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2. DÖNEM ÇALIŞMALARI

 2.1. SuNuŞ 

	 Değerli	Meslektaşlarım;

	 Yoğun	bir	emek	ve	özveriyle	çalışmaları-
nı	sürdürdüğümüz	15.	Dönem	Şube	Yönetim	
Kurulu	 çalışmalarımızı,	 TMMOB	 10	 Enerji	
Sempozyumunun	ardından	16.	Olağan	Genel	
Kurulumuzla	sonlandırıyoruz.		Şube	Yönetim	
Kurulu	olarak	en	temel	ilkemiz	teknolojinin	
insanlığın	yararına	kullanılması;	şehrimizin,	
tüm	yaşam	alanlarımızın	bilimin	ve	aklın	ön-
cülüğünde	 tasarlanması,	 doğayı	 yok	 etme-
den,	 insanca	 yaşayabilmenin	 çözümlerinin	
aranması	olmuştur.

	 Görevde	 bulunduğumuz	 2014	 -	 2015	 yıl-
ları	 içerisinde;	 sayısız	 kadın	 cinayetine,	
Soma-Ermenek	 gibi	 sayısız	 iş	 cinayetine,	
bir	yerel	seçime,	iki	genel	seçime	ve	de	iki	
seçim	arasında	da	en	az	 iki	katliama,	sayı-
sız	şiddet	olayına,	çocukların	ve	aralarında	
meslektaşlarımızın	da	bulunduğu	sayısız	ölü-
me	ve	 sakat	bırakılma	olayına	 şahit	olduk.	
Odamızın	da	çağrıcısı	olduğu	10	Ekim	Emek,	
Barış,	 Demokrasi	mitinginde	 bu	 ülkenin	 en	
büyük	sivil	katliamını	yaşadık.	
Tüm	 bunlar	 olurken	 de	 İktidar,	 yargı	 nez-
dinde	 gazetecilerin	 tutuklanması	 da	 dahil,	
kamuoyunu	bilgilendirmeye	çalışan	her	tür-
lü	kurum	ve	kuruluşu	susturmak	için	deyim	
yerindeyse	elinden	geleni	ardına	koymamış,	
bu	durumdan	Odalarımız	da	nasibine	düşeni	
almıştır.
 
	 Değerli	Meslektaşlarım;

	 Demokrasinin	ve	can	güvenliğinin	ağır	bir	
tehdit	 altında	 olduğu,	 hukuk	 güvencesinin	
ve	 özgürlüklerin	 derinden	 zedelendiği	 bir	
süreçte,	 ekonomik	 gelişmeden,	 teknolojik	
ilerlemeden	söz	edilemez.	
İşte	bu	nedenledir	ki;	
 
	 Ülkemizin	 ve	 dünyamızın	 içerisinde	 bu-
lunduğu	 koşulları	 görmezden	 gelerek,	 hem	
bu	ülkede	yaşayan	ve	vicdanı	olan	 insanlar	
olarak,	hem	de	anayasada	kamu	yararını	sa-
vunmanın	görev	verildiği	odaların	yönetici-
leri	 olarak	 sadece	meslek	odacılığı	 yapma-
mız	mümkün	değildir.	

	 Cumhuriyet`in	kuruluşuyla	birlikte	laiklik	
temelinde	 eşit	 yurttaşlık	 idealiyle	 gerçek-
leştirilen	 başta	 eğitim	 ve	 kadın	 hakları	 ol-
mak	üzere	pek	çok	düzenlemenin	savunucu-
luğunu	yapmak,	bilimi	ve	aklı	geri	plana	iten	
gerici	yapılanmalara	karşı	mücadele	etmek,	
emeğin	hakkını	savunmak,	mesleğin	ve	mes-
lektaşın	onurunu	yüceltmek	de	Odacılığımı-
zın	bir	parçası	haline	gelmiştir.
 
	 Değerli	Meslektaşlarım;

	 AKP	rejiminin,	“Strateji	Derinlik”	olarak	
tanımladığı	Yeni	Osmanlıcı	mezhepçi	dış	si-
yaseti	ülkemizi,	Suriye	ve	Irakta	iç	savaşla-
rın	 bir	 parçası	 haline	 getirmekle	 kalmamış	
aynı	zamanda	savaş-sürgün	ve	göç	bataklığı-
na	çevirmiştir.	Suriye	sınırımıza	yakın	Türk-
men’ler	 üzerinden	 hareketle	 Rus	 uçağının	
düşürülmesi	ne	yazık	ki	ülkemizin	bu	olayda	
taşeron	 olarak	 kullanıldığı	 eleştirilerini	 de	
beraberinde	getirmiştir.	
 
	 Ülkemizin	 ister	 kendi	 kararıyla	 olsun,	
ister	 taşeron	 olarak	 belli	 destekler	 karşılı-
ğında	 Rusya	 ile	 ilişkilerin	 gerilmesi	 başta	
enerji	olmak	üzere	pek	çok	sıkıntıyı	berabe-
rinde	getirmiştir.	Ülkemizin	enerji	alanında	
özellikle	 doğalgazda	 Rusya’ya	 bağlı	 olduğu	
da	bilinen	bir	gerçektir.	Türkiye’nin	toplam	
elektrik	 üretiminin	 2014	 yılında	 net	 %48’i,	
Ekim	sonu	itibarıyla	da	net	yüzde	37’si	do-
ğalgazdan	sağlanmıştır.	Elektrik	üretiminde	
ithal	 kaynak	 bağımlılığımız	 ise	%63	 ile	 %53	
arasında	salınım	yapmaktadır.

	 Yüzde	yüz	yenilenebilir	enerji	üretiminin	
mümkün	 olduğu	 değerlendirmeleri	 yapılır-
ken,	 nükleer	 güç	 santralları	 gibi	 pahalı	 ve	
riskli	 yatırımlara	neden	gerek	duyulduğunu	
sorguluyor,	 bundan	 kaçınılması	 gerektiğini	
yıllardır	 söylüyoruz.	 Ülkemizin	 48	 bin	 me-
gawatt	saat	rüzgar,	380	milyar	kilowatt	saat	
güneş	enerjisi	potansiyeli	ile	bir	cennet	ol-
duğunu	her	koşulda	belirtiyoruz.

	 Enerjinin	kamusal	bir	hak	olarak	ele	alın-
ması	 gerektiğini,	 özel	 sektöre	 ihale	 edile-
meyeceğini	 ve	 tek	merkezden	 planlanması	
gerektiğini	yıllardır	söylüyoruz.	31	Mart	kri-
zinde	her	ne	 kadar	nedenleri	 çok	 tartışıldı	
ve	belli	sonuçlara	varıldı	 ise	de	esas	nede-
nin,	enerjinin	kamudan	alınarak	özel	sektö-
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re	devredilmesinden,	kamu	kuruluşlarındaki	
teknik	kadronun	dağıtılmasından	ve	merkezi	
bir	projeksiyondan	yoksun	olarak	rant	odaklı	
planlanmasından	 kaynaklı	 olduğunu	 biliyor	
ve	vurguluyoruz.

	 İletişimin	sadece	ticari	bir	alan	olmadığı,	
temel	 insan	 gereksinmelerimden	 birisi	 ol-
duğunu,	kamusal	olması	gerektiğini,	ortaya	
çıkan	katma	değerinin	de	ülkemiz	insanı	için	
kullanılması	gerektiğini	söylüyoruz.

	 Üniversitelerdeki	 eğitimin	 ülkemiz	 ihti-
yaçları	 doğrultusunda,	 nitelikli	 bir	 şekilde	
sürdürülmesi	 için	 ticarileştirilmesine	 son	
verilmesi	ve	ücretsiz,	kamusal	bir	hak	ola-
rak	 görülmesi	 gerektiğini	 söylüyoruz.	 Man-
tar	gibi	türeyen,	gerekli	altyapı	çalışması	ve	
kadro	 oluşturulmadan	 açılan	 yüzlerce	 üni-
versiteye	 yerleşen	 öğrencilerin	 geleceğiyle	
oynandığını	ve	alandaki	ucuz	iş	gücü	haline	
geldiklerini	söylüyoruz.

	 Şehirlerimizi,	bilimin	ve	aklın	öncülüğün-
de	 tasarlayalım,	 doğayı	 yok	 etmeden,	 in-
sanca	yaşayabilmenin	 çözümlerini	 üretelim	
diyoruz.

 Enerjide Toplumsal Yarar ve Kamusallık;

	 Elektrik	 Mühendisleri	 Odası	 tarafından	
TMMOB	adına	düzenlenen	10.	TMMOB	Enerji	
Sempozyumunu,	3-4	ve	5	Aralık	tarihlerinde	
Samsun’da	ve	Sinop`ta	sizlerle	birlikte	bü-
yük	 bir	 başarıyla	 gerçekleştirdik.	 Program	
kapsamında	Soma	maden	kazasından,	nükle-
er	santrallara,	enerji	yoksulluğundan,	ener-
jide	toplum	yararına	ilişkin	önermelere	va-
rıncaya	kadar	çeşitli	başlıklar	altında	panel	
ve	 oturumlar	 gerçekleştirirerek;	 “Enerjide	
Toplumsal	Yarar	 ve	Kamusallık”	 ana	başlığı	
altında,	 enerjinin	 özelleştirme	 ve	 piyasa-
laştırma	 sürecinin	ardından	 toplumun	karşı	
karşıya	kaldığı	sorunları	irdeledik.
 
	 Bu	sempozyumu,	kendisinden	önceki	do-
kuz	 sempozyumdan	 ayıran	 özelliği;	 ilk	 kez	
Anadolu’da	düzenlenecek	olmasıydı.	Biz	de	
Samsun	Şube	olarak	 sempozyum	kurgusunu	
yaparken	bu	durumu	gözönüne	aldık.	Terme,	
Gerze,	Merzifon,	Suluova,	Sinop	gibi	enerji	
yatırımları	 nedeniyle	 olumsuz	 çevresel	 ve	
sosyal	 etkileşim	 altında	 örgütlenen	 çevre	

platformları	ile	bölgesel	toplantılar	ve	çalış-
malar	yaptık,	süreci	birlikte	kurguladık.	Bu	
platformların	Şubemiz	ev	sahipliğinde	buluş-
masını	ve	tecrübe	aktarımlarını	sağlayarak,	
bölge	genelindeki	başarılı	 toplumsal	müca-
dele	örneklerinin	çoğalmasına	katkı	koyduk.
 
	 Bu	 çalışmaların	 en	 güzel	 sonuçlarından	
biri	de	Terme’de	kurulması	planlanan	 ithal	
kömürlü	 termik	 santral	 projesinin	 ÇED	 ip-
tali	 oldu.	 Terme	 Çevre	 Platformu	 TERÇEP	
ve	Terme	Belediyesinin,	11	Kasım	tarihinde	
Terme’de	yapacağımız	Güneş	Enerjisi	Sunu-
mu	 öncesi	 Terme	 sokaklarında	 davul	 zurna	
ile	kutlama	yaparken,	bu	kutlamaların	onur	
konuğu	olarak	da	EMO	ve	TMMOB	adına	bizi	
davet	etmiş	olmaları	bizim	açımızdan	gurur	
vesilesi	olmuştur.	

 TMMOB Her Yerde 

	 Bilindiği	üzere;	TMMOB	ve	bağlı	Odaları,	
kent	 içerisinde	 halkın	 yaşadığı	 sorunlara,	
doğal	 alanlardaki	 tahribatlara	 karşı	 müca-
dele	 etmekte,	 kamusal	 yarar	 ve	 değerleri	
korumak	 amacıyla	 yürütülen	 dava	 süreçle-
rinde	öncü	rol	üstlenmektedir.	Bilimsel	bilgi	
ışığında	 görüş	 ve	 eleştirilerini	 kamuoyu	 ile	
paylaşarak	yerel	veya	genel	iktidarın	bilinçli	
bir	şekilde	halktan	gizlediği	gerçekleri	hal-
ka	aktarmaktadır.	Hatalı	planlamalar,	kent-
sel	 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	yönüyle	de	Birliğimiz	TMMOB	ile	Oda-
larımızı	bütünlüklü	merkezi	yapılarından	ve	
halkımızdan	uzaklaştırarak	bölmeyi,	parça-
layarak	küçültmeyi,	üyelerin	Odalarla	ilişki-
sini	mesleki	denetim	boyutundan	çıkarmayı,	
kısaca	Odaların	yapılarını	tamamen	değiştir-
meyi	hedefleyen	torba	yasaların	gündemine	
oturmuştur.

	 Sekretaryasını	yürüttüğümüz	TMMOB	İKK,	
bölgemizde	yürüttüğümüz	tüm	çalışmalarda	
ve	 10.	 Enerji	 Sempozyumu	 hazırlıklarında	
çok	 önemli	 katkılar	 sağlamış	 Odalar	 arası	
kaynaşma	ve	dayanışmanın	en	üst	seviyeye	
çıkmasını	 sağlamıştır.	 Özellikle	 bu	 dönem	
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hazırlanarak	 kamuoyuna	 sunulan	 Gerze	 ve	
Terme	 Termik	 Raporları	 ve	 Kent	 Sempoz-
yumu	ile	de	kendisinden	önceki	dönemlere	
göre	ayrıcalıklı	bir	konuma	gelmiştir.

