNOP 9 0 1 10

TOPLAM 90 5 19 114
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4.2. İNTERNET vE ELEKTRONİK İLETİŞİM

4.2.1. İNTERNET SAYFASI
http://samsun.emo.org.tr/ adresinde yer alan şube sayfamız sürekli güncellenmekte ve görsel verilerle 

desteklenmektedir.

Yapılan ve yapılacak olan her etkinlik sayfada yer almaktadır. 

4.2.2. E-POSTA – CEP MESAJ
E-posta ile düzenli olarak Genel Merkezimizin ve Şubemizin Basın açıklamaları, duyurular ile çeşitli ku-

rum ve kuruluş haberleri ile çeşitli iş ilanları üyelerimize iletilmiştir. Ayrıca üyeler arası dayanışmayı gerek-
tiren üye bazında önemli olaylar ve gelişmeler (vefat, doğum, evlenme vs gibi.) e-posta ve/veya cep mesaj 
ile üyelerimize duyurulmuştur.

* Bütün üyelerimize EMO tarafından emo.org.tr uzantılı mail adresi verilmiştir. Belirtilen sayı emo.org.tr uzantılı mail adreslerini 
aktif kullanan üye sayılarıdır.

4.3. MESLEKİ DENETİM BİLGİLERİ

4.4. TEST ÖLÇÜM HİZMETLERİ

4.5. DİĞER İSTATİSTİK BİLGİLER

5.1. BASIN AÇIKLAMALARI

◊ 6 Ocak 2016
ELEKTRİKTE TORBA FATURA DÖNEMİ BAŞLADI
1 Ocak 2016`dan itibaren geçerli olmak üzere açıklanan yeni elektrik tarifesinde uygulanan karartmayı 

araladı. Torba haline getirilen elektrik faturasındaki yeni yıl zammının enerji maliyetinden değil dağıtım şir-
ketlerine yapılan aktarımlardan kaynaklandığını saptayan EMO`nun 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik fatura-
sındaki değişimi de gösteren yeni yıl tarifesi ve tarifeye ilişkin mevzuat incelemesi hakkında basın açıklaması 
yapıldı. (EK.1)
◊ 3 Mart 2016

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ
İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki 2013 yılında düzenlenen `3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 

Günü`nde Samsun’da KESK-TÜRK İŞ- DİSK- TMMOB bileşenleri tarafından ortak basın açıklaması yapıldı. 
(EK.2)
◊ 8 Mart 2016

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında; Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk Üniversi-

teli Kadınlar Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, CHP İl ve İlçe Kadınlar Kolu, Eğitim İş, Vatan Partisi ve 
TMMOB olarak basın açıklaması yapıldı. (EK.3)
◊ 11 Mart 2016

EMO`DAN FUKUŞİMA FELAKETİ`NİN YILDÖNÜMÜNDE NÜKLEER RAPOR
EMO, Japonya’daki Fukuşima Santralı’nda yaşanan nükleer felaketin 5. yıldönümünde Nükleer Enerji Ra-

poru’nu kamuoyuna sundu. Raporda, Japon-Fransız ortak konsorsiyumuna verilen Sinop Nükleer Güç Santralı 
için pahalı ve kamu zararına anlaşmalara imza atıldığı ortaya konuldu. Konu ile ilgili basın açıklaması yapıldı. 
(EK.4)
◊ 19 Mart 2016

İSTANBUL İSTİKLAL CADDESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIYI LANETLİYORUZ! ARTIK YETER DİYORUZ!
İstanbul İstiklal Caddesinde gerçekleştirilen acımasız saldırıyı lanetlemek için TÜRK-İŞ, DİSK, KESK TM-

MOB olarak basın açıklaması yapıldı. (EK.5)
◊ 27 Nisan 2016

KAYIP vE KAÇAK İADELERİ YENİDEN TAHSİL EDİLECEK
TBMM‘de görüşülen kayıp ve kaçak bedeli başta olmak üzere tarifelerle ilgili düzenlemeler yapan tasarıya 

ilişkin açıklama yapıldı. (EK.6)

OLAN ÜYELER OLMAYAN ÜYELER

e-posta 1
xxxxxxx@xxxxxxx adı.soyadı@emo.org.tr 100

986 49

e-posta 2
xxxxxxx@xxxxxxx adı.soyadı@emo.org.tr 969

99 67

TEST ÖLÇÜM HIZMETLERI
2016 2017

Samsun 60 50
Amasya 3 -
Çorum 1 1
Ordu 4 -
Sinop - -
Toplam 68 51

Emekli Üye Sayısı 38
Yeni Üye Sayısı 212
Öğrenci Üye Sayısı 316

2 0 1 6
SAMSUN AMASYA SİNOP ÇORUM ORDU TOPLAM

•Kesin Proje 2210 572 178 507 928 4395
• Tadilat 110 117 140 48 36 451
• Şantiye 124 78 52 132 54 440
• Abone 68 262 685 906 1310 3231
•Asansör 151 1 1 70 1 224
•Jeneratör 41 9 1 0 2 53
•OG Proje 94 44 9 32 26 205
TOPLAM 2798 1083 1066 1695 2357 8999
•İşletme 
Sorumluluğu 224 68 52 243 76 663

2 0 1 7
SAMSUN AMASYA SINOP ÇORUM ORDU TOPLAM

•Kesin Proje 2626 497 346 378 1308 5155
• Tadilat 589 125 78 32 52 876
• Şantiye 286 97 8 113 26 530
• Abone 13 315 680 1161 352 2521
•Asansör 171 34 149 354
•Jeneratör 37 10 6 3 2 58
•OG Proje 61 52 7 85 23 228
TOPLAM 3783 1130 1125 1921 1763 9722
•İşletme 
Sorumluluğu 293 64 69 187 79 692
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◊ 13 Mayıs 2016
SOMA YETMEDİ, YILDA ORTALAMA 1700 ÖLÜM YETMEDİ ŞİMDİ DE KÖLELİĞE MAHKUM EDECEKSİNİZ! 
13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da meydana gelen ve 301 maden emekçisinin ölümüne neden olan madenci 

cinayetinin yıl dönümünde Şubemiz tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. (EK.7)

◊ 13 Mayıs 2016
SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
DİSK, KESK, TMMOB ve TÜRKİŞ Bileşenleri olarak Soma`da yaşamını yitiren maden emekçilerini anmak ve 

iş cinayetlerine dikkat çekmek için Süleymaniye geçidinde basın açıklaması yapıldı. (EK.8)

◊ 30 Haziran 2016
İSTANBUL ATATÜRK HAvALİMANI’NDA YAŞANAN SALDIRIYI LANETLİYORUZ!
TMMOB Samsun İKK, KESK Samsın Şubeler Platformu, DİSK Samsun Bölge Temsilciliği, TTB ve Samsun-Si-

nop Tabipler Odası olarak “İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Yaşanan Saldırıyı Lanetliyoruz!” başlıklı basın 
açılaması yapıldı. (EK.9)

◊ 30 Haziran 2016
İKTİDARIN SESİ TRT`YE YÜZLERCE MİLYON DOLARLIK YENİ GELİR KAPISI
Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, TRT’nin yeni bandrol kesintisi uygulaması ile ilgili açıklama 

yaparak, AKP’nin kendisine yandaş olmayan basın kuruluşlarını susturmaya çalışırken, kamu yayıncılığından 
çıkarıp iktidarın sesi haline getirdiği TRT’yi adeta “Deli Dumrul” vergileriyle beslediğini kaydetti. EMO’nun 
yaptığı hesaplamaya göre, bandrol kesintisi uygulamasının genişletilmesi nedeniyle, cep telefonlarının yüz-
de 6, bilgisayar ve tabletlerin yüzde 2 oranında zamlanması beklenirken, yalnızca bu kalemler üzerinden 
TRT’ye aktarılacak kaynak 600 milyon lirayı bulacağı belirtildi. (EK.10)

◊ 2 Temmuz 2016
SİvAS`IN IŞIĞI SÖNMEYECEK 
Sivas katliamının yıldönümü nedeniyle Samsun demokratik kitle örgütleri, emek ve meslek örgütleri bir 

basın açıklaması yaptı. “Gözlerini kan bürümüş gericiler, bundan 23 yıl önce 2 Temmuz 1993`te Sivas`ta, 
aydın, sanatçı, yurtsever 35 insanı güvenlik güçlerinin önünde saatlerce kuşatıp diri diri yakmışlar ve bu vah-
şeti kitlesel histeri içinde seyretmişlerdi. Aydına, sanatçıya, bilim insanına ve ilerici düşünceye tahammülü 
olmayan ve onlardan korkan gericilik, her zaman histerik bir şekilde linçci ve linç özlemcisi olmuştur. Sivas 
katliamı bu özlemin ne ilk ne de son örneğidir. Türkiye tarihinin her evresinde çeşitli alt eğilimler ve biçimler 
altında yayılmasını sürdüren gericiliği kendi karanlığında bir kez daha lanetliyoruz.” denildi.

◊ 2 Temmuz 2016
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNE KAMU KAYNAKLARINDAN BİR KIYAK DAHA
Yeni elektrik tarifesini inceleyen Elektrik Mühendisleri Odası, yapılan basın açıklaması ile AKP iktidarının 

elektrik dağıtım şirketlerine kaynak aktarımı için her yolu denediğini ve bu doğrultuda şirketlerin pahalı 
elektrik satışını sübvanse ettiğini ortaya koydu. Buna göre, 1 Temmuz 2016’da yürürlüğe konulan yeni tari-
feyle TETAŞ’ın fiyatları Temmuz 2011’den bu yana en düşük düzeye kadar çekilirken, TETAŞ’ın ne bu indirimi 
ne de Nisan 2016’daki indirimi tüketicilere yansıtılmadığı belirtildi. (EK.11)

◊ 14 Temmuz 2016
ÜLKEMİZİ SÖMÜRGE, YURTTAŞLARIMIZI İKİNCİ SINIF UCUZ İŞGÜCÜ OLARAK GÖREN BİR YAKLAŞIMLA 

HAZIRLANMIŞTIR, TBMM GÜNDEMİNDEN ÇIKARILMALIDIR 
Lisans eğitimine dayalı meslek alanları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB Kanunu’nda 

değişiklikler ve yeni düzenlemeler öngören ve kendi ülkemizin vatandaşlarını mülteci konumuna düşmesine 
neden olacak Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı konusunda TMMOB-TÜRK İŞ- KESK-DİSK –TTB bileşenleri 
tarafından basın açıklaması yapıldı. (EK.12)

◊ 21 Temmuz 2016
OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ
TMMOB Samsun İl Koordinasyonu olarak “OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ” konulu basın açıklaması 

yapılmıştır. (EK.13)

◊ 23 Temmuz 2016
ASKERİ vE SİvİL TÜM DARBELERE KARŞIYIZ…
TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu’nun da aralarında olduğu Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, 

200`den fazla insanın yaşamına mal olan ve ülkemiz için ağır sonuçlar doğuran FETÖ’nün 15 Temmuz darbe 
girişimi ve sonrasında yaşananlara ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. (EK.14)

◊ 19 Eylül 2016
ÖRGÜTÜMÜZE, MESLEĞİMİZE, HALKIMIZA , ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ
TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu olarak 19 Eylül Mühendis Mimar Şehir Plancısı Dayanışma Günü 

nedeniyle  İnşaat Mühendisleri Odasında kokteyl ve sonrasında  “Örgütümüze , Mesleğimize, Halkımıza , 
Ülkemize Sahip Çıkıyoruz”  başlığı  ile basın açıklaması yapıldı. (EK.15)

◊ 10 Ekim 2016
UNUTURSAK, UNUTTURURSAK KALBİMİZ KURUSUN!
10 Ekim Ankara Katliamının 1. Yıldönümünde Emek, Demokrasi ve Barış mücadelesinde yaşamını yitiren 

arkadaşlarımız için TMMOB-KESK-DİSK-TTB Bileşenleri tarafından ortak anma programı yapıldı. Uğur Mumcu 
Parkında yapılan basın açıklamasının ardından Şubemiz Konferans Salonunda Belgesel Gösterimi ve Şiir-Müzik 
Dinletisi yapıldı. Daha sonra katliamı yerinde yaşayan arkadaşlarımızın konuşmaları dinlendi. (EK.16)

◊ 2 Kasım 2016
SUSKUN BİR ÜLKE İSTİYORLAR!
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinasyon Kurulu (İKK) adına Elektrik Mü-

hendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Mehmet ÖZDAĞ tarafından çıkarılan son KHK`lar ve ülkedeki geliş-
meler üzerine  “Suskun Bir Ülke İstiyorlar!” konu bir basın açıklaması yapıldı. (EK.17)

◊ 8 Kasım 2016
TEMİZ ÇEvRE ANAYASAL HAKKIMIZ vE ONU KORUMAK YASAL GÖREvİMİZDİR.
Samsun’un ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, sosyal, kültürel değerleriyle birlikte korunması 

ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Samsun İl Koordinasyon Kurulu (İKK) öncülüğünde bir araya gelen yirmiye yakın meslek odası, sendika, de-
mokratik sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan SAMÇEP basın açıklaması yaparak Samsun’un sahibi var 
dedi. (EK.18)

◊ 23 Kasım 2016
Resmi Gazete’de 22 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan yeni bir KHK ile çok sayıda basın kuruluşu ve der-

nek kapatılmış, yine çok sayıda çalışan kamu görevinden çıkartılmıştır. Her yayımlanan KHK ile yeni hak 
gaspları yaratılmaktadır. 677 sayılı yeni KHK ile Odamız üyesi, demokrat iki akademisyen Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK ve Yrd. Doç. Dr. Melda YAMAN görevinden uzaklaştırılmıştır. 
KESK, TMMOB, Tabip Odası ve DİSK üyeleri Uğur Mumcu Parkı’nda bir eylem ve basın açıklaması düzenleyerek 
hukuksuz ihraçlara tepki gösterdi.

◊ 1 Aralık 2016
YANGINDA ÖLEN ÇOCUKLARIN SORUMLUSU İKTİDARDIR!
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi, Adana’da özel bir yurtta 12 kişinin yaşamını yitirdiği 

yangın ile ilgili açıklama yaptı. (EK.19)

◊ 19 Aralık 2016
GAZİ SAHNESİ KAPANMASIN 
Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP adına Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Mehmet Öz-

dağ tarafından; Gazi Sahnesinde “Gazi Sahnesi Kapanmasın” konulu basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın 
ardından Samsun Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelen ̀ Gölgesinde Çınarın` tiyatro oyununa katılım sağlandı. 
(EK.20)

◊ 23 Aralık 2016
ELEKTRİK FİYATLARI CAN YAKACAK !
Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdağ, doğalgazla elektrik 

üreten santrallara gaz verilememesiyle birlikte baş gösteren elektrik sıkıntısına ilişkin yazılı bir açıklama 
yaptı. (EK.21)

◊ 24 Ocak 2017 
Uğur Mumcu Parkında Adalet ve Demokrasi Haftası nedeniyle Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile Atatürkçü 

Düşünce Derneği’nin kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Muammer AKSOY tarafından yapılan basın açıklaması ile 
anıldı. (EK.22)
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◊ 27 Ocak 2017 
KURDA OHAL “DALGA”SININ FATURASI YURTTAŞA…
Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi yaptığı yazılı basın açıklamasıyla, Turkcell ve Telekom‘un 4.5N 

lisans ihalesi kapsamındaki ödemelerinin de aralarında bulunduğu devlet alacaklarına yönelik getirilen sabit 
kur uygulamasına tepki gösterdi. Bir nevi borçlulara af niteliğindeki bu uygulamadan kimlerin yararlandırı-
lacağını soran EMO; ilacı yurtdışından gelen hastalardan katılım payının bile dalgalı kur üzerinden alındığına 
dikkat çekerek, OHAL ve adaletsiz uygulamaların biran önce son bulmasını istedi. (EK.23)

◊ 7 Şubat 2017 
vARLIK FONU MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIKTIR!
Şubemiz tarafından yapılan basın açıklaması ile; aralarında PTT, Telekom, Türksat, BOTAŞ, TPAO ve Eti 

Maden’in de bulunduğu 11 kamu kuruluşu ve birçok arazinin Varlık Fonu’na devredilmesine tepki gösterdi. Bu 
ülkenin varlıklarının sahipsiz olmadığı vurgulanan açıklamada, “Kamu kaynaklarını dilediği gibi kullanmak, 
yandaşlara aktarımlar yapmak, kamu hisselerini ipotek ettirerek para bulmak, piyasalara kimlerin çıkar elde 
edeceği bilinmeyen müdahaleler ve manipülasyonlarda bulunmak anlamına gelen Varlık Fonu’na yapılan bu 
aktarımlar kabul edilemez” denildi. (EK.24)

◊ 8 Şubat 2017
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ
Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP dönem sözcüsü Mehmet ÖZDAĞ tarafından EMO Samsun Şubede; “Ana-

yasa Değişikliği Değerlendirmesi” konulu basın açıklaması yapıldı. (EK.25)

◊ 25 Şubat 2017
BU BİR SİYASİ PARTİ MESELESİ DEĞİLDİR!
Şubemiz tarafından Bu Bir Siyasi Parti Meselesi Değildir! başlıklı basın açıklaması yapıldı. (EK.26)

◊ 3 Mart 2017 
İŞ CİNAYETLERİNE vE İŞÇİ KATLİAMLARINA
TMMOB Samsun İKK olarak İş Cinayetlerine ve İşçi Katliamlarına Hayır Diyoruz konulu basın açıklaması 

yapıldı. (EK.27)

◊ 8 Mart 2017
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
KESK, TMMOB, TTB ve TES-İŞ tarafından basın açıklaması ve film gösterimi yapıldı.

◊ 28 Mart 2017 
GENÇ MÜHENDİSLER İŞSİZ
Yapılan basın açıklamasıyla, Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkezinin Mühendislik İstihdamı ve Mes-

leki Alan Araştırması, EMO üyesi elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, kontrol ve otomasyon, elekt-
rik-elektronik ve biyomedikal mühendislerinde işsizliğin yüzde 18.7`ye tırmandığı, işsizlerin çoğunluğunun 
31 yaş ve altındaki genç mühendisler olduğu belirlendiği ve araştırma kadın mühendislerde işsizlik oranının 
daha yüksek olduğunu, ayrıca emekli mühendislerin de halen iş arayarak iş gücü arzı oluşturduklarını sapta-
dığı belirtildi.  (EK.28)

◊ 13 Mayıs 2017 
TMMOB-KESK-TTB-DİSK olarak  Soma İş Cinayeti ile ilgili basın açıklaması yapıldı. (EK.29)

◊ 5 Haziran 2017
ZEYTİNLİKLER GİTTİ SIRA MERA vE KIYILARIMIZDA
Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıl-

dı. (EK.30)

◊ 6 Temmuz 2017
Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında yaklaşık 6 yıldır bir protokol çercevesinde yürüttüğümüz 

asgari ücrete ilişkin karşılıklı işbirliği, kurumun protokolu tek taraflı fesih edilmesi nedeniyle sonlanmış bu-
lunmaktadır. Konuyla ilgili olarak TMMOB Samsun İl Koordinasyonu Kurulu adına EMO Samsun Şube Başkanı 
Mehmet ÖZDAĞ tarafından basın açıklaması yapılmıştır. (EK.31)

◊ 6 Temmuz 2017
Şube Başkanımız Mehmet ÖZDAĞ; binaların çatılarına ruhsat izni aranmadan güneş panelleri kurulabilme-

sini kolaylaştıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hakkında Halk 
Gazetesine açıklamalarda bulundu. (EK.32)

◊ 19 Temmuz 2017
Oger Grubu’nun aldığı borçları ödememesiyle hisselerini rehin bıraktığı Türk Telekom’a yansıyan borç 

krizinin çalışanlara fatura edilmesine yönelik gelişmeler, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin YEŞİL ve EMO 
Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÖZDAĞ’ın Samsun’da yaptığı basın toplantısıyla kamuoyuna 
duyuruldu. Açıklamada bugüne kadar Türk Telekom üzerinden nemalanan şirketin yarattığı mali krizin fatu-
rasını çalışanlara kesmeye kalkmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. (EK.33)

◊ 15 Ağustos 2017
17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 18.yıl dönümü nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 

hizmet binamızda basın açıklaması yapıldı. (EK.34)

◊ 31 Ağustos 2017 
1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle TMMOB Samsun İKK tarafından basın açıklaması yapıldı. (EK.35)

◊ 19 Eylül 2017
DÜNDEN BUGÜNE AYNI KARARLILIK vE İNANÇLA 19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR vE ŞEHİR 

PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ
19 Eylül Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle  TMMOB Samsun İKK adına TMMOB 

Samsun İKK Sekreteri Adnan KORKMAZ tarafından basın açıklaması yapıldı. (EK.36)

◊ 21 Eylül 2017 
BÖYLE EĞİTİM SİSTEMİ vE BÖYLE EĞİTİM OLMAZ!
Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu adına şubemizde Basın açıklaması yapıldı. (EK.37)

◊ 28 Eylül 2017
TMMOB’NİN ÖZERKLİĞİNİ vE DEMOKRATİK YAPISINI SAvUNMAYA DEvAM EDECEĞİZ!
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması kararına karşı TMMOB Samsun 

İKK olarak Samsun Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesinde basın açıklaması yapıldı. (EK.38)

◊ 12 Ekim 2017 
Tekkeköy İlçesi Aşağıçinik mevkiinde inşaat çalışmaları devam eden Lojistik Köy Projesi için 9 Ekim 2017 

tarihinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Samsun Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Hayati 
TOSUN’un katılımı görevliler tarafından engellenmiştir. Samsun Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hayati TO-
SUN’a yapılan davranışı kınamak amacıyla TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu olarak Ziraat Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesinde basın açıklaması yapıldı. (EK.39)

◊ 01 Kasım 2017 
YAZ SAATİ OYUNLARINDA YENİ PERDE
EMO Samsun Şubesi ve Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, yaz 

saati ile ilgili Resmi Gazete`de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Torba Yasa`ya Plan ve Bütçe Komisyo-
nu`nda eklenen yaz saatine ilişkin düzenlemeyi değerlendiren bir açıklama yaptı. “Yaz Saati Oyunlarında 
Yeni Perde, Kamuoyu yanıltılıyor!, Halkın Sağlığıyla Oynanıyor” denilen açıklamada, saat ayarlarıyla ilgili 
yapılan oyunlara tepki gösterilerek, normal saat uygulamasına dönülmesi istendi. (EK.40)

◊ 20 Kasım 2017
Canik Belediyesi`nin Meşe Ormanları`nda yatığı beton çalışmasına en sert tepki (Samsun Çevre Platfor-

mu) SAMÇEP`ten geldi. SAMÇEP Sözcüsü Mehmet ÖZDAĞ, ZMO Samsun Şube Başkanı Hayati TOSUN ile birlikte 
tarihinde Canik Meşe Ormanlarında yaptıkları inceleme sonrasında bir açıklamada bulundular. Bu açıklama-
nın ulusal ve yerel basında paylaşılması üzerine Canik Belediyesi geri adım atarak, proje şimdilik durdurul-
muş olup yapılan beton zeminlerin bir kısmı sökülmüştür fakat beton yollar halen durmaktadır. (EK.41)
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◊ 21 Kasım 2017 
ELEKTRİK YANGINLARININ OLASI NEDENLERİ vE BASİT KORUNMA YÖNTEMLERİ
Şubemiz Başkanı Mehmet ÖZDAĞ tarafından; “Elektrik Yangınlarının Olası Nedenleri ve Basit Korunma 

Yöntemleri” konulu basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması yapıldıktan sonra Şube Yönetim Kurulu üyemiz 
Elk. Müh. Tamer Bilal tarafından kaçak akım şalter kontrol cihazı ile basın mensuplarına uygulamalı tesisat 
kontrolü örneği gösterildi. (EK.42)

◊ 24 Kasım 2017 
YAZIKLAR OLSUN, AKCİĞERLERİMİZE BETON DÖKÜLÜYOR!
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Genel Merkez Denetleme Kurulu ve SAMÇEP bileşenleri Meşe Park ala-

nında incelemelerde bulundular. EMO Denetleme Kurulu adına açıklama yapan A. Turan AYDEMİR, Samsun 
çevre mücadelesi için SAMÇEP tarafından yürütülen mücadeleyi desteklerini belirterek yapılan yanlıştan bir 
an önce dönülmesini istediler.

SAMÇEP sözcüsü Mehmet ÖZDAĞ ve Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hayati TOSUN tarafın-
dan basın açıklaması yapıldı. (EK.43)

◊ 28 Aralık 2017 
EMO 63 YAŞINDA! SAMSUN ŞUBE 30 YAŞINDA!
EMO Samsun Şube Yönetim Kurulu, Elektrik Mühendisleri Odası`nın kuruluşunun 63. Yılı, Samsun Şubesi-

nin 30. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislerinin yaşa-
dığı sorunlara dikkat çekti. Açıklamada, `EMO üyeleri arasında %18, şube genelinde ise %15’leri aşan işsizlik 
oranına dikkat çekildi. (EK.44)

◊ 29 Aralık 2017 
HALKA YENİ YIL HEDİYESİ; ELEKTRİK FİYATLARINA YÜZDE 8.8 ZAM!
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi Başkanı Mehmet Özdağ, 1 Ocak 2018’den ge-

çerli olacak elektrik zammına ilişkin bir açıklama yaparak; “…son 15 yıldır yandaş şirket kollaması 
ile yürütülen plansızlığın ve kar hırsının faturasını bugün halkımız pahalı enerjiyle ödüyor. Bu gün 
nükleer ve kömürde dolar üzerinden çok yüksek fiyatlı alım garantileri ile uygulanan politikaların 
faturanı da önümüzdeki 20 yıl boyunca halkımız ödeyecek..” denildi. (EK.45)

5.2. ELEKTRONİK ORTAM
TMMOB ve EMO Genel Merkez basına açıklamaları ve Şubemizin basın açıklamaları, Çeşitli kurum ve ku-

ruluş haberleri, Şubemiz etkinliklerinin tümü, Önemli üye haberleri,
Elektronik ortamda (e-posta, Kısa Mesaj Servisi) Üyelere ve ilgili görülen kurum ve kuruluşlara duyurul-

muştur.
Ayrıca http://emo.org.tr altında yer alan şube web sayfamız, (http://samsun.emo.org.tr) Odamızın, 

Şubemizin, TMMOB’nin, Ülkemizin ve üyelerimizin gündemiyle eş zamanlı olarak güncellenmektedir

5.3. BASINDA EMO

Gazeteler:
Bu Başlık altıdaki bilgilerin bir kısmı raporumuzun EK’ler bölümünde basında Şubemiz başlığı ile eklen-

miştir.
Radyo ve TV Yayınları:
Yerel Medyanın EMO politikaları doğrultusunda sesimizi ve etkinliklerimizi duyurması konusunda çalışma-

lar yapılmıştır.

6. EKLER

6.1. ÖNEMLİ YAZIŞMALAR

 
 
 
 

 
 
 
 

04/01/2017 
Sayı   : Sam-KUR02-20     
Konu : Takvim  hk.  
 
 
 
 
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
SAMSUN 
 

 

Enerji Verimliliği ve Basit yollardan Enerji Tasarrufu temasıyla EMO Genel Merkezimiz  
tarafından hazırlanan ekteki takvimlerin Müdürlüğünüz bünyesindeki İlköğretim Okullarında 
dağıtılması hususunda gereğini arz ederiz. 

 

 

Yönetim Kurulu Adına 
     Mehmet Özdağ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 
 
Ek: 2017 takvimi 
 
 
 

 

E
M
O TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. SAMSUN ŞUBESİ

UNION CHAMBERS OF ENGINEERS AND ARCHITECTS OF TURKEY. CHAMBER OF ELECTRICAL ENGINEERS. SAMSUN BRANCH



Ocak 2016 - Aralık 201716. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

48 49

 
 
 
Sayı   : Sam-KUR03-23                                                          Tarih:06.01.2017  
Konu :YG.İŞLETME SORUMLULUĞU LİSTESİ  
 
 
ÇALIK YEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
SAMSUN 

30.10.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik 
Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmenliğinin 60. maddesi uyarınca tüm yüksek gerilimli kuvvetli 
akım tesislerinde sorumlu elektrik mühendisi bulunması ve ayrıca 18.03.2004 tarih ve 25406 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri 
İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği’nin 6. maddesi uyarınca; işletme sorumluluğu üstlenecek 
mühendislerin EMO tarafından verilen “Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yetki 
Belgesi” belgesine sahip olmaları ve işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışmaları 
gerekmektedir. 

Ancak işletmelerde yeterli yada bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda 
işletme sorumluluğu hizmeti EMO tarafından verilen 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Elektrik Serbest 
Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi ve YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetki Belgesine 
sahip mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile de üstlenilebilmektedir. 

Buna göre özel trafolu YG abonelerinin bünyelerinde çalışan; yıllık onayları yapılmış, 
geçerlilik süresi devam eden YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yetki Belgesine sahip 
elektrik mühendisi veya 2017 yılı 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Elektrik Serbest Müşavir Mühendis 
(SMM) belgesine sahip serbest çalışan bir elektrik mühendisi ile trafo sahibi (veya sahipleri) 
arasında yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere “YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Hizmet 
Sözleşmesi” imzalanması gerekmektedir. 

Belirtilen nedenlerle ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyet alanınız içerisindeki 
yüksek gerilim abonesi trafolu firmalarda EMO tarafından onaylanmış işletme sorumluluğu 
hizmet sözleşmelerinin bulunması gerekmektedir. 

Yukarıda bahsedilen hizmeti yapabilecek MİSEM yetkilendirme kursunda başarılı olmuş 
üyelerimizin listeleri İl Koordinatörlükleri bazında ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

 

Yönetim Kurulu Adına 
      Mehmet Özdağ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 
Ek:Liste 
Dağıtım: YEDAŞ İl Koordinatörlükleri 

 

 
 
 
 
 
Sayı   : Sam-KUR04-998                                                                 Tarih:27.12.2017 
Konu : Kitap hk.    
 
 
 
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 
Teknoloji Fakültesi Dekanlığına 
AMASYA 
 
 
 
 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak 
faaliyetlerini yürütmektedir. Odamızın kuruluş amaçları kapsamda Elektrik Bölümünde 
öğrenim gören meslektaş adaylarımızın mesleğe ve hayata hazırlanmalarına yardımcı olmak 
üzere şubemizde eğitimler düzenlemektedir. Fakülteniz öğrencilerine yardımcı olacağını 
düşündüğünüz ve talep etmiş olduğunuz EMO Yayınlarımızdan Düşük Gerilim Güç 
Sistemleri kitabımızdan 3 adet Üniversiteniz Kütüphanesine bağış olarak gönderilmiştir. 
 
Saygılarımızla. 
 
 
 
 
 
 Yönetim Kurulu Adına 
     Mehmet Özdağ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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6.2. BASIN AÇIKLAMASI METİNLERİ

EK.1 
BASIN AÇIKLAMASI 

 
Kayıp ve kaçak başta olmak üzere dağıtım şirketlerine faturalar üzerine yapılan 
aktarımlara ilişkin tartışmalardan rahatsız olan AKP ve EPDK`dan elektrik faturalarına 
karartma… 
ELEKTRİKTE TORBA FATURA DÖNEMİ BAŞLADI 
Kayıp ve kaçak başta olmak üzere özelleştirilen dağıtım şirketlerine faturalar 
üzerinden yapılan aktarımlara karşı oluşan tepki karşısında EPDK; kamunun 
çıkarlarını korumak yerine, kamuoyunun bilgilenme hakkını dahi yok ederek, elektrik 
faturalarına karartma uyguladı. Böylece EPDK, kuruluş yasasının daha ilk 
maddesinde yazan "şeffaf elektrik piyasası" hükmünü ihlal etti. 
EPDK`nın açıkladığı yeni yıl tarifesi ile tüketicilerden tahsil edilen, "enerji maliyeti, 
perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli, kayıp ve kaçak bedeli, sayaç 
okuma bedeli, dağıtım bedeli" maliyetleri görünmez kılındı. Fon ve vergiler hariç 
olmak üzere faturalar yoluyla tahsil edilen 6 kalem "dağıtım bedeli" ve "perakende 
enerji bedeli" adı altında torba haline getirildi. 
EMO tarafından, EPDK`nın yayımladığı yönetmelik, tebliğ ve kurul kararına dayalı 
usul ve esasları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda "dağıtım bedeli" adı 
altında toplulaştırılan kalem içerisine; dağıtım şirketlerinin gelir gereksinimine ilişkin 
hesaplamalarla belirlenen bedellerin yanında "kayıp ve kaçak bedeli, iletim bedeli ile 
sayaç okuma bedeli" nin de dahil edildiği tespit edildi.  
Kayıp Kaçak Bedeli Artık Bilinemeyecek 
Torba haline getirilen dağıtım bedeli ile tarifelerde açıklanan kayıp ve kaçak bedeli 
artık bilinemeyecek. Kamunun elindeki iletim sistemi için yapılan tahsilatın miktarı da 
saklandı. Böylece dağıtım şirketlerinin baskısıyla bu şirketlere aktarılan kalemler 
yükseltilirken, iletim bedelinin düşük tutulması gibi 31 Mart elektrik kriziyle gündeme 
gelen iletim sisteminin ihtiyaçlarına ilişkin tartışmalar da örtülmüş oldu.  
Tarifede 1 Ocak 2016`dan önce perakende satış hizmet bedeli ve perakende enerji 
bedeli olarak iki ayrı kalemde görülen tutar tek kaleme indirildi. Ekim 2015 tarifesinde 
2 kalemin toplamı 20.58 kuruş iken, 1 Ocak 2016`dan itibaren yapılan yüzde 3.72`lik 
zamla 21.34 kuruşa yükseltildi. 
EMO tarafından yapılan hesaplamaya göre; fatura başına 0.592 TL olarak tahsil 
edilen sayaç okuma bedeli yaklaşık 200 kilovat saatlik tüketim dikkate alınarak torba 
haline getirilen dağıtım bedelinin açıklanan 1 kilovat saatlik birim bedeline dahil edildi. 
Dağıtım bedeli torbasına atılan kalemlerde toplamda yüzde 10.04`lük zam yapılarak, 
kilovat saat başına 10.76 kuruştan 11.84 kuruşa çıkarıldı. 
Yüksek Zamda Enerji Maliyetleri Değil "İflas" Resti Etkili Oldu 
Enerji maliyetlerini içeren perakende enerji bedelindeki artış yüzde 3.7 iken, dağıtım 
bedeli adı altındaki kalemde yapılan artışın yüzde 10`u aşması; yapılan zammın 
büyük ölçüde enerji maliyetleri artışından değil, dağıtım şirketlerine yapılan 
aktarımdan kaynaklandığını göstermektedir. Bu artış; dağıtım şirketlerinin bir süredir 
kurdaki artışı gerekçe göstererek, özelleştirme bedellerini ödeyememe durumlarına 
ilişkin olarak "iflas" resti çekmelerinin etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 
Kullanıcıların ödeyecekleri faturalar üzerinden şirketler kurtarılmak istenmektedir. 
Konutlardan 1 Yılda Fazladan 1.8 Milyar TL Toplanacak 
Yapılan zammın 4 kişilik bir ailenin asgari 230 kilovat saatlik tüketimi üzerinden 
faturalarına yansıması ise 5.3 TL olacak. Böylece asgari tüketim karşılığında bir 
hanenin elektrik faturası aylık 89.4 liradan 94.7 liraya çıkarıldı.  

Bu gizleme ve saklama operasyonunun arkasında, kayıp ve kaçak hedefleri başta 
olmak üzere dağıtım şirketlerini gözeten kararları ve yandaş şirketler için yaratılan 
ayrıcalıkları görünmez kılma arayışı yatmaktadır. Nitekim 31 Aralık 2015 tarihli Resmi 
Gazete`de yayımladıkları yeni düzenleme ile kayıp ve kaçak oranları yüksek olan 
dağıtım şirketleri için özel bir statü oluşturularak, başta "kayıp ve kaçak hedeflerini 
yükseltme" olmak üzere şirketler için kullanıcılardan tahsilat yapacakları yeni kapılar 
yaratılmıştır.  
Yargının verdiği karar ortada iken kayıp ve kaçak bedellerini önce faturada şimdi de 
tarifede gizlemeye çalışmakla bir sonuç elde edemeyeceklerdir. Elektrik 
kullanıcılarının başvurduğu mahkemelerin talepleri doğrultusunda; tahsil edilen kayıp 
ve kaçak bedellerini dağıtım şirketleri ve EPDK bildirmekle yükümlüdür. 
Bilinmelidir ki kamu yararı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Elektrik Mühendisleri 
Odası bu konunun peşini bırakmayacaktır. Bugüne kadar yaptığımız gibi kamuoyunu 
en doğru şekilde bilgilendirmeye çalışacaktır. 
6 Ocak 2016 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi Yönetim Kurulu adına 
Mehmet ÖZDAĞ – Başkan  
 

EK.2 
 

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ 

BASIN AÇIKLAMASI 

Bugün, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin 
yaşamını yitirdiği facianın yıldönümü. 2013 yılından bu yana her 3 Mart’ta "İş 
Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" etkinliğiyle ülkemizin kanayan yarası haline 
gelen iş cinayetlerine bir kez daha dikkat çekmeye çalışıyoruz.   

