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 11 Mart 2015 
SONU GELMEYEN FELAKETİN ADI BUGÜN FUKUŞİMA! 
2011 yılında 11 Mart’ta Japonya’da deprem ve tsunaminin ardından yaşanan Fukuşima Nükleer 
Felaketi’nin 4. yılı nedeniyle Samsun Nükleer Karşıtı Platformu olarak şubemizde basın 
açıklaması yapılmıştır. (EK-35) 

 31 Mart 2015 
NÜKLEER HARAKİRİYE HAYIR! 
Şubemiz Başkanı Mehmet ÖZDAĞ Samsun Nükleer Karşıtı Platform adına gerçekleştirdiği basın 
açıklamasıyla, Fukuşima’da yaşanan felakete dikkat çekerek, TBMM’ye, Japonya ile yapılan 
Sinop’ta nükleer santral kurulmasına ilişkin uluslararası anlaşmanın yasalaştırılmaması 
çağrısında bulunmuştur. (EK-36) 

 24 Mayıs 2015 
DÜNYADA NÜKLEERE YER YOK  
Nükleer Karşıtları olarak İstanbul, Ankara, Mersin, Sinop, İğneada, Samsun, Batman, 
Diyarbakır, Kıbrıs, Yunanistan ve Gürcistan’da “Dünyada nükleere yer yok” demek için TMMOB 
Samsun IKK olarak basın açıklaması yapılmıştır. (EK-37) 

 12 Haziran 2015 
TÜRKİYE ENERJİDE ZAM ŞAMPİYONU OLDU 
Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Enerjide Zam Şampiyonu Oldu başlıklı basın 
açıklaması yapılmıştır. (EK-38) 

 29 Haziran 2015 
Merzifon Suluova ilçesi sınırında 300 MW gücünde yapımı planlanan yerli kömürle çalışacak 
termik santral için Çevre Şehircilik Bakanlığında yapılacak İnceleme Değerlendirme Komisyonu 
Toplantısı öncesi Merzifon Çevre Platformu MERÇEP kitlesel basın açıklaması yaparak yöre 
halkının kirli yatırıma karşı tepkisini dile getirmiştir. 

 1 Temmuz 2015 
AKP`DEN GİDERAYAK KAYIP VE KAÇAK RANTI 
Şubemiz Başkanı Mehmet Özdağ tarafından; “elektrik birim fiyatları düşmesine rağmen Kayıp 
ve Kaçak Bedelleri Zamlandırıldı, elektrik dağıtım şirketlerine vatandaşın cebinden ve devlet 
hazinesinden kaynak aktarımı sağlandı” konulu basın açıklaması yapılmıştır. (EK-39) 

 2 Temmuz 2015 
2 Temmuz 1993 te Sivas‘ta yaşanan katliamı unutmadık unutturmayacağız. Emek ve Demokrasi 
Güçleri olarak Süleymaniye geçidinde toplanılıp Eğitim-Sen önüne yürünerek basın açıklaması 
ardından müzik dinletisi yapılmıştır. 

 19 Eylül 2015 
19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü Basın Açıklaması yapılmıştır.  
(EK-40) 

 2 Ekim 2015 
ELEKTRİK BİRİM FİYATLARI UCUZLADIĞI HALDE FATURALARA YANSITILMIYOR 
Şubemiz Başkanı Mehmet ÖZDAĞ tarafından; “elektrik birim fiyatları düşmesine rağmen yine 
vatandaşa yansıtılmadı. Özel elektrik dağıtım şirketlerine vatandaşın cebinden ve devlet 
hazinesinden kaynak aktarımı sağlandı” konulu basın açıklaması yapılmıştır. (EK-41) 

 11 Ekim 2015 
ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ VE İSYANDAYIZ! (EK-42) 

 13 Ekim 2015 
ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ VE İSYANDAYIZ! (EK-43) 

 28 Ekim 2015 
CUMHURİYET 92 YAŞINDA, TÜRKİYE SİYASAL KRİZDE, HALK AYDINLIK İSTİYOR 
Şubemiz adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÖZDAĞ tarafından “Cumhuriyet 92 Yaşında, 
Türkiye Siyasal Krizde, Halk Aydınlık İstiyor!” yazılı bir basın açıklaması yapılmıştır.  

 25 Kasım 2015 
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 
TMMOB Samsun İKK Kadın Komisyonu tarafından basın açıklaması yapılmıştır. (EK-44) 

 2 Aralık 2015 
10. TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU BAŞLIYOR (EK-45) 

 

6. EKLER

	 6.1.	ÖNEMLİ	YAZIŞMALAR

	 5.2.	ELEKTRONİK	ORTAM

 5.3. BÜLTEN

	 5.4.	BASINDA	EMO

TMMOB ve EMO Genel Merkez basına açıklamaları ve Şubemizin basın açıklamaları,
Çeşitli kurum ve kuruluş haberleri, 
Şubemiz etkinliklerinin tümü,
Önemli üye haberleri,
Elektronik ortamda (e-posta, Kısa Mesaj Servisi)  Üyelere ve ilgili görülen kurum ve kuruluşlara duyurulmuştur. 
Ayrıca http://emo.org.tr altında yeralan şube web sayfamız, (http://samsun.emo.org.tr) Odamızın, 
Şubemizin, TMMOB’nin, Ülkemizin ve üyelerimizin gündemiyle eş zamanlı olarak güncellenmektedir.

Haziran 2014 - 15.1 sayılı, Aralık 2014 - 15.2 ve Aralık 2015 - 15.3 sayılı Şubemiz Bültenleri çıkarılmıştır.
Yayın Komisyonumuz ile birlikte yapılan çalışmalarla 2014 ve 2015 Şube takvimleri hazırlanmıştır.

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

Radyo ve TV Yayınları :
Yerel Medyanın EMO politikaları doğrultusunda sesimizi ve etkinliklerimizi duyurması konusunda çalışmalar 
yapılmıştır.
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30/01/2014 
Sayı   : Sam-KUR02-97     
Konu : Takvim  hk.  
 
 
 
 
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
SAMSUN 
 
 

 

 

Enerji Verimliliği ve Basit yollardan Enerji Tasarrufu hakkında ilköğretim 
öğrencilerinin çizdiği resimlerden Kocaeli Şube tarafından hazırlanan ekteki 
takvimlerin Müdürlüğünüz bünyesindeki İlköğretim Okullarında dağıtılması 
hususunda gereğini arz ederiz. 

 

 

Yönetim Kurulu Adına 
     Mehmet Özdağ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 
 
Ek: 2014 takvimi 
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30/01/2014 
Sayı   : Sam-KUR02-97     
Konu : Takvim  hk.  
 
 
 
 
 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
SAMSUN 
 
 

 

 

Enerji Verimliliği ve Basit yollardan Enerji Tasarrufu hakkında ilköğretim 
öğrencilerinin çizdiği resimlerden Kocaeli Şube tarafından hazırlanan ekteki 
takvimlerin Müdürlüğünüz bünyesindeki İlköğretim Okullarında dağıtılması 
hususunda gereğini arz ederiz. 

 

 

Yönetim Kurulu Adına 
     Mehmet Özdağ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 
 
Ek: 2014 takvimi 
 
 
 

 

 
02/06/2014 

Sayı   : Sam-KUR02-387     
Konu : Yapı Ruhsatları hk.  
 
 
 
T.C. 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 
SAMSUN 
 

Bildiğiniz üzere ,01.06.2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmasına 
Dair Yönetmeliğin  42. Maddesi ile getirilen düzenlemeyle,57. Maddenin on 
dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi olan “İdareler sorumluluk alan Mimar ve 
Mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin belgeleri her ayın ilk haftası içinde ilgili 
meslek odalarına bildirir” ibaresi çıkartılmıştır. 

Ancak 15 08.2012 tarih ve 2385 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Ruhsatları ve 
Yapı Kullanma İzin Belgeleri Kullanılmasına ilişkin Mecburi Standart Tebliği ekinde 
yer alan TS8737 Yapı Ruhsatı ve TS10970 Yapı Kullanma İzin Belgesine ait 
açıklamalar sayfasında aynen; “Yapı inşaasına başlanıldığında ruhsat formunun  
inşaata başlama tarihi de işlenerek bu tarihten itibaren onaylı birer örneği bir 
ay içinde ilgili meslek odalarına gönderilecektir.” denildiği ve bu durumda Yapı 
Ruhsatları ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin birer örneğinin Meslek Odalarına 
gönderilmesi gerektiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü tarafından ekteki yazı örneği ile  İstanbul Belediyesi, Sultangazi 
Belediyesi, Çatalca Belediyelerine göndermiştir.  

Yukarıda açıkladığımız Tebliğ ve ekte sunduğumuz Çevre Şehircilik Bakanlığı, 
Mesleki Hizmetler Müdürlüğünün yazıları doğrultusunda konunun araştırılması, 
uygun bulunduğu taktirde Samsun İli dahilindeki tüm  belediyelere dağıtımının 
yapılarak Yapı Ruhsatları ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin bir örneğinin Meslek 
Odalarımıza gönderilmesini sağlamanızı saygılarımızla arz ederiz.                                                              

 

Yönetim Kurulu Adına                           
    Mehmet Özdağ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 

 
 
Eki: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı 
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07/11/2014 

Sayı   : Sam-55-705 
Konu : Periyodik Kontroller   hk. 
 
 
Sn.  
 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 6235 sayılı yasa ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı kamu kurumu niteliğinde bir meslek odasıdır. Odamız; işçi 
sağlığı ve güvenliği kapsamının yanı sıra tüm ev ve iş yerlerinde her türlü elektrik 
tesislerinde can ve mal güvenliğinin sağlanmasını teminen meslek alanımıza giren 
konularda kamusal anlayışla hizmetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda; 
1.   30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kuvvetli 
Akım Tesisleri Yönetmeliğinin “Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışmak” başlıklı 60. 
Maddesinde; 
“Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik 
mühendisi olmalıdır. 154 kV ve daha büyük kuvvetli akım tesislerinde (uzaktan 
kumanda edilen TM’ ler hariç) işletme sorumlusu olarak en az bir elektrik mühendisi 
bulundurulmalıdır. Bu mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, 
tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme 
için uyulması gereken kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz 
konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır. Kuvvetli akım tesislerinde 
yapım, bakım ve işletme esnasında işi yapan elemanın kişisel hatalarından oluşacak 
kazalarda bu mühendise hukuki sorumluluk yüklenemez.”  
Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yayımlanan YG Elektrik Enerjisi Satışına 
ilişkin Perakende Satış Sözleşmesinin 5. Maddesinde ise 
“Müşterinin özel trafolu olması halinde, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinin 
60. maddesi hükmü ve buna ilişkin şirketçe çıkarılmış uygulama talimatları 
doğrultusunda sorumlu elektrik mühendisi ile işletme sorumluluğu hizmet sözleşmesi 
imzalar ve bu sözleşmeyi her yıl yenileyerek Şirkete ibraz eder.”  
2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında İş Ekipmanlarının Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontroller ile ilgili 
Hususlar 2. 3. Tesisatlar Bölümünde Yıllık yapılacak Kontroller kısmındaki Elektrik Tesisatı, 
Topraklama Tesisatı ve Paratonerlerin yıllık periyodik kontrollerinin Elektrik Tesislerinde 
Topraklamalar, Kuvvetli Akım ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmelikleri ve TS EN 60079 
standardında belirtilen hususlara göre yaptırılması hükümleri yer almaktadır. 
 
Yukarıda belirtilen kontrollerin yapılması ve raporlanması Odamızca, belirlenen en az ücret 
yönetmeliklerine göre yerine getirilmekte olup; Şubemize e-posta yoluyla 
samsun@emo.org.tr adresinden, bizzat 0 362 2311977 nolu telefonu arayarak veya 0 362 
2315131 nolu faxımızdan ulaşabilirsiniz.  
Her şeyin güzel olduğu, kazasız ve arızasız günler dileriz.  
Saygılarımızla. 
                                
 
        
 Yönetim Kurulu Adına                       
      Mehmet Özdağ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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EK-1 
 
 

BASINA ve KAMUOYUNA 
İktidarın İnterneti Denetim Altında Tutma ve Erişimi Engelleme İsteği, 
Elektronik Ortamda Verilen Hizmetlerin Güvenliğini Tehdit Ediyor… 

İNTERNET`E SANSÜR ÇIĞIRINDAN ÇIKTI ! 
5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" 23 Mayıs 2007′de, dünyaya örnek olmak hedefiyle 
çıkmıştı. Şu andaki haliyle, büyük ölçüde yargının devre dışı kalarak idari bir kadronun yasaklama 
yetkisini kullanması sonucunda bugün İnternette kaç tane web`in yasaklandığı/sakıncalı bulunduğu 
bilgisi bir devlet sırrı gibi saklanmaktadır. Sivil toplumun tespit edebildiği sayı 40000 (kırkbin)`in çok 
üzerindedir. Bu yasaya dayanarak geçmişte youtube ve google.com`un yasaklandığını da hatırlatmak 
isteriz. 
Mevcut haliyle bile konuyla ilgili uzmanların, demokratik kitle örgütlerinin yoğun eleştirilerini almış 
ve aleyhinde AİHM kararı olan 5651 nolu yasa; TBMM`de görüşülen Torba Yasa kapsamında Internet 
sansürünü daha da derinleştirecek ve İnternetin denetimini kurumsallaştıracak şekilde 
değiştiriliyor. 
Kamuoyunda "İnternet`e sansür" olarak bilinen Torba Yasa içine konulan düzenleme ile İnternet 
üzerinden yapılan iletişime ciddi darbe vurulacak. 
"Alternatif erişim yolları" gibi tam olarak tariflenmemiş tanımlar ileride geri dönülmez zararlara 
sebep olabilir. 
Örnek olarak; 5651 sayılı`da öngörülen değişiklik ile Erişim Sağlayıcının tarif edildiği 6. Madde`de 
yer alan "teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde" ibaresi çıkarılmaktadır. Bugüne kadar 
"hukuka aykırı içeriğin" engellenmesi noktasında erişim sağlayıcının görevi teknik imkanlar denilen IP 
adresi ve DNS kaydı üzerinden engelleme yöntemleri ile sınırlı idi. Kanun eğer kabul edilirse 6. 
Madde`ye eklenen  "ç) Erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim 
yollarını engelleyici tedbirleri almak" biçiminde yazılan ucu açık düzenleme ile yurtdışı DNS 
sunucuları üzerinden kişilerin erişimini de engelleyebilecek, sadece bununla kalmayacak VPN (Sanal 
Özel Ağ-Virtual Private Network) veya SSL (Güvenli Giriş Katmanı- Secure Socket Layer), Proxy (Vekil 
Sunucu) gibi alternatif yollarla erişimin sağlanmasının da engellenmesi öngörülmektedir. Bu izleme-
engelleme çalışmaları ile; 

1. İnternet`in doğası gereği yapılan DNS sorguları da engelleneceğinden, yurt genelindeki sistemlerde 
anormalliklere ve erişim sıkıntılarına yol açılacaktır. 

2. VPN veya SSL doğası gereği hizmet alan ile hizmet veren arasında güvenli bir tünel oluşturan ve 
verilerin bu tünel içerisinden şifrelenmiş olarak akmasını sağlayan yöntemlerdir. SSL trafiği 
bankacılıktan, e-posta erişimine kadar birçok noktada kullanılan bir yöntemdir. Şifrelenmiş 
paketlerin açılması, içeriğin incelenmesi gibi bir yöntem uygulanırsa bankacılık işleminden, e-posta 
haberleşmesine tüm bu işlemler tartışmalı, kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen işlemlere 
dönüşecektir. Özel hayatın gizliliği, kişisel bilgilerin güvenliği ve elektronik ortamda ticari 
işlemlerin güvenliği konusunda ciddi zafiyet yaratılmış olacaktır. 

3. Tüm bu izleme, engelleme ve tutulan kayıtların uzun süre saklanması zorunluluğunun dolaylı sonucu 
olarak da; İnternet Servis Sağlayıcılarına çok büyük alt yapı maliyetleri yükleyecek bu dainternet 
kullanım ücretlerinde artışa sebep olacak, internete erişim ve içerik geliştirme yönündeki yenilikçi 
yatırımların kısılmasına sebep olacaktır. 
 
Internet`te erişim engelleme veya içerik çıkarma konusunda evrensel çerçeve nefret suçları ve 
çocuk istismarıdır. Bu suçların haricinde Internet`e müdahale etmek, kontrol altına almaya çalışmak 
çözüm değil, daha büyük problemler getirmektedir. Değişikliğin öngördüğü şuç türleri çok geniştir ve 
bununla mücadele için seçilen filtreleme yöntemleri toptan gözetim getirmektedir. 
Yasa değişikliğinin zamanlaması manidar! 
İnternet üzerinden kaset savaşlarının yaşandığı bir dönemde hazırlanan bu kanunun, seçime gidene 
kadar istenmeyen her siteyi 4 saatte kapatabilmenin dışında bir amacı yoktur. Günü kurtarmak, 
anlık olarak ihtiyacı karşılamak adına hazırlanmış, hatta uygulanma imkanı bile olmayan maddeler 
içeren bu düzenlemeye "evet" demek; İnternet erişiminde geri dönülemeyecek zararlara ortak olmak 
demektir. 
İnternet ekosistemi ciddi zarar görecek! 
TBMM`de görüşülen düzenleme kabul edilirse; İnternet kullanıcılarında oluşacak bankacılık, alışveriş 
vb. güvenli işlemlere erişimlerinin izleniyor olduğu kaygısı, kullanım alışkanlıklarını olumsuz 

	 6.2.	BASIN	AÇIKLAMASI	METİNLERİ
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etkileyecek, sisteme olan güveni sarsacaktır. Tüm ekonominin çarklarının hızlı bir şekilde bilgi ve 
güvene dayalı dönmesini sağlayan, ivme kazandıran İnternet Ekosistemi için bu güveni yeniden 
oluşturmak çok zor olacaktır.  
Kamu yararına bilimi ve tekniği kullanmayı temel alan Meslek Odası olarak, milletvekillerimizi, 
zaten sınırlı olan iletişim özgürlüğünün daha da kısıtlanarak halka fatura edilmesine izin vermemeye 
çağırıyoruz. 
Çözüm; İnternet kullanımı için başta aileler olmak üzere tüm yurttaşların bilincinin arttırılmasıdır. 
Hak ve özgürlüklerin korunduğu, ilgili tüm tarafların katkısıyla pozitif bir düzenleme ile yasakçı 
reflekslerden kurtulmuş, insana güvenen, fikir ve ifade özgürlüğünü temel alan, farklı ve aykırı 
düşünceleri yeşerten, bir toplum yaratmaya çalışmaktır. 
 
Saygılarımızla. 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU 
5 Şubat 2014 
 
 
 
EK-2 

BASINA VE KAMUOYUNA 
Günümüz Türkiye’sinde kadınlara yönelik şiddet artmıştır.  
Bunu zaman zaman fiziksel, zaman zaman da psikolojik şiddet şeklinde görebiliriz. 
Örneğin; üç çocuk dayatması, kürtaj meselesi, düşük ücret gibi uygulanan politikalar ile kadınların iş 
hayatından uzaklaştırılması hedeflenmektedir. Pek çok kadın evlenip çocuk sahibi olduğunda işini 
kaybetmekte veya bırakmak zorunda kalmaktadır. Bu sebeple, zaten erkeklerin hakimiyetinde olan 
mühendislik alanında faaliyet gösteren kadınların işi giderek zorlaşmaktadır. 
“Elektrik Mühendisliği erkek işidir.” 
Bu klişenin, oluşturulmaya çalışılan ön yargıların, kadınların dışarıda bırakılmak istendiği olumsuz 
çalışma koşullarının önüne geçmek, mühendis olmak isteyen kadınları yüreklendirmek, çalışma 
hayatında yaşadığımız problemlere çözümler üretip fikir birliği yapmak, varlığımızı daha da 
güçlendirmek üzere meslektaşlarımızla söyleşiler düzenlemekteyiz. 
Kadın mühendisler pek çok konuda sıkıntı yaşamaktadır. Örneğin şantiyeler adeta mahalle 
kıraathanelerine dönüştürülmüştür. Dolayısıyla bu ortamda kadınların varlığı erkek çalışanlarda 
rahatsızlık uyandırmakta, zaman zaman istenilmediğimiz açıkça ifade edilmektedir. Yine kadınların 
bu işlerden anlamayacağı, mesleki anlamda yetersiz oldukları en basit tabirle bir tornavidanın bile 
kadının eline yakışmadığı yaygın kanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz meslektaşlarımızın bilgi ve 
becerileri ile yılmadan mücadele ederek bu zorlukların üstesinden geleceğine inanmaktayız.  
“Mühendis Emeği” toplumun her alanında; binalar, yollar, barajlar, madenler, su-elektrik-telefon-
doğalgaz şebekeleri, sanayi ürünleri, bilgisayarlar, iletişim ağları gibi her alan ve üründe yer 
almaktadır. Modern toplumun inşası, yaşatılması ve devamlılığının sürdürülmesi ile ilgili her şeyin 
temelinde “Mühendislik Bilimi” yer almaktadır. Bu alanların, toplumun yarısını dışarıda bırakacak 
şekilde örgütlenmesi toplumun dışarıda bırakılan yarısı için eşitsizlik, haksızlık sayılabileceği gibi, 
geneli için de bir kayıp olacaktır. “Kadın Bakış Açısının”,  “Mühendislik Uygulamalarına” 
yansımaması toplumun bir kaybıdır.  
Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak görevimiz oluşturulan Kadın Komisyonu vasıtasıyla 
kadınlara uygulanan mobbinge karşı mücadele etmek, meslektaşlarımızın sorunlarına çözümler 
üretmek, karşılaştıkları zorluklar karşısında onlara destek olmaktır. Ayrıca çalışma hayatında kadın 
mühendislerin yerini sağlamlaştırmak, bilgi ve becerilerini gösterme fırsatı yaratmak ve Kadın Bakış 
Açısının Mühendislik Uygulamalarındaki olumlu ve verimli yansımalarını göstermektir. 
Saygılarımızla, 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ          
KADIN KOMİSYONU-24.02.2014 
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etkileyecek, sisteme olan güveni sarsacaktır. Tüm ekonominin çarklarının hızlı bir şekilde bilgi ve 
güvene dayalı dönmesini sağlayan, ivme kazandıran İnternet Ekosistemi için bu güveni yeniden 
oluşturmak çok zor olacaktır.  
Kamu yararına bilimi ve tekniği kullanmayı temel alan Meslek Odası olarak, milletvekillerimizi, 
zaten sınırlı olan iletişim özgürlüğünün daha da kısıtlanarak halka fatura edilmesine izin vermemeye 
çağırıyoruz. 
Çözüm; İnternet kullanımı için başta aileler olmak üzere tüm yurttaşların bilincinin arttırılmasıdır. 
Hak ve özgürlüklerin korunduğu, ilgili tüm tarafların katkısıyla pozitif bir düzenleme ile yasakçı 
reflekslerden kurtulmuş, insana güvenen, fikir ve ifade özgürlüğünü temel alan, farklı ve aykırı 
düşünceleri yeşerten, bir toplum yaratmaya çalışmaktır. 
 
Saygılarımızla. 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU 
5 Şubat 2014 
 
 
 
EK-2 

BASINA VE KAMUOYUNA 
Günümüz Türkiye’sinde kadınlara yönelik şiddet artmıştır.  
Bunu zaman zaman fiziksel, zaman zaman da psikolojik şiddet şeklinde görebiliriz. 
Örneğin; üç çocuk dayatması, kürtaj meselesi, düşük ücret gibi uygulanan politikalar ile kadınların iş 
hayatından uzaklaştırılması hedeflenmektedir. Pek çok kadın evlenip çocuk sahibi olduğunda işini 
kaybetmekte veya bırakmak zorunda kalmaktadır. Bu sebeple, zaten erkeklerin hakimiyetinde olan 
mühendislik alanında faaliyet gösteren kadınların işi giderek zorlaşmaktadır. 
“Elektrik Mühendisliği erkek işidir.” 
Bu klişenin, oluşturulmaya çalışılan ön yargıların, kadınların dışarıda bırakılmak istendiği olumsuz 
çalışma koşullarının önüne geçmek, mühendis olmak isteyen kadınları yüreklendirmek, çalışma 
hayatında yaşadığımız problemlere çözümler üretip fikir birliği yapmak, varlığımızı daha da 
güçlendirmek üzere meslektaşlarımızla söyleşiler düzenlemekteyiz. 
Kadın mühendisler pek çok konuda sıkıntı yaşamaktadır. Örneğin şantiyeler adeta mahalle 
kıraathanelerine dönüştürülmüştür. Dolayısıyla bu ortamda kadınların varlığı erkek çalışanlarda 
rahatsızlık uyandırmakta, zaman zaman istenilmediğimiz açıkça ifade edilmektedir. Yine kadınların 
bu işlerden anlamayacağı, mesleki anlamda yetersiz oldukları en basit tabirle bir tornavidanın bile 
kadının eline yakışmadığı yaygın kanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz meslektaşlarımızın bilgi ve 
becerileri ile yılmadan mücadele ederek bu zorlukların üstesinden geleceğine inanmaktayız.  
“Mühendis Emeği” toplumun her alanında; binalar, yollar, barajlar, madenler, su-elektrik-telefon-
doğalgaz şebekeleri, sanayi ürünleri, bilgisayarlar, iletişim ağları gibi her alan ve üründe yer 
almaktadır. Modern toplumun inşası, yaşatılması ve devamlılığının sürdürülmesi ile ilgili her şeyin 
temelinde “Mühendislik Bilimi” yer almaktadır. Bu alanların, toplumun yarısını dışarıda bırakacak 
şekilde örgütlenmesi toplumun dışarıda bırakılan yarısı için eşitsizlik, haksızlık sayılabileceği gibi, 
geneli için de bir kayıp olacaktır. “Kadın Bakış Açısının”,  “Mühendislik Uygulamalarına” 
yansımaması toplumun bir kaybıdır.  
Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak görevimiz oluşturulan Kadın Komisyonu vasıtasıyla 
kadınlara uygulanan mobbinge karşı mücadele etmek, meslektaşlarımızın sorunlarına çözümler 
üretmek, karşılaştıkları zorluklar karşısında onlara destek olmaktır. Ayrıca çalışma hayatında kadın 
mühendislerin yerini sağlamlaştırmak, bilgi ve becerilerini gösterme fırsatı yaratmak ve Kadın Bakış 
Açısının Mühendislik Uygulamalarındaki olumlu ve verimli yansımalarını göstermektir. 
Saygılarımızla, 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ          
KADIN KOMİSYONU-24.02.2014 

EK-3 
 

HER 3 MART’TA; “ İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURUN” DİYORUZ  
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu; insan odaklı bir mesleğin uygulayıcılarının örgütü olan TMMOB’nin 
önemli çalışma alanlarından, mücadele alanlarından birini oluşturmaktadır.  Konunun önemine bir 
kez daha dikkat çekmek amacıyla 42. Olağan Genel Kurulumuzda, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak 
Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldönümü, "İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü" olarak kabul edilmiştir. 
  
Öncelikle 3 Mart 1992 tarihinde yaşamını kaybeden 263 maden işçisi ile birlikte son yıllarda Balıkesir 
Dursunbey’de biri maden mühendisi, 13 maden işçisini; Bursa Kemalpaşa’da yaşamını yitiren 19 
maden işçisini, İstanbul Tuzla’da, Davutpaşa’da, Ankara Ostim’de, Zonguldak Karadon’da, Maraş 
Elbistan’da, İstanbul Esenyurt’ta ve saymakla bitiremeyeceğimiz iş cinayetlerinde yaşamını 
kaybeden emekçileri saygıyla anıyoruz. 
  
İşçi sağlığı ve iş güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından 
biridir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve 
ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunmaktadır.  
  
ILO rakamlarına göre; bugünün dünyasında her 15 saniyede bir işçi, iş kazaları veya meslek 
hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her gün yaklaşık 6 bin 300 kişi iş kazası veya meslek 
hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık olarak 360 bin kişi iş kazası, 1 
milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir. Her yıl 270 milyon iş 
kazası meydana gelmekte ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Her yıl, 
çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde, zehirli maddelerden dolayı 651 bin işçi yaşamını 
yitirmektedir. 
  
Ülkemiz açısından durum oldukça vahimdir. Ülkemizde her gün ortalama 176 iş kazası olmakta, 3 
emekçi yaşamını kaybetmekte ve 5 emekçi iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir. Bu nedenle 
ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci, 
dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. 
  
Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin 
azalması, esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma 
ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması; sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk 
işçi çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki yanlışlıklar iş cinayetlerinin nedenleri arasındadır. 
  
Bir kere daha söylüyoruz: işçi sağlığı ve iş güvenliğinde temel amaç; çalışanların sağlığına zarar 
verebilecek hususların önceden belirlenerek gereken önlemlerin alınması, iş kazası geçirmeden, 
meslek hastalıklarına yakalanmadan, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarının sağlanması, 
çalışanların ruhsal ve bedensel bütünlüğünün korunması olmalıdır. 
  
İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili şartları sağlamak işverenin öncelikli ödev ve sorumluluğudur. 
Çalışanlar da bu doğrultuda alınan tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. İlgili düzenlemeleri 
hazırlamak ve uygulanmasını denetlemek ise elbette devletin görevidir. Bu ise ancak tarafların 
uzlaşma içerisinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemine inanmaları ile mümkündür. 
Ne yazık ki, yeni çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da sorunun merkezine inen ve 
ona göre çözümler üreten bir yasa değildir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş cinayetleri ve 
ölümler artarak devam etmektedir. 
  
2002 yılında yenilenen İş Kanunu’nda 50’den fazla devamlı işçi çalıştıran sanayiden sayılan 
işyerlerinde iş güvenliği mühendisi ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunlu hale getirilmiştir. AKP, bu 
yasanın uygulama yönetmeliği ile iş güvenliği mühendisi ve işyeri hekimini danışman statüsüne 
indirgeyerek işyerlerinin devamlı kontrolünü engellemiştir. Bu yönetmelik yargıdan dönünce İş 
Yasası’nda, ÇASGEM ve Bakanlık Teşkilat Yasası’nda torba kanunlarla değişiklik yapmıştır. Bu 
yasalara dayanılarak çıkarılan yönetmelikler de yargıdan dönünce, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nı 
TMMOB ve bağlı odaların tüm itirazlarına rağmen yasama organından geçirmiştir. İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası’ndan işveren ve devlet sorumsuzluğu çıkmıştır. Devletin bu alandaki denetleme 
görevi, tıpkı toprak gibi, su gibi, enerji gibi özelleştirilmiştir. 
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Bu yasa ve yönetmeliklerle işyerlerinde çalışan insanların sağlık ve güvenliğini koruyacak, devamlı ve 
devlet gözetiminde bir denetleme olması beklenirken AKP, Devletin elini bu alandan çekerek özel 
sektöre bir pazar alanı açmıştır. Eğitimli mühendis ve hekimi eğitme adı altında özel eğitim 
kurumları açtırarak, burada bir sektör yaratmıştır. OSGB’ler adı altında özel kurumlar oluşturarak 
mühendis ve hekimleri kiralık işçi konumuna getirmiş, iş yerlerini denetleyecek mühendis ve 
hekimlerin bağımsız çalışmasını engellemiştir. Kendisi güvencesiz, kiralık işçi olan mühendis ve 
hekimler kendini koruyamazken, diğer işçilerin güvenliğini ve sağlığını nasıl koruyacaklardır? AKP’nin 
ortaya çıkardığı ve uyguladığı mevzuat aldatmacadır, insan hakları ihlalinin kılıfıdır. 
  
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. 
  
Oysa her zaman söylediğimiz gibi; iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne 
geçilebilmesi için işyerlerinde "önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği" anlayışı yerleştirilmelidir. 
Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve 
ikincil mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili 
bakanlıktır. 
  
Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin 
durdurulması için mücadele etmek, kendini emekten yana konumlandıran TMMOB’nin tarihi 
görevidir. Bu görevi yerine getirme bilinciyle TMMOB; iş cinayetleri ve işçi ölümlerini ülkemizin 
sosyo-ekonomik ve demokrasi sorunları ile birlikte bir bütün olarak ele almakta, insanca çalışma 
koşullarının oluşturulmasını insanca yaşama hakkı ve talepleri ile birleştirerek sorunun çözümü için 
yapılabilir, gerçekçi önermelerde bulunmaktadır. 
  
Siyasi iktidar TMMOB’nin ve bağlı odalarının sözünü dinlemek, algılamak ve daha önemlisi hayata 
geçirmek zorundadır. 
  
İş cinayetleri kader değildir! İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın! 
Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun! 
  
TMMOB  
Samsun İl Koordinasyon Kurulu 
3 Mart 2014 
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BASINA VE KAMUOYUNA 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadın dayanışması ve mücadelesinin simgesidir. 
Erkeklere kolaylıkla sunulan imkanlara ulaşmak için, kadınlar ekstra çaba sarfetmeli hatta önlerine 
konulan engelleri aşmalıdır. Toplumun yapı taşı aileden başlayarak kadınlar erkeklerin yanında 
ezilmiş, erkeklerin günlük yaşantılarını devam ettirmek için yerine getirmeleri gereken 
sorumluluklar dahi kadınlara yüklenmiştir. Yani, erkek ve kadın iş hayatında aynı süre çalışmakta 
fakat kadının mesaisi eve geldiğinde de devam etmektedir. Eşinin ve çocukların bakımını yapmak 
kadının ödevidir. Erkek ise ancak ev işlerine yardımcı olmakta, asıl sorumluluk kadına kalmaktadır. 
Yıllarca bu yükün altında ezilen kadınlar bilimsel ve teknolojik alanlarda potansiyellerini tam olarak 
açığa çıkaramamaktadır. 
 Günlük yaşamda kadının işi bu denli zorken toplumda muhafazakarlığın yükselmesi kadınların 
özgürlüklerini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Kadınlara bedenlerinden utanmaları, hamileliklerini 
gizlemeleri, kendilerini erkeklerle eşit seviyeye koymamaları öğütlenmektedir. Örneğin bir bakan 
kıyafetini münasip bulmadığı bir sunucunun işine son verilmesini salık vermekten imtina 
etmemektedir. Tecavüz sanıklarına mahkemelerden tahliye kararı çıkarken suç yine kadınların 
üzerine atılmaktadır. Bingöl ‘de 8 kişi tarafından tecavüze uğrayan bir kız çocuğuna ağır bedeller 
ödettirilmektedir. Hükümet her sıkıştığında gündemi değiştirmek uğruna kadınlar üzerinden yaptığı 

siyaseti kısır bir döngüye dönüştürürken; bu politikalar sonucunda kadın cinayetleri, tecavüzler ve 
çocuk gelinlerin sayısı günden güne artmaktadır. 

 Nedense, bütün bunlar yaşanırken erkek hegemonyasında ki ülkemizde kadınlar hep suçlu 
olan taraf olarak işaret edilmektedir. Oysa bugün ülke yönetiminde kadınlar söz sahibi olsaydı 
kuşkusuz Türkiye daha yaşanılır bir yer olur, barışçıl politikalar güdülür, şiddet ve cinayetler azalır, 
komşu ülkelerle olumlu ilişkiler kurulur, savaş çığlıkları yükselmezdi. Maalesef önümüzde ki seçimde 
de kadın adayların sayısı yetersizdir.  

Kadınların her platformda eşit temsil edilmesini, kadın cinayetlerinin son bulmasını ve 
kamuoyu vicdanını yaralayan davalarda bir an önce adaletin sağlanmasını talep ediyoruz.  

TMMOB çatısı altında kadına yönelik her türlü şiddete karşı olduğumuzu ve sonuna kadar bu 
düşüncemizin arkasında olacağımızı her platformda duyurmaya devam edeceğiz. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun ! 
 
TMMOB  
Samsun İl Koordinasyon Kurulu      
07.03.2014 
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NÜKLEER SANTRAL KARŞITLARI ÇERNOBİL FACİASININ YIL DÖNÜMÜNDE  
TÜRKİYE’ NİN 

HER YERİNDEN SİNOP HALKIYLA BULUŞMAYA GELİYOR… 
YAĞMA YOK..! NÜKLEERCİ LOBİLERİN OYUNU BOZULACAK… 

NE SİNOP’TA NE DE;  MERSİN-AKKUYU’DA; NEDE TÜRKİYENİN BİR BAŞKA YERİNDE 
NÜKLEER SANTRAL KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ…!!! 

Ülkemizde ve Dünyada Nükleer Santral İstemiyoruz Diyenler..! 
Nükleerci Lobilerin güdümündeki AKP Hükümetinin Nükleer Santral kurma girişimlerine 
karşı;  Sinop Uğur Mumcu Meydanında bir kez daha yüreklerimizi ortaklaştırmak, seslerimizi dosta 
düşmana karşı daha gür bir şekilde haykırmak için Çernobil Faciasının   28. yıl dönümünde; 26 Nisan 
da Sinop’ ta olacağız.. 
 
Bilimsel ve toplumsal tepkileri görmezden gelerek, çalakalem hazırlanan yasa ve yönetmeliklerle 
nükleer santral yaptırmaya kalkışan AKP Hükümeti; hükümetler arası anlaşmalarla nükleer santral 
yapma projesini halkın olmadığı kapalı kapılar arkasında sürdürmeye devam etmektedir. Fukuşima 
da gerçekleşen nükleer santral kazasını; “tüp gaz patlaması” ve “uçak kazası” ile benzeştirerek 
halkımızı yanıltmaya/ kandırmaya çalışmaktadır. 
Bizler Unutmadık, Unutmayacağız..!  
Çernobil kazası ile yaşamını yitiren insanlar, kullanılamayan binlerce kilometre tarım alanları, 
kirlenen yer altı ve yer üstü kaynakları ve insanlar üzerinde sonuçları bugün süren ve gelecekte de 
devam edecek olan sağlık trajedileriyle dolu bir yaşam unutturulmak isteniyor. 
Nükleer santrallerin en önemli sorunlarından biri olan radyoaktif atıklar, çözümsüz ve yalnızca bu 
günü değil, geleceğimizi de tehdit eden en önemli sorunlardan biridir. Nükleer enerjinin riskleri 
bütün dünyaca kabul edilmiş ve başta Almanya, Avusturya, İtalya, İspanya, Belçika gibi ülkeler 
olmak üzere birçok ülke nükleer enerjiden vazgeçtiğini açıklamıştır. Henüz dünyanın hiçbir 
bölgesinde, nükleer atıkların saklanması için lisanslı son depolama alanı bulunmamaktadır. Bu 
atıkların getireceği milyarlarca dolarlık ek maliyetler,   nükleer lobicilerce hiç dile 
getirilmemektedir. Sadece Çernobil’de değil, Japonya’da da meydana gelen kazalar, nükleer 
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Bu yasa ve yönetmeliklerle işyerlerinde çalışan insanların sağlık ve güvenliğini koruyacak, devamlı ve 
devlet gözetiminde bir denetleme olması beklenirken AKP, Devletin elini bu alandan çekerek özel 
sektöre bir pazar alanı açmıştır. Eğitimli mühendis ve hekimi eğitme adı altında özel eğitim 
kurumları açtırarak, burada bir sektör yaratmıştır. OSGB’ler adı altında özel kurumlar oluşturarak 
mühendis ve hekimleri kiralık işçi konumuna getirmiş, iş yerlerini denetleyecek mühendis ve 
hekimlerin bağımsız çalışmasını engellemiştir. Kendisi güvencesiz, kiralık işçi olan mühendis ve 
hekimler kendini koruyamazken, diğer işçilerin güvenliğini ve sağlığını nasıl koruyacaklardır? AKP’nin 
ortaya çıkardığı ve uyguladığı mevzuat aldatmacadır, insan hakları ihlalinin kılıfıdır. 
  
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. 
  
Oysa her zaman söylediğimiz gibi; iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne 
geçilebilmesi için işyerlerinde "önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği" anlayışı yerleştirilmelidir. 
Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve 
ikincil mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili 
bakanlıktır. 
  
Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin 
durdurulması için mücadele etmek, kendini emekten yana konumlandıran TMMOB’nin tarihi 
görevidir. Bu görevi yerine getirme bilinciyle TMMOB; iş cinayetleri ve işçi ölümlerini ülkemizin 
sosyo-ekonomik ve demokrasi sorunları ile birlikte bir bütün olarak ele almakta, insanca çalışma 
koşullarının oluşturulmasını insanca yaşama hakkı ve talepleri ile birleştirerek sorunun çözümü için 
yapılabilir, gerçekçi önermelerde bulunmaktadır. 
  
Siyasi iktidar TMMOB’nin ve bağlı odalarının sözünü dinlemek, algılamak ve daha önemlisi hayata 
geçirmek zorundadır. 
  
İş cinayetleri kader değildir! İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın! 
Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun! 
  
TMMOB  
Samsun İl Koordinasyon Kurulu 
3 Mart 2014 
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BASINA VE KAMUOYUNA 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadın dayanışması ve mücadelesinin simgesidir. 
Erkeklere kolaylıkla sunulan imkanlara ulaşmak için, kadınlar ekstra çaba sarfetmeli hatta önlerine 
konulan engelleri aşmalıdır. Toplumun yapı taşı aileden başlayarak kadınlar erkeklerin yanında 
ezilmiş, erkeklerin günlük yaşantılarını devam ettirmek için yerine getirmeleri gereken 
sorumluluklar dahi kadınlara yüklenmiştir. Yani, erkek ve kadın iş hayatında aynı süre çalışmakta 
fakat kadının mesaisi eve geldiğinde de devam etmektedir. Eşinin ve çocukların bakımını yapmak 
kadının ödevidir. Erkek ise ancak ev işlerine yardımcı olmakta, asıl sorumluluk kadına kalmaktadır. 
Yıllarca bu yükün altında ezilen kadınlar bilimsel ve teknolojik alanlarda potansiyellerini tam olarak 
açığa çıkaramamaktadır. 
 Günlük yaşamda kadının işi bu denli zorken toplumda muhafazakarlığın yükselmesi kadınların 
özgürlüklerini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Kadınlara bedenlerinden utanmaları, hamileliklerini 
gizlemeleri, kendilerini erkeklerle eşit seviyeye koymamaları öğütlenmektedir. Örneğin bir bakan 
kıyafetini münasip bulmadığı bir sunucunun işine son verilmesini salık vermekten imtina 
etmemektedir. Tecavüz sanıklarına mahkemelerden tahliye kararı çıkarken suç yine kadınların 
üzerine atılmaktadır. Bingöl ‘de 8 kişi tarafından tecavüze uğrayan bir kız çocuğuna ağır bedeller 
ödettirilmektedir. Hükümet her sıkıştığında gündemi değiştirmek uğruna kadınlar üzerinden yaptığı 

siyaseti kısır bir döngüye dönüştürürken; bu politikalar sonucunda kadın cinayetleri, tecavüzler ve 
çocuk gelinlerin sayısı günden güne artmaktadır. 

 Nedense, bütün bunlar yaşanırken erkek hegemonyasında ki ülkemizde kadınlar hep suçlu 
olan taraf olarak işaret edilmektedir. Oysa bugün ülke yönetiminde kadınlar söz sahibi olsaydı 
kuşkusuz Türkiye daha yaşanılır bir yer olur, barışçıl politikalar güdülür, şiddet ve cinayetler azalır, 
komşu ülkelerle olumlu ilişkiler kurulur, savaş çığlıkları yükselmezdi. Maalesef önümüzde ki seçimde 
de kadın adayların sayısı yetersizdir.  

Kadınların her platformda eşit temsil edilmesini, kadın cinayetlerinin son bulmasını ve 
kamuoyu vicdanını yaralayan davalarda bir an önce adaletin sağlanmasını talep ediyoruz.  

TMMOB çatısı altında kadına yönelik her türlü şiddete karşı olduğumuzu ve sonuna kadar bu 
düşüncemizin arkasında olacağımızı her platformda duyurmaya devam edeceğiz. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun ! 
 
TMMOB  
Samsun İl Koordinasyon Kurulu      
07.03.2014 
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NÜKLEER SANTRAL KARŞITLARI ÇERNOBİL FACİASININ YIL DÖNÜMÜNDE  
TÜRKİYE’ NİN 

HER YERİNDEN SİNOP HALKIYLA BULUŞMAYA GELİYOR… 
YAĞMA YOK..! NÜKLEERCİ LOBİLERİN OYUNU BOZULACAK… 

NE SİNOP’TA NE DE;  MERSİN-AKKUYU’DA; NEDE TÜRKİYENİN BİR BAŞKA YERİNDE 
NÜKLEER SANTRAL KURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ…!!! 

Ülkemizde ve Dünyada Nükleer Santral İstemiyoruz Diyenler..! 
Nükleerci Lobilerin güdümündeki AKP Hükümetinin Nükleer Santral kurma girişimlerine 
karşı;  Sinop Uğur Mumcu Meydanında bir kez daha yüreklerimizi ortaklaştırmak, seslerimizi dosta 
düşmana karşı daha gür bir şekilde haykırmak için Çernobil Faciasının   28. yıl dönümünde; 26 Nisan 
da Sinop’ ta olacağız.. 
 