	 Değerli	meslektaşlarım;

	 Elektrik	 Tesisleri	 Proje	 Yönetmeliği’nde	
yapılan	 değişiklilerle;	 mesleğimizin	 itibar-
sızlaştırıldığı,	mühendislik	diplomasının	ye-
tersiz	 hale	 getirilip,	 ticari	 bir	meta	 haline	
dönüştürülen	 sertifikasyon	 programlarıyla	
ve	 belgelendirme	 ile	 anlamsızlaştırıldığı	
yeni	bir	aşamaya	gelinmiş	oldu.	Odamızın	ve	
SMM	 üyelerimizin	 tüm	 itirazlarına	 rağmen,	
Elektrik	Tesisleri	Proje	Yönetmeliği’nde	yer	
alan	meslektaşlarımız	ve	meslek	alanımızla	
ilgili	olumsuz	düzenlemeler,	30	Aralık	2014	
tarihli	Resmi	Gazete’de	yayımlanarak	yürür-
lüğe	konuldu.	Bu	konuda	Odamızın	çalışma-
ları	devam	edecektir.

 Değerli Genç Meslektaşlarım ve Sevgili 
 EMO Gençler;
 
	 En	 önemsediğimiz	 çalışmaların	 başında	
meslektaşlarımıza	değer	katacağına	inandı-
ğımız	 Mühendislik	 Geliştirme	 Projesi	 –	 MÜ-
GEP	ve	EMO-GENÇ	çalışmaları	 gelmektedir.	
Meslektaşlarımıza	ve	öğrenci	arkadaşlarımı-
za	yönelik	bir	dizi	eğitim,	seminer	ve	etkin-
likler	gerçekleştirdik.	Bu	etkinlilerde	eğitici	
olarak	öncelikli	kaynağımız	ise	kendi	üyele-
rimiz	olmuştur.
 
	 EMO	Genç’lerimize,	 öğrenci	 arkadaşları-
mıza	ve	genç	meslektaşlarımıza	çağrımızdır;	
gelin	çalışmalarımıza	katılın,	gerçekleştirdi-
ğimiz	eğitim,	seminer,	bilgilendirme	toplan-
tılarında	yer	alın,	söz	söyleyin.	Çünkü	sizler	
hem	Odanın	hem	de	ülkenin	geleceğisiniz.

“En	 karanlık	 gece	 bile	 sona	 erer	 ve	 güneş	
tekrar	doğar.”	(Victor	Hugo)

	 Son	iki	yıldır	gerek	ülke	genelinde	gerekse	
Oda	özelinde	yaşadığımız	onca	olumsuz	ve	iç	
karartan	 olay	 ve	 gelişmeye	 rağmen	 “umut	
her	zaman	vardır”	 sözünü	asla	unutmamak	
gerekiyor.	Bilim	ve	mühendislik	alanlarında	
insanımızın	 potansiyelini	 ortaya	 koyan	 pek	
çok	güzel	örnek	her	zaman	olmuştur.	Bunun	

en	 güzel	 örneği	 ise	 Prof	 Dr.	Aziz	 Sancar’ın	
2015	 Nobel	 Kimya	 ödülünü	 kazanan	 üç	 bi-
lim	insanından	biri	olmayı	başarmasıdır.	Aziz	
Sancar’ın	yaşam	hikayesi	bile	başlı	başına	bu	
güzel	ülkenin,	güzel	insanlarına	ve	halkları-
na	inancımızın	asla	yitirilmemesi	gerektiğini	
ortaya	koyuyor.	

	 Prof.	Dr.	Aziz	Sancar’ın	ödül	sonrası	söy-
lemleri	de;	bunca	olumsuzluğa	rağmen,	ül-
keyi	yönetenlerin	tercih	ve	eylemlerine	rağ-
men	bizim	nerede	durmamız	gerektiğini	ve	
sahip	çıkmamız	gereken	değerlerimizi	hatır-
latıyor.	

	 Bizler,	 birbirinin	 hakkına	 saygı	 duyarak	
su	 içen	 karıncalar	 gibi	 kızlı-erkekli	 omuz	
omuza,	 tutuğumuz	 rotalardan	 ve	 bugünkü	
tercihlerimizden	gelecek	kuşaklara	karşı	so-
rumlu	olduğumuzu,	sadece	kendimiz	için	ya-
şamadığımızı,	bugün	açtığımız	patikanın	ya-
rın	arkadan	gelen	gençlerimize	yol	olacağını	
biliyoruz.	 Tüm	 ülkeyi	 kapsayacak	 şekilde,	
toplumun	 üstüne	 çöken	 karanlığı	 dağıtmak	
için;	 kazanılan	 hiçbir	 alan	 kaybedilmemeli	
ve	sonuna	kadar	savunulmalı	diyoruz.	

	 Değerli	Meslektaşlarım;

	 Her	 açıdan	 dopdolu	 bir	 dönemi	 geride	
bırakıyoruz.	Öncelikli	olarak	Şube	Yönetimi	
ve	çalışanlarından	oluşan	ekibimize	ve	saha-
da	 bize	 her	 zaman	 destek	 olan	 siz	 değerli	
üyelerimize,	TMMOB	ve	EMO	Genel	Merkez	
Yönetimi	ve	çalışanlarına,	TMMOB	Samsun	İl	
Koordinasyon	Kurluna	ve	çalışmalarımıza	et-
kin	destek	veren	Meslek	Odalarımıza,	bölge-
mizde	etkin	çevre	mücadelesi	veren	Terme,	
Merzifon,	 Gerze	 Çevre	 Platformlarına	 ve	
Sinop	Nükleer	Karşıtı	Platformuna,	bizlerin	
sesini	 topluma	ulaşmasını	 sağlayan	 Samsun	
Yerel	Basınına	çok	teşekkür	ederim.

	 Barış	 ve	 aydınlık	 içinde,	 demokratik	 ve	
özgürlükçü	 bir	 Türkiye	 özlemiyle	 hepinizin	
yeni	yılınızı	kutlar,	2016	yılının	size	ve	sev-
diklerinize	sağlık	ve	esenlik	getirmesini	dile-
rim.

Saygılarımla,
Mehmet ÖzDAğ 

EMO Samsun Şube 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
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 2.2. YÖNETSEL DuRuM

 Şubemizin	18	–	19	Ocak	2014	tarihlerinde	
gerçekleştirilen	15.	Olağan	Genel	Kurulu	ve	se-
çimlerin	hemen	ardından	Şube	Yönetim	Kuru-
lunda	görev	dağılımı	yapılarak	15.	Dönem	Şube	
çalışmaları	da	başlatıldı.	
	 Şubemiz	15.	Olağan	Genel	Kurulu,	18	Ocak	
2014	 tarihinde	 verimli	 ve	 üretken	 bir	 şekilde	
gerçekleştirildi.
	 Gözlemci	olarak	Cem	KÜKEY	ve	Genel	Mer-
kez	 Temsilcisi	 olarak	 İrfan	 ŞENLİK‘in	 katıldığı	
Genel	Kurulumuza	72	üye	ve	5	konuk	katıldı.
	 Divan	 Başkanlığına	 Suat	 YILMAZ,	 Başkan	
Yardımcılığına	Kani	UZUN	ve	Yazmanlıklara	Ali	
KOÇ	ve	Sonnur	BAYAZITOĞLU‘nun	seçilmesinin	
ardından	Saygı	duruşu	ve	sonrasında	14.	Dönem	
Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Ali	 Fikret	 ERGÜN‘ün	
açılış	konuşmasına	geçildi.

	 Konuk	 konuşmacı	 olarak;	 Mimarlar	 Odası	
Samsun	 Şubesi	 Başkanı	 Selami	 ÖZÇELİK,	 ESM	
Samsun	Şubesi	Başkanı	Müşfik	Veysel	ERDOĞAN	
konuşmalarını	yaptı.
	 Genel	 Merkez	 Yönetim	 Kurulu	 Sayman	
Üyesi	İrfan	ŞENLİK‘in	de	konuşmasının	ardından	
14.	Dönem	Yönetim	Kurulu	Çalışma	Raporu,	14.	
Dönem	 Yönetim	 Kurulu	 Yazmanı	 Murat	 KAR-
DAŞ	ve	Saymanı	Muammer	ÖZDEMİR	tarafından	
okundu.
	 14.	Dönem	Yönetim	Kurulu	Çalışma	Raporu	
ile	ilgili	olarak	Tamer	BİLAL;	SMM	sorunları	ile	
ilgili,	Metin	TELATAR;	 14.	 Dönem	Çalışmaları,	
enerji	politikaları,	özelleştirmeler	ve	örgütlen-
me	konularında	değerlendirmelerde	bulundu.
	 14.	Dönem	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Uğur	YIL-
MAZ	ise	Özelleştirme	ve	Taşeronlaşma	üzerine	
komisyon	raporları	sunumu	yaptı.
	 14.	Dönem	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ali	Fik-
ret	ERGÜN‘ün	de	çalışma	raporu	üzerine	değer-
lendirmelerinin	ardından,	14.	Dönem	Yönetim	
Kurulu	oybirliği	ile	ibra	etti.
	 Oda	Genel	Kuruluna	önerilmek	üzere	ha-
zırlanan	Şube	Tahmini	Bütçesi	14.	Dönem	Yöne-
tim	Kurulu	Saymanı	Muammer	ÖZDEMİR	tarafın-
dan	sunulmuş	ve	oybirliği	ile	kabul	edildi.
	 Şube	Yönetim	Kurulu,	Şube	Denetçileri	ve	

Oda	Genel	Kurulu	Delege	asıl	ve	yedek	aday	di-
lekçelerinin	 alınmasının	 ardından	dilek	 ve	 te-
mennilere	geçildi.
	 Üyelerimizden	 Vecihi	 ENSELİ	 ve	 Turan	
TÜRKMEN	SMM	sorunları	üzerine	görüş	belirte-
rek,	proje	ve	belge	ücretlerinin	yeniden	görü-
şülmesi	ve	düzenlenmesini	talep	ettiklerini	be-
lirtti.
	 19	Ocak	2014	tarihinde	yapılan	seçimlerde	
142	oy	kullanılmış	olup;	Şube	Yönetim	Kurulu,	
Şube	Denetçileri	ve	Oda	Genel	Kurulu	Delege-
leri	seçildi.

Yönetim Kurulumuzca ele alınan ve uygula-
maya konulan konular;

• 15 Şubat 2014-	Şubemizde,	Şube	Koordinas-
yon	Toplantısı	ve	Danışma	Kurulu	Toplantısı	ya-
pılmıştır.	15.	Dönem	Çalışma	Programı	belirle-
nerek	 aşağıda	 belirtilen	 ilkeler	 doğrultusunda	
dönemsel	 çalışmaların	 yürütülmesi	 benimsen-
miştir.

 Çalışma Anlayışımız; 

	 TMMOB	ve	EMO	geleneğine	saygılı	bir	 şe-
kilde	 değerleriyle,	 çözümlerin	 üretilmesine	
yönelik	üyeleriyle,	geleceğine	güvenle	bakmak	
için	gençleriyle,	hizmetleri	hızla	yürütmek	için	
personeliyle	 birlikte	 uyum	 içinde	 çalışmayı	
yöntem	olarak	belirleyeceğiz.	
	 -	 Kendi	 içerisinde	 oluşan	 yeni	mühendis-
lik	alanları	 ile	giderek	genişleyen	örgütsel	ya-
pımızın,	meslek	 alanlarımızın	 ve	 üyelerimizin	
sorunlarına	ortak	bir	akıl	ile	yaklaşarak,	sadece	
seçilen	yönetim	kurulları	ile	sınırlı	olmayan	de-
mokratik	bir	çalışma	anlayışının	oluşmasını,
	 -	 Üyelerimizin	 mesleki	 gelişimleri	 için	
meslek	 içi	 eğitimlerin	 geliştirilerek	 sürdürül-
mesini,
	 -	Üyelerimizin	mesleki	ve	özlük	haklarının	
geliştirilmesini,
	 -	TMMOB	örgütlülüğünün	savunulmasını	ve	
güçlendirilmesini,	
	 -	 Başka	 bir	 enerji	mümkün	 inancıyla,	 bi-
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limsel	 verilere	 dayanarak	 enerji	 üretiminde	
her	 zaman	 doğru	 seçenekler	 olduğunu	 ortaya	
koyan,	 bütün	 meselenin	 enerji	 tüketiminin	
özendirilerek	 arttırılmasını	 değil,	 gereksinim	
üzerinden	planlayan	kamusal	bir	anlayışın	ya-
ratılarak	 çevreye	 uyumlu	 bir	 enerji	 politikası	
yaratılmasını,
	 -	 Çevrenin	 ve	 yaşamın	 korunmasında	 ye-
nilenebilir	 ve	 alternatif	 enerji	 kaynaklarının	
kullanılmasını	 ve	 bunları	 kullanırken	 de	 ithal	
ve	 ikameci	 anlayış	 yerine;	 ülke	 kaynaklarının	
kullanıldığı	ulusal	üretime	dayalı	bilimsel,	tek-
nolojik	ve	siyasal	girişimlerin	desteklenmesini,
	 -	Ulusal	ve	uluslararası	tekellerin	dayattığı	
nükleer	santrallere	karşı	yürütülen	mücadele-
nin	yükseltilerek	sürdürülmesini,
	 -	Ülke	kaynaklarının	değerlendirilmesinde,	
kamu	 çıkarlarının	 korunmasını	 ve	 ülkemiz	 in-
sanlarının	menfaatleri	 doğrultusunda	politika-
lar	güdülmesini,
	 -	Özgürlük,	insan	hakları	ve	emeğin	değe-
rinin	 savunulması	 için	 demokrasi	 mücadelesi	
içinde	yer	alınmasını,
	 -	 Düşünce,	 vicdan	 ve	 ifade	 özgürlüğünün	
savunulmasını,
	 -	Çalışanların	grevli,	toplu	sözleşmeli	sen-
dikal	hakkını	savunulmasını,
	 -	Cumhuriyet	devrimlerinin	kazanımlarına	
sahip	çıkılmasını,
	 -	Başta	enerji	alanı	olmak	üzere	tüm	özel-
leştirme	çalışmalarına	ve	uygulamalarına	karşı	
durularak	yeniden	kamusallık	bilincinin	gelişti-
rilmesini,
	 -	Savaşa	karşı	barışın	savunulmasını,
	 -	Üniversitelerin	özerkliğinin	savunulması-
nı,
	 -	Herkese	eşit,	parasız	eğitim	hakkının	sa-
vunulmasını	ilke	edinerek	yürüteceğiz.
	 Örgütsel	 yapımızı	 oluşturan	 tüm	 birimle-
rimiz	 ile	ortak	bir	 çalışma	anlayışı	 içerisinde;	
Odamız	 üyelerini	 bizlerle	 buluşturacak	 ve	 ör-
gütsel	 yapımızı	 güçlendirecek	 her	 olanağı	 ya-
ratmak	birinci	görevimiz	olacaktır.
 • 5-8 Şubat 2014-	Sinop,	Amasya,	Çorum	
ve	Ordu	Temsilciliklerimizde	ve	Şube	Merkezi-
mizde	SMM	Toplantıları	yapılmıştır.
 • 22 Şubat 2014-	Ankara’da	yapılan	TM-
MOB	42.	Dönem	4.	Danışma	Kurulu	Toplantısına	
Şube	Yönetim	Kurulu	Saymanı	Adnan	KORKMAZ	
ve	Şube	Denetçisi	Tarık	TARHAN	katılmıştır.
 • 22 Şubat 2014-	Şubemizde,	Üyemiz	Ruh-
sar	KAZAK’ın	sunumu	ile	“Mühendislikte	Kadın”	
konulu	Seminer	yapılmıştır.
 • 7 Mart 2014-	Samsun’da	Nükleer	Gerçe-
ği!	Paneli	yapılmıştır.
 • 8 Mart 2014-	 Sinop’ta	 yapılan	 Nükle-