Öncelikle iş cinayetlerinde, işçi katliamlarında kaybettiğimiz canlarımızın anısı 
önünde saygıyla eğiliyor, başta aileleri olmak üzere hepimize başsağlığı diliyoruz.  

Ne yazık ki ülkemizde, emekçinin sağlığının, canının önemi yok, önemli olan 
sermayenin daha fazla kar elde etmesi. Tüm parlak sözlere, devrimmiş gibi sunulan 
yasal düzenlemelere rağmen iş cinayetlerinde ortalama her gün 5 emekçi hayatını 
kaybediyor.  

Ülkemizin, çalışma yaşamı koşulları açısından hem hükümetin hem de kamuoyunun 
olağanüstü hassasiyetle üzerine eğilmesi gereken son derece olumsuz bir tablo ile 
karşı karşıya olduğu tüm açıklığı ile ortadadır. 

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, iş cinayetleri sonucu oluşan tepkilere karşı 
çıkartılmış bir “göz boyama” yasasıdır. 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ve 
yasa çerçevesinde yapılan düzenlemeler problemlidir. Bununla birlikte, 4857 Sayılı İş 
Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi 
süreli çalışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta olmak üzere kuralsız çalışma 
koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam 
ifade etmeyecektir. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça, 



Ocak 2016 - Aralık 201716. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

52 53

örgütsüz çalışma arttıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak mümkün 
olmayacaktır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş cinayetleri sonrasında mevzuatı defalarca 
değiştirmekte ancak işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik düzenlemelerde, burada bu 
basın açıklamasını yapan bizler TMMOB – DİSK- KESK-TÜRKİŞ başta olmak üzere 
meslek örgütlerini ve sendikaları  taraf olarak almamaktadır. 

Çalışma yaşamındaki anti-demokratik düzenlemeler yetmezmiş gibi AKP iktidarı 
şimdi de kamuoyunda “kiralık işçi yasası” olarak bilinen, “İş Kanunu ile Türkiye İş 
Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı yasalaştırmaya 
çalışmaktadır. Bu tasarı yasalaştığında, çalışanın ücret alma güvencesi olmayacaktır, 
kiralık işçi sendikalı olmayacaktır, iş güvencesi olmayacaktır, kıdem, ihbar 
tazminatlarında, yıllık izin kullanımında problem yaşanacaktır, meslek hastalığı 
tespitinde sıkıntı daha da artacaktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kiralık işçiler 
tarafından yerine getirilebilecektir. 

Kiralık işçilik, doğrudan esnek çalışmaya yol açtığı gibi, kiralık işçiler sık sık işsiz 
kalacaktır. Bu nedenle işçi sağlığı daha da kötüye gidecektir. Esnek çalışma, işsiz 
kalma korkusu, işçilerin sadece fiziksel sağlığını değil, ruhsal ve toplumsal sağlığını 
da olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla kiralık işçilik, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
bakımından son derece sağlıksız, sakıncalı, tehlikeli ve riskli bir istihdam ve çalışma 
biçimidir. Kiralık işçilik, bir bütün olarak işçi sağlığında ağır bir tahribat yaratacak, 
daha çok işçi cinayetine, meslek hastalığına yol açacaktır. 

İş cinayetlerinin sorumlusunun siyasi iktidar ve işverenler olmasına rağmen, gözaltına 
alınan, tutuklananlar sonuçta işyerlerinde “iş güvenliği uzmanı” olarak görevlendirilen, 
mühendisler, mimarlar, teknik elemanlar olmaktadır.  

Biz sendika ve meslek odaları olarak , iş cinayetlerinin son bulması için aşağıda 
belirtilen hususların hemen yerine getirilmesini istiyoruz;  

 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle devletin ve işverenin 
görevidir. İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında görev verilen 
mühendis, mimarların işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması konusundaki 
görevlerinin bir danışmanlık hizmeti olduğu kabullenilmelidir. 

 İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti 
olarak ele alınmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ticari kuruluşların kar alanı 
olmaktan çıkartılmalıdır.  

 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmesi doğru kararların 
alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, 
üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden 
bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin 

tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve 
kararlaştırılmalıdır. 

 4857 Sayılı İş Kanunu ile çalışma yaşamında yer alan, esnek çalışma türleri, 
uzun çalışma süreleri, asıl işveren-alt işveren ilişkisi vb. hususlar ile 1983 
yılından bu yana sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hakkının kullanımını 
zorlaştıran düzenlemeler, çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliğine doğrudan 
müdahalesini engelleyen düzenlemelerdir ve bu durum iş cinayetlerini ve işçi 
katliamlarını artıran faktörlerdir. Bu düzenlemeler ortadan kaldırılmalı, “kiralık 
işçi yasa tasarısı” geri çekilmelidir. 

İş cinayetleri ne kader ne de fıtrattır, yeter ki taşeron düzeni, güvencesiz 
çalıştırma son bulsun, sendikal haklar tanınsın! Yeter ki; her çalışmanın öznesi 
insan ve yaşam olsun. 

3 Mart 2016 

TMMOB-KESK-DİSK-TÜRKİŞ 
 

EK.3 

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 
BASIN AÇIKLAMASI 

1857 yılında 8 Mart günü Amerika da Eşit işe eşit ücret, 8 saatlik iş günü ve insanca 
yaşam, istemiyle mücadele eden dokuma işçisi kadınlar bu haklı istemlerini bedelini 
yaşamları ile ödediler. Onların canları pahasına verdikleri mücadele anısını, 1910 
yılında Kopenhag' da toplanan Sosyalist Kadınlar Kongresi 8 Martı "Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü" olarak ilan etti. 
Asırlardır sürmekte olan kadınların eşitlik mücadelesi bugünde tam gücüyle devam 
ediyor. Kadınlar kendi eşitsizliklerini kendi mücadeleleri ile çözmeye çalışıyorlar. 
Kadın mücadelesi 1908 lerden bu yana toplumsal tarihimizde belgeleri ile kendini 
kanıtlıyor. 
Esas olarak kadının insan hakları mücadelesi asırlardır sürüyor. Kadınların bir dünya 
günü kazanışının üzerinden de bir asır geçti. En yakın tarihimiz bir asrı kaplıyor. 
Hala geride isek, hala eşit değilsek, hala öldürülüyor, tecavüze uğruyor, emeğimizin 
karşılığını alamıyorsak, sesimizi yükseltmek, duyurmak için güçlerimizi birleştirmek 
zorundayız. Tüm kadınlar birlik olmak zorundayız. 
"Kadının insan hakları" mücadelesi, yaşadığımız toplumun bağımsızlığı 
mücadelesinin, demokrasi mücadelesinin, özgürlükler mücadelesinin, adaletli bir 
toplumda yaşama mücadelesinin bir bileşenidir.  
Kadın hakları mücadelesi aynı zamanda iktidar mücadelesidir. İktidarda olmak, eşit 
sorumluluk taşımak zamanıdır. Çünkü ülkemizde erkek egemen politikalar 
uygulanmaktadır. Bugün ülkemizde tırmanan işsizliğin, yoksulluğun, şiddetin ve 
bunların doğal sonucu olarak kadın erkek eşitliğinin sağlanamamasının sorumluluğu 
öncelikle yönetenlerde ve onların izlediği politikalardadır.  
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Gerici olanın ileri olanı yaratması olanaklı değildir. Gericilik, dün olduğu gibi bugünde 
kadını toplumsal yaşam dışında tutmak ve eve hapsetmek için sayısız engeller 
yaratmaktadır.  
Ne yazık ki bugün iktidar çevreleri de aynı anlayışla hareket etmektedir.  
"Kadınla erkeğin eşit olamayacağı" söylemi "kadınlara üç çocuk" önerisi, aile birliğini 
imamlara teslim eden düzenlemeleri bu anlayışın örneklerindendir. 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanununda yapılan değişikliklerle kız çocuklarımız; çocuk 
gelinler olmaya, evde esnek çalışmaların esiri edilmeye, ekonomik güçsüzlüğe ve 
hak arayamayan bireyler olmaya zorlanmaktadır.  
Kadın özgürlüğünün bir ulusun özgürlüğü ile olanaklı olduğunu bilincindeyiz. 
Gericilikle mücadele etmeden özgürlüğün kapılarının açılmayacağını da biliyoruz. 
Çünkü bağımlılık ve gericilik en başta kadınların köleliği demektir.  
Biz ortak bir geçmişin yaratıcıları ve mirasçıları olan kadınlar; emeğimizle 
kazandığımız Cumhuriyet Devrimlerine sahip çıkarak ve onları daha da ileri taşıyarak 
eşit haklar mücadelemizi yükseltebiliriz. 
Dünya Kadın Hareketinin onurlu mirası olan 8 Martları bayram edebilmek için 
güçlerimiz birleştirme zamanıdır. 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun.  
8 Mart 2016 
TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu 

 

EK.4 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI 

EMO`DAN FUKUŞİMA FELAKETİ`NİN YILDÖNÜMÜNDE NÜKLEER RAPOR 

Fukuşima’da bu gün! 

Fukuşima nükleer santral faciası, 160 bin insanı yüksek oranda radyoaktiviteye 
maruz kaldıkları için evlerini belki de bir daha hiç dönmemek üzere terk etmek 
zorunda bıraktı. 9 milyon ton çuval radyoaktif atığa yol açtı, bu sayı nihai sınır da 
değil. 5 yıldır her gün okyanusa  300 ton radyoaktif suyun 
akıyor. Fukuşima’daki tarım alanlarının%50’sini radyoaktiviteye kurban 
etti. Yolların, asfaltın, açık alanların %100 düzeyinde kirlenmesine sebep 
oldu. 116 çocuğun tiroit kanseri teşhisiyle ameliyat edilmesine, evini işini kaybettiği 
için, hayatı aniden değiştiği için insanların intiharına, insanların radyoaktivite 
kaynaklı hastalıklarla yaşamak zorunda kalmasına yol açtı. En kötüsü ise Fukuşima 
nükleer santral felaketi 5 yıl sonra bugün hala devam ediyor. Yaklaşık 1 ay sonra ise 
Çernobil Nükleer Santral faciasının 30.yılını anacağız. 

Elektrik Mühendisleri Odası, Japonya`daki Fukuşima Santralı`nda yaşanan nükleer 
felaketin 5. yıldönümünde Nükleer Enerji Raporu`nu kamuoyuna sundu. Raporda, 
Japon-Fransız ortak konsorsiyumuna verilen Sinop Nükleer Güç Santralı için pahalı 
ve kamu zararına anlaşmalara imza atıldığı ortaya konuldu.   

Raporun ilk bölümünde dünyada nükleer santralların durumu incelenirken, özetle şu 
bilgilere yer verildi:  

Nükleer Santral Devri Kapanıyor: Dünyada nükleer elektrik üretiminin payı; yüzde 
17.6 düzeyinde bulunduğu 1996 yılından itibaren düşüş göstermektedir. Uluslararası 
Atom Enerjisi Kurumu`nun 2014 yılı itibarıyla açıkladığı işletmedeki reaktör sayısı 
438`dir. Aslında, 11 Mart 2011 tarihinde yaşanan nükleer felaketin ardından 
Japonya`da olduğu gibi, üretim yapmayan ve bundan sonra da üretim yapmayacak 
reaktörler çıkarılırsa dünyadaki nükleer reaktör sayısı 391`dir.  

1995 yılında kadar 342.48 GW olan toplam nükleer santral kurulu gücü 20 yılda 
ancak 376.89 GW`a yükselmiştir. Üstelik 438 nükleer reaktörden 250`sinin yaşı 30`un 
üzerindedir. Yani ortalama ömrünün 30-40 yıl olduğu dikkate alındığında nükleer 
santral devrinin kapanmakta olduğu açıktır. Tüm bu gerçekler ortadayken, sanki 
dünya nükleer santral peşinde koşmakta da Türkiye`de bu bir eksiklik olarak kalmış 
gibi sunularak kamuoyu yanıltılmaktadır. Tam tersine Batı`daki gelişmiş ülkeler 
nükleer santral yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük yatırımlar yaparken, 
kısıtlı sayıda nükleer yatırım kararı alan ülkeler Asya`da yoğunlaşmaktadır. 

Giderek Pahalılaşıyor: İkinci bir yanıltma nükleer santral inşa süreciyle ilgili 
yaşanmaktadır. Nükleer felaketler her geçen gün nükleer güvenlik önlemleri 
nedeniyle maliyetlerin artmasına yol açmakta, nükleerden elektrik üretimi ucuzlamak 
bir yana giderek pahalı hale gelmektedir. Nükleer reaktör yapımında gecikme olması 
sıradan bir hale gelmiştir. Yani yatırım süreci dahi elektrik planlaması açısından risk 
taşımaktadır.  

Türkiye Nükleere Pazar Oldu: Fukuşima Felaketi`nden sonra Japonya`da nükleer 
santrallarla ilgili işlemler durdurulmuş; Japon nükleer şirketleri işsiz kalmıştır. İşte 
böyle bir ortamda Japon Mitsibushi şirketi Sinop Nükleer Santralı işine girerken; diğer 
ortak Fransız Areva ise üstlendiği nükleer santral projelerindeki zararları nedeniyle 
iflas konumuna gelmiş bir şirket olarak Türkiye`de iş almış durumdadır.  

Sinop NGS`de Kamu Zararına Hükümler 

EMO tarafından 2013 yılında yayımlanan ve Akkuyu sürecinin incelendiği Nükleer 
Enerji Raporu`nun ardından hazırlanan yeni raporun ikinci bölümünde ise Sinop 
Nükleer Güç Santralı (NGS) masaya yatırıldı. Raporda, Sinop`ta yapılacak nükleer 
santrala ilişkin anlaşmalar ayrıntılı olarak incelenerek, özetle şu saptamalara yer 
verildi:  

-Yakıt hariç satın alınacak elektrik için ortalama 10.80-10.83 sent ödenecektir. Yani 
yakıt fiyat riski Türkiye`nin üzerine bırakılmıştır. Üstelik bu yüksek fiyat için bile öne 
sürülen pek çok koşul kabul edilmiştir. Buna göre; mutlaka 4 ünite inşa edilecek, alım 
garantisi 20 yıl devam edecek, Türkiye Cumhuriyeti pay sahibi olduğu yüzde 49`a 
denk gelen öz sermayeyi nakit ödeyecek, buna karşılık EÜAŞ`a sermayesinin 
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oranında değil daha düşük kar payı verilebilecektir. İletim ve frekans kontrolü 
nedeniyle ancak yüzde 2`lik kayıp olabilecek; yani sistem kısıtı nedeniyle yüzde 2`yi 
aşan bir üretim kesintisi yapılırsa Türkiye satın almadığı elektriğin bedelini 
ödeyecektir. Üstelik bu fiyatın içine atık yönetimi ve söküm için şirketin ödemesi 
gereken bedeller dahil edilmiş olup; fizibilite çalışmasına göre fiyatın 
yükseltilebileceği de garanti altına alınmıştır. Söz konusu bedel ortalama olup; alım 
garantisi süresinin ilk yıllarında çok daha yüksek bedelle satış yapılıp şirketin faiz 
borcundan hızla kurtarılması sağlanabilecektir.  

- Sinop NGS`ye ödenecek en düşük bedel olan kilovat saat başına 11.83 sent bile 
TETAŞ 2014 yılı ortalama elektrik alım fiyatından (7.75 sent) yüzde 53 daha 
pahalıdır. Alım garantisi kapsamı öylesine genişletilmiştir ki, Akkuyu`da bile olmayan 
bir garanti sağlanmıştır. Buna göre elektrik piyasasında yük atma talimatı verilecek 
en son santral Sinop NGS olacaktır.  

- Türkiye`de yakıt çubukları imal edilmemektedir. Kaynağı Türkiye`de bulunmayan ve 
tek kaynaktan satın alınması zorunlu olan bir yakıtla çalışacak santralın güvenilir ve 
sürekliliğinden bahsedilemez.  

-Fiyat içerisinde yer alan kilovat saat başına 0.30 sentlik atık ve söküm fonunda, 
santral 40 yıl durmaksızın yüzde 90 kapasite ile çalışsa dahi 4.24 milyar dolar 
birikecektir. Bu kaynakla değil atıklar için uygun depo yapılması, bir reaktörün bile 
tam anlamıyla sökümü mümkün değildir. Japon konsorsiyum, elektrik satın alma 
anlaşmasının yürürlükte olduğu 20 yılın sonunda şirketten ayrılabilecektir. Türkiye, 
nükleer santralı alacak yeni şirketin belirsizliği karşısında atık ve söküm 
yükümlülüğüyle bir başına kalabilecektir.  

-Fiyatlar, koşullar herhangi bir yarışmaya tabi tutulmamıştır, bu anlaşma koşullarına 
nasıl varıldığı belli değildir, kapalı kapılar ardından varılan birtakım mutabakatlarla 
anlaşma yapılmıştır. Bir devlet kuruluşunun içinde yer alacağı proje şirketi de her 
türlü kamu denetiminin dışında tutulmuştur.  

-Anlaşma iyi niyet maddeleri, muğlak, ucu açık ifadelerle dolu olup; kamuoyunu 
yanıltmaya dönük yönlendirmeler içermektedir. Nükleer Yakıt İmalat Fabrikası`ndan 
söz edilmekte, ancak proje şirketinin sorumluluğu sadece iletişim kurmak olarak 
belirtilmektedir. Yani anlaşmada, nükleer yakıt yapacağız imajı verilmekten öte somut 
bir düzenleme dahi yer almamaktadır. Nükleer kültür ve güvenlik alanlarında bilgi 
paylaşımı, teknoloji geliştirilmesi, eğitim merkezi, teknik yardım konularında şirketin 
"makul çabası"ndan söz edilmektedir.  Proje şirketinin NGS`ye ilişkin zararları sigorta 
ettireceği, ancak bunun tamamını yapamazsa kalan bölümünü Türkiye`nin 
üstleneceği ifade edilmiştir. Burada da şirketin "makul gayret"inden, devletin "makul 
biçimde belirleyeceği primden" söz edilmektedir.  

-Anlaşmaya göre Sinop`ta da sahayı Türkiye bedelsiz verecek, tüm altyapıyı 
hazırlayacak, proje için onay, izin ve lisans verilmesini "kolaylaştıracak"tır. 
Mevzuatlara uygun olarak sürecin işlemesi gerekirken, "kolaylaştırma" ne demektir? 
Hangi hukuki, ticari tanımla açıklanabilir? Yani iktidarın mevzuatı yok sayması, 
mevzuatın arkasından dolanması, hatta gerekiyorsa mevzuatı değiştirme garantisi mi 
verilmektedir? Fay hatlarının yeri de mi değiştirilecektir? 

7. seviye ile Çernobil gibi dünyanın gördüğü en büyük nükleer felaket olan Fukuşima 
Felaketi`nin 5. yıldönümünde Sinop`ta, Akkuyu`da ve İğneada`da yapılmak istenen 
nükleer santral çılgınlığından vazgeçilmesini talep ediyoruz. Fukuşima`da on binlerce 
kişinin yurdundan olduğunu, radyoaktif hale gelen toprakların kullanılamaz hale 
geldiğini, okyanusa sızıntı ve radyoaktif bulutlar aracılığıyla felaketin tüm dünyaya 
yayıldığını hatırlatıyoruz. Ülkemizi hem ekonomik hem güvenlik hem de yaşadığımız 
çevre açısından büyük bir kriz içerisinde bırakacak olan nükleer yıkıma karşı çıkmak 
üzere kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. 

11 Mart 2016 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

Samsun Şube Yönetim Kurulu 

NOT: Nükleer Enerji Raporu 2 çalışmasına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.  

   Bağlantılar 
  

 

www.emo.org.tr/ekler/ec9abf11f8841ad_ek.pdf 

 EK.5 

BASINA VE KAMUOYUNA 
İstanbul İstiklal Caddesinde Gerçekleştirilen Saldırıyı Lanetliyoruz! 

Artık Yeter Diyoruz! 
Bugün İstanbul İstiklal Caddesinde gerçekleştirilen acımasız saldırı sonucunda 

resmi rakamlara göre 5 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi yaralanmıştır. TÜRK-İŞ, DİSK, 

KESK TMMOB olarak gerçekleştirilen bu katliamı lanetliyor, yakınlarını kaybedenlere 

başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geçen hafta Ankara’da bugün de 

İstanbul’da bir kez daha katliamı yaşadık.  

Ülkemiz, tarihinde olmadığı kadar büyük katliamları geçtiğimiz sekiz ay 

içerisinde yaşamıştır. Tek bir yetkili bile bu katliamlardan sonra eksiğini, kabul edip 

istifa etmemiştir. Bu katliamlarda hükümet yetkililerinin dışında herkes suçlu ama 

hükümet yetkilileri hiçbir sorumlulukları olduğunu kabul etmek istememektedirler. 

İstikrar için oy isteyenler, ülkenin kalbinde patlayan bombalardan sonra ülkeyi nasıl 

bir istikrarsızlık içerisine soktuklarını görmek istememektedirler. Hükümet 

şehirlerimizin merkezlerinde patlayan bombalardan yürütme erki olarak sorumludur. 

Stratejik Derinlik diyerek başlattıkları dış politikada geldikleri nokta itibariyle stratejik 

çöküşü yaşayan hükümet Orta Doğu’daki istikrarsızlığı Türkiye’ye taşımıştır. Stratejik 
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yayılma politikalarının iflası olan bu durum ülkemizi de gün geçtikçe Orta Doğu gibi 

istikrarsızlaştırmıştır. 

5.Haziran.2016 tarihinde Diyarbakır’da 20.Temmuz.2015’de Suruç’ta 34 

yurttaşımız, 10.Ekim.2015’de 101 yurttaşımız, 12.Ocak.2016 tarihinde Sultanahmet 

Meydanı’nda 11 Alman turist 17.Şubat.2016 tarihinde 29 yurttaşımız 13.Mart.2016 

tarihinde 37 yurttaşımız bugün de 5 yurttaşımız bombalı saldırılarda katledilmiştir. 10 

Ekim saldırısı sonrasında kendilerini seçim hükümeti olması sebebiyle sorumluluk 

kabul etmeyenler, Ankara’da ve İstanbul’da yaşanılan katliamdan sonra seçim 

hükümeti olmadıklarını hatırlamalı, eksikliklerini kabul etmek, gereğini yapmak 

durumundadırlar. 

Daha önce olduğu gibi, bugün ki saldırı sonrasında da “jet hızıyla” yayın 

yasağı getirilmesi dikkat çekicidir. Bu saldırının neden, nasıl ve kimler tarafından 

gerçekleştirildiğine ilişkin bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Saldırıyla 

ilgili gerçekler tüm açıklığıyla ortaya çıkarılmalı, sorumlular, saldırının arkasındaki 

güçler hesap vermelidir. 

     Bu ve benzeri saldırıların sonuçları kadar, nedenleri de sorgulanmalıdır. Siyasi 

iktidarın “Ya başkanlık ya kaos” anlayışı doğrultusunda başlatmış olduğu “İçeride 

savaş, dışarıda savaş” politikası, Türkiye’yi böylesi saldırı ve katliamların hedefi 

haline getirmektedir. Ülkemizde ve Orta Doğu’da yaşanılan süreçler ülkemizi gün 

geçtikçe Orta Doğu bataklığına çekmektedir.  Analar ağlamasın derken, gün geçtikçe 

çok daha fazla ananın kaybettikleri evlatları için gözyaşı döktüğünü görmekteyiz.  

Dört bir yanımız kan, barut kokuyor. Ne bugünümüzün ne de yarınımızın en ufak bir 

güvencesi kalmadı. Son bir yıl içinde yüzlerce insanımızın yaşamını yitirmesine yol 

açan saldırı ve katliamlara rağmen Cumhurbaşkanının hala “endişe etmeyin” 

demesinin kendisi en büyük endişe kaynağıdır. Toplumsal kaygı ve güvensizlik 

ortamını kendi hedefleri için desteğe dönüştürmeye çalışan AKP Hükümeti bu şekilde 

yeni katliamlara davetiye çıkarmaktadır.  

        Bu politikalar Ortadoğu’daki etnik ve dini çatışmaların ülkemize taşınması 

demektir. Başkanlık rejimi dışında herhangi bir derdi ve çalışması olmayan Hükümet 

derhal istifa etmeli, toplumun tüm kesimlerine güven verecek, toplumsal barışı 

sağlayacak ve ülkemizi uçurumun kenarından çekip alacak adımlar hızla atılmalıdır.  

         AKP hükümetinin Orta Doğu’da izlediği yanlış dış politikanın ülkemize 

yansıması olan bu tür saldırı ve katliamlar ancak Yurtta, Ortadoğu’da ve Dünyada 

barış politikasıyla ve komşu ülkelerle girilecek dostluk ilişkileriyle engellenebilir. 

Komşu ülkeler ile sonu belirsiz bir savaşa girmek, stratejik derinlik adı altında 

mezhepçi bir stratejik yayılma politikası çözüm olmadığı gibi ülkemizi Orta Doğu 

bataklığında sonu belirsiz maceralara sürükleyecektir.  

       Yapılması gereken, iç ve dış politikada ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı söylem ve 

uygulamalardan uzak durmaktır. Ülkemizin meydanlarında özgürce gezmek ve 

kardeşçe ve barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Çocuklarımız ve bizler özgür, eşit ve 

bağımsız bir ülkede meydanlarda özgürce koşmak, el ele olmak, bir arada yaşamak 

istiyoruz. Biz eşitlik, adalet, özgürlük, emek, demokrasi ve bağımsızlık mücadelesi 

veren konfederasyonlar, sendikalar ve meslek odaları olarak ülkemizde yaşanan bu 

katliamları yapanları nefretle kınıyoruz. TÜRK-İŞ, DİSK, KESK TMMOB olarak 19. 

Mart’ta İstanbul’da yaşanan katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, 

yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

19 Mart 2016 

TÜRK İŞ, KESK, DİSK, TMMOB adına  

İsmail YAVUZ 

KESK Dönem Sözcüsü 

 

EK.6 

Elektrik Piyasası Kanunu yeniden düzenleniyor. 
Bu tasarı ile; 
Yargı kararı sonucunda dağıtım şirketleri tarafından iade edilmek zorunda kalan 
kayıp ve kaçak bedellerinin tüm elektrik abonelerinden yeniden tahsil edilmesi, 
Bu tasarı ile; 
Bugüne kadar dava sonucu iade edilen bedellerin yeniden faturalara yansıtılması, 
Yine bu tasarı ile; 
Anayasa Mahkemesi kararı yok sayılarak, 31 Aralık 2019 tarihine kadar özelleştirilen 
kömür santralları başta olmak üzere özelleştirilen ve özelleştirilecek olan santrallara 
çevreye ne kadar zarar verirlerse versinler faaliyetlerinin durdurulmaması ve idari 
para cezası uygulanmaması, 
Yine tasarıdaki bir düzenleme ile ; 
Nükleer santrallar başta olmak üzere uluslararası anlaşma ile yapılan üretim 
tesislerinin; inşaat için gerekli izin, onay, lisans, ruhsat ve benzeri belgeler olmaksızın 
üretim lisansı alabilmeleri ve lisans almadan üretim tesisi ile ilgili olmayan yapıların 
inşaatına başlanması sağlanacak. 
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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI 
KAYIP VE KAÇAK İADELERİ YENİDEN TAHSİL EDİLECEK 

 
Yargı kararı sonucunda dağıtım şirketleri tarafından iade edilmek zorunda kalan 
kayıp ve kaçak bedellerinin tüm elektrik abonelerinden yeniden tahsil edilmesi için 
yasa çıkarılıyor. TBMM`ye sunulan yasa tasarısında; elektrik kullanıcılarından tahsil 
edilen kayıp ve kaçak bedellerinin bugüne kadar açılan davalar nedeniyle iade edilen 
bölümü faturalara tekrar yansıtılarak, tüm abonelerden tahsil edilecek. Böylece kayıp 
ve kaçak bedelini ödemiş olan yurttaşlar, hiçbir kusur ya da sorumlulukları 
olmamasına karşın dava sonucu iade edilen tutarları da mükerrer olarak yeniden 
ödeyecekler. 

TBMM`de görüşülmeye başlanan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile kayıp ve kaçak bedeli adı altında 
2006-2014 yılları arasında tahsil edilen 33 milyar TL`nin "kanunsuz" olduğu kabul 
edilmektedir. İlk kez tasarıyla teknik ve teknik olmayan kayıp adı altında kayıp ve 
kaçak elektrik tanımı yapılmaktadır. Yine dağıtım ve perakende satış hizmetine ilişkin 
tarifede yer alacak kalemler yasal düzenleme haline getirilmektedir. Bu düzenlemeler 
de bugüne kadar yasal dayanağı olmaksızın tüketicilerden tahsilat yapıldığını 
doğrulamaktadır. Tasarının genel gerekçesi serbestleşme ve özelleştirme 
süreçlerinin elektrik kullanıcılarına yeni maliyetler yarattığını itiraf etmektedir: 

"…elektriğin üretimden tüketime doğru akışında üretim, iletim, dağıtım, sistem işletim, 
piyasa işletim, ithalat, ihracat, satış gibi piyasa faaliyetleri sonucu tüketicilere 
ulaşması, her bir faaliyet kapsamında niteliğine göre değişik maliyetler ortaya 
çıkması, tüketiciye sunulan her türlü mal ve hizmette olduğu gibi elektrik için de 
oluşan tüm maliyetlerin tüketicilere yansıtılması gerekliliği karşısında; maliyet 
kalemleri olarak kayıp-kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, perakende satış hizmet 
bedeli, iletim sistemi kullanım bedeli ve dağıtım bedeli tek tek sayılmakta, mevzuat 
gereği ve uygulamada tüketiciden alınan bu bedellere ilişkin eklenen hükümler ile 
konunun hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde düzenlenmesi 
amaçlanmaktadır." 

Kayıp ve kaçak bedellerinin tahsil edilmesi yasal hale getirilmekle kalmamakta, 
EPDK`nın keyfiyet içerisinde hedef kayıp ve kaçak oranlarında yapacağı değişiklikler 
doğrultusunda faturalarda tahsil edilen kayıp ve kaçak bedellerinin artırılmasına da 
olanak sağlanmaktadır. Tasarıda buna yönelik olarak "Kurulca belirlenen hedef 
oranlarını geçmemek kaydı ile teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler 
dağıtım tarifelerinde yer alır ve tüketicilere yansıtılır. Teknik ve teknik olmayan 
kayıplara ilişkin hedef oranlarının tespiti ve değiştirilmesi ile oluşacak maliyetin 
tarifelerde yer alması ve tüketicilere yansıtılmasına ilişkin usul ve esaslar kurum 
tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir" hükmü getirilmektedir. 

Bugüne kadar dava sonucu iade edilen bedellerin yeniden faturalara yansıtılması 
sağlanmakta; bundan sonra açılan davalarda da hukuksuz olduğu gerekçesiyle 

kaçak bedellerinin tahsilatına karşı yargının iade kararı vermesinin önüne geçilmek 
istenmektedir. "Ürün veya hizmet bedeline ilişkin olarak yapılan başvurularda ve 
açılan davalarda; tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin yetkisi, ürün veya hizmet 
bedellerinin, Kurumun düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır" 
düzenlemesi yapılmaktadır. 

Yine tasarı ile haksız olarak tahsil edilen kayıp ve kaçak bedelleriyle ilgili davaların 
geriye dönük olarak durdurulması ve uygulamanın yapıldığı dönemdeki yasal 
mevzuatın değil sonradan çıkarılacak yasa hükümlerinin geçerli kılınması 
öngörülmektedir. Daha önce açılmış olan davalar sonucunda elde edilen yargı 
kararları da etkisiz hale getirilerek, icra işlemlerinin geçersiz kılınması, dolayısıyla 
bedelin iadesine hükmedilmiş olmasının geçersiz kılınması söz konusudur. Hukukun 
genel ilkeleri ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan bu düzenleme açıkça 
Anayasa`ya aykırılık taşımaktadır. 

Daha önce Anayasa Mahkemesi`nce iptal edilmiş olmasına karşın özelleştirilen 
kömür santralları başta olmak üzere özelleştirilen ve özelleştirilecek olan santrallara 
çevre yatırımı açısından muafiyet yeniden getirilmektedir. Anayasa Mahkemesi 
kararını yok sayan düzenleme ile 31 Aralık 2019 tarihine kadar tanınan muafiyete 
göre bu santrallara çevreye ne kadar zarar verirlerse versinler faaliyetleri 
durdurulmayacak ve idari para cezası uygulanmayacak. 

Yine tasarıdaki bir düzenleme ile nükleer santrallar başta olmak üzere uluslararası 
anlaşma ile yapılan üretim tesislerinin; inşaat için gerekli izin, onay, lisans, ruhsat ve 
benzeri belgeler olmaksızın üretim lisansı alabilmesine, lisans almadan üretim tesisi 
ile ilgili olmayan yapıların inşaatına başlamasına olanak tanınmaktadır. Gerekli olan 
lisans, izin, onay vb belgelerin alınamaması durumunda yapılan inşaatlar nedeniyle, 
özel ya da kamu mülkiyetinin ihlal edilmesi ile doğaya geri dönüşü olmayan zararların 
verilmesi söz konusu olacaktır. Karşılanabilecek durumda olan zararları da kimin, 
nasıl karşılayacağı sorunu doğacaktır. 

AKP iktidarının yaptığı bu düzenleme, kayıp ve kaçak bedelinin düşürülmesine 
yönelik şirketleri özendirici, zorlayıcı hiçbir düzenleme içermezken; yurttaşları 
cezalandırmaktadır. Hukuku, Anayasayı, yasaları, yargı kararlarını hiçe saymaktadır. 
AKP Hükümeti`ni hukuka saygıya davet ediyor, TBMM`deki milletvekillerine bu 
yasaya geçit vermemeleri için çağrıda bulunuyoruz. 

27 Nisan 2016 

Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi Yönetim Kurulu adına 
Mehmet ÖZDAĞ 
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EK.7 

SOMA YETMEDİ, 

YILDA ORTALAMA 1700 ÖLÜM YETMEDİ 

ŞİMDİ DE KÖLELİĞE MAHKUM EDECEKSİNİZ!                                                        

13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da Türkiye tarihindeki en büyük işçi katliamlarından 
biri yaşandı ve 301 işçi sermayenin kâr hırsı ve sermaye yanlısı iktidarın aymazlığının 
kurbanı oldu. O günlerden bugüne madenlerde yaşam odalarının hayata 
geçirilmediği, yeterli güvenliğin sağlanmadığı, Soma madenci şehitlerinin ailelerine 
verilen sözler yerine getirilmediği, iş cinayetlerinde herhangi bir azalma olmadığı gibi 
Kölelik Yasası olarak bilinen Özel İstihdam Büroları Yasası 06 Mayıs 2016 tarihinde 
sabaha karşı AKP’li vekillerin oylarıyla yangından mal kaçırırcasına Meclis Genel 
Kurulunda kabul edildi. 

Yasa 2009 yılında Meclis‘ten geçmiş, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sendika 
temsilcileriyle görüştükten sonra "işçilerin emeğinin istismarına ve insan onuruna 
yakışmayan durumların doğmasına, olumsuz uygulamalara ve çalışma barışının 
bozulmasına yol açabileceği" gerekçesiyle düzenlemeyi veto etmişti. Buradan 
soruyoruz; işçilerin emeğinin istismarına ve insan onuruna yakışmayan 
durumlar ortadan kalktı mı ki bu yasayı tekrar ısıtıp, ülkenin olağanüstü 
gündemi arasında sıkıştırarak ve baskın yaparcasına bir sabah vakti Meclis`ten 
geçirdiniz 

İşçiler için "kiralık işçilik" adı altında "modern köle pazarları" kurulacak.  İşçiler kölelik 
ilişkilerine mahkum edilmek istenirken, işçi simsarlığı büroları ile göçmen, genç, kadın 
işçiler üzerinden işçi ticareti yapılmak hedeflenmektedir.  

Bu yasa ile işten çıkartma maliyetleri düşecek, işçiler kullanılarak kapı önüne 
konulacak, uzun çalışma saatleri bakımından dünyada zirvede yer alan Türkiye`de 
kiralık işçiler ağır çalışma koşulları ile iliklerine kadar sömürülecektir.  

İşçi kiralama uygulaması kadrolu işçilerin üzerinde sürekli bir baskı ve tehdit olarak 
bulunurken, kiralık işçiler fabrikalarda çalışıyor olsalar bile iş yerleri çalıştıkları fabrika 
değil kayıtlı oldukları Özel İstihdam Büroları olacak. İşçilerin sigortaları ücretleri ve 
her türlü hakkından çalıştığı fabrikanın sahibi değil, ÖİB sorumlu olacak, işten atılma 
durumunda işçilerin tazminatları çalıştıkları iş yerinden değil kayıtlı oldukları özel 
istihdam bürolarından talep edilecektir. 

Kiralık işçiler sendikalaşma istedikleri durumunda bugünkü koşullarda olduğu gibi 
fabrikada çalışan işçi sayısına göre değil, özel istihdam bürosunun kiraladığı toplam 
işçi sayısına göre örgütlenmek zorunda kalacaklar. İşverenle hukuki bağı kalmayan 
işçiler istenilen anda kapı dışarı edilebilecek ve işçilerin örgütlenme hakları ellerinden 
alınmış olacak, İŞ-KUR işlevsiz hale gelecek, devletin sosyal sorumlulukları hızla 
tasfiye edilecektir. 