Bilimsel ve toplumsal tepkileri görmezden gelerek, çalakalem hazırlanan yasa ve yönetmeliklerle 
nükleer santral yaptırmaya kalkışan AKP Hükümeti; hükümetler arası anlaşmalarla nükleer santral 
yapma projesini halkın olmadığı kapalı kapılar arkasında sürdürmeye devam etmektedir. Fukuşima 
da gerçekleşen nükleer santral kazasını; “tüp gaz patlaması” ve “uçak kazası” ile benzeştirerek 
halkımızı yanıltmaya/ kandırmaya çalışmaktadır. 
Bizler Unutmadık, Unutmayacağız..!  
Çernobil kazası ile yaşamını yitiren insanlar, kullanılamayan binlerce kilometre tarım alanları, 
kirlenen yer altı ve yer üstü kaynakları ve insanlar üzerinde sonuçları bugün süren ve gelecekte de 
devam edecek olan sağlık trajedileriyle dolu bir yaşam unutturulmak isteniyor. 
Nükleer santrallerin en önemli sorunlarından biri olan radyoaktif atıklar, çözümsüz ve yalnızca bu 
günü değil, geleceğimizi de tehdit eden en önemli sorunlardan biridir. Nükleer enerjinin riskleri 
bütün dünyaca kabul edilmiş ve başta Almanya, Avusturya, İtalya, İspanya, Belçika gibi ülkeler 
olmak üzere birçok ülke nükleer enerjiden vazgeçtiğini açıklamıştır. Henüz dünyanın hiçbir 
bölgesinde, nükleer atıkların saklanması için lisanslı son depolama alanı bulunmamaktadır. Bu 
atıkların getireceği milyarlarca dolarlık ek maliyetler,   nükleer lobicilerce hiç dile 
getirilmemektedir. Sadece Çernobil’de değil, Japonya’da da meydana gelen kazalar, nükleer 
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santrallerin güvenlik sorununun “eski teknoloji” masallarıyla açıklanamayacağının en açık 
göstergesidir 
Tüm dünya; bu kaza ile birlikte nükleer enerji santrallerini yeniden sorgularken, birçok ülkede 
mevcut santrallerin kapatılması ve yeni nükleer enerji santrali yapılmaması yönünde kararlar 
alınırken, AKP Hükümeti yanlış enerji politikalarında ısrar ettiğini göstermektedir. 
Nükleer enerji sorunu, bir teknoloji seçiminin ötesinde siyasi bir sorun haline gelmiştir. Enerji 
alanındaki özelleştirmelerden vazgeçilmeli, merkezi planlama ve kamusal bir anlayışla yeniden 
yapılandırılmalı. Ülkemiz çok enerji harcayan, kirli sanayiden vazgeçmeli, uluslararası şirketlerin 
atıklarının saklandığı bir depo olmaktan kurtarılmalıdır. 
Çernobil Nükleer Santralinde yaşanan facianın 28. yıldönümünde AKP Hükümetini ve bir kez daha 
uyarıyoruz… 
Nükleer lobinin dayatmaları ile ülkemiz insanı ve yaşam alanlarımızın tehdit altında bırakılmasına 
sessiz kalmayacağız 
Şimdi Tarihsel bir sorumlulukla 26 Nisan 2014 Cumartesi günü tüm yurttaşlarımızı Sinop’ta 
düzenlenecek Mitinge çağırıyoruz. 
 
SAMSUN NÜKLEER KARŞITI PLATFORM      
24.04.2014 
 
 
EK-6 
 

KAZA ve KADER DEĞİL KATLİAM! UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ! 
Yüreğimiz yanıyor! Türkiye işçi sınıfı Soma’da yitirdiği arkadaşlarının anısı önünde ayağa kalkıyor.   
Sadece işçiler değil tüm Türkiye halkları, onların anısını yaşatmak, yakınlarına başsağlığı dilemek, 
Soma’nın acısını paylaşmak ve sorumlulardan hesap sormak adına bugün işyerlerinde, sokaklarda, 
meydanlarda bir araya geliyor.   
Soma’da yüzlerce işçinin can verdiği katliam bu ülkede biraz olsun vicdanı olan, bir az olsun onuru 
olan herkes için bir milat olacaktır. Türkiye işçi sınıfının iş cinayetlerine, güvencesiz çalıştırmaya 
karşı sabrı kalmamıştır.   
Çünkü biz biliyoruz ki bu katliam “kaza” ile olmamıştır. Ve yine çok iyi biliyoruz ki, önceki 
cinayetlerde olduğu gibi işçi kardeşlerimizin ölümü kader değildir. Özelleştirme ve taşeronlaştırma 
politikalarını hayata geçirenler Soma’da yaşananların başlıca sorumlularıdır.  
Yıllarca kamu eliyle üretimin yapıldığı madenler, özel sektöre devredildikten sonra iş kazalarında 
patlama yaşanmıştır. 2002 yılından 2011 yılına kadar kömür madenlerindeki iş cinayetleri yüzde 40 
artmıştır. Bunun nedeni özelleştirmedir, taşeronlaştırmadır, maliyetleri düşürmek için işçi sağlığı ve 
iş güvenliği önlemlerinin savsaklanmasıdır, TTK bünyesinde çalışan işçi sayısının üçte bir oranında 
azaltılmasıdır.  
Bu dönüşüm sayesinde Soma’da katliamın yaşandığı işletmenin patronun övündüğü rakamlar ortaya 
çıkmış, kömürün tonunun maliyetini 130 dolardan 23 dolara düşmüştür. Bunun tasarrufun bedeli de 
yüzlerce işçinin ölümüyle ödenmiştir.  
Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları sonrası Türkiye ölümlü maden kazalarında Avrupa’da 
birinci sıraya yükselmiştir. Dünyada ise bu alanda ilk üç sırada yer alan Türkiye maalesef bu sene 
birinciliği kimseye kaptırmayacaktır.  
Tüm bu gerçeklere rağmen AKP, Soma’daki iş cinayetlerinin araştırılması için 6 ay önce verilen bir 
önergeyi ısrarla gündeme almamış, alınca da reddetmiştir. Bu önergeyi 2 hafta önce reddedenler 
Soma’da ölenler için TBMM’de saygı duruşunda bulunmuşlardır.  
Daha da acı tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Soma’yı ziyareti sırasında yazılı olarak herkesin 
bulabileceği bu önergenin Soma ile ilgili olmadığını söyleyebilmiştir. Bu ülkeyi yöneten bir insanın bu 
kadar acıdan sonra doğru söylemesini beklemek yurttaşların en temel hakkı değil midir?  
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birinci sıraya yükselmiştir. Dünyada ise bu alanda ilk üç sırada yer alan Türkiye maalesef bu sene 
birinciliği kimseye kaptırmayacaktır.  
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Daha da acı tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Soma’yı ziyareti sırasında yazılı olarak herkesin 
bulabileceği bu önergenin Soma ile ilgili olmadığını söyleyebilmiştir. Bu ülkeyi yöneten bir insanın bu 
kadar acıdan sonra doğru söylemesini beklemek yurttaşların en temel hakkı değil midir?  

Yapılan uyarılara rağmen Soma’da bu tür iş kazalarından kurtarılan işçilerin tedavisine dönük devlet 
tarafından yapılmış özel bir sağlık birimi kurmayanlar, hastanelerde yanık ünitesi açmayanlar hiçbir 
sorumluluk duygusu hissetmemektedir?   
İş sağlığı ve güvenliği yasasıyla bu alanı da piyasaya devreden, denetimi yapanın işverenden maaş 
aldığı bir sistem kuran, yine tüm uyarılarımıza rağmen bu alandaki denetim yetkisini bağımsız emek 
ve meslek örgütlerine vermeyi reddedenler, hiç mi vicdan azabı çekmemektedir.  
Görünen o ki, vicdan ve sorumluluk gibi paraya çevrilemeyecek duyguların bu ülkeyi yönetenler için 
bir anlamı kalmamıştır. Bu nedenle sadece üzgün değil öfkeliyiz. AKP iktidarının katliam sonrası 
yaptığı açıklamaların yaramıza tuz basmaktan farkı yoktur.   
Madende çalışan işçi sayısını bilmeyen iktidar sözcülerinin alelacele “işletmede her türlü önlem 
alınmıştı” diye açıklama yapması öfkemizi büyütmüştür.   
İşçi sayısının bile belli olmadığı, kaçak işçi çalıştırıldığı iddialarının olduğu madenle ilgili "mevzuata 
aykırı durum” olmadığını açıklayan Çalışma Bakanlığı, basitçe bir “gaf” yapmamış, fiilen o görevin 
gereğini yapmayacağını ilan etmiştir.  
Daha önceki cinayetlerin ardından “Bu mesleğin fıtratında ölüm vardır” diyerek yeni katliamları 
meşrulaştıran hükümet üyelerine, Soma’da Başbakan da katılmıştır. 19’uncu yüzyıldan, 20’inci yüzyıl 
başından örnekler vererek zihniyetinin 150 yıl öncesinde kaldığını gösteren Başbakan’a  21. yüzyılda 
olduğumuzu hatırlatmayı bir borç biliriz. “Hedef 2023” diye yola çıkanların 1862’deki bir kazayı 
örnek göstererek “Bu işin fıtratında var” demesi ülkemizin içinde bulunduğu tabloyu gayet net 
özetlemektedir. Bu ülkenin 70 milyon insanı, teknoloji bu kadar gelişirken insana değil ölüme 
yatırım yapan bir anlayışı hak etmemektedir.   
Soma’da yitirdiğimiz işçilerden bize kalan sadece acı değil böylesi katliamların yaşanmaması için 
mücadele görevleridir. “Kader”, “fıtrat” diyerek sorumluluklarını unutturmaya çalışanlara ilan 
ediyoruz ki unutmayacak, güvenceli iş ve insanca yaşam hakkımız için mücadeleyi büyüteceğiz.  
Siyasi iktidar sorumluluktan kaçamayacak ve şu taleplerimizi karşılamadığı müddetçe yeni 
katliamların da sorumluluğunu üstlenecektir:  
1. İş cinayetlerinin artışına neden olan taşeron çalıştırma derhal yasaklamalıdır.  
2. Özelleştirildikten sonra seri cinayetlerle gündeme gelen tüm madenler derhal yeniden 
kamulaştırmalıdır.  
3. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini piyasaya devreden iş güvenliği yasası kaldırılmalı, tüm denetim yetkisi 
emek ve meslek örgütlerine verilmelidir.   
4. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Enerji ve Sanayi Bakanı olmak üzere hükümet derhal 
istifa etmelidir.  
Bizler DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB olarak tüm işçi sınıfını, emekçileri ve emek dostlarını, Soma’daki 
işçi kardeşlerimiz için, güvenceli iş ve insanca yaşam hakkımız için ayağa kalkmaya çağırıyoruz. 
Unutmayın ki bugünkü eylemimiz sadece bir başlangıçtır! Yukarıdaki taleplerimizin karşılanması 
Soma’da yitirdiğimiz işçi kardeşlerimize ve gelecek nesillere borcumuzdur.  
 
DİSK-KESK-TMMOB-TTB-TDB 
15 Mayıs 2014 
 
 
EK-7 
 
Değerli basın, 

Öncelikle Soma’da canlarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 

Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana 

gelen kazada, şimdiye kadar 280’İ aşkın maden işçisi hayatını kaybetmiş, 100’ü aşkın işçi çeşitli 

derecelerde yaralanmış, içeride olduğu halde kaç kişi olduğu hala kesin olarak bilinemeyen 

işçilerimizden ise henüz haber alınamamıştır.   
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Yaşadığımız bu büyük acı nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygı ile anıyor, ailelerine ve 

toplumumuza başsağlığı, maden ocağında mahsur kalan emekçilerin bir an önce kurtarılmalarını ve 

yaralıların sağlığına kavuşmalarını diliyoruz. 

Değerli basın, 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca bir ay gibi kısa bir süre önce başlatılan Bandırma Vapuru-

Kuş Cenneti Sahil Yolu yapımı hızlı bir şekilde ilerlemektedir. 

Samsun,  Anadolu’nun Karadeniz’e açıldığı bölgenin en önemli sahil kentidir. 
Söz konusu sahil, Türkiye’nin en uzun ve en güzel kumsal sahilidir.    
 Samsun Kenti ve kentlisi, merkezde Doğu Park ve Batı Park dolgu alanları, Liman, Oteller, raylı 
sistem, Gar binası gibi birçok uygulama ile denizden koparılmıştır. 
Kent dışından gelenler de dahil olmak üzere halk; sadece Atakum’dan Ondokuzmayıs İlçesine kadar 
olan sahil şeridinde denizle buluşabilmektedir. 
Söz konusu bölgelerin sahili ve denizi kentimiz halkı ve çevre illerden gelenler tarafından yazın 
denize girmek, güneşlenmek ve dinlenmek amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır. 
Aynı zamanda Samsun ve çevre il,ilçe halkının da yazlık evlerinin bulunduğu yazlık bir yerleşkedir.  
Söz konusu sahil yolunun ulaştığı Kuş Cenneti ise Avrupa Kuş Alanları envanterindeki en önemli dört 
kriterden üçüne sahiptir. Su basar ormanları ise doğanın bir lütfudur. Delta 1998 yılında Türkiye’nin 
taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde Ramsar listesine dahil edilmiştir.   
Yapılmakta olan sahil araç yolu ile Samsun’un doğusundan batısına kadar olan sahil talan edilmiş 

olacak, ekolojik denge bozulmuş ve geri dönüşü mümkün olmayan bir doğa katliamı yaşanmış 

olacaktır. Hali hazırda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden sahil yolu, planlarda 

Taflan sınırına kadar işlenmiştir. Taflan sınırından sonra ise planlarda söz konusu yol hiç yer 

almamaktadır. Fiilen yapılmakta olan söz konusu yol, yer yer yeşil alan yer yer kıyı, bir çok yerde de 

denize kaya doldurularak gerçekleştirilmektedir. Yapılmakta olan sahil araç yolu tamamıyla 

hukuksuz ve gayri yasaldır.  

Hiçbir yasal mevzuata uymamakta, idari olarak keyfi işlem ve eylemlere dayanmaktadır. Davaya 

konu plan değişiklikleri ve bu plan değişikliklerine istinaden yapılmakta olan sahil araç yolu; 

bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanmamakta olup plan ana kararlarının sürekliliğini, 

bütünlüğünü de bozmaktadır. Kıyı Kanunu ve Çevre Kanununa aykırıdır. Türkiye’nin taraf olduğu 

Uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Plan Yapımına ait esaslara dair yönetmelik hükümlerine 

aykırıdır. Kamu yararı taşımamaktadır. Özellikle de Samsun halkına sorulmamış ve genel kabul 

görmemiş bir proje olup kamu yararı taşımamaktadır.  

Sahil yolunun yapılıp bitirilmesi neticesinde; 
 Samsun halkının sahilden yararlanma hakkı elinden alınmış olacak, 
 Samsun halkı ancak ve ancak beton yığınlarının ve kayaların arasından denize girebilecek, 
 Samsun halkı kumsalı olan sahilini kaybetmiş olacak, kıyının tümden ekolojik dengesi 

bozulacak, 
 Ramsar listesine dahil olan kuş cenneti ve su basar ormanları etkilenecektir. 

  
Belirtilen bunca olumsuz etkiye ve itirazlarımıza rağmen; Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir 
bilimsel inceleme yaptırılmaksızın, görüş alınmaksızın, üstelik yasalara aykırı olarak ve hiçbir plana 
bağlı olmaksızın yapılan sahil araç yolu, şu anda halkın iradesini temsil eden Meclis Üyelerimize 
Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında onaylattırılarak oldu bittiye getirilmek suretiyle 
hukuksuzluk aşılmaya çalışılmaktadır. 
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Bizler, 2001 yılında Sahilimi İstiyorum Kampanyasına katılım imzası atmış Meslek Odaları ve Sivil 
Toplum Kuruluşları , uygulandığı yer ve koşullar bakımından doğru bulduğu o tarihteki girişime 
destek olmuştur. Odalarimizin herseye karsi ciktigi yakistirmasi dogru degildir. Bizler temel yaklasim 
olarak yol yapilmasina ve sahil düzenlemesine karşı degil,kumsallarin yok edilerek,yasa ve 
yonetmeliklere aykiri olarak yapilan bu yola karşiyiz. Yasa ve yonetmeliklere ve kamu yararina 
aykiri,hukuksuz olarak yapilmakta olan bu uygulamaya yarginin "dur"diyecegine inaniyoruz. 
 
Saydığımız tüm bu sebeplerden dolayı; kanunlara açıkça aykırı bu projenin bir an önce durdurulması 
ve iptal edilmesi için TMMOB Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri 
Odası Samsun Şubeleri tarafından  İdare Mahkemesine başvuru yapılarak hukuki süreç başlatılmıştır. 
Bundan sonraki aşamada Kentimiz ve yaşam alanlarımıza yapılan hukuka aykırı müdahalelere karşı 
mücadelemizi geçmişte de çok büyük kazanımlara imza atmış Samsun Çevre Birlikteliği olarak 
devam edeceğimizi değerli kamuoyumuza saygı ile duyururuz. 
 
15.05.2014 

SAMSUN ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ 

ÇEVRE MÜH.OD.SAMSUN ŞB. 

MİMARLAR ODASI SAMSUN ŞB. 

İNŞAAT MÜH.OD.SAMSUN ŞB. 

MAKİNA MÜH OD.SAMSUN ŞB. 

ELEKTRİK MÜH.OD.SAMSUN ŞB. 

ZİRAAT MÜH.OD. SAMSUN ŞB. 

SAMSEV 

ADD 

SES 

KESK 

ECZACILAR OD.SAMSUN ŞB. 

DİŞ HEKİMLERİ OD.SAMSUN ŞB. 

SAMSOK 

ATAKUM KENT KONSEYİ 

HALK EVLERİ 

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

SAMSUN ATATÜRK KÜLTÜR VAKFI 

TÜKODER 

 

 

 

EK-8 
 

BASINA ve KAMUOYUNA 
Nükleersiz Çok Yaşa! 

AKP’nin projelerinin hepsi de inşaat-rant, doğal ve tarihi olan her şeyi yağma, bozma ve ekonomik 
faaliyete dönüştürme üzerinedir. Ormanları ve kıyıları, ekonomik faaliyet adı altında talana 
açmak... Irmak bırakmamak; dağı-tepeyi, sit alanlarını, tarihi ve doğal güzellik alanlarını 
inşaatçılara peşkeş çekmek... Samsun’da kuralsız, plansız yapılan ve Kuş cennetini yok edecek sahil 
yolu projesi de bunlardan sadece küçücük bir örnektir. 
Ancak bu projeler içerisinde öyle biri daha var ki; hepimizin nefesini kesiyor: Nükleer Santral ! 
Depremsellik bakımından dünyanın bilinen sıcak fay hatlarına sahip  Anadolu'nun hem kuzey hem 
güneyine, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir lakaytlıkla, yabancılar eliyle  nükleer santral 
kurulması girişimleri bu iktidarın en vahim icraatıdır. 
 
Yap-İşlet-Kirlet-Terket 
Hükümetler arası  olduğu için her türlü ulusal denetimin dışında tutulan nükleer anlaşmalar ülkemizi 
yabancı firmaların merhametine terk ediyor. Bu firmalar 10-15 yılda santral inşa edip, üreteceği 
elektriği bize yüksek ve garantili birim fiyattan 40- 50 yıl satacak, ardından da bütün tehlikeli 
nükleer atıkları olduğu yerde bırakıp çekip gidecek. Hükümet, babasının pastası gibi TC haritasının 
en kuzey ucunu kesip nükleer endüstriye nefis ve koskocaman bir dilim olarak "yap-işlet-kirlet-
terket" modeliyle ikram edilmek  üzere kenara koymuş bekletiyor 
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Bu anlaşmalarda hiçbir ulusal çıkar ya da fayda bulunmamakta, doğalgaza ve petrole bağımlı enerji 
üretiminden kurtulacağımız, güya kat be kat artacak ihtiyacımızı gidereceğimiz iddiası paravan 
edilerek ülkemiz bambaşka ve içinden çıkılmaz bir bağımlılığa sürüklenmekte. Nükleer gerçekleri 
tanımayan kamuoyu büyük bir tuzağa düşmek üzere olduğunun farkında değil. 
 
Manisa Soma faciasının acısı yüreklerdeyken; 
Enerji Bakanlığı ilgilileri 3. nükleer santralın da adresinin yine Sinop olacağını basına sızdırdı. 
Türkiye Avrupa'nın iş kazalarında ilk sırada, dünyada ise üçüncü sırada yer alan, her gün dört işçinin 
yaşamını yitirdiği bir ülke. Biz kendi nükleer santralımızı ne inşa edecek ne de işletebilecek seviyede 
bir birikime sahibiz. Risk yönetimi nedir bilmiyor ve uygulayamıyoruz; işyeri riskleri, deprem riskleri, 
trafik riskleri, doğal afet riskleri hiçbir biçimde yönetilememekte ülkemizde. Yıllar boyunca 
kaybettiğimiz binlerce can bunun delilidir. 
  
Nükleer enerji demek risk demektir. 
Türkiye riske daha büyük riskler ekliyor. Japonya ile yaptığımız nükleer anlaşmada “Türkiye’de 
uranyum zenginleştirme ve plütonyum çıkarma için işbirliği yapma" nın yolunu açıyoruz. 
İnsanoğlunun 1940'larda yarattığı bir element olan Plütonyum ile Sinop'un tanışması mutlu bir olay 
olmayacak ne yazık ki.  Sinop ve civarında yaşayacak olanların Plütonyum'u hiç ama hiç akıllarından 
çıkartamayacaklar. Yarı ömrü 24 bin yıldan fazla olan bu madde bu topraklarda yaşayacak nesiller 
açısından bir saatli bomba, dehşetli risk demek. Risklerin gerçekleşmesi bir zaman meselesidir. 
Sadece elli yıllık bir geçmişi olan nükleer endüstri, boyunu fersah fersah aşan pekçok vahim kazanın, 
nükleer patlamanın silahlanma yarışının müsebbibidir. Barış için enerji diye pazarlanan nükleer ateş, 
doğaya ve insanlığa karşı bir kıyımdır. Atom bombasının patlatıldığı Hiroşima ve Nagasaki'de 
günümüzde insanlar yaşamlarını sürdürüyor, ama barış zamanında 1986'da çatlayan Rus reaktörü 
Çernobil'i ve ondan  sadece yirmibeş yıl sonra 2011'de çatlayan Japon reaktörleri Fukuşima'yı  etrafa 
saçılan çok uzun etkili radyoaktif elementler sebebiyle yaşanamaz hale getirdi. Bunlar arasında 
Sinop'a getirilecek olan plütonyum da var.  
  
Nükleer ateş elde etmek pahalı ve risklidir; nükleer ateşle su ısıtıp elektrik üretmek çılgınlıktır; hele 
de bunu Türkiye'deki  gibi yabancı şirketler eliyle yapmak deliliktir. 
  
Gelecek nesiller yaşama dair daha iyi çözümler bulana dek, Sinop'un toprakları ve doğası temiz 
korunması gereken bulunmaz değerdedir. Sinop toprakları binlerce yıldır temiz olarak korunarak 
bize aktarılmış, bizler de gelecek nesillere nükleer çöplük değil temiz bir yurt bırakacağız.  
  
Bisikletlerle, karbon izi bırakmadan Karadeniz turu yapan ekibin Sinop turu bu tutkulu söz 
verişin bir simgesidir.  
Sinop'u bambaşka ve güzel bir gelecek beklemekte, temiz enerji kaynağı rüzgar ve güneşin 
değerlendirildiği, temiz tarım ve turizm uygulanan, balık sürülerinin kıyılarını yaladığı, mutlu 
insanların yaşadığı tüm Karadeniz'e örnek bereketli  bir yer olacak Sinop. 
 
Sayılarımızla… 
27.05.2014 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU 
 
 
 
EK-9 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 
Bundan tam bir yıl öncesinde; parkların sadece park olarak kalmasını isteyenlerle başlayan bir süreç, 
bütün bir halkın aynı perdeden seslendirdiği bir direniş türküsüne evrildi. Yaşamın her alanında 
siyasal iktidarın rant odaklı, neoliberal, keyfi dayatma ve yaptırımlarını hisseden milyonlar adeta 
yıllar öncesinden verilmiş bir randevunun çağrısını aldı ve buluştu meydanlarda. "Parklar bizim" 
şiarıyla başlayan senfoninin devamı ise "bu daha başlangıç mücadeleye devam" şeklinde gelişti. 
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Türkiye Avrupa'nın iş kazalarında ilk sırada, dünyada ise üçüncü sırada yer alan, her gün dört işçinin 
yaşamını yitirdiği bir ülke. Biz kendi nükleer santralımızı ne inşa edecek ne de işletebilecek seviyede 
bir birikime sahibiz. Risk yönetimi nedir bilmiyor ve uygulayamıyoruz; işyeri riskleri, deprem riskleri, 
trafik riskleri, doğal afet riskleri hiçbir biçimde yönetilememekte ülkemizde. Yıllar boyunca 
kaybettiğimiz binlerce can bunun delilidir. 
  
Nükleer enerji demek risk demektir. 
Türkiye riske daha büyük riskler ekliyor. Japonya ile yaptığımız nükleer anlaşmada “Türkiye’de 
uranyum zenginleştirme ve plütonyum çıkarma için işbirliği yapma" nın yolunu açıyoruz. 
İnsanoğlunun 1940'larda yarattığı bir element olan Plütonyum ile Sinop'un tanışması mutlu bir olay 
olmayacak ne yazık ki.  Sinop ve civarında yaşayacak olanların Plütonyum'u hiç ama hiç akıllarından 
çıkartamayacaklar. Yarı ömrü 24 bin yıldan fazla olan bu madde bu topraklarda yaşayacak nesiller 
açısından bir saatli bomba, dehşetli risk demek. Risklerin gerçekleşmesi bir zaman meselesidir. 
Sadece elli yıllık bir geçmişi olan nükleer endüstri, boyunu fersah fersah aşan pekçok vahim kazanın, 
nükleer patlamanın silahlanma yarışının müsebbibidir. Barış için enerji diye pazarlanan nükleer ateş, 
doğaya ve insanlığa karşı bir kıyımdır. Atom bombasının patlatıldığı Hiroşima ve Nagasaki'de 
günümüzde insanlar yaşamlarını sürdürüyor, ama barış zamanında 1986'da çatlayan Rus reaktörü 
Çernobil'i ve ondan  sadece yirmibeş yıl sonra 2011'de çatlayan Japon reaktörleri Fukuşima'yı  etrafa 
saçılan çok uzun etkili radyoaktif elementler sebebiyle yaşanamaz hale getirdi. Bunlar arasında 
Sinop'a getirilecek olan plütonyum da var.  
  
Nükleer ateş elde etmek pahalı ve risklidir; nükleer ateşle su ısıtıp elektrik üretmek çılgınlıktır; hele 
de bunu Türkiye'deki  gibi yabancı şirketler eliyle yapmak deliliktir. 
  
Gelecek nesiller yaşama dair daha iyi çözümler bulana dek, Sinop'un toprakları ve doğası temiz 
korunması gereken bulunmaz değerdedir. Sinop toprakları binlerce yıldır temiz olarak korunarak 
bize aktarılmış, bizler de gelecek nesillere nükleer çöplük değil temiz bir yurt bırakacağız.  
  
Bisikletlerle, karbon izi bırakmadan Karadeniz turu yapan ekibin Sinop turu bu tutkulu söz 
verişin bir simgesidir.  
Sinop'u bambaşka ve güzel bir gelecek beklemekte, temiz enerji kaynağı rüzgar ve güneşin 
değerlendirildiği, temiz tarım ve turizm uygulanan, balık sürülerinin kıyılarını yaladığı, mutlu 
insanların yaşadığı tüm Karadeniz'e örnek bereketli  bir yer olacak Sinop. 
 
Sayılarımızla… 
27.05.2014 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU 
 
 
 
EK-9 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 
Bundan tam bir yıl öncesinde; parkların sadece park olarak kalmasını isteyenlerle başlayan bir süreç, 
bütün bir halkın aynı perdeden seslendirdiği bir direniş türküsüne evrildi. Yaşamın her alanında 
siyasal iktidarın rant odaklı, neoliberal, keyfi dayatma ve yaptırımlarını hisseden milyonlar adeta 
yıllar öncesinden verilmiş bir randevunun çağrısını aldı ve buluştu meydanlarda. "Parklar bizim" 
şiarıyla başlayan senfoninin devamı ise "bu daha başlangıç mücadeleye devam" şeklinde gelişti. 

Gökkuşağının her rengini barındıran bir yer haline geldi Gezi Parkı. Bütün farklılıkların bir zenginlik 
halinde mayalandığı küçük bir adaydı. Herkes elindeki kadarını getirdi, ihtiyacı kadarını aldı sadece. 
Yağmaya, talana, kâr hırsına yaşayan bir cevap bir alternatif oldu. Nasıl bir kent, park, yönetim, 
yaşam istemediğinden ziyade nasıl bir dünya kurulabileceğini anlatan bir örnekti. 
Gezi Parkı‘nda başlayan ve yaşanan sürece iktidarın cevabı ise kendi algısı ve kendine kurmak 
istediği dünya gibi yaşandı. Biber gazlı, plastik mermili saldırılar, keyfi gözaltılar, sokak sokak 
uygulanan polis terörü iktidarın bir direnişi yok edebilmek adına neler yapabileceklerini ortaya 
koydu. Yaşanan dönemde 8 insanımızı katledenler, yaşananlarda hiç bir sorumlulukları yokmuşçasına 
kendi "mağduriyetlerinden" tanımlamaya çalıştılar süreci. Evlatlarını yitirmiş anaları yuhalatan, 
çocukları terörist katilleri kahraman ilan eden bir hırstan da farklı beklenti içinde olmak 
hayalperestlikten de öte bir şeydi. 
Gezi olaylarını birinci yıldönümü nedeniyle ülkemizin dört bir yanında eylem ve etkinlikler organize 
edilip, çağrılar yapıldı. Kaybettiklerimizi anmak ve Haziran bilincini yitirmediğimizi vurgulamak için 
yapılar çağrılar karşılık buldu ve kitleler Mayıs‘ın Haziran‘a evrildiği bir günde yeniden 
alanlardaydılar. 
En temel demokratik haklarını kullanan kitlelere ise iktidarın ve kolluk kuvvetlerinin yaklaşımı; 
kendi sınıfsal konumunu ve temsilcisi olduğu çevrelerin halka bakışını bir kez daha gözler önüne 
serdi. Bütün bir ülke kolluk kuvvetleri tarafından savaş alanına dönüştürüldü. Her yer kuşatıldı ve 
insanların bir araya gelebildiği her nokta plastik mermilerin, gaz fişeklerinin boy hedefi haline 
getirildi. İnsan hayatını hiçe sayan bir şekilde tüm bir toplum uygulanan polis terörünün yarattığı 
sonuçları gördü. Yüzlerce yurttaşımız gözaltına alındı, yaralandı ve darp edildi. 
Darbe dönemlerini aratmayacak uygulamalara imza atılan iki günlük süre içerisinde ülkenin her 
yerinde keyfi gözaltılar ve sistemli darp olayları yaşanmıştır. İstanbul‘daki MMO binası polis 
tarafından basılmış, Mimarlar odası yönetici polis tarafından darp edilmiştir. Ankara‘da ise MMO YK 
Sekreter Üyesi Ercüment Çervatoğlu Ankara Tabip Odası Yöneticileri Rıza Özbek ve Onur Naci 
Karahancı keyfi göz altıların hedefi olmuştur. 
Halk nezdinde meşruluğunu çoktan yitirmiş bir iktidarın bütün baskı ve zor araçlarıyla iktidarını 
sürdürme çabaları dünyanın hiç bir yerinde karşılık bulmamıştır ve ülkemizde de bulmayacaktır. 
Geçtiğimiz Haziran yaşadıklarımız tüm bir toplumun ortak muhalefeti ve iktidara bir uyarısıdır. Bu 
gün bu uyarıyı dillendirmek için alanlarda olanlar; baskı ve zulme boyun eğmeyecek, Ethem‘ini, 
Ali‘sini, Hasan‘ını, Ahmet‘ini, Abdocan‘ını, Mehmet‘ini, Medeni‘sini ve Berkin‘ini sonuna kadar 
sahiplenmeyi sürdürecek ve anmaktan vazgeçmeyecektir.     
 
31.05.2015 
KESK-DİSK-TMMOB 
 
 
 
EK-10 
 
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde; 

 Kentimizde; Çatalçam Sahilinden başlayarak Kızılırmak Deltasına kadar varan, kıyı ve 
deniz katliamı dersleri, 

 Dünyada; Hayalet Çernobil’den Dondurulmuş Fukuşima’ya “nükleer güvensizlik” 
dersleri, 
 
Stockholm’de 5-16 Haziran 1972 tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre 

Konferansı’nın ardından 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir.  Aradan geçen 42 yılda 
dünyamız her yıl biraz daha kirletilmekte, tüketim çılgınlığı ve kar hırsı, insanlığın tükenişiyle 
paralel bir dünya yıkımını getirmektedir. Çernobil ve Fukuşima büyük nükleer felaketleri de en 
büyük çevre katliamlarındandır.   

41 yıldır kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne geldiğimizde Ülkemiz açısından; 
ovalarımızda termikler, derelerimizde plansız programsız kurulan HES’ler, ÇED süreçleri devre dışı 
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bırakılarak yapılan projeler, Sinop’ta ve Mersin’de atıklarının ne olacağı konusunda bir bilgi sahibi 
olmadığımız nükleer santraller, 2B ile ormanlarımızın tahribatı gündemimizde hala yer almaktadır.  

 
Kentimiz Açısından Durum;  
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin rekreasyon çalışması olarak tanıttığı, Çatalçam Sahilinden 

başlayarak Kızılırmak Deltasına kadar varan, kıyıyı ve denizi molozlarla ve kayalarla doldurarak 
yapılan sahil yolu çalışması doğru bir uygulama örneği sergilememektedir. Her deniz dolgusu, az ya 
da çok deniz canlılarının yaşam ortamlarını yok etmekte “doğayı tahrip” etmektedir. Bu tahribat, 
canlılığın göreceli olarak daha az olduğu yerlerde daha az, deniz ekosistemin zengin (tür sayısı ve 
birey miktarı, koruma statüsündeki türlerin varlığı gibi nedenlerle) olduğu kıyılardaysa çok daha 
yüksek olmaktadır.  

Doğal zenginliklerimizin bu derece umarsızca, bilimsel değerlerden uzak ve hiçbir açıdan 
çevresel etkileri değerlendirilmeden yok edilmesi, ülkemizin yaşadığı geriye dönüşsüz yıkımlara 
sebep olmaktadır. 

 
Dünyada ve Ülkemizde Nükleer Tehdit Açısından Durum; 
 
Hayalet Çernobil’den, Dondurulmuş Fukuşima’ya 
Nükleer santral facialarının olduğu bölgeler, “girilmez” hale gelmiş, canlı yaşamına 

kapatılmıştır. Bugün Fukuşima’nın daha fazla çevre zararına yol açmasını engelleyebilmek için 
santral ve çevresindeki alanların dondurulması planından söz edilmektedir. “Hayalet kent” 
Çernobil’in ardından, “dondurulmuş kent” kavramının gündemimize gireceği anlaşılmaktadır. 

Tüm dünya nükleer santralları sorgularken, ülkemizde nükleer güvenlik kriterlerini 
“tüpgaz”a indirgeyebilen bir cehalet içerisinde nükleer santral kurulmak istenmektedir.  Böyle bir 
ortamda ülkemizde ihalesiz yapılan anlaşmalarla Akkuyu ve Sinop’ta nükleer santral hazırlıkları 
yürütülmektedir.  

 
Nükleerde AKP’ci Güvenlik Anlayışı 
AKP iktidarı Akkuyu ve Sinop için anlaşmalar yaptıktan yıllar sonra Nükleer Enerji Kanun 

Tasarı Taslağı hazırlayabilmiştir. Henüz taslak aşamasında olan bu düzenleme girişiminin bu kadar 
gecikmiş olması bile AKP iktidarının nükleer gibi tehlikeli bir konudaki güvenlik anlayışının 
zaafiyetini açıkça ortaya koymaktadır. 

Nükleer santral için 2010 yılında Rusya ile bir anlaşma imzalanmış, anlaşmanın 
imzalanmasından dört yıl sonra nükleer güvenlikle ilgili ulusal yasa taslağı hazırlanmış ve Rusya’yla 
yapılan anlaşma hükümleri ulusal mevzuatın kapsamı dışında bırakılmıştır. Hazırlanan taslağın içeriği 
de aynı ciddiyetsizliğin bir yansımasıdır. Radyoaktif atık, işletmeden çıkarma ve kapatma konusu 
“mümkün ve makul olan” gibi ne olduğu bilimsel olarak açıklanamayan muğlak ifadelere 
bağlanmıştır: 

 
Manisa Soma faciasının acısı yüreklerdeyken; 
Türkiye Avrupa'nın iş kazalarında ilk sırada, dünyada ise üçüncü sırada yer alan, her gün dört 

işçinin yaşamını yitirdiği bir ülke. Biz kendi nükleer santralımızı ne inşa edecek ne de işletebilecek 
seviyede bir birikime sahibiz. Risk yönetimi nedir bilmiyor ve uygulayamıyoruz; işyeri riskleri, 
deprem riskleri, trafik riskleri, doğal afet riskleri hiçbir biçimde yönetilememekte ülkemizde. Yıllar 
boyunca kaybettiğimiz binlerce can bunun delilidir. 
  

Nükleerde Temel Yasa: Belirsizlik 
Taslağa göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın belirleyeceği üyelerden oluşacak olan 

Nükleer Düzenleme Kurulu’nun görevleri arasında “Nükleer tesislere ve radyoaktif atık tesislerine 
yer seçimi, inşaat, işletme ve işletmeden çıkarma ile ilgili verilecek lisans veya iznin teknik, hukuki, 
idari ve mali kapsam ve şartlarını belirlemek ve değiştirmek” sayılmaktadır. Dolayısıyla nükleer 
santrallarla ilgili hiçbir temel ölçüt yasayla öngörülmemekte, Başbakan’a bağlı olacak kurula 
bırakılmaktadır. 

Yine AKP iktidarınca nükleer santrallar, çevre etki değerlendirme süreçlerinden muaf 
tutulmak istenmiştir. Ulusal ve uluslararası kamuoyundan gelen ve gelecek olan tepkiler dikkate 
alınarak göstermelik bir ÇED süreci işletilmektedir. 

Hiçbir rapor ya da açıklama, Akkuyu’da ya da Sinop’ta kurulacak nükleer santralın neden 
olabileceği felaketlerin üzerini kapatamaz.  

 
 

Pazarlamada Son Nokta: Çevreci Nükleer 
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde üzerinde durulması gereken önemli bir nokta; nükleer 

enerji lobisinin dünyada artan çevre duyarlılığını kendine malzeme yapma arayışıdır. Nükleer sızıntı 
nedeniyle dünyanın belli bölgeleri girilmez hale gelirken, nükleer santralların kömür ve doğalgaz 
kullanan termik santrallar gibi atmosfere salınım yapmadığı gerekçesiyle çevreci olduğu ileri 
sürülebilmektedir. Ağaçlar, çimenler ve çiçeklerle çevrilmiş maket görüntüleri eşliğinde  “çevreci” 
gömleği giydirilmeye çalışılan nükleer santrallar, atmosfere hiç salınım yapmadıkları gerekçesiyle 
çevreci enerji üretim teknolojisi olarak pazarlanmaktadır. Bu büyük bir kandırmacadır. İklim 
değişikliği ve sera gazının yarattığı çevre kirliliğine karşı nükleerle dünyayı yaşanmaz hale getirmek 
gibi bir seçeneksizlik “çevrecilik” olarak yutturulamaz. Bugünlerin moda söylemi olan belli çıkar 
gruplarını kapsayan  “kazan kazan” değil, gerçekte hepimizin kaybedeceği bu kirli oyunlara 
insanların çevreci duyarlılıklarının alet edilmesine izin verilmemelidir.  
 

Bizler,  
Ülkemizde nükleer santral kurma girişimlerine son verilmesini, yapılan anlaşmaların iptal 

edilmesini talep ediyor,  nükleer santral karşıtı uyarıların yetkililerce dikkate alınmasını bekliyoruz.  
Kentsel dönüşümün kentsel ranta dönüşmediği, kentlerimizin dokusuna uygun projelerin 

gerçekleştirildiği, yeşilin onur, mavinin gurur, çevrenin hayat kabul edildiği bir ülke umut ediyoruz. 
Beraberce ve kardeşçe daha temiz bir dünyada yaşama arzusu içinde olan, ilimizde ve 

ülkemizin birçok ilinde demokratik haklarını kullanan, bu uğurda mücadele edenlere selamlarımızı 
gönderiyor, doğayı ve yaşama hakkını savunmak için canını veren dostlarımızı da saygıyla anıyoruz. 
 
05.06.2014 
TMMOB  
Samsun İl Koordinasyon Kurulu Adına 
ADNAN KORKMAZ 
 
 

 
EK-11 

 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI 

Provokasyonlara Hayır! Barış Hemen, Şimdi! 
Diyarbakır`ın Lice İlçesi`nde karakol yapımına karşı gösteriler sırasında iki kişinin öldürülmesinin 
ardından yeniden çatışma ortamının yaratılmaya çalışıldığı, bunun için de çeşitli provokasyonların 
gündeme geldiğini üzüntü ve kaygıyla izliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde insanların kan ve 
gözyaşları karşılığında siyasal yandaş kazanmaya dönük her türlü provokasyonu kınıyor ve toplumsal 
barışın sağlanmasını istiyoruz. 
 
Lice`de 2 kişinin öldürülmesinin ardından Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı`nda yaşanan 
bayrak indirme operasyonu halkın tepkisiyle karşılanırken, bu olayın kimin işine yaradığı sorgulaması 
gündeme oturmuştur. Gezi mücadelesinde elinde bayrakla TOMA`lardan sıkılan tazyikli suyun 
altında direnen eylemci fotoğrafı ve evine ekmek götürmek için çabalayan bir bayrak satıcısının 
polisler tarafından yaka paça gözaltına alınış görüntüleri hala akıllardadır. Bu görüntüler karşısında 
bırakın tepki göstermeyi, "destan yazan polisleriyle" övünen iktidarın, bugün milliyetçi oylara ihtiyaç 
duyduğu bir zamanda bayrağın indirilmesi dikkat çekicidir. 
 
Tüm dünyada ülkelerin simgesi olan bayraklar, o ülkenin ortak değerini yansıtmaktadır.  Ne yazık ki 
çeşitli kesimler, siyasal anlamda kendi çıkarlarına uygun ortam yaratmak uğruna bu ortak değer olan 
bayrağı istismar etmektedirler. Bayrak ülke insanının ortak değerlerinden olduğu kadar o ülke 
insanlarının özgürce bir arada yaşama isteğinin de sembolü olmalıdır. Günü geldiğinde Hrant Dink`in 
katilinin elinde sallandırılan, günü geldiğinde Reza Zarrap`ın arkasında gösterişe çıkarılan, günü 
geldiğinde ise gönderden indirilen bayrak, toplumsal algı yönetiminin bir aracı olarak kullanılamaz. 
Bu halklar üzerinde oynanan çok tehlikeli bir oyundur. 
 
Elektrik Mühendisleri Odası olarak bayrak indirme provokasyonunu ve bu tür provokasyonlardan çıkar 
sağlamaya çalışan her türlü anlayışı kınıyoruz. Bu tür provokasyonlar karşısında sağduyulu 
davranarak çatışmasızlık ortamının korunması gerekmektedir. Siyasal çıkarlara malzeme 
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bırakılarak yapılan projeler, Sinop’ta ve Mersin’de atıklarının ne olacağı konusunda bir bilgi sahibi 
olmadığımız nükleer santraller, 2B ile ormanlarımızın tahribatı gündemimizde hala yer almaktadır.  

 
Kentimiz Açısından Durum;  
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin rekreasyon çalışması olarak tanıttığı, Çatalçam Sahilinden 

başlayarak Kızılırmak Deltasına kadar varan, kıyıyı ve denizi molozlarla ve kayalarla doldurarak 
yapılan sahil yolu çalışması doğru bir uygulama örneği sergilememektedir. Her deniz dolgusu, az ya 
da çok deniz canlılarının yaşam ortamlarını yok etmekte “doğayı tahrip” etmektedir. Bu tahribat, 
canlılığın göreceli olarak daha az olduğu yerlerde daha az, deniz ekosistemin zengin (tür sayısı ve 
birey miktarı, koruma statüsündeki türlerin varlığı gibi nedenlerle) olduğu kıyılardaysa çok daha 
yüksek olmaktadır.  

Doğal zenginliklerimizin bu derece umarsızca, bilimsel değerlerden uzak ve hiçbir açıdan 
çevresel etkileri değerlendirilmeden yok edilmesi, ülkemizin yaşadığı geriye dönüşsüz yıkımlara 
sebep olmaktadır. 

 
Dünyada ve Ülkemizde Nükleer Tehdit Açısından Durum; 
 
Hayalet Çernobil’den, Dondurulmuş Fukuşima’ya 
Nükleer santral facialarının olduğu bölgeler, “girilmez” hale gelmiş, canlı yaşamına 

kapatılmıştır. Bugün Fukuşima’nın daha fazla çevre zararına yol açmasını engelleyebilmek için 
santral ve çevresindeki alanların dondurulması planından söz edilmektedir. “Hayalet kent” 
Çernobil’in ardından, “dondurulmuş kent” kavramının gündemimize gireceği anlaşılmaktadır. 

Tüm dünya nükleer santralları sorgularken, ülkemizde nükleer güvenlik kriterlerini 
“tüpgaz”a indirgeyebilen bir cehalet içerisinde nükleer santral kurulmak istenmektedir.  Böyle bir 
ortamda ülkemizde ihalesiz yapılan anlaşmalarla Akkuyu ve Sinop’ta nükleer santral hazırlıkları 
yürütülmektedir.  

 
Nükleerde AKP’ci Güvenlik Anlayışı 
AKP iktidarı Akkuyu ve Sinop için anlaşmalar yaptıktan yıllar sonra Nükleer Enerji Kanun 

Tasarı Taslağı hazırlayabilmiştir. Henüz taslak aşamasında olan bu düzenleme girişiminin bu kadar 
gecikmiş olması bile AKP iktidarının nükleer gibi tehlikeli bir konudaki güvenlik anlayışının 
zaafiyetini açıkça ortaya koymaktadır. 