er	Santraller	ve	Fukuşima	Söyleşisi	ve	09	Mart	
2014-	yine	Sinop’ta	yapılan	Nükleer	Kongre’ye	
geniş	katılım	sağlanmıştır.
 • 15 Mart 2014-	Ankara’da	 yapılan	 SMM	
Daimi	Komisyon	Toplantısına	Mustafa	ÖZMETİN	
ve	Tamer	BİLAL	katılmıştır.
 • 15 Mart 2014-	Ankara’da	yapılan	Yönet-
melikler	Komisyonu	Toplantısına	Adnan	KORK-
MAZ,	Metin	TELATAR	ve	Muammer	ÖZDEMİR	ka-
tılmıştır.
 • 19-22 Mart 2014-	 İstanbul’da	 yapılan	
WIN	Fuarı	 için	Üyelerimize	ve	EMO-Genç	Üye-
lerimize	 yönelik	 olarak	 İstanbul’a	 gidiş-dönüş	
organizasyonunun	yapılmıştır.

 • 22 Mart 2014-	Ankara’da	yapılan	Koor-
dinasyon	Kurulu	toplantısına	Şube	Yönetim	Ku-
rulu	Başkanı	Mehmet	ÖZDAĞ	ve	Şube	Yönetim	
Kurulu	Üyesi	Hasan	KABLAN	katılmıştır.
 • 5 Nisan 2014-	Ankara’da	 yapılan	 Türk	
Enerji	Milli	Komitesi	Toplantısı	ve	Genel	Kurul	
Hazırlık	 toplantısına	Mehmet	ÖZDAĞ	katılmış-
tır.
 • 5 Nisan 2014- Ankara’da	yapılan	Ener-
ji	Çalışma	Grubu	Toplantısına	Ali	Fikret	ERGÜN	
katılmıştır.
 • 12 Nisan 2014- Ankara’da	yapılan	Genel	
Kurul	Hazırlık	Toplantısına	Mehmet	ÖZDAĞ	ka-
tılmıştır.
 • 18-19-20 Nisan 2014-	Ankara’da	 yapı-
lan	Merkez	Genel	Kuruluna	Şube	Delegelerimiz	
ve	ayrıca	Tamer	BİLAL	ve	Esma	UZER	KARDAŞ	
tarafından	katılım	sağlanmıştır.
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 •  26 Nisan 2014-	Sinop’ta	yapılan	Nükleer	
Karşıtı	 Mitinge	 Şubemiz	 ve	 Temsilciliklerimizden	
katılım	sağlanmıştır.
 • 11 Mayıs 2014-	 Ankara’da	 yapılan	 EMO	
Genç	 Komisyon	 Toplantısına	 Ondokuz	 Mayıs	 Üni-
versitesi	 Elektrik-Elektronik	Mühendisliği	 Bölümü	
EMO	Genç	Temsilcimiz	Mustafa	ULAŞ	katılmıştır.
 • 29 Mayıs 2014-	Atakum	Kent	Konseyi	Genel	
Kuruluna	Adnan	KORKMAZ	katılmıştır.
 • 30 Mayıs 2014-01 Haziran 2014-	 Anka-
ra’da	yapılan	TMMOB	43.	Olağan	Genel	Kuruluna	
Mehmet	ÖZDAĞ	ve	Adnan	KORKMAZ	katılmıştır.
 • 7 Haziran 2014-	 Ankara’da	 yapılan	 44.	
Dönem	1.	Koordinasyon	Toplantısına	Mehmet	ÖZ-
DAĞ,	Adnan	KORKMAZ	ve	Tamer	BİLAL	katılmıştır.
	 • 21 Haziran 2014-	Ankara’da	 yapılan	 İşçi	
Sağlığı	ve	Güvenliği	Komisyonu	ve	Test,	Ölçüm	ve	
Teknik	 Yönetmelikler	 Komisyonu	 Toplantılarına	
Hasan	KABLAN	katılmıştır.
 • 27 Haziran 2014- Ankara’da	yapılan	MİSEM	
Daimi	Komisyonu	Toplantısına	Muammer	ÖZDEMİR	
katılmıştır.
 • 28 Haziran 2014-	Ankara’da	yapılan	Oda	
Etkinlikleri	Komisyonu	Toplantısına	Tarık	TARHAN	
katılmıştır.
 • 28 Haziran 2014-	Ankara’da	yapılan	Kadın	
Komisyonu	Toplantısına	Ruhsar	KAZAK	katılmıştır.
 • 20 Temmuz 2014-	NKP	tarafından	düzen-
lenecek	Soner-Öner-Güneş	anma	etkinliğine	katı-
lım	sağlanmıştır.
 • 30 Ağustos 2014-	Şubemiz	Olağan	Denetle-
mesi,	Denetleme	Kurulu	Üyeleri	Giyasi	GÜNGÖR,	
Hamit	 Yılmaz	 KARA	 ve	 Denetleme	 Kurulu	 Yedek	
Üyesi	Serhat	BOZTAŞ`ın	katılımları	ile	gerçekleş-
tirilmiştir.
 • 13 Eylül 2014-	Ankara’da	yapılan	Elektro-
nik	MEDAK	Komisyon	Toplantısına	Mehmet	ÖZDAĞ	
katılmıştır.
 • 20 Eylül 2014- Ankara’da	yapılan	TMMOB	
Danışma	 Kurulu	 Toplantısına	 Mehmet	 ÖZDAĞ	 ve	
Adnan	KORKMAZ	katılmıştır.
 • 20 Eylül 2014-	Ankara’da	yapılan	SMM	Da-
imi	Komisyonu	Toplantısına	Mustafa	ÖZMETİN	ka-
tılmıştır.
 • 27 Eylül 2014-	Ankara’da	yapılan	TMMOB	
10.	Enerji	Sempozyumu	Düzenleme	Kurulu	Toplan-
tısına	Mehmet	ÖZDAĞ	katılmıştır.
 • 27 Eylül 2014-	Ankara’da	yapılan	Türkiye	
Kömür	Santralları	Konusunun	İncelenmesi	Alt	Ça-
lışma	Grubu	Toplantısına	İlker	CEYLAN	katılmıştır.
 • 11 Ekim 2014-	Ankara’da	yapılan	EMO	44.	
Dönem	2.	Koordinasyon	Toplantısına	Mehmet	ÖZ-
DAĞ	ve	Adnan	KORKMAZ’ın	katılmıştır.
 • 14 Kasım 2014-	Amasya	ve	Çorum	İl	Tem-
silcilikleri	Denetlemeleri	yapılmıştır.
 • 14 Kasım 2014-	Amasya	Üniversitesi	Tek-
noloji	Fakültesi	Elektrik	Elektronik	Bölümü	Öğren-
cileri	ile	Tanışma	Toplantısı	yapılmıştır.
 • 15 Kasım 2014-	Ankara’da	yapılan	Başkan-
lar	Toplantısına	Adnan	KORKMAZ	katılmıştır.

 • 21 Kasım 2014-	Sinop	İl	Temsilciliği	Denet-
lemesi	yapılmıştır.
 • 20 Aralık 2014-	Ankara’da	yapılan	Enerji	
Çalışma	Grubu	Toplantısına	İlker	CEYLAN	ve	Aynur	
DOĞDAŞ	AGİT	katılım	sağlamıştır.
 • 29 Ocak 2015-	Sinop	İl	Temsilciliği	Geniş-
letilmiş	Üye	Toplantısına	Mehmet	ÖZDAĞ,	Adnan	
KORKMAZ,	İlker	CEYLAN	ve	Emin	Arif	ÖZKESEN	ka-
tılmıştır.
 • 31 Ocak 2015-	Ankara’da	yapılan	EMO	Mer-
kez	Danışma	Kurulu	Toplantısına	Mehmet	ÖZDAĞ,	
Adnan	KORKMAZ	ve	Tarık	TARHAN	katılmıştır.
 • 4 – 5 Nisan 2015-	Ankara’da	 yapılan	 44.	
Dönem	3.	Koordinasyon	Kurulu	Toplantısına	Meh-
met	ÖZDAĞ	katılmıştır.
 • 4 Nisan 2015-	Ankara’da	yapılan	İşçi	Sağ-
lığı	 ve	 Güvenliği	 Komisyonu	 Toplantısına	 Hasan	
KABLAN	katılmıştır.
  • 9 Mayıs 2015-	Ankara’da	yapılan	İşçi	Sağ-
lığı	 ve	 Güvenliği	 Komisyonu	 Toplantısına	 Hasan	
KABLAN	katılmıştır.
 • 28-30 Mayıs 2015- T.C.	Maltepe	Belediyesi	
Türkan	Saylan	Kültür	Merkezinde	yapılan	5.	Ulus-
lararası	 %100	 Yenilenebilir	 Enerji	 Konferansı’na	
Mehmet	ÖZDAĞ	katılmıştır.
 • 4-6 Haziran 2015-	 Kocaeli’de	 yapılan	 6.	
Enerji	Verimliliği	ve	Kalitesi	Sempozyumu’na	Meh-
met	ÖZDAĞ	ve	Adnan	KORKMAZ	katılmıştır.
 • 20 Haziran 2015-	Ankara’da	 yapılan	 İşçi	
Sağlığı	ve	Güvenliği	Komisyonu	Toplantısına	Hasan	
KABLAN	katılmıştır.
 • 27 Haziran 2015-	Ankara’da	yapılan	Say-
manlar	Toplantısına	Adnan	KORKMAZ	katılmıştır.
 • 22 Ağustos 2015-	Ankara’da	yapılan	SMM	
Daimi	Komisyonu	Toplantısına	Tamer	BİLAL	katıl-
mıştır.
	 • 2-3-4-5 Eylül 2015-	 İzmir’de	 yapılan	Mİ-
SEM	Güneş	Enerjisi	Tesisatı	Eğitimine	Mehmet	ÖZ-
DAĞ	katılmıştır.
 • 12-13 Eylül 2015-	Bursa’da	yapılan	44.	Dn.	
4.	Koordinasyon	Kurulu	Toplantısına	Mehmet	ÖZ-
DAĞ	ve	Adnan	KORKMAZ	katılmıştır.
 • 6 Ekim 2015-	 Ankara’da	 yapılan	 Enerji	
Sempozyumu	 Yürütme	 Kurulu	 Toplantısına	 Meh-
met	ÖZDAĞ	katılmıştır.
 • 8 – 10 Ekim 2015-	İzmir’de	yapılan	Rüzgar	
Enerjisi	 Sempozyumuna	Mehmet	ÖZDAĞ	 ve	 Suat	
YILMAZ	katılmıştır.
 • 15 – 16 Ekim 2015-	Adana’da	yapılan	Yeni-
lenebilir	Enerji	Kaynakları	 Sempozyumu’na	Meh-
met	ÖZDAĞ	katılmıştır.
 • 19-21 Kasım 2015-	 İstanbul’da	 yapılan	
EEMKON	 –	 Elektrik	 Elektronik	Mühendisliği	 Kong-
resi’ne	Mehmet	ÖZDAĞ	ve	Adnan	KORKMAZ	katıl-
mıştır.
 • 26-28 Kasım 2015-	Bursa’da	yapılan	ELE-
CO	2015	Elektrik	-	Elektronik	-	Bilgisayar	Mühen-
disliği	 Sempozyumu	 ve	 Fuarına	 Mehmet	 ÖZDAĞ	
katılmıştır.
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2.3. ŞuBE GÜNCEMİz

• 22 Şubat 2014-	tarihinde	Şubemizde	Üyemiz	
Ruhsar	 KAZAK	 tarafından;	 Toplumsal	 Rollerimiz	
ve	 Kimliklerimiz,	 Kadınların	 Mühendislik	 Eğitimi	
Önündeki	 Engeller	 gibi	 konuların	 tartışıldığı	 `Mü-
hendislikte	Kadın`konulu	seminer	yapıldı.