Yasaya göre; 

"mevsimlik tarım işçileri, asıl işçinin doğum iznine ayrılma durumunda, asıl 
işçinin askere gitmesi durumunda, asıl işçinin hamilelik, izin, hastalık gibi iş 
sözleşmesinin askıya alınması durumunda, hasta, yaşlı ve çocuk bakımı gibi ev 
hizmetlerinde, işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak 
sürdürülen işlerde, iş güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi 
önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenleri ortaya çıkması durumunda, 
işletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması durumunda, 
dönemsellik arz eden iş artışlarında." kiralık işçilik gündeme gelecek. 

TMMOB`nin üyelerinin büyük çoğunluğu ücretli olarak çalışıyor. Her yıl binlerce 
mühendis, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun oluyor, on binlercesi  KPSS`ye 
giriyor  ve ancak çok azı işe yerleşebilmektedir. Yaşanan işsizlik, esnek çalışma, 
ücret ve hak kayıpları gözönüne alındığında ücretli mühendis, mimar ve şehir 
plâncıları da olumsuz etkileneceklerdir. 

İşçiler kendilerini köleleştirecek, onursuzlaştıracak, itibarsızlaştıracak bu yasanın 
uygulanmasını önlemek için; kendi haklarına ve geleceklerine sahip çıkmalı, kıdem 
tazminatı başta olmak üzere işçilerin bütün kazanılmış hakları hiçbir şekilde pazarlık 
konusu yapılmamalıdır. Her türlü güvencesiz çalışma uygulamasına son verilmeli, 
taşeron, sözleşmeli ve tüm geçici çalıştırma uygulamaları kaldırılmalı; sendikalar, 
başta TMMOB olmak üzere meslek örgütleri  bütün işçilerin çıkarlarını ortak 
mücadele ile savunarak bu saldırıları geri püskürtmelidir.  

Buradan bir kez daha sesleniyoruz, "Herkese güvenceli iş, güvenceli gelecek." 

13 Mayıs 2016 

TMMOB         

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 

16. Dönem Yönetim Kurulu 

 

EK.8 

SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ 

Değerli Basın Mensupları 

Bugün, Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301’i canımızı yitirdiğimiz 
yüzyılın en büyük iş faciasının ikinci yıldönümü. 301 canımızın acısı hala 
yüreğimizde.  

13 Mayıs’ta Soma’da yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini saygıyla anıyor, 
yakınlarına ve tüm maden emekçilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. 
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Bugün, bu acıyı unutturmamak için, böyle acıların bir kez daha yaşanmaması için 
alanlardayız. 

Ülkemizde Soma gibi bir facia yaşandıktan sonra dahi her ay onlarca emekçi iş 
cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam etmektedir. Hükümet ve ilgili kamu 
kurumları tarafından faciadan sonra alınan ders nedir diye bakıldığında, sermayenin 
ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni katliamlara zemin hazırlamak dışında bir şey 
görülmemektedir. Bu acı gerçek, ülkemizde emeği ile geçinen milyonlarca işçiye 
ölümden, sakatlanmaktan ve sömürülmekten başka bir şeyin reva görülmediğini 
ortaya koymaktadır. 

İş cinayetlerinin başlıca nedeni; ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi 
politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimlerinin artması, 
çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve 
taşeronlaşmanın yaygınlaşmasıdır.  

Son olarak AKP tarafından TBMM’den geçirilen, Kölelik Yasası olarak 
adlandırdığımız Özel İstihdam Büroları Yasası ile emekçilere bir darbe daha 
vurulmuştur. Bu düzenleme ile; güvencesiz, kuralsız ve esnek çalışma 
yaygınlaşacak, iş güvencesi tamamen ortadan kalkacak, emekçiler açlık sınırının 
altında ücretlerle çalışmaya mahkum edilecek, örgütsüz çalışma yaygınlaşacaktır. 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından en riskli işçiler yine kiralık işçi statüsünde çalışan 
emekçiler olacaktır. Ayrıca bu yasadan en olumsuz etkilenecek olanlar kadın işçiler 
olacak ve kadın işçiler üzerindeki sömürü derinleşecektir. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında, işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, 
mühendis ve hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni ve iş 
yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü sorumluluktan arındıran bir 
politika ile karşı karşıyayız. En son Cumhurbaşkanının 8. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konferansı’nda “İşçilerin ‘bana bir şey olmaz’ anlayışıyla hareket ettikleri için iş 
güvenliği ihlalleri yaptığı ve canından olduğu” söylemi bunun en net yansımasıdır.  

Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döneminde üretim; teknik bilgi ve alt yapı olarak 
yetersiz, deneyimi ve deneyimli uzmanı bulunmayan kişi ve şirketlere bırakılmıştır. 
Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş cinayetlerinin 
Soma’da olduğu gibi katliama dönüşmesine neden olmuştur. AKP’nin iktidara geldiği 
Kasım 2002’den beri iş cinayetlerinde 17 binin üzerinde emekçi yaşamını yitirmiştir.  

Ne yazık ki Soma gibi büyük bir facianın ardından yürütülen, gerçek sorumluların 
yargılanmadığı, sorumluların görünen bir kısmının yargı önüne çıkartıldığı dava 
kamuoyunu tatmin etmekten uzaktır.  

Soma’da yaşanan acı gerçeğin nedenleri ortadadır. Bu nedenler ile hesaplaşılmadığı 
sürece fabrikalarda, madenlerde, inşaatlarda ve tüm çalışma alanlarında bizleri 
bekleyen yeni Soma’ların yaşanması kaçınılmazdır.  

Soma katliamı göz göre göre gelmiştir. Çünkü; ocakta kömürün içten içe yandığının 
bariz göstergesi olan karbon monoksit gazının aylardır limit değerlerin üzerinde 
seyretmesi ve gaz sensörlerinde bu değerlerin belli olmasına rağmen önlem 
alınmaması, ocak sıcaklığının bir aydan beri normalden yüksek olması, işçilerin baş 
ağrısı şikayetlerinde bulunması ve bu işçilerde ağrı kesici ilaçların yoğun olarak 
kullanımı net bir şekilde kömür yangınını göstermesine karşın üretim zorlamasının 
devam ettirilmesi katliamın meydana gelmesinin ana nedeni olmuştur. 

Bizler, 

Göz göre göre ölümle karşılaşmanın ne kader ne de fıtrat olmadığını çok iyi biliyoruz.  

Her anı ölüm, sakatlanma ve meslek hastalıklarına yakalanma riski taşıyan çalışma 
koşullarının ortadan kaldırılmasının zor olmadığını çok iyi biliyoruz. 

Biz yaşamını alın teriyle kuran emekçiler, güvenceli koşullarda çalışmak ve 
emeğimizin karşılığını almak istiyoruz.  

Güvencesiz, sendikasız ve kayıt dışı çalıştırılmak istemiyoruz.  

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla temelden çelişen ve özellikle kamuya 
ekonomik anlamda da yük olan, işçileri köleleştiren taşeron ve rödovans sistemlerine 
son verilmesini istiyoruz. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları piyasacı yaklaşımlarla çözülemez. Sendikaların, 
meslek odalarının, üniversitelerin karar süreçlerinde ve yönetiminde yer aldığı, idari 
ve mali yönden bağımsız, demokratik bir işleyişe sahip Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği 
Kurumu bir önce oluşturulması gerektiğini bir kez daha yineliyoruz.  

Soma’da yaşanan iş cinayetini doğuran nedenler ve bu cinayetin sorumluları ile 
hesaplaşmadan sağlıklı ve güvenli çalışmanın mümkün olmadığının altını bir kez 
daha çiziyoruz. 

SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ… 

13 Mayıs 2016 

DİSK-KESK-TMMOB-TÜRKİŞ 
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EK.9 

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Yaşanan Saldırıyı Lanetliyoruz! 
Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde alındığı iddia edilen İstanbul Atatürk 
Havalimanı’na yönelik 28 Haziran 2016 tarihinde acımasız bir saldırı gerçekleşmiş, 
resmi açıklamalara göre 41 kişi hayatını kaybetmiş, 147 kişi yaralanmıştır. İstanbul’da 
bu insanlık dışı saldırıyı gerçekleştirenleri ve arkasındaki güçleri lanetliyor, yakınlarını 
kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

Türkiye’yi izlediği yanlış politikalar nedeniyle bu tür saldırıların hedefi haline 
getirenler, Türkiye’nin her fırsatta “büyük ve güçlü bir ülke” olduğundan bahsedenler, 
yaşanan ölümlere rağmen yine “hiçbir güvenlik zafiyeti olmadığı”nı iddia ederek 
hepimizle dalga geçmiştir. Ülkeyi yönetenlerin halka yönelik her saldırı sonrasında 
benzer açıklamalar yaparak siyasi sorumluluktan kaçınmaya çalışması, katillerin ve 
arkasındaki güçlerin kimler olduğunun bilinmesine rağmen açıklamaktan çekinmesi 
dikkat çekicidir. 

Daha önce benzer saldırılarda olduğu gibi, göz göre göre yaşanan saldırıları önlemek 
yerine, olay gerçekleşir gerçekleşmez “yayın yasağı” getirilmesi, iktidarın siyasi 
sorumluluğunu gizlemekten ve halkın doğru haber almasını engellemekten başka bir 
anlam taşımamaktadır. 

Aylardır kimler tarafından, nasıl ve hangi amaçlarla gerçekleştirildiği bilinen bu tür 
saldırılar aslında insanlığın ortak değerlerini hedef almaktadır. Bu tür saldırı ve 
katliamlarla halkları, işçi ve emekçileri korkutmak, yıldırmak ve sindirmenin 
hedeflendiği açıktır. 

Ortadoğu ülkelerinin yıllardır, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin son dönemde benzer 
saldırıların hedefi olması, tek tek ülkelerdeki siyasi iktidarların kendi çıkarları için 
izlemiş oldukları emperyalist politikaların, savaş ve şiddeti besleyen adımlarının nasıl 
acımasız sonuçlara yol açtığını bir kez daha göstermiştir. 

Ankara’da ya da İstanbul’da, Bağdat’ta ya da Paris’te, Şam’da ya da Brüksel’de, 
dünyanın neresinde olursa olsun, doğrudan halka yönelik olarak gerçekleştirilen bu 
tür saldırılar, insanlığın en temel değerlerine meydan okuyan IŞİD barbarlığına, 
içerdeki ve dışardaki siyasi destekçilerine karşı ortak tutum almak ve mücadele 
etmek gerektiğini göstermektedir. 

Bugüne kadar bu tür saldırı tehditlerini hafife alanlar, tüm uyarılara rağmen 
görmezden gelenler, halkın can güvenliğini tehlikeye atan tüm sorumlular derhal istifa 
etmelidir! 

30.06.2016 

TMMOB Samsun İKK  

KESK Samsın Şubeler Platformu 

DİSK Samsun Bölge Temsilciliği 

TTB – Samsun-Sinop Tabipler Odası 

EK.10 

İktidarın Sesi TRT`ye Yüzlerce Milyon Dolarlık Yeni Gelir Kapısı; 

Özgür basın; tutuklamalar, yayın yasakları, para cezaları ve mali denetimlerle 
susturulmaya çalışılırken, toplumsal olaylarda halkın tarafsız haber alma 
araçları haline gelen facebook, twitter gibi sosyal medya platformları 
sansürlenirken, yandaşlar için halkın cebinden para kaçırılıyor… 

AKP; kendisine yandaş olmayan basın kuruluşlarını susturmak için 
tutuklamalardan para cezalarına, yayın yasaklarından mali denetimlere varıncaya 
kadar her türlü iktidar gücünü devreye sokarken; kamu yayıncılığından çıkarıp, iktidar 
yandaşlarına para aktarma aracına dönüştürdüğü, iktidarın sesi haline getirdiği 
TRT`yi ise adeta "Deli Dumrul" vergileriyle beslemeye çalışmaktadır. Bugün gelinen 
noktada kamu yayıncılığı ilkesiyle bağlarını koparmış böyle bir TRT için halktan 
kesilen kaynakların meşruiyeti kalmamıştır 

TRT`ye aktarılan bandrol kesintilerinin kapsamı öyle genişletildi ki, 
"yayın alsın almasın, İnternet`i kullansın kullanmasın; İnternet`e erişim olanağı 
olan ya da içinde radyo-TV erişimi bulunan" her türlü cep telefonu, bilgisayar 
ve tabletten bandrol ücreti kesilecek. Uygulama cep telefonlarının yüzde 6, 
bilgisayar ve tabletlerin yüzde 2 zamlanmasına yol açacak.  

Resmi Gazete`de 28 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu 
kararıyla "TRT Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik 
Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan 
Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar"da değişiklik yapıldı. 

TRT`ye yeni gelir kapıları yaratılan bu kararla; halkın cebinden elektrik 
faturaları üzerinden zaten TRT`ye yapılan aktarımlara ek olarak bu kez de 
TRT`ye ödenecek bandrol ücretleriyle halkın iletişim-bilişim maliyetleri 
katlanacak.     

AKP Hükümeti`nin yeni kararına göre TRT için bandrol kesilecek cihazlar 
kapsamına alınan yeni elektronik aletler şöyle: 

- Cep Telefonları (İnternet üzerinden ya da yazılım-donanım ilavesiyle yayın 
alabilen tüm cep telefonları) 

- Tabletler dahil tüm bilgisayarlar 
- Dahili tuner ile yayın alan navigasyon cihazları ve navigasyonlu multimedya 

cihazları 

Yani tüm akıllı cep telefonlarına yüzde 6 bandrol yükü bindirilecek; eğer cep 
telefonu üzerinde dahili radyo veya televizyon alıcısı varsa eski düzenlemeye göre 
yüzde 6 olan kesinti oranı da yüzde 7 olarak uygulanacak. Tüm bilgisayar ve 
tabletlerden dahili tuner ile bağlanıyorsa yüzde 3, İnternet ya da yazılım-donanım 
ilavesiyle yayın alıyorsa yüzde 2 bandrol kesintisi yapılacak. Arabalarda kullanılan 
navigasyon cihazlarından, navigasyonlu multimedya cihazlarından, hidro banyo 
sistemlerinden, egzersiz aletlerinden de dahili tuner ile yayın alabiliyorlarsa yüzde 8 
bandrol kesilecek. 

Zaten bandrol ücretleri kapsamında tüm radyo ve TV cihazlarından yüzde 16, 
uydu alıcısı ve benzeri set üstü medya kutularının tümünden yüzde 10 oranında 
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TRT`ye pay aktarılıyordu. Ayrıca üzerinde dahili radyo veya televizyon alıcısı bulunan 
cep tipi MP3 çalarlar, radyolu kalemler de dahil olmak üzere tüm diğer cihazlardan 
yüzde 8`lik kesinti yapılıyordu. 

TÜİK`in 2015 yılı ithalat değerlerinin aynen bu yıl da gerçekleşeceği 
varsayılırsa; yeni getirilen bandrol kesintileri kapsamında yalnızca cep 
telefonları, tablet ve bilgisayarlardan toplam 600 milyon liralık yeni kesinti 
yapılacaktır. Bu kesintinin 2.8936 TL`lik kur üzerinden dolara çevrilmesi 
durumunda 207 milyon dolar kaynak aktarımı yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Üstelik bu hesaplama içinde dış ticaret kodlarında dahili tuner olup olmadığına 
göre ayrım yapılamadığı için dahili tuner ile yayın alabilen cep telefonlarında yüzde 7, 
dahili tuner ile yayın alan tablet ve bilgisayarlarda yüzde 3 olarak uygulanacak 
kesintiler dikkate alınmamıştır. Tüm cep telefonları için yüzde 6, tüm tablet ve 
bilgisayarlar için yüzde 2 üzerinden asgari bandrol kesintisi yapılmıştır. Ayrıca ithalat 
yoluyla gelen cep telefonları ve bilgisayarlar dışında yerli üretimden yapılan 
satışlarda da bandrol kesintisi yapılmaktadır. 

YENİ BANDROL 
KESİNTİLERİ 

2015 Yılı 
İthalat 

Değerleri-TL 

Bandrol 
Oranı 
(%)* 

Bandrol 
Kesintisi-TL 

Bandrol 
Kesintisi-Dolar 

Cep Telefonları 
* 

8.465.395.192 6 507.923.712 175.533.492 

Bilgisayarlar* 4.597.371.568 2 91.947.431 31.776.137 

TOPLAM     599.871.143 207.309.629 

*Dış ticaret kodlarında dahili tuner olup olmadığına göre ayrım yapılmadığı için dahili 
tuner ile yayın alabilen cep telefonlarında yüzde 7, dahili tuner ile yayın alan tablet ve 
bilgisayarlarda yüzde 3 olarak belirlenen bandrol kesintisi yerine tüm cep telefonları 
için yüzde 6, tüm tablet ve bilgisayarlar için yüzde 2 üzerinden asgari bandrol 
kesintisi hesaplaması yapılmıştır. 

4.5 G cep telefonu pazarına TRT ayarı  
TRT için yeni bandrol uygulaması, iktidarın dolaylı vergilerle halka 

yüklenmesinin katmerli bir yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle 4.5 Nesil 
uygulamasından sonra artacak cep telefonu pazarı TRT`ye kaynak yaratma yeri 
olarak görülmüştür.  

Bilişim-iletişim alanı bugün sektörleri yeniden yapılandıran, meslekleri 
değiştiren, kamu yönetimini, demokrasiyi, hizmet ve ticareti yeniden yapılandıran, 
ekonomik kalkınmanın, bireysel gelişmenin, toplumsal katılımın en önemli unsurudur. 

Teknolojik gelişmelerden halkımızın ucuz, kaliteli ve adil bir şekilde 
yararlandırılması gerekirken, ülkemizin bilişim çağında daha da gerilerde kalmasına 
yol açacak, halka yeni yükler bindirerek, özellikle dar gelirli kesimleri bilgi-iletişim 
teknolojilerinden yoksun kılacak bu tür uygulamaların bir an önce kaldırılması 
gerekmektedir.  

Saygılarımızla. 
30 Haziran 2016 
Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 

EK.11 
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNE KAMU KAYNAKLARINDAN BİR KIYAK 

DAHA  
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 1 Temmuz 2016’da yürürlüğe 

konulan yeni elektrik tarifesiyle Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. nin  (TETAŞ) 
elektrik birim fiyatları Temmuz 2011’den bu yana en düşük düzeye kadar çekilmiştir. 
Ancak TETAŞ’ın ne bu indirimi ne de Nisan 2016’daki indirimi tüketicilere 
yansıtılmamaktadır.  

TETAŞ; Türkiye elektrik tüketiminin yaklaşık %43’ünü karşılayan bir kamu 
kurumudur. TETAŞ, bu yılbaşında 17.75 kuruş olan elektrik birim fiyatlarını, Nisan 
ayında 16.35 kuruşa indirirken, 1 Temmuz 2016 tarifesinde 14.80 kuruşa kadar 
düşürdü. TETAŞ’ın 1 Temmuz’da açıkladığı bu fiyat, Temmuz 2011’den beri 
uygulanan en düşük satış fiyatını oluşturmaktadır. 

TETAŞ’ın bu yıl Nisan ayı indirimi faturalara yansıtılsaydı Haziran ayına kadar 
kullanıcılardan 418.5 milyon TL daha az tahsil edilecekti. Yeni tarife ile yapılan indirim 
yansıtılsa 3 ay içinde 796.5 milyon TL daha az tahsilat yapılacaktı.  

Yani 6 ay için TETAŞ üzerinden özel dağıtım şirketlerine yani piyasaya yapılan 
aktarımın mali boyutu 1.2 milyar TL’ye ulaşmaktadır. Tarifelerde değişiklik olmazsa 1 
yıllık aktarılan kazanç tutarı ise 3 milyar TL’yi aşacaktır. 

AKP, elektrik dağıtım şirketlerine kaynak aktarımı için her yolu deniyor. Bu 
yılın başında torba haline getirerek elektrik tarifesini karartan; dağıtım şirketlerinin 
sosyal yardım, mahkeme masrafları, reklam, danışmanlık gibi elektrik hizmetiyle ilgisi 
olmayan giderlerini faturalara yansıtan iktidar, TETAŞ üzerinden şirketlerin pahalı 
elektrik satışını sübvanse ediyor. TETAŞ indirimlerini kullanıcılara yansıtmayarak, 
elektrik üretim şirketlerini ve dağıtım şirketlerini sübvanse etmektedir.  

İLETİM SİSTEMİ ALARM VERİYOR! 
TEİAŞ 30 Haziran 2016 tarihinde alarm genelgesi yayımladı! 

Yine tarifeler üzerinde yapılan tespitler; Türkiye Elektrik İletim A.Ş.nin (TEİAŞ) 
iletim hizmet bedelinin de şirketlerin ihtiyaçlarına göre belirlendiğini göstermektedir. 
Karartma nedeniyle iletim hizmet bedeli de artık görülemezken, acil yatırım ihtiyacı 
olan iletim sistemi üzerinde kara bulutlar dolaşmaktadır. 31 Mart 2015 tarihinde tüm 
ülkeyi karanlıkta bırakan AKP’nin izlediği serbest piyasacı politikalar arz güvenliğini 
sağlayamamaktadır. Kamu kaynakları ulufe gibi dağıtılarak yatırım yapılmış olması, 
emreamade kapasitenin arttırılmış olması arz güvenliğini sağlamaya yetmemektedir, 
ülkenin iletim sistemi alarm vermektedir. 

Bu nedenle TEİAŞ 30 Haziran 2016 tarihinde alarm genelgesi 
yayımlamıştır. Yatırım programı kapsamındaki 14 bin kilometre uzunluğunda 350 
enerji iletim hattı projesinden sistem için hayati öneme sahip olduğu tespit edilen 400 
kilovoltluk 27 projenin aksama olmaksızın devreye alınmasını öngören tedbir 
genelgesinde şu uyarı yer almaktadır: 
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“Bu projelerin (Yatırım programı kapsamındaki iletim hattı projeleri) zamanında 
işletmeye alınamaması halinde, ülke kaynakları verimli kullanılamayacak, bölgesel 
sistem oturmaları oluşabilecek ve hatta tüm sistemi etkileyebilecek çok daha ciddi 
problemler ile karşı karşıya kalınabilecektir.”  

Acilen sistemin bütüncül olarak gözden geçirilmesi, şirketlerin kar odaklı 
yaklaşımları yerine kamuya ucuz, kaliteli ve kesintisiz enerji sunumunu 
sağlamak üzere planlama yapılması; halkımızın ve kamunun üzerinden 
şirketlere rant aktarımına son verilmesi gerekmektedir.  

2 Temmuz 2016 

Elektrik Mühendisleri Odası 

Samsun Şube Yönetim Kurulu  

 

EK.12 

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI 

Ülkemizi Sömürge, Yurttaşlarımızı İkinci Sınıf Ucuz İşgücü Olarak Gören Bir 
Yaklaşımla Hazırlanmıştır, TBMM Gündeminden Çıkarılmalıdır  

28 Haziran 2016 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda 
“ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUN TASARISI” görüşülmüş ve hükümetçe teklif edilen 
tasarı eleştiri ve öneriler dikkate alınmadan aynen kabul edilmiştir.  

Komisyonda kabul edilen yasa tasarısı, ülkemize büyük bir yük getirirken birçok 
akademik meslek disiplininin yanı sıra mühendis, mimar ve şehir plancılarını kendi 
ülkesinde yabancı saymaktadır 

Tasarı, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu’nu ve Anayasa’nın 135. maddesini büyük ölçüde 
hükümsüz kılan bir içeriğe sahiptir. Bu yasa taslağı ile TMMOB yasasının üç maddesi 
değiştirilmektedir. Bu tasarı yalnızca yabancı sermayenin talepleri göz önüne alınarak 
hazırlanmış olup halkımız ve ülkemizin çıkarları göz ardı edilmiştir. 

Tasarı hazırlık aşamasında birliğimizden hiçbir şekilde görüş istenmediği gibi; yasa 
taslağı Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşüleceği tarihten bir 
gün önce birliğimize iletilmiştir. Aradan 24 saat geçmeden ilgili komisyonda jet hızıyla 
kabul edilmiş, komisyon toplantısında birlik yöneticilerimizin ve oda başkanlarımızın 
itirazları ve görüşlerinin hiçbiri değerlendirilmeye bile alınmamıştır. 

İlgili Meclis komisyonundan hızla geçirilen Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı, birçok 
akademik meslek disiplini ile birlikte TMMOB Yasası’nda yapılacak değişiklik 
dolayısıyla yüz binlerce mühendis, mimar, şehir planlamacısı aleyhine birçok 
olumsuzluğu içermektedir.  

Bu yasa yılda 51 bini mezun olan ve şu anda mühendislik, mimarlık öğrenimi gören 
435 bin öğrencinin geleceğiyle de ilgilidir. Tasarının yasalaşması durumunda 

milyonlarca insanımız, mühendis, mimar, şehir planlamacısı arkadaşımız, mevcut 
istihdam sorunları yanında yeni ve büyük bir sömürü, işsizlik, mesleki geleceksizlik 
tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.  

Tamamen uluslararası sermaye ve yerli işbirlikçileri lehine olan tasarı, ülkemiz ve 
birçok akademik meslek disiplini ile birlikte yerli mühendis, mimar, şehir planlamacıları 
aleyhine birçok olumsuzluğu içermektedir. 

Tasarının yasalaşması durumunda: 

Yabancı sermaye lehine yapılan önceki bütün yasaların mantığı doğrultusunda bir 
düzenleme daha yapılmış olacaktır. 

Ülkemiz mühendis, mimar, şehir planlamacıları, kendi ülkelerinde mülteci ve ikinci 
derecede ucuz bir işgücü konumuna düşürülecektir. 

Yabancıya bağımsız çalışma izni verilecek, yurttaşlarımızın serbest çalışma hakkı 
ellerinden alınarak yabancıların yanında düşük ücretli çalışan konumuna getirilecektir. 

Rekabet ve haksız rekabet, yabancı çalışanlar lehine olacaktır. 

Mühendis, mimar, şehir planlamacısı işsizliği çığ gibi artacaktır. 

Akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan, diploma denkliği aranmayan yabancı 
çalışanlar "nitelikli işgücü" sayılacak, kanıtlayan yurttaşlarımız ise "ara eleman" 
konumuna indirgenecektir. 

Başka ülkelerin teknik elemanları hiçbir denetim ve kontrole tabi olmaksızın, "beyana 
dayalı" olarak ülkemizde meslek icra edeceklerdir. 

Yabancı çalışanlar ülkemize gelmeden, uzaktan ve vergi ödemeksizin çalışabilecek; 
ülkeye gelenler ise çalışma ve ikamet izni almaktan muaf tutulacaktır. 

Uluslararası hukukta yer alan "karşılılık ilkesi" uluslararası sermaye güçleri lehine yok 
hükmünde sayılacaktır. 

Siyasi iktidar bu tasarı ile 1938 ve 1954‘te o dönemin parlamenterlerinin ortak iradesi 
ile çıkarılmış ve bu coğrafyanın çalışanlarının hak, hukuk ve çalışma özgürlüklerini 
güvence altına alan bir çerçeveyi adım adım yok etmektedir. 

Bu tasarı ülkemiz vatandaşlarının hak, hukuk ve çalışma özgürlüklerini yok ederek 
bizleri kendi ülkemizde mülteci konumuna düşürecektir.  

Ekonominin kapsadığı bütün sektörlere yönelik kamusal nitelikli meslek, uzmanlık 
alanları bulunan TMMOB ve bağlı odalarının yetkilerini, ülkemiz ve mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı birikimimiz aleyhine yeniden düzenlemeyi öngören tasarı 
Meclis gündeminden çekilmelidir.  

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarı geri çekilmeli; ülkemiz mühendis mimar ve şehir 
plancılarında aranan koşulların, yabancı mühendis, mimarlardan da isteyecek 
düzenlemeler yapılmalıdır.  

Yinelemek istiyoruz: Bilinmelidir ki, kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen 
mühendis, mimar, şehir planlamacıları, yurttaşlık ve meslek haklarını elinden almak 
isteyenleri bir kenara not etmektedir. Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden 
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çıkaranlar bilmeliler ki, bu ülkenin mühendis, mimar, şehir planlamacıları da 
kendilerini gözden çıkaracaktır.  

TMMOB; 500.000’e yakın üyesi ile mühendislik ve mimarlık fakültelerinde öğrenim 
gören 435.000 öğrencinin hakları ve geleceği için mücadele edecektir. 

Ülkemizin sömürge, meslek mensuplarının mülteci haline getirilmesine izin 

vermeyeceğiz. 

14 Temmuz 2016 

TMMOB – KESK – DİSK – TÜRK İŞ – TTB 

 

EK.13 

BASINA VE KAMUOYUNA 

OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ  

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, her zaman darbelere karşı olmuş, 
demokrasinin vazgeçilmez olduğuna inanmıştır. 

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen askeri darbe girişimi de Birliğimiz tarafından 
şiddetle kınanmıştır. 

Ancak, darbe sonrası gidişat ayrıca endişe vericidir. Darbeyi fırsata çevirip, bir sivil 
darbe yapılması, rejimin daha da otoriterleştirilmesi kabul edilemez. Darbe girişimi, 
başkanlık yoluna giden bir fırsat olarak görülmemelidir. 

Darbeyi gerekçe gösterip, halkın egemenliğini kısıtlayacak, hukuku geri plana atacak 
“olağanüstü hal” gibi uygulamalara başvurulmasını doğru bulmuyoruz. 

Bakanlar Kurulu’nun OHAL ilanı sivil darbe ile Başkanlık sisteminin Başkomutanlık 
adı altında uygulanması, kurumsallaştırılması anlamına gelmektedir. OHAL ile Meclis 
devre dışı bırakılmakta, hukuk askıya alınmakta ve tüm yönetim KHK’lara dayanarak 
Cumhurbaşkanına verilmektedir. 

Darbe girişimi sonrası gerekli soruşturma ve araştırma süreçleri gerçekleştirilmeden, 
hukukun temel ilkeleri gözetilmeden yapılan kamudan görev almaların cadı avına 
dönüştürülmesinden endişe duymaktayız. 

Darbeciler demokratik hukuk devleti ölçütlerine göre yargılanmalıdır. Gündeme 
getirilen “idam” gibi insanlık dışı bir cezanın tartışılması yerine hukukun üstünlüğü 
tesis edilmelidir.   

Ülkemizin 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana içine çekilmeye çalışıldığı karanlık 
girdaptan çıkışı OHAL uygulamalarıyla değil, daha fazla demokrasi, laiklik, temel hak 
ve özgürlüklerin güvence altına alınması, yargıda bağımsızlığın sağlanması, evrensel 
hukuk ve adaletin tesisiyle mümkündür.  

TMMOB’nin demokratik, özgür ve laik bir Türkiye için emek ve demokrasi örgütleriyle 
ortak mücadelesi sürecektir. 

Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!.. 

21 Temmuz 2016 
TMMOB            
Samsun İl Koordinasyon Kurulu       
 

EK.14 

ASKERİ VE SİVİL TÜM DARBELERE KARŞIYIZ… 

 Demokrasi ve hukukun hepimiz için yaşamsal değeri vardır. Ülkemizin geleceği 
evrensel hukuk içerisinde tam demokrasidedir. Demokrasiyi her türlü karşıt güce 
karşı savunmak Atatürk’ün kurduğu tam bağımsız, laik, demokratik cumhuriyete 
sahip çıkmak hepimizin birinci görevidir. Ülkemizde sivil ve askeri darbelerle 
yaratılmak istenen şey kimliksiz, kişiliksiz, apolitik ve kendisine yabancı bir toplumdur. 
Askeri darbelerle sivil darbelerin birbirini tamamlamasıyla yeni toplum mühendisliği 
devreye sokulmakta ve ülkemizin geleceğine ipotek konulmaktadır. Yıllar boyu eğitim 
sistemi; ahlaklı nesil yetiştirmek adına akılcılıktan, bilimsellikten, laiklikten 
uzaklaşarak din ve cemaat temelli  bir eğitim zeminine oturtulmuştur. Eğitim 
alanındaki bu gerici politikaların asıl amacı cumhuriyetin kazanımlarını yok etmek, 
cemaat ve tarikat mensuplarının işbirliğinde laik eğitimden dinci ve mezhepçi eğitime 
geçmektir. 

Fethullah Gülen cemaati yıllarca başta eğitim sistemi olmak üzere, TSK, yargı, 
emniyet, siyaset ve bürokrasiyi ele geçirmeye çalışırken ülkenin tüm kurumlarında 
kirli hesaplar peşinde koşarken sessiz kalanlar ve destekleyenler de, yaşanan bu 
süreçten sorumludur. Özelikle 12 Eylül darbesi sonrası Türkiye’de cemaatlerin, 
tarikatların ve hizmet hareketi adı altında Fethullah Gülen hareketinin önü açılmış ve 
siyasi iktidarlar sayesinde bu yapılar devleti ele geçirmişlerdir. 

Gelinen noktada, haklılığımız ortaya çıkmıştır; Faşist Askeri -gerici darbe girişimi 15 
Temmuzda yaşanmıştır. Şimdi de Sivil darbenin köşe taşları OHAL’le döşenmeye 
çalışılmaktadır. Bizler, Ülkemizin geleceğini oluşturacak yeni kuşakların, akıl, bilim ve 
sanat ortamında barış ve huzur içinde verilen bir eğitim sistemiyle yetiştirilmesi için 
her türlü dayatmanın karşısında olacağız. Ülkemizin geleceğine sahip çıkmak için 
birleşeceğiz. Türkiye’yi laiklik, özgürlük, demokrasi, birlikte yaşam ve hukuk 
temelinde yeniden kuracak bir iradeyi bulunduğumuz her yerde oluşturup 
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güçlendirmek için mücadele etmekten başka bir yolumuz yok. Bizler, tüm darbeleri 
kınıyor, lanetliyor, karşısında olduğumuzu bildiriyoruz. Her türlü anti-demokratik 
girişim, uygulama, şiddet ve baskının karşısındayız. Her koşul altında laikliği, 
demokrasiyi, evrensel temel hak ve özgürlükleri, hukuku barışı ve kardeşliği 
savunmaya devam edeceğiz. 

Dün olduğu gibi bugün de bizler, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine/ taşeronlarına 
karşı bağımsızlığı, özgürlüğü, birliği, kardeşliği, laik cumhuriyeti ve evrensel hukuku 
savunmaktayız. Samsun’da ki siyasi parti, sendikalar, meslek odaları ve demokratik 
kitle örgütleri olarak bizler;  Cumhuriyetimizin demokratik kazanımlarının yok 
edilmesi, bireyin özgürlüklerinin kısıtlanması ve bir arada kardeşçe yaşama 
kültürümüzün yitirilmeye doğru gittiği günümüzde görev ve sorumluluklarımızın bilinci 
içerisindeyiz. 

Bu bağlamda; 

Orta Doğu’da ve ülkemizi yeniden dizayn etmeye çalışan emperyalizme karşı birlik 
beraberlik içerisinde mücadele edilmesi gerekmektedir.  

Siyasi iktidar tüm tarikat ve cemaatlerle yapmış olduğu işbirliğine son vermek 
zorundadır. Aksi takdirde bu ve bunun gibi olayların yaşanması kaçınılmaz olacaktır. 

Askeri darbe girişimin bastırılması AKP nin sivil darbesine dönüştürülmemelidir. Bu 
bağlamda anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine geçişi fırsat olarak 
değerlendirilmemeli, parlamenter sistem güçlendirilmelidir. 

OHAL kararı ile parlamentoyu tümüyle devre dışı bırakan anlayıştan vazgeçilmeli, en 
kısa sürede OHAL sona erdirilmeli ve OHAL ile fiili başkanlık 
kurumsallaştırılmamalıdır. 

Yürütülen soruşturma ve cezalandırmalarda evrensel hukuk çerçevesinde 
davranılmalıdır. Darbecilerle hesaplaşma toplumsal muhalefeti susturmanın 
gerekçesi haline getirilmemelidir. 

Basına ve Kamuoyuna Saygıyla duyurulur. 

21 Temmuz 2016 
TÜRK MÜHENDİS MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İL KOORDİNASYON KURULU  
SAMSUN TÜRK TABİBLER BİRLİĞİ 
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SAMSUN ŞUBELER 
PLATFORMU 
BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU 
DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ 
CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ SAMSUN ŞUBESİ 
SAMSUN CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL ÖRGÜTÜ 
SAMSUN DEVRİMCİ 78 LİLER 
SAMSUN PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ 
 

EK.15 

ÖRGÜTÜMÜZE, MESLEĞİMİZE, HALKIMIZA, ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ 
19 EYLÜL, MÜHENDIS, MIMAR VE ŞEHIR PLANCILARININ DAYANIŞMA 
GÜNÜDÜR 
 
Bugün, ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü olan 
TMMOB`nin mücadele tarihi açısından önemli bir gündür. 
Bugün, mühendis, mimar ve şehir plancılarının dayanışma günüdür. 
19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB`nin çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları 
ekonomik ve demokratik talepleri için ülke ölçeğinde bir günlük iş bırakma eylemi 
gerçekleştirdiler. 
 