Nükleer santral için 2010 yılında Rusya ile bir anlaşma imzalanmış, anlaşmanın 
imzalanmasından dört yıl sonra nükleer güvenlikle ilgili ulusal yasa taslağı hazırlanmış ve Rusya’yla 
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“mümkün ve makul olan” gibi ne olduğu bilimsel olarak açıklanamayan muğlak ifadelere 
bağlanmıştır: 

 
Manisa Soma faciasının acısı yüreklerdeyken; 
Türkiye Avrupa'nın iş kazalarında ilk sırada, dünyada ise üçüncü sırada yer alan, her gün dört 

işçinin yaşamını yitirdiği bir ülke. Biz kendi nükleer santralımızı ne inşa edecek ne de işletebilecek 
seviyede bir birikime sahibiz. Risk yönetimi nedir bilmiyor ve uygulayamıyoruz; işyeri riskleri, 
deprem riskleri, trafik riskleri, doğal afet riskleri hiçbir biçimde yönetilememekte ülkemizde. Yıllar 
boyunca kaybettiğimiz binlerce can bunun delilidir. 
  

Nükleerde Temel Yasa: Belirsizlik 
Taslağa göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın belirleyeceği üyelerden oluşacak olan 

Nükleer Düzenleme Kurulu’nun görevleri arasında “Nükleer tesislere ve radyoaktif atık tesislerine 
yer seçimi, inşaat, işletme ve işletmeden çıkarma ile ilgili verilecek lisans veya iznin teknik, hukuki, 
idari ve mali kapsam ve şartlarını belirlemek ve değiştirmek” sayılmaktadır. Dolayısıyla nükleer 
santrallarla ilgili hiçbir temel ölçüt yasayla öngörülmemekte, Başbakan’a bağlı olacak kurula 
bırakılmaktadır. 

Yine AKP iktidarınca nükleer santrallar, çevre etki değerlendirme süreçlerinden muaf 
tutulmak istenmiştir. Ulusal ve uluslararası kamuoyundan gelen ve gelecek olan tepkiler dikkate 
alınarak göstermelik bir ÇED süreci işletilmektedir. 

Hiçbir rapor ya da açıklama, Akkuyu’da ya da Sinop’ta kurulacak nükleer santralın neden 
olabileceği felaketlerin üzerini kapatamaz.  

 
 

Pazarlamada Son Nokta: Çevreci Nükleer 
5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde üzerinde durulması gereken önemli bir nokta; nükleer 

enerji lobisinin dünyada artan çevre duyarlılığını kendine malzeme yapma arayışıdır. Nükleer sızıntı 
nedeniyle dünyanın belli bölgeleri girilmez hale gelirken, nükleer santralların kömür ve doğalgaz 
kullanan termik santrallar gibi atmosfere salınım yapmadığı gerekçesiyle çevreci olduğu ileri 
sürülebilmektedir. Ağaçlar, çimenler ve çiçeklerle çevrilmiş maket görüntüleri eşliğinde  “çevreci” 
gömleği giydirilmeye çalışılan nükleer santrallar, atmosfere hiç salınım yapmadıkları gerekçesiyle 
çevreci enerji üretim teknolojisi olarak pazarlanmaktadır. Bu büyük bir kandırmacadır. İklim 
değişikliği ve sera gazının yarattığı çevre kirliliğine karşı nükleerle dünyayı yaşanmaz hale getirmek 
gibi bir seçeneksizlik “çevrecilik” olarak yutturulamaz. Bugünlerin moda söylemi olan belli çıkar 
gruplarını kapsayan  “kazan kazan” değil, gerçekte hepimizin kaybedeceği bu kirli oyunlara 
insanların çevreci duyarlılıklarının alet edilmesine izin verilmemelidir.  
 

Bizler,  
Ülkemizde nükleer santral kurma girişimlerine son verilmesini, yapılan anlaşmaların iptal 

edilmesini talep ediyor,  nükleer santral karşıtı uyarıların yetkililerce dikkate alınmasını bekliyoruz.  
Kentsel dönüşümün kentsel ranta dönüşmediği, kentlerimizin dokusuna uygun projelerin 

gerçekleştirildiği, yeşilin onur, mavinin gurur, çevrenin hayat kabul edildiği bir ülke umut ediyoruz. 
Beraberce ve kardeşçe daha temiz bir dünyada yaşama arzusu içinde olan, ilimizde ve 

ülkemizin birçok ilinde demokratik haklarını kullanan, bu uğurda mücadele edenlere selamlarımızı 
gönderiyor, doğayı ve yaşama hakkını savunmak için canını veren dostlarımızı da saygıyla anıyoruz. 
 
05.06.2014 
TMMOB  
Samsun İl Koordinasyon Kurulu Adına 
ADNAN KORKMAZ 
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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI 

Provokasyonlara Hayır! Barış Hemen, Şimdi! 
Diyarbakır`ın Lice İlçesi`nde karakol yapımına karşı gösteriler sırasında iki kişinin öldürülmesinin 
ardından yeniden çatışma ortamının yaratılmaya çalışıldığı, bunun için de çeşitli provokasyonların 
gündeme geldiğini üzüntü ve kaygıyla izliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde insanların kan ve 
gözyaşları karşılığında siyasal yandaş kazanmaya dönük her türlü provokasyonu kınıyor ve toplumsal 
barışın sağlanmasını istiyoruz. 
 
Lice`de 2 kişinin öldürülmesinin ardından Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı`nda yaşanan 
bayrak indirme operasyonu halkın tepkisiyle karşılanırken, bu olayın kimin işine yaradığı sorgulaması 
gündeme oturmuştur. Gezi mücadelesinde elinde bayrakla TOMA`lardan sıkılan tazyikli suyun 
altında direnen eylemci fotoğrafı ve evine ekmek götürmek için çabalayan bir bayrak satıcısının 
polisler tarafından yaka paça gözaltına alınış görüntüleri hala akıllardadır. Bu görüntüler karşısında 
bırakın tepki göstermeyi, "destan yazan polisleriyle" övünen iktidarın, bugün milliyetçi oylara ihtiyaç 
duyduğu bir zamanda bayrağın indirilmesi dikkat çekicidir. 
 
Tüm dünyada ülkelerin simgesi olan bayraklar, o ülkenin ortak değerini yansıtmaktadır.  Ne yazık ki 
çeşitli kesimler, siyasal anlamda kendi çıkarlarına uygun ortam yaratmak uğruna bu ortak değer olan 
bayrağı istismar etmektedirler. Bayrak ülke insanının ortak değerlerinden olduğu kadar o ülke 
insanlarının özgürce bir arada yaşama isteğinin de sembolü olmalıdır. Günü geldiğinde Hrant Dink`in 
katilinin elinde sallandırılan, günü geldiğinde Reza Zarrap`ın arkasında gösterişe çıkarılan, günü 
geldiğinde ise gönderden indirilen bayrak, toplumsal algı yönetiminin bir aracı olarak kullanılamaz. 
Bu halklar üzerinde oynanan çok tehlikeli bir oyundur. 
 
Elektrik Mühendisleri Odası olarak bayrak indirme provokasyonunu ve bu tür provokasyonlardan çıkar 
sağlamaya çalışan her türlü anlayışı kınıyoruz. Bu tür provokasyonlar karşısında sağduyulu 
davranarak çatışmasızlık ortamının korunması gerekmektedir. Siyasal çıkarlara malzeme 
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yapılamayacak kadar önemli olan halkların geleceği, ne olduğu belirsiz "çözüm süreçlerine" kurban 
edilmeden barış sağlanmalıdır. 
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU  
11 Haziran 2014 
 
 

      
EK-12 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 
Ülkemizin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşama, barış ve kardeşliğe ihtiyacı var. Çok 

uzun yıllardır kan ve gözyaşı üzerinden çok acılar çekildi. Artık yeter diyoruz. Son zamanlarda 
siyasetin ve siyasetçilerin birbirini suçlayan, yurttaşlar arasında nefret tohumları eken ve toplumu 
kutuplaştırıp, ayrıştıran dili hâkim hale geldi. Ülkemiz AKP iktidarı eliyle Irak’tan, Suriye’ye 
Mısır’dan Libya’ya kadar Ortadoğu’da emperyalist politikalara teşne olmuş bir vaziyette bölgesel 
savaşların tarafı ve taşeronu durumuna düşürülmüştür. Bunun son örneğini de Musul’da son iki 
gündür yaşamaktayız. Bu durum ülkemizi çatışmalara ve provokasyona açık hale getirmektedir. 
Çatışmalar bir arada yaşama kültürümüze ve irademize zarar vermekten başka hiçbir şeye 
yaramayacağı gibi sonucu kan ve gözyaşından başka bir şey değildir. Dünyada ve ülkemizde barış 
kültürünün büyütülmesi ve inşa edilmesi gerekir.  

 TBMM çatısı altında olan ya da olmayan bütün siyasi partilerimizin, ülkemizin her kesiminde 
siyaset yapma hakları vardır. Yurttaşlar olarak oy verdiğimiz siyasi partilerin dışındaki siyasi 
partilerinde demokrasi ve özgürlükler temelinde siyaset yapma ve fikirlerini savunma ve yayma 
haklarını kabul etmemiz demokrasilerin olmazsa olmazıdır.  Kişi hak ve özgürlüğü gibi düşünce ve 
kanaat açıklama özgürlüğü de evrensel insan haklarındandır. Hiç bir kimse bu hakkı 
kısıtlayamayacağı gibi bir siyasal iradenin de tekelinde değildir.  Siyasi partilerin, siyasi propaganda 
ve çalışma yapmaları demokrasilerin olmazsa olmaz şartlarındandır. Demokrasi azınlığın haklarını 
çoğunluğa ezdirmemenin bir yöntemi olduğu gibi, aynı zamanda farklı siyasi ve ideolojik düşüncelere 
de saygı içinde yaklaşmanın bir gereğidir. 

Parlamentoda bulunan siyasi partilerin ve parlamento dışı irili ufaklı her siyasi partinin 
demokrasi içerisinde siyaset yapma, düşüncelerini çeşitli propaganda araçlarıyla açıklama 
özgürlükleri vardır. Samsun’da bulunan her siyasi partinin il örgütü ülkemizde yasalaştırılmak 
istenen taşeron çalışma yasa taslağının eksik yönlerine karşı protestoda bulunabilir, imza 
kampanyası başlatabilir, imza standı açabilir. 

 Soma’da iş cinayetinde katledilen 301 yurttaşımızın acısını bayrak krizleriyle 
unutturamazsınız. Önümüzdeki Ağustos ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin malzemesi 
yapamazsınız. İktidarınızın geleceği için halkı kutuplaştırmaktan vazgeçiniz. Yurttaşımızın can 
güvenliğini iktidarınızın kirli oyunlarına alet edemezsiniz.   A,B,C planlarınızı yurttaşlarımızın can 
güvenliği ve kan ve gözyaşı üzerinden yapmayınız. İktidar kendisinden olmayanları bir tüpün içine 
sıkıştırmış ve o tüpü her an patlamaya hazır hale getirmiştir. Bu ülkede artık her şey demokrasi ve 
özgürlükler içerisinde hukuk devleti çerçevesinde yapılmak durumundadır. 
        Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde karakol yapımına karşı gösteriler sırasında iki kişinin 
öldürülmesinin ardından yeniden çatışma ortamının yaratılmaya çalışıldığı, bunun için de çeşitli 
kışkırtmaların gündeme geldiğini üzüntü ve kaygıyla izliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 
insanların kan ve gözyaşları karşılığında siyasal yandaş kazanmaya dönük her türlü kışkırtmayı kınıyor 
ve toplumsal barışın sağlanmasını istiyoruz. 
        Lice’de 2 kişinin öldürülmesinin ardından Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 
yaşanan bayrak indirme operasyonu halkın tepkisiyle karşılanırken, bu olayın kimin işine yaradığı 
sorgulaması gündeme oturmuştur. Gezi mücadelesinde elinde bayrakla TOMA`lardan sıkılan tazyikli 
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        Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde karakol yapımına karşı gösteriler sırasında iki kişinin 
öldürülmesinin ardından yeniden çatışma ortamının yaratılmaya çalışıldığı, bunun için de çeşitli 
kışkırtmaların gündeme geldiğini üzüntü ve kaygıyla izliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 
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suyun altında direnen eylemci fotoğrafı ve evine ekmek götürmek için çabalayan bir bayrak 
satıcısının polisler tarafından yaka paça gözaltına alınış görüntüleri hala akıllardadır. Bu görüntüler 
karşısında bırakın tepki göstermeyi, "destan yazan polisleriyle" övünen iktidarın, bugün milliyetçi 
oylara ihtiyaç duyduğu bir zamanda bayrağın indirilmesi dikkat çekicidir. 
       Tüm dünyada ülkelerin simgesi olan bayraklar, o ülkenin ortak değerini yansıtmaktadır.  Ne 
yazık ki çeşitli kesimler, siyasal anlamda kendi çıkarlarına uygun ortam yaratmak uğruna bu ortak 
değer olan bayrağı istismar etmektedirler. Bayrak ülke insanının ortak değerlerinden olduğu kadar o 
ülke insanlarının özgürce bir arada yaşama isteğinin ve iradesinin de sembolü olmalıdır. Günü 
geldiğinde Hrant Dink`in katilinin elinde sallandırılan, günü geldiğinde Reza Zarrap`ın arkasında 
gösterişe çıkarılan, günü geldiğinde ise gönderden indirilen bayrak, toplumsal algı yönetiminin ve 
siyasi hesapların bir aracı olarak kullanılamaz. Bu halklar üzerinde oynanan çok tehlikeli bir 
oyundur. 

Bu ülkenin halklarının 1000 yıllık oluşturduğu, birlikte yaşama kültürü demokrasi içinde 
geliştirilmeli ve özgürlükler eşit yurttaşlık temelinde tarif edilmelidir. Bizler bu ülkede dilimizle, 
inancımızla, etnik kökenimizle, cinsiyetimizle, siyasi duruşu ve felsefi inançlarımızla birlik ve 
beraberlik içinde, farklılıklarımızı zenginliğimiz sayarak kardeşçe yaşamayı, bu güne kadar savunduk 
ve bundan sonrada savunmaya devam edeceğiz. Bu tür saldırılar AKP’sinden, HDP’sine, CHP’sinden, 
MHP’sine, BBP’den, SP’ne hangi siyasi partiye yapılırsa yapılsın kınıyor ve yerelde Samsun halkını 
genelde ülke halkını sağduyuya davet ediyoruz.  

Ülkemizdeki iktidarından muhalefetine kadar hiçbir siyasi partinin sırf seçim ve iktidar 
uğruna bu ülke insanlarını kullandıkları siyaset ve ahlak dışı dillerle karşılıklı kamplaştırmaya, 
ötekileştirmeye ve kutuplaştırmaya hakları yoktur. 
      Bizler DİSK-KESK-TMMOB olarak bayrak indirme provokasyonunu ve bu tür provokasyonlardan 
çıkar sağlamaya çalışan her türlü siyasal anlayışı kınıyoruz. Bu tür kışkırtmalar karşısında sağduyulu 
davranarak kardeşlik ortamının ve bir arada yaşama kültürümüzün korunması gerekmektedir. Siyasal 
çıkarlara malzeme yapılamayacak kadar önemli olan halkların geleceği, siyasi hesaplara kurban 
edilmeden barış ve kardeşlik kültürü ve hukuku sağlanmalıdır. 
 
Provokasyonlara Hayır! Barış Hemen, Şimdi! 
 
DİSK  - TMMOB – KESK 
12 Haziran 2014 
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BASINA ve KAMUOYUNA 
GAZZE‘DE KATLİAMLARA SON VERİN! 

Batı Şeria‘da geçen ay 3 İsrailli yerleşimci gencin kaçırılarak öldürülmesine misilleme olarak bu ay 
16 yaşındaki bir Filistinli gencin kaçırılıp yakılması, Gazze‘yi ölüm kampına çevirmiştir. İsrail ile 
Filistin arasında yaşanan füze savaşları, aralarında çok sayıda sivil kadın ve çocukların bulunduğu, 
sayısı 200‘e aşan Filistinli‘nin ölümüyle katliama dönüşmüştür. Ortaya çıkan ateşkes umudunun kısa 
sürede söndürülmesi insanlık adına büyük bir utançtır. Derhal silahların susması, ateşkesin acilen 
gündeme alınması gerekmektedir. Bunun için Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bölgedeki 
devletler, gerekli diplomatik girişimlerde acilen bulunmalıdırlar.  
Yaşanan katliam süreci, kara savaşının da başlama tehlikesi, Gazze‘de yalnızca can kayıplarına 
değil, binlerce Filistinli‘nin de yerinden yurdundan edilmesine yol açmaktadır. BM Filistinli 
Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), yaklaşık 17 bin Gazzeli‘nin sığınma talep ettiğini açıklamıştır.  
Emperyalist ülkelerin enerji kaynaklarına sahip olma güdüsü başta olmak üzere bölgeyi kontrol 
altında tutma adına gizli ya da açıktan yürüttüğü işgal ve müdahalelerle, Ortadoğu yıllardır kan ve 
gözyaşının egemenliği altındadır. Mısır, Suriye ve Irak başta olmak üzere Ortadoğu‘da yaşanan 
karmaşa ortamı İsrail aracılığıyla bugün yeniden Filistin‘i vurmaktadır. Saldırının ardındaki 
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amaçlardan birinin Gazze kıyılarındaki doğalgaz kaynaklarını kontrol altına almak olduğu da 
uluslararası basında dile getirilmektedir. Emperyalizm, bölgenin enerji kaynaklarından ve bölge 
halkları üzerinden elini çekmelidir. Demokrasinin beşiği olarak övünen devletler, kendi emperyal 
çıkarları temelinde bölgeyi şekillendirme arayışından vazgeçmelidir.  
Filistinlilerin yaşam hakkına saygı duyulmalı, İsrail‘in sivil halka ölüm yağdırmasına karşı gereken 
karşı duruş sergilenmelidir. 
 
Saygılarımızla. 
Mehmet ÖZDAĞ 
Elektrik Mühendisleri Odası  
Samsun Şubesi Başkanı 
16.07.2014 
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BASINA ve KAMUOYUNA 
NÜKLEER SİLAHLANMA, KAOS İÇİNDEKİ DÜNYADA GİDEREK  

BÜYÜYEN BİR TEHDİT... 
69 YILDIR DİNMEYEN ACI: HİROŞİMA! 

ABD‘nin 2. Dünya Savaşı‘nda 6 Ağustos‘ta Hiroşima‘ya, 3 gün sonra da Nagazaki‘ye atom bombası 
atmasının üzerinden geçen 69 yıl boyunca, nükleer silahlanma karşıtı girişimlere paralel olarak 
devletler, barışçıl kullanım amaçlı anlaşmalarla nükleer silahlanmayı dizginlemeye çalışmaktadırlar. 
Ne yazık ki nükleer silahlanma yarışı devam etmekte; kaos içindeki dünyada nükleer silahlanma 
giderek daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye‘de ise nükleer enerji santrali ile üzeri 
örtülen bir nükleer silahlanma sevdası "teknolojik gelişim" olarak topluma dayatılmaya 
çalışılmaktadır.  
 
ABD-SSCB karşıtlığında biçimlenen iki kutuplu dünyada güç dengesinin simgesi olan nükleer 
silahlanma, 2. Dünya Savaşı‘nda ilk ve tek deneme olarak tarihe geçen Hiroşima ve Nagazaki‘de on 
binlerce kişinin ölümü, daha fazla insanın yaralanması ve genetik yapısının bozulmasıyla etkisi 
nesiller boyu devam eden yıkıma karşı hala durdurulamamıştır. İki kutuplu dünyanın yok oluşunun 
ardından bugün ABD emperyalizminin dünya üzerindeki egemenliği de sorgulanmakta, yeni 
şekillenen güç dengesinde de yine nükleer silahlanma arayışı dikkat çekmektedir. Kapitalizmin 
krizleri içerisinde giderek artan bölgesel savaş ve terör ortamı, nükleer silahlanma tehdidini dünya 
için daha da büyütmektedir.  
 
Bugün resmi olarak ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin‘in ardından Hindistan, Pakistan, İsrail ve 
Kuzey Kore olmak üzere 9 ülkenin nükleer silah yaptığı, buna karşılık Türkiye‘nin de aralarında 
bulunduğu çok sayıda ülkede ise nükleer silahların bulundurulduğu bilinmektedir. Ne yazık ki 
ülkemizin içinde yer aldığı Ortadoğu bölgesi, enerji paylaşım savaşlarının olduğu kadar, "nükleer 
güç" kavgasının da göbeğinde yer almaktadır. İran başta olmak üzere bugüne kadar Irak, Suriye gibi 
komşularımız da nükleer silahlanma nedeniyle uzun süre dünya kamuoyunun gündeminde 
tutulmuşlardır. Bölge ülkelerinin nükleer silahlanma arayışına, egemen emperyalist güçlerin bölgede 
hakimiyet sağlamak üzere gerçekleştirdiği doğrudan işgal dahil her türlü müdahaleleri için "nükleer 
silahlanma endişesini" gerekçe olarak kullanmaları da eşlik etmektedir.  
 
Tüm bu karmaşık güç dengeleri ve politik kavgaların arasında bilinen değişmez gerçek, canlıların var 
olabildiği tek bir dünya bulunduğudur. ABD‘nin 6 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima‘ya gönderdiği 
"Küçük Oğlan" isimli atom bombasıyla çocuk-kadın on binlerce sivilin yok edildiği bir katliam 
yaşanmıştır. Şehrin yarısının bir anda yok olduğu bu patlamadan 3 gün sonra Nagazaki kenti hedef 

alınmıştır. Bugün Hiroşima ve Nagazaki katliamlarının 69. yılında, nükleer silahlanmaya bir kez daha 
"Hayır" diyoruz.  
 
Nükleer silahlanmanın önlenmesi için halen elinde nükleer silah bulunduran dünyanın egemen büyük 
güçlerinin öncelikli sorumluluğu bulunmaktadır. Bu ülkelerin "Bizde nükleer silah var. Bunu dünya 
kabul etsin. Başka ülkeler nükleer silah yapmasın" tavrından uzaklaşarak, "Biz de dahil kimse nükleer 
silah yapmasın ve var olan silahlar imha edilsin" anlayışıyla hareket etmeleri, nükleer silahlanma 
yarışının durdurulması için önemli ve gerekli bir adım olacaktır. Uluslararası düzlemde nükleer 
silahlanmaya son verilmesi için ivedilikle harekete geçilmesi gerekmektedir.  
 
TÜRKİYE‘DE İNCİRLİK ÜSSÜ‘NDE BULUNDURULAN NÜKLEER SİLAHLAR DA BİR AN ÖNCE 
SÖKÜLMELİ, NÜKLEER ENERJİ ÜRETİMİ GÖRÜNTÜSÜ ALTINDA NÜKLEER SİLAHLANMA 
SEVDASINDAN VAZGEÇİLMELİDİR. 
Saygılarımızla. 
          
Mehmet ÖZDAĞ 
Elektrik Mühendisleri Odası  
Samsun Şubesi Başkanı 
06.08.2014 
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EMPERYALİZMİN VE İKTİDARIN SAVAŞINA KARŞI 

HALKLAR BARIŞIN BARİKATINI KURUYOR 

          54 milyon insanın öldüğü II. Dünya Savaşı’nın ardından Hitler ordularının Polonya’yı işgal 

ederek savaşı başlattığı gün olan 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak ilan edilmiştir. 

         Bugün, o savaşın üzerinden neredeyse 70 yıl geçti. Biz dünya halkları, emekçiler olarak “Dünya 

Barış Günü”nü kutlarken dünyayı yöneten güçler savaştan, kan dökmekten, barbarlıktan 

vazgeçmedi. 

       Başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada silahlar konuştukça kadınlar, gençler, çocuklar ve 

yoksullar başta olmak üzere bütün insanlık ağır bedeller ödüyor. 

       Emperyalizmin bölgemizdeki hegemonya projeleri insanlığın üzerine çöküyor. Etnik, dini ve 

mezhepsel farklılıkların, bir zenginlik değil bir çatışma nedeni haline getirilmesi üzerine kurulu 

emperyalist hegemonya projelerinin sonucu olarak, halkların bugünleri, gelecekleri ve bir arada 

yaşama umutları yok ediliyor. 

      Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta, Rojava’da, Şengal’de, Telafer’de tüm Ortadoğu’da insanlık 

kitlesel biçimlerde katledilirken, bizlerin kanın kırmızısını gördüğü yerde, birileri petrolün siyahını, 

doların yeşilini görüyor. Bölge halklarının insan onuruna yakışır biçimde yaşatabilecek kaynaklar 

insanların kanını oluk oluk akıtmak için harcanıyor. 

      Emperyalist güç odaklarının emellerini hayata geçirmek için kullandıkları işbirlikçileri, kukla 

çeteleri, önce Suriye’de, sonra Irak ve Rojava’da ve en son Şengal’de, Telafer’de eşit, özgür ve 
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amaçlardan birinin Gazze kıyılarındaki doğalgaz kaynaklarını kontrol altına almak olduğu da 
uluslararası basında dile getirilmektedir. Emperyalizm, bölgenin enerji kaynaklarından ve bölge 
halkları üzerinden elini çekmelidir. Demokrasinin beşiği olarak övünen devletler, kendi emperyal 
çıkarları temelinde bölgeyi şekillendirme arayışından vazgeçmelidir.  
Filistinlilerin yaşam hakkına saygı duyulmalı, İsrail‘in sivil halka ölüm yağdırmasına karşı gereken 
karşı duruş sergilenmelidir. 
 
Saygılarımızla. 
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Elektrik Mühendisleri Odası  
Samsun Şubesi Başkanı 
16.07.2014 
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ABD‘nin 2. Dünya Savaşı‘nda 6 Ağustos‘ta Hiroşima‘ya, 3 gün sonra da Nagazaki‘ye atom bombası 
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Ne yazık ki nükleer silahlanma yarışı devam etmekte; kaos içindeki dünyada nükleer silahlanma 
giderek daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye‘de ise nükleer enerji santrali ile üzeri 
örtülen bir nükleer silahlanma sevdası "teknolojik gelişim" olarak topluma dayatılmaya 
çalışılmaktadır.  
 
ABD-SSCB karşıtlığında biçimlenen iki kutuplu dünyada güç dengesinin simgesi olan nükleer 
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Bugün resmi olarak ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin‘in ardından Hindistan, Pakistan, İsrail ve 
Kuzey Kore olmak üzere 9 ülkenin nükleer silah yaptığı, buna karşılık Türkiye‘nin de aralarında 
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kardeşçe bir geleceğin önüne savaştan kalın bir duvar örmeyi hedefliyor. Ezidilerin kutsal 

topraklarında, Şengal’de kanlı katliamlar, özellikle de kadın kırımı yapılıyor. IŞİD çetesi tarafından 

“savaş ganimeti” olarak görülen kadınlar, Ortaçağ gericiliği ve zulmü ile karşı karşıya kalıyor. 

Şiddetin en ağır biçimlerine maruz kalıyor, pazarlarda satılan kölelere dönüştürülüyor. Yerinden 

yurdundan edilerek göçe zorlanan yüz binler adeta soykırımla yok edilmek isteniyor. 

Bugün ülkemizi yöneten AKP iktidarı ise tercihini savaştan, çatışmadan yana koymaya devam ediyor. 

Akan gözyaşı ve kana rağmen, Türkiye’de ve Ortadoğu’da ırkçı/ayrımcı/tekçi/mezhepçi bir siyasette 

ısrar ediyor. Halkları birbirine düşman eden, birbirinden uzaklaştıran bu siyaset ile seçim kazanmak, 

iktidar için akan kandan, ölen insanlıktan önemli görülüyor.  

        AKP iktidarı, Kürt Sorununda özellikle son dönemde çözüm, barış ve müzakere sürecine ilişkin 

yoğun mesaj ve temennilere rağmen çatışmacı dilini, barış karşıtı tutumunu sürdürüyor. Sorunu 

diyalog ve sağduyu ile çözmek yerine “terör ve güvenlik” eksenindeki yaklaşımında inat ediyor. 

Oyalama taktikleri ile demokratik bir çözümü, adil bir barışı istemediğini gösteriyor. AKP iktidarı, 

sürecin dinamitlenmesine yol açabilecek provokasyonların altına imza atmaktan geri durmuyor. 

          Ülkedeki siyasi gelişmeler de barış için daha fazla mücadele etmemiz gerektiğine işaret 

ediyor: IŞİD adı verilen kanlı çeteyi “hoşnutsuzluktan kaynaklanan reaksiyon” olarak adlandıran 

Dışişleri Bakanı bu ülkenin Başbakan’ı oluyor. Ne var ki “Tecavüz, çocuk istismarı, kadınların 

köleleştirilmesi, kesilen kelleler”, Türkiye’yi yönetenlerce uzun süre desteklendiği ortada olan bu 

çetenin hoşnutsuzluğunu bir türlü gidermiyor. 15 yaşındaki Berkin Elvan’ı öldürüp “terörist” ilan 

edenler, 49konsolosluk çalışanı rehin alınmasına rağmen bu barbarlara bir kere bile hak ettiği sıfatla 

hitap edemiyor. 

        Filistin’de, Gazze’de her gün insanlık ölürken Türkiye’nin İsrail ile askeri/siyasi/ticari 

ilişkilerine bile son verilmiyor. Aksine son yıllarda Türkiye, askeri malzeme de dâhil olmak üzere 

İsrail’in en önemli ticari partnerlerinden biri haline geliyor. Gazzeli çocukların üzerine atılan her 

İsrail bombasında bu topraklardan bir kuruş katkının olmasını önlemek, anlaşılan o dur ki bu 

hükümetin harcı değildir. İsrail’den hesap sormak, yüreği Ortadoğu halkları ile atan biz işçilerin, 

emekçilerin, zalim ile akçeli işleri olmayanların görevidir.    

        Bizler hiçbir zaman, hiçbir yerde katledilenin kimliğine, inancına, diline, milliyetine, derisinin 

rengine bakmayanlar olarak bu barbarlığa meydan okuyoruz. 

Bizim için Filistin Rojava’dır. Rojava Gazze’dir. Gazze Şengal’dir. Şengal Telafer’dir. Hepsinin acısı 

topraklarından sürülüp gelen Ezidilerin, Türkmenlerin, Arapların, Kürtlerin Alevilerin, Şiilerin, 

Sünnilerin Hıristiyanların gözlerindeki acıdır. O acıya pasaport soranlar bizden değildir!   

       Çünkü biz öldürülüyoruz, sürgün ediliyoruz, işkenceden geçiriliyoruz, tecavüze uğruyoruz. 

Çünkü biz savaşlarda bedel ödeyenleriz. Biz Ortadoğu’nun yoksul, emekçi halkları olarak 

ırkçı/mezhepçi savaşlarda ölüme yazgılı olmadığımızı,  savaşlarda bedel ödeyenler olarak halkların 
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kuracağız! 

       DİSK-KESK-TMMOB olarak 1 Eylül Dünya Barış gününde barışı da, özgürlükleri de, haklarımızı da 

söke söke almak için ülkenin dört bir yanında düzenlenecek mitinglerde, yürüyüşlerde buluştuk. 

Barış zincirleri kurarak savaş çetelerine, savaş tüccarlarına, savaş kışkırtıcılarına meydan 

okuyacağız! Yurdun her yerinde savaşa karşı barışın barikatını kuracağız! 

        Gelin insanlık büyük bir sınavdan geçerken barış için, kardeşlik için, özgürlük için, eşitlik için 

ele ele verelim! 

YAŞASIN 1EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ  

DİSK-KESK-TMMOB 

 

 
EK-16 

NÜKLEERSİZ TÜRKİYE İÇİN KÜREKLE KARADENİZ! 
BASINA VE KAMUOYUNA 

AKP’nin projelerinin hepsi de inşaat-rant, doğal ve tarihi olan her şeyi yağma, bozma ve ekonomik 
faaliyete dönüştürme üzerinedir. Ormanları ve kıyıları, ekonomik faaliyet adı altında talana 
açmak... Irmak bırakmamak; dağı-tepeyi, sit alanlarını, tarihi ve doğal güzellik alanlarını 
inşaatçılara peşkeş çekmek... Samsun’da kuralsız, plansız yapılan ve Kuş cennetini yok edecek sahil 
yolu projesi ve bu projenin altyapısı için açılan taş ocakları da bunlardan sadece küçücük bir 
örnektir. 
Ancak bu projeler içerisinde öyle biri daha var ki; hepimizin nefesini kesiyor: Nükleer Santral !  
Depremsellik bakımından dünyanın bilinen sıcak fay hatlarına sahip  Anadolu'nun hem kuzey hem 
güneyine, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir lakaytlıkla, yabancılar eliyle  nükleer santral 
kurulması girişimleri bu iktidarın en vahim icraatıdır. 
Yap-İşlet-Kirlet-Terket 
Hükümetler arası  olduğu için her türlü ulusal denetimin dışında tutulan nükleer anlaşmalar ülkemizi 
yabancı firmaların merhametine terk ediyor. Bu firmalar 10-15 yılda santral inşa edip, üreteceği 
elektriği bize yüksek ve garantili birim fiyattan 40- 50 yıl satacak, ardından da bütün tehlikeli 
nükleer atıkları olduğu yerde bırakıp çekip gidecek. Hükümet, babasının pastası gibi TC haritasının 
en kuzey ucunu kesip nükleer endüstriye nefis ve koskocaman bir dilim olarak "yap-işlet-kirlet-
terket" modeliyle ikram edilmek  üzere kenara koymuş bekletiyor 
Bu anlaşmalarda hiçbir ulusal çıkar ya da fayda bulunmamakta, doğalgaza ve petrole bağımlı enerji 
üretiminden kurtulacağımız, güya kat be kat artacak ihtiyacımızı gidereceğimiz iddiası paravan 
edilerek ülkemiz bambaşka ve içinden çıkılmaz bir bağımlılığa sürüklenmekte. Nükleer gerçekleri 
tanımayan kamuoyu büyük bir tuzağa düşmek üzere olduğunun farkında değil. 
Risk yönetimi nedir bilmiyor ve uygulayamıyoruz! 
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Türkiye Avrupa'nın iş kazalarında ilk sırada, dünyada ise üçüncü sırada yer alan, her gün dört işçinin 
yaşamını yitirdiği bir ülke. Biz kendi nükleer santralımızı ne inşa edecek ne de işletebilecek seviyede 
bir birikime sahibiz.  
Risk yönetimi nedir bilmiyor ve uygulayamıyoruz; işyeri riskleri, deprem riskleri, trafik riskleri, doğal 
afet riskleri hiçbir biçimde yönetilememekte ülkemizde. Yıllar boyunca kaybettiğimiz binlerce can 
bunun delilidir. 
Nükleer enerji demek risk demektir. 
Sadece elli yıllık bir geçmişi olan nükleer endüstri, boyunu fersah fersah aşan pekçok vahim kazanın, 
nükleer patlamanın silahlanma yarışının müsebbibidir. Barış için enerji diye pazarlanan nükleer ateş, 
doğaya ve insanlığa karşı bir kıyımdır.  
Nükleer ateş elde etmek pahalı ve risklidir; nükleer ateşle su ısıtıp elektrik üretmek çılgınlıktır; 
hele de bunu Türkiye'deki  gibi yabancı şirketler eliyle yapmak deliliktir. 
Gelecek nesiller yaşama dair daha iyi çözümler bulana dek, Ülkemizin toprakları ve doğası temiz 
korunması gereken bulunmaz değerdedir. Sinop, Terme arasında kalan bu topraklar binlerce yıldır 
temiz olarak korunarak bize aktarılmış, bizler de gelecek nesillere nükleer çöplük değil temiz bir 
yurt bırakacağız.  
Kayıkla kürek çekerek, karbon izi bırakmadan Karadeniz turu yapan Sevgili Hüseyin Ürkmez’in 
bu projesi tutkulu söz verişin bir simgesidir.  
Sinop ve Samsun, temiz enerji kaynağı rüzgar ve güneşin değerlendirildiği, temiz tarım ve turizm 
uygulanan, balık sürülerinin kıyılarını yaladığı, mutlu insanların yaşadığı tüm Karadeniz'e örnek 
bereketli  bir bölge olacak, olmalıdır. 
Sayılarımızla… 
            
SAMSUN Çevre Birlikteliği Adına 
Mehmet Özdağ  
EMO Samsun Şube Başkanı 
02-09.2014 
 
 
 
EK-17 

TERME’DE KİRLİ YATIRIM İSTEMİYORUZ! 
BASINA VE KAMUOYUNA 

Terme ilçesi sınırları içerisine kurulması planlanan ithal kömürlü termik santral, yerleşim 
bölgelerinin yakınında bir alandır. Karadeniz Bölgesi'nin tam ortasında, bölgemizin en değerli tarım 
arazilerine ve denizine sahip olan bir bölgede böylesine kirli bir yatırımın kömürle çalışacağı göz 
önüne alınırsa çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri olacağı açıktır. 
660 MW güç kapasiteli "dışarıdan ithal edilen kömür" ile çalışacaktır. Yılda yaklaşık 2 Milyon Ton 
kömürün yakılacağı tesiste oluşacak kül atıklarının ne şekilde ve nerede "bertaraf" edileceği belli 
değildir. Santralın işletmeye geçmesinden sonra stok sahasında, bu tür santrallarde teknik 
zorunluluk arz eden en az 60 günlük kömür ( bu yaklaşık 30.000 ton etmektedir) stoklanacaktır. 
Stoklama ve üretim sürecine dahil edilme esnasındaki karıştırma işlemleri sırasında kömür tozlarının 
çevreye ve doğaya vereceği zararların ve doğuracağı tehlikelerin yanı sıra, bu santralda günde 
yaklaşık 5.400 ton kömür yakılacak olması sırasında havaya karışacak olan zehirleyici gaz, kimyasal 
maddeler ve atıkların insan, canlı, tarımsal alanlar ve ürünlere yapacağı etkileri düşünmek bile çok 
ürkütücüdür.  
 
Kullanılacak olan kömür ithal kömürdür. Dışa bağımlı bir yakıt tercihi yapılmıştır. Türkiye’de elektrik 
enerjisinin önemli bir kısmı ithal kaynaklardan üretiliyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) 
Ağustos 2014 istatistiklerine bakıldığında, elektrik üretiminin yüzde 58’i ithal kaynaklara dayalıdır, 
ithal kömürün toplamdaki payı %12, 2 dir. 
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Karadeniz Bölgesinin tam da ortasında yer alacak bu santralın bacasından atılacak gazlar içinde 
atmosfere salınımı istenmeyen gaz ve tozların, çevreye ciddi zararlar verebileceği açıktır. Özellikle 
aynı bölgedeki mevcut OMV termik santralının çevreye olumsuz etkileri de göz önüne alınacak olursa 
zararların boyutu öngörülenin çok üzerinde olacaktır.   
 
Gerek yeni kurulacak, gerekse mevcut OMV termik santralının toz, kükürt dioksit, azot dioksit gibi 
atıkların emisyon değerlerinin Hava Kirliliğinin Kontrolü ne şekilde sağlanacaktır. Yakındaki tarımsal 
araziler ve canlılara ve de özellikle Samsun Şehir İçme Suyu kaynaklarına vereceği kalıcı zararların 
boyutları ve sonuçları hesaplanmış mıdır? 
 
Kömür santralinden oluşacak gürültünün Kozluk halkını rahatsız edecek düzeyde olacağı aşikardır. 
Sadece insanların değil doğanın dengesi de bozulabilecektir. 
 
Yukarıda kısaca belirtilen zararların halktan gizlenircesine 14 Ağustos 2014 tarihinde düzenlenen 
ÇED toplantısı Terme Halkının büyük tepkisini ekmiş ve toplantı yapılamamıştır. Buradan Gerze 
Yaykıl Köylülerine bir selam göndererek, Terme Halkı başta olmak üzere tüm Samsun ve Ordu 
halkının da Gerze örneğinde olduğu gibi bu risk bu topraklardan bertaraf edilene kadar mücadeleyi 
sürdürmesi gerekmektedir.  
 
EMO yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının her zaman savunucusudur.  
Odamızın, halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve ahlakı korumak, uzmanlık alanında ülke çıkarlarına 
uygun politikalar üreterek bunları savunmak ilkeleri doğrultusunda; ithal kömür kaynaklı, yatırımlara 
karşı bölge halkımızın yanında yer alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.  
 
Saygılarımızla. 
                
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU 
9 Eylül 2014 
 
 
 
EK-18 

BASINA VE KAMUOYUNA 
 
Bugün 19 Eylül. 
 
Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB’nin mücadele dolu tarihi 
açısından önemli bir gün. 
 
Bugün "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü"  
 
Bundan 35 yıl önce, 19 Eylül 1979’da TMMOB’nin çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları, 
ekonomik ve demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. 
Mimar, mühendis ve şehir plancılarının tarihe not düştükleri o büyük günün mücadele ve dayanışma 
ile özdeşleşmiş anlamını bugünün mücadelesi üzerinden geleceğe taşımak için, 19 Eylül’ü "TMMOB 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutluyoruz.  
 
1979 Türkiye’sinde bir yandan pahalılığın, işsizliğin ve açlığın diğer yandan da baskıların, kıyımların 
ve faşist katliamların kol gezdiği koşullarda TMMOB, tüm mimar ve mühendisleri bir günlük iş 
bırakma eylemine çağırmıştı. TMMOB’nin "bir günlük iş bırakma eylemi" çağrısını, grevli-toplu 
sözleşmeli sendikal haklara sahip olmadıklarından ücretleri tek taraflı ve çok düşük düzeyde 
belirlenen; işsizliğe, geçim sıkıntısına mahkum edilen; emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğu için 
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baskılara, kıyımlara ve saldırılara uğrayan mühendis ve mimarlar, büyük bir inanç ve tam bir 
kararlılık içerisinde işyerlerinde uyguladılar.  
 
19 Eylül’ün anlamı TMMOB’nin tarihsel sürekliliği içerisinde karakterini aldığı mücadele süreçlerinde 
gelişmiştir. İşte böylesi bir mücadele gününü "Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarının Dayanışma 
Günü" olarak ilan etmenin ve kutlamanın, onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz.  
 
35 yıl sonra TMMOB Türkiye’nin her yerinden sesleniyor: 
 
Selam olsun Teoman Öztürk’e ve arkadaşlarına. Selam olsun 19 Eylül’ü yaratanlara. Selam olsun 
bugün de 19 Eylül anlayışının sürdürücülerine.  
 
Sevgili Arkadaşlar, 
 
Bugün burada bu dayanışma günümüzde bir kez daha söylüyoruz: 
 
Emperyalizme, kapitalizme, sömürü-rant, yolsuzluk-rüşvet, baskı, zulüm düzenine karşı direnenlere, 
Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için mücadele eden, işyerlerinde direnen bütün emekçilere, 
Toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkemizin doğal kaynaklarına sahip çıkanlara, 
Kentsel-kırsal bütün kamusal alanlara sahip çıkanlara, 
"Kentsel dönüşüm" görünümündeki rant yağmasına karşı direnenlere, 
Sağlığın herkese eşit ve ücretsiz olması için mücadele eden sağlık emekçilerine, 
Halkın haber alma hakkının ve bağımsız haberciliğin sesi olan basın emekçilerine, 
Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi yükselten kadınlara, 
Gerici, piyasacı eğitim sistemine karşı direnen kamu çalışanları, akademisyenler, liseli ve 
üniversiteli öğrencilere, 
Eşit yurttaşlar olarak tanınmak isteyerek direnen Kürt halkına, Alevilere, 
Sömürüye karşı sınıf kardeşleriyle birlikte mücadele eden Türk ve Kürt emekçilerine, 
Türkiye’nin ve dünyanın geleceğini düşünen ve mücadele eden bütün aydınlık insanlara, 
 
dayanışma selamlarımızı bir kez daha duyuruyoruz. 
 
Sevgili Arkadaşlar; 
 
TMMOB bugün buradan bir kez daha duyuruyor: 
İş cinayetlerini; bu cinayetlerin temel nedeni olan azami kâr güdüsü ve esnek, taşeron çalıştırma 
sistemini, 
Düşünce, toplanma, örgütlenme, basın özgürlükleri ve barajsız siyaset yapma hakkını engelleyen 
bütün anti-demokratik uygulamaları, 
Kürt sorununda oyalamacı taktikleri "stratejik bir politika" imiş gibi sunan siyasi iktidarı, 
İşçilere, köylülere, öğrencilere, kadınlara, çocuklara, bütün halka yönelik tomalı-gazlı-coplu-mermili 
devlet terörünü, 
Yargı hukuksuzluklarını, cezaevi zulümlerini, 
Kadınlar üzerinde estirilen terörü, kadın cinayetlerini, 
"Çocuk gelin" rezaletini, çocuk işçi sömürüsünü, 
Eğitimi tamamen gericileştiren, piyasaya açan uygulamaları, reddettiğimizi ilan ediyoruz. 
 
Sevgili Arkadaşlar, 
Açıkça ifade etmek gerekirse, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin yani insandan yana 
olan her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan bir TMMOB; bu ülkenin vicdanıdır. Bu ülkenin, bu ülke 
insanının TMMOB’ye ihtiyacı var. Bu ülkenin kulakların sağır edildiği, gözlere mil çekildiği, konuşanın 
dilinin kesildiği bu döneminde görebilen gözlere, duyabilen kulaklara, daha da önemlisi konuşabilen 
ağızlara ihtiyacı var. Asla "padişahım çok yaşa" demeyen, aksine "Kral çıplak" diyenlere ihtiyacı var. 
Yani kısaca, TMMOB’ye ihtiyacı var.  TMMOB bu ihtiyacın gereklerini yerine getirecek güçte ve 
büyüklüktedir. 
 
Herkes biliyor: 
Gelecek güzel günler için, masmavi gökyüzü altında birikmiş kara bulutların dağılması için, 
gökyüzünün ve yeryüzünün bütün renklerinin özgürlüğü için, bilim ve teknolojinin halkımızın 
hizmetine sunulması, mesleğimizin tüm güzelliklerinin hayatı yaşanabilir kılması için, gericiliğe ve 
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baskılara, kıyımlara ve saldırılara uğrayan mühendis ve mimarlar, büyük bir inanç ve tam bir 
kararlılık içerisinde işyerlerinde uyguladılar.  
 
19 Eylül’ün anlamı TMMOB’nin tarihsel sürekliliği içerisinde karakterini aldığı mücadele süreçlerinde 
gelişmiştir. İşte böylesi bir mücadele gününü "Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarının Dayanışma 
Günü" olarak ilan etmenin ve kutlamanın, onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz.  
 