•18-19 Nisan 2014 -	Elektrik	Mühendisleri	Oda-
sı	(EMO)	44.	Olağan	Genel	Kurulu	Kocatepe	Kültür	
Merkezi`nde	 gerçekleştirildi.	 Genel	 Kurula	 Şube-
miz	18	Delegesi	ve	2	Doğal	Delegesi	ile	katılım	sağ-
landı.
• 8 Mayıs 2014-	Yönetim	Kurulu	Yazmanımız	Mu-
rat	 KARDAŞ	 tarafından	 Samsun	 SES	 Okullarında	
Meslek	Tanıtımı	Eğitimi	yapıldı.	

• 19 Mayıs 2014- 19	 Mayıs	 etkinlikleri	 kapsa-
mında	birçok	sivil	toplum	örgütü	ve	halkın	katılım-
ları	ile	yürüyüşe	katılım	sağlandı.	

• 30 Ağustos 2014 -	Şubemiz	Olağan	Denetle-
mesi	gerçekleştirildi.

• 23 Kasım 2014 -	Şubemiz	Olağan	Denetlemesi	
gerçekleştirildi.

• 27 Aralık 2014 - Konuşmacı	olarak	Üyemiz	Ab-
dullah	SEZGİN‘in	katıldığı	`FOTOĞRAFTA	HAREKET	
ETKİSİ`	konulu	Fotoğraf	Gösterimi	Şubemiz	Konfe-
rans	Salonunda	yapıldı.

• 10 Ocak 2015-	 Elektrik	 Mühendisleri	 Odası	
(EMO)	Yönetim	Kurulu	ve	EMO	Samsun	Şube	Yöne-
tim	Kurulu	Samsun’da	toplandı.	EMO	Yönetim	Ku-
rulu	 Başkanı	Hüseyin	Yeşil,	 Başkan	Yardımcısı	 Ba-
hadır	Acar,	Yazmanı	Hüseyin	Önder,	Saymanı	İrfan	
Şenlik	 ve	 Yönetim	 Kurulu	 üyeleri	 İbrahim	 Aksöz,	
Erdal	 Apaçık	 ile	 Abdullah	 Büyükışıklar,	 EMO	 Oda	
Müdürü	 Emre	 Metin,	 EMO	 Samsun	 Şube	 Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Mehmet	Özdağ,	Başkan	Yardımcısı	
İlker	Ceylan,	Yazmanı	Murat	Kardaş,	 Saymanı	Ad-
nan	Korkmaz,	Yönetim	Kurulu	üyeleri	Hasan	Kablan	
ve	Aynur	Doğdaş	Agit	katıldı.

• 10 Ocak 2015- Hazırlıkları	süren	Torba	Yasa-
nın	SMM	üyelerimiz	üzerindeki	olumsuz	etkilerinin	
anlatıldığı	 bilgilendirme	 toplantısı,	 EMO	 Genel	
Merkez	ve	Şube	Yönetim	Kurulu	Üyeleri,	diğer	mes-
lek	odaları	Kurulu	Üyeleri,	Serbest	çalışan	üyelerin	
katılımıyla	Şubemizde	yapıldı.

•  30 Mayıs 2015-	Şubemiz	Olağan	Denetleme-
si,	Denetleme	Kurulu	Başkanı	Giyasi	GÜNGÖR,	De-
netleme	Kurulu	Üyeleri	E.	Atalay	TERCAN	ve	Yusuf	
GÜNDOĞAN`ın	katılımları	ile	gerçekleştirildi.	

• 3 Kasım 2015- 	Şubemiz	Olağan	Denetlemesi,	
Denetleme	Kurulu	Başkanı	Giyasi	GÜNGÖR,	Denet-
leme	Kurulu	Üyeleri	Serdar	ÇİFTCAN	ve	Yusuf	GÜN-
DOĞAN`ın	katılımları	ile	gerçekleştirildi.

• 12 Aralık 2015-	Samsun	Akademik	Elemanlar	
Derneği,	 Çağdaş	 Yaşamı	 Destekleme	 Derneği	 ve	
Şubemiz	tarafından	`Uygarlıklar	Kavşağında	Türki-
ye`	konulu	panel	şubemizde	yapıldı.	Prof.	Dr.	Yasin	
Ceylan	 (ODTÜ	Felsefe),	Prof.	Dr.	Ahmet	Rifat	 Şa-
hin	(OMÜ	Psikiyatri)	ve	Doç.	Dr.	Hasan	Aydın	(OMÜ	
Felsefe)`ın	konuşmacı	olarak	katıldığı	panele	geniş	
katılım	sağlandı.

2.4. MİSEM EğİTİMLERİ

• 22 Şubat 2014-	Şubemizde	Bilirkişilik/Kamu-
laştırma	Bilirkişiliği	Yetkilendirme	Belgesi	Yenileme	
Eğitimi	yapıldı.

• 22 Şubat 2014-	Şubemizde	Elektrik	Tesislerin-
de	 Topraklamalar	 Yetkilendirme	 Belgesi	 Yenileme	
Eğitimi	yapıldı.

• 22 Şubat 2014-	 Şubemizde	 Elektrik	 Yüksek	
Gerilim	Tesislerinde	İşletme	Sorumluluğu	Yetkilen-
dirme	Belgesi	Yenileme	Eğitimi	yapıldı.

• 5-6-7 Haziran 2014 -	Şubemizde	Elektrik	Yük-
sek	Gerilim	Tesislerinde	İşletme	Sorumluluğu	Eğiti-
mi	yapıldı.

• 7 Haziran 2014-	 Şubemizde	 Elektrik	 Yüksek	
Gerilim	Tesislerinde	İşletme	Sorumluluğu	Yetkilen-
dirme	Belgesi	Yenileme	Eğitimi	yapıldı.

• 9-10-11 Ekim 2014-	Şubemizde	Elektrik	Te-
sislerinde	Topraklamalar	Eğitimi	yapıldı.	
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• 10 Ekim 2014 -	Şubemizde	Elektrik	Tesislerin-
de	 Topraklamalar	 Yetkilendirme	 Belgesi	 Yenileme	
Eğitimi	yapıldı.

• 21-22-23 Aralık 2014 -	 Şubemizde	 MİSEM	
kapsamında	 YG	 Tesislerinde	 İşletme	 Sorumluluğu	
Eğitimi	yapıldı.	Musa	ÇEÇEN’in	anlatımıyla	yapılan	
eğitime	19	üyemiz	katılım	sağladı.

• 30 Nisan - 2 Mayıs 2015 -	Şubemizde	Enerji	
Kimlik	Belgesi	Uzmanı	Eğitimi	verildi.	Şubemiz	Mü-
dürü	Emin	Arif	ÖZKESEN	tarafından	verilen	eğitime	
üyelerimizin	haricinde	diğer	meslek	odası	üyelerin-
den	de	katılım	oldu.

• 17-18-19 Haziran 2015 -	 Şubemizde	 MİSEM	
kapsamında	 YG	 Tesislerinde	 İşletme	 Sorumluluğu	
Eğitimi	yapıldı.	Murat	ERARSLAN’ın	anlatımıyla	ya-
pılan	eğitime	12	üyemiz	katılım	sağladı.

• 9-10-11 Temmuz 2015 -	 Şubemizde	 MİSEM	
kapsamında	 Elektrik	 Tesislerinde	 Topraklamalar	
Eğitimi	yapıldı.	Hasan	AKTAŞ’ın	anlatımıyla	yapılan	
eğitime	15	üyemiz	katılım	sağladı.
 • 20-21-22 Kasım 2015 -	 Şubemizde	 MİSEM	
kapsamında	 Yüksek	 Gerilim	 Tesislerinde	 İşletme	
Sorumluluğu	Eğitimi	yapıldı.	Musa	ÇEÇEN’in	anla-
tımıyla	yapılan	eğitime	15	üyemiz	katılım	sağladı.

• 21 Kasım 2015 -		Şubemizde	MİSEM	kapsamın-
da	 YG	 Tesislerinde	 İşletme	 Sorumluluğu	 Yetkilen-
dirme	Belgesi	yenileme	eğitimi	yapıldı.

 2.5. MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME 
        PROGRAMI (MÜGEP) EğİTİMLERİ

• 1 Kasım 2014 -	Üyemiz	Umut	BOZ	tarafından	
“Telekomünikasyon	Altyapısında	DC	Enerji	Sistem-
leri	Tasarım	ve	Uygulamaları”	konulu	eğitim	veril-
di.	

• 8 Kasım 2014 - Üyemiz	Ali	İlker	KULAKSIZ	ta-
rafından	“Yangın	Algılama	ve	Uyarı	Sistemleri”	ko-
nulu	eğitim	verildi.

• 15 Kasım 2014 –	Türkiye	Rüzgar	Enerjisi	Birliği	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Mustafa	Serdar	ATASEVEN	
ve	 Bekir	 Turhan	 ÇORBACIOĞLU	 (ETKB	 Yenilenebi-
lir	Enerji	Genel	Müdürlüğü)	tarafından	“Türkiye’de	
Rüzgar	Enerjisi”konulu	eğitim	verildi.

• 22 Kasım 2014 - Üyemiz	 Mustafa	 KAYAHAN	
tarafından	 “Network	 ve	 IP	 Bilgisi”	 konulu	 eğitim	
verildi.

• 29 Kasım 2014 - Üyemiz	Hasan	AYDIN	tarafından	
“Türkiye’de	Karasal	Yayıncılık	Geçmişi	ve	Gelece-
ği”	konulu	eğitim	verildi.	

• 6 Mart 2015 -	Şubemiz	Mühendislik	Geliştirme	
Programı	(MÜGEP)	kapsamında	`JENERATÖR	VE	UY-
GULAMALARI`	konulu	eğitimi	Üyemiz	Murat	KÜÇÜK	
tarafından	verildi.
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 • 14 Mart 2015 - Şubemiz	 Mühendislik	 Geliş-
tirme	 Programı	 (MÜGEP)	 kapsamında	 `Ülkemizde	
Enerji	Üretimi	ve	Verimlilik`	konulu	eğitimi	Şube-
miz	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Mehmet	ÖZDAĞ	tara-
fından	verildi.

• 28 Mart 2015 -	Şubemiz	Mühendislik	Geliştir-
me	Programı	(MÜGEP)	kapsamında	`Mikro	Denetle-
yiciler	ve	PIC	Programlama`	konulu	eğitimi	Üyemiz	
Ahmet	AKYEL	tarafından	verildi.	Uygulamalı	yapı-
lan	eğitime	EMO	Genç	Üyelerimiz	katılım	sağladı.

• 8 Mayıs 2015 -	MÜGEP	Eğitimleri	kapsamında	
Türk	Philips	Ticaret	A.Ş	tarafından	`Aydınlatmada	
Enerji	Verimliliği	ve	LED	Aydınlatma`	konulu	eğitim	
verildi.

• 22 Mayıs 2015 -	MÜGEP	Eğitimleri	kapsamında	
Siemens	A.Ş	tarafından	`AC	Motor	Hız	Kontrol	Ci-
hazları`	konulu	eğitim	verildi.

• 5 Haziran 2015 -	MÜGEP	Eğitimleri	kapsamın-
da	 FLUKE	 ve	NETES	Mühendislik	 tarafından	 `Bina	
ve	Tesislerde	Elektriksel	Test	ve	Ölçüm	Yöntemle-
ri`	konulu	eğitim	verildi.

• 16 Ekim 2015 -	FINDER	Yangın	Güvenlik	Elekt-
ronik	Sistemler	firması	tarafından	`Yangın	Algılama	
ve	Güvenlik	Sistemleri`	konulu	seminer	yapıldı.

• 7 Kasım 2015 -	Üyemiz	Yusuf	İMAN	tarafından	
MÜGEP	Eğitimleri	kapsamında	“Fiber	Optik	Erişim	
Teknolojileri”	konulu	eğitim	verildi.
 • 14 Kasım 2015 -	 Üyemiz	 Cengiz	 TEPE	 tara-

fından	MÜGEP	Eğitimleri	kapsamında	“Kendin	Yap	
(Maker)	Hareketi	ve	Üç	Boyutlu	Yazıcı	Teknolojile-
ri”	konulu	eğitim	verildi.

• 21 Kasım 2015 -	Şubemiz	Mühendislik	Geliştir-
me	Programı	(MÜGEP)	kapsamında	`Güneş	Enerjisi	
Uygulamaları	 ve	 Yaşanan	 Sorunlar	 konulu	 eğitim	
Musa	ÇEÇEN	tarafından	verildi.	

• 26 Kasım 2015 -	Şubemiz	Mühendislik	Geliş-
tirme	Programı	(MÜGEP)	kapsamında	`Türkiye`nin	
Enerji	Görünümü	ve	Öneriler`	konulu	eğitim	Meh-
met	ÖZDAĞ	tarafından	verildi.	Eğitime	Çağdaş	He-
kimler	Grubu	tarafından	da	katılım	oldu.

 2.6. TMMOB, İKK VE 
               ODALARLA İLİŞKİLER

Sekreteryalığı	 Şubemiz	 tarafından	 yürütülen	
İKK	çalışmaları,	Şubemiz	Yönetim	Kurulu	Saymanı	
Adnan	KORKMAZ,	Başkanı	Mehmet	ÖZDAĞ	ve	Baş-
kan	Yardımcısı	 İlker	CEYLAN’ın	katılımları	 ile	ger-
çekleştirilmektedir.