1979 Türkiye`si,  işsizliğin, yoksulluğun ve pahalılığın giderek arttığı bir ülkedir. 
Ayrıca , demokratik uygulamaların ve can güvenliğinin ortadan kalktığı bir ortam 
yaratılmıştır. TMMOB ve diğer toplumsal kesimlerin yürüttükleri demokratik ve örgütlü 
mücadeleye karşı baskı ve kıyımların kol gezdiği koşullarda TMMOB, tüm mühendis, 
mimar ve şehir plancılarını iş bırakma eylemine çağırmıştır. 
 
Büyük çoğunluğu kamu kesiminde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları tek 
taraflı olarak belirlenen ücretleri üzerinde söz sahibi olmak istediler. Çalıştıkları iş 
yerlerinde iş bırakarak ekonomik, demokratik taleplerini dile getirdiler. Hazırlanan 
basın bildirilerini iş yerlerinde okudular. 
 
19 Eylül 1979 günü ülkemizin 49 ili, 443 iş yerinde mühendis ve mimarlar başta 
olmak üzere, tüm teknik elemanlar bir günlük iş bırakma eylemi yaptılar. 
 
Bu önemli gün 2010 yılında TMMOB`nin 41. Dönem Olağan Genel Kurulunda 
alınan bir kararla 19 Eylül tarihi; "mühendis, mimar ve şehir plancıları 
dayanışma günü" olarak kabul edildi. 
 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin birçok ilin de İKK`lar kanalıyla kitlesel basın 
açıklamaları yapılarak sorunlar dile getirilmekte, sorunlara çözüm yolları 
aranmaktadır. 
 
Aradan geçen 37 yıla rağmen, ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
sorunları değişmediği gibi daha da ağırlaşarak devam ediyor. Mühendis ve mimarlar 
sömürüye, yolsuzluğa, baskı ve zulüm düzenine karşı bugün de direniyorlar. 
Ülkemizin, toprağına, suyuna, deresine, ormanına, kentsel-kırsal tüm kamusal 
alanlarına sahip çıkıyorlar. Gerici ve bilimsel olmayan bir eğitim düzeni 
istemiyorlar. Bir mühür bir müdür anlayışıyla açılan ve fiziki şartları yetersiz, 
laboratuarı olmadığı gibi öğretim kadrosu  mühendislik ve mimarlık eğitimi için  
yeterli olmayan,diplomalı yeni işsizler yaratan eğitim sistemine karşı çıkıyorlar. 
 
Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslek disiplinleri ve örgütümüz, yeni 
sermaye birikimi ve rant sürecine tabi kılınmaya çalışılmaktadır. Bizlerin, bazı 
alanlardaki yetkileri yapılan düzenlemeler ile sermaye kuruluşlarına devredilmektedir. 
Meslek Odalarımızın bazı alanlardaki yetkileri kısıtlanmakta, bazıları da ortadan 
kaldırılmaktadır.  
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Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri,  kamusal fayda anlayışından 
çıkartılarak özelleştirmenin, ticarileştirmenin unsuru haline getirilmeye 
çalışılmaktadır. Fason üretime bağlı mühendislik anlayışı dayatılmaktadır. 
Esnek ve güvencesiz çalışma koşulları yaygınlaşmakta, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği, insanca barınma hakkı göz ardı edilmektedir. Deprem gerçeğinin 
gerektirdiği yapı üretimi ve denetimi, kent politikaları, enerji, tarım, orman, su 
kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığının mesleki 
denetim – bilimsel - teknik kriterleri devre dışı bırakılmaya çalışılmaktadır.  
 
Mühendis ve mimarların dayanışma gününü kutlamalarının amacı, 15 Temmuz darbe 
girişimine ve otoriter devlet anlayışına da karşı çıkmayı gerekli kılıyor. 
 
Dayanışma anlamının, ülkemizin içinde bulunduğu kötü günlerde umudumuzu 
kaybetmeden, emek, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltmek olduğunu 
biliyoruz. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının omuzlarındaki 
yükün yalnızca umutla ve dayanışma ile paylaşılabileceğine inanıyoruz.  
TMMOB ; 19 Eylül mühendis, mimar ve şehir plancıları dayanışma gününde, 
doğamızın, kentlerimizin ve yaşam alanlarımızın yağmalanmasına her zaman karşı 
çıktığı gibi, bugün de   Artvin halkı ve Cerattepe ile dayanışma içerisindedir ve 
olmaya da devam edecektir.  
15 Temmuz darbe girişimine karışanlar, doğal olarak devlet kadrolarından atılırken, 
muhalif tutumları ile bilinen binlerce kamu görevlisinin sorgusuz ve sualsiz olarak 
işlerine son verilmesi ve açığa alınması  ise yeni bir hukuksuzluk olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu hukuksuzluğa son verilmelidir.  
 
Ülkemizde seküler akla ve bilimsel anlayışa bağlı olarak insan haklarını ve hukukun 
evrensel ilkelerini işletmek ve işletilmesini sağlamak gerekiyor. Özgürlük, eşitlik, 
kardeşlik, adalet ve barış içinde yaşanacak bir toplumsal düzenin kurulması için 
örgütsel dayanışmaya ihtiyacımız var. 
Ne darbe,  ne dikta! Bağımsız, demokratik ve laik bir Türkiye Cumhuriyeti`ni 
yaşatmak önemli bir görev olarak karşımızda duruyor. 
 
TMMOB ; kamu yararını gözeterek, toplumcu, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü, 
laiklik ve bağımsızlıktan yana geleneklerine bağlıdır ve bağlı kalmaya da devam 
edecektir.  
 
Bu bağlamda, tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının dayanışma gününü 
kutluyoruz. 
19 Eylül 2017 
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ  
 SAMSUN İL KOORDİNASYON KURULU  
 

 

 

 

 

EK.16 

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Yol Arkadaşlarımız; 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamı üzerinden tam bir yıl geçti. Bu bir yıl, 
bizler için ölüm, kötülük, öfke dolu bir yıl olarak takvimlerimizdeki yerini aldı. 
Geçtiğimiz yıl boyunca bizler her gün öldük, çevremizde her gün bombalar patladı, 
ülkemiz bir savaş alanına döndürüldü. Bugün buraya her anını yas, isyan ve öfke ile 
geçirdiğimiz bir yılın sonunda, hayatını kaybeden yoldaşlarımızı anmaya, yaralanan 
yol arkadaşlarımızla dayanışmaya ve tüm ülkeye, onları unutmadığımızı ve katliamın 
hesabını soracağımızı göstermeye geldik. Acımız ve öfkemiz ilk günkü gibi taze! 
 
Acımızı bir nebze olsun hafifletmenin tek yolu, burada bir arada bulunmak, bir kardeş 
omzuna yaslanmak. Öfkemiz, emek, barış ve demokrasi mücadelesindeki 
kararlılığımız ise her geçen gün perçinleniyor. 
 
Değerli Basın Emekçileri; 
Bizler 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingiyle, ülkemizdeki yaratılan savaş 
atmosferine, çatışma ve katliamlara dur demek istemiş, on binlerce yol arkadaşımız 
ile burada bir araya gelmiştik. Ülkemizin başkentinde gür bir barış sesi haykırmak 
istemiştik. Bizler emek meslek örgütleri olarak, ülkemizdeki savaş iklimini ve ortamını 
dağıtmak, kendi var oluş ortamımızı korumak, emeğin haklarıyla barış arasındaki 
dolaysız irtibatı kurmak üzere bir miting çağrısı yapmıştık. Başka ne yapabilirdik ki? 
Ülkemizde emeğin haklarının genişletilmesi, özgürlük, barış ve demokrasinin 
kazanılabilmesi için yürüyecektik. Bu isteğin bedeli, dört emek ve meslek örgütünün 
çağrısıyla düzenlenen Emek-Barış-Demokrasi mitinginde 10 Ekim 2015 Cumartesi 
günü, saat 10.04’de 101 canımızın alınması ve birçoğu ağır olmak üzere 400 
arkadaşımızın yaralanması oldu. 
 
10 Ekim’den 10 Ekim’e, onlarca bomba evlerimizin önünde, sokaklarımızda patlatıldı, 
yüzlerce sivil yurttaşımız hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı. Evlerimiz, iş 
yerlerimiz, düğünlerimiz, otobüs beklediğimiz duraklar halkımıza mezar oldu. En son 
dünde Şemdinli’de yapılan tonlarca bomba ile yapılan haince saldırıda 18 can yitirildi. 
 
Saldırganların hedefi oldukça açıktır: Hedef emektir. Hedef barıştır. Hedef 
demokrasidir! 
 
Değerli Basın Emekçileri; 
AKP ve Saray, 15 Temmuz gününe kadar izlediği savaş yanlısı politikayı, 15 
Temmuz’un ardından tam anlamıyla bir sivil darbe ve diktatörlük rejimine çevirdi. 
Suruç katliamından beri bir patlamalar ve ölümler ülkesine dönüşen Türkiye; bunların 
üzerine bugün yaralanma ve ölümlerin kanıksandığı bir ülke halini almıştır. 
 
Tüm bunlara karşı duran, ülkenin içinde bulunduğu bu savaş atmosferine karşı ses 
çıkaran muhalif kesimler dün patlamalarla, bugün yürütülen cadı avı ile susturulmak 
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istenmektedir. 10 Ekim’in faili olan anlayış, bugün kendisini ülkenin her karışında 
daha da fazla göstermektedir. Katliamın gerçek failleri bulunmadan, ülkede emek ve 
barış yanlısı bir siyaset yaratılmadan, bu katliamın hesabı sorulamayacaktır. 
 
10 Ekim Katliamı, ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Ülkede emek, özgürlük ve barış 
taleplerinin ölümle cevaplandığı, ülkemizin tüm terör örgütleri için kamp haline 
getirildiği, sivillerin acımasızca katledildiği, ülkenin fiili başkanlık sistemine çekildiği bu 
günler için bir dönüm noktasıdır. 
 
Bu katliamları, İslamcı terörü, kanlı darbe girişimini ve artık bir kabusa dönen 
olağanüstü hali “fırsat” olarak görenler 10 Ekim katliamı başta olmak üzere, Türkiye 
halklarının uğradığı katliamların gerçek failleridirler. 
 
Değerli Basın Emekçileri; 
Bugün 10 Ekim Katliamı’nın 1. yıldönümüdür. Bir yıldır emek ve barış talebiyle ağzını 
açan herkes kıyıma uğramaktadır. Kamu emekçileri işlerinden atılmakta, 
akademisyenler üniversitelerden uzaklaştırılmakta, gazeteciler tutuklanmakta, yargı 
baştan ayağa yeniden tasarlanmakta; bu taleplerle sokağa çıkan bizlere ise dün 
olduğu gibi bugün de katliamlar reva görülmektedir. En domokratik hakkımız olan  
Ankara’da kaybettiğimiz canlarımız için bu sabah Ankara’da düzenlenen anma 
etkinliğimiz maalesef kolluk kuvvetleri tarafından engellenmiş. Bir çok yöneticimiz göz 
altına alınmıştır.  
 
Değerli Basın Emekçileri; 
Bir kere daha burada tüm öfkemiz, acımız ve isyanımızla söylüyoruz! Gerçeklerin 
açığa çıkması ve katillerin hesap vermesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya 
devam edeceğiz. Yolumuzun, engebeli ve sarp olduğunu biliyoruz. Ancak bize umut 
ve direnç veren Suruç’ta, 10 Ekim’de, Kızılay’da bizlere canlarını siper eden 
yoldaşlarımızın “Barış ve emeğin Türkiye’si” umududur. 
 
Bizler faşizmden, sivil diktatörlükten, darbelerden ve iliklerimize kadar işleyen terör 
saldırılarından hesap soracağız! Katliamların arkasındaki bütün karanlık ilişkiler açığa 
çıkarılana kadar bir dakika dahi yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! 
 
Birer barış karanfili olan arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza söz veriyoruz, Türkiye 
halklarının özlemini çektiği barışı, laikliği, insanca yaşamı ve emeğin ülkesini 
kuracağız! Tüm katliamların hesabını soracağız! 
 
10 Ekim Katliamını unutursak, unutturursak kalbimiz kurusun! 
 
10 Ekim 2016 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB 

EK.17 
 
SUSKUN BİR ÜLKE İSTİYORLAR! 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinasyon Kurulu 
(İKK) adına Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Mehmet Özdağ 
tarafından çıkarılan son KHK'lar ve ülkedeki gelişmeler üzerine 2 Kasım 2016 
tarihinde “Suskun Bir Ülke İstiyorlar!” konu bir basın açıklaması yapıldı. 
 
Değerli Basın Emekçileri; 
Basının, halkın dertleri ile uğraşması gerekirken,  
Basının, demokratik-sivil toplum örgütlenmelerinin dertleri ile uğraşması gerekirken,   
Basının, toplumdaki hak ihlalleri, hukuksuzluklar, kamusal alanların talanı ile 
uğraşması gerekirken 
Bu gün meslek odaları, sendikalar başta olmak üzere, demokratik sivil toplum 
örgütlerinin yanı sıra örgütsüz halk yığınları bile basının dertleri ile ilgilenmek zorunda 
kalıyorlar. 
Çünkü söz konusu olan sadece basının sorunları değil, bizzat halkın haber 
alma özgürlüğünün kendisidir! Çünkü susturulmak istenen sadece özgür basın 
değil, susturulmak istenen bizzat bizleriz. 
Türkiye’nin ileri demokrasisinin durumu budur! Suskun bir ülke, suskun bir halk 
istiyorlar. 
TMMOB Samsun İKK olarak, özgür basının susturulmasına yönelik demokrasi dışı 
tüm adımları protesto ediyoruz ve kınıyoruz. 
 
Değerli Basın Emekçileri; 
Aydınlanmacı cumhuriyetimizin 93. Yıldönümünde, Saltanatın-Padişahlığın 
kaldırılmasının 94. Yıldönümünde haftalardır bekleyen ve açıklanmayan iki yeni KHK 
yayınlandı ve uygulamaya konuldu. Bu kararnamelerle; 

 Aralarında üyelerimizin de bulunduğu 10 binin üzerinde kamu emekçisi 
görevden ihraç edildi,  

 Bilimin ve demokratik eğitimin beşiği olması gereken üniversitelerde 
akademisyenlerin eksik, gedik de olsa rektör seçme hakkı tümden kaldırıldı.  

 İki haber ajansı, on gazete ve üç dergi kapatıldı. 
 Aynı günün akşamında cumhuriyeti kuran partinin genel başkan yardımcısına 

gözdağı amaçlı silahlı saldırı düzenlendi.  
 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları tutuklandı. 
 Ve pazartesi;  

Cumhuriyet Bayramı’nı izleyen ilk mesai gününün sabahında Cumhuriyet 
gazetesine ve yazarlarına operasyon düzenlendi. Yazarlar gözaltına alındı.  

 
Adil yargılama süreçleri tamamen ortadan kaldırıldı. 
Bunlara ilave olarak; “Darbe” veya “terör” gibi suçlardan gözaltına alınan şüphelilerin 
avukatlarıyla görüşmelerinin uzun süreli engellenmesi,  
Gözaltında avukatlarıyla yapacakları görüşmelerin 3 ay süreyle teknik cihazlarla 
kaydedilebilmesi,  
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Bu şüphelileri savunacak avukatlar hakkında aynı suçlarla soruşturma açılması 
halinde bile avukatlık görevinin yasaklanması gibi hükümlerle adil yargılama süreçleri 
tamamen ortadan kaldırıldı.  
Ülkemizde hak, hukuk ve can güvenliği kalmamıştır! 
 
AKP İktidarının çoğunlukçu anlayışı baskıcı bir rejime dönüşmüştür.  
Unutulmamalı ki; demokrasi, hak, hukuk ve adalet gibi kavramlar insanlığın asırlar 
boyu süren mücadelesinin ürünleridir. Ve Bu mücadelenin içinde vücut bulmuş, 
meşruiyet kazanmış ve bugüne taşınmışlardır. 
Bugün, bütün bu kavramların ağırlığını taşımakla yükümlü, ya da kendilerinden bunu 
beklediğimiz kurumlar yok artık. Kavramlar bağlamlarından koparılmış, 
tarifsizleştirilmiş, içleri boşaltılmıştır. 
Bu durum, geniş halk kitlelerinin neyin doğru, haklı, meşru ve hukuka uygun olduğu 
konusunda gerçeğe ulaşmasını da olanaksız hale getirmiştir. 
Yaratılan bu kaos ortamında tüm insanları ve zamanları kapsayan evrensel haklar ve 
talepler yerlerini iktidarın amaç ve istemine bırakarak sahneden çekilir hale gelmiştir. 
İktidarın “çoğunlukçu anlayışı”; çoğunluğun desteğini arkasına alanın, bunu bir 
kez sağladıktan sonra hak ve taleplerin sınırını da kendisinin çizmeye başladığı 
baskıcı bir rejime gelip dayanmıştır. 
Parlamento görevde iken, ortada zorunlu bir durum yokken, parlamento dışlanarak 
kararname ile temel hakların, kurumların ve toplu insan tasfiyesinin demokratik usul 
ve yöntemlerle bağdaşmadığı açıktır. 
Askeri darbeleri eleştirerek, “ileri demokrasiyi” savunan bir iktidarın, 12 Mart darbesi 
ve 12 Eylül hukukundan da geriye düşmesi ortalama bir değerlendirme ile izah 
edilebilecek bir durum değildir.  
İktidarın kendi siyasal çıkarları ve başkanlık sistemini getirmek için ülkemizin laik ve 
demokratik yapısını yok etmeye yönelik adımlarına karşı güç birliği oluşturulması 
gerekmektedir. AKP darbesine dur denilmelidir. 
 
Bakanlar Kurulu, derhal ama derhal Anayasal sınırlar içine çekilmeli, temel hak 
ve özgürlüklerin özüne dokunmayı bırakmalı ve yayınladığı KHK’ları geri 
almalıdır. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 
 
2 Kasım 2016 
Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP Basın Açıklaması 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK.18 

Doğamız Temiz, Nefesimiz Oksijen Dolu Olsun! 

Temiz Çevre Anayasal Hakkımız ve Onu Korumak Yasal Görevimizdir. 

Anayasamızın 56. Maddesinde ve Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmelerinde 
“herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu” kesin hüküm 
olarak belirtilmiştir. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 3. Maddesinde de; çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve 
vatandaşların ödevi olup başta idare, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum 
kuruluşları olmak üzere herkesin çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli 
olduğu hüküm altına alınmıştır.  

Anayasanın ve ilgili yasaların bu açık hükümlerine rağmen; kapitalizmin sırsız üretim 
ve tüketim çılgınlığı ile yıllardır hızlı ve plansız, çarpık kentleşme, plansız 
sanayileşme, sağlıksız tarım politikaları, enerji savurganlığı, fosil yakıt kullanımındaki 
kontrolsüz artışlar, tarım alanlarının hızla betonlaşması, sanayi hammaddelerinin 
orman alanlarından karşılanması, sınırsız ve kontrolsüz madencilik faaliyetleri ve 
savaşlarla; sel, fırtına, kuraklık gibi doğa olayları ve hava kirliliği bölgemizde ve ülke 
genelinde doğal afet boyutunda yaşanmaya başlamıştır. 

Kapitalizm Gölgesini Satamadığı Ağacı Keser! 

Bütün bu olumsuzluklara üzerine bir de siyasi iktidarın, siyasal ve ekonomik krizi 
çözmek ve sermayeyi yanında tutmak amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme 
süreçlerini formaliteden ibaret hale getiren uygulama ve tutumuyla yıllardır ülkenin 
her yerinde yaşam alanlarının talan edilmesi ve doğa katliamları sıradanlaşmıştır. 

Son olarak; OHAL kapsamında 6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında 
Desteklenmesi ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” 80. Maddesi ile Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar 
verilen nükleer santraller, termik santraller, maden işletmeleri vb. proje bazlı 
yatırımlar için Orman Kanunu, Çevre Kanunu, Mera Kanunu, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu gibi kanunların öngördüğü izin, tahsis, ruhsat vb 
kısıtlayıcı süreçler ortadan kaldırılarak bu talan projelerinin de önü yasal olarak 
açılmıştır. 

Samsun Doğası-Ekosistemi Büyük Tehdit Altındadır. 

Samsun ve halkı da geçmişten günümüze çevre konusunda olumsuz örnekleri 
fazlasıyla yaşamıştır ve yaşamaya devam etmektedir. Karadeniz’in Mezopotamya’sı 
diye tabir edilen ve Türkiye’nin en önemli ovaları arasında gösterilen Çarşamba ve 
Bafra ovalarının kentleşme ve sanayileşmeye açılması, organize sanayi bölgelerinin 
ve lojistik köy adı altında kurulacak yapılaşmaların tarım arazileri içerisinde olmaları, 
bölgesel sürdürülebilirlik açısından tehdit unsuru olarak ortada durmaktadır.  
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Yine milyonlarca yılda oluşan Türkiye’nin en uzun ve en güzel doğal plaj alanlarından 
Taflan sahillerinin Çin Seddi gibi taş duvarla örülmesi, Baruthane bölgesinde deniz 
kenarına sokulmuş bir hançer gibi çok katlı otel dikilmesine izin verilerek şehrin 
siluetinin bozulması, Kocadağ’ın taş ocağı haline getirilerek hunharca tahrip edilmesi, 
Samsun’un tarihi zenginlikleri üzerine İşhanları dikilmesi, Samsun’da çevre adına 
sayılabilecek olumsuzluklara sadece birkaç örnektir. 

Kentimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine; Ünye’de Çimento, Terme’de 
OMV Doğal Gaz Çevrim Santrali, Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş, Samsun Gübre 
Sanayi, Yeşilyurt Demir Çelik ve yakın zamana kadar Mobil Santral gibi ağır sanayi 
yatırımlarının varlığı ile tehdit altında olan eko sistemimiz, Sinop Nükleer Santralı ve 
Amasya Termik Santralı gibi kirli ve tehlikeli yatırımların da gündeme gelmesi ile 
alarm vermektedir.  

Mobil Santral Direnişinin Mirasçılarıyız. 

Bütün bu olumsuz tablo karşısında; Mobil Santral ve arkasındaki yerel siyasi 
işbirlikçilerini mağlup ederek yakın geçmişimize damgasını vuran Samsun Çevre 
Birlikteliği örneğinde olduğu gibi yakın çevremizde de Fatsa, Ünye, Terme, Gerze, 
Merzifon Çevre Platformları ve Sinop Nükleer Karşıtı Platformları da yöre halklarının 
inisiyatifiyle kurularak kendi yaşam alanlarına sahip çıkmanın en güzel örneklerini 
verdiler, vermektedirler.   

Kentimizin ekolojik, çevresel, tarihsel, sosyal, kültürel değerleriyle birlikte korunması 
ve gelecek kuşaklara ve zamanlara taşınabilmesi Samsun’un meslek odaları, emek 
örgütleri, demokratik sivil toplum kuruluşları ve sorumlu bireyleri olarak hepimizin 
kuruluşlarımızın ve üyelerimizin yaşamsal varlık sebebidir.  

Daha Sağlıklı Bir Kent ve Daha Mutlu Bir Yaşam İçin SAMÇEP’te Buluşalım. 

Tüm bu olumsuzluklara “dur!” demek için, geçmişteki çevre mücadelesinin ışığında; 

Samsun’un değerlerinin, varlıklarının talan edilmesine, ranta açılmasına, hukuka, 
bilime ve kamu yararına aykırı planlanmasına, sağlıklı ve dengeli bir çevre ve kent 
yaşamının yok edilmesine, zarar görmesine karşı Samsun’da mücadeleyi bütünlüklü 
sürdürebilmek, iletişim ve dayanışma da bulunmak, birlikte çalışmalar yürütmek, 
toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmak ve her düzeyde idari, adli, hukuksal, 
akademik, mesleki, eğitsel, bilimsel, kurumsal katkılar yapmak amacıyla Samsun 
Çevre Platformu SAMÇEP adı altında yeniden bir araya geliyor, tüm halkımızı 
bizimle birlikte şehrimizi korumaya davet ediyoruz. 

Saygılarımızla. 

Kapitalizme İnat, Sağlıklı ve Mutlu Yaşasın Samsun Halkı ve Doğal Hayat!  

8 Kasım 2016 

SAMÇEP 

SAMÇEP Bileşenleri; 

TMMOB İKK - Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Samsun İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreterliği 
Türk Tabipler Birliği (TTB) - Samsun 
Tabip Odası 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
Samsun Şb. 
Mimarlar Odası (MO) Samsun Şb. 
Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) 
Samsun Şb. 
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 
Samsun Şb. 
Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) 
Samsun Şb. 
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) 
Samsun Şb. 
Samsun Çağdaş Hekim Grubu (ÇHG) 
 

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) 
Samsun Şubeler Platformu 
Türkiye İşçi Sendikalar Konfederasyonu 
Samsun Şb. 
Birleşik Kamu İş  
Samsun Eczacı Odası 
Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Samsun 
Şb. 
Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği 
(ÇYDD) Samsun Şb. 
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 
Samsun Şb. 
Samsun Eğitim Derneği (SED) 
Terme Çevre Platformu (TERÇEP) 
 

 

EK.19 

 

YANGINDA ÖLEN ÇOCUKLARIN SORUMLUSU İKTİDARDIR! 
Yangın,  bir kader değil, elektrik kontağı da önlenemez bir felaket kaynağı 
değildir. 

 
Adana`da 10`u ortaokul öğrencisi kız çocuğu, ikisi ise yurtta görevli bir kadın ve 
çocuğu olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyuyoruz.  

Tüm halkımıza başsağlığı, yaralılara acil şifa dilerken; gereken önlemlerin alınmamış 
olmasından kaynaklanan bu can kayıplarının hesabının verilmesini istiyoruz.  

Bu facianın her yönüyle tartışılıp yanlışların tespit edilmesi, tekrar bunun gibi acı 
olayların engellenmesi için çabalamamız gerekirken, yaşanan acı olayla ilgili yayın 
yasağı getirilerek olayın üstünün kapatılmasının gerekçesini de anlamak mümkün 
değildir.  

EMO’nun görüşleri ve itirazları dikkate alınmadan hazırlanan Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19 Aralık 2007 tarihinde 
çıkartılmıştır.  

Elektrik Mühendisleri Odası olarak bugüne kadar yetkilileri uyarmaya çalıştık. Bugün 
yangın yaşanan yurt gibi binaları kapsam dışında tutarak, yangınlara ve ölümlere 
geçit veren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19 Aralık 2007 
tarihli Resmi Gazete`de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayınlanmadan önce en üst 
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düzey yetkililerle görüşmeye ve durumun vahametini anlatmaya çalışan EMO`nun 
karşılaştığı anlayış; "Bunlar genç adamlar, atlayıp kaçarlar. Yurtlara, okullara yangın 
algılama sistemi kurmaya ne gerek var" olmuştur. İşte bu anlayışın sonucu 12 
canımız gitmiştir. 

Bu yönetmelik ile ilgili EMO`nun açtığı dava, ilgili bakanlığın ve idarenin 
mahkeme kararlarını uygulamaması ve ısrarlı itirazları nedeniyle dokuz yıldır 
sonuçlanmamıştır. Şu anda EMO’nun açtığı dava karar düzeltme aşamasındadır. 
Bu nedenle yangında ölen çocukların sorumlusu siyasi iktidardır. 

Yangın,  bir kader değil, elektrik kontağı da önlenemez bir felaket kaynağı 
değildir. 

Yangının bir gün önce değiştirilen elektrik sayacından çıktığı ya da elektrik kontağı 
olduğu yönünde açıklamalar yapılmıştır. Yangının nedeninden daha önemli olan 
gerekli önlemlerin alınmamış olmasıdır.  

Elektrik kontağı önlenemez bir felaket kaynağı değildir. Can ve mal güvenliği 
açısından; artık akım anahtarlarının binalarda tesis edilmesi ve çalışır durumda 
olması sağlanmalı, bunun için denetlemeler yapılmalıdır.  

Öncelik, yangının çıkış kaynağını ortadan kaldırmak olduğu kadar yangın çıktığında 
hızlı ve gerekli müdahale olanağı sağlayacak sistemlerin kurulması ve can kaybına 
engel olmak için gerekli önlemleri almaktır. 

Yangın,  bir kader değil, elektronik algılama ve söndürme sistemleriyle önlenebilen bir 
felakettir. Çıkış sebebi ne olursa olsun, günümüz teknolojisi yangın felaketlerinin 
önlenmesine ve büyümesine engel olacak olanaklara sahiptir. Ancak ülkemizdeki 
uygulamalar, denetim eksikliği ve yetersiz mevzuat düzenlemeleri yangınların 
katliamlara dönüşmesine yol açmaktadır.  

Alınması gereken önlemlerin başında yangın algılama ve uyarı sistemleri, yangına 
müdahale edebilecek yangın tüpleri gibi gerekli donanımın binalarda bulunması, 
yangın merdivenleri olması ve kullanılabilir halde açık olarak tutulması gelmektedir. 
Ne yazık ki yaşanan acı olayda; binada otomatik yangın algılama sisteminin olmadığı 
ve yangın merdivenlerinin de kilitli olduğu ortaya çıkmıştır. Can kayıplarının da 
yangın merdivenleri önünde yaşandığı açıklanmıştır. 

Bir binanın yangına karşı güvenli olabilmesi için elektronik algılama ve söndürme 
sistemleriyle donatılması yetmez. Bu sistemlerin düzenli olarak bakımın yapılması ve 
her an çalışır tutulması da gereklidir. Sistemlerin işlevlerini tam olarak yerine getirip 
getirmediğine ilişkin kontroller ise yıllık düzenli aralıklarla bu alanda uzmanlaşmış 
elektrik ve elektronik mühendisleri tarafından yerine getirilmelidir. Elektronik algılama 
ve söndürme sistemleri ayrımsız olarak kamuya açık, insanların toplu halde 
bulunduğu tüm yurt, okul, hastane, cezaevi, metro istasyonu, ibadethaneler gibi 
insanların toplandığı binalarda zorunlu olmalıdır. Bu sistemlerin bakımı ve yıllık 

kontrolleri için acilen mevzuat değişikliği yapılmadan bu katliamların önlenmesine 
imkan yoktur. 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği`nin kapsamının genişletilmesi 
ve periyodik kontrollerin yapılabilmesi gerekli tesisat kontrolleri için gerekli mevzuat 
değişikliklerinin acilen yapılması gerektiğini vurgulayarak, başta acılı aileler olmak 
üzere tüm halkımıza baş sağlığı diliyoruz. (Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik –Ek7) 

 

1 Aralık 2016 

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu 

 

 

EK.20 

GAZİ SAHNESİ KAPANMASIN 
Değerli basın emekçileri, 

Samsun Çevre Platformu SAMÇEP olarak; Ülkemizin gündemi fırsat verdiği ölçüde 
Samsun’un ekolojik, kentsel, doğal, çevresel, tarihsel, sosyal ve kültürel değerleriyle 
birlikte korunması ve gelecek kuşaklara taşınabilmesi için çaba sarf ediyoruz, 
mücadele veriyoruz. Patlamalar, kazalar, hain saldırılar ile insanı kültür ve sanatı dert 
ettiği için bile utandıran gelişmeler arasında kentimizin sanatsal ve kültürel açıdan 
geleceğini dert edinmeye çalışıyoruz. 

Biraz sonra belki de, Samsun halkına yirmi yıldır hizmet veren Gazi Sahnesinde son 
tiyatro temsilini hep birlikte izleyeceğiz. Biz SAMÇEP bileşenleri olarak bu basın 
açıklamasıyla İlkadım Belediye Başkanına bir kez daha sizin aracılığınızla 
seslenerek, “GAZİ SAHNESİ KAPANMASIN” demek için toplandık.  
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Eğer bir mekan, şehrin kültür hayatına 20 yıl gibi çok uzun süre hizmet veriyorsa, o 
yer artık bir kimlik kazanır ve şehrin ayrılmaz bir parçası olur. Tıpkı vücudumuzun bir 
uzvu gibidir artık o mekan, vazgeçilemez. Sayın Erdoğan Tok’un, Gazi sahnesinin 
kapanmasına karşı tepki veren demokratik sivil toplum örgütlerinin haykırışını bu 
şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. Gazi Sahnesinde ilk temsilin olduğu gün 
doğan bir hemşerimiz, bugün ülkemizin geleceğine yön verebilecek tercihleri 
yapabilecek yaşa gelmiştir.  

Gazi Sahnesi bu süre içerisinde 700 bin kişiye ev sahipliği yaparak, Samsun nüfusu 
kadar kişinin yaşamlarının bir parçasında yer almış bir mekandır. Öyle ki Gazi 
Sahnesi bulunduğu aks için adres tariflerinde referans noktası olabilmiş ve Samsun 
şehir kimliği ile bütünleşmiş bir yerdir. Gazi sahnesinin kapatılması, Samsun kültür ve 
sanat tarihine bir balta vurmakla aynı şeydir. Unutmayın ki, zor günler geçiren 
ülkemizin kültür ve sanat mekanlarına her zamankinden daha çok ihtiyacı var. 
Anadolu coğrafyasında yaşayan insanların her zamankinden daha çok birlik ve dirlik 
içinde olmaya, duygudaşlık hissetmeye gereksinimi varken, tiyatronun empati 
oluşturabilme niteliğini göz ardı eden bu kararın tekrar gözden geçirilmesini ve bu 
yanlıştan vazgeçilmesini arzu ediyoruz. 

 Sayın İlkadım Belediye Başkanının 20 yıllık süre içinde yaklaşık 1 milyon gibi bir 
rakamı kira olarak vermesini ve bu sebeple de Gazi sahnesini kapattığı gerekçesini 
doğru bulmuyoruz. Belediyenin sadece ama sadece bir yılda temsil, ağırlama ve 
kırtasiye gibi giderlerinin 5 milyon lira olduğunu biliyoruz. Bir başka ifadeyle 
belediyenin sadece bu kalemde harcanan miktarın sadece 25 te 1i kadar yıllık kira 
gideri olan bir kültür sanat hizmeti mekanının kapatılmak istenmesi, belediyenin başat 
görevlerine karşı bir çelişki oluşturmaktadır. Nitekim Sayıştay raporlarında da Gazi 
sahnesinin kapatılması önerilmemektedir. 

Sayın İlkadım Belediye Başkanı, bu kültür ve sanat mekanı Samsun Halkına mal 
olmuş bir yerdir. Amatör tiyatronun gelişmesi için çok önemli bir role sahiptir. Gazi 
sahnesinde temsil yapan amatör tiyatroları, belediyenin diğer sosyal tesislerine 
taşıma öngörüsü, sözünü ettiğiniz mekanların tiyatro için hem uygun alt yapıya sahip 
olmaması hem de amatör tiyatro seyircisinin yirmi yıllık ayak alışkanlığına aykırı 
olduğundan doğru bir karar değildir. Bunun sonucu Samsun’da yerel tiyatroyu 
bitirmektir. Eminiz ki, sizde Samsun tarihinde tiyatro kapatan bir belediye başkanı 
olarak yer almak istemezsiniz. 

Sayın Başkan, bizler SAMÇEP olarak, bu şehrin kimlik ve kültür hayatına da duyarlı 
olan sivil platform olarak rica ediyor ve haykırıyoruz…   

GAZİ SAHNESİ KAPANMASIN… 

19 Aralık 2016 

SAMÇEP 

 

EK.21 

“Hükümetin plansız bir şekilde yaz saati uygulamasını kalıcılaştırması; kış 
aylarında havaların soğumasıyla hem elektrik hem de doğalgaz tüketiminde artışa yol 
açtı. Doğalgaz sıkıntısı nedeniyle BOTAŞ`ın elektrik üreten santrallara gaz 
verememesi, bu santralları devre dışı bıraktı. Bunun sonucunda Kasım ayında yüzde 
37.9 olan elektrik üretimindeki doğalgazın payı Aralık ayında yüzde 31.4`e düştü. 
Elektrik fiyatları ise dün (22 Aralık 2016) saat 17:00 itibarıyla 1 megavat saat başına 
1169.55 lira ile fahiş bir düzeye çıktı. Bugün (23 Aralık 2016) için verilen fiyatlar ise 
bu düzeyi de aşarak, saat 14.00 itibarıyla 1899.99 liraya tırmandı. Türkiye hem 
elektriğin pahalılaşması hem de elektrik ihtiyacının karşılanamaması riskiyle karşı 
karşıya bulunuyor. 

 

Doğalgazda arz-talep dengesi bozuldu!  
İktidarın bir yandan doğalgazın ısınma amaçlı tüketimini yaygınlaştırırken, bu 

talebi karşılamaya yönelik gerekli adımları atmaması nedeniyle doğalgazda sıkıntı 
yaşanması zaten bekleniyordu. Doğalgaz talebi ile arzı arasındaki dengeyi kaybeden 
Türkiye, bu ay doğalgaz ihtiyacını karşılamakta güçlük çeker hale geldi. 