35 yıl sonra TMMOB Türkiye’nin her yerinden sesleniyor: 
 
Selam olsun Teoman Öztürk’e ve arkadaşlarına. Selam olsun 19 Eylül’ü yaratanlara. Selam olsun 
bugün de 19 Eylül anlayışının sürdürücülerine.  
 
Sevgili Arkadaşlar, 
 
Bugün burada bu dayanışma günümüzde bir kez daha söylüyoruz: 
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Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için mücadele eden, işyerlerinde direnen bütün emekçilere, 
Toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkemizin doğal kaynaklarına sahip çıkanlara, 
Kentsel-kırsal bütün kamusal alanlara sahip çıkanlara, 
"Kentsel dönüşüm" görünümündeki rant yağmasına karşı direnenlere, 
Sağlığın herkese eşit ve ücretsiz olması için mücadele eden sağlık emekçilerine, 
Halkın haber alma hakkının ve bağımsız haberciliğin sesi olan basın emekçilerine, 
Sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi yükselten kadınlara, 
Gerici, piyasacı eğitim sistemine karşı direnen kamu çalışanları, akademisyenler, liseli ve 
üniversiteli öğrencilere, 
Eşit yurttaşlar olarak tanınmak isteyerek direnen Kürt halkına, Alevilere, 
Sömürüye karşı sınıf kardeşleriyle birlikte mücadele eden Türk ve Kürt emekçilerine, 
Türkiye’nin ve dünyanın geleceğini düşünen ve mücadele eden bütün aydınlık insanlara, 
 
dayanışma selamlarımızı bir kez daha duyuruyoruz. 
 
Sevgili Arkadaşlar; 
 
TMMOB bugün buradan bir kez daha duyuruyor: 
İş cinayetlerini; bu cinayetlerin temel nedeni olan azami kâr güdüsü ve esnek, taşeron çalıştırma 
sistemini, 
Düşünce, toplanma, örgütlenme, basın özgürlükleri ve barajsız siyaset yapma hakkını engelleyen 
bütün anti-demokratik uygulamaları, 
Kürt sorununda oyalamacı taktikleri "stratejik bir politika" imiş gibi sunan siyasi iktidarı, 
İşçilere, köylülere, öğrencilere, kadınlara, çocuklara, bütün halka yönelik tomalı-gazlı-coplu-mermili 
devlet terörünü, 
Yargı hukuksuzluklarını, cezaevi zulümlerini, 
Kadınlar üzerinde estirilen terörü, kadın cinayetlerini, 
"Çocuk gelin" rezaletini, çocuk işçi sömürüsünü, 
Eğitimi tamamen gericileştiren, piyasaya açan uygulamaları, reddettiğimizi ilan ediyoruz. 
 
Sevgili Arkadaşlar, 
Açıkça ifade etmek gerekirse, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin yani insandan yana 
olan her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan bir TMMOB; bu ülkenin vicdanıdır. Bu ülkenin, bu ülke 
insanının TMMOB’ye ihtiyacı var. Bu ülkenin kulakların sağır edildiği, gözlere mil çekildiği, konuşanın 
dilinin kesildiği bu döneminde görebilen gözlere, duyabilen kulaklara, daha da önemlisi konuşabilen 
ağızlara ihtiyacı var. Asla "padişahım çok yaşa" demeyen, aksine "Kral çıplak" diyenlere ihtiyacı var. 
Yani kısaca, TMMOB’ye ihtiyacı var.  TMMOB bu ihtiyacın gereklerini yerine getirecek güçte ve 
büyüklüktedir. 
 
Herkes biliyor: 
Gelecek güzel günler için, masmavi gökyüzü altında birikmiş kara bulutların dağılması için, 
gökyüzünün ve yeryüzünün bütün renklerinin özgürlüğü için, bilim ve teknolojinin halkımızın 
hizmetine sunulması, mesleğimizin tüm güzelliklerinin hayatı yaşanabilir kılması için, gericiliğe ve 

karanlığa karşı aydınlığın yaratılması için, emperyalizme, kapitalizme ve neoliberal politikalara karşı 
insanca bir yaşam, özgür, demokratik, eşit ve bağımsız bir Türkiye için,  
TMMOB onurlu yürüyüşüne dik duruşuna devam edecektir. 
19 Eylül’ün tarihsel anlamıyla herkesin huzurunda, ortak kurtuluşumuzun yegâne güzergâhı olan bu 
sokaklardan ve Türkiye’nin her yerinden güçlü bir şekilde haykırıyoruz: "Bilimin ve tekniğin 
aydınlattığı yolumuzda kararlılıkla, yılmadan ve usanmadan mücadele ederek mesleğimize, 
örgütümüze, halkımıza, ülkemize sahip çıkacağız. 
           
Yaşasın TMMOB. 
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü.  
TMMOB  
Samsun İl Koordinasyon Kurulu 
19.09.2014 
 
 
EK-19 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BASIN AÇIKLAMASI 
ELEKTRİĞE KAYIP KAÇAK ZAMMI 

AKP iktidarının, susuzluk ve dünyada dolar artışına dayandırdığı elektrik zammının altından yine 
kayıp kaçak oyunu çıktı. Konutların elektrik fiyatlarına yüzde 9 olarak yansıyacak zammın yüzde 
51.6‘sı kayıp ve kaçak bedelindeki artıştan kaynaklandı. Elektrik alış maliyetini gösteren çıplak 
elektrik fiyatı mevcut tarifeye göre yalnızca yüzde 5 artarken, kayıp ve kaçak bedeli ise yüzde 39.76 
arttırıldı. Böylece kayıp ve kaçak bedelinin birim kilovat saat elektrik tarifesindeki payı, konutlar 
için yüzde 11.67‘den yeniden yüzde 14.97‘ye kadar yükseltilmiş oldu. Tarifedeki kayıp ve kaçak payı 
alçak gerilim sanayi abonelerinde yüzde 17.73‘e kadar çıktı. Hükümetin bayram hediyesi elektrik 
zammıyla 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik gideri ise 90 lirayı aştı.  
 
Elektrikte Özelleştirme Balonu Tarifeyi Patlattı 
 
Elektrik alanında özelleştirmelerle kayıp ve kaçakları azaltacağını; daha ucuz, verimli ve kesintisiz 
elektrik sunulacağını; yatırımların yapılmasını sağlayacağını iddia eden AKP iktidarının hedefleri 
çöktü. Elektrik dağıtımının özelleştirilmesiyle dağıtım şirketlerinin brüt kar marjı artışından kayıp ve 
kaçak bedellerini sürekli revize etme taleplerine, çiftçilerin gelir desteklerini gasp etmeye varıncaya 
kadar her türlü isteklerini karşılayan iktidar, "kamunun sırtından dağıtım şirketlerini besleme" 
modelini yürürlüğe koymuş oldu. Bu modelle kayıp ve kaçak bedelleri sürekli revize edilip, 
şirketlerin zam talepleri karşılanırken, son yapılan yüzde 9‘luk zammın altından da kayıp ve kaçak 
artışı çıktı. Zammın yarıdan fazlasını kayıp ve kaçak bedeline yapılan artışlar oluşturdu.  
 
Dağıtım özelleştirmeleri sonucunda bir bölgede yapılan elektrik kesintileriyle arz güvenliğini dahi 
tehlikede bırakabilen iktidar, üretim özelleştirmeleri nedeniyle de fiyatlara müdahale olanağını 
giderek kaybetmektedir. Özellikle hidrolik santrallarıyla ve yerli kaynaklara dayalı üretimleriyle 
piyasada oluşan yüksek satış fiyatlarını tutmaya çalışan kamu elektrik kuruluşlarının 
özelleştirilmesiyle bu olanak kaybolmuştur. Kuraklık nedeniyle yaşanan sıkıntı ise daha da 
büyümüştür. Yani iddia edildiği gibi bu zam kuraklık ve dünya piyasalarında yaşanan dövizdeki 
dalgalanma nedeniyle değil, hükümetin yanlış politikalarından kaynaklanmaktadır. Elbette döviz 
kurlarının ve kuraklığın elektrik fiyatları üzerinde etkisi vardır. Ancak açıklanan tarifenin de bizzat 
ortaya koyduğu gibi söz konusu etki AKP Hükümeti‘nin piyasacı uygulamaları nedeniyle 
katmerlenmiş, bu olumsuz doğa koşullarıyla ve dış dünyadaki etkenlerle mücadele olanağı 
yitirilmiştir.  
 
Tarifedeki Kara Delik: Kayıp ve Kaçak 
 
Yılbaşında da kayıp ve kaçak hedefleri gereği tarifede olması beklenen düşüş, iktidarın ve Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun (EPDK) tarife içerisinde yaptığı kalem oyunlarıyla hiç edilmiştir. Bu 
durum da dikkate alındığında bugün tarifedeki zammın yarıdan fazlasını oluşturan kayıp ve kaçak 
zammının aslında daha da yüksek olduğu görülecektir. Ocak 2014 tarifesinde konutlardan birim 
kilovat saat başına tahsil edilen kayıp ve kaçak bedeli, hedefler gereği yüzde 23 azaltılarak 4.4 
kuruştan 3.4 kuruşa indirilirken, bu indirim faturalara yansıtılmadan diğer kalemlerde enflasyon 
hedefini de aşan artışlar yapılarak yok edilmişti. 
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EPDK tarafından açıklanan yeni tarife ile birim kilovat saat başına konutlar için elektrik fiyatı, enerji 
alış maliyeti, dağıtım, iletim, perakende satış hizmeti bedelleri ile kayıp ve kaçak bedeli dahil 
olmak üzere yüzde 9 artışla 28.49 kuruştan 31.05 kuruşa çıkarıldı. 4 kişilik bir ailenin asgari aylık 
tüketiminin 230 kilovat saat olduğu dikkate alındığında, mevcut durumda 83.2 TL olan fatura, 90.65 
TL‘ye yükseltildi. Aylık 7.5 TL‘lik artışla, şirketler hane başına yıllık en az 90 TL fazladan tahsilat 
yapacaklar. Bu da yaklaşık 29 milyon mesken abonesi olduğu dikkate alındığında dağıtım şirketlerine 
yıllık 2 milyar 610 milyon TL‘lik aktarım olanağı sağlamaktadır. Yurttaşlardan yapılacak bu aktarımın 
1 milyar 58 milyon TL‘si ise kayıp ve kaçak bedelindeki, şirketlerin hedeflerini tutturamamaları 
nedeniyle yapılan yükseltmeden kaynaklanıyor. Üstelik bu hesaplamalar yalnızca konut tüketicileri 
bazında yapıldığı için dağıtım şirketlerine yapılan aktarımın daha da büyük olduğu açıktır.  
 
Hükümet yapılan zamlarla bir yandan dağıtım şirketlerinin kamu üzerinden finansmanını sağlarken, 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri dahil olmak üzere seçim bütçeleri nedeniyle oluşturdukları açığı 
kapatmak için de kaynak yaratmış olmaktadır. Ekim 2014 zammı sayesinde elektrik faturaları 
üzerinden tahsil edilen vergi, fon ve paylar da artırılmış olmaktadır. Sadece bu artış nedeniyle 1 
yılda konut kullanıcıları üzerinden 546 milyon TL daha fazla tahsilat yapılacaktır. 
 
Kayıp ve Kaçak Hedefini Tutturamayana El Konulsun 
 
Elektrik tarifelerine yapılan zamlar, iğneden ipliğe kadar toplumun yaşamını doğrudan etkileyecek, 
pek çok temel ürün için fiyat artışlarına yol açacaktır. Bu durum, gelir dağılımı giderek bozulan 
ülkemizde, insanların temel maddelere ulaşımını zorlaştırırken; elektrik yoksulluğunu da 
artıracaktır. Elektrik fiyatlarındaki bu fahiş artış karşısında kayıp ve kaçak kullanımının da artma 
riski bulunmaktadır. Bırakın dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçağı azaltmasını; kar uğruna yoksul 
insanların kaçak elektrik kullanımına itildiği, bu kaçağın da borcunu ödeyen yurttaşlar tarafından 
şirketlere ödendiği garip bir saadet zinciri yaratılma riski bulunmaktadır. Acilen kayıp ve kaçak 
konusunda ekonomik, teknik ve toplumsal gerçekler dikkate alınarak önlemler alınmalıdır. Kayıp ve 
kaçak hedeflerini tutturamayan dağıtım şirketlerine de kamu adına el konulmalıdır. Elektrik dağıtım 
ve üretim özelleştirmelerinin yol açtığı tahribata bir an evvel son verilmeli, kamunun inisiyatif 
alacağı yeni bir modele geçiş yapılmalıdır. 
 
  
KONUTLARDA 
ELEKTRİK TARİFESİ 
DEĞİŞİMİ 

1 Ekim 
2014 Birim 
Fiyat-TL 

1 Ekim 2014 230 
kWh‘lik 
Tüketim-TL 

1 Temmuz 
2014 Fiyat-
TL 

1 Temmuz 2014 
230 kWh‘lik 
Tüketim-TL 

Artış 
Miktarı 
(TL) 

Artış 
(%) 

Tüketim 0,22 50,17 0,21 47,78 2,39 5,00 
Perakende 0,01 1,93 0,01 1,40 0,53 37,89 
İletim 0,01 2,05 0,01 2,06 -0,01 -0,47 
Dağıtım 0,03 6,58 0,03 6,64 -0,05 -0,82 
Sayaç okuma*   0,54   0,54 0,00 0,00 
Kayıp ve Kaçak 
Bedeli 

0,05 10,69 0,03 7,65 3,04 39,76 

Enerji Fonu 1,00 0,61 1,00 0,55 0,05 9,79 
TRT Payı 2,00 1,22 2,00 1,11 0,11 9,79 
Bel. Tük.Ver. 5,00 3,04 5,00 2,77 0,27 9,79 
KDV 18,00 13,83 18,00 12,69 1,14 8,98 
Genel Toplam TL   90,65   83,19 7,47 8,98 
* Sayaç okuma başına sabit olarak faturaya eklenmektedir. 
 
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU 
2 Ekim 2014 
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TL‘ye yükseltildi. Aylık 7.5 TL‘lik artışla, şirketler hane başına yıllık en az 90 TL fazladan tahsilat 
yapacaklar. Bu da yaklaşık 29 milyon mesken abonesi olduğu dikkate alındığında dağıtım şirketlerine 
yıllık 2 milyar 610 milyon TL‘lik aktarım olanağı sağlamaktadır. Yurttaşlardan yapılacak bu aktarımın 
1 milyar 58 milyon TL‘si ise kayıp ve kaçak bedelindeki, şirketlerin hedeflerini tutturamamaları 
nedeniyle yapılan yükseltmeden kaynaklanıyor. Üstelik bu hesaplamalar yalnızca konut tüketicileri 
bazında yapıldığı için dağıtım şirketlerine yapılan aktarımın daha da büyük olduğu açıktır.  
 
Hükümet yapılan zamlarla bir yandan dağıtım şirketlerinin kamu üzerinden finansmanını sağlarken, 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri dahil olmak üzere seçim bütçeleri nedeniyle oluşturdukları açığı 
kapatmak için de kaynak yaratmış olmaktadır. Ekim 2014 zammı sayesinde elektrik faturaları 
üzerinden tahsil edilen vergi, fon ve paylar da artırılmış olmaktadır. Sadece bu artış nedeniyle 1 
yılda konut kullanıcıları üzerinden 546 milyon TL daha fazla tahsilat yapılacaktır. 
 
Kayıp ve Kaçak Hedefini Tutturamayana El Konulsun 
 
Elektrik tarifelerine yapılan zamlar, iğneden ipliğe kadar toplumun yaşamını doğrudan etkileyecek, 
pek çok temel ürün için fiyat artışlarına yol açacaktır. Bu durum, gelir dağılımı giderek bozulan 
ülkemizde, insanların temel maddelere ulaşımını zorlaştırırken; elektrik yoksulluğunu da 
artıracaktır. Elektrik fiyatlarındaki bu fahiş artış karşısında kayıp ve kaçak kullanımının da artma 
riski bulunmaktadır. Bırakın dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçağı azaltmasını; kar uğruna yoksul 
insanların kaçak elektrik kullanımına itildiği, bu kaçağın da borcunu ödeyen yurttaşlar tarafından 
şirketlere ödendiği garip bir saadet zinciri yaratılma riski bulunmaktadır. Acilen kayıp ve kaçak 
konusunda ekonomik, teknik ve toplumsal gerçekler dikkate alınarak önlemler alınmalıdır. Kayıp ve 
kaçak hedeflerini tutturamayan dağıtım şirketlerine de kamu adına el konulmalıdır. Elektrik dağıtım 
ve üretim özelleştirmelerinin yol açtığı tahribata bir an evvel son verilmeli, kamunun inisiyatif 
alacağı yeni bir modele geçiş yapılmalıdır. 
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2014 Fiyat-
TL 

1 Temmuz 2014 
230 kWh‘lik 
Tüketim-TL 

Artış 
Miktarı 
(TL) 

Artış 
(%) 

Tüketim 0,22 50,17 0,21 47,78 2,39 5,00 
Perakende 0,01 1,93 0,01 1,40 0,53 37,89 
İletim 0,01 2,05 0,01 2,06 -0,01 -0,47 
Dağıtım 0,03 6,58 0,03 6,64 -0,05 -0,82 
Sayaç okuma*   0,54   0,54 0,00 0,00 
Kayıp ve Kaçak 
Bedeli 

0,05 10,69 0,03 7,65 3,04 39,76 

Enerji Fonu 1,00 0,61 1,00 0,55 0,05 9,79 
TRT Payı 2,00 1,22 2,00 1,11 0,11 9,79 
Bel. Tük.Ver. 5,00 3,04 5,00 2,77 0,27 9,79 
KDV 18,00 13,83 18,00 12,69 1,14 8,98 
Genel Toplam TL   90,65   83,19 7,47 8,98 
* Sayaç okuma başına sabit olarak faturaya eklenmektedir. 
 
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU 
2 Ekim 2014 
 
 
 
 

EK-20 
AKP HÜKÜMETİNİN 

“İŞİD’E DESTEK TEZKERESİNE” HAYIR! 
  
Bugün Rojova’da, Kobane’de sadece Kürt halkı değil, tüm insanlık varlık-yokluk mücadelesiyle karşı 
karşıyadır. 
Kontrol ettiği alanlarda Hıristiyanları, Şiileri, Ezidileri, Türkmenleri, Kürtleri farklı inanç gruplarını, 
özetle kendi ilkel anlayışı dışında kalan herkesi acımasızca katleden, kadınlara karşı savaş açan IŞİD 
ile mücadele bir insanlık mücadelesidir. 
IŞİD, başta ABD olmak üzere, bölgesel ve uluslararası tüm güçlerin yarattığı, vahşet ve barbarlığın 
sembolüdür. IŞİD’e karşı halkların verdiği mücadele, insani değerleri, barışı, bölgede yaşayan tüm 
halkların özgürlüklerini savunma mücadelesidir. 
Bu mücadele giderek şiddetlenirken, AKP hükümeti; Suriye ve Irak’ta yapılacak askeri operasyonlar 
ile ilgili yetki isteyen iki tezkereyi meclise getirme hazırlığında. 
Biz, DİSK-KESK-TMMOB-TTB emek ve meslek örgütleri olarak: Hükümete Irak ve Suriye’de savaş 
yetkisi verecek bir tezkereye kesin olarak karşıyız ve bu tezkerelerin TBMM’den onay almasına karşı 
demokratik tepkimizi alanlarda göstereceğiz. 
AKP’nin savaş tezkeresine hayır diyoruz çünkü:  

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dışındaki askeri operasyonlara dahil olmasına ilkesel olarak 
karşıyız. Türkiye’nin komşu ülkelerle ve halklarla barışçı bir ilişki kurması gerektiğine 
inanıyoruz. 

2. Yine ilkesel olarak emperyalist koalisyon güçlerinin bölgede yaptığı askeri operasyonların 
niteliği ve sonuçları ortadadır. Ortadoğu’daki etnik/mezhepsel savaşların kışkırtıcılığını yapan 
güçlere güvenerek girilecek savaşların kaybedeni hangi mezhepten, etnik kimlikten olursa 
olsun daima Ortadoğu halkları olacaktır. 

3. Bölgedeki savaşların kışkırtılmasında ciddi sorumluluğunun olduğunu düşündüğümüz AKP 
hükümetinin, bölgedeki askeri varlığının çözüme değil, sorunun derinleşmesine hizmet 
edeceğinden kaygılıyız. Suriye’de mezhepçi çeteleri askeri, lojistik, ekonomik ve siyasi olarak 
desteklediği açık olan bir hükümetin mezhepçi IŞİD terörüne karşı duruşunu samimi 
bulmuyoruz. AKP iktidarı bugün gözden düşen ve kendisi bir kriz odağına dönüşen IŞİD’e karşı 
yine mezhepçi yeni terör odakları yaratmaya yönelik bir politika izlemeye hevesli 
görünmektedir. Bu hatada ısrar eden hükümete savaş yetkisi verilemez.   

4. Savaş suçlusu olduğu yönünde ciddi emareler olan, IŞİD’e ve “cihat” adı altında kendinden 
olmayan tüm halkları katleden benzeri örgütlere verdiği desteği kamuoyundan saklayan, 
yaptığı anlaşmalarda şeffaf olmayan, halkından gizleyen bir hükümete savaş yetkisi verilmesi 
çılgınlıktır. 

5. Son dönemde Türkiye’de mezhepçi, ayrımcı, tekçi politikalara hız vermiş bir iktidarın 
Ortadoğu’da çözümün değil sorunun kaynağı olduğu açıktır. Savaşı kışkırtacak bir ayrımcı, 
mezhepçi, tekçi bir siyasi çizgiye savaş yetkisi vermeye hayır diyoruz. 

6. Bugüne kadar mezhepçi çetelere karşı tek bir eleştiri getirmeyenlerin bugün ansızın bir ABD 
ziyareti sonrası bu sürece hızla dahil olmaları kendileri açısından ilkesiz, halklar açısında ise 
tehlikeli bir durumdur. Bugüne kadar desteklediği bir gücün tasfiye olacağını anlayan iktidar, 
Suriye ve Irak’ta IŞİD karşıtı koalisyona girerek kendi mezhepçi ve ırkçı hesaplarını bu süreçte 
yeniden hayata döndürme gayretindedir.  Bu hesaplarla çıkartılmak istenen tezkereye hayır 
diyoruz. 

7. Kürtlerin Suriye’de yarattığı ve tüm etnik kimliklerin, mezheplerin kendilerini özgürce ifade 
edebildiği, laikliği ve kadının özgürleşmesini temel ilke olarak benimseyen bir modelin IŞİD 
tarafından yok edilmesi AKP’yi ve ABD’yi rahatsız etmemekte, aksine bu konuda uzlaşma 
arayışı olduğu izlenimi giderek kuvvetlenmektedir. Böylesi bir kirli uzlaşmaya geçit verilemez! 

8. Suriye’deki Rojova modelinin imhası üzerinden ABD ile yapılan pazarlık, Türkiye’de iç savaş 
riski yaratacak, barış umutlarını tamamen yok edecek, ülkeyi şiddet sarmalına sokacak insani 
ve ahlaki sorunlar barındıran bir pazarlıktır. Bu pazarlıklar için hükümete yetki vermek olası 
katliamlara onay vermektir. Katliamlara yol açabilecek bir tezkereye hayır diyoruz. 

9. Canları üzerinde pazarlık yapılan, IŞİD katliamı ile karşı karşıya olan insanlar, Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşlarının akrabalarıdır, yakınlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının 
akrabalarını katledenlerin rahatça geçtiği sınırlarda, namluların kendi yurttaşlarına 
dönmesi,  bu ülkede barış içinde özgürce bir arada yaşama umudunu yok etmektedir. Bu 
umutları daha fazla tahrip edecek tezkereye hayır diyoruz.   
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10. Bizim için Filistin Şengal’dir. Şengal Gazze’dir. Gazze Kobane’dir. Bizim istediğimiz halkların 
barış içinde, kardeşçe yaşadığı bir ülke ve bir Ortadoğu’dur. İnsanları ırk mezhep ayrımına göre 
birbirine düşürenlere karşı bizim hedefimiz barıştır, demokrasidir, özgürlüktür. Bizim 
dayanışmamız bu değerleri sahiplenen güçlerledir. Barış ile, demokrasi ile, özgürlük ile, 
kardeşlik ile derdi olan bir iktidara verilecek savaş tezkeresine karşı direnmek bizim için bir 
görevdir.   

11. Emekçiler ölümden yana değil, yaşamdan yana taraftır. 2 Ekim Perşembe günü DİSK-KESK-
TMMOB-TTB olarak demokrasi güçleriyle birlikte bütün illerde alanlara çıkarak “AKP 
Hükümeti’nin İŞİD’e Destek Tezkeresi’ne” hayır diyeceğiz. 
 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB 
02.10.2014 
 
 
 
EK-21 

ELEKTRİKTE KAÇAK RANTINA KARŞI MÜCADELEDE  
KATLEDİLEN HASAN BALIKÇI’YI UNUTMADIK! 

BASINA VE KAMUOYUNA 
Hükümetin Ekim ayı başında elektriğe yaptığı yüzde 9`luk zammın yarısından fazlasının 
faturalarımıza yansıtılan kayıp ve kaçak bedeline yapılan artıştan kaynaklandığını bir kez daha 
hatırlatarak; Kaçak elektrik kullanımına karşı mücadele yolunda, tehditlere, şantajlara aldırmadan, 
dimdik yürüyen EMO Üyesi ve EMO Adana Şubesi yöneticilerinden Hasan Balıkçı`yı, kaçak elektrik 
kullanan imalathane sahibinin azmettirdiği kiralık katiller tarafından katledilişinin 12. yılında derin 
bir acıyla anıyoruz. Duyduğumuz acı bugünün siyasal iktidarının enerji alanındaki uygulamalarıyla 
daha da katlanmaktadır.  
 
Hükümet, Hasan Balıkçı`nın kaçak enerji kullanımına karşı verdiği onurlu mücadelenin üzerine 
örtü çekiyor!  
Enerji alanındaki özelleştirmelere karşı mücadelede ön saflarda yer almış olan Hasan Balıkçı`nın 
kaçak enerji kullanımına karşı verdiği onurlu mücadelenin üzerine bugünün siyasal iktidarı 
tarafından örtü çekilmekte; hatta yurttaşların ödedikleri faturalar üzerinden şirketlere kayıp ve 
kaçak rantı dağıtılmaktadır. Şirketlerin kayıp ve kaçak oranlarını indirme hedefleri sürekli revize 
edilerek; kasasından ödemesi gereken kaçak bedeli yurttaşların üzerine yıkılarak özelleştirme 
sürecinde sözü edilen ceza sistemi rafa kaldırılmıştır. Hatta zora giren şirketlere kayıp ve kaçak 
hedefleri yükseltilerek kar garantisi sağlanmıştır.  
 
Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde şirketlerin kayıp ve kaçak kullanımı gerekçe göstererek 
vatandaşları elektriksiz bırakma şantajlarına boyun eğilmiştir. Siyasal iktidar şirketlerin baskıları 
karşısında önce elektrik borcu olan çiftçilere tarımsal destekleme yapılmaması kararı almıştır. O 
kadar pervasızlaşmıştır ki tarımsal desteklemelerin şirketlere elektrik borcunu ödeme adı altında 
aktarılması yoluna da başvurulmuştur. Son olarak ise bu aybaşında elektriğe yapılan yüzde 9`luk 
zammın yarısından fazlasının faturalarımıza yansıtılan kayıp ve kaçak bedeline yapılan artıştan 
kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. 
Kayıp ve kaçak mücadelesini yürütmeyen ve sosyal devlet anlayışının gereğini yerine getirmeyen 
iktidar, şirketlerin kayıp ve kaçak oranını düşürmemeleri karşısında asgari tüketim bedeli gibi sabit 
bir bedeli halktan tahsil etmeyi dahi düşünmektedir.  
Sosyal Devlet anlayışı gereği elektrik hizmetlerinde de “Evrensel Hizmet” fonu benzeri bir fon 
oluşturulmalıdır. 
Temel sorun, kaçak enerji kullanımına yalnızca "şirketlere rant" gözüyle bakılmasından 
kaynaklanmaktadır. Kaçak enerji kullanımı mutlaka maksimum düzeyde sınırlanmalı, bunun için 
Hasan Balıkçı`nın yolundan gidilerek mücadele edilmelidir. Ancak mücadelenin yoksul hanelere 
değil, en başta kaçak enerji kullanımını "rant" haline getiren kesimlere yönelmesi gerektiği açıktır. 
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10. Bizim için Filistin Şengal’dir. Şengal Gazze’dir. Gazze Kobane’dir. Bizim istediğimiz halkların 
barış içinde, kardeşçe yaşadığı bir ülke ve bir Ortadoğu’dur. İnsanları ırk mezhep ayrımına göre 
birbirine düşürenlere karşı bizim hedefimiz barıştır, demokrasidir, özgürlüktür. Bizim 
dayanışmamız bu değerleri sahiplenen güçlerledir. Barış ile, demokrasi ile, özgürlük ile, 
kardeşlik ile derdi olan bir iktidara verilecek savaş tezkeresine karşı direnmek bizim için bir 
görevdir.   

11. Emekçiler ölümden yana değil, yaşamdan yana taraftır. 2 Ekim Perşembe günü DİSK-KESK-
TMMOB-TTB olarak demokrasi güçleriyle birlikte bütün illerde alanlara çıkarak “AKP 
Hükümeti’nin İŞİD’e Destek Tezkeresi’ne” hayır diyeceğiz. 
 

DİSK-KESK-TMMOB-TTB 
02.10.2014 
 
 
 
EK-21 

ELEKTRİKTE KAÇAK RANTINA KARŞI MÜCADELEDE  
KATLEDİLEN HASAN BALIKÇI’YI UNUTMADIK! 

BASINA VE KAMUOYUNA 
Hükümetin Ekim ayı başında elektriğe yaptığı yüzde 9`luk zammın yarısından fazlasının 
faturalarımıza yansıtılan kayıp ve kaçak bedeline yapılan artıştan kaynaklandığını bir kez daha 
hatırlatarak; Kaçak elektrik kullanımına karşı mücadele yolunda, tehditlere, şantajlara aldırmadan, 
dimdik yürüyen EMO Üyesi ve EMO Adana Şubesi yöneticilerinden Hasan Balıkçı`yı, kaçak elektrik 
kullanan imalathane sahibinin azmettirdiği kiralık katiller tarafından katledilişinin 12. yılında derin 
bir acıyla anıyoruz. Duyduğumuz acı bugünün siyasal iktidarının enerji alanındaki uygulamalarıyla 
daha da katlanmaktadır.  
 
Hükümet, Hasan Balıkçı`nın kaçak enerji kullanımına karşı verdiği onurlu mücadelenin üzerine 
örtü çekiyor!  
Enerji alanındaki özelleştirmelere karşı mücadelede ön saflarda yer almış olan Hasan Balıkçı`nın 
kaçak enerji kullanımına karşı verdiği onurlu mücadelenin üzerine bugünün siyasal iktidarı 
tarafından örtü çekilmekte; hatta yurttaşların ödedikleri faturalar üzerinden şirketlere kayıp ve 
kaçak rantı dağıtılmaktadır. Şirketlerin kayıp ve kaçak oranlarını indirme hedefleri sürekli revize 
edilerek; kasasından ödemesi gereken kaçak bedeli yurttaşların üzerine yıkılarak özelleştirme 
sürecinde sözü edilen ceza sistemi rafa kaldırılmıştır. Hatta zora giren şirketlere kayıp ve kaçak 
hedefleri yükseltilerek kar garantisi sağlanmıştır.  
 
Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde şirketlerin kayıp ve kaçak kullanımı gerekçe göstererek 
vatandaşları elektriksiz bırakma şantajlarına boyun eğilmiştir. Siyasal iktidar şirketlerin baskıları 
karşısında önce elektrik borcu olan çiftçilere tarımsal destekleme yapılmaması kararı almıştır. O 
kadar pervasızlaşmıştır ki tarımsal desteklemelerin şirketlere elektrik borcunu ödeme adı altında 
aktarılması yoluna da başvurulmuştur. Son olarak ise bu aybaşında elektriğe yapılan yüzde 9`luk 
zammın yarısından fazlasının faturalarımıza yansıtılan kayıp ve kaçak bedeline yapılan artıştan 
kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. 
Kayıp ve kaçak mücadelesini yürütmeyen ve sosyal devlet anlayışının gereğini yerine getirmeyen 
iktidar, şirketlerin kayıp ve kaçak oranını düşürmemeleri karşısında asgari tüketim bedeli gibi sabit 
bir bedeli halktan tahsil etmeyi dahi düşünmektedir.  
Sosyal Devlet anlayışı gereği elektrik hizmetlerinde de “Evrensel Hizmet” fonu benzeri bir fon 
oluşturulmalıdır. 
Temel sorun, kaçak enerji kullanımına yalnızca "şirketlere rant" gözüyle bakılmasından 
kaynaklanmaktadır. Kaçak enerji kullanımı mutlaka maksimum düzeyde sınırlanmalı, bunun için 
Hasan Balıkçı`nın yolundan gidilerek mücadele edilmelidir. Ancak mücadelenin yoksul hanelere 
değil, en başta kaçak enerji kullanımını "rant" haline getiren kesimlere yönelmesi gerektiği açıktır. 

Ekonomik ve sosyal boyutu değerlendirilerek, kaçak enerji kullanımını önleyecek adımlar atılmalıdır. 
Öncelikle sosyal devlet anlayışının gereği olarak temel bir insan hakkı olan elektriğin yoksul 
kesimlere ulaştırılması için gerekli önlemler alınmalı, "Evrensel Hizmet Fonu"nda olduğu gibi enerji 
özelleştirmeleriyle ciddi ranta sahip olan şirketlerden yapılacak kesintilerle elektrik hizmeti için de 
fon oluşturulmalıdır. 
 
Elektrik alanındaki özelleştirmeler ve kaçak rantı dağıtımının üzerimize karanlık bir gölge düşürdüğü 
bugünlerde Hasan Balıkçı yürüttüğü mücadelesiyle bir güneş gibi parlamakta, yolumuzu 
aydınlatmaya devam etmektedir. 
 
Mehmet Özdağ 
Elektrik Mühendisleri Odası  
Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
20 Ekim 2014 
 
 
 
EK-22 

İŞÇİLER ÖLÜYOR, İKTİDAR SEYREDİYOR! 
BASINA ve KAMUOYUNA 

Soma Katliamının acıları henüz taze iken, bir acı haber de Ermenek kömür ocaklarından geldi. 28 
Ekim 2014 tarihinde saat 12:00 sularında maden işçilerinin yemek molası verdiği saatlerde, önceden 
üretim yapılmış - eski imalat - olarak tabir edilen alanda birikmiş olan yaklaşık 10.000 metreküp su, 
üretim yapılan ve işçilerin çalıştığı bölgelere  dolmuş ve 18 maden emekçisi su altında kalmıştır.  
Olay anından bu ana kadar yaklaşık olarak 72 saat geçmesine rağmen, işçilerin bulunduğu tahmin 
edilen bölümlere ve işçilere ulaşılamamıştır. 
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden bugüne kadar yaşananlarla, 
kanunun ve uygulamalarının sloganı olarak belirlenen “Güvenle Büyü Türkiye” sözü “İşçi Mezarlığı 
Türkiye” söylemine dönüşmüştür. 
Soma katliamının hemen ardından, başlangıçta 16 madde olarak hazırlanan ve kısa sürede 
tamamlanarak yürürlüğe sokulması planlanan  “Soma Yasası”, ancak 5 ay sonra ve yaklaşık 160 
maddeye ulaşan bir torba yasa olarak çıkarılmıştır. 
Yasa, yeraltı maden işçilerinin ücretleri ve çalışma saatlerinde kısmi düzenlemeler dışında, böyle 
katliamların bir daha yaşanmaması için dersler çıkarılacak hiçbir metin içermemektedir. Bu torba 
yasa ile aslında maden emekçilerine; “eğer şanslı isen, patronun işyerini kapatma blöfünü 
çekmemişse ve çalışmaya devam ediyorsan, servis ve yemek ücretini cebinden ödeyip iki asgari 
ücretle ölmeye devam et” denmiştir. 
 
Ermenek faciasından sonra kamuoyuna yansıyanlar; işveren baskısı, işçilerin açlık veya madende 
ölme ikilemi arasında kalarak köle gibi çalıştırılması olmuştur.  12 yıllık AKP iktidarı ile daha da 
pervasızlaşan sermaye ve iktidarı, işçilerin, emekçilerin kanı üzerinden beslenmeye devam 
etmektedir. AKP iktidarının sadık sürdürücüsü olduğu neoliberal politikalar ve uygulamalar bu iş 
cinayetlerinin başlıca nedenidir. Ucuz işgücü ve emek sömürüsü üzerine kurulmuş sermaye birikim 
modeli sürdürüldüğü müddetçe bu katliamlar devam edecektir. Bu vahşi kapitalizm uygulamalarına 
bir an önce son verilmelidir. 
TMMOB ve bağlı odalarımız, bugüne kadar halkımızın yaşamını olumsuz olarak etkileyen tüm yasa ve 
uygulamalara karşı bilim ve tekniğin ışığında önerilerde bulundu ve iktidarı uyardı. Ancak bu uyarılar 
siyasi iktidar tarafından asla dikkate alınmadı.  
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Şimdi herkes iyi anladı: 
Bu ülkede işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi bugün itibarı ile tümüyle çökmüştür! 
 
Her zaman söyledik, yine söylüyoruz: 
İş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için işyerlerinde “önce 
insan, önce sağlık, önce iş güvenliği” anlayışı yerleştirilmelidir. Cinayetlerin sorumluları işyerinde 
gerekli tedbirleri almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve ikincil mevzuatları olması gerektiği gibi 
hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanlıktır. 
Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin 
durdurulması için mücadele etmek, kendini emekten yana konumlandıran TMMOB’nin tarihi 
görevidir. Bu görevi yerine getirme bilinciyle TMMOB; iş cinayetleri ve işçi ölümlerini ülkemizin 
sosyo-ekonomik ve demokrasi sorunları ile birlikte bir bütün olarak ele almakta, insanca çalışma 
koşullarının oluşturulmasını insanca yaşama hakkı ve talepleri ile birleştirerek sorunun çözümü için 
yapılabilir, gerçekçi önermelerde bulunmaktadır. 
 
Siyasi iktidar, TMMOB’nin ve bağlı odalarının sözünü dinlemek, algılamak ve daha önemlisi hayata 
geçirmek zorundadır. 
İş cinayetleri kader değildir! 
 
İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın! 
 
Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun! 
 
Biz iyi biliyoruz: 
Bu cinayetlerin son bulması, ancak ve ancak işçilerin, emekçilerin ve tüm halkımızın kendilerini 
ilgilendiren tüm konularda söz, yetki ve karar hakkının olduğu eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye 
ile mümkündür. 
 
Siyasi iktidara ve temsilcilerine bir kez daha söylüyoruz. 
En azından ahlaki olarak ve sorumluluklarınız gereği derhal görevlerinizi terk ediniz. 
 
Kaza değil cinayet, kader değil katliam! 
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU    
01 Kasım 2014 
 
 
 
EK-23 

AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile  
Kamusal Alanlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son Engelleri 

Kaldırma Hazırlığında.. 
AKP iktidarı, yeni bir torba yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı değişikliklerle kamusal alanlara el 
koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri kaldırma ve çevre sorunlarına dair algı yönetme 
hazırlığındadır. Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından,  

 TMMOB Kanunu ile İmar Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun,  
 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,  
 İskân Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,  
 Çevre Kanunu, Tapu Kanunu,  
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,  
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EK-23 

AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile  
Kamusal Alanlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son Engelleri 

Kaldırma Hazırlığında.. 
AKP iktidarı, yeni bir torba yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı değişikliklerle kamusal alanlara el 
koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri kaldırma ve çevre sorunlarına dair algı yönetme 
hazırlığındadır. Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından,  

 TMMOB Kanunu ile İmar Kanunu, Yapı Denetimi Hakkında Kanun,  
 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,  
 İskân Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,  
 Çevre Kanunu, Tapu Kanunu,  
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,  

 Kat Mülkiyeti Kanunu,  
 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun,  
 Belediye Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu‘nda kapsamlı değişiklikler öngören bir yasa 

tasarısı hazırlanmıştır.  
 

Söz konusu değişikliklerin ana temalarını şöyle özetleyebiliriz: 
 

 Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel dönüşüm/rant projeleri sürecini merkezileştirme 
ve hızlandırmak,  

 Halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüzleştirme yoluyla el koymak,  
 “Kamulaştırma”yı yeni sermaye birikim süreci için kullanmak,  
 Bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak,  
 Yapı ve kent mimarisini AKP’nin eklektik, öykünmeci, dinsel ideolojik motifleriyle bezemek,  
 Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini 

kimliksizleştirmek ve kuralsızlaştırmak, kamusal denetimi ortadan kaldırmak, 
 Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, özerk, demokratik, yerinden yönetim 

kuruluşları olan TMMOB ve bağlı Odalarını yapısal dönüşüme uğratmak,  
 Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alanlarımız ve örgütlerimizi 

işlevsizleştirmek,  
 Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve mühendisliğin tasarım sürecini teknik 

müşavirlik firmalarının faaliyet alanına sokarak önemsizleştirilmek.  
 

Tasarı, Birliğimiz TMMOB ile Odalarımızı bütünlüklü merkezi yapılarından ve halkımızdan 
uzaklaştırarak bölmeyi, parçalayarak küçültmeyi, üyelerin Odalarla ilişkisini mesleki denetim 
boyutundan çıkarmayı, kısaca Odaların yapılarını tamamen değiştirmeyi hedeflemektedir. AKP 
iktidarı böylece, özellikle 2007 yılından sonra hedefine yerleştirdiği, 2011 yılındaki kanun hükmünde 
kararnamelerle tırmandırdığı, Taksim Gezi Parkı-Haziran Direnişinin ardından doruğa ulaşan meslek 
Odalarını etkisizleştirme doğrultusundaki adımlarını kendince tamamlamış olacaktır.  
AKP iktidarının Anayasa‘nın 135. maddesine açıkça aykırılık oluşturan bu girişiminin, TMMOB‘nin, 
bağlı Odalarının ve Şubelerinin devasa rantların önünde engel oluşturması, kısaca sömürü-rant-
yağma içerikli ekonomik sosyal dönüşüme direnmesi ile doğrudan ilintilidir.  
TMMOB ve bağlı Odaları, kent içerisinde halkın yaşadığı sorunlara, doğal alanlardaki tahribatlara 
karşı mücadele etmekte, kamusal yarar ve değerleri korumak amacıyla yürütülen dava süreçlerinde 
öncü rol üstlenmektedir. Bilimsel bilgi ışığında görüş ve eleştirilerini kamuoyu ile paylaşarak yerel 
veya genel iktidarın bilinçli bir şekilde halktan gizlediği gerçekleri halka aktarmaktadır. Hatalı 
planlamalar, kentsel dönüşümde yaşanan haksızlıklar, çevre sorunları, enerji politikaları gibi çok 
çeşitli alanlarda TMMOB daima kamu yararından yana tavır almış, iktidarda hangi siyasi irade olursa 
olsun doğruları söylemiş ve yanlışlara karşı mücadele etmiştir. Bu nedenle, geçmişte olduğu gibi 
bugün de, siyasi iktidarların hedefi haline gelmiştir.  
Samsun ve yakın çevresinde TMMOB ve bağlı Odaların; kamu kaynaklarının, doğal ve kültürel 
mirasın, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla verdiği hukuksal mücadelelerden birkaç kısa 
örnek vererek olursak; 
 

 Sheraton Otel inşaatı, yapımı hukuka aykırı olarak halen devam etmekte olan kıyı-kenar 
çizgisinin değiştirilmesi, ayrıcalıklı imar hakkı verilmesine karşı, 

 Canik-Havaalanı arasında farklı seviyeli kavşak ve katlı yol uygulamaları ile nazım planına 
aykırı olarak kamusal kaynakların heba edilmesine karşı, 

 Kurupelit-Marina-Bafra Kuş Cenneti arasında doğa katledilerek ve kamu kaynakları heba 
edilerek sürdürülen yol çalışmasına karşı, 

 İstiklal Caddesi – Çiftlik başlangıcında otopark alanında kat artışı ile haksız rant 
sağlanmasına karşı, 

 Tarım Meslek Lisesinin taşınarak arazisine el konulması ve Protokol Camii yapılmasına karşı, 
 OMV Enerji santralının tarım alanlarına ve çevreye verdiği zararlara karşı, 
 Terme’de yapılması planlanan kömürlü termik santrala karşı yürütülen mücadeleler. 
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Şimdi Samsun halkına soruyoruz, “TMMOB olmasaydı kimler sevinirdi” ?  
 
TMMOB ve bağılı Odaları, AKP iktidarın otoriter/diktacı vesayet oluşturma çabalarına karşı, kamucu, 
kalkınmacı, eşitlikçi, özgürlükçü, bilimden, halktan yana çalışmalarına devam edecek ve bu dikta 
girişimine boyun eğmeyecektir.  
TMMOB’nin örgütlü üye gücüne dayalı mücadeleci yapısı ve gelenekleri, TMMOB çatısı altında 
AKP‘nin bu saldırısını da bertaraf edecektir.  
 
Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 
            
TMMOB  
Samsun İl Koordinasyon Kurulu adına 
Adnan KORKMAZ 
16.12.2015 
 
 
 
 
EK-24 

-BASIN AÇIKLAMASI- 
TORBA YASALAR HAYATIMIZI DEĞİŞTİRECEK 

TBMM gündemine getirilen iki farklı torba yasa taslağı ile imar, yapılaşma, meslek alanları ve 
çalışma hayatında önemli değişiklikler yapılmaktadır. 
Toplamda yirmi dört farklı yasada değişiklik öngören taslaklar; tüm yurttaşlarımızla birlikte 
mühendis, mimar ve plancıların yaşamını olumsuz etkileyecektir. 
Ekonomik süreklilik adına öncelikle inşaat sektöründe düzenlemelerle rant sağlanmak istenmektedir. 
Çalışma hayatında öngörülen değişikliklerle koşulları sermaye yararına kara dönüştürmek amaçlı 
uygulamalarla kölelik düzeni dayatılmaktadır. 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında; 
İşçilerin çalışma güvencelerinin kaldırılarak, taşeronlaşmaya teşvik edecek; 
Şimdiye kadar yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek binlerce çalışanın ölümüne neden olan, 
işverenlerin cezalarını affedecek, 
İşverenin çalışanları tazminatsız işten atmasını kolaylaştıracak; 
Şantiye şeflerine ve yapı denetim elamanlarına iş güvenliği görevi vererek inşaat sektöründe iş 
güvenliği uzmanı istihdamını ortadan kaldıracak, mimar ve mühendisleri ağır sorumluluklar altına 
sokacak; 
İş güvenliği uzmanı mimar ve mühendislerin işverene karşı bağımsız olma ilkesini yok edecek; 
 
Düzenlemelere İZİN VERECEK MİYİZ ? 
 
Yapı Denetimi Alanında; 
Bazı özel projeler denetim kapsamı dışına çıkaracak; 
Yapı denetim kuruluşlarının yapısını değiştirerek, yıkım, riskli yapı tespiti, her türlü proje, yapı 
denetimini ve hatta işveren adına iş takibi yapabilecek Teknik Müşavirlik Kuruluşlarıyla meslek 
alanında tekelleşme yaratacak; 
Bu Yolda haksız rekabeti artırarak, küçük ve orta ölçekli mimarlık, mühendislik kuruluşlarının yok 
olmasının, taşeronlaşmanın yolunu açacak; 
Mimar, Mühendis ve plancıları güvencesiz çalışma koşullarına ve işsizliğe terk edecek; 
 
Düzenlemelere İZİN VERECEK MİYİZ ? 
 
Yapılaşma ve meslek hakları alanında; 
Mimarların, mühendislerin, plancıların telif haklarını tamamen ortadan kaldıracak; 
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sokacak; 
İş güvenliği uzmanı mimar ve mühendislerin işverene karşı bağımsız olma ilkesini yok edecek; 
 
Düzenlemelere İZİN VERECEK MİYİZ ? 
 
Yapı Denetimi Alanında; 
Bazı özel projeler denetim kapsamı dışına çıkaracak; 
Yapı denetim kuruluşlarının yapısını değiştirerek, yıkım, riskli yapı tespiti, her türlü proje, yapı 
denetimini ve hatta işveren adına iş takibi yapabilecek Teknik Müşavirlik Kuruluşlarıyla meslek 
alanında tekelleşme yaratacak; 
Bu Yolda haksız rekabeti artırarak, küçük ve orta ölçekli mimarlık, mühendislik kuruluşlarının yok 
olmasının, taşeronlaşmanın yolunu açacak; 
Mimar, Mühendis ve plancıları güvencesiz çalışma koşullarına ve işsizliğe terk edecek; 
 
Düzenlemelere İZİN VERECEK MİYİZ ? 
 
Yapılaşma ve meslek hakları alanında; 
Mimarların, mühendislerin, plancıların telif haklarını tamamen ortadan kaldıracak; 

Mühendislik projeleri olmadan yapı ruhsatı düzenlenmesinin önünü açacak; 
Mimarı proje ve diğer mühendislik projeleri olmaksızın ve ruhsat düzenlenmeden tadilat 
yapılabilmesinin, iskan düzenlenebilmesinin önünü açacak; 
Görevleri, mimar ve mühendislere yardımcı olmak olan, doğru istihdam politikalarıyla proje ve 
yapım süreçlerinde mimar ve mühendislerin gözetiminde çalışacak tekniker ve teknisyenlere, 
mimarlık ve mühendislik yetkisi tanıyacak; 
Bu yolla bir yandan sektöre ucuz iş gücü sağlayarak, tekniker ve teknisyenlerin altından 
kalkamayacakları sorumluluklarla adeta günah keçisine çevrilmesine yol açacak; 
Mimar, mühendis ve diğer teknik elamanların sorumluluklarını artırırken, yetkilerini budayacak buna 
karşılık müteahhitleri sorumluluktan kurtaracak; 
Küçük ve orta ölçekli müteahhitleri rekabet edemez duruma getirecek; 
Kamu adına mesleki denetimi kaldırarak yetkisiz ve sahte unvan kullanımının önünü açacak; 
 
Düzenlemelere İZİN VERECEK MİYİZ ? 
 
Tarihi, Doğal, Kültürel Çevreyi ve özel Mülkiyetlerimizi ilgilendiren alanlarda; 
Tüm tarihi, doğal çevreyi, sit alanlarını, kıyıları, ormanları, tarım alanlarını, meraları yapılaşmaya 
açacak; 
Sanal imar borsası yaratıp, re’sen tevhid gibi yöntemlerle özel mülkiyetlerimize rızamız olmaksızın 
el konulmasının önünü açacak; 
Kamuya ait yeşil alanları, parkları, tüm hizmet alanlarını ve hatta mezarlıkları bile özel işletmeye 
açarak anayasal hakları gasp edecek; 
Yargı kararlarını yok sayarak, Atatürk Orman Çiftliği, tarihi yarımada gibi kamu arazileri, yeşil 
alanlar üzerinde yapılan kaçak yapıları affedecek; 
Yerel yönetimin yetkilerini neredeyse tamamen merkezi idareye aktararak, vatandaşların oylarını 
çöpe atacak; 
 
Düzenlemelere İZİN VERECEK MİYİZ ? 
 
Torba Yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya karşı; 
Halkın, sağlıklı yaşam çevrelerinde yaşama hakkını; yurttaşların, nitelikli mimarlık, mühendislik, 
planlama hizmetleri alma hakkını savunan; 
Üyesi olan mimar, mühendis ve şehir plancısı meslek mensuplarının mesleki özlük hakları için 
mücadele eden; Üyelerinin yanı sıra tüm çalışanların güvenceli çalışma hakları için çaba sarf eden; 
Kamu ve toplum yararı için bilimsel çalışmalarını sürdüren ve kamuoyu ile paylaşan; 
TMMOB ve Bağlı Meslek Odalarının, özerk yapısının değiştirilerek, susturulmasına ve hükümetin emri 
altına sokulmasına; 
 
 
İZİN VERECEK MİYİZ ?    
                                                                                                       
TMMOB Samsun İl Koordinasyon Sekreterliği 
Adnan KORKMAZ 
07.01.2015 
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EK-25 
BASIN AÇIKLAMASI 

AKP İktidarının tüm ülkeyi yeniden dönüştürme, halka ait tüm alanları sermayeye açma, kentsel ve 
doğal değerleri talan etme politikalarında artık son aşamaya gelindi. Siyasal İktidar, hazırladığı 
torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma 
hazırlığında.  
AKP İktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, yapılaşma, meslek alanları ve çalışma 
hayatında önemli değişiklikler getiriyor. Tabi ki bu torbanın içinde AKP’nin rant politikalarının 
önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var. 
Çünkü TMMOB ve Odaları;  
AKP’nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdu, "Kentsel dönüşüm" adı altında "rantsal dönüşüme" 
karşı çıktı,  
Çünkü TMMOB ve Odaları;  
Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla AKP’nin ormanları, kıyıları, meraları; 
suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde durdular,  
 
Çünkü TMMOB ve Odaları;  
Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu yararı için mücadele ettiler.  
 
Çünkü TMMOB ve Odaları;  
hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme 
uygulamalarına, yağma ve talana "dur" dedi; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, 
işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada oldu.  
İşte bu yüzden TMMOB AKP’nin hedefinde…   
Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken; bu canların hesabını soran ve 
rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB ve bağlı Odaları iktidar tarafından 
yok edilmek isteniyor. Önce mali denetim tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef göstererek, 
ardından yetkilerini kısıtlayarak TMMOB üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan iktidar, istediğine bir 
türlü ulaşamayınca şimdi yasasını değiştirerek TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir 
yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istiyor.  
Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke, kamu, halk, 
meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP gericiliği,  piyasacılığına ve 
diktasına teslim olmayacaktır.  
Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri 
koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının 
refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin 
aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.  
Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanına sesleniyoruz;  
Hazırladığınız yasa değişikliği,   
meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB’nin tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, 
AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var 
gücümüzle çalışmaya devam etmemizi engelleyemeyecektir. 
Unutmayın ki; siz TMMOB’yi yok etmeye çalışsanız da TMMOB her yerde… 
TMMOB Soma’da; Ermenek’te, Zonguldak’ta;  
TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’nde;  
TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağlarında,  
TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin’de, Sinop’ta;  
TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’de;  
TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur’da, 
Bartın’da, Sakarya Karasu’da; TMMOB, Taksim’de, Gezi’de, Anadolu’da, kentte, kırda bu ülke 
insanının yaşadığı her yerde… 
O yüzden bu torba yasaları derhal geri çekin.  
Torba yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya İZİN VERMEYECEĞİZ. 
 
TMMOB  
Samsun İl Koordinasyon Sekreterliği 
Adnan KORKMAZ 
08.01.2015 
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EK-25 
BASIN AÇIKLAMASI 

AKP İktidarının tüm ülkeyi yeniden dönüştürme, halka ait tüm alanları sermayeye açma, kentsel ve 
doğal değerleri talan etme politikalarında artık son aşamaya gelindi. Siyasal İktidar, hazırladığı 
torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma 
hazırlığında.  
AKP İktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, yapılaşma, meslek alanları ve çalışma 
hayatında önemli değişiklikler getiriyor. Tabi ki bu torbanın içinde AKP’nin rant politikalarının 
önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var. 
Çünkü TMMOB ve Odaları;  
AKP’nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdu, "Kentsel dönüşüm" adı altında "rantsal dönüşüme" 
karşı çıktı,  
Çünkü TMMOB ve Odaları;  
Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla AKP’nin ormanları, kıyıları, meraları; 
suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde durdular,  
 
Çünkü TMMOB ve Odaları;  
Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu yararı için mücadele ettiler.  
 
Çünkü TMMOB ve Odaları;  
hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme 
uygulamalarına, yağma ve talana "dur" dedi; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, 
işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada oldu.  
İşte bu yüzden TMMOB AKP’nin hedefinde…   
Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atılırken; bu canların hesabını soran ve 
rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde koşan TMMOB ve bağlı Odaları iktidar tarafından 
yok edilmek isteniyor. Önce mali denetim tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef göstererek, 
ardından yetkilerini kısıtlayarak TMMOB üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan iktidar, istediğine bir 
türlü ulaşamayınca şimdi yasasını değiştirerek TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir 
yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istiyor.  
Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve meslek örgütleri; ülke, kamu, halk, 
meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP gericiliği,  piyasacılığına ve 
diktasına teslim olmayacaktır.  
Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri 
koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının 
refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin 
aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.  
Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanına sesleniyoruz;  
Hazırladığınız yasa değişikliği,   
meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB’nin tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, 
AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var 
gücümüzle çalışmaya devam etmemizi engelleyemeyecektir. 
Unutmayın ki; siz TMMOB’yi yok etmeye çalışsanız da TMMOB her yerde… 
TMMOB Soma’da; Ermenek’te, Zonguldak’ta;  
TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’nde;  
TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağlarında,  
TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin’de, Sinop’ta;  
TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’de;  
TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur’da, 
Bartın’da, Sakarya Karasu’da; TMMOB, Taksim’de, Gezi’de, Anadolu’da, kentte, kırda bu ülke 
insanının yaşadığı her yerde… 
O yüzden bu torba yasaları derhal geri çekin.  
Torba yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya İZİN VERMEYECEĞİZ. 
 
TMMOB  
Samsun İl Koordinasyon Sekreterliği 
Adnan KORKMAZ 
08.01.2015 

EK-26 
Değerli Basın Mensupları 

Bildiğiniz gibi içinde Örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’ndaki değişikliklerin 
de yer aldığı bir torba yasa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlandı. 3194 Sayılı İmar 
Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı adındaki bu torba yasanın dışında İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ismiyle bir başka torba yasa 
da TBMM gündeminde.  
Değerli Basın Mensupları 
Siyasal İktidar, son torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin önündeki son 
engelleri de kaldırma hazırlığında. 
AKP İktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, yapılaşma, meslek alanları ve çalışma 
hayatında önemli değişiklikler getiriyor. Toplamda 24 yasada değişiklik öngören taslaklarla ekonomik 
süreklilik adına öncelikle inşaat sektöründeki düzenlemelerle rant sağlamak isteniyor. Yapı denetimi 
alanında özel projeler denetim kapsamı dışına çıkarılıyor; yapı denetim kuruluşlarının yapısı 
değiştirilerek yıkım, riskli yapı tespiti, her türlü proje, yapı denetimi ve hatta işveren adına iş takibi 
yapabilecek teknik müşavirlik kuruluşlarıyla meslek alanlarında tekelleşme yaratılıyor; mühendislik 
projeleri olmadan yapı ruhsatı düzenlemesinin önü açılıyor. 
Değerli Arkadaşlar, 
Bu torba yasalarla; 
Doğal ve tarihi sit alanları, ormanlar, meralar, milli parklar, kıyılar tarım alanları yapılaşmaya 
açılabilecek, 
Kentlerdeki eğitim ve sağlık alanları, parklar ve hatta mezarlıklar dahi özelleştirilebilecek, 
İmar hakkı transferi getirilerek vatandaşların tapulu mülklerine para ödenmeden el koyulabilecek. 
Kısacası, AKP torba yasa ile kentsel rantı tek merkezden yandaşlarına dağıtmak üzere “parası olana 
imar hakkı” getiriyor. 
 
Evet, Sevgili Arkadaşlar 
 
Tabi ki bu torbanın içinde AKP’nin rant politikalarının önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB 
de var. 
Çünkü TMMOB ve Odaları; 
AKP’nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdu, "Kentsel dönüşüm" adı altında "rantsal dönüşüme" 
karşı çıktı, 
Çünkü TMMOB ve Odaları; 
Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla AKP’nin ormanları, kıyıları, meraları; 
suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde durdular, 
 
Çünkü TMMOB ve Odaları; 
Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu yararı için mücadele ettiler. 
Çünkü TMMOB ve Odaları; 
hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına, serbestleştirme, özelleştirme 
uygulamalarına, yağma ve talana "dur" dedi; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, 
işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde direnen işçilerle bir arada oldu. 
 
İşte bu yüzden TMMOB AKP’nin hedefinde…  
Değerli Basın Mensupları 
Önce mali denetim tehdidiyle, sonra miting meydanlarında hedef göstererek, ardından yetkilerini 
kısıtlayarak TMMOB üzerinde vesayet oluşturmaya çalışan iktidar, istediğine bir türlü ulaşamayınca 
şimdi yasasını değiştirerek TMMOB’nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir yapıyla ülkemizin 
mühendis ve mimarlarının toplumdan yana gür sesini kesmek istiyor. 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun 2009 yılında meslek örgütleri üzerine hazırladığı 
raporla başlayan baskılar o günden bu yana çeşitli şekillerde sürdürüldü. İktidar, dört yıl önce bir 
gece yarısı operasyonuyla, yabancı mimar-mühendisleri ülkemiz mimar-mühendislerinden ayrıcalıklı 
kılacak bir yasa değişikliği yaptı. Üç yıl önce kanun hükmünde kararnamelerle yüzlerce yasa ve 
yönetmelik değişikliği gerçekleştirdi ve bütün ülkeyi imara açtı, bütün yetkileri Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nda topladı. TMMOB’yi otoriter bir tarzda vesayet altına alma yönünde adımlar attı; 2013 
Temmuz ayında yine bir “torba yasa” içinde TMMOB ve bağlı Odalarını sınırlamaya yönelik bir yasa 
değişikliği daha yaptı. İki yıl önceki TMMOB Yasası’nı değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın 
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yürüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelendi. Ancak bu son 
torba tasarı ile konu tekrar gündeme getirildi. 
AKP, TMMOB'nin örgütlü gücünden ve tarihinden bihaber olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. 
TMMOB tarihi bu yasa gibi yıldırma politikalarına karşı, mücadelelerle doludur. TMMOB’nin 
mücadeleci geleneğini AKP’nin torbasına sığdıramayacaklar. Örgütümüz 2 yıl önce olduğu gibi bu 
rant yasasını, birlikte mücadele ederek yeniden püskürtecektir. 
TMMOB, üyelerinden, halkından ve bilimsel çalışmalarından aldığı güçle, ülkenin sömürülmesine, 
derelerin, ormanların,  parkların yağmalanmasına ve AKP diktatörlüğüne karşı, kamusal alanları 
korumaya, halkımızın çıkarlarını savunmaya ve bu doğrultuda mücadele etmeye, direnmeye devam 
edecektir. 
 
Unutmasınlar ki; TMMOB’yi yok etmeye çalışsalar da; 
TMMOB her yerde… 
 
TMMOB Soma’da; Ermenek’te, Zonguldak’ta; 
TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’nde; 
TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağlarında, 
TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin’de, Sinop’ta; 
TMMOB, kirli enerji simsarlarının göz diktiği Sinop Gerzede, Samsun Terme’ de ve yaşam alanlarımızı 
kirleterek kazanç  elde etmeye çalışacak güçlere karşı halkımızla birlikte el ele  her yerde; 
TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’de; 
TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur’da, 
Bartın’da, Sakarya Karasu’da; Samsun Atakum Sahillerinde; 
TMMOB, Taksim’de, Gezi’de, Anadolu’da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde… 
 
Herkes bilmeli ki; 
 
TMMOB, AKP gericiliği, piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır. 
Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri 
koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  
kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin 
aydınlatıcılığındaki bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. 
BİZ MÜHENDİSLER VE MİMARLAR: 
BİLİMİ VE TEKNOLOJİYİ HALKIN YARARINA SUNMAK İÇİN OKUDUK, 
İNSANLAR İŞ KAZALARINDA ÖLMESİN, KADER DEYİP ÜSTÜNÜ ÖRTMESİNLER DİYE OKUDUK, 
BİR AVUÇ KÖMÜR İÇİN BİR ÖMÜR VERENLERE BORCUMUZ OLDUĞU İÇİN OKUDUK, 
ÖYLEYSE NE YAPACAĞIZ, 
KARANLIĞA ISLIK ÇALIP, KORKMAYACAĞIZ. 
İZİN VERECEKMİYİZ? 
HAYIR 
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. 
 
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
15 Ocak 2015 
 
 
 
 
EK-27 

İZİN VERMEYELİM! 
Ülkemizin Talanına, Halkımızın Soyulmasına, Mesleklerimizin 

Niteliksizleştirilmesine, Haklarımızın Gasp Edilmesine, 
Odalarımızın İşlevsizleştirilmesine İzin Vermeyeceğiz! 

Bilindiği üzere AKP iktidarı yasa düzenlemelerini genellikle “torba yasalar” aracılığıyla yapmaktadır. 
Bunlardan sonuncusu yine rant eksenli bir tasarı olan, “İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”dır. Bu tasarı on üç ayrı 
yasada onlarca değişiklik yapılmasını öngörmektedir.  
Değişiklik yapılması öngörülen yasalar; örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB 
Yasası ile imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri, 
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yürüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelendi. Ancak bu son 
torba tasarı ile konu tekrar gündeme getirildi. 
AKP, TMMOB'nin örgütlü gücünden ve tarihinden bihaber olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. 
TMMOB tarihi bu yasa gibi yıldırma politikalarına karşı, mücadelelerle doludur. TMMOB’nin 
mücadeleci geleneğini AKP’nin torbasına sığdıramayacaklar. Örgütümüz 2 yıl önce olduğu gibi bu 
rant yasasını, birlikte mücadele ederek yeniden püskürtecektir. 
TMMOB, üyelerinden, halkından ve bilimsel çalışmalarından aldığı güçle, ülkenin sömürülmesine, 
derelerin, ormanların,  parkların yağmalanmasına ve AKP diktatörlüğüne karşı, kamusal alanları 
korumaya, halkımızın çıkarlarını savunmaya ve bu doğrultuda mücadele etmeye, direnmeye devam 
edecektir. 
 
Unutmasınlar ki; TMMOB’yi yok etmeye çalışsalar da; 
TMMOB her yerde… 
 
TMMOB Soma’da; Ermenek’te, Zonguldak’ta; 
TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği’nde; 
TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı Kazdağlarında, 
TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı Mersin’de, Sinop’ta; 
TMMOB, kirli enerji simsarlarının göz diktiği Sinop Gerzede, Samsun Terme’ de ve yaşam alanlarımızı 
kirleterek kazanç  elde etmeye çalışacak güçlere karşı halkımızla birlikte el ele  her yerde; 
TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’de; 
TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe’de, Yırca’da, Diyarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur’da, 
Bartın’da, Sakarya Karasu’da; Samsun Atakum Sahillerinde; 
TMMOB, Taksim’de, Gezi’de, Anadolu’da, kentte, kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde… 
 
Herkes bilmeli ki; 
 
TMMOB, AKP gericiliği, piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır. 
Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugünlere dek oluşturduğu demokratik mevzileri 
koruyacaktır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  
kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin 
aydınlatıcılığındaki bir Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. 
BİZ MÜHENDİSLER VE MİMARLAR: 
BİLİMİ VE TEKNOLOJİYİ HALKIN YARARINA SUNMAK İÇİN OKUDUK, 
İNSANLAR İŞ KAZALARINDA ÖLMESİN, KADER DEYİP ÜSTÜNÜ ÖRTMESİNLER DİYE OKUDUK, 
BİR AVUÇ KÖMÜR İÇİN BİR ÖMÜR VERENLERE BORCUMUZ OLDUĞU İÇİN OKUDUK, 
ÖYLEYSE NE YAPACAĞIZ, 
KARANLIĞA ISLIK ÇALIP, KORKMAYACAĞIZ. 
İZİN VERECEKMİYİZ? 
HAYIR 
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. 
 
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 
15 Ocak 2015 
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İZİN VERMEYELİM! 
Ülkemizin Talanına, Halkımızın Soyulmasına, Mesleklerimizin 

Niteliksizleştirilmesine, Haklarımızın Gasp Edilmesine, 
Odalarımızın İşlevsizleştirilmesine İzin Vermeyeceğiz! 

Bilindiği üzere AKP iktidarı yasa düzenlemelerini genellikle “torba yasalar” aracılığıyla yapmaktadır. 
Bunlardan sonuncusu yine rant eksenli bir tasarı olan, “İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”dır. Bu tasarı on üç ayrı 
yasada onlarca değişiklik yapılmasını öngörmektedir.  
Değişiklik yapılması öngörülen yasalar; örgütümüz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB 
Yasası ile imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri, 

iskân, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, tapu, kat mülkiyeti, iller bankası, belediye yasaları ve 
belediye gelirleri ile ilgili yasalardır. Bu tasarı ile yapılmak istenen değişikliklerin birbirleriyle çok 
yönlü bağlantıları bulunmaktadır.  
Söz konusu tasarı, bugün ülkemizde egemen olan rant talanına dayalı sermaye birikim politikalarının 
en başta hedeflediği alanları kapsamaktadır. Bunlar, mühendislik, mimarlık, şehir planlama 
hizmetleri ve onlarla doğrudan bağlantılı olan kentsel-kırsal-kültürel-doğal varlıklarımızdır. Kamuya 
ve halka ait varlıklara el konulması ve arazi-mülkiyet düzenlemeleri üzerinden iktidarın 
denetimindeki inşaat sektörünün bir rant alanı olarak biçimlendirilmesi ana amaçtır. 
Bu nedenle biz mühendis, mimar, şehir planlama örgütleri olarak “Ülkemize, Halkımıza, 
Mesleğimize, Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz” içerikli bir kampanya yürütüyor ve halkımızın desteğini 
bekliyoruz.  

 Kentlerin yaşanabilir planlı ve sağlıklı hale gelmesi, ormanlarımızın, tarım arazilerimizin, 
kıyılarımızın, suyumuzun, bütün doğal çevremizin korunması ve ranta açılmaması için çalışan 
mühendis, mimar, şehir plancılarını destekleyelim; AKP iktidarının bu düzenlemelerini ve 
torba yasa tasarısını hep birlikte reddedelim.  

 Ormanlarımızın, kıyılarımızın, meralarımızın, koruma altındaki milli parklarımızın, kamuya 
ait yeşil alanların, parkların, tarihi değerlerimizin, hatta mezarlıkların bile talan edilerek 
özel işletmelere açılmasına izin vermeyelim.   

 Yargı kararlarını yok saymaya, Atatürk Orman Çiftliği, tarihi yarımada gibi kamu arazileri ve 
yeşil alanlar üzerindeki kaçak yapıların affedilmesine karşı çıkalım.  

 Tarımsal üretim alanlarımızın yapı ve rant talanına açılmasına karşı mücadele edelim.  
 “Kentsel-kırsal dönüşüm”, “riskli alanlarda dönüşüm” görünümü altında kamunun ve 

halkımızın birikimlerinin imar hakkı transferine, borsalarda heder edilmesine, gasp 
edilmesine birlikte karşı duralım.   

 Yerel yönetimlerin yetkilerini siyasi iktidara aktaran ve yurttaşların oylarını çöpe atan 
keyfiyeti kabul etmeyelim.  

 Kâr ve daha fazla kâr uğruna insan yaşamını hiçe sayarak iş cinayetlerine yol açan 
politikalara karşı işçi sağlığını, iş güvenliğini ve insanca yaşamı hep birlikte savunalım.   

 Mühendislik mimarlık, planlama hizmetlerinin kamusal ve nitelikli bir hizmet olarak topluma 
ulaşmasını engellemeye çalışan girişimlere karşı birlikte mücadele edelim.   
 

BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM, İZİN VERMEYELİM! 
 
TMMOB            
Samsun İl Koordinasyon Kurulu 
22.01.2015 
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AKP`DEN YURTTAŞLARA KAYIP KAÇAK ÇALIMI 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun (17 Aralık 2014 tarihli kara düzeltme talebi üzerine) verdiği 
karala, kayıp ve kaçak bedellerinin haksız olduğu ve yurttaşlara geri ödenmesine yönelik kararına 
karşı AKP Hükümeti, kayıp ve kaçak bedellerinin dürüst kullanıcılardan tahsil edilmesi için 
harekete geçti. Maliyet unsuru olarak kayıp ve kaçak bedellerinin faturalara yansıtılmasını yasa 
ile düzenlemeye çalışan iktidar, uygulamaya karşı yurttaşların dava açmaları, tüketici hakem 
heyetlerine başvurmalarını da yasaklamayı planlıyor.  
Hazırlanan yasa taslağıyla, "Teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım 
tarifelerinde yer alır ve tüketicilere yansıtılır" düzenlemesi getiriliyor. Bugüne kadar herhangi bir 
yasal mevzuatta yer almayan kayıp ve kaçak enerji bedellerinin tüketiciye yansıtılmasına yönelik 
ayrıntılı düzenleme yapılan taslağa göre, kayıp ve kaçak hedeflerinin tespitini ve bu bedelin 
tüketicilere yansıtılması çalışmalarını EPDK gerçekleştirecek. 
Yurttaşlara Hak Arama Yasağı 
Yapılmak istenilen yasal düzenleme ile vatandaşların tüketici hakem heyetlerine başvurmaları ve bu 
yolla maddi hatalar dışında kendilerinden haksız tahsil edilen bedelleri talep etmelerinin önü 
tıkanıyor. Yasa taslağına eklenen bir geçici madde ile devam eden davalar da geçersiz kılınıyor.  
Hükümet, bu düzenleme ile hem Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun kararını yok saymakta, hem 
kararın gerekçesini dahi dikkate almamakta, hem de yurttaşların gelirlerine, şirketlere aktarmak 
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üzere el koymaktadır. EMO olarak söz konusu yasa çalışmasına ilişkin temel saptamalarımızı 
maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz: 
3 Yılda 13 Milyar Liralık Kayıp ve Kaçak Tahsilatı 
- Kayıp ve kaçak oranlarını indirecekleri söylemiyle elektrik dağıtım kurumlarını satan AKP 
Hükümeti, bugüne kadar EPDK ile birlikte yaptığı düzenlemelerle şirketlerin kayıp ve kaçak 
hedeflerini revize ederek, hedeflerin bile üzerinde yurttaşlardan haksız tahsilat yapmalarına olanak 
sağlamışlardır.  
Bu kapsamda; 2012 yılında 3.5 milyar lira kayıp ve kaçak bedelinin yurttaşlardan şirketlere 
aktarıldığı tespit edilmiştir. 2013 yılında 5 milyar TL`ye ulaştığı görülmüştür. 2014 yılında yine tarife 
gruplarına göre kayıp ve kaçak bedelleri ortalaması dikkate alındığında yüzde 2`lik tüketim artışı 
tahminiyle kayıp ve kaçak bedelinin bu yıl da 5 milyar TL olacağı belirlenmiştir.  
Söz konusu düzenleme 3 yılda 13 milyar TL`ye ulaşan haksız kayıp ve kaçak bedeli tahsilatını 
garantilediği gibi, hem de kayıp ve kaçak hedeflerini her seferinde şirketlerle birlikte EPDK`nın 
yeniden belirlemesine dayanak kazandırmaktadır. Özelleştirmenin "güzelliği" yurttaşlara değil, 
şirketleredir. 
Yasal Olsa da Adaletsiz! 
- Öncelikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "Elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp 
ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin, kurallara uyan 
abonelerden tahsili yoluna gitmek hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmamaktadır" 
saptamasını yapmıştır. Görüldüğü gibi karar; kayıp ve kaçak bedellerinin yasal dayanağı olmamasına 
değil; hukuka ve adalete uygun olmamasına dayanmaktadır.  
- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, mevcut uygulamanın kamu yararına aykırılığını net bir şekilde tespit 
etmiştir. Parasını her halükarda tahsil eden dağıtım şirketlerinin çağın teknik gelişmelerine ayak 
uydurmasına engel olunduğu, kendi teknik alt ve üstyapısını yenileme ihtiyacının duyulmayacağı, 
elektriği hırsızlamak suretiyle kullanan kişilere karşı önlem alma ve takip etmek için gerekli 
girişimlerde bulunulmasının engelleneceği belirtilmiştir. Yani dağıtım şirketlerine her durumda kar 
ettirme üzerine kurulu bu sistemde kamu yararı bulunmamaktadır. 
Kaçak Kullanım Maliyet Unsuru Kabul Edilemez 
- Kayıp ve kaçak bedellerinin özelleştirme öncesinde de tarifelere yansıtıldığı belirtilerek, bu 
bedelin maliyet unsuru olarak kabul edilmesi düşünülemez. Serbestleştirilmiş bir piyasada hırsızlığın 
bedelinin dürüst yurttaşlardan tahsilatı söz konusu olamaz. Serbest piyasada hırsızlığa karşı tek 
sistem olarak "sigorta" uygulaması ya da şirket sahibinin sorumluluğu esastır. Kaldı ki bu uygulamanın 
devamı Yargıtay kararında belirtildiği gibi özelleştirmelerin temel gerekçelerinden olan kayıp ve 
kaçakların en aza indirilmesi iddiasıyla çelişmektedir. 
Kayıp ve Kaçak Denetimsiz 
- Özelleştirmelerle birlikte kayıp-kaçak oranlarının gerçekte ne kadar olduğu da bilinemez hale 
gelmiştir. Şirketlerin talepleri üzerine önce genel olarak daha sonra bazı bölgeler bazında hedef 
kayıp-kaçak oranları sürekli olarak yükseltilmiştir. Gerçekleşen kayıp-kaçak oranları ise dağıtım 
şirketleri tarafından bilinmekte, kamuoyuna net bir bilgi verilmediği gibi, bu alanda sağlıklı bir 
denetim ortamı da bulunmamaktadır. 2013 yılı için gerçekleştiği ifade edilen yüzde 17.92 oranındaki 
ortalama kayıp-kaçak miktarının, gerçekte ne kadar olduğunun kamusal bir denetim ve tespitle 
ortaya konulması zorunludur. 
- İletim ve dağıtım altyapısında meydana gelen teknik kayıpların en aza düşürülmesi için teknolojik 
yatırımların, bakım-onarım çalışmalarının yerinde, zamanında, tekniğine uygun ve ehil personel 
eliyle yapılması sağlanmalıdır. Vatandaşların kaçak kullanımlarının engellenmesi amacıyla denetim 
mekanizması geliştirilmesi, kaçak kullanımın ortadan kalkması için dağıtım şirketlerinin gerekli 
tedbirleri alması sağlanmalıdır. Burada devlete düşen kayıp ve kaçak kullanımın sosyoekonomik 
boyutunu dikkate alarak "sosyal devlet" kapsamında elektriğin temel bir insani hak olduğu 
gerçeğinden hareket ederek çözümler üretmektir. 
Komu oyuna hatırlatmak istediğimiz bir husus da içerisinde TMMOB kanununda bulunduğu 
“TORBA YASA TASLAĞI” ile; 
Bugün AKP, yarın iktidarda hangi parti varsa onun önünde, boynu kıldan ince, el pençe divan 
duran, 500 bin kişilik üniversite mezunu bir meslek örgütü yaratılmak isteniyor. Kamuoyunu 
TMMOB’nin bağımsız, özerk, halktan yana duruşuna destek olmaya çağırıyoruz. 
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU  
2 Ocak 2015 
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üzere el koymaktadır. EMO olarak söz konusu yasa çalışmasına ilişkin temel saptamalarımızı 
maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz: 
3 Yılda 13 Milyar Liralık Kayıp ve Kaçak Tahsilatı 
- Kayıp ve kaçak oranlarını indirecekleri söylemiyle elektrik dağıtım kurumlarını satan AKP 
Hükümeti, bugüne kadar EPDK ile birlikte yaptığı düzenlemelerle şirketlerin kayıp ve kaçak 
hedeflerini revize ederek, hedeflerin bile üzerinde yurttaşlardan haksız tahsilat yapmalarına olanak 
sağlamışlardır.  
Bu kapsamda; 2012 yılında 3.5 milyar lira kayıp ve kaçak bedelinin yurttaşlardan şirketlere 
aktarıldığı tespit edilmiştir. 2013 yılında 5 milyar TL`ye ulaştığı görülmüştür. 2014 yılında yine tarife 
gruplarına göre kayıp ve kaçak bedelleri ortalaması dikkate alındığında yüzde 2`lik tüketim artışı 
tahminiyle kayıp ve kaçak bedelinin bu yıl da 5 milyar TL olacağı belirlenmiştir.  
Söz konusu düzenleme 3 yılda 13 milyar TL`ye ulaşan haksız kayıp ve kaçak bedeli tahsilatını 
garantilediği gibi, hem de kayıp ve kaçak hedeflerini her seferinde şirketlerle birlikte EPDK`nın 
yeniden belirlemesine dayanak kazandırmaktadır. Özelleştirmenin "güzelliği" yurttaşlara değil, 
şirketleredir. 
Yasal Olsa da Adaletsiz! 
- Öncelikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "Elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp 
ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerinin, kurallara uyan 
abonelerden tahsili yoluna gitmek hukuk devleti ve adalet düşünceleri ile bağdaşmamaktadır" 
saptamasını yapmıştır. Görüldüğü gibi karar; kayıp ve kaçak bedellerinin yasal dayanağı olmamasına 
değil; hukuka ve adalete uygun olmamasına dayanmaktadır.  
- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, mevcut uygulamanın kamu yararına aykırılığını net bir şekilde tespit 
etmiştir. Parasını her halükarda tahsil eden dağıtım şirketlerinin çağın teknik gelişmelerine ayak 
uydurmasına engel olunduğu, kendi teknik alt ve üstyapısını yenileme ihtiyacının duyulmayacağı, 
elektriği hırsızlamak suretiyle kullanan kişilere karşı önlem alma ve takip etmek için gerekli 
girişimlerde bulunulmasının engelleneceği belirtilmiştir. Yani dağıtım şirketlerine her durumda kar 
ettirme üzerine kurulu bu sistemde kamu yararı bulunmamaktadır. 
Kaçak Kullanım Maliyet Unsuru Kabul Edilemez 
- Kayıp ve kaçak bedellerinin özelleştirme öncesinde de tarifelere yansıtıldığı belirtilerek, bu 
bedelin maliyet unsuru olarak kabul edilmesi düşünülemez. Serbestleştirilmiş bir piyasada hırsızlığın 
bedelinin dürüst yurttaşlardan tahsilatı söz konusu olamaz. Serbest piyasada hırsızlığa karşı tek 
sistem olarak "sigorta" uygulaması ya da şirket sahibinin sorumluluğu esastır. Kaldı ki bu uygulamanın 
devamı Yargıtay kararında belirtildiği gibi özelleştirmelerin temel gerekçelerinden olan kayıp ve 
kaçakların en aza indirilmesi iddiasıyla çelişmektedir. 
Kayıp ve Kaçak Denetimsiz 
- Özelleştirmelerle birlikte kayıp-kaçak oranlarının gerçekte ne kadar olduğu da bilinemez hale 
gelmiştir. Şirketlerin talepleri üzerine önce genel olarak daha sonra bazı bölgeler bazında hedef 
kayıp-kaçak oranları sürekli olarak yükseltilmiştir. Gerçekleşen kayıp-kaçak oranları ise dağıtım 
şirketleri tarafından bilinmekte, kamuoyuna net bir bilgi verilmediği gibi, bu alanda sağlıklı bir 
denetim ortamı da bulunmamaktadır. 2013 yılı için gerçekleştiği ifade edilen yüzde 17.92 oranındaki 
ortalama kayıp-kaçak miktarının, gerçekte ne kadar olduğunun kamusal bir denetim ve tespitle 
ortaya konulması zorunludur. 
- İletim ve dağıtım altyapısında meydana gelen teknik kayıpların en aza düşürülmesi için teknolojik 
yatırımların, bakım-onarım çalışmalarının yerinde, zamanında, tekniğine uygun ve ehil personel 
eliyle yapılması sağlanmalıdır. Vatandaşların kaçak kullanımlarının engellenmesi amacıyla denetim 
mekanizması geliştirilmesi, kaçak kullanımın ortadan kalkması için dağıtım şirketlerinin gerekli 
tedbirleri alması sağlanmalıdır. Burada devlete düşen kayıp ve kaçak kullanımın sosyoekonomik 
boyutunu dikkate alarak "sosyal devlet" kapsamında elektriğin temel bir insani hak olduğu 
gerçeğinden hareket ederek çözümler üretmektir. 
Komu oyuna hatırlatmak istediğimiz bir husus da içerisinde TMMOB kanununda bulunduğu 
“TORBA YASA TASLAĞI” ile; 
Bugün AKP, yarın iktidarda hangi parti varsa onun önünde, boynu kıldan ince, el pençe divan 
duran, 500 bin kişilik üniversite mezunu bir meslek örgütü yaratılmak isteniyor. Kamuoyunu 
TMMOB’nin bağımsız, özerk, halktan yana duruşuna destek olmaya çağırıyoruz. 
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU  
2 Ocak 2015 
 

EK-29 
SAMSUN NÜKLEER KARŞITI PLATFORM BASIN AÇIKLAMASI 

NÜKLEER SANTRAL=BAŞTAN SONA REZALET! 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye geldiği 1 Aralık 2014 tarihinde alel acele 
onaylanan Akkuyu Nükleer Santral Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu ile ülkemiz ve 
dünyamızın geleceğini “jest” malzemesi olarak sunan anlayışın altından “sahtekarlık” da çıktı.  
Bugün ülkemiz “sahte deliller, sahte davalar, sahte darbelerle” sarsılırken, TMMOB tarafından 
yaptırılan bilirkişi ön incelemesinde Akkuyu ÇED Raporu’ndaki nükleer enerji mühendisi imzalarının 
sahte olduğu belirlenmiştir. Nükleer lobilerle pazarlık halinde AKP iktidarının her ne olursa olsun 
nükleer santral kurma ısrarı, sahte imza depremiyle yerle bir olmuştur. Fukuşima Nükleer Felaketi 
sonrasında tüm dünyada deprem, tsunami ve nükleer santral güvenliği tartışılırken, ülkemizde 
nükleer santral ile ilgili ön raporların dahi güvenilirliğinin olmadığı anlaşılmıştır. 
SAHTE İMZALAR İLE ÜLKEMİZ NÜKLEER BATAKLIĞA SÜRÜKLENİYOR! 

 

Akkuyu Nükleer Güç Santralı ÇED Raporu, ilk 
olarak 4 Temmuz 2013 tarihinde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştu. Eksiklerin 
tamamlanması istemiyle 15 Temmuz 2013 
tarihinde iade edilen rapor, 23 Ağustos 
2013’de Bakanlığa yeniden iletilmişti. İlk 
raporda imzası bulunan nükleer enerji 
mühendisinin 31 Temmuz 2013’de işten 
ayrılmış olmasına rağmen 23 Ağustos 2013 
tarihinde eksiklikler giderilerek bakanlığa 
sunulan raporda yine imzası olduğu 
belirlenmiştir. 

 
2014 yılında ise yeni ÇED raporu sürecinde yeni 
bir nükleer enerji mühendisinin imzasıyla rapor 
31 Mart 2014 tarihinde sunulmuştur. Ancak bu 
mühendis de 19 Mart 2014 tarihinde şirketten 
ayrılmış. İnceleme Değerlendirme 
Komisyonu’nun 24 Temmuz 2014 tarihli 
toplantısında görüş ve önerilerin alınmasının 
ardından 24 Eylül 2014 tarihinde Nihai ÇED 
raporu Bakanlığa sunulurken; yine 6 ay önce 
işten ayrılan mühendisin imzası taklit edildiği 
saptamıştır. 

 
 
YAĞMA YOK TMMOB VAR! 
İmza sahtekarlığı, TMMOB’nin mühendislerin noter tasdikli imza beyannameleri ile ÇED raporlarına 
atılan imzaları karşılaştırmak üzere 3 ayrı bilirkişi ön incelemesine göndermesinin ardından ortaya 
çıkmıştır.  
Sahte imzaların ortaya çıkmasının ardından twitter’a sarılan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce 
ise “Birileri engellemeye çalışsa da Türkiye gelişmeye devam edecek” diyerek hamaset edebiyatına 
başlamıştır. Sahtekarlıklar ortadadır, gerisi lafı güzaftır. “Önce sahte imzalı raporla iş yap, sonra 
beni engelliyorlar” diye bağır. Yağma yok TMMOB var! 
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Enerji özelleştirmeleri dahil pek çok olayda da görüldüğü gibi AKP, hukuksuzluğunu her alana 
taşıyor. Nükleer santral gibi tehlikeli ve riskli bir alan bile bunun dışında kalmamıştır. İhalesiz, 
kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla yürütülen nükleer sürecindeki hukuksuzluklar, 
pervasızlıklar Türkiye’nin nasıl bir yola sürüklendiğini kaygı verici bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Yüz karası bu sürecin kabul edilebilir bir yanı yoktur. 
 
BU ÜLKENİN, BU HALKIN TMMOB’YE İHTİYACI VAR! 
 
TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-verme alanıdır. Bu ülkenin ve bu ülke insanının önemli bir 
mevzisidir. Bu ülkenin, bu ülke halkının ve dolayısıyla üyenin TMMOB’ye ihtiyacı vardır, bu ihtiyaç 
devam etmektedir. TMMOB’de imza sahtekarlığında olduğu gibi bu ihtiyacın gereklerini yerine 
getirmeye devam etmektedir. 
Yalanla, sahte imza ile hukuksuz bir şekilde Türkiye’nin nükleer batağına saplanmasına izin 
verilemez.  AKP’nin tüm çabasına rağmen, Türkiye bu karanlığa geçit vermeyecektir. 
 
NÜKLEER KARŞITI PLATFORM SEKRETARYASI 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ  
14 Ocak 2015 
 
 
 
EK-30 

Kayıp ve Kaçak Oyunlarının Ardı Arkası Kesilmiyor… 
AKP`DEN ADRESE TESLİM YASA ARAYIŞI 

 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu`nda görüşülmeye başlanan, bir grup AKP milletvekili tarafından 23 
Ocak tarihinde verilen 2/2616 numaralı yeni bir Torba Yasa Teklifi ile "kayıp ve kaçak oranı yüksek 
bölgeler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nun (EPDK) diğer bölgelerden farklı düzenlemeler 
yapması" gibi ucu açık, keyfi bir düzenleme getirilmek istenmektedir. Böylesi muğlak ve geniş yetki 
verilmesi yasama yetkisinin de devri anlamına gelmektedir. Yani AKP’ye yakın ya da elektrik 
kesintileri gibi yollarla AKP ile siyasal-ekonomik pazarlıkları da kapsayan "havuç-sopa" ilişkisi yürüten 
belli bazı dağıtım şirketlerine özel düzenleme yapılmak istenmektedir.  
 
Kayıp ve Kaçakta Yetkisizlik İtirafı 
 
Ayrıca yine bu yasa teklifiyle, kayıp ve kaçak gerçekleşmeleri dikkate alınarak yeniden kayıp ve 
kaçak hedef oranlarının belirlenmesinin söz konusu olacağı, buna da yasal dayanak yaratılmak 
istendiği anlaşılmaktadır. Bu durumda "Bugüne kadar yapılan kayıp ve kaçak hedef oranlarının 
değişiklikleri hangi yasal mevzuata dayandırılmıştır?" sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu yasa teklifi, 
bugüne kadar EPDK`nın kayıp ve kaçak hedef oranlarını revize ederken, yasal dayanağı olmayan 
keyfi bir süreç işletildiğinin göstergesidir.  
 
 
Özelleştirme İhaleleri Sakatlandı 
 
Hedef kayıp ve kaçak oranlarının değiştirilmesi, özelleştirme ihalelerinin koşullarını sonradan 
değiştirmek anlamına gelmektedir. Yani ihalelerdeki şeffaflığı yok eden, ihaleyi sakatlayan bir 
uygulama yapılmaktadır. 
 
Ceza Kullanıcıya Yıkılamaz 
 
Hükümet tarafından Meclis`e 28 Ocak tarihinde gönderilen yeni bir yasa tasarısıyla da Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu`nun yurttaşlardan alınmasını hukuksuz bulduğu kayıp ve kaçak bedellerinin 
"maliyet unsuru" olarak faturalara yansıtılması yasallaştırılmak istenmektedir. Ayrıca EPDK`nın hedef 
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bugüne kadar EPDK`nın kayıp ve kaçak hedef oranlarını revize ederken, yasal dayanağı olmayan 
keyfi bir süreç işletildiğinin göstergesidir.  
 