• 3 Mart 2014 -	TMMOB	Samsun	 İl	 Koordinas-
yon	Kurulu	tarafından	Elektrik	Mühendisleri	Odası	
Samsun	Şubesinde	`İş	Cinayetlerine	Karşı	Mücadele	
Günü`	çerçevesinde	basın	açıklaması	yapıldı.
 • 7 Mart 2014 -	TMMOB	Samsun	İl	Koordinasyon	
Kurulu	 adına	 Elektrik	 Mühendisleri	 Odası	 Samsun	
Şubesi	 Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	Aynur	 DOĞDAŞ	AGİT	
tarafından	`8	Mart	Dünya	Emekçi	Kadınlar	Günü`	
çerçevesinde	basın	açıklaması	yapıldı.	
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• 28 Mart 2014-	 Haber	 Gazetesinin	 28	 Mart	
2014	Cuma	günkü	sayısının	11.	Sayfasında	yazılan	
“Günaydın’da	Birleştiler”	başlıklı	haberinde;	Çevre	
Mühendisleri	Odası	Samsun	Şubesi,	Elektrik	Mühen-
disleri	Odası	 Samsun	 Şubesi,	 Jeoloji	Mühendisleri	
Odası	 Samsun	 Şubesi,	 Maden	 Mühendisleri	 Odası	
Samsun	Şubesi,	Mimarlar	Odası	Samsun	Şubesi,	Şe-
hir	Plancıları	Odası	Samsun	Şubesi,	Ziraat	Mühen-
disleri	Odası	Samsun	Şubesi	Başkan	ve	Yöneticileri-
nin	katıldığı	belirtilmektedir.	Söz	konusu	haber	ile	
ilgili	TMMOB	Samsun	İl	Koordinasyon	Kurulu	olarak	
haberin	doğru	olmadığı	ile	ilgili	açıklama	yapıldı.

• 26 Nisan 2014-	 Türk	 Mimar	 ve	 Mühendisler	
Odaları	 Birliği	 Samsun	 Şubesi	 üyeleri,	 Eğitim	 Sen	
ve	birçok	sayıda	Sivil	Toplum	Kuruluşu	(STK)	tem-
silcisi,	 Atakum	 ilçesi	 Kurupelit	 mevkiinden	 Bafra	
Kızılırmak	Deltası’na	kadar	uzanacak	sahil	yolu	ça-
lışmalarını	protesto	etti.	Yol	çalışmalarının	sürdü-
rüldüğü	alana	giden	STK	temsilcileri,	çalışmaların	
doğal	sahil	alanını	yok	ettiğini	öne	sürerek,	çalış-
maların	 durdurulmasını	 talep	 etti.	 Eylemci	 grup	
adına	açıklamada	bulunan	Mimarlar	Odası	Samsun	
Şube	Başkanı	İshak	Memişoğlu,	“Sahilin	yok	edildi-
ğine	dikkat	çekmek	için	bu	eylemi	gerçekleştirdik.	
Mevcut	olan	doğal	kumsal	Samsun	Büyükşehir	Be-
lediyesi	tarafından	kayalarla	dolduruluyor.	Burada	
büyük	çapta	doğa	tahribatı	yapılıyor	“dedi.

• 1 Mayıs 2014-	Her	 yıl	 olduğu	 gibi	 bu	 yıl	 da,	
İşçi	ve	Emekçilerin	Birlik,	Dayanışma	ve	Mücadele	
günü	olan	1	Mayıs`ta	TMMOB	pankartının	arkasında	
alanlardaydık.

• 14 Mayıs 2014-	Sahil	yolu	dolgu	çalışmaları-
nın	 durdurulması	 için	 EMO	 ve	Mimarlar	Odası	 ta-
rafından	 Bölge	 İdari	mahkemesine	 dava	 açıldı	 ve	
akabinde	 Mahkeme	 önünde	 İKK	 tarafından	 basın	
açıklaması	yapıldı.						
  • 15 Mayıs 2014-	Soma’da	yaşanan	maden	fa-
ciası	 ile	 ilgili	TMMOB,	DİSK,	KESK,TTB	ve	TURK-İŞ	
ülke	çapında	ortak	eylem	kararı	aldı.	Emekçiler	ve	
emek	dostları	tüm	bileşenler	olarak	15	Mayıs	2014	
Perşembe	günü	saat	09:00	da	tüm	Türkiye’de	oldu-
ğu	gibi	tüm	iş	yerlerinde	3	dakikalık	saygı	duruşu	
yaparak	iş	bırakmaya	çağırıldı.	Eylem	kapsamında	
56’lar	DSİ	Bölge	Müdürlüğünün	önünde	toplanılıp,	
Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Müdürlüğü	önüne	siyah	
çelenk	 konulmak	 üzere	 yürüyüşe	 geçildi	 ve	 basın	
açıklaması	yapıldı.	

• 31 Mayıs 2014-	Gezi	Direnişinin	Yıldönümünde	
Emek	ve	Demokrasi	Güçleri	tarafından	DSİ	(56lar)	
Bölge	Müdürlüğü	önünden	Uğur	Mumcu	Parkına	yü-
rünerek	Basın	Açıklaması,	Şiir	Dinletisi	ve	Sineviz-
yon	Gösterimi	yapıldı.

• 5 Haziran 2014– Uğur	Mumcu	Parkında		Dünya	
Çevre		Günü	çerçevesinde	TMMOB	Samsun	İKK	tara-
fından	basın	açıklaması	yapıldı.

• 12 Haziran 2014-	 Sahil	 yolu	 çalışmalarının	
kıyı	kanununa	aykırı	olduğu	ve	yapılan	plan	değişik-
liklerinin	hukuksuz	olduğu	gerekçesiyle	İKK	Sekre-
terliği	tarafından	Büyükşehir	Belediye	Başkanlığına	
itiraz	dilekçesi	verildi.

• 12 Haziran 2014-	 Son	 günlerde	 Ülkemizde	
çatışma	 ortamının	 yaratıldığı,	 provokasyon	 faali-
yetlerinin	artığı	,	huzur	ve	barışı	bozucu	girişimle-
rin	arttığı	bu	dönemde	barışa	çağrı	amacıyla	DİSK	
-	TMMOB-KESK	bileşenleri	tarafından	basın	açıkla-
ması	yapıldı.

• 19 Haziran 2014- Atakum’da	bulunan	Tarım	
Meslek	Lisesi’nin	yıkılması	ve	alanda	bulunan	ağaç-
ların	kesilmesi	suretiyle	yerine	AVM+CAMİ	yapılma-
sı	 yönünde	Belediyelerce	meclis	 kararı	 alınmıştır.	
Yine	söz	konusu	okulun	Tekkeköy-Gelemen	mevkii-
ne	nakledilerek	eğitim	öğretimin	burada	yapılması	
düşünülmektedir.	 Özellikle	 ilimiz	merkezinde	 bu-
lunan	 okulların	 şehir	 dışında	 tek	 bir	 alana	 topla-
nılması	 gibi	 bir	 rant	projesinin	 hayata	 geçirilmek	
istendiği	 duyumlarımızdandır.	 Düşünülen	 bu	 pro-
jenin	de	hayata	geçmesini	 engellemek	 için	Tarım	
Meslek	 Lisesi	 Projesine	 daha	 fazla	 tepki	 koymak	
için	Büyükşehir	belediyesinin	önünde	basın	açıkla-
ması	ve	oturma	eylemi	yapıldı.

• 1 Eylül 2014- Dünya	Barış	Günü	nedeniyle	TM-
MOB,	KESK	ve	DİSK	bileşenleri	 tarafından	birlikte	
yürüyüş	ve	basın	açıklaması	yapıldı.

• 19 Eylül 2014- Samsun	İKK	olarak;	Mühendis,	
Mimar,	Şehir	Plancıları	Dayanışma	Günü	nedeniyle	
kitlesel	basın	açıklaması	yapıldı.

• 2 Ekim 2014-	Meclis	Genel	Kuruluna	“Suriye	
Tezkeresi’ni”	 getirmesine	 karşı	 KESK-DİSK-TMMOB	
olarak,	 “AKP	Hükümetinin	 ‘IŞİDE	Destek	Tezkere-
sine’	Hayır!”	şiarı	 ile	yürüyüş	ve	basın	açıklaması	
yapıldı.

• 14 Ocak 2015-	TMMOB‘nin	bilirkişi	ön	incele-
mesiyle	Akkuyu	Nükleer	Santral	Çevresel	Etki	De-
ğerlendirme	Raporu‘nda	sahte	imza	kullanıldığının	
belirlenmesi	üzerine	Samsun	Nükleer	Karşıtı	Plat-
form	konuya	ilişkin	bir	basın	açıklaması	yaptı.	

• 7 Ocak 2015, 15 Ocak 2015 ve 22 Ocak 2015 
- TMMOB`yi	etkisizleştirmek	için	hazırlanan	torba	
yasaya	karşı,	TMMOB	Samsun	İl	Koordinasyon	Kuru-
lu	olarak;		basın	açıklaması	yapıldı.

• 25 Ocak 2015-	 Uğur	 Mumcu	 21.	 Adalet	 ve	
Özgürlük	Haftası	Etkinlikleri	kapsamında,	Elektrik	
Mühendisleri	Odası	Samsun	Şubesi	ve	Çağdaş	Yaşa-
mı	Destekleme	Derneği	Samsun	Şubesi	 tarafından	
`Gazetecilik	ve	Siyaset`	konulu	konferans	düzen-
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lendi.	Konuşmacı	olarak	gazeteci	Nazım	ALPMAN‘ın	
katıldığı	 konferansta	 açılış	 konuşmalarını	 Çağdaş	
Yaşamı	Destekleme	Derneği	Samsun	Şubesi	Başkanı	
Yaşar	SEZEN	ve	Elektrik	Mühendisleri	Odası	Samsun	
Şubesi	Başkanı	Mehmet	ÖZDAĞ	yaptı.

• 5 Şubat 2015 -	Mimarlar	Odası	Ankara	Şubesi,	
Mimarlar	Odası	Samsun	Şubesi	ve	TMMOB	Samsun	
İl	 Koordinasyon	 Kurulu	 olarak	 Şubemiz	 Konferans	
Salonunda	`Atatürk	Orman	Çiftliği,	Kaçak	Saray	ve	
Kent	Mücadelesi`	konulu	Panel	düzenlendi.	Pane-
lin	açılış	konuşmasını	Mimarlar	Odası	Samsun	Şube	
Başkanı	 İshak	MEMİŞOĞLU	yaptı.	Moderatörlüğünü	
Şubemiz	Başkanı	Mehmet	ÖZDAĞ`ın	yaptığı	panele	
konuşmacı	olarak	Tezcan	KARAKUŞ	CANDAN(Mimar-
lar	Odası	Ankara	Şube	Başkanı)	ve	Gökçe	BOLAT(Mi-
marlar	Odası	Ankara	Şube	Avukatı)	katıldı.

• 12 Şubat 2015 -	 TMMOB	 üyelerinin	 TMMOB	
Yasası	değişikliğine	karşı	Ankara’ya	yürüyüşünde	3.	
gününde	Karadeniz	Yürüyüş	Kolu	Karşılandı.	Ülke-
mizi,	 halkımızı,	 mesleğimizi,	 kentlerimizi,	 kırsal	
alanlarımızı,	doğal	ve	tarihi	varlıklarımızı	sahiple-
niyoruz	diyerek;	Vahşi	kapitalizmin	kâr	hırsıyla	tüm	
insani	ve	doğal	değerleri	tahrip	edenlere	karşı,	bi-
limin,	tekniğin,	mesleki	ve	toplumsal	sorumluluk-
larımızın	 bir	 gereği	 olarak	 yürüyor	 ve	 mücadele	
ediyoruz.
 • 12 Şubat 2015 - Doğu-Orta	Karadeniz	yürüyüş	
kolunun	Samsun	ayağı	Öğretmenevinde	toplanarak	
meşalelerle,	 dövizlerle	 yürüyüşüne	 başlamış	 ve	
Çiftlik	Akbank	önünde	basın	açıklaması	yapılmıştır.

 • 14 Şubat 2015 - AKP	iktidarının	çıkarmak	is-
tediği	 torba	 yasa	 ile	 parçalayıp	 etkisizleştirmeye	
çalıştığı	 TMMOB,	 2	 aydır	 sürdürdüğü	 kampanya-
nın	ardından	9	Şubat’ta	Türkiye’nin	4	bir	yanında	
başlattığı	yürüyüşleri	Ankara’da	Olağanüstü	Genel	
Kurul	 ile	 taçlandırdı.	TMMOB	Türkiye’nin	dört	bir	
yanından	gelen	üyeleri	ve	yaşam	alanlarına	 sahip	
çıkan	yurttaşlardan	aldığı	 güçle	 teslim	olmayaca-

ğını	sokaklarda	haykırdı.	Sloganlar,	alkışlar,	ıslıklar	
eşliğinde	yürüyen	binlerce	TMMOB	üyesi	ve	TMMOB	
dostu	 katılımcılar,	 Güvenpark’ta	 Milli	 Müdafaa	
Caddesi’nde	AKP’nin	müdahalesine	karşı	tek	yürek	
olup,	TMMOB	Olağanüstü	Genel	Kurul	sonuç	bildir-
gesini	okudular.

• 24 Şubat 2015 -	 İç	 Güvenlik	 Yasa	 Tasarısına	
Karşı	 TMMOB-KESK-DİSK	 olarak	 Çiftlik	 EğitimSen	
önünde	kurulan	kürsüde	TMMOB	Samsun	İl	Koordi-
nasyon	Kurulu	Sekreterimiz	Adnan	KORKMAZ	görüş-
lerini	paylaştı.

•  3 Mart 2015 - 3	Mart	1992	tarihinde	Zongul-
dak	Kozlu‘da	yaşanan	ve	263	madencinin	yaşamını	
yitirdiği	facianın	yıldönümü	TMMOB	tarafından,	`İş	
Cinayetlerine	 Karşı	Mücadele	Günü`	 olarak	 kabul	
edilmiştir.	Bu	nedenle	TMMOB	Samsun	İl	Koordinas-
yon	Kurulu,	DİSK	ve	KESK	olarak	basın	açıklaması	
yapıldı.
 • 7 Mart 2015 -	8	Mart	Dünya	Kadınlar	Günü	ne-
deniyle	TMMOB	Samsun	İl	Koordinasyon	Kurulu	ola-
rak	Şubemizde	basın	açıklaması	yapıldı.