Elektrik üretimi ve dağıtımında olduğu gibi doğalgazda da özelleştirme ve 
serbestleştirme sürecinin izlenmesi planlamanın tamamen rafa kaldırılmasına neden 
oldu. Yurtdışından doğalgaz alım kontratlarının serbestleştirme sürecine dahil 
edilmesi, Türkiye`yi elektrikte olduğu gibi doğalgazda da arzı planlayamaz noktaya 
getirdi. Tüketim ayağının zaten serbest piyasaya bırakılmış olması arz ve talep 
arasında denge sağlanmasını zora soktu. 

EPDK`nın Eylül 2016 doğalgaz sektör raporu; Eylül 2015`e göre 
otoprodüktörler ve ısı santralları dahil olmak üzere doğalgaz kullanan elektrik 
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santrallarının doğalgaz tüketiminin bu yıl Eylül ayı itibarıyla yüzde 24.6 oranında 
azaldığını gösteriyor. Buna karşılık aynı dönemde konutlardaki doğalgaz tüketimi 
yüzde 3.76 oranında arttı. Havaların soğumadığı Eylül ayı itibarıyla doğalgaz 
tüketiminin konutlarda artış göstermesi; verileri henüz açıklanmamış olan Ekim, 
Kasım ve Aralık aylarında da konutlardaki doğalgaz tüketiminin yükseldiğine işaret 
ediyor. 
Yaz saati uygulaması elektrik tüketimini artırdı. 

Kasım ayında hem su gelirleri azaldı, hem de kış şartları ağırlaşırken, yaz 
saati uygulaması elektrik tüketimini artırıcı etki yaptı. Doğalgaz sıkıntısı elektrik 
üretim verilerine Aralık ayında yansımaya başladı. Doğalgazdan elektrik üretiminde 
dün (22 Aralık 2016) itibarıyla büyük bir düşüş gerçekleşti. TEİAŞ`ın günlük üretim 
verilerine göre 14 Aralık`tan itibaren elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 30`un 
altına indi. Doğalgazdan elektrik üretimi 21 Aralık`ta yüzde 20.6`ya, 22 Aralık`ta ise 
yüzde 17.4`e kadar geriledi. 

Elektrik ihtiyacının karşılanması bıçak sırtı bir dengede! 
BOTAŞ; tüm doğalgaz ile çalışan santrallara verdiği gazda kesinti yapmaya 

başladı. Önce yüzde 50 ile başlayan kesinti yüzde 90`a ulaştı. Bu durum doğalgaz 
santrallarının devreden çıkmasına yol açarken, Türkiye`nin elektrik ihtiyacının 
karşılanmasını da bıçak sırtı bir dengeye oturttu. Kurulu gücü artan hidrolik santrallar 
ve alım garantisi verilen kömürden elektrik üretiminin artırılmaya çalışılması gelinen 
noktada elektrik talebini karşılamada yetersiz kalıyor. 

Doğalgaz santrallarının devreden çıkması ile birlikte su gelirlerinin yetersizliği 
de düşünüldüğünde elektrik üretiminde sıkıntı kaçınılmaz oldu. Ancak doğalgaz 
santrallarının devreden çıkması yeterli elektrik üretiminin gerçekleştirilememesinin 
ötesinde sorunlar barındırıyor. Büyük ölçekli doğalgaz santrallarının Batı illerinde 
yoğunlaşmış olması, bu bölgelerdeki yoğun elektrik talebinin Doğu`dan 
karşılanması zorunluluğunu ortaya çıkarıyor. Bu durum iletim hatlarına çok fazla 
yüklenilmesine yol açtığı için 31 Mart 2015 tarihinde tüm Türkiye çapında yaşanan 
karanlığın tekrarlanması riskini beraberinde getiriyor. 

Hem havaların soğuması hem de yaz saati uygulamasının kalıcılaştırılmasının 
etkisiyle elektrik tüketiminin artması zaten piyasada elektrik fiyatlarını yükseltmişti. 
Doğalgaz sıkıntısının devreye girmesiyle elektrik fiyatları fırladı. EPİAŞ verilerine 
göre; Ekim 2016`da megavat saat başına 145.075 lira olan ağırlıklı ortalama piyasa 
takas fiyatı, Kasım 2016`da 154.862 liraya, Aralık ayında 234.295 liraya yükseldi. 
Ancak piyasa takas fiyatı dün (22 Aralık 2016) saat 17:00 itibarıyla megavat saat 
başına 1169.55 lirayla fahiş bir düzeye çıktı. Böylece 1 kilovat saat elektriğin fiyatı 1 
lirayı aşmış oldu. Bugün (23 Aralık 2016) için verilen fiyatlar ise bu düzeyi de 
aşarak, 1.9 liraya tırmandı. Konut tüketicilerinin faturasında 0.41 TL olan 1 
kilovat saat elektriğin bedelinin 4.6 katına ulaşıldı. 

Türkiye Enerjide de karanlığın eşiğinde! 
Tüm bu gelişmeler sonucunda bir yandan pahalı elektrik bir yandan da elektrik 

ihtiyacının karşılanamaması sorunuyla yüz yüze kalındı. Havaların soğuması dışında 
olağanüstü bir gelişme olmamasına rağmen bugün Türkiye uygulanan enerji 
politikaları nedeniyle karanlığın eşiğine sürüklenmiştir. 

Elektrik üretiminde başlayan sıkıntı, hem periyodik bakım adı altında yapılan 
kesintiler hem de elektrik kesintilerinin gezdirilmesi yoluyla yönetilmeye çalışılıyor. 

Gezdirme yöntemiyle kamuoyunun bilgisi dahilinde olmadan kesintiler yapılması 
hukuki olmadığı gibi can ve mal güvenliği açısından tehlikeler yaratacaktır. 

Hükümetin derhal yaz saati uygulamasından vazgeçmesi; elektrik üretim ve 
tüketiminde, doğalgaz alımı ve dağıtımında kamusal bir planlamayı sağlayacak 
şekilde inisiyatif alması gerekmektedir. Dövizle borçlanan elektrik şirketlerinin içinde 
bulunduğu mali açmazı tüketim üzerinden kullanıcıların sırtına yıkan anlayış terk 
edilmelidir. Plansızlığın faturası halka yıkılmamalıdır. Elektrik Mühendisleri Odası, 
elektrik üretim ve dağıtımının kamu yararına, ucuz ve güvenli olarak sunulabilmesi 
için kamulaştırma yapılmasını zorunlu görmektedir. 
23 Aralık 2016 
Elektrik Mühendisleri Odası  
Samsun Şubesi adına 
Mehmet Özdağ (Şube YK Bşk.)  
 

EK.22 

BASINA VE KAMUOYUNA 
 
Bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin saygın isimleri olan değerli 
gazeteci-yazar Uğur Mumcu ile Atatürkçü Düşünce Derneği`nin kurucu Genel 
Başkanı, seçkin hukuk bilgini Prof. Dr. Muammer Aksoy`un alçakça pusular 
kurdurularak öldürülüşlerinin yıl dönümü günlerini alan 24 – 31 Ocak tarihleri arasını, 
"ADALET VE DEMOKRASİ HAFTASI" olarak anıyoruz. 
24 Ocak 1980`de  alınan ekonomik kararlar Türkiye tarihi için emekçilerin aleyhine, 
sermayenin lehine alınmış kararlardır. Bu kararların ancak sıkıyönetim koşullarında 
uygulanabileceğini görenler  dokuz ay sonra 12.Eylül.1980 tarihinde askeri darbe 
koşullarıyla bu ekonomik kararları hayata geçirmiş ve otuz altı yıldır harfiyen 
uygulamışlardır. Bu neoliberal iktisadi programla bugüne kadar emekçilerin her türlü 
ekonomik ve sosyal haklarını gasp edilmiş, ülkemiz emperyalist güç odaklarına daha 
fazla bağımlı hale gelmiş, var olan bütün değerlerimiz özelleştirme adı altında yerli ve 
yabancı sermaye çevrelerine peşkeş çekilmiştir. 
Türkiye`nin üstüne karabasan gibi çöken 12 Eylül darbe uygulamaları muhalif olan 
toplumsal güçleri sindirmesinin yanı sıra Türkiye aydınına da yaşam hakkı 
tanımamış, eleştirisel duruş gösteren, soran, sorgulayan aydınlarımız 12 Eylül`den 
önce olduğu gibi 12 Eylül`den sonra da tek tek katledilmiştir. 
İşte bu aydınlarımızdan birisi olan  Uğur MUMCU tam 24 yıl önce bugün kalleşçe bir 
saldırı sonucu katledilmiştir. 
Uğur Mumcu ve diğer aydınlarımızı katlederek Cumhuriyeti yıkabileceğini zanneden 
gözü dönmüş vahşi katiller, din kisvesine bürünmüş her türlü gericiliğin, karanlığın, 
çağdışılığın, tüm gayri insani değerlerin, bağnazlığın, sapkınlığın pençesindeki 
zavallılardır. 
Uğur MUMCU, araştıran, sorgulayan, sözünü esirgemeyen, kalemini satmayan 
gerçek bir gazeteciydi. 
Uğur MUMCU halkın, emekçinin, doğrunun yanında her türlü tehdide, baskıya, zulme 
karşı korkusuzca ayakta dimdik duran bir devrimciydi. 
Uğur MUMCU Cumhuriyet aydınlanmasına, değerlerine inanmış gerçek bir 
Atatürkçüydü. 
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Ve bugün Uğur MUMCU`NUN yaşamı boyunca göstermiş olduğu duruşu ve 
tavrı  hepimiz için dünden daha önemli ve değerli hale gelmiştir. 
Dün zulme, baskıya, despotluğa, direnen Pir Sultanlara, Şeyh Bedrettinlere reva 
görülen akıbet; sonrasında Uğur Mumcu, Abdi İpekçi, Muammer Aksoy, Bedri 
Karafakıoğlu, Doğan Öz, Ümit Kaftancıoğlu, Cevat Yurdakul, Bahriye Üçok, Ahmet 
Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Çetin Emeç, Metin Göktepe, Turan Dursun, Musa 
Anter , Gaffar Okkan ,Hrant Dink, Tahir Elçi ve daha pek çok gazeteci, bilim insanı, 
sendikacı ve aydınımıza reva görüldü. 
Katledilen aydınlarımızın tek tek isimlerini yazmak ve söylemek bile bizleri derinden 
yaralıyor. Ülkemizin, aydınların katledildiği bir ülke olma görüntüsü bizleri üzüyor. 
Biz bugün burada, Uğur Mumcu şahsında, her birinin fikirleri farklı farklı olsa 
da  düşüncelerinden dolayı katledilen tüm aydınlarımızı saygıyla anıyoruz.  
Dün aydınlarımızı tek tek katledenler artık ulusumuza ve değerlerimize top yekûn 
saldırmaktadır. 
Biliyoruz ki; 
Dün Sivas`ta aydınlarımızı yakan bu katiller sürüsü; artık bombalı araçlarla, ağır 
silahlarla İstanbul`da eğlence mekânlarını basmakta, Ankara garında, Suruç`ta 
insanlarımızı katletmekte, korku iklimi yaratarak kendi yaşam şekillerini dayatmaya ve 
ülkemizi karanlığa mahkûm etmeye çalışmaktadır. 
Öte yandan aydınlarımız, gazetecilerimiz, sanatçılarımız ve akademisyenlerimiz 
hukuksuz olarak hapishane duvarlarına mahkûm edilmekte, linç girişimleri, medya 
sansürleri, işten çıkarmalar, çarpıtma, karalama ve iftiralar ile taraf veya bertaraf 
olmak arasında tercih yapılmaya zorlanmaktadır. 
Cumhuriyet tarihinin en büyük beyin göçü yaşanmakta, okuma oranlarının artması 
karşısında kendisini afakanlar bastığını söyleyen sözde profesörler cahil kesimin 
ferasetine güvendiğini açıklamakta, Cumhurbaşkanı akademisyenleri muhtarlara 
yuhalatmakta, cenaze merasimlerinde cahil imamlar okumuşların şerrinden 
korunmak için Tanrıya yakarmakta, gazete binaları basılmakta örgütlü cehalet ve 
arsız gericilik tüm mevzileri ele geçirmeye çalışmaktadır. 
Bu noktada mevcut iktidarın hatalı politikalarını eleştiren, ülkemizi Ortadoğu 
bataklığına sürüklenmesini engellemek için sessiz kalmayan, eşitlik, özgürlük, 
demokrasi isteyen, tek silahı kalemi olan ancak kitabı bomba kadar tehlikeli gören 
anlayış tarafından zindanlara sürülen Ahmet Şık, Musa Kart, Kadri Gürsel, Akın 
Atalay, Murat Sabuncu, Güray Öz ,Hakan Kara, Turhan Günay, Önder Çelik, Bülent 
Utku, Kemal Güngör  gibi onlarcası cezaevinde olan aydınlarımıza selamlıyoruz. 
Cumhuriyetimizin temel değerlerine saldırarak; laik, demokratik, sosyal hukuk 
devletinden, ülkemizin üniter yapısından, ulus devletten ve parlamenter sisteminden 
vazgeçeceğimizi zannedenler, Atatürk ile kurucu değer ve kadroları ders 
müfredatlarından çıkartanlar bilmeliler ki; Hepimiz birer Uğur Mumcu`yuz. 
Mücadelemiz devam edecek ve kazanacağız. Korkmuyoruz, Umutluyuz, Kararlıyız, 
Mücadeleye hazırız." 
24 Ocak 2017  
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ – ATAKUM GÖNÜLLÜLERİ – BİRLEŞİK 
KAMU-İŞ - CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL BAŞKANLIĞI - ÇAĞDAŞ YAŞAMI 
DESTEKLEME DERNEĞİ – DEVRİMCİ 78`LİLER DERNEĞİ – DİSK -  KESK - PİR 
SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ – SAMÇEP – SAMSUN EĞİTİM DERNEĞİ - 
SAMSUN TABİP ODASI – TES-İŞ - TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ – 
TMMOB 
 

EK.23 

BASINA VE KAMUOYUNA 

KURDA OHAL “DALGA”SININ FATURASI YURTTAŞA… 

Fethullahçı Terör Örgütü ile mücadele için çıkarılan OHAL, amacı dışında ekonomik 
kararlarda da uygulanmaya başlandı. Yıllık bütçe onaylanırken TBMM Genel 
Kurulu`na bile verilmeyen gelir azaltıcı düzenleme yetkisini, iktidar KHK ile kullandı. 
Alınan kararla, 2017 yılı için devlet alacaklarına yönelik kur sabitlemesine gidilirken, 
kimlerin bundan nemalanacağı ise gizleniyor. Turkcell ve Telekom`un 4.5 nesil 
ihalesine ilişkin taksitlerinin bu kapsamdan yararlandırılacağı ortaya çıkarken, 2017 
yılı bütçesinde 13 milyar TL olarak öngörülen özelleştirme gelirleri kapsamında kimi 
şirketlere de ödemelerini bu düşük kurdan yapma olanağı sunulduğu anlaşılmaktadır. 
 
2015 yılında ortalama 2.72 lira olan dolar kuru, geçen yılı 3.02 ortalamayla kapattı ve 
Türk Lirası yüzde 11`e ulaşan değer kaybına uğradı. Resmi Gazete`de 23 Ocak 2017 
tarihinde yayımlanan 683 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile devletin alacaklarına yönelik olarak döviz 
kuru sabitlemesine gidildi. Buna göre devlet dolar bazında yapmış olduğu ihalelerden 
alacaklarını 2017 yılsonuna kadar 2 Ocak tarihli Merkez Bankası alış kurundan tahsil 
edecek. Böylece dolar bazında devlet alacakları için kur 3.5338 TL, Avro bazında ise 
3.7278 TL olarak sabitlendi. Döviz kurunun 2017 yılı ortalamasında hükümetin aldığı 
sabit kur kararı kapsamında 3.5338 TL olması durumunda 2017 yılında oluşacak 
devalüasyon yüzde 17`ye ulaşacak ve 2 yıllık TL`deki değer kaybı yüzde 30`a 
dayanacak. 
 
Hükümetin ekonomiye yönelik OHAL müdahalesi, 2017 yılı bütçesinin de daha 
yürürlüğe gireli 1 ay olmadan çöktüğünü belgeledi. 2017 Yılı Programı`na 
bakıldığında yıllık ortalama dolar kurunun 3.18 TL olarak alındığı görülmektedir. 
Hükümetin 3.5338 TL`lik kur sabitlemesi 2017 yılı bütçesi yapılırken esas alınan 
ortalama yıllık dolar kurunun geçersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Dolar kurundaki 
artış eğiliminin devam edeceğinin görülmesi nedeniyle dövizle devlete olan 
yükümlülüklerde sabit kur uygulamasına gidilerek, bir nevi borçlulara af düzenlemesi 
yapılmıştır. Uygulama özellikle 2017 bütçesinde 13 milyar TL olarak öngörülen 
özelleştirme gelirlerini kapsayacaktır. Bütçedeki bu kalemde bu yıl yapılması 
öngörülen özelleştirmelere ilişkin tahminlerin yanı sıra geçmiş yıllarda yapılmış 
özelleştirmelerin taksitleri de yer almaktadır. Yine 2017 yılı bütçesinde 2 milyar 128 
milyon TL`lik "Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine İlişkin Diğer Gelirler" 
yer almaktadır. Bu kapsamda 4.5N lisans ihalesinden Turkcell ve Telekom`un 
ödeyeceği 650 milyon Avro`yu aşkın taksit bedelleri de yer almaktadır. 
 
Yapılan düzenleme kur riskini göze alarak borçlanıp kamu kaynaklarını satın alan 
şirketleri kurtarmaya yöneliktir. Bu durum hem ihalelerin yapılış koşullarını 
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sakatlamakta hem de daha önce ihaleye girmiş borcunu döviz üzerinden yurtdışından 
kredi alarak kapatmış olan kişi ya da şirketler aleyhine eşitsizlik yaratmaktadır. 
Eşitsizlik yalnızca bu kesimlerle sınırlı kalmamakta, kamunun genelini 
ilgilendirmektedir. Döviz borcu olan dar gelirli kesimler yerine şirketleri kollayıcı 
düzenlemeler yapan iktidarın, kamu bütçesinin zarar vermesi pahasına yaptığı bu 
uygulamanın bedelini yine vergisini veren yurttaşlar ödeyecektir. 
 
İlacı yurtdışından gelen hastalardan katılım payı bile dalgalı kur üzerinden alınırken, 
devlet alacaklarında şirketlere yönelik yapılan bu sabit kur uygulamasından kimler 
yararlandırılacaktır? Devalüasyonla geçim derdi çeken halkın cebinden kimlere 
avanta dağıtılmaktadır? OHAL ve adaletsiz uygulamaları bir an önce son bulmalıdır. 
27 Ocak 2017 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
SAMSUN ŞUBESİ 
YÖNETİM KURULU 
 
EK.24 

VARLIK FONU MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIKTIR! 

Denetimsiz bir şekilde kamu kaynaklarını satmak, rehin ve ipotek vermek 
üzere Varlık Fonu kuran AKP, referandum öncesinde devletin elinde kalan son büyük 
kamu kuruluşlarına el koydu. Türksat`tan PTT`ye, Telekom`da kalan kamu 
hisselerinden BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden ve Çay İşletmeleri`ne, Borsa İstanbul`dan 
Türk Havayollarına, Ziraat Bankası`ndan Halk Bankası`na varıncaya kadar 11 büyük 
kamu kuruluşu ve birçok arazi Varlık Fonu`na devredildi. Kamu kaynaklarını dilediği 
gibi kullanmak, yandaşlara aktarımlar yapmak, kamu hisselerini ipotek ettirerek para 
bulmak, piyasalara kimlerin çıkar elde edeceği bilinmeyen müdahaleler ve 
manipülasyonlarda bulunmak anlamına gelen Varlık Fonu`na yapılan bu aktarımlar 
kabul edilemez. 

Resmi Gazete`nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan 9756 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile "Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, Türksat Uydu 
Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş, Türk Telekom`daki yüzde 6.68`lik Hazine 
hissesi, Eti Maden, Çay İşletmeleri" Türkiye Varlık Fonu`na aktarıldı. Özelleştirme 
kapsamındaki Türk Havayolları`nın yüzde 49.12 hissesi ile Halkbank`ın yüzde 51.11 
hissesi de özelleştirme kapsamından çıkarılarak ÖYK kararıyla Türkiye Varlık 
Fonu`na devredildi. Bu devirler, kamu kurumlarının yönetimlerinin devredilmesinden 
öte aktarımlar içermektedir. Türkiye Varlık Fonu Yasası`na göre aktarılan bu kamu 
kurumları üzerinde iktidarın denetimsiz bir şekilde yapabileceği uygulamalar şöyle 
ortaya çıkmaktadır: 

- Bu şirketlerdeki kamu paylarını istediği gibi satabilir. 

- Bu kurumların almış oldukları sermaye piyasası araçlarını, fon katılma 
paylarını, kira sertifikalarını, gayrimenkul sertifikalarını, yabancı yatırım araçlarını ve 
her türlü yatırım araçlarını satabilir. Aynı şekilde istediği yatırım araçlarını da satın 
alabilir. 

- Varlık Fonu`na aktarılan kuruluşların her türlü para piyasası işlemlerine de 
iktidar kendi çıkarları doğrultusunda yön verecektir. Kamu kuruluşlarının bütçe 
dengeleri değil, iktidarın parasal kaynak ihtiyacı öncelikli olarak kamu zararına 
uygulama kararları verilebilecektir. 

-Hem ulusal hem de uluslararası piyasada her türlü ticari ve finansal işlemi 
yapabilecektir.  İstediği projelere kaynak yaratmak adına dış proje kredisi bulabilmek 
için yani yurtdışından para bulmak adına bu kamu kuruluşlarını rehin, ipotek 
verebilecektir. 

-Aktarılan kamu kurumlarının taşınmazlarını dilediği gibi satabilecektir. 

Bu kadar geniş yetkilerle oluşturulan Türkiye Varlık Fonu üzerinden iktidar 
kamu kurumlarını kişisel ve siyasal çıkarlar doğrultusunda kullanacak, ama hiçbir 
şekilde denetlenemeyecektir. Fonun tüm işlemleri Sayıştay, TBMM ve Kamu İhale 
Kurumu denetimlerinin dışına çıkarılmıştır. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu`nun işlemleri 
ve kararları KİT mevzuatı, devlet personel düzenlemeleri, Rekabet Kanunu`ndan da 
muaf kılınmıştır. Tüm bunlarla da yetinilmemiş, işlemlerinden her türlü vergi ve kesinti 
kaldırılmıştır. Yani yapılacak satışlarda alıcılara büyük vergi muafiyetleri de 
getirilmiştir. Denetim diye öngörülen yalnızca Başbakan`ın belirleyeceği sözde 
bağımsız denetimdir. 

Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde böylesine büyük rant aktarım 
olanakları yaratan düzenlemeler TBMM`den geçmemiş, bu kadar pervasızca kamu 
kurumları iktidarın çiftliğine çevrilmemiştir. İktidara bu kamu kuruluşlarının babalarının 
malları değil, bu ülkenin insanlarının alın terini taşıyan yılların birikimi olduğunu 
hatırlatıyoruz. 

iktidarın kendi çıkarları doğrultusunda bu kuruluşları kullanmaya kalkmasının 
en hafif deyimiyle "milli iradeye" saygısızlıktır.  

Bu ülke, bu ülkenin varlıkları sahipsiz değildir. Sabahın bir sahibi vardır… 

7 Şubat 2017  

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

Samsun Şubesi Yönetim Kurulu 

 

EK.25 

SAMÇEP - Anayasa Değişikliği Değerlendirmesi 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek Cumhurbaşkanının onayına sunulması ile 
ülkemizi referanduma götürecek süreç de başlamış oldu. 

Siyasal sistemin kilitlenmesine yol açabilecek, siyasal rejimin topyekûn yeniden 
inşası anlamına gelen, pek çok alanda köklü değişiklikler içeren Anayasa değişikliği 
talebi çevre konusunda da çok ciddi sonuçlar doğuracak özellikler taşımaktadır.  
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Referandumdan “hayır” çıkmaması halinde çevre mevzuatı açısından 
Cumhurbaşkanı hangi yetkilere sahip olacak? 

Samsun’un çevresel, doğal, ekolojik, sosyal,  tarihsel, kentsel ve kültürel değerlerinin 
korunması amacıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP’in 
Anayasa değişikliği önerisine bakışı iki temel başlık altında değerlendirilmektedir; 

1 • Madde 80: OHAL kararnameleri kapsamında Meclis’ten aceleyle geçirilerek 
yürürlüğe giren kamuoyunda Madde 80 olarak bilinen 6745 Sayılı Kanun, doğa ve 
yaşam alanlarına en büyük tahribatı yaratacak olanıdır. 

Bakanlar Kurulu’nu TBMM’nin üstünde tutarak “stratejik” gördüğü projelerde tabiat 
varlıkları ve SİT alanlarına yapılacak yatırımlar için tüm bürokratik mekanizmaları ve 
yasal mevzuatı (Orman Kanunu, Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, ÇED mevzuatı vs..) 
ortadan kaldırabilecek geniş yetkiler veriyor(du). 

Bakanlar Kurulu’nu TBMM’nin üstünde tutarak tüm diğer bürokratik mekanizmaları 
(Orman Kanunu, Kıyı Kanunu, Mera Kanunu, ÇED mevzuatı vs..) ortadan 
kaldırabilecek geniş yetkilerle donatan bu madde; hükümetin stratejik proje olarak 
tanımlayacağım tüm yatırımları hızlandırarak, tabiat varlıkları ve SİT alanlarına 
yapılacak yatırımları tüm denetim mekanizmalarının dışında tutmayı hedeflemekte 
(idi).  

Madde 80 ile ticarî yatırımların ‘stratejik gerekliliği ve aciliyeti’ bağlamında, 
Türkiye’nin dereleri, kıyıları, denizleri, ormanları, ovaları, yaylaları, Bakanlar 
Kurulu'nun keyfine, her şeye para gözüyle bakanların insafına terk edilebilecektir. 

Yine aynı yasayla bu yatırımlara Kurumlar Vergisi ve Gümrük Vergisi muafiyeti 
ile Gelir Vergisi stopajı teşviki tanınacak, Hazine arazilerinin kırk dokuz yıllığına 
bedelsiz tahsisi sağlanacak, Söz konusu yatırımlar pek çok dokunulmazlığa ve 
teşvike sahip olacaktır. Bu kanun, Bakanlar Kurulu’na TBMM’den üstün yasama, 
bakanlıklardan üstün yürütme yetkisi veriyor (idi).  

Eğer Anayasa değişikliğine “hayır” denilmez ise bu yetkilerin hepsi 
cumhurbaşkanı tarafından tek başına kullanılacak. Yani Termeye İthal Kömürlü 
Termik, Suluova’ya Yerli Linyitli Termik, Sinop’a Nükleer Santral gibi çevresel 
tahribatı çok büyük olan yatırımlar Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile hayata 
geçirilecektir. 

2 • ÇED Yönetmeliği: OHAL’in ilk saatlerinde (bir gün bile beklemeden) ÇED 
süreçlerinin hızlandırılmasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından açıklamalar 
yapıldı. OHAL koşulları doğa talanı için fırsata çevrilirken, ÇED raporlarına jet hızında 
onaylar verilmeye başladı.  

İlk kez 1993’te yayımlanan ÇED Yönetmeliği, AKP iktidarları döneminde yedi kez ana 
değişiklik olmak üzere yirmiye yakın değişikliğe uğradı. Delik deşik edilen ÇED 
Yönetmeliği’ndeki değişikliklerle yeni rant ve talan kapılarını açan çevre felaketleri 
artarken, işletilmeyen ya da mahkeme kararlarına rağmen eksik/yanlış işletilen ÇED 
uygulamaları Türkiye’de çevre davalarının ana gündemini oluşturdu.  

Eğer Anayasa değişikliğine “hayır” denilmez ise  zaten uygulama aşamasında ciddi 
sorunlar yaşanan ÇED’ler tamamen etkisiz ve işlevsiz hale getirilecektir. 
Cumhurbaşkanına tanınan kararname çıkarma, kanunların uygulanmasına dair 

yönetmelik düzenleme yetkisi, çevre koruma mevzuatının dengeleyici ve 
denetleyici etkisini tamamıyla ortadan kaldıracaktır.  

Cumhurbaşkanı tek başına bu yetkileri kullanırken, onu kim denetleyecektir? 

Değişiklikle birlikte; yasama organı olan TBMM’nin yürütme üzerindeki denetim 
yetkisi ortadan kalkarak sadece bilgi isteyebilecektir. TBMM’nin önemli denetleme 
yolu olan güven oylaması ile hükümetin düşürülmesini sağlayan gensoru artık 
olmayacaktır. Cumhurbaşkanı yardımcıları sadece kendilerini atayan 
cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacakları için Cumhurbaşkanı ile birlikte 
yardımcıları da denetimsiz hale getirilecektir. 

Hukukun temel ilkelerinden biri, her sözleşmenin kötülüklerin önlenmesine yönelik 
tedbirleri öncelemesidir. Anayasa toplumsal bir sözleşmedir. Ancak bize önerilen 
toplumsal sözleşme değişikliğinde kötülükleri önleyici hiçbir düzenleme yoktur.  

Sonuç olarak; 

Mevcut durumda hiç olmazsa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının 
süzgecinden geçen yönetmelik düzenlemeleri, yargı denetimi ve mahkeme kararları 
ile ÇED süreçleri işletilerek çevre mücadelesinde zor da olsa bir takım kazanımlar 
elde edilebilmektedir.  

Anayasa değişikliği Türkiye’nin insanları ile birlikte, çiçeğini, böceğini, ormanını, 
nehirlerini, dağlarını, ovalarını, doğasını, yaşam alanlarını yakından 
ilgilendirmektedir. Şimdi tüm eksiklerine rağmen var olan anayasal güvenceleri 
savunmak zorunluluk halini almıştır. 

SAMÇEP kuruluş amacı gereği; 

Yaşamı savunabilmek için Anayasa Referandumuna HAYIR demektedir. 

8 Şubat 2017 

SAMÇEP          

EK.26 

Basına ve Kamuoyuna 
 
Bu Bir Siyasi Parti Meselesi Değildir! 
Elektirk Mühendisleri Odası - EMO Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek odasıdır. 
Aynı zamanda yöneticilerini hakim gözetiminde yapılan seçimlerle belirleyen binlerce 
üyesiyle bir  demokratik kitle örgütüdür. Bu yapısıyla Odamız bu anayasa 
referandumuna sessiz, duyasız kalamaz.  
Yönetim biçimi ister parlamenter, ister başkanlık, ister yarı başkanlık ne olursa olsun 
demokrasinin olmazsa olmazları yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, 
fren ve denetleme mekanizmalarının sağlıklı işlemesine bağlıdır.  
Toplumları zenginlik ve huzur içerisinde birlikte yaşama isteğiyle ortak hedeflere 
götüren yol ise hukukun üstünlüğü ile demokrasi arasındaki dengeye bağlıdır. Bu da 
ancak anayasal düzenlemelerle iktidar yetkilerinin sınırlandırılması ile mümkündür. 
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AKP'nin on sekiz maddeden oluşan “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Anayasaya da, demokrasiye de, hukuka da aykırı 
ibret verici görüntülerle, olaylarla ve oylamalarla TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edilerek referanduma giden süreç başlatılmış oldu.  
Bu anayasa referandumuna “hayır” denmez ise makamın adı ne olursa olsun 
“Başkan” sıfatını taşıyacak kişi ülkemizin kaderini tek başına tayin edebilecektir. 
Yasama ve yargının her anlamda eli kolu bağlanacaktır. Yargının bağımsız hareker 
etmesi içinde bulunduğumuz OHAL şartlarında zaten fiilen sıkıntıdayken yargı 
bağımlılığı fiilen olağanaşacaktır. Yargının yürütmeyi denetlemesi mümkün 
olmayacaktır. 
Son yıllarda eleştridiğimiz ve üzerine gidilmesini istediğimiz, kamu kaynaklarının talan 
edilmesi, çevre ve tüm yaşam alanlarımızın uluslar arası sermaye ve yerli ortaklarına 
sınırsız sorumsuz teslim edilmesi türkiye Varlık Fonu ve 80. Madde gibi 
uygulamalarla yasal zemine kavuşmuş olacaktır.   
EMO, özgün ve bilimsel gerçeklerle politika ve kararlar üreten bir meslek örgütü ve 
aynı zamanda demokratik kurumsal bir yapı olarak bu ülkenin nefes alabilmesini 
sağlayan en önemli kurumsal yapılardan biridir. 
Bu ülkenin içinde bulunduğu açmazı kırarak, zenginliğe, yaratıcılığa, her alanda 
inovatif bir toplum düzlemine geçebilmesi EMO gibi kurumsal yapıların cesaretle 
bilimsel doğruları söylemelerine, bunun yanı sıra halkın ve üye tabanının da bu 
kurumsalyapılara sahip çıkmalarına bağlıbiraz da.  
Çünkü bu Anayasa değişikliği önerisi ile adı ne olursa olsun bize dayatılan, tüm 
kurumsal yapıların domino taşları gibi yıkılması, özgün yapılarının bozulmasıve 
işlevsizleştirilmeleri ile tek adam rejimine geçiştir.  
Bu yetkiler sadece bugünkü Cumhurbaşkanı değil, hiçbir dönem ve koşulda hiç kimse 
tarafından tek başına kullanılmamalıdır. 
 “Özgürlüğün bedeli halkın sürekli tetikte olmasıdır” Sözü ile halkımızı 
özgürlüklerine sahip çıkmaya ve referanduma hayır demeye çağırıyoruz. 
25 Şubat 2017 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

Samsun Şubesi Yönetim Kurulu 

 

EK.27 

İŞ CİNAYETLERİNE ve İŞÇİ KATLİAMLARINA HAYIR DİYORUZ 

Bugün, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin 
yaşamını yitirdiği toplu iş cinayetinin yıldönümü. 2013 yılından bu yana her 3 Mart’ta 
"İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" etkinliğiyle ülkemizin kanayan yarası haline 
gelen iş cinayetlerine bir kez daha dikkat çekmeye, iş cinayetlerinin önlenmesi için 
mücadeleyi bir adım daha büyütmeye çalışıyoruz.   

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve iş kazaların sayısı artık tutulamaz hale geldi. 
Cinayetlerin ve kazaların önlenmesi, meslek hastalıklarını ortaya çıkaran etkenlerin 

ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılmıyor. Yapılması gereken çalışmalar, 
maliyet ve işgücü mazeret gösterilerek geçiştiriliyor ve emekçilerin can güvenliği hiçe 
sayılıyor. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gidişat olumsuz yönde ilerliyor. Yasalar ile 
koruma altına alınacağı söylenen işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda geçtiğimiz her 
gün ülkemiz daha da geriye gidiyor. Hafızalarımızda henüz tazeliğini koruyan Soma, 
Ermenek, Torunlar ve en son Şirvan’da yaşanan işçi katliamları 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu yürürlükteyken meydana gelmiştir.    

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanun çerçevesinde bu güne kadar 
yapılan düzenlemeler problemlidir. Bununla birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer 
alan “telafi çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, 
“asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta olmak üzere kuralsız çalışma koşulları olduğu 
sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade 
etmeyecektir.  

İş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önü alınamazken, 
emekçilerin sendikal hakları ve grev hakları OHAL veya milli güvenlik gerekçe 
gösterilerek bir bir ellerinden alınmaktadır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller 
kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak mümkün 
olmayacaktır. 

Ülke gündemi ve çalışma yaşamındaki antidemokratik ortam ortadan kaldırılmadan, 
iş cinayetlerinin önüne geçmek imkansızdır. Emekçiler, uygulamaya konan özel 
istihdam büroları ile kiralık işçi haline dönüştürülmüş, zorunlu bireysel emeklilik 
sistemi kesintileri ile de sosyal hakları daha geriye çekilmiştir. Güvencesizliğin neden 
olduğu esnek çalışma, işsiz kalma korkusu, işçilerin sadece fiziksel sağlığını değil, 
ruhsal sağlığını da olumsuz etkilemektedir.  

Tüm bunların yanında en önemli konulardan birisi de kamu kurumları ve 50 kişiden 
az işçi çalıştırılan, az tehlikeli iş yerlerinde uzman ve hekim çalıştırma zorunluluğunun 
1 Temmuz 2017 tarihine ertelenmesidir. İş cinayetlerinin önlenmesi, iş güvenliğinin 
sağlanması ve meslek hastalıklarının tespit edilebilmesi için bu iki unsurun tüm 
işyerlerinde görev yapması gerekmektedir. 

Bu alandaki sorunların köklü çözümü için önerilerimiz basit, uygulanabilir ve hayatidir: 

 İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasının öncelikle devletin ve işverenin 
görevi olduğu unutulmamalıdır. İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 
görev verilen mühendis, mimarların işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması 
konusundaki görevlerinin bir danışmanlık hizmeti olduğu kabullenilmelidir. 
 

 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların 
alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, 
üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden 
bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin 
tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve 
kararlaştırılmalıdır. 
 

 İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti 
olarak ele alınmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği ticari kuruluşların kar alanı 
olmaktan çıkartılmalıdır. 

Dün Soma’da, Ermenek’te Torunlar’da, Şirvan’da yaşanan iş cinayetlerinde 350 işçi 
hayatını kaybetti. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 2017 yılının başına kadar iş 
cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilerin sayısının 20.000’e ulaştığını üzüntüyle 
görüyoruz.  