 
Özelleştirme İhaleleri Sakatlandı 
 
Hedef kayıp ve kaçak oranlarının değiştirilmesi, özelleştirme ihalelerinin koşullarını sonradan 
değiştirmek anlamına gelmektedir. Yani ihalelerdeki şeffaflığı yok eden, ihaleyi sakatlayan bir 
uygulama yapılmaktadır. 
 
Ceza Kullanıcıya Yıkılamaz 
 
Hükümet tarafından Meclis`e 28 Ocak tarihinde gönderilen yeni bir yasa tasarısıyla da Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu`nun yurttaşlardan alınmasını hukuksuz bulduğu kayıp ve kaçak bedellerinin 
"maliyet unsuru" olarak faturalara yansıtılması yasallaştırılmak istenmektedir. Ayrıca EPDK`nın hedef 

oranlarının tespiti ve değiştirilmesi ile oluşacak maliyetin faturalara yansıtılması konusunda 
yetkilendirilmesi söz konusudur. Tasarıya göre, yargı kararıyla kayıp ve kaçak bedellerini geri alan 
tüketicilere yapılan ödemeler de mahkeme masrafları dahil olmak üzere yeniden tüm yurttaşlara 
yansıtılacak. Yurttaşların yargı yoluyla haklarını aramasının önü ise tüketici mahkemelerinin 
yetkisinin "EPDK düzenleyici işlemlerine uygunluk" kriteriyle sınırlandırılarak kapatılmak isteniyor. 
Ancak idari kararların da yargı denetimine tabi olduğu unutulmamalıdır. Öncelikle kamu elindeyken 
kayıp ve kaçağın kullanıcılardan tahsil edilmesi kararı "vergi salma" gibi siyasi bir karar olarak kabul 
edilebilir. Ancak serbest piyasada hırsızlığın bedelinin dürüst yurttaşlardan tahsilatı ya da "malını 
koruyamayan basiretsiz tüccarların cezası" kullanıcıya kesilemez. 
 
Sanal Maliyetler Yaratılıyor 
 
Tasarıyla kullanıcılara yeni yükler de getirilmektedir; sanki perakende satış hizmet maliyetinin 
dışındaymış gibi "faturalama ve müşteri hizmetleri maliyeti" eklenmektedir. Mevcut Tarifeler 
Yönetmeliği`nde perakende satış hizmeti "Perakende satış lisansına sahip şirketler tarafından, 
elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında, tüketicilere sağlanan faturalama ve tahsilat gibi 
diğer hizmetleri" olarak tanımlanmaktadır. Yaratılan sanal maliyetlerle, farklı isimler altında, 
mükerrer tahsilatlarla elektrik kullanıcılarından dağıtım şirketlerine yeni kaynak aktarımı sağlanmak 
istenmektedir.  
 
Görüldüğü gibi yargı kararları, EPDK kararları, kanun teklifleri, tasarıları havada uçuşmakta; 
enerji alanında yurttaşlardan, dağıtım şirketlerine, yargıdan, hükümete varıncaya kadar her 
kesim için bir kaos ortamı yaşanmaktadır. Bir an evvel dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak 
oyunlarına son verilmelidir. İktidarın yurttaşların mağduriyeti pahasına dağıtım şirketlerine el 
ayak olmasını protesto ediyor ve bu adaletsiz girişimlere karşı her türlü mücadeleyi 
sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.  
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU 
30 Ocak 2015 
 

 
EK-31 

"Gizli Zam Yok" Dediler, 
Kayıp ve Kaçak Bedelini Dağıtım Bedeline Giydirdiler… 

 
Yüksek elektrik faturaları ile zor duruma düşen yurttaşların, Ocak 2015`den itibaren yürürlüğe 
sokulan tarife ile de gizli zamma maruz bırakıldığı belirlenmiştir. Dağıtım şirketlerine 2014 yılındaki 
kadar hedef kayıp ve kaçak bedel aktarımının aynen devam etmesi için; 2015 yılında azaltılması 
gereken kayıp ve kaçak bedel tutarı faturanın başka kalemine aktarılmıştır. Faturalardan çıkarılması 
gereken kayıp ve kaçak bedellerinin "dağıtım bedeli" içine giydirme yöntemine başvurulmuştur.  
 
Dağıtım Bedeline %29,6 Zam!  
 
Faturalardaki kayıp ve kaçak bedelini dağıtım bedeline giydirme oyunu sonucunda dağıtım 
şirketlerinin, mesken kullanıcılarından tahsil ettikleri dağıtım bedeli, Ocak 2015`te Aralık 2014`e 
göre yüzde 29.6 oranında zamlandırılmıştır. Kullanılan kilovat saat başına 2.86 kuruş olarak 
mesken kullanıcılarından tahsil edilen dağıtım bedeli 3.71 kuruşa çıkartılarak %30 zamlandırılmıştır. 
Böylece 230 kilovat saatlik asgari bir ailenin elektrik tüketimi nedeniyle dağıtım şirketlerine ödenen 
dağıtım bedeli 6.6 TL`den 8.5 TL`ye çıkmıştır.  
Toplamda tüketicilerin faturalarında değişiklik yapılmamasına rağmen, dağıtım şirketlerine kaynak 
aktarımı için muhasebe oyunları yapılmıştır. Kayıp ve kaçak hedef oranları doğrultusunda 
faturalarda azaltılan kayıp ve kaçak bedeli, yine faturadaki dağıtım bedeline kaydırılarak, kayıp ve 
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kaçak oranlarını indirseler de indirmeseler de şirketlerin aynı paraları faturalardan tahsil etmesine 
olanak sağlanmaktadır. 
 
Sayaç Okuma Bedeline %9,6 Zam! 
 
Kağıt üzerinde ayrılmış olsalar da aynı şirketlerin sahip olduğu perakende hizmeti kapsamında, sayaç 
okuma başına tahsil edilen sayaç okuma bedelleri de yüzde 9.6 zamlandırılmıştır.  
 
Elektrik Ucuzlamış, Haberimiz Yok! 
 
EPDK`nın onayladığı 2015 Ocak tarifesi bir önceki tarife ile karşılaştırıldığında çarpıcı bir diğer sonuç 
ise aslında dağıtım şirketlerinin satın aldıkları elektrik için ödemek zorunda kaldıkları tutarın 
azaldığı gerçeğidir. Faturalara yansıtılan çıplak elektrik bedeli kilovat saat başına 21.81 kuruştan 
21.67 kuruşa düşmüştür. Küçük de olsa bu indirim de dağıtım bedeli içine giydirilerek abonelere 
yansıtılmadan buharlaştırılmıştır. 
 
Özelleştirmelerin ardından elektrik kullanıcılarına sunulan dünya, hile ve hülleden ibaret kalem 
oyunlarıdır. Bu oyunlara karşı, elektrik kullanıcılarını koruyacak bir yapı bulunmadığı gibi, hakkını 
yargıda arayan kullanıcılar bile iktidarın yasa değişiklikleriyle yine mağdur edilmektedirler. Dağıtım 
kurumları bir an evvel özerk şekilde kamu yararına çalışacak yapılanmalar olarak işletilmek üzere 
kamuya devredilmelidir.  
 
AKP; Elektrikte vurguna itiraz eden EMO'yu etkisizleştirmek için TMMOB Yasası değişikliğini 
TBMM'ye sevk etti. EMO zayıflarsa soygunun çapı büyür!  
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU 
2 Şubat 2015 
 

 
 
 
 
 
 

EK-32 
AKP DİKTASINA DİRENİYORUZ, DİRENECEĞİZ 

ÜLKEMİZİ, HALKIMIZI, MESLEĞİMİZİ, BASKI, SÖMÜRÜ VE RANTİYE DÜZENİNE 
TESLİM ETMEYECEĞİZ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’ye bağlı 24 Odanın yüzlerce biriminden temsilciler 
olarak sekiz ayrı koldan başlattığımız Ankara yürüyüşümüzün üçüncü günündeyiz.  
AKP iktidarı ülkeyi olağan dışı yöntemlerle, kanun hükmünde kararnameler ile, “torba yasalar” ile, 
polis cumhuriyeti yöntemleri ve rant tekeli oluşturma yönelimi içinde yönetiyor. Bu yönelimin son 
ürünleri “İç Güvenlik Kanunu Tasarısı”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ve “İmar Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”dır.  
İmar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, biz mühendis, mimar 
ve şehir planlamacılarının birliği olan TMMOB’nin Yasası ile imar, iskan,  kültür ve tabiat varlıkları 
ve çevre yasalarında değişiklik yapmayı amaçlayan bir “torba yasa” tasarısıdır. Bu tasarı, bütün 
ülkeyi imara yani ranta açan önceki yasa/mevzuat düzenlemelerinin devamı niteliğindedir. 
Kentlerimizi, ormanlarımızı, tarım arazilerimizi, köylerimizi, meralarımızı, kıyılarımızı, suyumuzu, 
derelerimizi, bütün doğal çevremizi, tarihi, kültürel ve ulusal varlıklarımızı imar süreci üzerinden 
rantiye düzeninin arpalıkları haline getirmeyi amaçlamaktadır. Kamuya ait araziler ile halkın evi, 
dükkanı, arazisi, “afet riski altındaki alanlar” veya “riskli alanlar” diye tanımlanarak ve “kentsel-
kırsal dönüşüm” gerekçeleriyle “kamulaştırma”ya maruz kalıp sonra da AKP’nin rant havuzuna, rant 
tekeline aktarılacaktır. Ayrıca halkın imar girişimlerinden “kamu payı” adı altında bir pay da 
alınacaktır. Bu, açık ki tam bir soygun ve rantiye düzenidir.  
Söz konusu tasarı, biraz önce belirttiğimiz alanlarda bizlerin verdiği mühendislik, mimarlık, şehir 
planlama hizmetlerini kuralsızlaştırmayı. kamusal denetim fonksiyonundan arındırmayı ve rant 
piyasasına açmayı da hedeflemektedir. Bu nedenle TMMOB’ye bağlı Odalar il odacılığı statüsüne 
sokularak dağıtılmaya çalışılacak;  Odaların mesleki hizmet ve uygulamalarıyla ilgili yönetmelik 
hazırlama hakkı vesayet altına alınacak, Odaların üzerinde idari ve mali denetim görünümü altında 
siyasi baskı kurulacaktır.  
Bütün bu nedenlerle, Ankara’da toplanacak olan TMMOB Olağanüstü Genel Kurulunda buluşmaya, 
öfkemizi ve direncimizi haykırmaya; örgütsel birliğimizi, mücadele kararlılığımızı pekiştirmeye 
gidiyoruz. TMMOB’nin yüzlerce biriminden gelecek olan mühendisler, mimarlar, şehir planlamacıları 
olarak, 14 Şubat’ta Ankara’da, tek vücut olarak AKP’nin rant ve zorbalık düzenine teslim 
olmayacağımızı göstereceğiz.   
Ülkemizi, halkımızı, mesleğimizi, kentlerimizi, kırsal alanlarımızı, doğal ve tarihi varlıklarımızı 
sahipleniyoruz. Vahşi kapitalizmin kâr hırsıyla tüm insani ve doğal değerleri tahrip edenlere karşı, 
bilimin, tekniğin, mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızın bir gereği olarak yürüyor ve mücadele 
ediyoruz.  
Emekten, halktan, ülkemizden yana bütün demokratik güçleri, yürüyüş kollarımıza destek vermeye, 
gücümüze güç katmaya, toplumsal dayanışmayı örgütlemeye davet ediyoruz.  
 
TMMOB  
Samsun                       
İl Koordinasyon Kurulu 
12 Şubat 2015 
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EPDK`nın onayladığı 2015 Ocak tarifesi bir önceki tarife ile karşılaştırıldığında çarpıcı bir diğer sonuç 
ise aslında dağıtım şirketlerinin satın aldıkları elektrik için ödemek zorunda kaldıkları tutarın 
azaldığı gerçeğidir. Faturalara yansıtılan çıplak elektrik bedeli kilovat saat başına 21.81 kuruştan 
21.67 kuruşa düşmüştür. Küçük de olsa bu indirim de dağıtım bedeli içine giydirilerek abonelere 
yansıtılmadan buharlaştırılmıştır. 
 
Özelleştirmelerin ardından elektrik kullanıcılarına sunulan dünya, hile ve hülleden ibaret kalem 
oyunlarıdır. Bu oyunlara karşı, elektrik kullanıcılarını koruyacak bir yapı bulunmadığı gibi, hakkını 
yargıda arayan kullanıcılar bile iktidarın yasa değişiklikleriyle yine mağdur edilmektedirler. Dağıtım 
kurumları bir an evvel özerk şekilde kamu yararına çalışacak yapılanmalar olarak işletilmek üzere 
kamuya devredilmelidir.  
 
AKP; Elektrikte vurguna itiraz eden EMO'yu etkisizleştirmek için TMMOB Yasası değişikliğini 
TBMM'ye sevk etti. EMO zayıflarsa soygunun çapı büyür!  
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ  
YÖNETİM KURULU 
2 Şubat 2015 
 

 
 
 
 
 
 

EK-32 
AKP DİKTASINA DİRENİYORUZ, DİRENECEĞİZ 

ÜLKEMİZİ, HALKIMIZI, MESLEĞİMİZİ, BASKI, SÖMÜRÜ VE RANTİYE DÜZENİNE 
TESLİM ETMEYECEĞİZ 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB’ye bağlı 24 Odanın yüzlerce biriminden temsilciler 
olarak sekiz ayrı koldan başlattığımız Ankara yürüyüşümüzün üçüncü günündeyiz.  
AKP iktidarı ülkeyi olağan dışı yöntemlerle, kanun hükmünde kararnameler ile, “torba yasalar” ile, 
polis cumhuriyeti yöntemleri ve rant tekeli oluşturma yönelimi içinde yönetiyor. Bu yönelimin son 
ürünleri “İç Güvenlik Kanunu Tasarısı”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ve “İmar Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”dır.  
İmar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, biz mühendis, mimar 
ve şehir planlamacılarının birliği olan TMMOB’nin Yasası ile imar, iskan,  kültür ve tabiat varlıkları 
ve çevre yasalarında değişiklik yapmayı amaçlayan bir “torba yasa” tasarısıdır. Bu tasarı, bütün 
ülkeyi imara yani ranta açan önceki yasa/mevzuat düzenlemelerinin devamı niteliğindedir. 
Kentlerimizi, ormanlarımızı, tarım arazilerimizi, köylerimizi, meralarımızı, kıyılarımızı, suyumuzu, 
derelerimizi, bütün doğal çevremizi, tarihi, kültürel ve ulusal varlıklarımızı imar süreci üzerinden 
rantiye düzeninin arpalıkları haline getirmeyi amaçlamaktadır. Kamuya ait araziler ile halkın evi, 
dükkanı, arazisi, “afet riski altındaki alanlar” veya “riskli alanlar” diye tanımlanarak ve “kentsel-
kırsal dönüşüm” gerekçeleriyle “kamulaştırma”ya maruz kalıp sonra da AKP’nin rant havuzuna, rant 
tekeline aktarılacaktır. Ayrıca halkın imar girişimlerinden “kamu payı” adı altında bir pay da 
alınacaktır. Bu, açık ki tam bir soygun ve rantiye düzenidir.  
Söz konusu tasarı, biraz önce belirttiğimiz alanlarda bizlerin verdiği mühendislik, mimarlık, şehir 
planlama hizmetlerini kuralsızlaştırmayı. kamusal denetim fonksiyonundan arındırmayı ve rant 
piyasasına açmayı da hedeflemektedir. Bu nedenle TMMOB’ye bağlı Odalar il odacılığı statüsüne 
sokularak dağıtılmaya çalışılacak;  Odaların mesleki hizmet ve uygulamalarıyla ilgili yönetmelik 
hazırlama hakkı vesayet altına alınacak, Odaların üzerinde idari ve mali denetim görünümü altında 
siyasi baskı kurulacaktır.  
Bütün bu nedenlerle, Ankara’da toplanacak olan TMMOB Olağanüstü Genel Kurulunda buluşmaya, 
öfkemizi ve direncimizi haykırmaya; örgütsel birliğimizi, mücadele kararlılığımızı pekiştirmeye 
gidiyoruz. TMMOB’nin yüzlerce biriminden gelecek olan mühendisler, mimarlar, şehir planlamacıları 
olarak, 14 Şubat’ta Ankara’da, tek vücut olarak AKP’nin rant ve zorbalık düzenine teslim 
olmayacağımızı göstereceğiz.   
Ülkemizi, halkımızı, mesleğimizi, kentlerimizi, kırsal alanlarımızı, doğal ve tarihi varlıklarımızı 
sahipleniyoruz. Vahşi kapitalizmin kâr hırsıyla tüm insani ve doğal değerleri tahrip edenlere karşı, 
bilimin, tekniğin, mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızın bir gereği olarak yürüyor ve mücadele 
ediyoruz.  
Emekten, halktan, ülkemizden yana bütün demokratik güçleri, yürüyüş kollarımıza destek vermeye, 
gücümüze güç katmaya, toplumsal dayanışmayı örgütlemeye davet ediyoruz.  
 
TMMOB  
Samsun                       
İl Koordinasyon Kurulu 
12 Şubat 2015 
 
 
 
 
 
 
 



15. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

114

EK-33 
DİSK-KESK-TMMOB ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 

İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ KATLİAMLARINI DURDURALIM! 
Değerli Basın Emekçileri 
 
Hepimizin bildiği gibi ülkemizde her yıl binlerce iş kazası yaşanıyor, yüzlerce emekçi hayatını 
kaybediyor, binlerce emekçi yaralanıyor. Her yıl artan iş cinayetleri, ülkemizde işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili düzenlemelerin ne kadar sorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.  
 
3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın 
yıldönümünü, "İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" olarak ilan ederek, 2013 yılından bu yana her 
yıl bu gün konuya bir kez daha dikkat çekmeye çalışıyoruz.   
 
Kimi zaman "ölçülmeyen karbon monoksit oranı", kimi zaman "bakımı yapılmayan cephe asansörü", 
bazen "kapatılmayan inşaat boşluğu", bazen de "çadırdaki elektrik kaçağı" olarak karşımıza çıkan, 
oysa asıl nedeni yıllardır uygulanan neoliberal politikalar olan iş cinayetlerinde her yıl yüzlerce 
emekçi yaşamını kaybediyor, yüzlercesi de sakat kalıyor. Her yıl yüzlerce emekçinin alın terine 
gözyaşı ve kan karışıyor. 
 
Yalvaç’ta tarım işçisi kadınlar; Soma’da, Ermenek’te maden emekçileri; Davutpaşa ve Ostim’de 
imalathane işçileri, Mecidiyeköy’de, Esenyurt’ta inşaat işçileri iş cinayetlerinde, işçi katliamlarında 
canlarını veriyor. 
 
Öncelikle iş cinayetlerinde, işçi katliamlarında kaybettiğimiz canlarımızın anısı önünde saygıyla 
eğiliyor, başta aileleri olmak üzere hepimize başsağlığı diliyoruz.   
 
Değerli Basın Emekçileri 
 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından 
biridir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve 
ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunmaktadır.   
 
Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin 
azalması, esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma 
ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması; sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk 
işçi çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki yanlışlıklar iş cinayetlerinin başlıca nedenidir. 
 
AKP iktidarı ile çalışma yaşamının tüm kuralları değiştirilmiş, dönüştürülmüştür. Çalışma yaşamı 
esnekleştirilmiş, yeni çalışma türleri devreye sokulmuş, geçici istihdam, taşeronluk, kısmi süreli 
çalışma, telafi çalışması, çağrı üzerine çalışma, serbest zaman uygulaması, denkleştirme süresi vb. 
uygulamalara geçilmiş, iş güvencesi kaldırılmış, işlerin taşeronlara verilmesi kolaylaştırılmış; işçilerin 
tamamen patronların belirlediği koşullarda çalışmasının önü açılmıştır. 
 
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.  
 
Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının % 98’i, meslek hastalıklarının % 100’ü önlenebilir iken; 
gerekli önlemler alınmadığı için maalesef her yıl iş kazaları ve meslek hastalarından dolayı birçok 
insan hayatını kaybetmektedir. 
 
İş cinayetlerinde ölümleri, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını “işçinin kaderi”, “işin fıtratı” 
şeklinde ifade etmek ise bilinçli olarak gerçeğin üstünü örten, art niyetli bir yaklaşımdır. 
Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve 
ikincil mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili 
bakanlıktır.  
 
 
 

Değerli Basın Emekçileri 
 
Ülkemiz, çalışma yaşamı koşulları açısından hem hükümetin hem de kamuoyunun olağanüstü 
hassasiyetle üzerine eğilmesi gereken son derece olumsuz bir tablo ile karşı karşıyadır. Ülkemiz, iş 
cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada en üst sıralarda yer almaktadır. Bu tablo AKP’nin iktidara 
gelmesiyle daha da vahim bir hal almıştır. 2003 yılında günde ortalama 3 işçi yaşamını yitirmekte 
iken, bugün bu sayı 5-7 işçiye kadar çıkmıştır. Ne oldu da bu ölümler katlanarak artmıştır? Yatırımlar 
mı artmıştır bu ülkede, yoksa üretim mi? Ülkemizde artan yalnızca talan, yağma ve işçi ölümleridir. 
 
Emek-meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınmadan hazırlanan “yama” tedbirlerle iş 
cinayetlerinin engellenmesi mümkün değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için “Önce insan, önce 
sağlık, önce iş güvenliği” anlayışı taşımayan hiçbir düzenleme sorunlara çözüm getirmeyecek, iş 
cinayetlerini durduramayacaktır.  
 
Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin 
durdurulması için mücadele etmeyi temel görevi sayan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, piyasalaştırılmış 
değil insan odaklı bir işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlenmesi için önerilerini defalarca gerek 
iktidarla gerekse kamuoyu ile paylaşmıştır. Ne yazık ki; görüşlerimizin hiçbiri dikkate alınmamıştır.  
 
Bu olumsuz tabloyu değiştirmek için görüşlerimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşmayı  görev 
biliyoruz; 
 
- Özelleştirmeler iptal edilmeli, madencilik sektörü başta olmak üzere taşeronluk ve rödevans ile 
her türlü güvencesiz çalışma uygulamaları kaldırılmalıdır. 
-   İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin ayrımsız tüm çalışanlar için bir hizmet değil,  bir hak olduğu ve 
çalışanların bu hakkına karşı tek muhatabın devlet olduğu kabul edilmelidir. 
-  Sendikalaşmanın önünde ILO standartlarıyla çelişen engeller kaldırılmalı ve örgütlenme teşvik 
edilmelidir. 
- Toplu iş sözleşmesi hakkının önündeki başta çifte baraj uygulaması olmak üzere tüm engeller 
kaldırılmalıdır. 
- İşçi sağlığı ile iş güvenliğinin birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar insana 
yakışır norm ve standartta bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır. Sigortasız ve sendikasız 
çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır. 
- Bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulmalı, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının iş 
güvenceleri mutlaka sağlanmalı, ücretleri oluşturulacak bir fondan karşılanmalıdır. Bu meslek 
gruplarının eğitiminde TTB ve TMMOB yetkili kılınmalıdır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanlarının ilgili meslek odalarına üye olmadan çalışmalarına izin verilmemelidir. 
- Denetim raporları; şeffaf olmalı ve ilgili sendikalara, meslek odalarına iletilmelidir. 
-  Yıllardır ihmal edilen meslek hastalıklarının önlenmesi, gerekli taramaların yapılması, hastalıkların 
tespiti için yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. 
- Koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık hizmetlerine öncelik verilen uygulamalardan 
vazgeçilmeli, koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilmelidir. 
-  Sendikaların, meslek odalarının, üniversitelerin karar süreçlerinde ve yönetiminde etkin 
katılımının olduğu idari ve mali yönden bağımsız, demokratik bir işleyişe sahip Ulusal İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Kurumu oluşturulmalıdır. 
 
Değerli Basın Emekçileri, 
 
İş cinayetlerinin son bulması, ancak ve ancak işçilerin, emekçilerin ve tüm halkımızın kendilerini 
ilgilendiren tüm konularda söz, yetki ve karar hakkının olduğu eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye 
ile mümkündür. 
 
Bu yaşamsal taleplerimizin gerçekleşmesi için, emekçi sınıfın sendikaları ve meslek örgütleri olarak 
ortak irade ve eylemlilik içinde olduğumuzu duyuruyor; ülkemizin tüm emekçilerini, yoksullarını, 
işsizlerini, kadınlarını, erkeklerini, gençlerini, yaşlılarını, örgütlü örgütsüz tüm insanlarımızı ortak 
mücadele için “İş Cinayetlerini, İşçi Katliamlarını Durduralım Platformu”na davet ediyoruz.  
 
İş cinayetlerine ve işçi katliamlarına dur demek için bugün ülkemizin 40 noktasında yapacağımız 
yürüyüşlerle, kitlesel basın açıklamaları ile sesimizi yükseltiyoruz.  Önümüzdeki günlerde imza 
kampanyalarıyla, kitlesel açıklamalarla, meşaleli yürüyüşlerle kampanyamızı büyüteceğiz. 16 Mayıs 
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EK-33 
DİSK-KESK-TMMOB ORTAK BASIN AÇIKLAMASI 

İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ KATLİAMLARINI DURDURALIM! 
Değerli Basın Emekçileri 
 
Hepimizin bildiği gibi ülkemizde her yıl binlerce iş kazası yaşanıyor, yüzlerce emekçi hayatını 
kaybediyor, binlerce emekçi yaralanıyor. Her yıl artan iş cinayetleri, ülkemizde işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili düzenlemelerin ne kadar sorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.  
 
3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın 
yıldönümünü, "İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" olarak ilan ederek, 2013 yılından bu yana her 
yıl bu gün konuya bir kez daha dikkat çekmeye çalışıyoruz.   
 
Kimi zaman "ölçülmeyen karbon monoksit oranı", kimi zaman "bakımı yapılmayan cephe asansörü", 
bazen "kapatılmayan inşaat boşluğu", bazen de "çadırdaki elektrik kaçağı" olarak karşımıza çıkan, 
oysa asıl nedeni yıllardır uygulanan neoliberal politikalar olan iş cinayetlerinde her yıl yüzlerce 
emekçi yaşamını kaybediyor, yüzlercesi de sakat kalıyor. Her yıl yüzlerce emekçinin alın terine 
gözyaşı ve kan karışıyor. 
 
Yalvaç’ta tarım işçisi kadınlar; Soma’da, Ermenek’te maden emekçileri; Davutpaşa ve Ostim’de 
imalathane işçileri, Mecidiyeköy’de, Esenyurt’ta inşaat işçileri iş cinayetlerinde, işçi katliamlarında 
canlarını veriyor. 
 
Öncelikle iş cinayetlerinde, işçi katliamlarında kaybettiğimiz canlarımızın anısı önünde saygıyla 
eğiliyor, başta aileleri olmak üzere hepimize başsağlığı diliyoruz.   
 
Değerli Basın Emekçileri 
 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma yaşamının en temel unsurlarından 
biridir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve 
ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunmaktadır.   
 
Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin 
azalması, esnek çalışma biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma 
ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması; sosyal güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk 
işçi çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki yanlışlıklar iş cinayetlerinin başlıca nedenidir. 
 
AKP iktidarı ile çalışma yaşamının tüm kuralları değiştirilmiş, dönüştürülmüştür. Çalışma yaşamı 
esnekleştirilmiş, yeni çalışma türleri devreye sokulmuş, geçici istihdam, taşeronluk, kısmi süreli 
çalışma, telafi çalışması, çağrı üzerine çalışma, serbest zaman uygulaması, denkleştirme süresi vb. 
uygulamalara geçilmiş, iş güvencesi kaldırılmış, işlerin taşeronlara verilmesi kolaylaştırılmış; işçilerin 
tamamen patronların belirlediği koşullarda çalışmasının önü açılmıştır. 
 
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.  
 
Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının % 98’i, meslek hastalıklarının % 100’ü önlenebilir iken; 
gerekli önlemler alınmadığı için maalesef her yıl iş kazaları ve meslek hastalarından dolayı birçok 
insan hayatını kaybetmektedir. 
 
İş cinayetlerinde ölümleri, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını “işçinin kaderi”, “işin fıtratı” 
şeklinde ifade etmek ise bilinçli olarak gerçeğin üstünü örten, art niyetli bir yaklaşımdır. 
Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve 
ikincil mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili 
bakanlıktır.  
 
 
 

Değerli Basın Emekçileri 
 
Ülkemiz, çalışma yaşamı koşulları açısından hem hükümetin hem de kamuoyunun olağanüstü 
hassasiyetle üzerine eğilmesi gereken son derece olumsuz bir tablo ile karşı karşıyadır. Ülkemiz, iş 
cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada en üst sıralarda yer almaktadır. Bu tablo AKP’nin iktidara 
gelmesiyle daha da vahim bir hal almıştır. 2003 yılında günde ortalama 3 işçi yaşamını yitirmekte 
iken, bugün bu sayı 5-7 işçiye kadar çıkmıştır. Ne oldu da bu ölümler katlanarak artmıştır? Yatırımlar 
mı artmıştır bu ülkede, yoksa üretim mi? Ülkemizde artan yalnızca talan, yağma ve işçi ölümleridir. 
 
Emek-meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınmadan hazırlanan “yama” tedbirlerle iş 
cinayetlerinin engellenmesi mümkün değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için “Önce insan, önce 
sağlık, önce iş güvenliği” anlayışı taşımayan hiçbir düzenleme sorunlara çözüm getirmeyecek, iş 
cinayetlerini durduramayacaktır.  
 
Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin 
durdurulması için mücadele etmeyi temel görevi sayan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, piyasalaştırılmış 
değil insan odaklı bir işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlenmesi için önerilerini defalarca gerek 
iktidarla gerekse kamuoyu ile paylaşmıştır. Ne yazık ki; görüşlerimizin hiçbiri dikkate alınmamıştır.  
 
Bu olumsuz tabloyu değiştirmek için görüşlerimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşmayı  görev 
biliyoruz; 
 
- Özelleştirmeler iptal edilmeli, madencilik sektörü başta olmak üzere taşeronluk ve rödevans ile 
her türlü güvencesiz çalışma uygulamaları kaldırılmalıdır. 
-   İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin ayrımsız tüm çalışanlar için bir hizmet değil,  bir hak olduğu ve 
çalışanların bu hakkına karşı tek muhatabın devlet olduğu kabul edilmelidir. 
-  Sendikalaşmanın önünde ILO standartlarıyla çelişen engeller kaldırılmalı ve örgütlenme teşvik 
edilmelidir. 
- Toplu iş sözleşmesi hakkının önündeki başta çifte baraj uygulaması olmak üzere tüm engeller 
kaldırılmalıdır. 
- İşçi sağlığı ile iş güvenliğinin birbirini tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar insana 
yakışır norm ve standartta bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır. Sigortasız ve sendikasız 
çalıştırma önlenmeli, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır. 
- Bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulmalı, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının iş 
güvenceleri mutlaka sağlanmalı, ücretleri oluşturulacak bir fondan karşılanmalıdır. Bu meslek 
gruplarının eğitiminde TTB ve TMMOB yetkili kılınmalıdır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanlarının ilgili meslek odalarına üye olmadan çalışmalarına izin verilmemelidir. 
- Denetim raporları; şeffaf olmalı ve ilgili sendikalara, meslek odalarına iletilmelidir. 
-  Yıllardır ihmal edilen meslek hastalıklarının önlenmesi, gerekli taramaların yapılması, hastalıkların 
tespiti için yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. 
- Koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık hizmetlerine öncelik verilen uygulamalardan 
vazgeçilmeli, koruyucu sağlık hizmetleri geliştirilmelidir. 
-  Sendikaların, meslek odalarının, üniversitelerin karar süreçlerinde ve yönetiminde etkin 
katılımının olduğu idari ve mali yönden bağımsız, demokratik bir işleyişe sahip Ulusal İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Kurumu oluşturulmalıdır. 
 
Değerli Basın Emekçileri, 
 
İş cinayetlerinin son bulması, ancak ve ancak işçilerin, emekçilerin ve tüm halkımızın kendilerini 
ilgilendiren tüm konularda söz, yetki ve karar hakkının olduğu eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye 
ile mümkündür. 
 
Bu yaşamsal taleplerimizin gerçekleşmesi için, emekçi sınıfın sendikaları ve meslek örgütleri olarak 
ortak irade ve eylemlilik içinde olduğumuzu duyuruyor; ülkemizin tüm emekçilerini, yoksullarını, 
işsizlerini, kadınlarını, erkeklerini, gençlerini, yaşlılarını, örgütlü örgütsüz tüm insanlarımızı ortak 
mücadele için “İş Cinayetlerini, İşçi Katliamlarını Durduralım Platformu”na davet ediyoruz.  
 
İş cinayetlerine ve işçi katliamlarına dur demek için bugün ülkemizin 40 noktasında yapacağımız 
yürüyüşlerle, kitlesel basın açıklamaları ile sesimizi yükseltiyoruz.  Önümüzdeki günlerde imza 
kampanyalarıyla, kitlesel açıklamalarla, meşaleli yürüyüşlerle kampanyamızı büyüteceğiz. 16 Mayıs 
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2015’de tarihimizin en büyük işçi katliamının yaşandığı yerde Soma’da buluşacağız. Bu gün 40 
noktadan başlattığımız yürüyüşümüze tüm halkımızı davet ediyoruz. 
 
İş cinayetleri ne kader ne de fıtrat! 
İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın!  
Yeter ki taşeron düzeni, güvencesiz çalıştırma son bulsun, sendikal haklar tanınsın! 
Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun! 
 
DİSK-KESK-TMMOB 
3 MART 2015 
 
 
 
EK-34 

BASINA VE KAMUOYUNA 
8 Mart, kadınların eşit işe eşit ücret talepleriyle 1857 yılında, adalet, barış ve eşitlik için 
başlattıkları uzun soluklu mücadelelerinin simgesi olan, hakları uğruna can verdikleri gündür. 
Günümüzde 8 Mart’lar, kadın sorunlarına çözüm önerilerinin, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın 
kaldırılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi istemlerinin; bir kez daha dile getirildiği gündür. 
Kadınlar, Dünya nüfusunun % 50 sini, yeryüzündeki toplam işgücünün üçte ikisini oluşturmaktadır. 
Ancak, kadınlar dünya gelirinin % l0 unu almakta ve dünyanın tüm mal varlığının % 1 ine sahip 
bulunmaktadır. 
Fakat  ne yazık ki yaşamın her alanında  var olan kadınlar, istihdamda, karar alma mekanizmalarında 
ve politikada nüfus oranında temsil edilmemektedir. 
Kadın cinayetleri ve bunun sonucunda yaşanan aile dramları toplumun kanayan yarasıdır. 
Ülkemizde her yıl sayısız kadın cinayetlere kurban gidiyor. 
Toplumda muhafazakarlığın ön plana çıkarıldığı bölgelerde, erkek hakimiyeti kadınların 
özgürlüklerini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. 
Kadınlara yönelik şiddetin en temel nedenlerinden biri toplumda yaygın olarak kabul gören ahlâk 
ve namus anlayışıdır. 
Kadını eve hapsetmek isteyen bu yaklaşım evde, işte ve sokakta kanıksanmıştır. 
Anayasa da ‘‘Herkes, dil,  ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini,  mezhep ve 
benzeri  sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir‘‘ İfadesi bulunmasına karşın yasal 
düzenlemeler  yeterli  değildir. 
Bugün ülkemizde tırmanan işsizliğin, yoksulluğun, şiddetin ve bunların doğal sonucu olarak kadın 
erkek eşitliğinin sağlanamamasının sorumluluğu, öncelikle yönetenler ve onların izlediği gerici 
politikalardadır.  
 
TMMOB çatısı altında kadına yönelik her türlü şiddete karşı olduğumuzu ve sonuna kadar bu 
düşüncemizin arkasında olacağımızı her platformda duyurmaya devam edeceğiz. 
Bizler, bu ülkenin topraklarında yaşayan aydın, ilerici, her türlü haksızlığa karşı durabilen kadınlar 
olarak,  kazandığımız Cumhuriyet devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacak ve onları daha da ileri 
taşıyarak mücadelemize devam edeceğiz.  
 
 
TMMOB  
SAMSUN İL KOORDİNASYON KURULU  
KADIN KOMİSYONU      
07.03.2015 
 
 
 
 
 
 

EK-35 
NÜKLEER KARŞITI PLATFORM BASIN AÇIKLAMASI 

SONU GELMEYEN FELAKETİN ADI BUGÜN FUKUŞİMA! 
2011 yılında 11 Mart’ta Japonya’da deprem ve tsunaminin ardından yaşanan Fukuşima 

Nükleer Felaketi’nin bugün 4. yılı. Bu 4 yıl boyunca “Fukuşima’da yeni sızıntı” haberlerini okuduk. 

Okyanuslar arasında tüm dünyamıza yayılan bu zehirli felaketin etkisi; değil 1 günlük, değil 1 aylık, 

değil 1 yıllık, değil 100 yıllık… Binlerce yıl sürecek radyoaktif bir tehlikenin içinde yaşıyoruz artık. 

Dünyada var olan her nükleer santral de süreğen nükleer felaket zincirinin yeni aday halkası…  

Tarih: 5 Nisan 2012 
Başlık: Fukuşima’da Yeni Bir Sızıntı 
Kaynak: Aljazeera-Türk (http://www.aljazeera.com.tr/haber/fukusimada-yeni-bir-sizinti) 
 
Tarih: 6 Haziran 2013 
Başlık: Fukuşima’da Yeni Nükleer Sızıntı 
Kaynak: BBC Türkçe (http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/06/130606_fukusima_sizinti) 
 
Tarih: 23 Ağustos 2013 
Başlık: Fukuşima’da Sızıntı Endişesi Sürüyor 
Kaynak: ntvmsnbc http://www.ntv.com.tr/arsiv/id/25462298 
 
Tarih: 1 Ekim 2013 
Başlık: Fukuşima’da Radyoaktif Sızıntı Durmuyor 
Kaynak: CNNTürk (http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/10/01/fukusimada-radyoaktif-sizinti-
durmuyor/725397.0/index.html) 
 
Tarih: 21 Şubat 2014 
Başlık: Fukuşima’da Yeni Sızıntı Tespit Edildi 
Kaynak: Hürriyet (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/25850693.asp) 
 
Tarih: 23 Şubat 2015 
Başlık: Fukuşima’da Yeni Bir Radyoaktif Sızıntı Yaşandı 
Kaynak: ZETE (http://zete.com/fukusimada-yeni-bir-radyoaktif-sizinti-yasandi/) 
 

Bu sızıntı haberlerine yenilerinin eklenmesini, dünyamızın ve ülkemizin nükleer atıklarla 

kirletilmesini istemiyoruz. Dünyamız ve ülkemiz yalnızca Fukuşima kaynaklı radyoaktif sızıntı değil, 

diğer nükleer santrallardaki sızıntılar ve nükleer atıklarla her gün biraz daha zehirleniyor. 

Fukuşima’nın ardından “Nükleer Rönesans” diye ülkemizde de çokça gündeme getirilen süslü 

balonlar sönmüş olmasına karşın, nükleer lobiler her boşluğu kullanmak üzere harekete geçiyorlar. 

Ne yazık ki ülkemizde “Dediğim dedik, çaldığım düdük” misali çocuksu bir inatla ama bir çocuğun 

sahip olduğu duyarlılıktan bile yoksun bir anlayışla nükleer santrallar kurulmak isteniyor.   

Yenilenebilir enerji kaynakları alanında yaptığı büyük atakla tüm dünyaya örnek olan ve 

2011 yılında Fukuşima’nın ardından nükleer enerji üretimine son verme kararı alan Almanya’nın 

Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, 5 gün önce Brüksel’de nükleer enerji santrallarının desteklenmesine 

karşı açıklama yapıyordu. Gabriel, “AB’de bazı ülkeler nükleer enerjiyi vergi paralarıyla 

desteklemek istiyor. Bunun kesinlikle söz konusu olamayacağını düşünüyoruz. Nükleer enerjinin 

kamu parasıyla desteklenmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Nükleer enerji en pahalı [elektrik] 
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2015’de tarihimizin en büyük işçi katliamının yaşandığı yerde Soma’da buluşacağız. Bu gün 40 
noktadan başlattığımız yürüyüşümüze tüm halkımızı davet ediyoruz. 
 
İş cinayetleri ne kader ne de fıtrat! 
İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği yapılsın!  
Yeter ki taşeron düzeni, güvencesiz çalıştırma son bulsun, sendikal haklar tanınsın! 
Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun! 
 
DİSK-KESK-TMMOB 
3 MART 2015 
 
 
 
EK-34 

BASINA VE KAMUOYUNA 
8 Mart, kadınların eşit işe eşit ücret talepleriyle 1857 yılında, adalet, barış ve eşitlik için 
başlattıkları uzun soluklu mücadelelerinin simgesi olan, hakları uğruna can verdikleri gündür. 
Günümüzde 8 Mart’lar, kadın sorunlarına çözüm önerilerinin, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın 
kaldırılması ve kadına yönelik şiddete son verilmesi istemlerinin; bir kez daha dile getirildiği gündür. 
Kadınlar, Dünya nüfusunun % 50 sini, yeryüzündeki toplam işgücünün üçte ikisini oluşturmaktadır. 
Ancak, kadınlar dünya gelirinin % l0 unu almakta ve dünyanın tüm mal varlığının % 1 ine sahip 
bulunmaktadır. 
Fakat  ne yazık ki yaşamın her alanında  var olan kadınlar, istihdamda, karar alma mekanizmalarında 
ve politikada nüfus oranında temsil edilmemektedir. 
Kadın cinayetleri ve bunun sonucunda yaşanan aile dramları toplumun kanayan yarasıdır. 
Ülkemizde her yıl sayısız kadın cinayetlere kurban gidiyor. 
Toplumda muhafazakarlığın ön plana çıkarıldığı bölgelerde, erkek hakimiyeti kadınların 
özgürlüklerini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. 
Kadınlara yönelik şiddetin en temel nedenlerinden biri toplumda yaygın olarak kabul gören ahlâk 
ve namus anlayışıdır. 
Kadını eve hapsetmek isteyen bu yaklaşım evde, işte ve sokakta kanıksanmıştır. 
Anayasa da ‘‘Herkes, dil,  ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini,  mezhep ve 
benzeri  sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir‘‘ İfadesi bulunmasına karşın yasal 
düzenlemeler  yeterli  değildir. 
Bugün ülkemizde tırmanan işsizliğin, yoksulluğun, şiddetin ve bunların doğal sonucu olarak kadın 
erkek eşitliğinin sağlanamamasının sorumluluğu, öncelikle yönetenler ve onların izlediği gerici 
politikalardadır.  
 
TMMOB çatısı altında kadına yönelik her türlü şiddete karşı olduğumuzu ve sonuna kadar bu 
düşüncemizin arkasında olacağımızı her platformda duyurmaya devam edeceğiz. 
Bizler, bu ülkenin topraklarında yaşayan aydın, ilerici, her türlü haksızlığa karşı durabilen kadınlar 
olarak,  kazandığımız Cumhuriyet devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacak ve onları daha da ileri 
taşıyarak mücadelemize devam edeceğiz.  
 
 
TMMOB  
SAMSUN İL KOORDİNASYON KURULU  
KADIN KOMİSYONU      
07.03.2015 
 
 
 
 
 
 

EK-35 
NÜKLEER KARŞITI PLATFORM BASIN AÇIKLAMASI 

SONU GELMEYEN FELAKETİN ADI BUGÜN FUKUŞİMA! 
2011 yılında 11 Mart’ta Japonya’da deprem ve tsunaminin ardından yaşanan Fukuşima 

Nükleer Felaketi’nin bugün 4. yılı. Bu 4 yıl boyunca “Fukuşima’da yeni sızıntı” haberlerini okuduk. 

Okyanuslar arasında tüm dünyamıza yayılan bu zehirli felaketin etkisi; değil 1 günlük, değil 1 aylık, 

değil 1 yıllık, değil 100 yıllık… Binlerce yıl sürecek radyoaktif bir tehlikenin içinde yaşıyoruz artık. 

Dünyada var olan her nükleer santral de süreğen nükleer felaket zincirinin yeni aday halkası…  

Tarih: 5 Nisan 2012 
Başlık: Fukuşima’da Yeni Bir Sızıntı 
Kaynak: Aljazeera-Türk (http://www.aljazeera.com.tr/haber/fukusimada-yeni-bir-sizinti) 
 
Tarih: 6 Haziran 2013 
Başlık: Fukuşima’da Yeni Nükleer Sızıntı 
Kaynak: BBC Türkçe (http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/06/130606_fukusima_sizinti) 
 
Tarih: 23 Ağustos 2013 
Başlık: Fukuşima’da Sızıntı Endişesi Sürüyor 
Kaynak: ntvmsnbc http://www.ntv.com.tr/arsiv/id/25462298 
 
Tarih: 1 Ekim 2013 
Başlık: Fukuşima’da Radyoaktif Sızıntı Durmuyor 
Kaynak: CNNTürk (http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/10/01/fukusimada-radyoaktif-sizinti-
durmuyor/725397.0/index.html) 
 
Tarih: 21 Şubat 2014 
Başlık: Fukuşima’da Yeni Sızıntı Tespit Edildi 
Kaynak: Hürriyet (http://www.hurriyet.com.tr/dunya/25850693.asp) 
 
Tarih: 23 Şubat 2015 
Başlık: Fukuşima’da Yeni Bir Radyoaktif Sızıntı Yaşandı 
Kaynak: ZETE (http://zete.com/fukusimada-yeni-bir-radyoaktif-sizinti-yasandi/) 
 

Bu sızıntı haberlerine yenilerinin eklenmesini, dünyamızın ve ülkemizin nükleer atıklarla 

kirletilmesini istemiyoruz. Dünyamız ve ülkemiz yalnızca Fukuşima kaynaklı radyoaktif sızıntı değil, 

diğer nükleer santrallardaki sızıntılar ve nükleer atıklarla her gün biraz daha zehirleniyor. 