 • 1 Mayıs 2015 -	Emekçilerin	uluslararası	birlik,	
mücadele,	dayanışma	günü	olan	1	Mayıs’ta	TMMOB	
pankartının	arkasında	üyelerimiz	ve	EMO	Gençleri-
miz	ile	birlikte	alanlardaydık.	
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• 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	yapıldı.	

• 22 Temmuz 2015 -	Samsun	Emek	ve	Demokra-
si	Güçleri,	20	Temmuzda	Suruç`ta	katledilen	genç-
ler	için	yürüyüş	düzenledi.

• 19 Eylül 2015 -	Mühendis,	Mimar,	Şehir	Plan-
cıları	Dayanışma	Gününde	TMMOB	Samsun	İl	Koor-
dinasyon	Kurulu	adına	Adnan	KORKMAZ	tarafından	
“Savaşa	 Hayır	 Barış	 Hemen	 Şimdi”	 temalı	 basın	
açıklaması	yapıldı.	
 • 7 Ekim 2015 -	 TMMOB-KESK-DİSK	 Bileşenleri	
olarak	`Savaşa	İnat,	Barış	Hemen	Şimdi`	temasıyla	
10	Ekimdeki	Ankara	mitingine	çağrı	amacıyla	Basın	
açıklaması	yapıldı.

• 10 Ekim 2015 -	KESK	,	TMMOB	ve	DİSK	Samsun	
Temsilcileri	 düzenledikleri	 ortak	 bir	 eylemle	 An-
kara`daki	 saldırıyı	 kınadı.	KESK	 ,	TMMOB	ve	DİSK	
adına	basın	açıklaması	yapan	SES	Samsun	Şube	Baş-
kanı	 Süleyman	Bal,	 bu	 katliamı	 gerçekleştiren	 ve	
gerekli	zemini	hazırlayanların	tarih	önünde	hesap	
vereceklerini	söyledi.

• Üzgünüz,	Öfkeliyiz,	Yastayız	ve	İsyandayız!	de-
mek	için	TMMOB-KESK-DİSK	olarak;	

11 Ekim 2015 -	Eğitim-Sen	önünde	basın	açıkla-
ması	ve	oturma	eylemi,

12 Ekim 2015 -	DSİ	önünde	Bulvar	AVM	önüne	
Yürüyüş	ve	Basın	açıklaması,	

13 Ekim 2015 - Eğitim-Sen	önünde	basın	açık-
laması,	olmak	üzere	bir	dizi	eylem	ve	etkinlik	dü-
zenlendi.

• 17 Ekim 2015 -	10	Ekim	Emek,	Barış	ve	De-
mokrasi	 Mitingine	 yönelik	 bombalı	 saldırıda	 kay-
bettiğimiz	çok	sayıda	arkadaşımız,	kardeşimiz,	ca-
nımız,	 dostumuz,	 sevdiklerimiz	 için	 Samsun	 Uğur	
Mumcu	parkında	anma	töreni	düzenlendi.	

MÜHENDİSLİK	MİMARLIK	HAFTASI
ETKİNLİKLERİ

Mühendislik	 Mimarlık	
Haftası	 Etkinlikleri	 açılış	
konuşmasını	 TMMOB	 Sam-
sun	 İl	 Koordinasyon	 Kurulu	
Sekreteri	 Adnan	 KORKMAZ	
yaptı.

Adnan	 KORKMAZ	 konuş-
masında;

“6235	sayılı	Türk	Mühen-
dis	 ve	 Mimar	 Odaları	 Birli-
ği	 Kanunu	 27	Ocak	 1954	 tarihinde	Türkiye	 Büyük	
Millet	 Meclisi’nde	 kabul	 edilmiş	 ve	 4	 Şubat	 1954	
tarih	ve	8265	sayılı	Resmi	Gazete’de	yayımlanarak	
yürürlüğe	 girmiştir.	 TMMOB	 1.Genel	 Kurulu	 18-22	
Ekim	1954	tarihleri	arasında	toplanmıştır.

TMMOB	şimdi	60.	yılını	kutluyor.
60	 yıllık	 serüvenimizde	 örgütümüz	 için	 büyük	

emek	harcayan,	şimdi	aramızda	olmayan	tüm	de-
ğerlerimizi	ve	sevgili	Başkanımız	Teoman	ÖZTÜRK’ü	
sevgi	ve	saygıyla	anıyoruz.

TMMOB	 60.	 yılında	 da	 onurlu	 yürüyüşüne,	 dik	
duruşuna	devam	ediyor.

Herkes	biliyor;
TMMOB	ve	bağlı	Odaları,	60.	yılında	da	aklın	ve	

bilimin	yol	göstericiliğinde;	anayasal	ve	uluslarara-
sı	 sözleşmelerle	 tariflenmiş	 sanayi,	 işçi	 sağlığı	 ve	
iş	güvenliği,	 inşaat	ve	yapı	denetimi,	enerji,	ma-
dencilik,	tarım,	gıda,	orman,	su	kaynakları,	çevre,	
kentleşme	barınma	hakkı	vb.	konularda	mühendis-
lik,	mimarlık,	şehir	plancılığının	gerektirdiği	mes-
leki	 denetim,	 bilimsel-teknik	 kriterler	 ve	 çağdaş	
toplumsal	 gereklilikler	 doğrultusunda	 emekten,	
halktan,	 ülkemizden,	 meslek-meslektaş	 çıkarla-
rından	yana	bütünlük	içindeki	çalışmalarına,	önü-
müze	 çıkarılan	 tüm	 engellere	 rağmen	 kararlılıkla	
devam	etmektedir.

TMMOB	geçmişte	olduğu	gibi	60.	yılında	da	“Ül-
kede	Barış,	Dünyada	Barış”	anlayışıyla	ülkemizde,	
Suriye,	Ortadoğu,	Kuzey	Afrika	ve	Dünya’da	savaşa	
karşı	barışı,	halkların	kardeşliğini,	bir	arada	özgür,	
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eşit	yaşamı	savunmaya	ve	emperyalizmin	yeni	stra-
tejileri	 karşısında	 bağımsız	 Türkiye	 mücadelesini	
büyütmeye	devam	etmektedir.

TMMOB,	60.	yılında	da	mühendislerin,	mimarla-
rın,	şehir	plancılarının	sorunlarının	halkın	sorunla-
rından	ayrı	tutulmayacağı,	sorunlarının	çözümünün	
büyük	 ölçüde	 emekçi	 sınıfların	 sorunlarının	 çözü-
münde	yattığı	gerçeğini	 ifade	etmektedir.	Bu	 ifa-
de	gereği,	TMMOB,	kendi	meslek	alanları	 ile	 ilgili	
olarak	ülkemizdeki	siyasal	sistemi	tüm	yönleri	 ile	
sergilemeye	 çalışmakta;	 emekten,	 demokrasiden	
yana	olanlarla	ortak	mücadele	etmektedir.

TMMOB,	60.	yılında	da	kadına	yönelik	şiddetin	
önlenmesi,	yaşamın	içinde	hak	ettiği	yerin	kazan-
dırılması	için,	söylemini	“toplumsal	cinsiyet	eşitli-
ği”	temelinde	oluşturarak	kamuoyuyla	paylaşmak-
tadır.	TMMOB	“Kadın,	erkek	omuz	omuza	yaşamın	
her	 alanında”	 sözü	 ile	 “Kadınlar	 örgütlü,	 TMMOB	
daha	güçlü”	sözünü	60.	yılında	da	yüksek	sesle	söy-
lemeye	devam	etmektedir.

TMMOB	60.	yılında	da;	meslek	sorunlarının	ülke	
sorunlarından	 ayrılmazlığı	 ilkesinden	 hareketle,	
emek	 ve	 demokrasi	 güçleriyle	 birlikte,	 bağımsız-
lık,	 eşitlik,	 demokrasi	 ve	 özgürlük	 mücadelesini	
sürdürmeye,	 siyasi	 iktidarın	 tüm	 anti	 demokratik	
uygulamalarına	karşı	durmaya,	bunları	deşifre	et-
meye,	her	türlü	saldırı	karşısında	dik	durmaya	de-
vam	etmektedir.

TMMOB	60.	yılında	da;	karanlığa	karşı	aydınlığa;	
baskıcı,	otoriter	yönetim	anlayışına	karşı	özgürlük	
ve	demokrasiye;	ırkçı	ve	milliyetçi	anlayışın	besle-
diği	linç	kültürüne	karşı	bir	arada	kardeşçe	ve	barış	
içinde	 yaşama;	 her	 şeyin	 para-kâr	 olduğu	 piyasa	
anlayışına	 karşı	 eşitliğe,	 emekçi	 sınıfların	 haklar	
mücadelesine,	 işsizlik,	 yoksulluk	 ve	 yolsuzlukla	
mücadele	 taleplerine	 sahip	 çıkmaktadır.	 TMMOB,	
60.	 yılında	 da;	 eşit,	 özgür,	 demokratik	 bir	Türki-
ye’de	 bir	 arada	 yaşamı	 savunmakta,	 korkmadan,	
sinmeden,	geri	adım	atmadan	temel	hak	ve	özgür-
lüklere	 sahip	 çıkmakta,	 inisiyatif	 kullanmakta	 ve	
mücadele	etmektedir.

TMMOB	bu	ülkenin	bir	nefes	alma-verme	alanı-
dır.Bu	ülkenin	ve	bu	ülke	insanının	önemli	bir	mev-
zisidir.	Bu	ülkenin,	bu	ülke	halkının	ve	dolayısıyla	
üyenin	TMMOB’ye	ihtiyacı	vardır,	bu	ihtiyaç	devam	
etmektedir.	 Bu	 ihtiyacın	 gereklerinin	 yerine	 geti-
rilebilmesi	için	de,	TMMOB’nin	odalarına,	odaların	
şubelerine,	şubelerin	de	örgütlü	üyeye	ihtiyacı	var-
dır.	TMMOB	60.	yılında	da	bu	ihtiyacın	gereklerini	
yerine	getirmeye	devam	etmektedir.

Herkes	bilsin;
Kapitalizmin	 ve	 emperyalizmin	 askeri,	 ekono-

mik,	politik	ve	kültürel	tüm	örgütlerinden,	sömürü	
ve	eşitsizliklerden	bağımsız,	“Bir	Başka	Dünya,	Bir	
Başka	Türkiye	Mümkün”dür,	bizim	yolumuz	budur.	
Yüreği	insan	sevgisiyle	dolu	TMMOB	örgütlülüğünü,	
hiçbir	güç	bu	yoldan	geri	döndürememiştir	ve	60.	
yılında	da	döndüremeyecektir.

60.	yılımız	kutlu	olsun.”demiştir.	
•	18	Ekim	2014	-	Prof.	Dr.	Aziz	KONUKMAN	ta-

rafından	 “Türkiye’nin	 Ekonomik	 Durumu”	 konulu	
Konferans	 verildi.	 Konferansın	 ardından	 kokteyle	
geçildi.

• 19 Ekim 2014 –	Kahvaltı	ve	ardından	tavla	turnu-
vası	ve	sonrasında	briç	turnuvası	yapıldı.

• 20 Ekim 2014 -	Çevre	Mühendisleri	Odası	Ge-
nel	Başkanı	Baran	BOZOĞLU’nun	sunumuyla	“Tür-
kiye’de	 Su	 Yönetimi	 ve	 Güncel	 Sorunlar”	 konulu	
konferans	düzenlendi.

• 21 Ekim 2014 –	Mühendislik	ve	Mimarlık	Haf-
tası	 etkinliklerine	 Terme’de	 düzenlenen	 “Terme	
Kirli	Santral	İstemiyor!”	Paneli	ile	devam	edildi.	

• 22 Ekim 2014 - Mimar	 Enbiya	 SANCAK’ın	
konuşmacı	 olarak	 katıldığı	 “Mimarlık	 ve	 Samsun”	
konulu	konferansla	başladı.	Ardından	Prof.	Dr.	 İb-
rahim	 TELLİOĞLU’nun	 sunumuyla	 yapılan	 “Tarih	
Boyunca	Samsun”	konulu	konferans	 ile	etkinlikler	
tamamlandı.

2.7. SAMSuN KENT SEMPOzYuMu

TMMOB	Samsun	İl	Koordinasyon	Kurulu’nca	dü-
zenlenen	 Samsun	 Kent	 Sempozyumu	 17-18	 Nisan	
2015	 tarihlerinde	 gerçekleştirildi.	 Sempozyumun	
açılışında	 TMMOB	 Samsun	 İl	 Koordinasyon	 Kurulu	
Sekreteri	Adnan	Korkmaz,	TMMOB	Yönetim	Kurulu	
Üyesi	Bahattin	Şahin	ve	Şehir	Plancıları	Odası	Baş-
kanı	Orhan	SARIALTUN	birer	konuşma	yaptılar.
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Adnan	KORKMAZ	konuşmasında;
“TMMOB`nin	 uzunca	 bir	 süredir	 değişik	 kent-

lerde	 düzenlediği	 kent	 sempozyumları	 halkasına	
bir	yenisini	de	2	gün	boyunca	burada	yapacağımız	
“samsun	kent	sempozyumunu	“	ekliyoruz.	TMMOB	
olarak	yaptığımız	bu	etkinlikler	ve	çalışmalar	gös-
termiştir	ki;	yaşadığımız	kentler	çağdaş	toplumlara	
yakışır	 bir	 biçimde	 yönetilmemektedir.	 Kentlerde	
sağlık,	 çevre,	 altyapı,	 ulaşım	 barınma	 ısınma	 ,	
eğitim,	kültür	ve	benzeri	bir	çok	konularda	sorun	
bulunmaktadır.	Diğer	yandan	kentlerimiz	deprem,	
sel,	heyelan	ve	yangın	gibi	afetlere	hazırlıklı	değil-
dir.	Bu	durum	mevcut	yerel	anlayışımız	içerisinde	
toplumsal	çıkarların	ve	 insan	yaşamının	yeterince	
önemsenmediğinin	en	açık	göstergesidir.