Bunun için bizler; 

İş cinayetlerinde büyük bir artışa neden olan OHAL uygulamasına HAYIR diyoruz! 

İş cinayetlerinin, meslek hastalıklarının, denetimsizliğin önünü açacak tüm 
düzenlemelere HAYIR diyoruz! 

İş cinayetlerinde devletin ve işverenlerin suçunun, uzman olarak görev yapan teknik 
elemanların sorumlu tutulmasına HAYIR diyoruz! 

Özel istihdam bürolarına ve zorunlu bireysel emeklilik sigortasına HAYIR diyoruz! 

Güvencesiz çalışmaya HAYIR diyoruz! 

İş cinayeti davalarındaki hukuksuzluğa HAYIR diyoruz! 

İş cinayetlerinin kader, fıtrat olarak nitelendirilmesine HAYIR diyoruz! 

3 Mart 2017 

TMMOB  

Samsun İl Koordinasyon Kurulu 

 

 

 

 

 

 

EK.28 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI 
 

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Telekomünikasyon ve Biyomedikal 
Mühendislerinde İşsizlik Oranı Yüzde 18.7`ye Tırmandı... 

 
GENÇ MÜHENDİSLER İŞSİZ 

Elektrik Mühendisleri Odası; 2016 yılında gerçekleştirdiği "EMO Mühendislik 
İstihdamı ve Mesleki Alan" araştırması kapsamında işsizlik rakamlarını belirledi. 
Elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, kontrol ve otomasyon, elektrik-elektronik, 
biyomedikal mühendislerinden oluşan EMO üyesi mühendisler arasında işsizliğin 
yüzde 18.7`ye tırmandığı ortaya çıktı. İşsizlerin yarıdan fazlasını % 63.25 ile 31 yaş 
ve altı genç mühendisler oluşturdu. 
Araştırmaya katılan 4 bin 178 üyeden; 770 mühendisin işsiz olduğu belirlendi. İşşiz 
EMO üyelerinin yaşa göre dağılımı; en büyük işsiz kesiminin 1985 ve sonrası 
doğumlu genç mühendisler olduğunu gösterdi. İşsiz 770 mühendisin yüzde 63.25`i 
genç mühendislerden oluşurken; yüzde 13.51`i 52-61; yüzde 8.57`si 32-41; yüzde 
7.01`i 42-51 yaş aralığındadır. 62 yaş ve üzerinde olan mühendislerin bir kısmı da 
işgücü arzı oluşturmaya devam etmekte olup; işsiz mühendislerin yüzde 7.66`sını 
oluşturmaktadır.  
Emekli Mühendisler de İş Arıyor 
Veriler işsizliğin yeni mezun ve genç mühendisler için büyük sorun olduğunu, diğer 
yandan emeklilik hakkını elde etmiş ya da emeklilik çağındaki mühendislerin de halen 
çalışma zorunluluğu içerisinde işgücü arzı oluşturmaya devam ettiklerini 
göstermektedir. 52-61 yaş aralığındaki işsizliğin büyüklüğü ise Türkiye`de kademeli 
olarak yükseltilen emeklilik yaşı ile istihdam alanı gerçeğinin birbiriyle örtüşmediğine 
işaret etmektedir. Yani yaş ilerledikçe istihdam imkanı da daralmaktadır. 
TÜİK`in son açıkladığı 2016 yılı işsizlik rakamları da mühendislik alanında işsizliğin 
artışını ortaya koymaktadır. Buna göre 2015`te yüzde 8.8 olan mühendislerdeki 
işsizlik oranı yüzde 9.4`e çıkmıştır. Üstelik işgücüne katılım oranı aynı kalmasına 
karşın istihdam oranında gerileme yaşandığı belirlenmiştir. TÜİK`in mühendislerdeki 
işsizlik hesabı bile 73 bin mühendisin işsiz olduğunu göstermiştir. 
TÜİK; işsizlik hesabında son 4 hafta içerisinde iş başvurusunda bulunma koşulu 
aramaktadır. İşe başlayabilecek olmasına karşın son bir ayda iş başvurusu olmayan 
kişiler işsiz sayılmadığı için gerçek işsizlik rakamları daha yüksektir. EMO`nun 
araştırmasında 1-3 aydan başlayıp 2 yıldan fazlaya uzanan seçenek aralıklarında iş 
arama süreleri sorgulanmış; iş aramaktan vazgeçenler de ayrıca belirlenmeye 
çalışılmıştır. İş aramaktan vazgeçen ancak çalışmaya hazır olanlar dışarıda 
tutulduğunda EMO üyeleri arasındaki işsizlik oranı yüzde 18.7`den yüzde 16.23`e 
gerilemektedir. İş arama süresi 6 ay ile sınırlandığında yüzde 8.26, 1-3 ay ile 
sınırlandığında dahi yüzde 5.06 oranında işsizlik ile karşılaşılmaktadır. 
İş Yok, İş Bulma Umudu da Yok 
İş aramaktan vazgeçtiğini bildiren kesimin büyüklüğü de dikkat çekmektedir. 
Araştırmaya göre işsizlerin yüzde 16.1`i umudunu kaybederek iş aramaktan 
vazgeçmiştir. Ne yazık ki bu oran çalışmak istemeyen kesimi değil, tam tersine iş 
bulma umudunu yitirince başka yönelimlere başvuranları kapsamaktadır.  
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Özellikle yaş ile iş arama süresi arasındaki ilişki irdelendiğinde bu durum belirgin bir 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Emeklilik hakkını elde ettiği düşünülebilecek yaş grupları 
bir kenarda bırakıldığında iş aramaktan vazgeçenlerin yüzde 29.06 ile önemli bir 
bölümü 31 yaşında ve daha genç mühendislerdir.  
Genç mühendislerin yüksek lisans, doktora gibi akademik çalışmalar ile iş bulma 
olanağını artırmaya yöneldikleri ve halen aileleri tarafından desteklenebildikleri için bu 
kesim iş aramaktan vazgeçebilmektedir.  
Kadın Mühendislerde İşsizlik Oranı Daha Yüksek 
Erkek mühendislerde yüzde 17.8 olan işsizlik oranı, kadın mühendislerde yüzde 
29.97 ile daha yüksektir. İş arama sürelerinde de kadın ve erkekler arasında farklılık 
bulunmaktadır. Kadınlarda yüzde 56.12 olan 6 aydan daha uzun süredir iş 
arayanların oranı, erkeklerde yüzde 43.3`tür. Kadın mühendislerin göreceli olarak 
uzun süreli işsizliği daha çok kabullendikleri ya da ümitlerini kaybetmeden iş aramaya 
devam ettikleri anlaşılmaktadır. Erkek işsizlerin yüzde 16.5`i, kadın işsizlerin yüzde 
13.3`ü iş aramaktan vazgeçtiğini bildirmiştir. 
 
Ülkenin En Büyük Sorunu Eğitim ve İstihdam Planlamasıdır 
Ülkemizin teknolojik gelişimin gerisinde kalması; üretici değil pazar olması; artan 
genç nüfusa iş yaratamayan ekonomik gelişim modelinin tercih edilmesi; artan 
mühendis mezun sayısı; özelleştirme ve piyasalaştırma sürecinin elektrik ve 
telekomünikasyon alanında mühendis istihdamını olumsuz etkilemesi; özellikle genç 
mühendislerin işsiz kalmasına neden olmaktadır.  
Devlet Planlama Teşkilatı – DPT’nin kapatılmasıyla birlikte planlama çalışmaları 
kapsamında gerçekleştirilen istihdam öngörüleri dahi artık yapılmamaktadır. Gençler 
mühendislik fakültelerine büyük umutlarla kayıt olmaya devam etmekte, mezuniyet 
sonrası ise işsizlik açmazına düşmektedir. Ülkemizin teknolojik gelişiminin 
önünün açılması için bilim ve aklın öncülüğünde stratejik planlamalar yapılması 
ve politikalar üretilmesine ihtiyaç vardır. Elektrik, elektronik, telekomünikasyon, 
biyomedikal gibi mühendislik alanlarında acilen eğitim ve istihdam planlaması 
yapılmalıdır. 
28 Mart 2017 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi Yönetim Kurulu 
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EK.29 

SOMA’YI UNUTMAYACAĞIZ, UNUTULMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ 

13 Mayıs 2014’te 301 maden emekçisi, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Eynez Kömür 
Ocağında meydana gelen facia sonucu hayatını kaybetti.  Ülkemizin yaşadığı en 
büyük iş cinayetinin üzerinden üç yıl geçti. Hayatını kaybeden maden emekçilerini 
büyük bir saygıyla anıyor ve yaşanan büyük acıyı unutmayacağımızı, 
unutturmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. 

İş cinayetlerini kader ve fıtrat olarak değerlendiren anlayış son bulmadan, bu ve 
benzeri, adeta geliyorum diyen faciaları engellemek mümkün değildir. Soma’da 
yaşanan kaza değil cinayettir. 301 maden emekçisinin ölümü kader değil katliamdır. 
Bu katliamın gerçek sorumluları ise hala kamuoyu önünde hesap vermemiştir. 

Soma davasının başından beri takipçisiyiz ve davada gerçek sorumluların açığa 
çıkarılması için sonuna kadar takipçisi olacağız. Ne yazık ki böylesine büyük bir 
facianın ardından sorumluların görünen bir kısmının yargılandığı Soma davası bu 
haliyle kamuoyunu tatmin edecek bir tablo çizmemektedir. 

Soma faciası sonrası, tepkileri azaltmak için her zaman olduğu gibi suçlu ve kurban 
arama süreci başlamıştır. Kazanın akabinde Başsavcının, “gözaltına alacağımız 
herkes işçilerle birlikte öldü” beyanı ile ölen mühendisleri işaret etmiş olması, sistemin 
yaratmış olduğu bu facianın, sadece birkaç mühendise yüklenerek çözümlenmek 
istenilmesi ve sistemden kaynaklı sorunların örtülmek istenilmesinden 
kaynaklanmaktadır. 

15 Temmuz sonrasında ortaya atılan “Sabotaj” iddiaları ise insan aklı ile açıkça alay 
etmektedir.  Dava sürecinin bulanıklaştırılması için yapılan girişimler, gerçek 
faillerden hesap sorulmasının önüne geçmek ve katliamın esas sorumlarının 
bulunmasını engellemektir.  

Bilimsel ve teknik veriler göstermektedir ki, katliamın sebebi yeterli ve gerekli 
önlemlerin alınmamasıdır. Ocaktaki yangın eski imalat panolarında bırakılan 
kömürlerin oksijenle temas etmesi sonucu içten içe yanması biçiminde 
gerçekleşmiştir. Bu yarım yanma sonucu karbon monoksit gazının ocak içinde 
birikmesi ve yangının uzun bir süre tespit edilemeden devam etmesi sonucu facia 
meydana gelmiştir. Bu yangında boşalan kızgın malzeme, galeri ekipmanlarının 
yanmasına neden olmuş, kömürün içeriğinden ve malzemelerin yanmasından ortaya 
çıkan zehirli gaz basınçla yayılarak maden emekçilerinin ölümlerine neden olmuştur.  

Meslek Odaları ve Sendikalar olarak, hazırladığımız bilimsel, teknik araştırma ve 
raporlar ile gerçeğin objektif bir biçimde açığa çıkarılması için üzerimize düşeni 
yapmaya çalıştık.  

Hiç kuşku yoktur ki Soma katliamında sorumluluk sadece, yapılan tüm uyarılara karşı 
üretimi artırmak için tüm normları hiçe sayan şirketin değildir. Soma Kömür 

İşletmeleri A.Ş., TKİ, MİGEM, ETKB, ÇSGB ve Hükümet yaşanan tüm maden 
facialarında olduğu gibi  sorumludurlar ve hesap vermelidirler. 

Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döneminde uygulanan politikalarla üretim; teknik bilgi 
ve alt yapı olarak  yetersiz, deneyimi ve deneyimli uzmanı bulunmayan kişi ve 
şirketlere bırakılmıştır. Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde 
yapılamaması iş cinayetlerinin Soma’da olduğu gibi katliama dönüşmesine neden 
olmuştur. 

Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada 
yer almaktadır. Bu tablo AKP’nin iktidara gelmesiyle daha da vahim bir hal almıştır. 

Bu facia, hem “madencilik” hem de “işçi sağlığı ve güvenliği” alanında son 15 yıldır 
ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülen “özelleştirme”, “piyasalaştırma” ve 
“taşeronlaştırma” politikalarının bir sonucudur. 

Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis ve hekimi iş kazaları 
tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan 
devleti ise her türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız. 

Bugün 13 Mayıs 2017, Türkiye’nin yaşadığı en büyük iş cinayetinin yıl dönümü. 

Ülkemizde madenlerde emekçiler, her geçen gün daha çok iş cinayetine kurban 
gidiyor. Soma’dan bugüne değişen bir şey yok, bizlerin de öfkesi ve acısı çok taze. 
Çünkü esas sorumlular hesap vermekten kaçmaktadırlar.  

Sorumlular hesap vermeden; babalarını, eşlerini, kardeşlerini, evlatlarını 
kaybedenlerin yüreğini soğutacak somut adımlar atılmadan bizlerin de öfkesi 
dinmeyecek, yüreği soğumayacak.  

Ocaklarda, galerilerde bir avuç kömür için bir ömür verenleri, başta Soma olmak 
üzere kaybettiğimiz tüm madencileri ve hayatlarını iş cinayetlerinde kaybeden tüm 
emekçilerin büyük bir saygıyla anıyoruz.  

TMMOB-KESK-TTB-DİSK olarak, asli sorumluluklarını devrederek bu cinayetlere 
sebep olanların bağımsız yargıya ve topluma hesap vermeleri için mücadelemizi 
sürdüreceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz. 

Soma’yı unutmayacağız, unutulmasına asla izin vermeyeceğiz.  

13 Mayıs 2017 

TMMOB-KESK-TTB-DİSK 
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EK.30 

ZEYTİNLİKLER GİTTİ SIRA MERA VE KIYILARIMIZDA 

Değerli basın emekçileri, 

5 Haziran 1972 yılında, BM Stokholm Konferansı’nda insanların çevre ile 
ilişkisi üzerinde durulmuş ve 5 Haziran, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre 
Günü olarak kabul edilmiştir. Dünya Çevre Günü “Sadece bir Dünya var.” sloganı 
temeline dayanmaktadır. 1970’lerden 1980’e kadar Dünya Çevre Günü Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından çevre bilincinin arttırılmasına yönelik 
olarak değerlendirilmiştir ve her sene farklı bir tema seçilmiştir.  

2017 yılı Dünya Çevre Günü’nün teması ise “Doğaya Dönüş”  olarak 
belirlenmiştir. Canlının var olmasından bu yana içinde yaşadığı ortama olan 
saygısının yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulamış, bireysel anlamda her 
birimizin ve tabiki üretim süreçlerindeki tüm faaliyetleri bu kapsamda sorumlu olmaya 
çağırmıştır. 

Geçmişten günümüze, dünyamızın çevre problemleri daha çok artmış ve su 
kirliliği, toprak kirliliği, iklim değişikliği, nesli tükenmekte olan canlı türlerinin 
sayılarında artış vb. birçok konu ortaya çıkmıştır. Çevre sorunları doğa ve doğal 
kaynaklar için önemli problemler yaratmaktadır.  

Ülkemizde bölgemizde ve ilimizde ‘DOĞAYA DÖNÜŞ’ temalı 5 haziran dünya 
çevre gününü kutlarken ekosistemi ve doğayı tahrip edici faaliyetler ne yazık ki 
gündemimizden düşmemektedir.  

15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişiminden buyana OHAL ile yönetilen 
ülkemizde ÇED mevzuatlarını basitleştirip formaliteye çeviren pek çok yasa ve 
yönetmelik düzenlemesi ile tüm doğal yaşam alanlarımız ve kültürel mirasımız 
hukuksuzca talana açılmıştır. OHAL uygulaması halkın kendi yaşam alanlarına sahip 
çıkma, çevre ve yaşam mücadelesini önleme bahanesi haline getirilmiştir. 

Geçtiğimiz hafta 3. Havaalanı inşaatında 1453 kamyonla yapılan geçit töreni, 
bu dönemin en çarpıcı simgelerinden biri olmuştur. Bu dönem; Kazılan toprağa beton 
döken, betonla ve çelikle cam üzerinde yükselen hafriyatçı birikim dönemidir. Bu 
birikim modeli mevcut kurulu makine parkının sürekli çalıştırılmasını gerektirir. Zira bu 
makine parkının atıl kaldığı her saat inşaat-finans kompleks için kardan zarar 
demektir. Dolayısıyla zeytinlikleri imara açan ve “zeytinliklerin, meraların ve kıyıların 
ölüm ilanı” olan son yasal düzenlemeye bu çerçeveden bakmak gerekir.  

2002’den bu yana 6 kez reddedilen zeytinliklerin imara açılmasını öngören; 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, 
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve 
KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı 7. seferde TBMM’de kabul edildi.  

Bu kanun değişikliği ile sadece zeytinlikler değil mera ve kıyılarımız da 
hafriyatçı birikim canavarının hedefi haline gelmişlerdi.  

Bu teşvikler şehir içinde kalan arazilerin daha çok rant getirmesi için mesela 
organize sanayi bölgelerine gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) getirme (Md.49), 
şehir dışına çıktıklarında karşılarına çıkacak zeytinlik (Md.4), mera (Md.30) ve kıyıları 
(Md.26) koruyan kanunlara karşı istisnalara sahip olmalarını sağlıyor. Yetmiyor 
üstüne idari ve mali teşvikler de getiriliyor. O da yetmiyor Türkiye’deki zeytinliğin 

tanımı değiştiriliyor. Çiftçi-Sen’e göre Türkiye’de ortalama bir dekarda 10-12 zeytinlik 
varken, zeytincilikte Türkiye’nin rakipleri olan İtalya ve İspanya dekara üç ağacı 
zeytinlik kabul ederken tasarı zeytinliğin tanımını dekarda en az 15 ağaç olarak 
veriyor (Md.2). Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’ne göre bu kıstas zeytinliklerin 
yüzde 70’inin tehdit altında olduğu anlamına geliyor. 

Öte yandan bölgemize bakacak olursak; bir yanımızda komşu ilimiz Sinop’un 
ve Türkiye’nin göz bebeği İnceburun’a konumlandırılan nükleer santral, ilimizin ve 
bölgemizin en verimli sahalarından olan Çarşamba ovasında ve Suluovada kömürlü 
termik santral projeleri, diğer tarafta bölge boyunca sayısız HES projesi, özellikle 
geçen kış İlimizde de yaşadığımız hava kirliliği problemleri,  biyo çeşitliliğin en yüksek 
olduğu alanlarda, su havzaları üzerinde maden çalışmaları, doğa turizmi 
potansiyelinin olduğu alanlarda devam eden ya da bittikten sonra rehabilitasyonu 
yapılmayan sayısız taş ocağı, yaylaları birbirine bağlamak için 2600 km uzunluğunda 
yeşil yol projeleri ve bunlarla birlikte tahrip olan doğa, tarım arazileri, tarımsal ürünler, 
su kaynakları ve bu alanları işleyerek yaşamını geçiren çiftçiler, orman köylüleri ve 
onların boşa giden değeri ölçülemez emekleri, alın terleri.  

Elbette ki enerji üreteceğiz, yeraltı zenginliklerimizi değerlendireceğiz, 
sanayileşeceğiz ancak bunları yaparken özellikle sürdürebilirlik kavramını ve çevresel 
değerleri göz önüne tutmanın zorundalık olduğu döneme girmiş bulunmaktayız.  
Unutulmamalıdır ki temel sorunumuz doğal kaynağın yani havamızın suyumuzun ve 
toprağımızın korunmasıdır. Doğamızı ve doğal kaynağımızı koruyamazsak doğaya 
dönüşte olmayacaktır. 
5 Haziran 2017 – Dünya Çevre Günü 

SAMSUN ÇEVRE PLATFORMU OLARAK SAYGI VE SEVGİLERİMİZLE. 
 
EK.31 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YILLARDIR KURUMLARIMIZ ARASINDA 
SÜRDÜRÜLEN İŞBİRLİĞİNİ TEK TARAFLI OLARAK BİTİRMİŞTİR 

TMMOB, KAMU VE MESLEKTAŞ YARARLARINA AYKIRI OLAN BU KARARI 
KABUL ETMEMEKTEDİR 

Birliğimiz ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında, mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 
31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü SGK tarafından 09.06.2017 
tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir. 

Feshedilen protokol gereği Birliğimiz, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları için belirlediği asgari ücreti her yıl Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
iletmekte ve uygulanmak üzere bağlı meslek odaları ile kamuoyuna duyurmaktaydı. 
Ücret belirlemesinde ağırlıklı olarak kamu kurumlarında yeni işe başlayan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının ücreti dikkate alınmaktaydı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu, imzalandığı tarihten bugüne sorunsuz olarak uygulanmakta 
olan, protokolü “yürütülen iş ve işlemlere esas teşkil eden mevzuatta önemli 
değişiklikler yaşandığı” gerekçesiyle revize etmek istemiştir. Aslında, protokolün 
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imzalandığı 2012 yılından günümüze, protokol değişikliğini gerektirecek herhangi bir 
mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. 

Tarafımıza iletilen revize protokol taslağı incelendiğinde, mevcut protokolün 
esasını oluşturan “TMMOB’nin asgari ücret belirlemesi” ve “kurumun 
mühendis, mimar ve şehir plancılarına ödenecek ücretlerin bu asgari seviyenin 
altında olmaması için gerekli tedbirleri alması” hükümleri çıkarılarak 
protokolün içinin boşaltılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu nedenle revize 
protokol taslağı Birliğimizce kabul edilmemiştir. 

SGK’nın yazısında yer alan “kurumumuzun amacı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 
uncu maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete alternatif bir ücret seviyesi 
belirlemek veya arz talep ilişkisi sonucunda piyasa tarafından belirlenen ücret 
seviyelerine müdahale etmek değil, sigortalıların kurumumuza gerçek ücretleri 
üzerinden bildirilmesini sağlamaktır” ifadesi esas niyeti açıkça ortaya koymaktadır. 
Böylece SGK, kendisi ile TMMOB arasında belirlenen asgari ücreti değil, 
işveren/sermaye piyasasının serbestçe belirlediği farklı ve “gerçek” yani “düşük” 
ücretleri esas almayı; kamu yararı ve meslektaşlarımızın korunması gerekliliklerinden 
uzaklaşmayı tercih etmiştir. 

Diğer yandan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince belirlenen zorunlu 
asgari ücretin, lisans düzeyinde eğitim almış mühendis, mimar ve şehir plancısı 
meslek mensuplarının almakta oldukları ücret bağlamında gerçek durumu yansıtan 
ve insani gereksinimleri karşılayan bir rakam olmadığı bilinmektedir. 

Asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini korumak üzere ilgili usul ve 
esasları düzenlemek olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, mevzuattaki yetersizliğe 
sığınarak işbirliğinden kaçınması değil, meslek kuruluşları ile birlikte çalışarak bu 
eksikliği gidermeye yönelik çalışmalar yapması beklenir. 

TMMOB bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaparak kurumu bu son derece yanlı ve yanlış 
kararından döndürmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Zira görüşülen yetkililer, 
işveren kesimleri tarafından kuruma büyük bir baskı uygulandığını, bakanlık üst 
düzey bürokrasisinin bu durumdan rahatsız olduğunu açıkça söylemektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu, maalesef bizlerin yani emekçilerin taleplerini dikkate almak 
yerine, patronların ve parlamentodaki temsilcileri olan hükümet yetkililerinin, 
bakanların baskılarına boyun eğerek, yüzbinlerce mühendis, mimar şehir plancısının 
almış oldukları eğitim ve verdikleri hizmetin niteliğini hiçe saymıştır. Mühendis, mimar 
ve şehir plancılarını düşük ücretlerle çalışmaya ve sigorta primlerinin eksik yatırılması 
nedeniyle güvencesiz bir geleceğe mahkûm etmiştir. 

Belirtmek isteriz ki, kuruluş amacı “sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası 
bakımından kişileri güvence altına almak” olan SGK’nın bu kararı kendi tarihinde kara 
bir leke olarak yer alacaktır. 

Öte yandan bünyesinde “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele” adında bir birimi bulunan 
ve “…kayıt dışı çalışmanın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı 
kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle 

sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, 
projeler oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak” konusunda Yasa ile görev ve yetki 
verilen SGK; kuşku yok ki kayıt dışılığın yalnızca sigortasız işçi çalıştırmak 
olmadığını, çalışanların aldığı gerçek ücret üzerinden sigorta pirimi ödememenin de 
bir çeşit kayıt dışılık olduğunu iyi bilmektedir. 

Bu protokolün feshi nedeniyle devlet ciddi bir gelir kaybına uğratılacak ve vergi 
kaçakçılığı teşvik edilecektir. TMMOB ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ile yürütülen işbirliğini geliştirerek daha ileriye götürmesi gereken SGK 
yetkilileri protokolü feshederek suç işlemektedir. 

“Protokolün Feshi” başlıklı protokolün 6. Maddesi “İş bu Protokol maddelerinde 
belirtilen hükümleri, yasal ve idari işleri düzenleme gerekçesiyle yeni bir protokol 
yürürlüğe girdiğinde kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. Ancak taraflar anlaşarak 
da bu protokolü feshedebilirler.” şeklindedir. Gelinen aşamada taraflar arasında yeni 
bir protokol yürürlüğe girmemiştir ve protokol feshi konusunda Birliğimiz ile bir 
anlaşmaya varılmamıştır. SGK imza attığı protokolün hükümlerini de çiğneyerek, 
hukuksuz biçimde tek taraflı olarak protokolü feshetmiştir. 

Bilinmelidir ki TMMOB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu kararını kabullenmeyecektir! 
Birliğimiz nasıl ki, üyelerimizin çalışma hayatını olumlu yönde etkilemesi öngörülen 
işbirliği protokolünü imzalandığı 2012 yılında tüm üyelerine duyurmuşsa, “tek taraflı 
fesih” kararını da aynı şekilde duyurmayı ve bu yanlış adımdan bir an önce geri 
dönülmesi için tüm örgüt birimlerini mücadele etmeye çağırmayı bir zorunluluk olarak 
görmektedir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna 
sesleniyoruz; Sosyal güvenlik toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. 
500.000’i aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının ekmeği ile oynamayın, 
geleceklerini karartmayın. Bu yanlış karardan bir an önce geri dönün. 

TMMOB, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm üyelerimizin 
kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek “tek taraflı fesih” işleminin 
geri alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için mücadele edecektir. 

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz! 

6 Temmuz 2017 

TMMOB Samsun İKK 

 

EK.32 
Güneş Enerjisi ve Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği  

Türkiye bir yıl boyunca yıl boyunca tükettiği tüm elektriği güneş enerjisinden 
karşılamaya yetecek hatta daha fazlası ile yılda 380 milyar kilovatsaat elektrik üretme 
potansiyeliyle gerçek bir hazineye sahiptir. Bu hazineyi verimli kullanılabilecek her 
düzenlemeye destek oluruz. Türkiye`nin 2016 yılı toplam elektrik tüketimim 278 
milyar kilovatsaattir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın yayımladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 
binaların çatılarına ruhsat izni aranmadan güneş panelleri kurulabilmesini 
kolaylaştıracak bir adım atılmıştır.  
Yeni yönetmelik sayesinde apartmanlar kendi elektriklerini üretirken fazla elektriği de 
şebekeye satabilecekler. 10 milyon çatının hedeflendiği yönetmelik ile 2018`de 
çatıların güneş panelleriyle dolacağı düşünülüyor. 
Bu karar Türkiye`nin yüzünü güneşe çevirmeye yeter mi? 
Bu kararı olumlu bulmakla birlikte, sadece bu kararla Türkiye`nin yüzünü güneşe 
çevireceğini düşünmek ve bu karara devrim niteliğinde iyimser yaklaşmak çok doğru 
olmaz. 
Düzenlemenin yeni halinde, "Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun 
uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az "C" 
olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı 
yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı 
yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin 
hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili 
idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve 
idaresinden izin alınması zorunludur" deniliyor. 
Düzenleme bu haliyle Türkiye`nin yüzünü güneşe çevirmeye yetmez! Kentsel 
dönüşüm projelerinde Güneş Enerjisi uygulamaları şartı aranmalıdır. 
Düzenleme bu haliyle Türkiye`nin yüzünü güneşe çevirmeye yetmez.  Çünkü, bu 
yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
sorumluluk almaktan kaçınarak, uygulamayı kişilere bırakmıştır.  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm projelerinde GES uygulamalarını şart 
koşmalıydı. Panellerin binaların statiğini bozmadığını tespit etmek ve muvafakat 
almak çok kolay olmayacak ve çoğu kişi bunula uğraşmayacak.  
Yeni uygulama termik ve nükleerin önüne geçmeye yetmez! Çünkü Türkiye`de 
kömür ve nükleer lobisi çok güçlü.  
2016 – 2017 yılı içerisinde elektrik enerjisi üretimi için en son maliyetlere 
bakıldığında; nükleer ve kömür en pahalı üretim seçenekleri olarak ortaya çıkıyor. 
• Nükleer - Akkuyu: 12.35 sent/kwh, 
• Kömür – Çayırhan B : 6,04 sent/kwh, 
• Güneş Enerjisi İhalesi: 6,9 sent/kwh 
• Rüzgar Yarışması Ortalama : 3,3 sent/kwh 
• Rüzgar Yarışması En Düşük : -1,61 sent/kwh 
Türkiye kömür ve nükleeri kamu kaynakları ile çok yüksek rakamlarla sübvanse eden 
bir enerji politikası uyguluyor, dolayısıyla da kömür ve nükleerin ekonomisi çok güçlü. 
Hal böyleyken, sadece bu yeni düzenleme ile GES`in kömür ve nükleerin önüne 
geçmesini beklemek hayal olur.  
Türkiye yüzünü gerçekten güneşe dönmek ve geleceğe güvenle bakmak 
istiyorsa lisansız GES ve RES uygulamalarının önü açılmalıdır.  
 
06 Temmuz 2017 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi Yönetim Kurulu 
 
 
 
 

EK.33 
TELEKOM’DA ÇALIŞAN KIYIMI 
"Oger Telekom`dan Türk Telekom`a yansıyan borç krizi, çalışanlara uzandı. 
Emekliliği gelenler teşvik adı altında emekliliğe zorlanmakta, kabul etmeyenlerin de iş 
akitleri feshedilmektedir. Bazı kadroların da tamamen kaldırılarak, daha alt düzey bir 
kadroya indirme gibi yöntemler de uygulanmaktadır. Türk Telekom`da Bölge Müdürü, 
İl müdürü, İhtisas Müdürü gibi saha organizasyonunda yönetici kadrolardan emekliliği 
gelenlerin büyük kısmı, görevden alınmak suretiyle kendi istekleriyle ya da iş akitleri 
sona erdirilerek kurumdan uzaklaştırılmaktadır. Türk Telekom yönetiminin sorumlu 
olduğu krizin faturası, kurumda deneyimli kadrolara kesilmektedir. Aralarında EMO 
Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdağ`ın bulunduğu EMO üyesi 
mühendislerin de dahil olduğu çalışanların tasfiyesiyle kurumda yeni bir 
kadrolaşmanın zemini yaratılıyor." 
Açıklamasında "Saha organizasyonunda yönetici konumundaki çalışanların 
tasfiyesini içeren uygulamayla mali olarak içi boşaltılan Türk Telekom`da deneyimli 
kadroların uzaklaştırılmasıyla yönetimsel anlamda da zafiyet yaratılmış olacak" 
uyarısını yapan Yeşil, Türk Telekom`da yaşanan mali krizin arka yüzünü ve bu 
konuda yaşanan gelişmeleri anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: 
"Türk Telekom`un özelleştirilmesi ile devredilen yalnızca işletme hakkıdır; tüm altyapı 
tesisleri kamunun mülkiyetidir ve 14 Kasım 2005 tarihinde yapılan devirden itibaren 
21 yıllık süre sonunda kamuya çalışır halde devredilmesi gereken bir altyapıdır. Türk 
Telekom`un AKP tarafından özelleştirilmesi sonucunda bugün kurumda tam bir 
belirsizlik ve kaos ortamı yaratılmıştır. Türk Telekom`u istediği gibi işletmesi ve 
kullanmasına göz yumulan Oger Grubu, 10 yıllık süre içinde temettü geliri olarak 5.7 
milyar dolar kazanmış, ancak Türk Telekom`un hisselerini rehin bırakarak aldığı 
kredinin borçlarını ödememiştir. Türk Telekom hisselerinin rehin bırakılmasına, kötü 
yönetilmesine, yatırımların sekteye uğramasına, kamu mülkiyetindeki altyapı 
üzerinden Türk Telekom`un piyasada diğer telekom şirketlerini cezalandırıcı 
uygulamalarına göz yumulmuştur. Oger`e ait Telekom hisselerinin satışı uzun 
zamandır gündemdedir. Altın hisse sahibi olarak Türkiye`nin telekomünikasyon 
altyapısına ilişkin her türlü çıkarını korumakla görevli olan Hazine`nin Oger`e yeni 
mektup gönderdiği ortaya çıkmış; imtiyaz sözleşmesindeki haklar yerine sınırlı bir 
şekilde anasözleşmeye atıfta bulunulduğu haberlere yansımıştır. Sorun yalnızca 
Oger Grubu`nun borçlarını ödeyememesine indirgenmekte, Türk Telekom`da 
yaratılan yatırım ve altyapı sorunlarına ilişkin denetleme ya da girişimden söz 
edilmemektedir." 
Yeşil, deneyimli personelin işten el çektirilerek yerine yeni kadrolar alınmasını "tasfiye 
ve kadrolaşma" yanında ucuz emek arayışının açık bir göstergesi olarak nitelendirdi. 
"Artan mühendis mezun sayısı ile işgücü piyasasından daha ucuz emek istihdamı 
arayışı kısa vadede karlı görünse de orta ve uzun vadede hem Türk Telekom, hem 
ülkemiz için büyük bir zafiyet anlamına gelmektedir" uyarısı yaptı. "Türk Telekom`un 
karlılığından bugüne kadar şirket sermayedarları sonuna kadar yararlanmış, şimdi 
yönetim anlayışının yarattığı zararın bedeli çalışanlara ödettirilmek istenmektedir" 
diyen Yeşil, EMO`nun talebini şöyle dile getirdi: 
"Türk Telekom`da yaratılan mali ve idari zafiyetin hesabı sorulmalı, bu hesabın 
çalışanlara ve yurttaşlara kesilmesine göz yumulmamalıdır. İmtiyaz sözleşmesi başta 
olmak üzere Hazine`nin her türlü hakkını kullanarak, Türkiye`nin telekomünikasyon 
altyapısını güvence altına alacak adımları atmasını, hem altyapıya ve hem de 
çalışanlara sahip çıkmasını bekliyoruz." 
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Telekom`da Çalışan Erozyonu 
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, basın toplantısında Türk Telekom`da 
özelleştirme sonrasında yaşanan istihdam kaybına da dikkat çekti. Yeşil, 1995 yılında 
74 bin 840 kişiye ekmek kapısı olan Türk Telekom`un özelleştirildiği 2005 yılında 
personel sayısı 51 bin 737 iken, 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla (Özet Konsolide 
Finansal Tablolar raporuna göre) çalışan sayısının 34 bin 147`ye indiğini bildirdi. 
Kamunun vergileriyle kurulan ve geliştirilen Türk Telekom`da 17 bin 590 kişilik 
istihdam yok edildiğine dikkat çeken Yeşil, bu duruma tepkisini şöyle ortaya koydu: 
"Şimdi Türk Telekom`u özelleştirenlerin 17 bin 590 kişinin ekmeğinden olmasına yol 
açan ve bunun karşılığında Türk Telekom`un hisselerinin de rehin bırakıldığı kötü 
yönetime maruz bırakılmasının ve finansal açmaza sürüklenmesinin hesabını 
vermeleri gerekmektedir. Çalışan sayısının fazlalığı nedeniyle eleştirilen Türk 
Telekom, özelleştirme öncesinde en azından 17 bin 590 kişinin ailesiyle birlikte geçim 
kaynağı iken, özelleştirme sonrasında temettü dağıtımıyla bu kaynakların bir yabancı 
sermayedara aktarılması nasıl açıklanabilir? Özellikle işsizlik sorununun büyüdüğü, 
istihdam seferberliği laflarının edildiği bugünlerde Türk Telekom`da yok edilen 17 bin 
590 kişilik istihdamın ne denli büyük önem taşıdığı açıktır." 
EMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdağ da 34 bin 147 kişilik 
istihdam rakamının Türk Telekom şirket grubu bünyesindeki 8 şirketteki çalışanların 
tümünü kapsadığına dikkat çekerek, "Böyle bakıldığında Türk Telekom`da çalışan 
erozyonu 17 bin 590`ın çok üzerindedir. 30 binleri bulmuştur" bilgisini verdi. 
Telekom`un OHAL KHK`si E-Postayla Geldi 
Mehmet Özdağ, Türk Telekom çalışanı olarak tasfiye sürecinde bizzat yaşadıklarını 
da basın mensuplarıyla paylaştı: 
"Benim de içinde bulunduğum, ağırlığını EMO üyelerinin oluşturduğu çalışanların 
tasfiye süreci Türk Telekom`un bir nevi kanun hükmünde kararnamesi gibi 
algılanmalıdır. Bu da bir nevi Telekom`un OHAL KHK`si gibi olmuştur. Samsun 
genelinde 5, Türkiye genelinde 45-50 civarında arkadaşımız emekliliğe zorlanmış, 
sadece EMO Samsun Şube Başkanı olarak benim iş akdim feshedilmiştir. Gece 
yarısı tüm Telekom personeline gönderilen bir e-mail ile görevden alındığımızı 
öğrendik. Bu iş hukukuna da iş ahlakına da uygun değildir. Görevden alınanlar, bu 
tarihe kadar faal olan, şirketin performans kriterlerini de sonuna kadar yerine getiren 
insanlardır. Türkiye`nin en değerli markası olduğunu iddia eden bir kurumun kendi 
çalışanlarını bu şekilde değersizleştirmesi, kendi çalışanlarının hukukuna saygı 
göstermemesi kabul edilebilir değildir. Ben teşvik uygulamasıyla emekli olmayı 
istemedim, aktif olarak görev talep ettim. Tek taraflı olarak 12 Temmuz tarihinde iş 
akdimin feshedildiği bildirildi."  
19 Temmuz 2016 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun Şubesi Yönetim Kurulu 
 
 
 
 
 
 
 

EK.34 

DEPREM BİR DOĞA OLAYIDIR, AFETİ İSE ÇOĞU ZAMAN İNSANLAR YARATIR! 
BU NEDENLE AFET KADER DEĞİLDİR! 