Fukuşima’nın ardından “Nükleer Rönesans” diye ülkemizde de çokça gündeme getirilen süslü 

balonlar sönmüş olmasına karşın, nükleer lobiler her boşluğu kullanmak üzere harekete geçiyorlar. 

Ne yazık ki ülkemizde “Dediğim dedik, çaldığım düdük” misali çocuksu bir inatla ama bir çocuğun 

sahip olduğu duyarlılıktan bile yoksun bir anlayışla nükleer santrallar kurulmak isteniyor.   

Yenilenebilir enerji kaynakları alanında yaptığı büyük atakla tüm dünyaya örnek olan ve 

2011 yılında Fukuşima’nın ardından nükleer enerji üretimine son verme kararı alan Almanya’nın 

Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, 5 gün önce Brüksel’de nükleer enerji santrallarının desteklenmesine 

karşı açıklama yapıyordu. Gabriel, “AB’de bazı ülkeler nükleer enerjiyi vergi paralarıyla 

desteklemek istiyor. Bunun kesinlikle söz konusu olamayacağını düşünüyoruz. Nükleer enerjinin 

kamu parasıyla desteklenmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Nükleer enerji en pahalı [elektrik] 
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üretim biçimi. 50 yıldır var, yeni değil ve tehlikeli” diye tepkisini gösteriyordu. AKP iktidarı ise yerli 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarına değil, nükleer santraldan üretilecek elektriğe alım garantisi 

veriyor. Rusya’yı ülkemizde bedava nükleer santral sahibi yapan iktidar, dış politikaya alet ettiği 

nükleer pazarlığın üstünü şoven duygularla örtmek için, nükleer santral yapımında kullanılacak 

malzemelerin yerli olacağı söylemini ön plana çıkarmaya çalışıyor.  

Evet nükleer enerji; tehlikeli, kirli ve pahalıdır. Ne Akkuyu’da ne Sinop’ta ne İğneada’da, ne 

de dünyamızın hiçbir yerinde nükleer santrallar kurulmasını istemiyoruz.  

 

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM SEKRETARYASI 
11.03.2015 
 
 
 
EK-36 

Samsun Nükleer Karşıtı Platform Basın Açıklaması 
NKP`den Japonya ile Sinop`ta Nükleer Santral Kurulmasına İlişkin  

Anlaşmanın Reddedilmesi İçin TBMM`ye Çağrı… 
  NÜKLEER HARAKİRİYE HAYIR! 
Akkuyu`daki nükleer karmaşanın üstü "milli" ve "yeni" yalanlarla süslü reklamlarla örtülmeye 
çalışılırken, diğer tarafta Sinop`ta nükleer santral kurulmasına yönelik uluslararası anlaşma 
TBMM`den geçirilmek istenmektedir. Akkuyu`yu Rusya ile yaptığı siyasi pazarlıklara, jestlere 
malzeme yapan AKP, bu kez de seçimler öncesinde gözünü "Karadeniz`in incisi" Sinop`a dikmiştir. 
Öncelikle Haziran başında yapılacak seçimlere 2 ay kalmışken TBMM`nin ülkemizin geleceğini ipotek 
altına alan böyle bir anlaşmayı gündeme alması yeni gelecek iktidarın yetkilerine ipotek koymak 
anlamına gelmektedir. Kamuoyuna açık bir ihale dahi yapılmaksızın, koşulları belirsiz ve iktidarın 
keyfiyetiyle gerçekleştirilen böylesi bir anlaşmanın seçimler öncesinde alel acele Parlamento`dan 
geçirilmeye çalışılması, seçimler sonrasına bırakılamayacak kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla 
ilgili kaygıları da artırmaktadır.  
Japonya ile nükleer santral kurulumuna ilişkin uluslararası anlaşmanın yasalaştırılmasına yönelik 
olarak TBMM`deki sürecin son aşamasına 27 Mart 2015 tarihinde geçilmiştir. TBMM Genel Kurulu`nda 
anlaşmaya ilişkin tasarının ilk maddesi kabul edilmiş, haftaya görüşmelerin devam ettirileceği 
anlaşılmaktadır. Tüm milletvekillerimizi, tasarıdaki düzenlemelerin yol açacağı nükleer felakete 
geçit vermemeye çağırıyoruz.  
Sinop`ta nükleer santral kurulumuna neden karşıyız? 

1- Sinop Nükleer Santralı`nın yapılması ile radyasyon riski olan ve bir kaza durumunda, 
Çernobil`de ve Fukuşima`da olduğu gibi telafisi olanaksız zararlara yol açacak bir santral 
yapılmak istenmektedir. 

2- Bu enerji pahalıdır, yurttaşların faturasının kabarmasına yol açacaktır.  
Anlaşmaya göre Sinop Nükleer Santralı`ndan elde edilecek elektrik enerjisinin tamamını 
Devlet 20 yıl boyunca kilovat saati (kWh) yakıt hariç 10.83 sent bedelle almayı kabul etmiş 
olacaktır. 1 sent de yakıt bedeli eklendiğinde fiyat 11.83 sent olmaktadır. Bugünkü 2.60 
TL`lik kur üzerinden bu fiyat 30.7 kuruşla, TETAŞ`ın son yayımladığı 2013 Yılı Faaliyet 
Raporu`ndaki 17.27 kuruşluk ortalama elektrik alış bedelinden yüzde 78 daha fazladır. Yani 
bu enerji pahalıdır, yurttaşların faturasının kabarmasına yol açacaktır.  

3- Türkiye, 20 yılda bu santral için 85 milyar USD bedel ödeyecektir. 
Bu yasa ile kurulacak 4 bin 480 megavatlık nükleer santrala alım garantisi vereceği yüzde 92 
kapasite faktörüyle yılda 8 bin saat çalışsa 20 yılda üreteceği 717 milyar kilovat saat elektrik 
enerjisine 85 milyar dolar bedel ödeyecektir. Ayrıca kurulacak şirkette yüzde 49 pay sahibi 
olacak olması nedeniyle 22 milyar dolarlık yatırım tutarının 11 milyar dolarlık kısmında 
yükün Türkiye Devleti`nde olacağı anlaşılmaktadır. Bu rakamların Türkiye`ye getireceği yük, 



Ocak 2014 - Aralık 2015

119

üretim biçimi. 50 yıldır var, yeni değil ve tehlikeli” diye tepkisini gösteriyordu. AKP iktidarı ise yerli 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarına değil, nükleer santraldan üretilecek elektriğe alım garantisi 

veriyor. Rusya’yı ülkemizde bedava nükleer santral sahibi yapan iktidar, dış politikaya alet ettiği 

nükleer pazarlığın üstünü şoven duygularla örtmek için, nükleer santral yapımında kullanılacak 

malzemelerin yerli olacağı söylemini ön plana çıkarmaya çalışıyor.  

Evet nükleer enerji; tehlikeli, kirli ve pahalıdır. Ne Akkuyu’da ne Sinop’ta ne İğneada’da, ne 

de dünyamızın hiçbir yerinde nükleer santrallar kurulmasını istemiyoruz.  

 

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM SEKRETARYASI 
11.03.2015 
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Samsun Nükleer Karşıtı Platform Basın Açıklaması 
NKP`den Japonya ile Sinop`ta Nükleer Santral Kurulmasına İlişkin  

Anlaşmanın Reddedilmesi İçin TBMM`ye Çağrı… 
  NÜKLEER HARAKİRİYE HAYIR! 
Akkuyu`daki nükleer karmaşanın üstü "milli" ve "yeni" yalanlarla süslü reklamlarla örtülmeye 
çalışılırken, diğer tarafta Sinop`ta nükleer santral kurulmasına yönelik uluslararası anlaşma 
TBMM`den geçirilmek istenmektedir. Akkuyu`yu Rusya ile yaptığı siyasi pazarlıklara, jestlere 
malzeme yapan AKP, bu kez de seçimler öncesinde gözünü "Karadeniz`in incisi" Sinop`a dikmiştir. 
Öncelikle Haziran başında yapılacak seçimlere 2 ay kalmışken TBMM`nin ülkemizin geleceğini ipotek 
altına alan böyle bir anlaşmayı gündeme alması yeni gelecek iktidarın yetkilerine ipotek koymak 
anlamına gelmektedir. Kamuoyuna açık bir ihale dahi yapılmaksızın, koşulları belirsiz ve iktidarın 
keyfiyetiyle gerçekleştirilen böylesi bir anlaşmanın seçimler öncesinde alel acele Parlamento`dan 
geçirilmeye çalışılması, seçimler sonrasına bırakılamayacak kapalı kapılar ardındaki pazarlıklarla 
ilgili kaygıları da artırmaktadır.  
Japonya ile nükleer santral kurulumuna ilişkin uluslararası anlaşmanın yasalaştırılmasına yönelik 
olarak TBMM`deki sürecin son aşamasına 27 Mart 2015 tarihinde geçilmiştir. TBMM Genel Kurulu`nda 
anlaşmaya ilişkin tasarının ilk maddesi kabul edilmiş, haftaya görüşmelerin devam ettirileceği 
anlaşılmaktadır. Tüm milletvekillerimizi, tasarıdaki düzenlemelerin yol açacağı nükleer felakete 
geçit vermemeye çağırıyoruz.  
Sinop`ta nükleer santral kurulumuna neden karşıyız? 

1- Sinop Nükleer Santralı`nın yapılması ile radyasyon riski olan ve bir kaza durumunda, 
Çernobil`de ve Fukuşima`da olduğu gibi telafisi olanaksız zararlara yol açacak bir santral 
yapılmak istenmektedir. 

2- Bu enerji pahalıdır, yurttaşların faturasının kabarmasına yol açacaktır.  
Anlaşmaya göre Sinop Nükleer Santralı`ndan elde edilecek elektrik enerjisinin tamamını 
Devlet 20 yıl boyunca kilovat saati (kWh) yakıt hariç 10.83 sent bedelle almayı kabul etmiş 
olacaktır. 1 sent de yakıt bedeli eklendiğinde fiyat 11.83 sent olmaktadır. Bugünkü 2.60 
TL`lik kur üzerinden bu fiyat 30.7 kuruşla, TETAŞ`ın son yayımladığı 2013 Yılı Faaliyet 
Raporu`ndaki 17.27 kuruşluk ortalama elektrik alış bedelinden yüzde 78 daha fazladır. Yani 
bu enerji pahalıdır, yurttaşların faturasının kabarmasına yol açacaktır.  

3- Türkiye, 20 yılda bu santral için 85 milyar USD bedel ödeyecektir. 
Bu yasa ile kurulacak 4 bin 480 megavatlık nükleer santrala alım garantisi vereceği yüzde 92 
kapasite faktörüyle yılda 8 bin saat çalışsa 20 yılda üreteceği 717 milyar kilovat saat elektrik 
enerjisine 85 milyar dolar bedel ödeyecektir. Ayrıca kurulacak şirkette yüzde 49 pay sahibi 
olacak olması nedeniyle 22 milyar dolarlık yatırım tutarının 11 milyar dolarlık kısmında 
yükün Türkiye Devleti`nde olacağı anlaşılmaktadır. Bu rakamların Türkiye`ye getireceği yük, 

dış açığın artmasına neden olacaktır. Fiyatı bile dolar kuruna bağlı olan bir enerji üretimiyle 
ülkemizin arz güvenliğinin sağlanması, elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması ve 
yurttaşlara ucuz elektrik sunulması mümkün değildir. 

4- TEİAŞ`ın son kapasite projeksiyon raporundaki veriler ve inşa halindeki santrallara ilişkin 
EPDK verilerine göre, nükleer santrallar olmaksızın o yıllarda ihtiyaçtan 100 milyar daha 
fazla elektrik üretebilme olanağı vardır. Bu anlamda Sinop`ta nükleer santral kurulması 
gereksizdir. 

5- Sinop Nükleer Santralı elektrik enerjisinde dışa bağımlılığımızı arttıracaktır. 
6- Sinop Nükleer Santralı`nın yakıtı Fransa ve Japonya`dan gelecektir. Türkiye`de nükleer 

yakıt tesisi yoktur. Türkiye`deki uranyum kaynakları nükleer santral yakıtı olarak 
kullanılamaz; işlenmesi gerekir. Türkiye`de böyle bir tesis ve teknoloji de yoktur. 
Uluslararası imza attığı anlaşmalara göre böyle bir tesisin de yakın zamanda kurulma 
ihtimali yoktur. Dolayısı ile Sinop Nükleer Santralı elektrik enerjisinde dışa bağımlılığımızı 
arttıracaktır. 

7- Nükleer santrallarda oluşan atıklar dünyanın başına giderilmesi çok zor olan bir dert 
açmıştır. Bu sorunu çözmüş olan ülke yoktur. Atıklar arttıkça sorun daha da büyümektedir. 
Sinop Nükleer Santralı Türkiye`yi de bu sorunlu ülkeler arasına katacaktır. 

8- NES’ler, yenilenebilir ve çevreci enerji üretimin önünde engeldir.  
Sinop Nükleer Santralı`nın yapılması yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi 
önünde engeldir. Temiz enerjiye engel olmaktadır. Şöyle ki bu santralların yapılması ile 
oluşacak fazla enerji kapasitesi nükleer santrallara alım garantisi verilmiş olduğundan 
yenilenebilir kaynakların geliştirilmesine engel olacaktır. Diğer yandan ülke kaynakları 
yenilenebilir enerjinin teşviki için değil, nükleer enerjinin satın alınmasıyla yurtdışına 
aktarılarak harcanacaktır. 

9- Sinop NES için harcanacak para ile 90 bin vatandaşa iş istihadamı sağlanacak kaynak 
heba edilecektir. 
Türkiye`de bir kişiye iş sağlamak için gerekli yatırım sektörlere göre değişmekle beraber, 
2014 yılı için yapılan çalışmaya göre en yüksek rakam olan 600 bin TL`yi dikkate alalım. Bu 
durumda 22 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen Sinop Nükleer Santralı ile 90 bin kişiye 
iş olanağı sağlanması gerekir. Halbuki Sinop Nükleer Santralı`nda bir kısmı yabancı uzman 
olmak üzere en fazla 1000-1200 kişiye iş imkanı sağlanabilir. Yani harcanan yatırım tutarıyla 
ortalama istihdam yaratma rakamının çok çok altında kalacak bir projedir.  

26 Nisan 1986 yılında yaşanan Çernobil Faciası`nın menşeini oluşturan Rus teknolojisi ile 
Akkuyu`da nükleer rulet oynanırken, bu faciadan ülkemizin en çok etkilenen bölgesi olan 
Karadeniz`de de Fukuşima Nükleer Felaketi`nin menşei olan Japonya ile anlaşma yaparak nükleer 
harakiri yapılmak istenmektedir. Nükleer Karşıtı Platform olarak ülkemizin tarihinde kara bir leke 
olacak bu anlaşmanın Parlamento`dan geçirilmemesi için milletvekillerimizi duyarlı davranmaya, 
ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz.  
AKP, TBMM`den böyle bir yasayı çıkararak Türkiye yurttaşlarına ve gelecek kuşaklara büyük zarar 
verecek bir projeye imza atmaktadır. Dolayısı ile hiçbir zeminde Türkiye`ye faydası olmayan bu 
gereksiz proje ile ilgili yasa tasarısının TBMM`den çekilmesini talep ediyoruz. 
 
SAMSUN NÜKLEER KARŞITI PLATFORM SEKRETARYASI 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SAMSUN ŞUBESİ 
Samsun Nükleer Karşıtı Platform 
TMMOB Samsun İKK 
KESK Şubeler PLATFORMU 
Samsun Çevre Platformu 
ÇYDD Samsun Şubesi 
31 Mart 2015 
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EK-37 
BASINA VE KAMUOYUNA 

Bugün nükleer karşıtları birçok yerde eş zamanlı olarak açıklama yapmaktadır. Bizler İstanbul, 
Ankara, Mersin, Sinop, İğneada, Samsun, Batman, Diyarbakır, Kıbrıs, Yunanistan ve Gürcistan`da 
"Dünyada nükleere yer yok" demek için bir aradayız. Bu birlikteliği bir eylem birlikteliğinden öte, 
yerel ve uluslararası boyutta nükleer karşıtı mücadele için bir adım olarak görüyoruz. 
Yapılması planlanan nükleer santrallerin; Karadeniz, Akdeniz ve Trakya`nın eşsiz doğasının yok 
olmasına sebep olacağı gibi başta tüm Türkiye topraklarını, Karadeniz ve Akdeniz ülkelerini 
radyasyon ve nükleer atıklarla zehirleyeceği ve tüm dünyayı tehdit edeceği bilinciyle eş zamanlı 
olarak sokaklardayız. 
Halkların, bilim ve hukuk insanlarının, tüm itirazlarına rağmen anti-demokratik, şeffaf ve katılımcı 
olmayan, sahte ve halktan gizlenen rapor ve süreçlerle nükleer santral projeleri dayatılmaktadır. Bu 
kirli süreç seçime giden Türkiye`de Akp iktidarı tarafından bir propaganda malzemesi olarak 
kullanılmakta, dünyadaki nükleer santrallerin kaza ve olumsuz etkileri halktan gizlenerek nükleer 
felaket insanlara şirin gösterilmek istenmektedir. Doğa ve yaşam savunucuları, bu hukuksuzluğun ve 
yalanlarla işleyen sürecin muhatabıdır ve "ben yaptım oldu" denilerek nükleer kirliliği dayatanlara 
izin vermeyecektir.  
Yine (Türkiye) Enerji Bakanı Taner Yıldız, Ermenistan Metsamor nükleer santraline karşı insanları 
eyleme çağırarak, kendince nükleer karşıtları ile dalga geçtiğini zannetmektedir. Bizler ne 
Metsamor`un ne de dünyadaki başka nükleer santrallerin çalıştırılmasını ya da yeniden inşa 
edilmesini istemiyoruz. Bütün nükleer santrallerin saatli bomba olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 
Ermenistandaki nükleer santralde dahil olmak üzere dünyadaki bütün nükleer santrallerin 
kapatılması gerektiğini, yeni nükleer santrallerin açılmasına izin vermeyeceğimizi söylüyoruz. 
Türkiye`de İktidarın, Aras Nehri`ni yok eden Metsamor Nükleer santralinin kapatılmasını istemesi 
yetmez. Kıbrıs ve Yunanistan başta olmak üzere tüm Akdeniz`i yok edecek Mersin Akkuyu nükleer 
santralinden de bir an önce vazgeçmesi gerekir. Karadeniz ve Trakya`yı bütünüyle radyoaktif atık 
çöplüğüne döndürecek olan Sinop ve İğneada nükleer santrallerinin hayalini bile kurmamalıdır.  
Ve bir kez daha hatırlatıyoruz; yeni bir Çernobil ve Fukushima`nın olmasına, Akdeniz, Karadeniz ve 
Trakya`nın nükleer atık çöplüğüne döndürülmesine, dünyaya bir saatli bomba daha yerleştirilmesine 
izin vermeyeceğiz.  
Bu vesileyle bugün bu eylemi bir başlangıç sayıyor ve dünyadaki nükleer karşıtı hareketten 
dostlarımızı bizlerle dayanışmaya çağırıyoruz. 
NÜKLERE İNAT YAŞASIN HAYAT 
 
Adnan KORKMAZ         
TMMOB  
Samsun İl Koordinasyon Sekreteri 
24.05.2015 
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TÜRKİYE ENERJİDE ZAM ŞAMPİYONU OLDU 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Enerji Endeksi’ne göre Türkiye AKP iktidarları 
döneminde enerjide zam şampiyonu oldu. Türkiye’nin Enerji Endeksi 12 Yıl 4 Ayda Yüzde 223.6 
Artarken; Yalnızca Elektrik Fiyatları ise Yüzde 149 Zamlandı. Elektrik Mühendisleri Odası Samsun 
Şubesi Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Şube Başkanı Mehmet Özdağ, AKP’nin 12 yıl 4 aylık 
iktidarları döneminde enerji endeksine tüketici fiyatları bazında yapılan zam oranının yüzde 
223.6’ya ulaştığını söyledi. 
Türkiye`yi zam oranı yüksekliği açısından ikinci sırada takip eden iflas etmiş bir ülke olan 
İzlanda`nın bile enerji endeksi artış oranının yüzde 134`de kaldığını belirten Özdağ, " OECD 
ortalamasındaki artış ise yüzde 86.8 oldu.  
OECD`nin tüketicilere sunulan tüm enerji kaynaklarındaki ortalama fiyat değişikliklerini gösteren 
Enerji Endeksi, Türkiye`nin 12 yıl 4 aylık sürede açık ara zam şampiyonu olduğunu gösterdi. AKP`nin 
iktidara geldiği 2002 yılında 41.9`luk endeks değeriyle en ucuz ülke konumunda olan Türkiye, Nisan 
2015 itibarıyla 135.6`lık endeks değeriyle, Meksika`dan (136.7) sonra en pahalı ülke konumuna 

geldi. Türkiye, Nisan 2015 itibarıyla 117.7 olan OECD ortalama endeksinin 17.9, 107.3`lük OECD`nin 
Avrupa ülkelerinin ise 28.3 puan üzerinde kaldı. OECD ortalamasının AKP`nin iktidara geldiği 2002 
yılında 63 endeks değerine sahip olduğu dikkate alındığında ise; Türkiye`nin enerji endeksinin 12 yıl 
4 aylık zaman içinde tüketici fiyatlarıyla yüzde 223.6 zamlanırken, OECD ortalama endeks değerinin 
aynı dönemde yalnızca yüzde 86.8 artış gösterdiği görülüyor." dedi. 
ELEKTRİK HARCAMASI  3 KAT ARTTI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız‘ın bu verileri görmezden geldiğini ve elektriğin asgari 
ücret içindeki payının azaldığını söyleyebildiğini ifade eden Özdağ, " Yıldız ayrıca, elektrik 
fiyatlarına ilişkin olarak da 3`er aylık tarifenin belirlenmesine daha 1 ay varken seçim öncesinde 
propaganda amaçlı olarak elektriğe zam yapılmayacağını açıkladı. Ancak son 2 AKP Hükümeti 
döneminde toplamda yüzde 149`a ulaşan oranda elektriğe zam yapıldı. Böylece 230 kilovat saatlik 
asgari tüketim için 2007 yılında 36.4 TL ödeyen 4 kişilik aile bütçesinden 2015 yılına gelindiğinde 
90.5 TL gidiyor.  
AKP iktidara gelmeden hemen önce 2001 kriziyle gerçekleştirilen devalüasyon doğrudan elektrik 
fiyatlarına aylık zamlar halinde yansıtılmıştı. TEDAŞ verilerine göre, kilovat saat başına 2000 yılında 
ortalama 4.4 kuruşluk fiyat; 2001 yılında önce 9.5 kuruşa çıkarılmış, 2002 yılında ise 13 kuruşu 
aşmıştı. Yani AKP iktidara taşınmadan önce elektrik fiyatları 2 yıl içinde 2 kat artırılmıştı. Kemal 
Derviş`in ekonomi politikalarıyla krizin faturasının halka kesildiği bu dönemde yapılan zamlarla 5 
yılını geçiren AKP iktidarı, ikinci seçimine de "zam yapmadık" propagandasıyla girebilmişti.  
İkinci kez iktidara geldiğinde ise elektrik dağıtım özelleştirmelerine yönelik olarak yüklü zamlara 
başladı. AKP Hükümeti, yapılan zamların sorumluluğunu üzerinden atabilmek için de maliyet esaslı 
mekanizma adı altında otomatik zam dönemini başlattı. Bir ailenin asgari tüketimi üzerinden aylık 
elektrik faturası işte bu dönemde 36.4 TL`den Temmuz 2011 itibarıyla 62.1 TL`ye yükseltildi. Yani 
ikinci AKP iktidarında elektrik tarifesi yüzde 70.6 zamlandırıldı. Bu dönemde mekanizma öyle 
işletildi ki, maliyetler arttığı zaman fiyatlar yükseltildi, ama maliyetler azaldığı zaman fiyatlar 
indirilmedi. Yine bu maliyet esaslı mekanizma gerekçesiyle önce zam yapılacağı dedikoduları 
yayılıp; ardından bazı gazetecilere talimatlı sorular sordurulup zam yapılmayacağı bile 
"müjde"lendi." diye konuştu. 
 
ENERJİ ALANINDA İFLAS BAYRAĞI ÇEKİLDİ  
Özdağ açıklamasını şöyle tamamladı : "AKP`nin 3. Hükümet döneminde dağıtım özelleştirmelerinin 
tamamlanmasıyla; zamlardan kayıp ve kaçak tahsilatlarına, şirketlere yapılan aktarımlardan halka 
kesilen faturaların ağırlaştırılmasına, elektrik kesintilerinin yol açtığı isyanlardan çiftçilerin 
destekleme ödemelerine elektrik şirketlerine olan borçları adına el konulmasına, yatırım 
plansızlığından 31 Mart`ta 10 saatlik tüm ülke çapındaki elektrik kesintisiyle sistem çöküşüne 
varıncaya kadar enerji alanında tam anlamıyla "iflas bayrağı" çekildi. 3. Hükümet Dönemi`nde 
elektriğe yüzde 45.7`lik zam yapılmasıyla Temmuz 2011`de 62.1 TL olan 4 kişilik ailenin asgari aylık 
elektrik gideri 90 lirayı aştı. Böylece 2007`den bu yana elektriğe yapılan zamlar, kümülatif olarak 
yüzde 149`a ulaştı. Kayıp ve kaçak bedellerinde öngörülen hedefler doğrultusunda azaltılması 
gereken bedeller diğer kalemlere aktarılarak faturalara ayrıca gizli zamlar yapıldı. 
"Elektriğe zam yapmadık" kandırmacası, "Elektrikte 12.7 milyar dolarlık özelleştirme yaptık" 
güzellemesi boşa çıkan AKP`nin bugün de elektriğe zam yapılmayacağı açıklamasına sarılmaya 
çalıştığı görülmektedir. Ancak vatandaş zammı cebinde hissetmektedir. 
Günümüzde temel bir insan hakkı olan elektriğin kamu hizmeti anlayışıyla yurttaşlara ucuz, kaliteli 
ve kesintisiz sunulabilmesi için kamunun yeniden inisiyatifi ele alması gerekmektedir. Bunun için de 
AKP döneminde tam gaz uygulanan özelleştirme, piyasalaştırma, enerji alanını kar hırsına terk eden 
politikalara son verilmelidir."  
 
EMO Samsun Şube  
Yönetim Kurulu adına 
Mehmet ÖZDAĞ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
12.06.2015 
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EK-37 
BASINA VE KAMUOYUNA 

Bugün nükleer karşıtları birçok yerde eş zamanlı olarak açıklama yapmaktadır. Bizler İstanbul, 
Ankara, Mersin, Sinop, İğneada, Samsun, Batman, Diyarbakır, Kıbrıs, Yunanistan ve Gürcistan`da 
"Dünyada nükleere yer yok" demek için bir aradayız. Bu birlikteliği bir eylem birlikteliğinden öte, 
yerel ve uluslararası boyutta nükleer karşıtı mücadele için bir adım olarak görüyoruz. 
Yapılması planlanan nükleer santrallerin; Karadeniz, Akdeniz ve Trakya`nın eşsiz doğasının yok 
olmasına sebep olacağı gibi başta tüm Türkiye topraklarını, Karadeniz ve Akdeniz ülkelerini 
radyasyon ve nükleer atıklarla zehirleyeceği ve tüm dünyayı tehdit edeceği bilinciyle eş zamanlı 
olarak sokaklardayız. 
Halkların, bilim ve hukuk insanlarının, tüm itirazlarına rağmen anti-demokratik, şeffaf ve katılımcı 
olmayan, sahte ve halktan gizlenen rapor ve süreçlerle nükleer santral projeleri dayatılmaktadır. Bu 
kirli süreç seçime giden Türkiye`de Akp iktidarı tarafından bir propaganda malzemesi olarak 
kullanılmakta, dünyadaki nükleer santrallerin kaza ve olumsuz etkileri halktan gizlenerek nükleer 
felaket insanlara şirin gösterilmek istenmektedir. Doğa ve yaşam savunucuları, bu hukuksuzluğun ve 
yalanlarla işleyen sürecin muhatabıdır ve "ben yaptım oldu" denilerek nükleer kirliliği dayatanlara 
izin vermeyecektir.  
Yine (Türkiye) Enerji Bakanı Taner Yıldız, Ermenistan Metsamor nükleer santraline karşı insanları 
eyleme çağırarak, kendince nükleer karşıtları ile dalga geçtiğini zannetmektedir. Bizler ne 
Metsamor`un ne de dünyadaki başka nükleer santrallerin çalıştırılmasını ya da yeniden inşa 
edilmesini istemiyoruz. Bütün nükleer santrallerin saatli bomba olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 
Ermenistandaki nükleer santralde dahil olmak üzere dünyadaki bütün nükleer santrallerin 
kapatılması gerektiğini, yeni nükleer santrallerin açılmasına izin vermeyeceğimizi söylüyoruz. 
Türkiye`de İktidarın, Aras Nehri`ni yok eden Metsamor Nükleer santralinin kapatılmasını istemesi 
yetmez. Kıbrıs ve Yunanistan başta olmak üzere tüm Akdeniz`i yok edecek Mersin Akkuyu nükleer 
santralinden de bir an önce vazgeçmesi gerekir. Karadeniz ve Trakya`yı bütünüyle radyoaktif atık 
çöplüğüne döndürecek olan Sinop ve İğneada nükleer santrallerinin hayalini bile kurmamalıdır.  
Ve bir kez daha hatırlatıyoruz; yeni bir Çernobil ve Fukushima`nın olmasına, Akdeniz, Karadeniz ve 
Trakya`nın nükleer atık çöplüğüne döndürülmesine, dünyaya bir saatli bomba daha yerleştirilmesine 
izin vermeyeceğiz.  
Bu vesileyle bugün bu eylemi bir başlangıç sayıyor ve dünyadaki nükleer karşıtı hareketten 
dostlarımızı bizlerle dayanışmaya çağırıyoruz. 
NÜKLERE İNAT YAŞASIN HAYAT 
 
Adnan KORKMAZ         
TMMOB  
Samsun İl Koordinasyon Sekreteri 
24.05.2015 
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TÜRKİYE ENERJİDE ZAM ŞAMPİYONU OLDU 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Enerji Endeksi’ne göre Türkiye AKP iktidarları 
döneminde enerjide zam şampiyonu oldu. Türkiye’nin Enerji Endeksi 12 Yıl 4 Ayda Yüzde 223.6 
Artarken; Yalnızca Elektrik Fiyatları ise Yüzde 149 Zamlandı. Elektrik Mühendisleri Odası Samsun 
Şubesi Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Şube Başkanı Mehmet Özdağ, AKP’nin 12 yıl 4 aylık 
iktidarları döneminde enerji endeksine tüketici fiyatları bazında yapılan zam oranının yüzde 
223.6’ya ulaştığını söyledi. 
Türkiye`yi zam oranı yüksekliği açısından ikinci sırada takip eden iflas etmiş bir ülke olan 
İzlanda`nın bile enerji endeksi artış oranının yüzde 134`de kaldığını belirten Özdağ, " OECD 
ortalamasındaki artış ise yüzde 86.8 oldu.  
OECD`nin tüketicilere sunulan tüm enerji kaynaklarındaki ortalama fiyat değişikliklerini gösteren 
Enerji Endeksi, Türkiye`nin 12 yıl 4 aylık sürede açık ara zam şampiyonu olduğunu gösterdi. AKP`nin 
iktidara geldiği 2002 yılında 41.9`luk endeks değeriyle en ucuz ülke konumunda olan Türkiye, Nisan 
2015 itibarıyla 135.6`lık endeks değeriyle, Meksika`dan (136.7) sonra en pahalı ülke konumuna 

geldi. Türkiye, Nisan 2015 itibarıyla 117.7 olan OECD ortalama endeksinin 17.9, 107.3`lük OECD`nin 
Avrupa ülkelerinin ise 28.3 puan üzerinde kaldı. OECD ortalamasının AKP`nin iktidara geldiği 2002 
yılında 63 endeks değerine sahip olduğu dikkate alındığında ise; Türkiye`nin enerji endeksinin 12 yıl 
4 aylık zaman içinde tüketici fiyatlarıyla yüzde 223.6 zamlanırken, OECD ortalama endeks değerinin 
aynı dönemde yalnızca yüzde 86.8 artış gösterdiği görülüyor." dedi. 
ELEKTRİK HARCAMASI  3 KAT ARTTI 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız‘ın bu verileri görmezden geldiğini ve elektriğin asgari 
ücret içindeki payının azaldığını söyleyebildiğini ifade eden Özdağ, " Yıldız ayrıca, elektrik 
fiyatlarına ilişkin olarak da 3`er aylık tarifenin belirlenmesine daha 1 ay varken seçim öncesinde 
propaganda amaçlı olarak elektriğe zam yapılmayacağını açıkladı. Ancak son 2 AKP Hükümeti 
döneminde toplamda yüzde 149`a ulaşan oranda elektriğe zam yapıldı. Böylece 230 kilovat saatlik 
asgari tüketim için 2007 yılında 36.4 TL ödeyen 4 kişilik aile bütçesinden 2015 yılına gelindiğinde 
90.5 TL gidiyor.  
AKP iktidara gelmeden hemen önce 2001 kriziyle gerçekleştirilen devalüasyon doğrudan elektrik 
fiyatlarına aylık zamlar halinde yansıtılmıştı. TEDAŞ verilerine göre, kilovat saat başına 2000 yılında 
ortalama 4.4 kuruşluk fiyat; 2001 yılında önce 9.5 kuruşa çıkarılmış, 2002 yılında ise 13 kuruşu 
aşmıştı. Yani AKP iktidara taşınmadan önce elektrik fiyatları 2 yıl içinde 2 kat artırılmıştı. Kemal 
Derviş`in ekonomi politikalarıyla krizin faturasının halka kesildiği bu dönemde yapılan zamlarla 5 
yılını geçiren AKP iktidarı, ikinci seçimine de "zam yapmadık" propagandasıyla girebilmişti.  
İkinci kez iktidara geldiğinde ise elektrik dağıtım özelleştirmelerine yönelik olarak yüklü zamlara 
başladı. AKP Hükümeti, yapılan zamların sorumluluğunu üzerinden atabilmek için de maliyet esaslı 
mekanizma adı altında otomatik zam dönemini başlattı. Bir ailenin asgari tüketimi üzerinden aylık 
elektrik faturası işte bu dönemde 36.4 TL`den Temmuz 2011 itibarıyla 62.1 TL`ye yükseltildi. Yani 
ikinci AKP iktidarında elektrik tarifesi yüzde 70.6 zamlandırıldı. Bu dönemde mekanizma öyle 
işletildi ki, maliyetler arttığı zaman fiyatlar yükseltildi, ama maliyetler azaldığı zaman fiyatlar 
indirilmedi. Yine bu maliyet esaslı mekanizma gerekçesiyle önce zam yapılacağı dedikoduları 
yayılıp; ardından bazı gazetecilere talimatlı sorular sordurulup zam yapılmayacağı bile 
"müjde"lendi." diye konuştu. 
 
ENERJİ ALANINDA İFLAS BAYRAĞI ÇEKİLDİ  
Özdağ açıklamasını şöyle tamamladı : "AKP`nin 3. Hükümet döneminde dağıtım özelleştirmelerinin 
tamamlanmasıyla; zamlardan kayıp ve kaçak tahsilatlarına, şirketlere yapılan aktarımlardan halka 
kesilen faturaların ağırlaştırılmasına, elektrik kesintilerinin yol açtığı isyanlardan çiftçilerin 
destekleme ödemelerine elektrik şirketlerine olan borçları adına el konulmasına, yatırım 
plansızlığından 31 Mart`ta 10 saatlik tüm ülke çapındaki elektrik kesintisiyle sistem çöküşüne 
varıncaya kadar enerji alanında tam anlamıyla "iflas bayrağı" çekildi. 3. Hükümet Dönemi`nde 
elektriğe yüzde 45.7`lik zam yapılmasıyla Temmuz 2011`de 62.1 TL olan 4 kişilik ailenin asgari aylık 
elektrik gideri 90 lirayı aştı. Böylece 2007`den bu yana elektriğe yapılan zamlar, kümülatif olarak 
yüzde 149`a ulaştı. Kayıp ve kaçak bedellerinde öngörülen hedefler doğrultusunda azaltılması 
gereken bedeller diğer kalemlere aktarılarak faturalara ayrıca gizli zamlar yapıldı. 
"Elektriğe zam yapmadık" kandırmacası, "Elektrikte 12.7 milyar dolarlık özelleştirme yaptık" 
güzellemesi boşa çıkan AKP`nin bugün de elektriğe zam yapılmayacağı açıklamasına sarılmaya 
çalıştığı görülmektedir. Ancak vatandaş zammı cebinde hissetmektedir. 
Günümüzde temel bir insan hakkı olan elektriğin kamu hizmeti anlayışıyla yurttaşlara ucuz, kaliteli 
ve kesintisiz sunulabilmesi için kamunun yeniden inisiyatifi ele alması gerekmektedir. Bunun için de 
AKP döneminde tam gaz uygulanan özelleştirme, piyasalaştırma, enerji alanını kar hırsına terk eden 
politikalara son verilmelidir."  
 
EMO Samsun Şube  
Yönetim Kurulu adına 
Mehmet ÖZDAĞ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
12.06.2015 
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EK-39 
Temmuz Tarifesiyle Kayıp ve Kaçak Bedelleri Zamlandırıldı; 

Yeni Tarifeyle Dağıtım Şirketlerine Gizlice Kaynak Aktarıldığı Ortaya Çıktı… 
AKP`DEN GİDERAYAK KAYIP VE KAÇAK RANTI 

Elektrik Kayıp-Kaçak Oranları Dağıtım Şirketlerinin İstekleri Doğrultusunda Artırıldı 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nun (EPDK) yayımladığı Temmuz 2015 tarifesi, kayıp ve kaçak 
hedeflerinin dağıtım şirketlerinin istekleri doğrultusunda yükseltildiğini ortaya çıkardı. 
Mesken tüketicilerinden 1 kilovat saatlik elektrik tüketimi başına tahsil edilen kayıp ve kaçak 
bedelleri yüzde 39.5 düzeyinde artırılarak, 3.95 kuruştan 5.52 kuruşa çıkarıldı.  
Böylece meskenlerde şirketlerin uyması gereken hedef doğrultusunda Ocak ayından bu yana zorunlu 
olarak yüzde 15’e indirilen kayıp ve kaçak bedeli yeniden zamlandırıldı.  
Zaten bu kayıp ve kaçak indirimini; diğer kalemlerde yapılan artışlar nedeniyle faturasında 
hissedemeyen yurttaşlardan bu kez de perakende satış hizmet kalemindeki indirimle kayıp ve kaçak 
hedeflerinde şirketler için yapılan artış saklandı.  
 
 
Özelleştirme Argümanları Çöktü 
Özelleştirmeyi meşrulaştırmak için ortaya konulan en büyük argümanlardan birisi olan kayıp ve 
kaçak oranlarının azaltılacağı iddiasıyla dağıtım şirketleri için belirlenen 5`er yıllık birinci ve ikinci 
uygulama dönemini kapsayan kayıp ve kaçak hedeflerinde bugüne kadar 2 kez yükseltmeye gidildi.  
Bu uygulamanın yasal dayanağının olmamasının EPDK`de yarattığı sıkıntı nedeniyle AKP iktidarı, 
seçimler öncesinde geçirdiği bir torba yasa ile EPDK`ya hedefleri değiştirme konusunda yetki verdi. 
Resmi Gazete`de 15 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan bu düzenleme Anayasa`ya aykırılık taşıması 
nedeniyle Anayasa Mahkemesi`nin gündeminde yer almaktadır. 
 
Yüzde 10`luk Kayıp ve Kaçak Hedefi Tarih Oldu 
 
İkinci uygulama döneminin son yılı olan bu yıl için ortalama kayıp ve kaçak oranı EPDK tarafından 
yüzde 10 olarak açıklanmıştı. TEDAŞ`ın son olarak açıkladığı 2013 yılı verilerini dikkate alarak 
EMO`nun yaptığı çalışmaya göre, 15 Kasım 2012 tarihinde 5 dağıtım şirketi için yapılan hedef 
artışlarıyla; Türkiye ortalamasında kayıp ve kaçak hedefi 2013 yılı için yüzde 12`den yüzde 16.2`ye, 
2014 yılı için de yüzde 11`den yüzde 14.6`ya, 2015 yılı için de yüzde 10`dan yüzde 13`e yükseltildi.  
 
 
Özellikle seçimlerden önce Dicle Elektrik şirketi başta olmak üzere kayıp ve kaçak hedeflerinin 
yükseltilmesi için bazı dağıtım şirketleri yoğun lobi faaliyetleri yürütüyorlardı. EPDK`nın yeni 
tarifeleri incelendiğinde; kamuoyuna açıklanmadan ve Resmi Gazete`de yayımlanmadan gizli bir 
şekilde kayıp ve kaçak hedeflerinde yine yükseltmeye gidildiğini gösteriyor.  
 
Hanelerden Aylık 205 milyon TL Tahsilat 
 
2013 yılı verilerine göre mesken tarifesinde yalnızca kayıp ve kaçak dahil olmak üzere çıplak elektrik 
bedelinin (fon, vergi ve hizmet bedelleri hariç) yüzde 15.78`i düzeyinde olan kayıp ve kaçak bedeli; 
yeni tarife ile yüzde 21.5`e yükseltildi. Buna göre konut kullanıcıları, 1 Temmuz 2015`den itibaren 
her 1 kilovat saat elektrik tüketimleri karşılığında 20.12 kuruşluk çıplak elektrik bedelinin 
yanında 5.52 kuruş kayıp ve kaçak bedeli ödeyecekler. Bu artış nedeniyle, yalnızca mesken 
kullanıcılarından, 2013 yılı tüketim düzeyinin 2015 yılında da geçerli olduğunu varsayarsak, bundan 
sonra aylık 205 milyon TL tahsil edilecek.  
 
 
Temmuz ayı kayıp ve kaçak zammıyla birlikte; (ortalama 9 aylık kayıp ve kaçak bedeli üzerinden 
hesaplama yapıldığında) bu yılın ilk 9 aylık dönemi için mesken tüketicileri kayıp ve kaçak dahil 
çıplak elektrik bedelinin ortalama yüzde 17.6`lık düzeyinde kayıp ve kaçak bedeli olarak ek ödeme 
yapmak zorunda kalacaklar.  
Yine 2013 tüketim düzeyinin geçerli olacağını varsayarsak, ilk 9 aylık ortalama kayıp ve kaçak bedeli 
üzerinden Ocak-Eylül 2015 döneminde kayıp ve kaçak bedeli olarak mesken tüketicilerinden 1.5 
milyar TL tahsil edilmiş olacaktır. Temmuz 2015 kayıp ve kaçak zammı, 1 Ekim 2015 tarihli tarifede 
de aynı düzeyde korunursa; meskenlerden yapılacak kayıp ve kaçak tahsilatı yıllık 2 milyar 130 
milyon TL`yi bulacaktır. 
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EK-39 
Temmuz Tarifesiyle Kayıp ve Kaçak Bedelleri Zamlandırıldı; 

Yeni Tarifeyle Dağıtım Şirketlerine Gizlice Kaynak Aktarıldığı Ortaya Çıktı… 
AKP`DEN GİDERAYAK KAYIP VE KAÇAK RANTI 

Elektrik Kayıp-Kaçak Oranları Dağıtım Şirketlerinin İstekleri Doğrultusunda Artırıldı 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nun (EPDK) yayımladığı Temmuz 2015 tarifesi, kayıp ve kaçak 
hedeflerinin dağıtım şirketlerinin istekleri doğrultusunda yükseltildiğini ortaya çıkardı. 
Mesken tüketicilerinden 1 kilovat saatlik elektrik tüketimi başına tahsil edilen kayıp ve kaçak 
bedelleri yüzde 39.5 düzeyinde artırılarak, 3.95 kuruştan 5.52 kuruşa çıkarıldı.  
Böylece meskenlerde şirketlerin uyması gereken hedef doğrultusunda Ocak ayından bu yana zorunlu 
olarak yüzde 15’e indirilen kayıp ve kaçak bedeli yeniden zamlandırıldı.  
Zaten bu kayıp ve kaçak indirimini; diğer kalemlerde yapılan artışlar nedeniyle faturasında 
hissedemeyen yurttaşlardan bu kez de perakende satış hizmet kalemindeki indirimle kayıp ve kaçak 
hedeflerinde şirketler için yapılan artış saklandı.  
 
 
Özelleştirme Argümanları Çöktü 
Özelleştirmeyi meşrulaştırmak için ortaya konulan en büyük argümanlardan birisi olan kayıp ve 
kaçak oranlarının azaltılacağı iddiasıyla dağıtım şirketleri için belirlenen 5`er yıllık birinci ve ikinci 
uygulama dönemini kapsayan kayıp ve kaçak hedeflerinde bugüne kadar 2 kez yükseltmeye gidildi.  
Bu uygulamanın yasal dayanağının olmamasının EPDK`de yarattığı sıkıntı nedeniyle AKP iktidarı, 
seçimler öncesinde geçirdiği bir torba yasa ile EPDK`ya hedefleri değiştirme konusunda yetki verdi. 
Resmi Gazete`de 15 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan bu düzenleme Anayasa`ya aykırılık taşıması 
nedeniyle Anayasa Mahkemesi`nin gündeminde yer almaktadır. 
 
Yüzde 10`luk Kayıp ve Kaçak Hedefi Tarih Oldu 
 
İkinci uygulama döneminin son yılı olan bu yıl için ortalama kayıp ve kaçak oranı EPDK tarafından 
yüzde 10 olarak açıklanmıştı. TEDAŞ`ın son olarak açıkladığı 2013 yılı verilerini dikkate alarak 
EMO`nun yaptığı çalışmaya göre, 15 Kasım 2012 tarihinde 5 dağıtım şirketi için yapılan hedef 
artışlarıyla; Türkiye ortalamasında kayıp ve kaçak hedefi 2013 yılı için yüzde 12`den yüzde 16.2`ye, 
2014 yılı için de yüzde 11`den yüzde 14.6`ya, 2015 yılı için de yüzde 10`dan yüzde 13`e yükseltildi.  
 