TMMOB,	kentlerimizde	var	olan	sorunların	aşıl-
ması,	sağlıklı	kentsel	çevrelerin	üretilmesi	ve	kent-
sel	yaşam	kalitesinin	iyileştirilmesini	öngörmekte,	
kent	 halkının	 ve	 meslek	 örgütlerinin	 demokratik	
katılımını	ve	denetimini	sağlayacak	bir	anlayışının	
geliştirilmesini,	 öncelikli	 ve	 temel	 gerek	 olarak	
görmektedir.

Bugün	içerisinde	yaşadığımız	kentlerin,	mekân-
sal	ve	çevresel	bağlamda,	sağlıksız	büyümesinin	ar-
dında	birçok	etken	ve	neden	bulunmaktadır.	Bun-
ların	 en	 genel	 hatları	 ile;	 piyasa	 güçlerinin	 kent	
ölçeğinde	 de	 tek	 egemen	 olduğu	 siyasal	 zeminin	
yaratılması,	sadece	arazi	rantına	endekslenmiş	bir	
kent	ekonomisi	anlayışı,	sürekli	ve	plansız	büyüme,	
toplumsal	 alanda	 yaşanan	 sosyal	 ve	 kültürel	 yoz-
laşma	olarak	özetlenebilir.

Kentlerde	yaşayanların	büyük	bir	kısmı	eğitim,	
sağlık,	barınma	ve	beslenme	gibi	temel	haklardan	
yoksun	 bırakılırken,	 başta	 su,	 elektrik,	 doğalgaz	
ve	ulaşım	olmak	üzere	temel	kentsel	alt	yapı	hiz-
metleri	 ile	eğitim,	kültür,	 sağlık,	çevre	v.b.	alan-
larda	 sağlanan	 sosyal	 hizmetler	 özelleştirilerek,	
ticarileştirilmekte;	 kamusal	 kaynaklarımız	 yerli	
ve	yabancı	tekellere	aktarılmaktadır.	Emekçilerin,	
yoksulların	 ve	 tüm	 ezilenlerin	 sosyal,	 ekonomik	
ve	 siyasal	 yaşamdan	 tümüyle	 dışlandığı	 yıkıcı	 bir	
ortamda	yoksulluk	ve	yoksunluk	derinleşerek	 sür-
mektedir.

Kentsel	dönüşüm	ve	yeniden	yapılanma	olarak	
adlandırılan	 süreçlerde	belirlenen	kent	parçaları-

nın,	 “kentsel	 dönüşüm”	 adı	 altında,	 içinde	 yaşa-
yanlardan	 bağımsız,	 yeni	 imar	 hakları	 verilerek	
sermaye	çevrelerine	pazarlanması,	özelleştirilme-
si,	 satılması	 yada	 tahsis	 edilmesi	 belli	 kesimler,	
için	“köşe	dönme	“	aracı	haline	getirilmiştir.”

Korkmaz	sözlerine	şöyle	devam	etti;
“Her	zaman	ve	her	yerde	söylediğimiz	gibi	TM-

MOB	her	yerde…
TMMOB	Soma`da;	Ermenek`te,	Zonguldak`ta;
TMMOB,	Atatürk	Orman	Çiftliği`nde;
TMMOB,	bu	ülkenin	toprağının	altını	üstüne	ge-

tirenlere	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,	 Bur-
dur`da,	Bartın`da,	Sakarya	Karasu`da;

TMMOB,	 Taksim`de,	 Gezi`de,	 Anadolu`da,	
kentte,	 kırda	 bu	 ülke	 insanının	 yaşadığı	 her	 yer-
de…”

Bahattin	Şahin	ise	özetle	şunları	söyledi:
“Kentler	 ve	 yerel	 yönetimler	ülke	politikaları-

nın	doğrudan	uygulama	alanıdır.	Bu	nedenle	kent-
ler	ve	yerel	yönetimler	siyasetin	ve	sermayenin	de	
ilgi	odağındadır.

12	yıllık	iktidarında	üretimden	vazgeçerek	ülke	
ekonomisini	 arazi	 rantı	 üzerinden	 temellendiren	
AKP,	bugüne	dek	görülmemiş	ölçüde,	hiçbir	insani,	
hukuki,	ulusal	ya	da	evrensel	değer	ve	kural	tanı-
maksızın	ülkeyi,	 kentleri	 yağma	ve	 talana	açarak	
yeni	rant	kaynaklarının	yaratılmasını	sağlamıştır.

Sanayiden	 eğitim	 ve	 sağlığa	 dek	 birçok	 kamu	
hizmetindeki	serbestleştirme,	özelleştirme	bu	çer-
çevede	gerçekleşmiştir.	“Yerel	Yönetim	Reformu”	
adı	altında	yapılan	düzenlemelerle	belediyeler,	 il	
özel	idareleri,	mahalli	idareler	ve	İller	Bankası`nın	
sunduğu	hizmetler	piyasaya	açılmıştır.

KHK	ile	kurulan	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı`na	
yeni	 ve	olağanüstü	 yetkiler	devredilmiş	 ve	 tanın-
mış,	bakanlığa	 tüm	ülkenin	 tapusunu	 istediği	gibi	
kullanma	yetkisi	verilmiştir.

Şehir	 plancılığı	 hizmetlerinde	 kamusal	 fayda	
anlayışından	 vazgeçilmiş,	 serbestleştirme,	 özel-
leştirme,	ticarileştirmenin	aracı	haline	getirilmiş;	
rant	odaklı	projelere	teslim	edilen	kentlerde	plan-
sızlık	egemen	kılınmıştır.

Bugün	içinde	yaşadığımız	kentlerin	mekansal	ve	
çevresel	bağlamda,	niteliksiz	yapılaşmasının,	sağ-
lıksız	büyümesinin	ardında;	piyasa	güçlerinin	kent	
ölçeğinde	 tek	egemen	olduğu	 siyasal	 zeminin	 ya-
ratılması	ve	sadece	arazi	rantına	endekslenmiş	bir	
kent	ekonomisi	anlayışı	bulunmaktadır.	Bu	anlayı-
şın	 ortaya	 çıkardığı	 sürekli	 ve	 plansız	 büyümenin	
sonucu	enerji,	ulaşım,	su,	çöp,	atık	su	gibi	teknik	
altyapı	hizmetlerinin	yetersizliği	ve	eğitim,	sağlık,	
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kültür	 tesisleri,	 açık	 yeşil	 alanlardan	 yoksun	 yer-
leşim	alanları	 olurken,	 toplumsal	 alana	da	 sosyal	
yarılma,	ayrışma	ve	kültürel	yozlaşma	olarak	yan-
sımıştır.	 Gelir	 eşitsizliğini,	 sosyal	 kutuplaşmayı,	
mekânsal	ayrışmayı,	kentsel	gerilimi	arttırmaktan	
başka	bir	şeye	yaramamış,	sorunlar	çeşitlenmiş	ve	
derinleşmiştir.

Kentlerde	yaşayanların	büyük	bir	kısmı	barınma	
eğitim,	 sağlık	 ve	 beslenme	 gibi	 temel	 haklardan	
yoksun	bırakılırken,	başta	su,	elektrik,	doğalgaz	ve	
ulaşım	olmak	üzere	temel	kentsel	altyapı	hizmet-
leri	 ile	eğitim,	kültür,	 sağlık,	çevre	vb.	alanlarda	
sağlanan	 sosyal	 hizmetler	 özelleştirilerek,	 ticari-
leştirilerek;	kamusal	kaynaklarımız	yerli	ve	yaban-
cı	tekellere	aktarılmıştır.	Emekçilerin,	yoksulların	
ve	tüm	ezilenlerin	sosyal,	ekonomik	ve	siyasal	ya-
şamdan	tümüyle	dışlandığı	yıkıcı	bir	ortamda	yok-
sulluk	ve	yoksunluk	derinleşerek	sürmektedir.

Kent	 parçalarının,	 “kentsel	 dönüşüm”	 adı	 al-
tında,	 içinde	 yaşayanlardan	 bağımsız,	 yeni	 imar	
hakları	verilerek	sermaye	çevrelerine	pazarlanma-
sı,	özelleştirilmesi,	satılması	ya	da	tahsis	edilmesi	
belli	kesimler	için	‘köşe	dönme`	aracı	haline	geti-
rilmiştir.

Kentlerde	lüks	konut	alanlarının,	alışveriş	mer-
kezlerinin	 yaygınlaşması	 kentleri	 bir	 arada	 tutan	
unsurları	ve	ortak	kullanım	alanlarını	ortadan	kal-
dırmaktadır.	Kentler,	giderek	artan	biçimde	bütün-
lüğünü	 yitirerek	 birbirinden	 bağımsız	 ve	 ilişkisiz	
parçacıklara	bölünmekte,	varsıl	ve	yoksul	kesimler	
arası	ayrışma	ve	uzaklaşma	fiziksel	mekana	da	yan-
sımaktadır.	Böylece	sosyal	kırılmalar	hızlanmakta,	
bu	kırık	parçalarını	toplumsal	yaşama	tehdit	olarak	
geri	yönlendiren	süreçler	de	egemenler	tarafından	
bilinçli	şekilde	yönetilmektedir.

1980`den	 bu	 yana,	 kent	 ve	 kenti	 çevreleyen	
ortamlarında	doğal	ve	kültürel	varlıkların	yağması	
artarak	sürdürülmüş,	‘yerelleşme`	aldatmacasıyla	
sadece	yağmayı	derinleştirmeye	hizmet	edilmiştir.	
Son	dönemde,	izlenen	birçok	haber	ve	olaydan,	gö-
rülen	 binlerce	 dava	 dosyasından	 anlaşılacağı	 gibi	
yerel	 yönetimler,	 merkezi	 vesayet	 altında	 birer	
çıkar	 tezgahı	gibi	çalışmaya	devam	etmiştir.	Tüm	
kentsel	 kamusal	 hizmetlerin	 pervasızca	 özelleşti-
rilmesi;	planlama,	imar,	kentsel	altyapı	ve	ulaşım	
hizmetlerinde	yolsuzlukların	artması,	kentsel	ran-
tın	yandaş	ve	varsıl	kesimler	lehine	yönlendirilme-
si	 son	 dönemde	 de	 birçok	 yerel	 yönetimin	 temel	
hedefi	olmuş,	icraatları	arasında	yerlerini	almıştır.

Kentsel	alanlardaki	nüfus	yığılmasının	yarattığı	
sorunlarla	 birlikte,	 bütüncül	 planlamanın	 benim-
senmemiş	olması	denetimsizlik,	yanlış	arazi	kulla-
nım	politikaları,	 cumhuriyet	 tarihine	 koşut	 kaçak	
yapılaşma	ve	 imar	affı	 süreçleriyle	de	beslenmiş,	
sağlıklı,	 güvenli	 ve	 yaşanabilir	 kentsel	 çevreler	
oluşturulmamıştır.	Özellikle	ortak	yaşam	ve	kent-
lilik	bilinci	geliştirilememiş,	kentsel	yaşam	ve	ak-
tiviteler	sadece	ekonomik	ilişkilere	indirgenmiştir.			

Plansızlığın	ve	denetimsizliğin	ağır	sonuçlarının	

son	 örnekleri	 olan	 1999	 ve	 2011	 yılında	 yaşanan	
depremlerle	 tekrar	göz	önüne	serilmesine	karşın,	
geçen	 süre	 içerisinde	 yaşanan	 acı	 deneyimlerden	
ders	çıkardığımız	ve	oluşabilecek	yeni	afetlere	ye-
terince	hazır	olduğumuz	söylenemez.

Tüm	bu	sorunlara	ve	olumsuzluklara	karşın,	de-
mokratik	 katılımın	 sağlandığı	 yerel	 yönetimlerin	
oluşturulması	ve	çözüm	üretilmesi	olanaklıdır.

Bugün,	kentlerimizin	ve	toplumun	ihtiyacı	olan	
temel	 yaklaşım,	 “toplumcu	 demokratik	 ve	 halkçı	
bir	yerel	yönetim”	anlayışıdır.	Bu	anlayış,	katılım-
cılığın	önünü	açan,	toplumun	değişik	kesimlerine,	
karar	alma,	uygulama	ve	denetleme	 süreçlerinde	
söz	hakkı	tanıyan	politika	ve	uygulamaların	hayata	
geçirilmesidir.”

Konuşmalardan	sonra	oturumlara	geçildi.
1. günün ilk oturumu	“Kentleşme	ve	Samsun”	

idi.	Oturum	Başkanı	İnşaat	Mühendisleri	Odası	Sam-
sun	Şube	Başkanı	Cevat	Öncü‘nün	olduğu	oturuma	
konuşmacı	olarak,

Güvenli	Yapılar	ve	Kentsel	Dönüşüm	konusuyla	
Erdoğan	Balcıoğlu	(İnşaat	Müh.)