Ülke tarihinin en büyük ve sonuçları itibariyle en acı depremlerinden biri olan 
Marmara Depreminin üzerinden 18 yıl geçti. 17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli Doğu 
Marmara depremi binlerce insanımızın ölümüne ve yaralanmasına, milyarlarca liralık 
ekonomik kayıp ortaya çıkardı. 

Doğa Olayı Olarak Ülkemizin Gündeminde Sadece 17 Ağustos Depremi mi Var? 

Bu yıl da,17 Ağustos Depremi’nin yıldönümü nedeniyle bir kez daha depremi 
hatırlayacağız. Topraklarımızın  büyük bir kısmının deprem tehlikesi altında 
bulunduğunu kısa bir süre sonra unutacağız. Oysa uzunca bir süredir Çanakkale, 
Manisa,  Adıyaman ve  İzmir ilimiz, son olarak ta Muğla ilimiz ve ilçeleri depremden 
nasibini aldı.6.6 büyüklüğünde olan deprem aynı zamanda bir su hareketine 
(tusunamiye)  neden oldu. Bodrum ve Datça’da yapılar hasar gördü. Deniz kıyısında 
bulunan tekne ve otomobiller üst üste yığılarak çalışamaz hale geldi. Can kaybı 
olmasa da panik ve korku ile koşuşan ve pencerelerden atlayarak  yaralanan insanlar 
oldu. 

Yine haziran ve temmuz aylarında Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 
yurdumuzun birçok kentinde su taşkını ve sel baskınları oldu. Ülkemiz; deprem, sel 
ve su baskını ve taşkın gibi doğal olayları sıkça yaşıyor, yaşamaya da devam 
edecek. Son aylarda İstanbul, birkaç kez yağan yağmur ve doluya teslim oldu. 
İnsanlar ve taşıtlar yollar da kaldı. Evleri su bastı, alt geçitler, metro ve kentin en 
merkezi yerleri adeta su baskınına uğradı. Can kaybı olmadı fakat büyük ölçekli 
ekonomik kayıplar ortaya çıktı. Öngörülebilen bir yağmur afete dönüştü, hayat durdu. 
Dünyanın eski ve önemli metropollerinden birisi  olan İstanbul’un karşı karşıya olduğu 
afet, kentleşme ve yapılaşmayla ilgili olarak bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Derelerin 
taşmasından, sel ve su baskınlarından Trakya’da bulunan kentlerimiz de büyük ölçü 
de etkilendi.2009 yılında İstanbul ve çevresinin yağmur ve sele teslim edilmesiyle 33 
yurttaşımızın yaşamını yitirmesi karşısında söylenenler, ne yazık ki bir kez daha 
tekrarlandı. Üstelik dere yataklarında bulunan yapıların yıkılacağı, dolgu alanlarının 
dikkate alınacağı ve bu alanların yapılaşmaya açılmayacağı söylenmesine rağmen, 
eskiye rahmet okutacak ölçüde bir yapı stokunun oluşması; bizlere,” suçlu ayağa 
kalk” dedirtecek kadar “insaf” ötesi bir durumu gündeme getiriyor. Kentleşme ve imar 
konularında yapılan “rant odaklı” uygulamalar doğal olan bir yağmur olayını afete 
dönüştürüyor. Bugün kişi başına 1.5 m2 yeşilin olduğu; ağacın, ormanın ve su 
havzalarının yok edilerek boş alanların  betona teslim edilen   bir kentle karşı 
karşıyayız. Bu kent 7 ve üzeri deprem bekleyen İstanbul’dur. 

Her zaman olduğu gibi bilim ve mühendislik dışı yapılaşma ve kentleşme anlayışı bir 
tarafa bırakılıp, dere yataklarının yapılaşmaya açılması ve yağan yağmur suyunu 
alacak toprağın kalmaması ve derin bodrum kazılarının yer altı drenaj sistemini 



Ocak 2016 - Aralık 201716. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

112 113

bozması dikkate alınmıyor, yağan yağmur suçlu olarak ilan ediliyor. Yazılı ve görsel 
basının büyük çoğunluğu  “çok yağmur yağdı” anlayışıyla konuyu gündeme 
getirdikleri için, sorunun doğru bir zeminde tartışılmasının olumsuzluğuna örnek 
oluyorlar. 

Kuzey Anadolu Fay Hattı Ve Ülkemizin Depremselliği 

Kuzey Anadolu fay hattı dünyanın en tehlikeli faylarından biridir. Bingöl ilimizin 
Karlıova ilçesinden başlayıp Marmara Denizi’ne uzanan, oradan da Yunanistan’a 
geçen bir fay hattıdır. Bu fayın herhangi bir yerinde oluşan deprem, başka bir yeri, 
yeni bir depremle karşı karşıya bırakır. Bu nedenle 17 Ağustos Gölcük merkezli 
deprem, İstanbul’u deprem tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Kuzey Anadolu fay 
hattının ürettiği tarihsel depremlere baktığımızda, yaklaşık 250 yıllık dönemlere 
denk gelen ve büyüklüğü 7 ve üzere büyüklükte olan depremlerin olduğunu 
görüyoruz.1766 Depremini dikkate aldığımızda 250 yıllık periyoda ulaşıldığı 
anlaşılmaktadır. Artı/eksi birkaç yıl sarkabilir. Yine İstanbul’un yaşadığı ve küçük 
kıyamet olarak bilinen 1509 yılı depremi ile 1766 yılında yaşanan deprem arasında 
257 yıllık bir dönem var.7 ve üzeri bir depremin olma olasılığını bilim insanları %63 
olarak öngörüyorlar. Açıkçası  İstanbul’un yakınından geçen fayın üreteceği bir 
depremden kaçma şansımız hiç yoktur. 

1939 yılında Kuzey Anadolu fay hattının ürettiği ve 33.000 insanımızın ölümüne 
neden olan Erzincan Depremi,1966 Varto,1967 Adapazarı,1971 Bingöl,1983 
Erzurum Ilıca,1992 Erzincan,1995 Dinar,1998 Adana,1999 Gölcük(Doğu 
Marmara) ve Düzce,2003 Bingöl,2011 Van depremi ülke topraklarımızın nerede ise 
tümü deprem tehlikesi altında bulunuyor. Yine 2017 yılında yaşamış olduğumuz 
Çanakkale, Manisa, Adıyaman, İzmir ve Bodrum yakınlarında ortaya çıkan 
deprem, ülke topraklarımızın sürekli olarak deprem tehlikesi altında 
bulunduğunu ortaya koyuyor. 

Açıkçası ülke topraklarımızın %92 deprem tehlikesi altında; % 66’sı ise birinci  ve 
ikinci derecede tehlikeli deprem bölgesinde yer almaktadır. Nüfusu bir milyonun 
üzerinde bulunan 11 büyük kent ve ülke nüfusumuzun yüzde 70’i, deprem 
tehlikesi altında bulunuyor. Yine,  büyük sanayi tesislerinin yüzde 75’i de 
deprem tehlikesi altındadır. Üstelik bu tesisler Doğu Marmara’da toplanmıştır. 

Ülkemizin topraklarında 1900’lü yılların başından günümüze kadar otuza yakın 
büyük ölçekli deprem meydana gelmiş ve resmi kayıtlara göre 100 binden fazla 
insan hayatını kaybetmiş, binlerce insanımız yaralanmış, binlerce yapı yerle bir 
olmuş veya önemli ölçüde hasar görmüştür. Ayrıca kırsal alanda değil de kentleşmiş 
alanda yaşamış olduğumuz bir depremdir. 

17 Ağustos 1999 Gölcük Merkezli Deprem Milat Olsun Demiştik! Oldu mu? 

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşamış olduğumuz Gölcük merkezli deprem, 1939 
yılında yaşanan Erzincan depreminden sonra büyük ölçüde can kaybı yaratan bir 

depremdir. Yaklaşık olarak 20 bin insanımızı toprağa gömdük, binlerce insanımız 
yaralandı,300 binden fazla yapımızda yıkıldı veya hasar gördü. Yapıların % 6’sı 
yıkıldı,%7’si ağır ,%12’si de orta ölçekte hasar gördü. Açıkçası 17 Ağustos 1999 
depremi, %25 mertebesinde yapı stokunun kullanılmaz hale gelmesine neden 
oldu. 

Ayrıca İstanbul başta olmak üzere çevre iller de bulunan yapı stokunun yıkılması 
veya hasar görmesi büyük bir yüzleşmenin olması gerektiğini de ortaya koydu. Kaçak 
ve mühendislik hizmeti almadan üretilen yapıların oldukça fazla olduğu ve yaşanacak 
bir deprem de can ve mal güvenliğinin büyük bir tehdit altında bulunduğunu ülkemizi 
yönetenlerin önüne serdi. Gölcük merkezli deprem kuzeyden güneye, doğudan 
batıya her aileye az veya çok ölçüde dokundu. Büyük bir ekonomik kayıp ortaya 
çıktı, binlerce insan evsiz ve işsiz kaldı. Kent merkezli ve büyük bir deprem olarak 
tarihe geçti. Ülkemizi ve kentlerimizi yönetenler “deprem gerçeğini” yeni 
anladıklarını ifade ettiler. Bu nedenle biz;”17 Ağustos Depremi” ülkemizin bir 
“MİLADI” olsun diye tarihe not düştük. 

Deprem bir doğa olayıdır. Bu gerçek kabul edilmeli fakat bilimin ve mühendisliğin 
gerekleri de yapılmalıdır. Depremle birlikte ortaya çıkan can ve mal kayıplarını  
“kadere” bağlayarak sorumluluktan kaçıp kurtulma anlayışı doğru değildir. Her 
afetten sonra sık sık yapılan "yara sarma" anlayışının dışında bilimin, tekniğin, 
mühendisliğin ve aklın gerektirdiği işlerin yapılması öncelikler arasında yer almalıydı. 
Yapılarımızın  deprem riski taşıması değil deprem güvenliği olacak şekilde 
üretilmesi gerekirdi. Bu anlayış doğrultusunda alınacak önlemlerle deprem  
zararlarını kabul edilebilir sınırlara indirmek mümkün olabilirdi. 

Ülkemizi, kentlerimizi, yapılarımızı depreme karşı hazırlamanın üç temel yolu 
bulunmaktadır. İlki mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi, onarılması ve 
güçlendirilmesidir. İkincisi yeni yapılacak olan yapıları; bilimin, tekniğin ve 
mühendisliğin ortaya koyduğu ilkeleri   yapı üretim sürecinin içine sokmaktır. Bu 
nedenle proje üretim sürecinden başlayarak yapı üretim sürecinin tüm evreleri 
sertifikalı mühendisler tarafından denetlenmelidir. Ayrıca ortaya çıkabilecek riski 
azaltmak için yapıların sigorta kapsamına alınması da deprem zararlarını azaltmanın 
bir yolu olarak söylenebilir. 

 Yaşamış olduğumuz orta büyüklükte bir depremde bile yapılarımızın hasar görmesi 
ve can kayıplarının ortaya çıkması yapı stokumuzun büyük bir risk taşıdığını 
önümüze seriyor. Ülkemizde yaklaşık olarak yirmi milyon mertebesin de  yapı stoku 
bulunmaktadır. Fakat yapı envanteri ile ilgili olarak bütünlüklü bir çalışma ortaya 
konmamıştır. Yapılan bazı çalışmalar da dikkate alınmamıştır(Zeytinburnu, Fatih, 
Bakırköy gibi).  

Bu nedenle 17 Ağustos Depreminin ortaya koyduğu bir gerçeğin altını çizmek 
gerekiyor. 7  ve üzeri büyüklükte bir deprem bekleyen İstanbul başta olmak üzere; 
bilimin ve bilimsel bir planlamanın gerekleri yapılarak çarpık, düzensiz ve kaçak 
olarak üretilen yapıların güvenli ve yaşanabilir bir çevreye dönüştürülmesi 
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gerekiyordu. Bu konu çok konuşuldu. Bu nedenle İstanbul Belediyesi Deprem 
Master Planı(İDMP)hazırladı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı(Bugünkü Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı)Deprem Şurası ve Kentleşme Şurası düzenledi.300-400 bilim 
insanı ve uzmanın katıldığı tartışmalarla deprem ve yaşanacak diğer doğa 
olayları afete dönüşmeden nasıl önlenebilirdi? Bu amaçla yapılan tartışmalarla 
sağlıklı bir yapılaşma ve kentleşmenin yaratılması için son derece değerli 
bilgiler ortaya çıkarıldı. Ne yazık ki bu bilgi ve kitaplar raflarda kaldı. Belli kişi ve 
gruplara çıkar sağlama adına tüm bilimsel gerçeklerin üzeri çizildi. Yaşanmaz bir 
İstanbul ve doğa olaylarına teslim edilen bir betonlaşma yapılaşmanın aktörleri 
oldular. Depreme, su taşkınlarına ve sele teslim edilen kentler yarattılar. Bugün 
İstanbul ve diğer kentlerimiz deprem afetinin yanında, insan eliyle yaratılan dört yeni 
afetle karşı karşıya bırakıldı. Kentlerimiz bu afetleri yaşıyor daha da yaşayacak. 

-Kentlerimiz depreme hazırlıklı değil. 

-Sel ve su baskınları doğal bir hal aldı, afete dönüştü. 

-Isı adaları oluştu iklim değişti. 

-Hava düne göre çok daha fazla kirlendi. 

-Yeni inşaat ve kentsel dönüşüm uygulamaları sosyal ve toplumsal sorunları 
artırdı. 

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Nasıl Yapılıyor? 

Genel olarak ülkemizin ekonomisi inşaat sektörüne bağlı olarak yürütülmeye 
çalışılıyor. Özellikle TOKİ kanalıyla planlı plansız birçok yerde konut üretimi yapıldı. 
Ayrıca İstanbul başta olmak üzere tüm kamu arazileri ve boş alanlar yapılaşmaya 
açıldı. Özelleştirilen KİT arazileri   gökdelenlere ve alışveriş merkezlerine 
dönüştü. Var olan yapı stokunun sorunlu olduğu bilinmesine rağmen 2012 yılına 
kadar bu yapılara dokunulmadı. Eskimiş, yıpranmış ve deprem güvenliği olmayan  
yapılı  alanların yıkılıp yeniden yapılmasını sağlayacak 6306 sayılı “Afet Riski 
Altında Bulunan Alanların Dönüştürülmesi” adıyla, kısaca “Kentsel Dönüşüm” 
denilen bir yasa ortaya kondu.  Kentsel dönüşüm yoluyla yapı stokunun deprem 
güveliklerinin sağlanması tek çözüm yolu olarak uygulamaya sokuldu. Yapı stokunun 
onarım ve güçlendirilmesi yok sayılarak YIK-YAP anlayışı kurtuluş yolu olarak ifade 
edildi. 

Depreme karşı yapı stokunun güvenli hale getirmek iddiasıyla başlatılan kentsel 
dönüşüm uygulamaları, yeni sorun alanları yaratıyor. Daire alanlarının küçülmesi kat 
sayısı ve daire sayısının artmasına neden oluyor. Aynı sokak ve mahallenin alt yapısı 
aynı kalmasına rağmen aile sayısı ve nüfusun artması otomobil sayısını da artırıyor. 
Kentin fiziksel eşikleri aşılıyor, demografik yapı bozuluyor. Yeni bir trafik ve alt yapı 
sorunu yaratılıyor.  

Kentlerimizde bulunan apartmandan bozma okul, sağlık tesisi, kreş, yurt ve benzeri 
yapılar varlıklarını sürdürüyor. Kamu kurumlarına bağlı okulların, yurtların, kreşlerin, 
hastanelerin tam sayısı, kaç tanesinin yıkılıp yeniden yapıldığı, kaçının 
güçlendirilmesi gerektiği, kaçının projelendirildiği, kaç işin bitirildiğine ilişkin bilgilere 
ulaşmak çok kolay olmuyor.   

Bütünlüklü bir planlama yerine parçacı bir anlayışla yapılar yıkılıp yeniden yapılıyor.  

“Riskli alan”, “riskli yapı” belirlenmesindeki adaletsizlik, keyfilik ve hukuksuzluğun 
yol açtığı mağduriyetler ve hak kayıpları oluyor. Kentsel dönüşüm uygulamaları daha 
çok  rantın yüksek olduğu yerler de yapılıyor.  

Açıkçası kentlerimizin güvenli olmaması ve yapı stokunun riskli olması “yenilenme” 
gibi bir konuyu da gündeme getiriyor.  

Kentsel dönüşüm; sosyal adalet, sosyal gelişim, sosyal bütünleşme, tarihi ve 
kültürel mirasın korunması, zarar azaltma ve risk yönetimi ile birlikte kapsamlı 
ve bütünleşik bir şekilde ele alınmalıdır.  

Kentlerimiz başta İstanbul olmak üzere inşaat projelerinin birer "arazisi" haline 
dönüştürülmüştür. İnsana, tarihe, doğal çevreye dair ne varsa yok edilmiştir. Yeni bir 
İstanbul yaratmak adına ormanlarımız ve su havzalarımız büyük ölçü de zarar 
görmüş, toprağın drenaj sistemi bozulmuştur. Yağan yağmur suyunu alacak toprak 
kalmamıştır  

Meslek Odaları Ve Sağlıklı Hizmet Üretme Süreci 

Meslek Odalarının toplumsal yaşamda büyük bir öneme sahip olmaları göz ardı 
edilemez. Mesleki alanımıza ilişkin mevzuatta kabul edilemez köklü değişikliler 
yapılmıştır. Kamu yararı doğrultusunda çalışmalar yaparak meslektaşlar arası haksız 
rekabeti önlemek gibi bir görevi var. Meslek Odaları; üyelerinin denetlenmesini, 
sicillerinin tutulmasını, mesleki faaliyetlerini kayıt altına alarak etik ve ahlaka uygun 
bir hizmet yapmalarını sağlamak çabası içindedir. Oysa meslek Odası ile üyeler 
arasındaki bağın koparılması hizmet kalitesini oldukça düşürmüştür. 

İlgili bakanlık özerk bir yapıya sahip olan Meslek Odaları üzerinde mali ve idari 
denetim kurarak vesayet ilişkisini hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bu değişiklikler 
Meslek Odalarını güçsüzleştirecek, Oda-üye ilişkisini zayıflayacaktır. Mevzuat 
değişikliklerinin yapı üretim sürecini denetimsizliğe ve bilgisizliğe mahkum edecek 
hükümler içermesi, yapı üretim sürecini olumsuz olarak etkilemektedir.  Bu durum  
ülkemize ve halkımıza oldukça pahalıya mal olmaktadır. 

Marmara Depreminin 18. yılında bir kez daha hatırlatmak gereğini duyuyoruz; kent 
politikaları, yapılaşma; bilime, tekniğe ve akla uygun bir perspektifle, rant için değil, 
toplum yararı için ele yapılmalıdır. 
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Sonuç Olarak  

Ülkemiz toprakları büyük ölçüde deprem tehlikesi altında bulunuyor. Nerede ise her 
gün ülkemizin bir yerinde bir deprem yaşıyoruz. Yapılarımızın önemli bir kısmı  kaçak 
ve mühendislik hizmeti almadan üretilmiştir.17 Ağustos Depremi yapılarımızın 
%25’ini oturulamaz duruma getirmiştir. Orta ölçekli depremler de bile yapılarımız 
hasar görüyor can kayıpları oluyor. Bilimin tekniğin ve mühendisliğin gerekleri 
yapılmıyor. Deprem yönetmelikleri uygulanmıyor, yapı denetim mekanizması 
işlemiyor. 

Her yıl çok sayıda mühendislik diploması verilmesine rağmen kaliteli bir eğitim 
yapılmıyor. Oldukça fazla yüksek yapı yapılmasına rağmen bu yapılarla ilgili bir 
yönetmeliğimiz bile yok. Profesyonel mühendislik yaşamının düzenleyicisi olması 
gereken meslek Odalarının yetkileri giderek budanıyor. Ticari kaygı teknik kaygının 
önüne geçiyor. Bilgi ve beceriye  dayalı yöneticilerin yerini şirket ve cemaat ilişkileri 
alıyor, liyakat yok sayılıyor. Üniversite, meslek odası ve endüstri arasında olması 
gereken işbirlikleri önemsenmiyor. 

Bilimin, tekniğin ve insan yaşamının dikkate alındığı bir kentleşme ve yapılaşma 
yerine, kişi ve grup çıkarlarına dayalı bir yapılaşma anlayışı kentlerimizi yaşanmaz bir 
hale getiriyor. Ormanlar, ağaçlar, yeşil alanlar, su havzaları, park ve bahçeler yok 
edilerek kentlerde boş alan bırakılmıyor. Kentlerimiz, küresel iklim değişikliklerinin 
etkisi altına sokularak afetlere açık hale getiriliyor. Güvenli yapı ve yaşanabilir bir 
çevrenin yaratılması önceliklerimiz arasında yer almıyor. 

Afet, bir doğa olayının kendisi değil doğurmuş olduğu sonuçlardır. Doğanın 
kendi kuralları her zaman işleyecektir. Önemli olan   yaşanacak olayları afete 
dönüştürmeyecek yapıların üretilmesi ve sağlıklı bir çevrenin yaratılmasıdır. 

Biz inşaat mühendisleri Odasının ve Odaya bağlı şubelerin yöneticileri olarak 
geleceğe endişeyle değil, güvenle bakmak istiyor ve bu isteğimizin her zaman 
arkasında olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Çünkü toplumsal duyarlılığımız, 
yaşamın kutsallığına olan inancımız, bilimsel ve mesleki gerçeklikler bunu 
gerektiriyor. Bunlar yapılmadığı takdirde sürekli olarak acı çekmeye devam edeceğiz. 

15.08.2017 

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu 

 

 

 

 

 

EK.35 

EMPERYALİST SALDIRGANLIĞA KARŞI 
BARIŞ HEMEN ŞİMDİ 

 

Savaş ve şiddet dünyanın dört bir yanında hüküm sürmeye devam ediyor. Yaşanan 
çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün yüzlerce insan ölüyor, binlercesi 
yaralanıyor. Milyonlarca insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalıyor. 
Savaşın yarattığı şiddet ve düşmanlık, dünyanın her yerini savaş alanı, dünyada 
yaşayan herkesi savaşın hedefi haline getiriyor. 

Savaşların coğrafyası ve biçimi zaman içerisinde değişse de tarafların biri hep aynı 
kalıyor. Dünyanın neresinde bir savaş yaşanıyorsa, orada daima emperyalistlerin 
izlerine rastlıyoruz. Emperyalist güçlerin tüm dünyayı tahakküm altına alma hırsı ve 
enerji kaynaklarını kontrol etme arzusu yaşadığımız savaşların, şiddetin ve yıkımın 
en büyük nedenidir. Yaşanan bu savaşa ve şiddete dur diyebilmeni ilk adımı, 
emperyalizme dur diyebilmekten geçmektedir. 

Dünya üzerinde süren savaşların en uzunlarından biriside Bölgemizde ve Türkiye’de 
yaşanmaktadır. Yıllardır devam eden çatışmaların ülkemiz halklarına yaşattığı acılar, 
hiçbir kelimeyle tarif edilemeyecek kadar büyük ve derindir. Çatışmalar sürdükçe 
yaşanan acılar daha da büyümekte ve hakların bir arada yaşama arzusu zarar 
görmektedir. “Terör ve güvenlik” söylemine dayalı politikaların sorunu çözmediği gün 
gibi ortadadır. Toplumsal barışı sağlayabilmek için çatışmalar derhal durdurularak, 
toplumun tüm kesimlerini kapsayacak demokratik bir çözümün koşulları 
yaratılmalıdır. 

Ülkede, bölgede ve dünyada barışa ihtiyacımız var. Silahın ve şiddetin yarattığı 
korkuya karşı, barışın umuduna ihtiyacımız var. Eşitlikten, özgürlükten, adaletten 
yana tüm insanları, barış umudunu büyütmeye çağırıyoruz. 

31 Ağustos 2017 

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu 

 

EK.36 

DÜNDEN BUGÜNE AYNI KARARLILIK VE İNANÇLA 
19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA 

GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ 
 
Bundan tam 38 yıl önce, 19 Eylül 1979 tarihinde Türkiye’nin 55 farklı ilinde, toplam 
740 işyerinde TMMOB’nin çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. 
Ekonomik ve demokratik taleplerle yapılan eylem çağrısına, diğer teknik eleman ve 
emekçilerin de destek vermesiyle, 100 bini aşkın kamu çalışanı o gün iş bıraktı. 
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Maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, limanlardan 
üniversitelere kadar hayatın her alanında etkisini gösteren bu eylem, TMMOB’nin 
mücadele tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 19 Eylül tarihi, bu ülke için düşünen, 
planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına 
vardığı tarihtir. Bu yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır. 
Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede emeğiyle geçinenlerin gündemleri çok 
değişmemiştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları 
ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. Neoliberal ekonomi politikaları, 
özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi ve uluslararası 
sermaye çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle teknik elemanların ekonomik ve 
sosyal durumları giderek daha da kötüleşmektedir. Kamusal yatırımların ortadan 
kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne 
geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle 
mühendis, mimar ve şehir plancılığı yıllar geçtikçe sistematik olarak gerilemektedir. 
Yıllar içinde kötüleşen sadece ekonomik ve sosyal koşullar değildir. Ülkenin içinde 
bulunduğu siyasal koşullar da her geçen yıl kötüleşmekte, yurttaşların her türlü hak 
ve özgürlüğü giderek daha da budanmaktadır. Bir yılı aşkın süredir devam eden 
Olağanüstü Hal Rejimiyle yurttaş olarak sahip olduğumuz her türden anayasal ve 
yasal güvencemiz askıya alınmıştır. AKP Hükümeti, OHAL Rejimini, kendisine 
muhalif toplumsal kesimleri susturmak ve örgütlü kesimleri bastırmak için 
kullanmaktadır. Adalet talebi, toplumun tüm kesimlerinin en büyük ihtiyacı ve talebi 
haline dönüşmüştür. 
Son 1 yılda çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kamu emekçileri 
arasında devlet kurumlarında ve belediyelerde çalışan üç bine yakın mühendis, 
mimar ve şehir plancısı da bulunmaktadır. Haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden 
atılan, farklı kurumlarda çalışmaları yasaklanan, sosyal güvenceleri ellerinden alınan 
ve yurt dışında çalışmaları engellenen binlerce üyemizin varlığı, bu yılki TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nü daha da anlamlı 
kılmaktadır. Ömrünü cemaat yapılarıyla, devlete egemen olmak isteyen çetelerle 
mücadele ederek geçiren arkadaşlarımızın elinden tutmaya, onlarla dayanışma 
göstermeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. 
İçinden geçtiğimiz dönemde, toplum sadece kolluk kuvvetleri ve yargı eliyle değil, 
yaşamın her alanını saran gerici uygulamalarla da zapturapt altına alınmaya 
çalışılmaktadır. Daha bir yıl önce devletin tüm kurumlarına yerleşen Gülen Cemaati 
mensupları darbe girişiminde bulunmamış gibi, bakanlıklar ve devlet kurumları yine 
farklı cemaat ve tarikatlar arasında pay edilmektedir. Milli eğitim müfredatı bilim dışı 
ve gerici bir anlayışla yeniden yapılandırılmaktadır. Kadınların sosyal hayattaki varlığı 
ortadan kaldırılmak istenmekte, her türden hak ve özgürlükleri şiddetle 
bastırılmaktadır. Toplumu bir arada tutan en önemli unsur olan laiklik prensibi yerine 
mezhepçi, gerici uygulamalar devletin ve sosyal hayatın her alanına egemen hale 
getirilmiştir. 
Toplumsal yapıdaki bu çürümeye karşı ülkemizin geleceğini ve meslektaşlarımızın 
haklarını korumak için mücadele eden TMMOB ve bağlı odalarımız da bu süreçte 
hükümetin hedefi haline gelmiştir. Hükümet, OHAL nedeniyle yaşanan kaotik 
ortamdan faydalanarak TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelik girişimlerde 
bulunmaktadır. Birliğimize bağlı odaların kamusal sorumlulukla yerine getirdiği 

mesleki denetim yetkileri ellerinden alınarak, ekonomik ve kamusal gücü 
zayıflatılmaktadır.  

Odalarımıza, idari ve mali denetim adı altında baskı ve şantaj uygulanmaktadır. 
Bakanlığın denetim adı altındaki hukuksuz ve keyfi uygulamasına izin vermediği için 
Kimya Mühendisleri Odası yönetim kurulunun görevden alınması talebiyle dava 
açılmıştır. Birliğimizin ve bağlı odalarımızın da müdahil olduğu davanın üçüncü 
duruşması 25 Eylül tarihinde görülecektir. Bu tür hukuksuz girişimler ile Anayasa ve 
TMMOB yasası ile belirlenen görevlerimizi yerine getirmemiz engellenmeye, TMMOB 
ve Oda Yöneticileri üzerinde baskı tesis edilmeye çalışmaktadır. Birliğimiz tüm 
birimleri ile Kimya Mühendisleri Odamızın hukuksal ve meşru duruşunun arkasında 
olmaya devam edecektir. 

Birliğimizin çalışmalarını ve yetkilerini sınırlandırmaya yönelik adımların en 
sonuncusu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 2012 yılında yapılan 
asgari ücret belirleme protokolünün feshedilmesidir. Ücretli çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının hak kaybına neden olacak bu tek taraflı fesih işleminin iptali için 
idare mahkemesine açtığımız davanın takipçisi olacak, üyelerimizin mesleki ve özlük 
haklarını korumaya devam edeceğiz.  

Birliğimizi ve odalarımızı hedef alan bu saldırıların bizleri yıldırması ve susturması 
mümkün değildir. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan 
kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’nin 
eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan, laiklikten, bağımsızlıktan yana tavrını 
korumaya, geliştirmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz.  
19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, TMMOB’nin 
mücadeleyle dolu geçmişine, umutla dolu yarınlarına sahip çıkma günüdür.  
19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, ülkemize, 
mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkma günüdür. 
19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü Birliğimize, 
Odalarımıza ve örgütlü mücadele geleneğimize sahip çıkma günüdür. 
Bu anlayışla tüm örgütlülüğümüzün ve meslektaşlarımızın dayanışma gününü 
kutluyoruz. 
19 Eylül 2017 
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
SAMSUN İL KOORDİNASYON KURULU 
 

EK.37 

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM PLATFORMU’NDAN (LABEP) 
KAMUOYUNA DUYURU 
 
Böyle Eğitim Sistemi ve Böyle Eğitim Olmaz! 
 
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılına eğitimle ilgili sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, 
veliler ve sade yurttaşlar olarak düş kırıklıkları, kaygı ve isyan duyguları ile giriyoruz. 
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Eğitim sistemimiz akıl ve özgür düşünceyle bağını koparmış bir iktidarın sözde 
“dindar nesil yaratma” projesi uğrunda tel tel dökülüyor. Türkiye, çağdaşlık liginden 
adım adım İhvan zihniyetine doğru geriliyor.  

Son 15 yılda, aynı evin çocukları arasında aynı müfredatla eğitim gören yok. Bırakın 
kardeşleri, aynı müfredatla okulu bitirebilen öğrenci yok. En son TEOG örneğinde 
görüldüğü üzere; 2013 yılının Milli Eğitim Bakanı; “çocuk aileyle vakit geçirsin 
diye teog'u getirdik” derken; 2017yılının Milli Eğitim Bakanı “çocuk aileyle vakit 
geçirsin diye teog'u kaldırdık” diyebiliyor. Bir kişi emrediyor, emrindekiler hemen 
gereğini yapıyor.  

Eğitim sisteminde din istismarına dayalı anlayışla; kendisine itaat eden, 
sorgulamayan, yetkinliği sınırlı ve itirazsız kuşaklar isteniyor. Okul bittiğinde iş 
bulabileceğini, eğitim aldığı alanda çalışabileceğini ümit eden öğrenci sayısı her 
geçen gün azalıyor, çünkü bugün Türkiye’de her dört üniversite mezunundan birisi 
işsizdir! 

Gençlerdeki bu umutsuzluğun en açık göstergesi de; son üniversite tercihlerinde 
400 bine yakın kontenjanın boş kalmasıdır. 

Bu derin umutsuzluğun yanı sıra devlet okullarındaki niteliksizleşmenin diğer 
sonuçlarından biri de; orta gelirli ailelerin hızla özel okullara yönelerek bireysel 
kurtuluş yolu aramasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürlüğü’nün açıklamasına göre 2 Eylül 2016 ile 2 Eylül 2017 tarihleri arasında yani 
bir yılda rekor sayıda, 1777 yeni özel okul açılmış olması bunun en somut 
göstergesidir. 

Özel okullara yönelmenin diğer önemli nedeni de; AKP iktidarının öğrenci başına 
destek ödemesi yaparak kamu kaynaklarını özel eğitim kurumlarına aktarmasıdır.  
Bu yıl özel okullara kayıt yaptıracak 75 bin öğrenci ile özel okullarda okuyan öğrenci 
sayısı 340 bin ve devletin bu yıl özel okullara aktaracağı kamu kaynağı 1 milyar 250 
milyon TL olması beklenmektedir. Bu para kamuda kalsaydı her devlet okuluna 
temizlik, yakacak, kütüphane ödeneği olarak fazladan yaklaşık 20 bin lira ödenek 
gönderilebilecekti. 20 bin TL’nin bir devlet okulu için ne anlama geldiğini devlet 
okulundaki idareciler, öğretmenler, eğitim emekçileri herkesten iyi bilmektedirler. 
Çünkü çoğu devlet okulu kendi yağları ile kavrulmak zorundadırlar. 

Ödenek isteyen devlet okullarına sürekli “kaynak yok” denilirken var olan kısıtlı 
kaynakların özel sektöre transfer edilmesi AKP iktidarının siyasi tercihidir.  
Eğitim sistemimizin getirildiği bu içler acısı tabloya bakarak; 

Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu bileşenleri olarak bizler; 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dindar bir yeni nesil projesi ile uyum içindeki ‘yeni’ müfredat 
(ders) programlarını reddediyoruz. 

Bilim yerine inancın konulmaya çalışılmasına; laik Cumhuriyet rejiminin ruhuna ters 
düşen biat kültürünün yaygınlaştırılmasına; 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yetkilerinin dinci vakıf, tarikat ve cemaatlere devredilmesine; 
kamu kaynaklarının özel eğitim kurumlarına aktarılmasına ‘Hayır!’ diyoruz. 

Demokrasinin güvencelerinden biri olan ve anayasal koruma altında bulunan Öğretim 
Birliği Yasası’nın yok edilmesini, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği açısından çok 
tehlikeli buluyoruz. 

Başarılı okullarımızın ‘Proje Okul’ adı altında, başarıları gölgeli imam hatip okullarına 
dönüştürülmelerini istemiyoruz. 

4+4+4 kesintili sistemin yanlışlığını, çöküşünü ve verdiği hasarı gördüğümüz için, 
ivedi olarak 12 yıllık zorunlu kesintisiz, parasız eğitime geçilmesini talep ediyoruz. 

Anadolu Öğretmen Liselerinin kapatılmalarını ve öğretmenlerimize yaşatılan 
inanılmaz değerbilmezliği aymazlık olarak niteliyoruz. 

Zorunlu din dersi ve dini ağırlıklı seçmeli derslerin bütün okullarda ve sınıflarda 
okutulmasına, ayrıca Kuran kurslarındaki eğitimin zorunlu eğitim kapsamına 
alınmasına razı olmuyoruz. 