 
Özellikle seçimlerden önce Dicle Elektrik şirketi başta olmak üzere kayıp ve kaçak hedeflerinin 
yükseltilmesi için bazı dağıtım şirketleri yoğun lobi faaliyetleri yürütüyorlardı. EPDK`nın yeni 
tarifeleri incelendiğinde; kamuoyuna açıklanmadan ve Resmi Gazete`de yayımlanmadan gizli bir 
şekilde kayıp ve kaçak hedeflerinde yine yükseltmeye gidildiğini gösteriyor.  
 
Hanelerden Aylık 205 milyon TL Tahsilat 
 
2013 yılı verilerine göre mesken tarifesinde yalnızca kayıp ve kaçak dahil olmak üzere çıplak elektrik 
bedelinin (fon, vergi ve hizmet bedelleri hariç) yüzde 15.78`i düzeyinde olan kayıp ve kaçak bedeli; 
yeni tarife ile yüzde 21.5`e yükseltildi. Buna göre konut kullanıcıları, 1 Temmuz 2015`den itibaren 
her 1 kilovat saat elektrik tüketimleri karşılığında 20.12 kuruşluk çıplak elektrik bedelinin 
yanında 5.52 kuruş kayıp ve kaçak bedeli ödeyecekler. Bu artış nedeniyle, yalnızca mesken 
kullanıcılarından, 2013 yılı tüketim düzeyinin 2015 yılında da geçerli olduğunu varsayarsak, bundan 
sonra aylık 205 milyon TL tahsil edilecek.  
 
 
Temmuz ayı kayıp ve kaçak zammıyla birlikte; (ortalama 9 aylık kayıp ve kaçak bedeli üzerinden 
hesaplama yapıldığında) bu yılın ilk 9 aylık dönemi için mesken tüketicileri kayıp ve kaçak dahil 
çıplak elektrik bedelinin ortalama yüzde 17.6`lık düzeyinde kayıp ve kaçak bedeli olarak ek ödeme 
yapmak zorunda kalacaklar.  
Yine 2013 tüketim düzeyinin geçerli olacağını varsayarsak, ilk 9 aylık ortalama kayıp ve kaçak bedeli 
üzerinden Ocak-Eylül 2015 döneminde kayıp ve kaçak bedeli olarak mesken tüketicilerinden 1.5 
milyar TL tahsil edilmiş olacaktır. Temmuz 2015 kayıp ve kaçak zammı, 1 Ekim 2015 tarihli tarifede 
de aynı düzeyde korunursa; meskenlerden yapılacak kayıp ve kaçak tahsilatı yıllık 2 milyar 130 
milyon TL`yi bulacaktır. 

Hazine ve Çiftçiye de Kayıp ve Kaçak Darbesi 
 
AKP`li vekillerin verdiği kayıp ve kaçak bedellerinin yargı kararıyla iadesini önlemeye yönelik torba 
yasa teklifinde itiraf edilen 2006-2014 yılları arasında 33 milyar TL`lik kayıp ve kaçak tahsilatı 
yapıldığına dair bilgi esas alındığında; yıllık ortalama kayıp ve kaçak tahsilatının 3.7 milyar TL olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. Ancak Temmuz 2015 tarifesi ile ortaya çıkan hedef yükseltmeleri 
nedeniyle yıllık tahsil edilecek tutarın 3.7 milyar TL`yi aşacağı anlaşılmaktadır. Çünkü tüketimin 
sadece meskenlerden tahsil edilecek rakam 2 milyar 130 milyon TL`yi bulacaktır. 
Temmuz tarifesiyle kilovat saat başına ödenen kayıp ve kaçak bedeli; 

 ticarethanelerde 3.58 kuruştan 4.7 kuruşa,  
 tarımsal sulamada 2.72 kuruştan 3.98 kuruşa,  
 aydınlatmada 4.33 kuruştan 6.04 kuruşa yükseltilirken, çıkartılmıştır.  

 
Maliyet Esaslı Faturalama Mekanizması Yalan! 
Otomatik Zamma Bağlanmış Fatura Mekanizması Gerçek 
 
Ülkemizde AKP iktidarları döneminde maliyet esaslı mekanizma adı altında; enerji maliyetlerindeki 
artışlar ya da kur artışları gibi her türlü maliyet artışının faturalara yansıtıldığı, buna karşılık 
maliyetlerdeki azalma ile hedefler doğrultusunda azaltılması gereken kayıp ve kaçak bedellerinin 
başka kalemlerde artışlar yapılarak yok edildiği otomatik zam mekanizması yürütülmüştür. 31 Mart 
2015 tarihinde yaşanan karanlık günün hemen ardından yürürlüğe giren 1 Nisan 2015`ten itibaren 
geçerli elektrik tarifesinde kayıp ve kaçak hedefinde gerekli olan düşüş, diğer kalemlerde yapılan 
artışlarla yok edildi. 1 Nisan 2015 tarihinde kayıp ve kaçak tahsilatı azalacak olan şirketlere 
aktarılan perakende satış hizmet bedeli mesken kullanıcıları için yüzde 25.7`lik zamla 1 kuruşa 
çıkarıldı. Bu zam, hem enerji alış maliyetlerindeki yüzde 1`lik azalma, hem de kayıp ve kaçak 
bedelindeki yüzde 2.35`lik indirimle görünmez hale getirildi. Temmuz tarifesinde kayıp ve kaçak 
hedeflerinin kamuoyundan gizlenen kararla artırılmasının sağlanmasının ardından perakende satış 
kalemindeki şişirmeye ihtiyaçları kalmadığı için yeniden düzeltmeye gidildiği anlaşılmaktadır.  
 
EPDK`nın derhal hangi şirketlerin kayıp ve kaçak hedeflerini ne zamandan geçerli olmak üzere 
artırdığını ve bunun kamuya maliyetini açıklamasını, yapılan bu işlemin derhal geri alınmasını talep 
ediyoruz.  

Kalem Kalem Fatura Oyunları

 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ YÖNETİM KURULU 
01.07.2015 
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EK-40 
"19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ” 2015 

Değerli Basın Mensupları 
TMMOB tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin yıldönümünü 2011 yılından 
bu yana "19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutluyor ve her 19 
Eylül’de ülke ve meslek alanlarımıza ilişkin sorunlara dikkat çekmek için alanlara çıkıyoruz. 
Ne yazık ki, her 19 Eylül’de yaptığımız açıklamalarımız içeriği ülkemizdeki sorunlarla beraber 
ağırlaşıyor.  
Ülkemiz, 7 Haziran seçimlerinden bu yana Saray merkezli bir irade ile parlamentonun ve 
Anayasa’nın askıya alındığı karanlık bir girdabın içerisine sürüklenmektedir. İktidar hırsı ile gözlerini 
kan bürümüş olanlar, ağızlarından kan damlayarak toplumu savaşa ve ölüme davet etmektedir.  
 
Artık yeter! 
 
Daha fazla gözyaşı dökmek, daha fazla tabut taşımak istemiyoruz. 
Asker, polis, genç, kadın, çocuk cenazelerinin sonu gelmiyor… Ülkenin dört bir yanındaki 
cenazelerde akan gözyaşlarına artık yüreğimiz dayanmıyor. Biz ölümleri “senden, benden” diye 
tasnif etmiyoruz. Emperyalizmin kirli savaşında ölen tüm canlar için acımız ortak. Her ölümün 
ardından, binlerce yıldır birlikte yaşadığımız bu topraklarda toplumsal barış ve geleceğimiz adına 
kaygı duyuyoruz. 
 
Değerli Basın Mensupları 
Seçimler sonrasında, bunalımın yeni ve üst bir evresine girildiğini bugün herkes görebiliyor. Kürt 
sorununda “çözüm süreci”nin bitirilmesi; ölümler ve provokasyonların gündelik olaylar haline 
gelmesi; PKK’nin tekrar silah kullanma zeminine çekilmesi; Suruç’ta 32 sosyalist gencin katledilmesi; 
Cizre başta olmak üzere yanıp yıkılmış ilçeler, kentler yaratılması, günlerce süren sokağa çıkma 
yasaklarıyla oluşan savaş ortamında çocukların da içerisinde yer aldığı onlarca sivilin katledilmesiyle 
ülkemiz karanlık bir tablonun içine sürükleniyor. AKP, iktidarını korumak için erken seçim, savaş, 
provokasyon yöntemlerine başvurmaktan çekinmiyor. 
Yüreğimize her gün bir kor düşerken, ülkemiz hızla bir iç savaşın eşiğine doğru giderken, 
saraylarında oturanlar, ölen canların üzerinden milletvekili hesabı yapıyorlar. Bu ülke ve bu halk; 
AKP’nin 400 milletvekili ve diktatörlük hevesleri için adanacak kurban değildir.  
Bu yüzden bir kez daha sesimizi barıştan yana yükseltmeliyiz. Bu yüzden savaşa inat “barış” 
demeliyiz. 
 
Sürecin normalleştirilmesi için, Kürt sorununun şiddetten uzak, barışçı, eşitlikçi, demokratik 
koşullarda ve bir arada yaşam felsefesine uygun şekilde çözülmesi zorunludur. Tüm kesimlerin bu 
duyarlılıkla hareket etmesi gerekmektedir. 
Ölümler acilen durdurulmalıdır. PKK koşulsuz olarak silahlı eylemlerine son vermeli, devlet ise 
operasyonlarını durdurmalıdır. Dökülen her damla kan ve yaşanan her ölüm yeni ölümlerin kapısını 
açmaktadır. Savaş ve şiddet ortamını besleyen, büyüten ve ateşe benzin döken her kim olursa olsun 
Birliğimiz tarafından şiddetle kınanmaktadır.  
 
AKP faşizmi, savaş ve kaosa karşı toplumsal muhalefetin önündeki en önemli görev; barış dilinin 
hakim kılınması, ülkemizin içinde yer aldığı kapitalist cenderenin kırılması ve laikliğin toplumsal 
hayatın düzenlenmesinde belirleyici olmasının sağlanmasıdır. 
TMMOB, bir kez daha güçlü bir şekilde söylüyor; şimdi tam da karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, 
diktatoryal yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği 
linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe yaşamayı; savaşa karşı barışı; sömürüye karşı emeği; 
adaletsizliğe karşı eşitliği savunma zamanıdır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye’de 
bir arada yaşamı savunma, bunun için mücadele etme zamanıdır.  
TMMOB bu yönde toplumsal sorumluklarını yerine getirmeye devam edecektir. TMMOB, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da, kendisini siyasetin merkezine koymadan, kimsenin arka bahçesi 
olmadan, bilimsel-teknik ve toplumsal gerekliliklerin arkasında durarak, emek ve demokrasi 
güçlerinin birlikte mücadelesi için özverili pozitif konumunu sürdürecektir.   
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19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Gününde ülkemiz, halkımız ve geleceğimiz 
için taşıdığımız sorumluluğun bir gereği olarak bir çağrı daha yapıyoruz. DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB’nin çağrısıyla 10 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan “Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, 
Barış, Demokrasi Mitingi”ne tüm kamuoyunu davet ediyoruz. 
10 Ekim’de Ankara’dayız! 
 
 “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” 
“Savaşa hayır! Barış hemen şimdi”  
      
TMMOB 
Samsun İl Koordinasyon Kurulu 
19.09.2015 
 
 
 
EK-41 

ELEKTRİK BİRİM FİYATLARI UCUZLADIĞI HALDE 
 FATURALARA YANSITILMIYOR! 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nun (EPDK) üçer aylık dönemlerle yayımladığı ve yılsonuna kadar 
geçerli olacak olan Ekim 2015 tarifesinde Elektrik Birim Fiyatı ucuzladığı halde mesken abonelerinde 
vatandaşın faturasına indirimler yansıtılmıyor.  
2014 son çeyreği ile 2015 yılı son çeyreği arasında kalan tam bir yıllık dönemde mesken aboneleri 
için elektrik birim fiyatları 21,8111 (kr/kWh) kuruştan 19,8545 (kr/kWh) kuruşa düştüğü halde; yani 
bir yıl içerisinde maliyetlerde %9,1 oranında düşüş olduğu halde bu düşüş faturalara yansıtılmadı. 
Kalem Kalem Fatura Oyunları Devam Ediyor. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nun (EPDK) Ekim 2015 tarifesinde; doğrudan özel elektrik dağıtım 
şirketlerinin kasasına giden ve yasal olduğu şüpheli Kayıp Kaçak Bedeli, Dağıtım Bedeli gibi 
kalemlerde yine vatandaşın aleyhine, elektrik dağıtım şirketlerinin lehine oynamalar yapıldığı ortaya 
çıktı. 
 
Bir yıl içerisinde, mesken tüketicilerinden 1 kilovat saatlik elektrik tüketimi başına tahsil edilen 
Kayıp ve Kaçak Bedelleri %18,7 artırılarak 4,6470 kuruştan, 5,5155 kuruşa, Dağıtım Bedeli ise %40 
artırılarak 2,8623 kuruştan 4,0051 kuruşa çıkarıldı.   
Böylece elektrik dağıtım şirketlerinin uyması gereken hedef doğrultusunda Ocak ayında zorunlu 
olarak yüzde 15`e indirilen kayıp ve kaçak bedeli %17.8 oranında uygulamaya devam edilmiş oldu.  
Elektrik Birim Fiyatı bazında durum çok çok daha vahimdir! 
Çıplak elektrik bedeli olan 19,8545 kr/kWh bazında Kayıp Kaçak Oranı %27.8’e çıkmıştır! 
 
Hanelerden Aylık 205 milyon TL Tahsilat 
1 Temmuz 2015`den itibaren mesken aboneleri her 1 kilovat saat elektrik tüketimleri karşılığında 
19.85 kuruşluk çıplak elektrik bedelinin yanında 5.52 kuruş kayıp ve kaçak bedeli ödeyecekler. Bu 
artış nedeniyle, yalnızca mesken kullanıcılarından, 2013 yılı tüketim düzeyinin 2015 yılında da 
geçerli olduğunu varsayarsak, bundan sonra aylık 205 milyon TL tahsil edilecek, meskenlerden 
yapılacak kayıp ve kaçak tahsilatı yıllık 2 milyar 130 milyon TL`yi bulacaktır. 
 
Maliyet esaslı faturalama mekanizması bir kez daha yalan oldu! 
Bir kez daha görülüyor ki ülkemizde AKP iktidarları döneminde maliyet esaslı mekanizma adı altında; 
enerji maliyetlerindeki artışlar faturalara yansıtılırken, buna karşılık maliyetlerdeki azalmanın başka 
kalemlerde artışlar yapılarak yok edildiği otomatik zam mekanizması yürütülmektedir.  
"Elektriğe zam yapmadık" ifadesi bir kandırmacadan ibarettir. 
 
Özelleştirme Argümanları Çöktü 
Özelleştirmeyi meşrulaştırmak için ortaya konulan en büyük argümanlardan birisi olan kayıp ve 
kaçak oranlarının azaltılacağı iddiasıyla dağıtım şirketleri için belirlenen 5`er yıllık birinci ve ikinci 
uygulama dönemini kapsayan kayıp ve kaçak hedeflerinde bugüne kadar 2 kez yükseltmeye gidildi. 
Bu uygulamanın yasal dayanağının olmamasının EPDK`de yarattığı sıkıntı nedeniyle AKP iktidarı, 
Nisan Ayında geçirdiği bir torba yasa ile EPDK`ya hedefleri değiştirme konusunda yetki verdi. Resmi 



15. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

126

Gazete`de 15 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan bu düzenleme Anayasa`ya aykırılık taşıması 
nedeniyle Anayasa Mahkemesi`nin gündeminde de yer almaktadır. 
Günümüzde temel bir insan hakkı olan elektriğin kamu hizmeti anlayışıyla yurttaşlara ucuz, kaliteli 
ve kesintisiz sunulabilmesi için kamunun yeniden inisiyatifi ele alması gerekmektedir. Bunun için de 
AKP döneminde tam gaz uygulanan özelleştirme, piyasalaştırma, enerji alanını kar hırsına terk eden 
politikalara son verilmelidir. 
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ 
YÖNETİM KURULU 
2 Ekim 2015        

 
 
 
 
 
 
EK-42 

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız! 
ÖLEN ARKADAŞLARIMIZI ANMAK,  

FAŞİST KATLİAMI PROTESTO ETMEK İÇİN YARINDAN İTİBAREN YASTAYIZ 
12-13 EKİM GÜNLERİ BÜTÜN TÜRKİYE'DE GREVDEYİZ! 

Ankara'da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanmıştık. 
Türkiye'nin dört bir yanından gelmiştik. 
Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için gelmiştik. 
İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağdurların sesini duyurmak için gelmiştik. 
"Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!” demek için gelmiştik. 
Saray'ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere "Dur!” demek için gelmiştik. 
Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve 
sömürüye karşı emeğin mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiştik. 
Başvurusu Ankara Valiliği'ne yapılmış (ve Valilikçe uygun görülmüş), bütünüyle barışçıl bir miting için 
gelmiştik. 
Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, sloganlarımızla ve coşkuyla miting alanına 
yürüyüşümüz başlarken patlattılar bombaları. 
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Günümüzde temel bir insan hakkı olan elektriğin kamu hizmeti anlayışıyla yurttaşlara ucuz, kaliteli 
ve kesintisiz sunulabilmesi için kamunun yeniden inisiyatifi ele alması gerekmektedir. Bunun için de 
AKP döneminde tam gaz uygulanan özelleştirme, piyasalaştırma, enerji alanını kar hırsına terk eden 
politikalara son verilmelidir. 
 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI  
SAMSUN ŞUBESİ 
YÖNETİM KURULU 
2 Ekim 2015        

 
 
 
 
 
 
EK-42 

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız! 
ÖLEN ARKADAŞLARIMIZI ANMAK,  

FAŞİST KATLİAMI PROTESTO ETMEK İÇİN YARINDAN İTİBAREN YASTAYIZ 
12-13 EKİM GÜNLERİ BÜTÜN TÜRKİYE'DE GREVDEYİZ! 

Ankara'da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için toplanmıştık. 
Türkiye'nin dört bir yanından gelmiştik. 
Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için gelmiştik. 
İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağdurların sesini duyurmak için gelmiştik. 
"Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!” demek için gelmiştik. 
Saray'ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere "Dur!” demek için gelmiştik. 
Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve 
sömürüye karşı emeğin mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiştik. 
Başvurusu Ankara Valiliği'ne yapılmış (ve Valilikçe uygun görülmüş), bütünüyle barışçıl bir miting için 
gelmiştik. 
Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, sloganlarımızla ve coşkuyla miting alanına 
yürüyüşümüz başlarken patlattılar bombaları. 

Türkiye'nin göbeğinde, Ankara Garı'nın, binlerce polisin gözü önünde patlattılar. 
Şu ana kadar belirlenebilen seksen altı kardeşimiz hayatını kaybetti, yüzlerce kardeşimiz yaralandı. 
Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız! 
Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin. 
Bombaları tanıyoruz. 
18 Mayıs'ta Adana ve Mersin'deki, 5 Haziran'da Diyarbakır'daki, 20 Temmuz'da Suruçtaki 
patlamalardan tanıyoruz; "aynı seriden” olduğunu biliyoruz. 
Katilleri tanıyoruz. 
Katiller; diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde kursaklarında kalanlardır. 
Katiller; 400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaşa sürükleyenlerdir. 
Katiller; yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla 1 Kasım seçimlerinden galip çıkmaya çalışanlardır. 
Katiller; aylardır AKrep'lerle, TOMA'larla, tanklarla, toplarla ülkeyi kan gölüne çevirenlerdir. 
Amaçlarını biliyoruz. 
Amaçları; bizi korkutarak, bizi yıldırarak, bizi sindirerek on üç yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini 
sürdürmeye çalışmaktır. 
Amaçları; Gezi İsyanı'ndan bu yana diktatörlüğe karşı direnen milyonlarca yurttaşın iradesini 
kırmaktır. 
Amaçları; halkın iradesine rağmen KaçAK Saray'daki iktidarlarını devam ettirmeye çalışmaktır. 
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimiz kana bulayanlara sesleniyoruz: 
BÜTÜN VAHŞETİNİZE, BÜTÜN ŞİDDETİNİZE, BÜTÜN KATLİAMLARINIZA RAĞMEN EŞİT, ÖZGÜR, 
DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE BİR ARADA YAŞAMI VE BARIŞI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ! 
Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalışanlara sesleniyoruz: 
KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ VE AFFETMEYECEĞİZ! 
DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ! 
Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Katliamı Protesto Etmek İçin Yarından İtibaren Üç Gün 
Yastayız/12-13 Ekim Pazartesi-Salı Günleri Bütün Türkiye'de Grevdeyiz! 
Bütün Sendikaları, Bütün Meslek Örgütlerini, Bütün Siyasi Partileri, Örgütlü-Örgütsüz, Hangi 
Sendikanın Üyesi Olursa Olsun Bütün İşçileri-Bütün Kamu Çalışanlarını, İnsanlığa Sahip Çıkan 
Bütün Yurttaşlarımızı Katılmaya Çağırıyoruz! 
 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Türk Tabipleri Birliği 
11 Ekim 2015 
 
 
 
EK-43 

ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ VE İSYANDAYIZ 
Bizler KESK, DİSK, TTB ve TMMOB olarak Barış, Eşitlik, Kardeşlik, İnsan Hakları ve Evrensel Hukuk 
kuralları çerçevesinde bu güzel ülkenin bütün kesimlerinin hakkını savunan kurumlar olarak; 
Yeter! demiştik …  
Aylardır akan kan dursun demiştik…  
Suruç’un, Diyarbakır’ ın gerçek failleri bulunsun demiştik… 
Yetmedi, bitmedi, bulunmadı… ‘Bugün kaç yurttaşın ölüm haberi gelecek` diye gözümüzü açtık 
sabahlara… 
Ülkemizde akan kan dursun, Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Ermeni, Rum hepimiz eşitiz, kardeşiz, hepimiz 
biriz ve barış istiyoruz demek için, Yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin mücadelesini 
yükseltmek için; çıktık meydanlara… 
 ‘Savaşa inat, barış, hemen şimdi…` diye haykıracaktık… Yapamadık! 
İki hain canlı bomba, Türkiye`nin dört bir yanından gelen, tek amacı barış, kardeşlik olanların 
üzerine çekti pimi… Genç, yaşlı, çocuk, işçi, öğrenci, emekli yüzü aşkın yurttaş can verdi ‘Barış 
Mitingi`nde. Yaralı sayısı ise ülke nüfusu kadar… 
Bu saldırı, barış ve demokrasi talebinedir. Bu saldırı ile hedeflenen dört kurum TTB, DİSK, KESK, 
TMMOB, bu ülkenin bütün kesimlerini savunan kurumlardır. Bu saldırı, emek mücadelesinedir. Bu 
saldırı, en temel insan hakkı olan barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkına saldırıdır. 
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Barış talebiyle meydanlara çıkan canlarımızın katledildiği 10 Ekim Ankara saldırısı sonrası artık hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacaktır.  
KESK, DİSK, TTB ve TMMOB olarak çok ama çok üzgünüz; Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!… Acımızı 
ve öfkemizi tarife kelime bulamıyoruz. 
Bizler, zalimlere, zorbalara, kan sevicilerine, emek, barış, demokrasi düşmanlarına karşı 
mücadeleye ve toplumsal muhalefetin birlikte mücadelesini savunmaya devam edeceğiz.  
Yaşananları asla unutmayacağız. Her şeye rağmen inadına barış, inadına umut, inadına kardeşlik, 
inadına özgürlük diyoruz… 
Bizler TMMOB, KESK, DİSK ve TTB olarak; 
Sokaklarda, meydanlarda, kamusal alanlarımızda varlığımızı yok etmek isteyenlere karşı bir 
aradayız, canımıza kast edenlerden korkmuyor ve yaşam alanlarımızı terk etmiyoruz. 
Talep ettiğimiz barış çerçevesinde davranarak emeğe saygı, barış ve özgürlük taleplerimizi 
dünkünden daha yüksek sesle dillendirmeye devam edeceğiz." 
 
10 Ekim Cumartesi günü yaşanan ve daha öncesinde yaşadığımız bütün saldırıları nefretle kınıyor, 
yaşamını yitiren bütün yurttaşlarımıza Allah‘tan rahmet ailelerine ve sevdiklerine ve halkımıza sabır, 
yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.   
Eyy AKP Rejimi; 
Diyarbakır ve Suruç bombalarından ve Ankara katliamdan sorumlusunuz!  
Yüzlerimize sırıtarak sorumluluklarınızdan kurtulamazsız. Soruşturmada gizliliği ve yayın yasağını 
derhal kaldırın, bir şeyleri örtme gizleme çabası içerisinde olmayın, çünkü güneşi balçıkla 
sıvayamazsınız. Gerçek failleri bulun! Bir an önce saldırıyı planlayanları ortaya çıkarın. 
Son sözümüz şudur; 
3 günlük yas ilan ettiniz, ilanınıza uyun!  
Kaybettiğimiz canlarımızın hak ettikleri törenlerle, Acımızla, Öfkemizle ve İsyanımızla 
uğurlanmasına saygı gösterin.  
 
TMMOB-KESK-DİSK 
13 Ekim 2015 
 
 
 
EK-44 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı  
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü 

BASINA VE KAMUOYUNA 
Bugün Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilmiş günümüze kadar yarım yüz yılı aşkın 
zaman geçmiştir. 
Buna rağmen dünyanın her yerinde kadınlar hala sömürülüyor, baskı ve şiddete maruz kalıyor, 
tecavüze uğruyor, katlediliyor.  
Kadınların yaşadıkları coğrafyalar değişiyor ama uğradıkları şiddetin kaynağı değişmiyor.  
Kadınlara yönelik her türlü şiddet erkek egemen sistemin işbirliği ile üretilmektedir. 
Her gün yaklaşık 5 kadın katlediliyor. Her yıl yüzlerce kadın babaları, kocaları, sevgilileri, en 
yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Yüzlerce kadın ve kız çocuğu tecavüze ve cinsel 
istismara maruz kalıyor. 
Bazen de yanı başımızdaki kadını korumaya çalışırken aynı şiddete maruz kalıyoruz. 
Bunun en yakın örneğini ilimizde bir hastanede çalışan kadın hastalıkları uzmanı operatör Doktor 
Aynur Dağdemir’in sekreterini korumak adına yaptığı hamle sonucu öldürülmesi ile yaşadık. 
Ülkemizde her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor, 
2010-2015 yılları arasında 1233 kadın öldürüldü. Bu yıl ise 255 kadın öldürüldü. 
Türkiye’de kadınların toplumsal konumlarının erkeklerden farklı görüldüğü gerçeğinin değişmesi 
gerekmektedir. 
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Barış talebiyle meydanlara çıkan canlarımızın katledildiği 10 Ekim Ankara saldırısı sonrası artık hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacaktır.  
KESK, DİSK, TTB ve TMMOB olarak çok ama çok üzgünüz; Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!… Acımızı 
ve öfkemizi tarife kelime bulamıyoruz. 
Bizler, zalimlere, zorbalara, kan sevicilerine, emek, barış, demokrasi düşmanlarına karşı 
mücadeleye ve toplumsal muhalefetin birlikte mücadelesini savunmaya devam edeceğiz.  
Yaşananları asla unutmayacağız. Her şeye rağmen inadına barış, inadına umut, inadına kardeşlik, 
inadına özgürlük diyoruz… 
Bizler TMMOB, KESK, DİSK ve TTB olarak; 
Sokaklarda, meydanlarda, kamusal alanlarımızda varlığımızı yok etmek isteyenlere karşı bir 
aradayız, canımıza kast edenlerden korkmuyor ve yaşam alanlarımızı terk etmiyoruz. 
Talep ettiğimiz barış çerçevesinde davranarak emeğe saygı, barış ve özgürlük taleplerimizi 
dünkünden daha yüksek sesle dillendirmeye devam edeceğiz." 
 
10 Ekim Cumartesi günü yaşanan ve daha öncesinde yaşadığımız bütün saldırıları nefretle kınıyor, 
yaşamını yitiren bütün yurttaşlarımıza Allah‘tan rahmet ailelerine ve sevdiklerine ve halkımıza sabır, 
yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.   
Eyy AKP Rejimi; 
Diyarbakır ve Suruç bombalarından ve Ankara katliamdan sorumlusunuz!  
Yüzlerimize sırıtarak sorumluluklarınızdan kurtulamazsız. Soruşturmada gizliliği ve yayın yasağını 
derhal kaldırın, bir şeyleri örtme gizleme çabası içerisinde olmayın, çünkü güneşi balçıkla 
sıvayamazsınız. Gerçek failleri bulun! Bir an önce saldırıyı planlayanları ortaya çıkarın. 
Son sözümüz şudur; 
3 günlük yas ilan ettiniz, ilanınıza uyun!  
Kaybettiğimiz canlarımızın hak ettikleri törenlerle, Acımızla, Öfkemizle ve İsyanımızla 
uğurlanmasına saygı gösterin.  
 
TMMOB-KESK-DİSK 
13 Ekim 2015 
 
 
 
EK-44 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı  
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü 

BASINA VE KAMUOYUNA 
Bugün Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilmiş günümüze kadar yarım yüz yılı aşkın 
zaman geçmiştir. 
Buna rağmen dünyanın her yerinde kadınlar hala sömürülüyor, baskı ve şiddete maruz kalıyor, 
tecavüze uğruyor, katlediliyor.  
Kadınların yaşadıkları coğrafyalar değişiyor ama uğradıkları şiddetin kaynağı değişmiyor.  
Kadınlara yönelik her türlü şiddet erkek egemen sistemin işbirliği ile üretilmektedir. 
Her gün yaklaşık 5 kadın katlediliyor. Her yıl yüzlerce kadın babaları, kocaları, sevgilileri, en 
yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor. Yüzlerce kadın ve kız çocuğu tecavüze ve cinsel 
istismara maruz kalıyor. 
Bazen de yanı başımızdaki kadını korumaya çalışırken aynı şiddete maruz kalıyoruz. 
Bunun en yakın örneğini ilimizde bir hastanede çalışan kadın hastalıkları uzmanı operatör Doktor 
Aynur Dağdemir’in sekreterini korumak adına yaptığı hamle sonucu öldürülmesi ile yaşadık. 
Ülkemizde her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor, 
2010-2015 yılları arasında 1233 kadın öldürüldü. Bu yıl ise 255 kadın öldürüldü. 
Türkiye’de kadınların toplumsal konumlarının erkeklerden farklı görüldüğü gerçeğinin değişmesi 
gerekmektedir. 

Türkiye genelinde şiddet gören her iki kadından biri (doğuda her üç kadından yaklaşık ikisi) eşinden 
gördüğü şiddetle tek başına mücadele etmek durumunda kalmaktadır. 
Eğitim düzeyi arttıkça fiziksel şiddet gördüğünü söyleyen kadınların oranı azalmaktadır. Okuma 
yazma bilmeyen kadınlar arasında en az bir kez fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyenlerin oranı 
%43 iken, yüksek öğrenim görmüş kadınlar arasında bu oran % 12’dir. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) aile içi şiddet nedeniyle ceza alan ilk ülke Türkiye’dir. 
Bu cezanın alınmasına neden olan kişi devlet tarafından korunamamasına bağlı olarak eşi tarafından 
öldürülmüş bir kadındır. 
Türkiye’de hükümetler, bugüne dek kadına yönelik şiddeti önlemeye ilişkin birçok uluslararası 
sözleşmeye imza koymuş olmalarına karşın bu sözleşmelerin gereğini yapmamakta, zaman içinde 
çıkarılan bazı yasaların, genelgelerin yaşama geçirilmesine katkıda bulunmamakta, gereken ilgi ve 
çabayı göstermemektedir. 
Yani göstermelik prosedürde sorunlar göz ardı edilmekte, kadınların sessiz çığlıkları 
duyulmamaktadır.  
Kadına yönelik şiddete karşı ciddi ve kapsamlı bir eylem planı hızla hayata geçirilmelidir. 
Ceza Kanunu’ndaki “Haksız Tahrik” ve kadına karşı şiddet davalarında uygulanan “haksız tahrik 
indirimleri” kaldırılmalıdır. 
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde yazılı ve görsel basına da büyük görev düşmektedir. Medya, 
kadına yönelik şiddet ve tecavüz haberlerini kamuoyuna aktarırken, haber dilini doğru kullanmalıdır. 
Bu nedenle başta kadına yönelik şiddetin önlenmesi olmak üzere kadına, yaşamın içinde hak ettiği 
yerin kazandırılması için TMMOB’li Kadınlar olarak söylemimizi "toplumsal cinsiyet eşitliği" temelinde 
oluşturmaktayız. 
Kadınlar günlük yaşamda sürekli olarak cinsel, psikolojik, fiziksel şiddete, tacize ve tecavüze maruz 
kalmakta ve öldürülmektedir. Tacizciler, tecavüzcüler ve kadın katilleri tahrik indiriminden 
yararlanmakta ve  hatta serbest bırakılmaktadır.  
Kadınların, kadın oldukları için karşı karşıya kaldıkları şiddet, taciz, tecavüz, güvencesizlik gibi 
sorunların çözümünde örgütlü bir mücadele verilmesi gerektiği açıktır. 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde örgütlü 
olduğumuz her yerde, yerellerin kadın platformları ile emek-meslek örgütlerinin örgütlü 
kadınlarıyla, yaşananlara ve yaşatılanlara karşı itirazım var diyen tüm kadınlarla birlikte olacağız. 
Savaşın yakıcı etkisini yüreğimizde hissederken, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne, gericiliğe ve 
emperyalist saldırganlığa karşı sesimizi ve mücadelemizi yükseltmek için TMMOB’li Kadınlar olarak 
sözümüzü sokakta söyleyeceğiz. 
Eşit ve özgür bir ülkede yaşayabilmek için, emeğimizden, bedenimizden, kimliğimizden elini 
çekmeyen iktidarlara karşı, eşit ve özgür yarınlar için sözümüzü sokakta söyleyeceğiz ve 
mücadelemizi örgütlülüğümüzden aldığımız cesaretle ve mücadeleye olan inancımızla sürdüreceğiz. 
 
TMMOB           
Samsun İl Koordinasyon Kurulu       
Kadın Komisyonu 
25.11.2015 
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EK-45 
10. TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU BAŞLIYOR 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 10. Enerji Sempozyumu konusunda Sempozyum 
Düzenleme Kurulu Başkanı Teoman Alptürk tarafından basın açıklaması yapılarak program 
hakkında bilgi verildi.  
TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen 10. TMMOB Enerji 
Sempozyumu, 3-4 Aralık 2015 tarihlerinde Samsun, 5 Aralık 2015`de Sinop`ta gerçekleştirilecek. 
"Enerjide Toplumsal Yarar ve Kamusallık" ana başlığı altında düzenlenecek olan sempozyumda, 
enerjinin özelleştirme ve piyasalaştırma sürecinin ardından toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlar 
irdelenecek. Program kapsamında Soma maden kazasından nükleer santrallara, enerji 
yoksulluğundan enerjide toplum yararına ilişkin önermelere varıncaya kadar çeşitli başlıklar altında 
5 oturum ve 2 panel gerçekleştirilecek.  
 
3 Aralık 2015 Perşembe - Samsun Programı : 3 Aralık Perşembe günü saat 10:00 da Samsun Atatürk 
Kültür Merkezi Küçük Salon`da açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından Prof. Dr. Filiz Zabcı 
sempozyumun açılış bildirisini sunacak. 
 
Enerjide Kamusallık 
 
Öğleden sonra saat 13.30`da EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil`in yöneteceği "Enerjide 
Kamusallık" oturumu yapılacak. Oturumda, ilk olarak Prof. Dr. Aziz Konukman, Maden Mühendisleri 
Odası`ndan Mehmet Kayadelen ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Çalışma Grubu Başkanı 
Oğuz Türkyılmaz`ın "Enerjide Toplum Yararı" başlıklı çalışmaları sunulacak. Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu 
"Enerji Yoksulluğu ve Sosyal Politika", Doç. Dr. R. Koray Yılmaz "Enerjinin Kamusallığını Politik İktisat 
Çerçevesinden Yeniden Düşünmek" ve Oğuz Türkyılmaz "Enerjide Toplum Yararı İçin Kamusal 
Planlamanın Gereği" başlıklı bildirilerini izleyicilerle paylaşacaklar.  
 
Enerjide Toplumsal Yarar ve Maliyet 
 
İlk günün "Enerjide Toplumsal Yarar ve Maliyet" başlıklı ikinci oturumu, saat 15.50`de başlayacak. 
EMO`dan Kemal Ulusaler`in yöneteceği oturumda, EMO Enerji Çalışma Grubu üyeleri Cengiz Göltaş 
ile Fatih Kaymakçıoğlu sırasıyla "Enerjide Toplumsal Bakış" ile "Enerji Üretiminde Kooperatif Tipi 
Örgütlenme" bildirilerini sunacaklar. Gazeteci Özgür Gürbüz "Yenilenebilir Enerji Nasıl Halkın 
Enerjisi Olur?" başlığı altında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşmasına ilişkin 
dünyadaki deneyimlerden yola çıkarak önermelerde bulunacak. Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı da 
"Sürdürülebilirlik Ekseninde Enerji Politikaları" konulu bildirisiyle oturumda yer alacak.  
 
4 Aralık 2015 Cuma - Samsun Programı : Sempozyumun 4 Aralık Cuma günü etkinlikleri, yine 
Samsun AKM Küçük Salon`da EMO`dan Nedim Bülent Damar`ın yönetiminde "Özelleştirme ve 
Sonuçları" başlıklı üçüncü oturum ile başlayacak.  
 
Özelleştirmeler ve Sonuçları  
 
Bu oturumda, Petrol Mühendisleri Odası`ndan Necdet Pamir petrol sektöründe, Maden Mühendisleri 
Odası`ndan Dr. Nejat Tamzok madenlerde, EMO`dan Enerji Birim Koordinatörü Olgun Sakarya da 
elektrik enerjisi alanındaki özelleştirmelerin ve piyasalaştırmanın sonuçlarını ele alacak. Meteoroloji 
Mühendisleri Odası`ndan İsmail Küçük "Su`dan Enerji Mi? Ama Nasıl?" başlıklı konuşmasını yapacak. 
Yrd. Doç. Dr. Deniz Yıldırım ise "AKP`nin Ekonomi Politiği Açısından Soma Katliamı ve Halkçı-Kamucu 
Bir Çıkış Yolu" başlıklı bildirisi sunacak.  
 
Enerji, Çevre ve Toplum 
 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Teoman Alptürk tarafından yönetilecek saat 14.30`da 
başlayacak oturumda, önce Avukat Yakup Okumuşoğlu "Enerji ve Çevre Hukuki Boyut" başlıklı 
bildirisini sunacak. Ardından Yerel Çevre Platformları "Enerjide Toplumsal Muhalefet" üzerine 
deneyimlerini paylaşacaklar.  
 
Sempozyumun Samsun`daki etkinlikleri; 4 Aralık Cuma günü saat 16.30`da yapılacak 
olan  "Türkiye`de Uygulanan Enerji Politikalarının Topluma Etkileri" başlıklı panelle son bulacak. 
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EK-45 
10. TMMOB ENERJİ SEMPOZYUMU BAŞLIYOR 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 10. Enerji Sempozyumu konusunda Sempozyum 
Düzenleme Kurulu Başkanı Teoman Alptürk tarafından basın açıklaması yapılarak program 
hakkında bilgi verildi.  
TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen 10. TMMOB Enerji 
Sempozyumu, 3-4 Aralık 2015 tarihlerinde Samsun, 5 Aralık 2015`de Sinop`ta gerçekleştirilecek. 
"Enerjide Toplumsal Yarar ve Kamusallık" ana başlığı altında düzenlenecek olan sempozyumda, 
enerjinin özelleştirme ve piyasalaştırma sürecinin ardından toplumun karşı karşıya kaldığı sorunlar 
irdelenecek. Program kapsamında Soma maden kazasından nükleer santrallara, enerji 
yoksulluğundan enerjide toplum yararına ilişkin önermelere varıncaya kadar çeşitli başlıklar altında 
5 oturum ve 2 panel gerçekleştirilecek.  
 
3 Aralık 2015 Perşembe - Samsun Programı : 3 Aralık Perşembe günü saat 10:00 da Samsun Atatürk 
Kültür Merkezi Küçük Salon`da açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından Prof. Dr. Filiz Zabcı 
sempozyumun açılış bildirisini sunacak. 
 
Enerjide Kamusallık 
 
Öğleden sonra saat 13.30`da EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil`in yöneteceği "Enerjide 
Kamusallık" oturumu yapılacak. Oturumda, ilk olarak Prof. Dr. Aziz Konukman, Maden Mühendisleri 
Odası`ndan Mehmet Kayadelen ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Çalışma Grubu Başkanı 
Oğuz Türkyılmaz`ın "Enerjide Toplum Yararı" başlıklı çalışmaları sunulacak. Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu 
"Enerji Yoksulluğu ve Sosyal Politika", Doç. Dr. R. Koray Yılmaz "Enerjinin Kamusallığını Politik İktisat 
Çerçevesinden Yeniden Düşünmek" ve Oğuz Türkyılmaz "Enerjide Toplum Yararı İçin Kamusal 
Planlamanın Gereği" başlıklı bildirilerini izleyicilerle paylaşacaklar.  
 
Enerjide Toplumsal Yarar ve Maliyet 
 
İlk günün "Enerjide Toplumsal Yarar ve Maliyet" başlıklı ikinci oturumu, saat 15.50`de başlayacak. 
EMO`dan Kemal Ulusaler`in yöneteceği oturumda, EMO Enerji Çalışma Grubu üyeleri Cengiz Göltaş 
ile Fatih Kaymakçıoğlu sırasıyla "Enerjide Toplumsal Bakış" ile "Enerji Üretiminde Kooperatif Tipi 
Örgütlenme" bildirilerini sunacaklar. Gazeteci Özgür Gürbüz "Yenilenebilir Enerji Nasıl Halkın 
Enerjisi Olur?" başlığı altında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşmasına ilişkin 
dünyadaki deneyimlerden yola çıkarak önermelerde bulunacak. Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı da 
"Sürdürülebilirlik Ekseninde Enerji Politikaları" konulu bildirisiyle oturumda yer alacak.  
 
4 Aralık 2015 Cuma - Samsun Programı : Sempozyumun 4 Aralık Cuma günü etkinlikleri, yine 
Samsun AKM Küçük Salon`da EMO`dan Nedim Bülent Damar`ın yönetiminde "Özelleştirme ve 
Sonuçları" başlıklı üçüncü oturum ile başlayacak.  
 
Özelleştirmeler ve Sonuçları  
 
Bu oturumda, Petrol Mühendisleri Odası`ndan Necdet Pamir petrol sektöründe, Maden Mühendisleri 
Odası`ndan Dr. Nejat Tamzok madenlerde, EMO`dan Enerji Birim Koordinatörü Olgun Sakarya da 
elektrik enerjisi alanındaki özelleştirmelerin ve piyasalaştırmanın sonuçlarını ele alacak. Meteoroloji 
Mühendisleri Odası`ndan İsmail Küçük "Su`dan Enerji Mi? Ama Nasıl?" başlıklı konuşmasını yapacak. 
Yrd. Doç. Dr. Deniz Yıldırım ise "AKP`nin Ekonomi Politiği Açısından Soma Katliamı ve Halkçı-Kamucu 
Bir Çıkış Yolu" başlıklı bildirisi sunacak.  
 
Enerji, Çevre ve Toplum 
 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Teoman Alptürk tarafından yönetilecek saat 14.30`da 
başlayacak oturumda, önce Avukat Yakup Okumuşoğlu "Enerji ve Çevre Hukuki Boyut" başlıklı 
bildirisini sunacak. Ardından Yerel Çevre Platformları "Enerjide Toplumsal Muhalefet" üzerine 
deneyimlerini paylaşacaklar.  
 
Sempozyumun Samsun`daki etkinlikleri; 4 Aralık Cuma günü saat 16.30`da yapılacak 
olan  "Türkiye`de Uygulanan Enerji Politikalarının Topluma Etkileri" başlıklı panelle son bulacak. 

MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz`ın yöneteceği panele, TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Torun, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği`nden (ELDER) 
bir temsilci katılacak.  
 
5 Aralık 2015 Cumartesi - Sinop Etkinlikleri : Sempozyumun Sinop ayağındaki etkinlikler, 5 Aralık 
2015 Cumartesi günü saat 10.00`da Halk Eğitim Merkezi`nde yapılacak açılış konuşmaları ile 
başlayacak. Burada gerçekleştirilecek "Nükleer Enerji" oturumunu EMO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal 
Apaçık yönetecek. Sinop Nükleer Karşıtı Platform`dan (NKP) Zeki Karataş "Sinop Özelinde ve Türkiye 
Genelinde Nükleer Enerji Santral Gerçeği"; Yrd. Doç. Dr. İrfan Mukul saat 11.30`da "Sinop 
Yarımadasının Depremselliği ve Nükleer Santral Gerçeği"; Doç. Dr. Sedat Çal  "Ülkemizde Nükleer 
Santralların Gerçekleştirilme Sürecinin Hukuksal Değerlendirilmesi" başlıklı bildirilerini sunacaklar.  
Sempozyum, aynı gün 13.30-16.30 saatleri arasında yapılacak "Enerji Politikalarının Bölgesel Etkileri 
ve Nükleer Santrallar" başlıklı panel ile son bulacak. EMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Özdağ`ın yöneteceği panele, EMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Nedim Bülent Damar, CHP 
Sinop Milletvekili Barış Karadeniz katılacak. Ayrıca HDP`den bir temsilci ile Sinop Sanayi ve Ticaret 
Odası`nı temsilen de panelistler bulunacak.  
 
Sempozyuma tüm halkımız davetlidir. 
Katılımızı bekleriz saygılarımızla. 
 
Teoman Alptürk  
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı  
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
2 Aralık 2015 
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