Ders kitaplarının Cumhuriyet devrimi, Atatürk, bilimsel gerçekler ve evrensel 
değerlerle donatılmasını istiyoruz. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın içine düştüğü ve ülkemizi de soktuğu bu çıkmaz sokaktan 
bir an önce çıkmasını diliyor, bunun için de eğitim sorunlarını çözme işinin 
aydınlanmacı eğitimcilere bırakılmasını talep ediyoruz. Bu doğrultuda velileri, 
öğrencileri ve aydınlarımızı harekete geçmeye çağırıyoruz. 

 
21 Eylül 2017 
Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu 
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EK.38 

TMMOB’NİN ÖZERKLİĞİNİ VE DEMOKRATİK YAPISINI SAVUNMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ! 

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar 

15 yıllık AKP iktidarı boyunca, TMMOB ve üye Odalara karşı planlı biçimde yürütülen 
baskı politikalarında yeni bir aşamaya gelindi. Kimya Mühendisleri Odamızı 
“denetleme” kisvesi altında 2014 yılından bu yana devam eden sürecin sonunda, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açmış olduğu davada, Ankara 24. Asliye 
Hukuk Mahkemesi skandal bir karara imza atarak, Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu’nun görevine son verilmesine hükmetti. Mahkemenin, hiçbir hukuki 
dayanağı olmayan bu kararını kınıyoruz. 

6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı odaları, Anayasa’nın 135. 
Maddesinde tanımlandığı biçimiyle kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. 
Aynı anayasa maddesine göre meslek örgütleri üzerinde devletin idari ve mali 
denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir. AKP, Anayasa’nın 135. maddesini 
çiğneyerek, herhangi bir kanun olmaksızın, Bakanlar Kurulu Kararı ile Odalarımızı 
keyfi biçimde denetlemek istemektedir. AKP’nin amacı denetim yapmak değil, 
Bakanlıklar eliyle TMMOB üzerinde idari vesayet oluşturmaktır. Hiçbir bakanlığın, 
TMMOB ve bağlı odalarını vesayet altına alma hakkı ve haddi yoktur. TMMOB ve 
Odalarımız bakanlıklara ait birer alt birim değildir. TMMOB, anayasal statüsü olan, 
kanunla kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını ve mücadelesi sürdüren bir 
meslek örgütüdür. TMMOB, bu ülkedeki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir 
plancısının öz örgütüdür. 

15 yıllık iktidar dönemindeki icraatlarının hesabını veremeyen, Sayıştay Raporlarını 
açıklamaya cesaret edemeyen, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını sümen altı eden, 
devletin örtülü ödeneğini parti kasası gibi kullanan, ülkenin tüm zenginliklerini Varlık 
Fonu adı altında kontrollerine alan AKP’den “şeffaflık” ve “denetim” öğrenecek 
değiliz. TMMOB ve Odaları, ülkenin en açık, en şeffaf işleyişine sahip örgütleridir. Her 
iki yılda bir yapılan genel kurullarımızda seçilen denetim kurullarımız, üçer aylık 
dönemlerle idari ve mali denetim yapmaktadır. Bu denetim ve faaliyet raporları tüm 
üyelerimizin ve halkımızın erişimine açık biçimde yayınlanmaktadır. 

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar 

2014 yılından bu yana devam eden bu süreç ve mahkemenin Kimya Mühendisleri 
Odamız hakkında verdiği bu karar hukukla ilgili değil, tamamıyla AKP’nin siyasal 
çıkarlarıyla ilgilidir. OHAL düzeniyle birlikte güçler ayrılığını ortadan kaldırarak 
Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını doğrudan saraya bağlayan AKP, inşa ettiği bu 
tek adam rejimiyle, emek ve meslek örgütlerini de etkisizleştirmeye çalışmaktadır. 

İktidara geldiği günden beri neoliberal politikalar doğrultusunda ülkenin tüm 
zenginliklerini sermayeye peşkeş çeken, doğal kaynaklarımızı yağmalayan, 

şehirlerimiz ranta kurban eden AKP, TMMOB ve Odalarını kendisine engel olarak 
görmektedir. Çünkü bizler, açtığımız davalarla, yürüttüğümüz kampanyalarla, 
hazırladığımız raporlarla AKP’nin neoliberal yıkım programlarına karşı mücadele 
ediyoruz. Çünkü bizler ülkenin ve halkın ortak menfaatlerini korumak için mücadele 
ediyoruz. 

Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar 

Kimya Mühendisleri Odamıza ilişkin görevden almak kararı AKP iktidarının 
TMMOB’ye karşı saldırılarının ne ilkidir, ne de sonuncusu olacaktır. Bugüne kadar 
devletin tüm imkanlarıyla ve yandaş medyanın tüm yalanlarıyla TMMOB örgütlülüğü 
hedef alan AKP, bugüne kadar bizleri asla yıldıramadı, bundan sonra da 
yıldıramayacak. 

Bizler geleneğimizden aldığımız güçle, bilime ve akla olan inancımızla halkımızın ve 
ülkemizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz. 

Bizler eşit, özgür, demokratik ve laik bir hukuk devletine olan inancımızla 
mesleğimize, meslektaşlarımıza ve örgütlülüğümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. 

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz! 

28 Eylül 2017 

TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu 

 

EK.39 

Basına ve Kamuoyuna 

Samsun Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hayati Tosun’a yapılan davranışı 
kınıyoruz. 

Tekkeköy İlçesi Aşağıçinik mevkiinde inşaat çalışmaları devam eden Lojistik Köy 
Projesi için 9 Ekim 2017 tarhinde düzenlenen bilgilendirme toplatısına Samsun Ziraat 
Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Hayati Tosun’un katılımı görevliler tarafından 
engellenmiştir.  

Ayrıca toplantının ev sahipliğini yapan Samsun Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın 
Yusuf Ziya Yılmaz ve ve toplantıya katılım sağlayan Samsun Valisi Sayın Osman 
Kaymak mağdur olan köylüleri de dinlemekten, onlarla yüzyüze gelmekten 
kaçınmışlardır. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Samsun İl Koordinasyon Kurulu (TMMOB 
Samsun İKK) olarak ZMO Başkanımız Hayati Tosun’a yapılan bu davranışı kınıyoruz. 

Lojistik Köy Projesi Hukuka Aykırıdır! 
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Tekkeköy İlçesinde yapımı devam eden Lojistik Köy Porjesi, Ziraat Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesinin açtığı davada Danıştay 6. Daire Başkanlığına sunulan 
Bilirkişi Raporunda da dendiği gibi; Aşağıçinik Mahallesinin arazilerin tümü, çiftçilerin 
üretim yaptıkları, mera olarak kullandıkları, 1.sınıf sulu tarım arazisi niteliğine sahip,  
‘’Mutlak Sulu Tarım Arazisi’’dir. Ve mahkemem bu projenin yürütmesini durudurma 
kararı vermiştir. Diğer taraftan projenin kapsamı içerisinde 63 vatandaşımızın bireysel 
mülkiyet hakkı da yok sayılarak, özel mülkiyete ilişikin hukuk kararları da yok 
sayılmaktadır.  

Mahkemenin verdiği yürütmenin durdurulması kararına rağmen Lojistik Köy Projesi 
devletin güvenlik kuvvetlerinin koruması altında telaş içerisinde hukusuz bir biçimde 
devam etmektedir.  

Kamu spotları kimin için!   

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığnın, televizyon kanallarında ve her türlü iletişim 
ortamlarında yayınlanan kamu spotlarında “tarım topraklarının korunması” gerektiği 
anlatılmaktadır.  

Kentimizi hukuk kuralları çerçevesinde yönetmekle yükümlü olanların mahkeme 
kararlarını “küçük engeller” olarak değerlendirmeleri ve ilgili bakalıkların talimatlarını 
görmezdenden gelerek, aceleci bir telaşla yapım çalışmalarının sürdürülmesi kabul 
edilemez. 

Lojistik Köy için önerilerimizi dikkate alınmadı. 

Bizler TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak uzmalık alanlarımız ve bilimsel 
gereklilikler çerçevesinde Samsun için, ülkemiz için yapılacak her yatırıma destek 
olduk,olmaya da hazırız. 

Lojistik Köy Projesi için önerilerimizi her platformda sunduk; 

Gelemen’de sanayi alanı olarak belirlenen, Samsun Ordu Karayolunun deniz 
tarafında kalan 3 bin dönümlük tarım dışı kamu arazisi, gerek toprak yapısı, gerek 
mülkiyeti, gerek karayolu trafiğinin güvenli akışı, gerekse havayolu, denizyolu, 
demiryolu ulaşımının kolaylığı bakımından en uygun alandır. 

Gelemen’deki bu alan, yerleşim bölgelerine yakın olmaığı için “rant” yoktur. 
Muhtemelen bu nedene önerimiz kabul görmemiştir. 

OHAL koşulları fırsata çevrilmektedir. 

15 Temmuz FETÖ’nün hain darbe girişiminden buyana OHAL ile yönetilen ülkemizde 
olağan hukuk yolları işlemez hale gelmiştir. OHAL uygulaması halkın, meslek 
odalarının yaşam alanlarına sahip çıkma, çevre ve yaşam mücadelesini önleme 
behanesi haline getirilmiştir. 

Lojistik Köy projesinde görüldüğü gibi, proje paydaşlarının hesap verilebilirlik ve 
şeffaflıkları tamamen devre dışı kalmış, meslek odalarının ve halkın projeleri takip 
etmesi, yetkililerden hesap sorması olanaksız hale getirilmiştir.  

Bu kenti yönetenlere bir kez daha sesleniyoruz 

Bu proje Samsun için önemlidir ancak yer seçiminiz yanlıştır, yönetim anlayışınız 
hukuk ile uyuşmamaktadır. Kısa vadeli rant projeleri ile bu güzel kentin doğasını ve 
geleceğini mahvetmeyin. Yaptım oldu çözüm değildir. 

Yarın biçtiğinizden şikayet etmemek için bugün ektiğinize dikkat edin… 

Saygılarımızla. 

12 Ekim 2017 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Samsun İl Koordinasyon Kurulu 

 

EK.40 

BASIN AÇIKLAMASI 
 

Yaz Saati Oyunlarında Yeni Perde 
 

Yargı kararıyla hukuksuz olduğu ortaya çıkan yaz saatinin 
kalıcılaştırılmasından vazgeçmeyeceğini açıklayan hükümet, yayımladığı Bakanlar 
Kurulu kararıyla 28 Ekim 2018 tarihine kadar yaz saatini uygulayacağını, bu tarihten 
sonra ise bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınacağını bildirmiştir.  

Aynı hükümet, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda Bakanlar Kurulu‘na yaz 
saati uygulaması konusunda verilen sınırlı yetkiyi genişletmeye yönelik bir yasa 
değişikliğini Torba Yasa‘ya ekletmiştir.  

Ya hükümet ne yaptığını bilmemekte ya da halkı ve yargıyı kandırmaya dönük 
bir oyun oynamaktadır. 

Kamuoyu yanıltılıyor! 
28 Ekim 2017 tarihi Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu‘nun 23 

Ekim 2017 tarihli kararıyla, hukuksuz olduğu tespit edilen 7 Eylül 2016 tarihli kararla 
başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirileceği açıklanmıştır. Bu kararda 28 
Ekim 2018 tarihinde saatlerin bir saat geri alınacağı belirtilerek, yasadaki süre 
sınırına uyulduğu gibi bir görüntü yaratılmak istenmiştir.  
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Kamuoyunda tepki çeken yaz saatinin kalıcılaştırılması uygulamasından sanki 

2018 yılında vazgeçilecekmiş gibi algılama yaratmak üzere, yani hem yargıyı hem de 
insanları kandırmak amacıyla yapılmış bir düzenleme ile karşı karşıya bulunuyoruz. 
Bu bir niyet okuma değil, açıklanan bu karar ile Torba Yasa‘ya aynı gün ekledikleri 
yasa düzenlemesi arasındaki çelişkinin açık sonucudur. 

Bakanlar Kurulu‘nun 28 Ekim 2018‘e kadar devam ettirip, bu tarihten sonra yaz 
saatini kaldıracağına ilişkin kararının tarihi 23 Ekim 2017‘dir. Aynı gün TBMM‘de Plan 
ve Bütçe Komisyonu‘nda görüşülen Torba Yasa‘ya 697 sayılı Günün Yirmi Dört 
Saate Taksimine Dair Kanun‘da değişiklik yapan bir düzenleme önergeyle 
eklenmiştir. Komisyonda yaz saati uygulamasının kalıcılaştırılması savunularak 
yasada değişiklik yapılmak istendiği, Danıştay‘ın farklı algılamasının önüne geçilmek 
istendiği söylenmiştir.  

 
Yaz saati uygulamasının tasarruf sağlamadığı tam tersine tüketim artışına yol 

açtığını resmi elektrik tüketim verileri açıkça gösterirken; ne olduğu, neye dayandığı 
ve veri setleri kamuoyuna açıklanmayan bir rapora dayanılarak tasarruf iddiasıyla yaz 
saatinin sürdürülmesinde ısrar edilmektedir. Bu inatlaşmanın vardığı nokta 
kamuoyunu ve yargıyı yanıltacak kararlar almaya kadar varmıştır. Saat ayarlarıyla 
ilgili yapılan tüm bu oyunları kınıyoruz.  

Halkın Sağlığıyla Oynanıyor... 
 Kış saatine geçilmemesinin toplum sağlığı üzerine olumsuz etkileri de 

muhakkak ki dikkate alınmalıdır. Güneş ışığından daha fazla yararlanarak enerji 
tasarrufu sağlamak amacıyla uygulanan “yaz saati”nin, kış aylarında da 
sürdürülmesinin enerji tüketimi açısından hiçbir ekonomik getirisi olmadığı gibi 
biyolojik saatin bozulması nedeni ile insan sağlığı üzerine ciddi olumsuz etkileri 
vardır. Toplumda depresyon, dikkat dağınıklığı, metabolik sorunlar başta olmak üzere 
pek çok hastalığın yanı sıra kazaların artışı, bu sağlık sorunları ile ilgili hastalık, ölüm 
ve sakatlıkların da artışı anlamına gelir. Yetkilileri, toplumun sağlığı ve geleceği 

üzerine etkileri olabilecek böylesi kararlarları alırken çok yönlü değerlendirmeye ve 
insan sağlığını her şeyin önünde bir değer olarak ele almaya davet ediyoruz. 

Bir an önce bu oynamalara son verilerek, Türkiye‘nin enerji tüketimi açısından 
kamu yararını dikkate alacak şekilde ve tüm dünya ile saat uyumunu gözeten normal 
saat uygulamasına geçilmesini, tasarruf amacıyla yalnızca yaz aylarında yaz saati 
uygulanmasını istiyoruz. 
1 Kasım 2017 

EMO Samsun Şubesi         

Samsun Tabip Odası 

EK.41 

YAZIKLAR OLSUN, AKCİĞERLERİMİZE BETON DÖKÜLÜYOR! 

Samsun kentinin doğası ve yaşam alanları yok edililmeye devam ediyor. 

Canik Belediyesi sorumluluğunda olan, mülkiyeti Orman İşletmesine ait ve Meşe 
Tesisleri olarak bilinen ormanlık alanda, 20 Kasım 2017 Salı günü sosyal medya 
hesaplarımızdan bizlere ulaşan bilgilere göre beton çalışması yapıldığı bilgisini aldık. 
Maalesef bilgiler doğru, yerinde gördük ve fotoğrafladık; kentimizin akçiğerlerine 
beton dökülüyor. 

Canik Belediyesinin mesire alanı düzenlemesi gerekçesi ile Orman İşletmesinden ve 
ilgili kurum ve kurluşlardan izin alarak yapıldığı söylenen, sözde spor ve yüryüş alanı 
olarak sürdürülen çalışmalarla Meşe Tesisleri bölgesinde betonlaşma ile beraber 
hem doğal yaşam hem ve orman florası geri dönülmeyecek şekilde yok ediliyor. 

Sahada yaptığımız tespitlere göre; orman alanına beton dökülerek yapılan yürüyüş 
yollarının ve sosyal tesis alanlarının üzerleri ahşap kaplanmaktadır. Böylece hem 
beton dökerken. Hem de ahşap kaplarken doğa tahribatının katmerlendiğini tespit 
ettik. 

Yapılan beton dökme işlemi en hafif şekliyle toprağın mühürlenmesidir. 

Hergün atan doğa ve yaşam alalarımıza saldırının en pervasız şekli gözlerimizin 
önünde sereyan ediyor. Göz göre göre ciğerlerimize beton dökülüyor. 

Meşe Orman Park olarak adlandırılan proje, sahada ormanın ve doğal hayatın 
katledilmesi şeklinde uygulanmaktadır. 

Meşe Tesilerine sadece 200 m uzaklıktaki Orman İşletme Müdürlüğüne bizzat 
uğrayarak konu hakkında bilgi almak istedik. Beton çalışmalrının sürdüğünü sanki 
bizden duymuşlar iznenimi aldık. Orman İşletme Müdürlüğü, kamu mülkü olan ve 
korumakla yükümlü olduğu bu alana beton dökme çalışmalarını derhal durdurmalıdır. 
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Samsun Kentinin akciğerlerine beton dökerek katleden Canik Belediyesini kınıyoruz 
ve henüz beton dökülmeyen ancak çizimlerle beton döküleceği belirtilen alanların 
korunmasını rica ediyoruz. 

20 Kasım 2017 

Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP  

 

EK.42 

Elektrik Yangınlarının Olası Nedenleri ve Basit Korunma Yöntemleri 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şubesi olarak, elektrik kaynaklı yangın 
olaylarının en aza indirilmesi için basit ama önemli bazı uygulama ve önlemleri 
hatırlatma gereği duyuoruz.  
Samsun’da 2016 Yılında kayıtlara giren yangınların %40’ elektrik kaynaklıdır.   
Samsun’da 2016 yılında konut ve işyerlerinde toplam 755 yangın olayının itfaiyenin 
kayıtlarına girdiği görülüyor. Yangınların çıkış nedenleri incelendiğinde; elektrik 
kontağı ve elektrikli cihazlardan kaynaklanan nedenlerle 302 yangın olayı yaşandığı, 
nedenleri tespit edilebilen yangın sayısına baktığımızda bu sayının oransal olarak 
%40 civarında olduğu görülür.  
Elektrik kaynaklı yangınlar bakımından yangın üçgeninin oluşumunda aşırı akım, 
kısa devre veya kontak gevşekliklerinin oluşturacağı ısı ile tesisatın yakınında 
bulunan yanıcı madde ve oksijen miktarı bir araya geldiğinde yanma olayı olur. 
Yanma, üç unsurdan oluşmaktadır:  
- Yanacak bir madde (katı, sıvı, gaz ve metal yanıcılar gibi).  
- Yangın çıkartabilecek ısı veya kıvılcım gibi bir kaynak (kimyasal, biyolojik veya 
fiziksel).  
- Yeterli miktarda oksijen.  
Örneğin beton içinde bulunan ve faz-toprak izolasyonu düşen arızalı bir tesisatın 
yangın başlatma ihtimali, buradaki oksijen ve yanıcı maddenin yetersiz olması 
sebebiyle düşüktür. Bununla birlikte talaş, kağıt gibi yanıcı maddelerin depolandığı 
yerlerdeyse faz-toprak izolasyon zayıflaması oluşan arızalı bir sıvaüstü tesisatın 
yangın başlatma ihtimali, ortamda oksijen ve yanıcı maddenin bol miktarda olması 
sebebiyle yüksektir. 

Konutlar ve konut dışı tesisler yangından korunma ve önlemede ayrı 
değerlendirilirler. 
Konutlar ve küçük işyerleri için aşağıdaki önlem ve uygulamaların 
hatırlatmakata fayda görüyoruz. 

 Elektrik tesisatının yetkin bir elektrik mühendisi tarafından, "Elektrik İç Tesisleri 
Yönetmeliği"ne uygun olarak projelendirilmesi ve projeye uygun tesis edilmesi 
gereklidir. Çizilen projelerin EMO denetiminden geçirilmesi önemlidir. Çünkü EMO 

onayı, projeyi tanzim eden mühendisin gerekli eğitimleri aldığı ve yetkin olduğu 
anlamına gelmektedir.  

Konutlar için aşağıdaki basit önlemler elektrik kaynaklı yangın riskini ve can güvenliği 
riskini büyük ölçüde önleyecektir. 

 Elektriğin olduğu her yerde muhakkak topraklama tesisatı olmalıdır.  
 Yangın konusunda en etkili çözüm metodu olan kaçak akım rölesi (artık akım 

anahtarı) muhakkak sigorta kutusunda yer almalı ve çalışırlığı düzenli aralıklarla 
kontrol ettirilmelidir. 

 Tesisata, yüklerin amperajına uygun kablo kesiti ve sigorta kullanılmalıdır. 
 Çoklu pirizler için kullanılacak yüke göre sigorta kullanılmalıdır. 
 Uzatma kabloları fiziksel olarak iyi durumda olmalı, ezilme, kesilme, yıpranma gibi 

nedenlerle güvenliği tehlikeye düşürecek kablolar kullanılmamalıdır. 
 Eskiyen, hasar gören, işlevini tam olarak yapamayan elektrik malzemeleri mutlaka 

değiştirilmelidir. 
 Elektrik tesislerinin kaliteli işçilikle ve düzenli yapılması, kaliteli malzeme 

kullanılması gereklidir. Elektriği yalıtması gereken bir malzemenin elektrik 
iletmesi, sıkı olması gereken bir bağlantının gevşek olması telafisi imkansız 
sonuçlar doğurabilir. 

 Elektrik tesisatlarının yılda bir kez yasa ve yönetmeliklere uygun olarak 
denetlenmesi gerekmektedir. Bu denetimlerin yetkili ve yetkin kuruluş ve uzmanlar 
tarafından yapılması yangın ve kaza risklerinin en aza indirilmesi için hayati taşır. 

EMO akredite olmuş yetkin bir kamu kurumu olarak elektrik tesisat 
denetimlerini, topraklama testlerini yapmaktadır. 

Elektrik tesisat yangınlarını ve kazalarını azalmak üzere EMO’nun hazırladığı Elektrik 
İç Tesisleri Yönetmeliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında 11 yıldır 
beklemektedir. 

Mevcut yönetmelik 1984 yılında yayınlanmış, 1996 yılından bu yana ciddi bir 
güncelleme yapılmamıştır.  

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından hazırlanarak üniversiteler, kamu kurum 
ve kuruluşları ile bilim çevreleri tarafından onaylanmış, uluslararası norm ve 
standartları karşılayan taslak “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” yaklaşık 11 yıl önce 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına teslim edilmiş ve halen bekletilmektedir. Bu 
durum her yıl birçok insanımızın, ölmesine, yaralanmasına, sakat kalmasına neden 
olmakla kalmayıp, yüzlerce ev, iş yeri ve tarihi ve kültürel mirasın da yanmasına, 
neden olmaktadır. 

EMO tarafından günümüzün koşullarına uygun olarak hazırlanan “Elektrik İç Tesisleri 
Yönetmeliği” taslağınının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir an önce 
onaylamasını kamu adına bekliyoruz. 

21 Kasım 2017 

EMO Samsun Şube         
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EK.43 

YAZIKLAR OLSUN, AKCİĞERLERİMİZE BETON DÖKÜLÜYOR! 

Öncelikli olarak; bu gün 24 Kasım Öğretmenler günü. 

Laik, demokratik ve bilimsel eğitim anlayışıyla aklı-fikri hür, vicdanı hür nesiller 
yetiştirmek için özverili çalışan tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun 

Samsun kentinin doğası ve yaşam alanları yok edililmeye devam ediyor. 

Canik Belediyesinin mesire alanı düzenlemesi gerekçesi ile Orman İşletmesinden ve 
ilgili kurum ve kurluşlardan izin alarak yapıldığı söylenen, içerisinde hanım konağı, 
kafeterya, yürüyüş yolları, açık nikah alanı, restorant, sosyal donatı alanı, 
çocuk oyun alanı, dürbün kafe, büfe, macera parkuru ve nikah alanının 
yapılacağı bu proje derhal durdurulmalı. 

Sahada yaptığımız tespitlere göre; orman alanına beton dökülerek yapılan yürüyüş 
yollarının ve sosyal tesis alanlarının üzerleri ahşap kaplanmaktadır. Orman toprağı 
betonla örtülmemelidir.  

Yapılan beton dökme işlemi en hafif şekliyle toprağın mühürlenmesidir. 

Hergün artan doğa ve yaşam alanlarımıza saldırının en pervasız şekli gözlerimizin 
önünde yaşanıyor. Göz göre göre ciğerlerimize beton dökülüyor. 

Meşe Orman Park olarak adlandırılan proje, sahada ormanın ve doğal hayatın 
katledilmesi şeklinde uygulanmaktadır. 

Samsun Kentinin akciğerlerine beton dökerek katleden Canik Belediyesini kınıyoruz 
ve henüz beton dökülmeyen ancak çizimlerle beton döküleceği belirtilen alanların 
korunmasını rica ediyoruz. 

24 Kasım 2017 

EMO Genel Merkez Denetleme Kurulu - Ahmet Turan Aydemir  

Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP  

EK.44 

EMO 63 YAŞINDA! 

Samsun Şubesi 30 Yaşında! 

Elektrik, elektronik, kontrol ve biyomedikal mühendislerinin meslek örgütü olan 
Elektrik Mühendisleri Odası olarak 63. kuruluş yıldönümümüzü, mesleki 
alanlarımızda biriken sorunlar yumağıyla karşılıyoruz. EMO üyeleri arasında yüzde 
18`leri aşan işsizlik oranı ve teknolojik bağımlılık olarak adlandırılabilecek olan 
sorunlar yumağının temelinde ise ülkemizin içine sokulduğu üretimsiz ekonomi 

anlayışı ve sorunların dile getirilmesinden bile korkan, baskıyla toplumu susturmaya 
çalışan siyasal iklim temel etmendir. 

Ülkemiz 1 yılı aşkın süredir devam ettirilen olağanüstü hal altında demokrasinin 
askıya alındığı, laikliği ve bilimselliği yok sayan dinsel ve gerici adımların eğitimden 
toplumsal yaşama varıncaya kadar her alana uzandığı, adaletin rafa kaldırıldığı, bir 
gecede alınan kararlarla kurumların yerle bir edildiği KHK idaresiyle yönetilmektedir. 
Hiçbir ülkede mesleki faaliyet alanları ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunların 
dışında değildir. Tam tersine mesleki faaliyetleri toplumsal sorunların dışında 
gösterme anlayışı; sorunların çözümü önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. 

Meslektaşlarımız Ucuz İşgücü Olarak Kullanılmaktadır 

Reel sektörlerin geri plana atılması, sıcak paraya dayalı ekonomi modeli, ülkemizde 
onca emekle yetiştirilen mühendisleri; tasarımcı ve üretimci yetenekleri törpüleyerek, 
pazarlamacı, montajcı, bakım ve işletme sorumlusu statüsüne indirgemektedir. Emek 
üzerinde yoğunlaşan baskılar, mühendis emeğinin de ucuzlatılması, esnek üretim 
modellerine tabi kılınması sonucunu doğurmaktadır. 

Mühendisliğin mesleki alanla doğrudan bağı koparılarak meslektaşlarımız şirketlerin 
düşük ücretli elemanı haline getirilmektedir. Acilen mühendislere yönelik istihdam 
planlaması yapılmalıdır. Bu istihdam planlaması için de ülkemizin katma değeri 
yüksek teknolojik ürünler alanında gelişimini sağlamak üzere stratejik planlamaya 
ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye`nin 2000`li yılların ilk yarısında yüzde 30`ların üzerinde 
olan yüksek teknolojili ürünlerde dışsatımın dışalımı karşılama oranı 2010`lı yıllarda 
yüzde 20`lerin altına düşmüştür. Teknolojik gelişim için uluslararası tekellerin 
belirlediği kriterlerin ötesinde yerli üretimi destekleyecek uygulamalara geçiş 
sağlanmalıdır. Ne yazık ki ülkemizde bu tür desteklerin verilmesinde bilimsel değil 
siyasal değerlendirmelerin baz alınması kaynakların da yanlış kullanımına yol 
açmaktadır. 

Mesleki Faaliyetlerimiz İle Teknolojiyi Yakından Takip  

Elektrik Mühendisleri Odası`nın ve üyelerinin mesleki faaliyetleri yalnızca toplumun 
bir kesimini ilgilendiren sınırlı bir alanı değil, tüm toplumu ve ülkenin gelişimini 
ilgilendiren alanları kapsamaktadır. Bu kapsamda enerjinin de iletişimin de temel bir 
insan hakkı olduğundan yola çıkarak, ülkemizin teknolojik ürünlerin pazarı değil, 
üreticisi olması gerektiğinin bilinci içinde meslektaşlarımıza ve ülkemiz ekonomisine 
yarar sağlama amacıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Mühendislerin meslek örgütü 
olarak mesleki faaliyet alanlarımızda teknolojik gelişmelerin takip edilmesini ve bu 
teknolojik gelişmelerden hem ülkemizin hem de meslektaşlarımızın yararlanmasını 
sağlamak üzere bilimsel ve teknik konferanslar, çalışmalar ve meslek içi eğitim 
faaliyetleri düzenliyoruz. 
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EĞİTİM ADI (2016) 
EĞİTİM 
SAYISI 

KATILIMCI 
SAYISI 

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eğitimi 3 45 
YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi 3 54 
Elektrik SMM Eğitimi  2 46 
Bilirkişilik/Kamulaştırma Bilirkişiliği Eğitimi 1 12 
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi  1 12 

TOPLAM 10 169 

EĞİTİM ADI (2017) 
EĞİTİM 
SAYISI 

KATILIMCI 
SAYISI 

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Eğitimi 3 44 
YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi 2 48 
Elektrik SMM Eğitimi  8 121 
Bilirkişilik Temel Eğitimi 1 15 
Elektrik İç Tesislerinin Denetimi ve Raporlama Eğitimi  1 18 
BEP-TR II Oryantasyon Eğitimi 3 15 

TOPLAM 18 261 
 

Dünyadaki gelişmeleri de dikkate alan bu etkinliklerimizde teknolojik gelişmelerin 
vardığı noktayı ve bu teknolojik gelişimin nasıl sağlandığını, ülkemizde nasıl 
sağlanabileceğini ele alıyoruz.  

Bu eğitim çalışmalarının dışında OMÜ Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü öğrencisi olan meslektaş adaylarımızın iyi birer mühendis olabilmeleri için 
akademik eğitime destek olarak kişisel gelişimlerini destekleyecek her türlü çaba 
sergilenmektedir.  

Yangın önlemleri, parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda alınması gereken güvenlik 
önlemleri, asansörlerin kontrolü gibi sanayi ve günlük yaşam içerisinde can ve mal 
güvenliği açısından önem taşıyan mesleki faaliyet alanlarımızdaki mevzuat ve 
uygulamaları takip etmeye çalışıyor; aksaklıkların giderilmesi için hukuki yollar dahil 
olmak üzere her platformda mücadele ediyoruz. 

Bilimsel ve Laik Eğitim İçin Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürütüyoruz 

EMO Samsun Şubesi kadın Komisyonumuzun çalışmaları ile  Kırsal alan Okullarına 
Kütüphane ve her türlü teknik destek verilmesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz Bu 
kapsamda Vezirköprü Göl Ortaokulu, Aybastı Çakırlı İlkokulu, İlkadım Kubilay İlokulu 
projelerimiz başarıyla tamalanmıştır. Bu kapsam da halen iki okulumuza kütüphane 
kurma çalışmalarımız devam etmektedir. 

Samsun Çevre Birlikteliği - SAMÇEP Çalışmalarımız Devam edecektir.   

Samsun ve bölgemizin tüm doğal ve kültürel değrlerine sahip çıkmak ve gelecek 
nesillere aktarmak amacıyla kuruluşuna öncülük yaptığımız SAMÇEP çalışmalarımız 
tüm engellere rağmen ylmadan devam etmektedir. Bu kapsamda en son Canik 

Belediyesinin Meşe Tesisleri olarak bilien kent içi Orman alanında doğal dokuya 
zarar veren betonlaştırma çalışmalarına karşı mücadele yürütülmektedir, yakında 
hukuki süreç te başlatılacaktır. 

Bu mücadelemiz nedeniyle Odamıza ve üst birliğimiz TMMOB`ye yönelen baskı ve 
tehditler karşısında susmadık, susmayacağız. Bilimsel aklın ışığında yetişmiş değerli 
meslektaşlarımızdan aldığımız güçle yıllardır olduğu gibi bundan sonra da kamu 
yararı ve mesleğimizin gereklerini dikkate alan haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. 

EMO Samsun Şubesi  

16. Dönem Yönetim Kurulu  

28 Aralık 2017 

 

EK.45 

Halka Yeni Yıl Hediyesi; 

Elektrik Fiyatlarına Yüzde 8.8 Zam! 
Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun (EPDK) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 
yürürlüğe koyacağı yeni tarife basına yansımış durumda. Tarifenin ayrıntıları henüz 
açıklanmamakla birlikte BOTAŞ’ın doğal gaza yaptığı yüzde 8’lik zam ve YEKDEM 
maliyetleri  gerekçe gösterilmektedir.  
Bu gerekçelerle elektriğe yüzde 8.8 zam yapılamaz! 
Çünkü; 2017 yılında Kasım ayı sonuna kadar üretilen elktriğin yüzde 38’i doğal 
gazdan üretilmiştir. Ayrıca, YEKDEM üretimi toplam üretim içerisinde yüzde 15’ler 
düzeyindedir. Her iki gerekçe de elektriğin yüzde 8.8 zamlamasına gerekçe olamaz.  
Elektriğe yapılacak zammın esas gerekçesi AKP hükümetlerinin 15 yıldır yandaş 
şirket kollaması ile yürütülen; serbest piyasa diye plansızlığın ve kar hırsının egemen 
kılındığı enerji politikasıdır. Bu politikalarla dağıtım şirketlerinin fonlandığı, 
sanayicilerin kollandığı, faturanın ise doğrudan ve dolaylı yöntemlerle yurttaşlara 
yıkıldığı bir düzen kurulmuştur. 
Bu gün alınan yanlış kararlar geleceğimizi karartacak 
Bu yıl içerisinde Almanya’da 100'den fazla kez enerjide eksi fiyat uygulaması yani 
enerji tüketimleri için üste para ödemesi yapılmıştır. Çünkü Almanya 20 yıl 
öncesinden uygulamaya koyduğu enerji politikalarının sonuçlarını bugün 
toplamaktadır. 
Enerjide bugün ödediğimiz faturanın temeli yıllardır uygulanan ithal fosil kaynaklara 
dayalı, plansız ve kamusal çıkarlar  yerine yandaş şirket çıkarlarının gözetildiği 
politika ve günü birlik kararlardır.  
Bu gün nükleer için ortalama fiyatların iki kat üzerinde dolar bazında verilen alım 
garantileri ile kömür için verilen çok yüksek alım garantileri de önümüzdeki 20 yılda 
enerji faturamızı suni olarak artıracak, halkımız en doğal insan hakkı olan enerjiden 
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mahrum kalacak, sanayimiz enerjiyi ucuza mal eden ülke sanayileri ile rekabet 
edemeyecektir. Yaşayacağımız ve yaşatacağımız çevre felaketleri de cabası. 
Yenilenebilir enerjide eksi fiyat dönemi başlamıştır. 
Türkiye güneş ve rüzgar gibi yenilenbilir potansiyelini 20 yıldır yeterince 
kullanmamıştır. Kasım ayında yenilenebilir kaynakların toplam üretimdeki payı %17 
olarak gerçekleşirken kömürün payı %36 ve doğalgazın payı ise %46’da kalmıştır.  
Güneş ve rüzgar enerjisi ihalelerinde 2017 itibariyle eksi fiyat dönemi başlamıştır. En 
son 25-28 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan rüzgar enerjisi kapasite tahsis 
yarışmalarında kazanan projelerden 58'i için eksi fiyat teklifleriyle ihaleler 
sonuçlanmıştır.  
Yakın gelecekte elektrik depolamanın da eklenmesi ile birlikte yenilenebilir enerji ile 
ekonomik olarak rekabet edebilecek bir başka enerji kaynağı uzun süre olmayacaktır. 
AKP enerji yönetimi bunun farkına varmalıdır. 
 

Enerjide öncelik kamusal çıkarlarımız ve halkımız olmalıdır. 
Elektrik enerjisinin kamusal bir hizmet olduğu dikkate alınarak, günü birlik siyasal 
çıkarlardan ve siyasetçi-yandaş ilişkisinden uzak bir anlayışla yönetilmesi 
gerekmektedir. Sanayicileri olduğu kadar sesini duyurmak için örgütlü bir yapıya 
sahip olmayan geniş halk kesimlerini de koruyacak bir hakkaniyet ilkesiyle elektrik 
kullanıcılarına yaşatılan mağduriyetlere son verilmelidir. Enerjide öncelik halkımıza 
ucuz, kesintisiz ve kaliteli enerji sunumu olmalıdır. 
 

EMO Samsun Şubesi Yönetim kurulu  

29 Aralık 2017 

 

 

6.3. BROŞÜR - AFİŞ ÇALIŞMALARI
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6.4. BASINDA ŞUBEMİZ
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NOTLAR
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NOTLAR NOTLAR
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NOTLAR