Kent,	Kimlik,	Sürdürülebilirlik	ve	Yaşam	Kalitesi	
konusuyla	Prof.	Dr.	Derya	Aktay	(OMÜ	Mimarlık	Fa-
kültesi	Dekanı)

Kentsel	Tasarım	ve	Yaya		Ulaşımı	konusuyla	ise	
Cem	Ayık	 (OMÜ	Mimarlık	Fakültesi	Şehir	ve	Bölge	
Planlama	Bölümü	Öğrt.	Gör.)

katıldı.
İkinci oturum	ise	“Samsun`da	Enerji	Sanayi	ve	

Çevre	 Sorunları”	 idi.	 Elektrik	 Mühendisleri	 Odası	
Samsun	Şubesi	Eski	Başkanı	Suat	Yılmaz‘ın	başkanı	
olduğu	oturuma	konuşmacı	olarak,

Samsun‘da	Enerji	Yatırımı	ve	Termik	Santraller	
konusuyla	 Mehmet	 Özdağ	 (Elektrik	 Mühendisleri	
Odası	Samsun	Şube	Başkanı)	

Samsun‘da	 Sanayinin	 Durumu	 konusuyla	Aycan	
Türkel	 (Makina	 Mühendisleri	 Odası	 Samsun	 Şube	
Y.K.	üyesi	)

Enerji	 Üretimi	 ve	 Çevresel	 Etkileri	 konusuyla	
Yrd.	Doç.	Dr.	Sema	Arıman	(OMÜ	Havacılık	ve	Uzay	
Bilimleri	Fakültesi	Meteoroloji	Müh.	Bölümü)

katıldı.
Mimarlar	Odası	Samsun	Şube	Başkanı	İshak	Me-

mişoğlu‘nun	başkanı	 olduğu	1.	 günün	 son	oturum	
ise	“Kent	Planlamasında	Sayısal	Uygulamalar”	idi.	
Oturuma	konuşmacı	olarak,

Heyelan	 Duyarlılık	 Analizleri	 konusuyla	 Emre	
Doğramacı	(Jeoloji	Müh.)

Arkeojeofizik	 Çalışmalar	 konusuyla	 Hakan	 Ce-
beci	(Jeofizik	Müh.)

Coğrafi	Bilgi	Sistemleri	ve	Samsun	Uygulamaları	
konusuyla	Yrd.	Doç.	Dr.	Aziz	Şişman	(Harita	Müh.)

katıldı.
2. günün ilk oturumu ise	 “Tarım	 ve	 Samsun”	

idi.	Ziraat	Mühendisleri	Odası	Samsun	Şube	Başkanı	
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Hayati	Tosun‘un	başkanı	olduğu	oturuma	konuşma-
cı	olarak,

Tarımsal	Kuraklık	ve	Samsun	konusuyla	Doç.	Dr.	
Tekin	Kara	(Ziraat	Mühendisleri	Odası	Samsun	Şube	
Y.K.	üyesi)

Samsun‘da	Tarım	Arazilerinin	Amaç	Dışı	Kullanı-
mı	konusuyla	Murat	Akar	(Ziraat	Yüksek	Müh.)

Süt	Üretimi	ve	Sokak	Sütçülüğü	konusuyla	Doç.	
Dr.	Savaş	Atasever	(OMÜ	Ziraat	Fakültesi)

katıldı.
Sempozyum	Elektrik	Mühendisleri	Odası	Samsun	

Şube	 Başkanı	 Mehmet	 Özdağ‘ın	 yöneticisi	 olduğu	
panelle	sonlandırıldı.	Panele,

Çevre	 Hukukunda	 Meşru	 Müdafaa	 Hakkı	 konu-
suyla	Av.	Burhan	uyan	(Türkiye	Barolar	Birliği)

TMMOB	Yasası	konusuyla	Av.	Nurten	Çağlar	Yakış	
(TMMOB	Hukuk	Müşaviri)	

2.8. TMMOB 10. ENERJİ SEMPOzYuMu
   2.8.1. HAzIRLIK SÜRECİ

• 10 Ocak 2015 - Elektrik	Mühendisleri	Odası	
(EMO)	 Yönetim	 Kurulu	 ve	 EMO	 Samsun	 Şube	 Yö-
netim	 Kurulu	 Samsun’da	 toplandı.	 TMMOB	 adına	
EMO	 tarafından,	 Samsun’da	 yapılması	 planlanan	
10.	 Enerji	 Sempozyumu	hazırlıkları	 da	ele	 alındı.	
Toplantının	 ardından	 10.	 Enerji	 Sempozyumu	 Dü-
zenleme	ve	Yürütme	Kurulu	üyelerinin	katılımı	ile	
ortak	 basın	 toplantısı	 yapılarak,	 kamuoyuna	 bilgi	
aktarıldı.
 • 21 Şubat 2015 - TMMOB	10.	Enerji	Sempoz-
yumu	 Yürütme	 Kurulu	 toplantısı,	 Yerel	 Çalışma	
Grubunun	oluşması	gündemi	ile	Elektrik	Mühendis-
leri	Odası	(EMO)	Samsun	Şubesi	Hizmet	Binası’nda	
gerçekleştirildi.	Yerel	çevre	platformları	 ile	ortak	
çalışmalar	 yürütülerek	 Sinop-Gerze,	 Merzifon	 ve	
Terme’de	hazırlık	toplantıları	yapılması	benimsen-
di.

• 10 Kasım 2015 -	Sempozyum	Yürütme	Kurulu	
Başkanı	Teoman	Alptürk,	EMO	Enerji	Koordinatörü	
Olgun	Sakarya,	Oda	Müdürü	Emre	Metin,	Sempoz-
yum	Sekreteri	Oylum	Yıldır	 ve	 EMO	 Samsun	 Şube	
Başkanı	Mehmet	Özdağ,	TMMOB	Samsun	İKK	Sekre-
teri	Adnan	Korkmaz’dan	oluşan	heyet	ile	kurumsal	
ziyaretler	 yapıldı.	 Samsun	 Büyük	 Şehir	 Belediye	
Başkanı	Yusuf	Ziya	Yılmaz,	Yeşilırmak	EDAŞ	Genel	
Müdürü	Nurettin	Türkoğlu,	TEİAŞ	10.	Bölge	Müdürü	
Ömer	Baydilli,	TEİAŞ	Orta	Karadeniz	Yük	Tevzi	Mü-
dürü	Zafer	Kamiloğlu	ve	OMÜ	Mühendislik	Fakültesi	
Elektrik	Elektronik	Bölümü	ziyaret	edilerek,	bilgi-
lendirmeler	ve	katılım	çağrısı	yapıldı.

 •  10 Kasım 2015 -	Sempozyum	Yürütme	Kurulu	
Başkanı	Teoman	Alptürk,	EMO	Enerji	Koordinatörü	
Olgun	Sakarya,	Cem	Kükey,	Oda	Müdürü	Emre	Me-
tin	ve	Sempozyum	Sekreteri	Oylum	Yıldır	ile	Şube-
mizde	toplantı	düzenlendi.	Toplantıda	Sempozyum	
altyapısı,	 teknik	 destek,	 ikramlar,	 salon	 düzenle-
mesi	gibi	konular	değerlendirildi.
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• 10 Kasım 2015 -	 Cem	 Kükey,	 Oda	 Müdürü	
Emre	 Metin	 ve	 Sempozyum	 Sekreteri	 Oylum	 Yıl-
dır	 ile	Şubemizde	toplantı	düzenlendi.	Toplantıda	
Sempozyum	altyapısı,	teknik	destek,	ikramlar,	sa-
lon	düzenlemesi	gibi	konular	değerlendirildi.	

• 1 Aralık 2015 -	 Sempozyum	 hakkında	 bilgi	
vermek	ve	katılımlarını	sağlamak	üzere;

-	 Doğan	 Haber	 Ajansı	 Bölge	 Temsilcisi	 Murat	
Sandıkçı,		

-	Anadolu	Haber	Ajansı	Bölge	Müdürü	İsa	Sansar,	
-	Cihan	Haber	Ajansı	Bölge	Yayın	Temsilcisi	Mük-

remin	Albayrak,
-	Canik	Üniversitesi	Rektörü	Prof.	Dr.	Yunus	Bek-

demir,
-	Haberexen	Yayın	grubu	Başkanı	Mustafa	Çakır,
-	Samsun	Haber	TC	İmtiyaz	Sahibi	Erdal	Bozkurt,
-	 Haber	 Gazetesi	 Yazı	 işleri	 Müdürü	 Necdet	

Uzun,
-	Samsun	Baro	başkanı	Av.	Kerami	Gürbüz,
-	Hedef	Halk	Gazetesi	Yazı	İşleri	Müdürü	Zeke-

riya	Fırat,
-	Samsun	Canlı	Haber	TV	ziyaret	edildi.

TMMOB	10.	Enerji	Sempozyumu	
Sinop	Toplantısı	Sinop	NKP	ve	YEGEP
•  24 Nisan 2015 - 10.	Enerji	Sempozyumunun	

3-4	Aralık	2015	Samsun,	5	Aralık	2015	tarihlerinde	
Sinop`ta	düzenlenme	kararının	kesinleşmesi	üzeri-
ne	salonların	belirlenmesi	süreci	başlatılmış	oldu.	
Bu	amaçla	Sempozyum	Yürütme	Kurulu	Başkanı	Te-
oman	Alptürk,	Odamız	Enerji	Çalışma	Grubu	Baş-
kanı	Bülent	Damar,	Genel	Merkez	Yönetim	Kurulu	
Yazmanı	 Hüseyin	 Önder,	 Genel	 Merkez	 Yönetim	
Kurulu	 Üyesi	 Erdal	 Apaçık,	 Şube	 Yönetim	 Kurulu	
Başkanımız	Mehmet	Özdağ	ve	Sinop	İl	Temsilcimiz	
Saygın	Doğan`dan	oluşan	bir	heyet	Sinop	Valisi	Dr.	
Yasemin	 Özata	 Çetinkaya`yı	 makamında	 ziyaret	
etti.

Ziyaret	sonrası	Sinop	NKP	ve	YEGEP	temsilcileri	
ile	10.	Enerji	Sempozyumu	Yürütme	Kurulu	ve	Yerel	
Çalışma	Grubu	toplantısı	yapıldı.	Toplantıda	yerel	
çalışma	grupları	adına	birer	konuşmacının	sempoz-
yumda	 bildiri	 sunmaları	 ve	 bildiri	 konuları	 görü-

şüldü.	Ayrıca	ertesi	günü	yapılacak	Nükleere	Hayır	
Mitingi	için	son	hazırlıklar	değerlendirildi.
 • 17 Ekim  2015 -	Helsinki	Yurttaşlar	Derneğinin	
çağrısıyla	düzenlenen	Kuzey	Anadolu`da	Kalkınma	
Öncelikleri	 ve	 Kamusal	 Yatırımların	 Bölgeye	 Etki-
si	 konulu	 toplantıya	 katılım	 sağlandı.	 Toplantıda;	
Nükleer	 Santral	 Projesi	 :	 Bölgesel	 politika	 ve	 ya-
tırımların	 belirlenmesi	 süreçlerinde	 yurttaşların	
müdahilliği	oturumunda	EMO	Enerji	Çalışma	Grubu	
Başkanı	Bülent	Damar	tarafından	bir	sunum	yapıl-
dı.

Toplantı	sonrası;	Odamız	Enerji	Çalışma	Grubu	
Başkanı	Bülent	Damar,	Şube	Yönetim	Kurulu	Başka-
nımız	Mehmet	Özdağ,	TERÇEP	adına	Zekai	Altunpa-
la,	Sinop	NKP	adına	Zeki	Karataş,	YEGEP	adına	Şen-
gül	Çalışkan’ın	katılımıyla		10.	Enerji	Sempozyumu	
hazırlıklarını	görüşülerek	11	Kasım	2015	tarihinde	
Terme’de	son	yerel	hazırlık	toplantısının	yapılma-
sına	karar	verildi.

TMMOB	10.	Enerji	Sempozyumu	
Merzifon	Toplantısı	ve	MERÇEP

 Amasya’nın	 Suluova	 ve	 Merzifon	 ilçe	 sınırla-
rının	 birleşim	 noktasında	 Yeni	 Çeltek	 mevkiinde,	
Soma’da	 301	maden	 işçisinin	 ölümünden	 sorumlu	
Gürmin	Firması	tarafından	kurulması	planlanan	300	
MW	gücündeki	yerli	linyitle	çalışacak	termik	sant-
ral	 projesinin	 durdurulması	 için	 etkin	 çalışmalar	
yürütülmektedir.	 Santral	 ÇED	 sürecinin	 başlama-
sından	bu	yana	Merzifon’da	bilgilendirme	ve	çevre	
örgütlülüğü	kurmalarına	destek	verilmiştir.

• 27 Haziran 2015 -	 Merzifon	 Çevre	 Platfor-
mu	MERÇEP’in	imza	kampanyasına	destek	vermek	
amacıyla	 Merzifon	 İlçesinde	 kurulan	 imza	 standı	
Şube	Başkanımız	Mehmet	Özdağ	ve	Şube	Saymanı-
mız	-	TMMOB	İKK	temsilcimiz	Adnan	Korkmaz	tara-
fından	ziyaret	edildi.	Ziyaret	esnasında	Terme	için	
Bakanlık	önünde	yapılan	eylem	ile	ilgili	deneyimler	
MERÇEP‘e	 aktarıldı.	 	 Ziyarete	 destek	 veren	 Yeşil	
Direniş	Dergisi	yazarı	ve	ekoloji	belgeseli	yönetme-
ni	Nejla	Demirci	de	Şarköy	Termik	Sanralına	karşı	
verilen	başarılı	mücadeleden	örnek	yöntemleri	an-
lattı.
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Termik	santral	için	Çevre	Şehircilik	Bakanlığın-
da	 yapılacak	 İnceleme	 Değerlendirme	 Komisyonu	
Toplantısı	 öncesi	 Merzifon	 Çevre	 Platformu	 MER-
ÇEP	kitlesel	basın	açıklamasına	katılım	sağlanarak,	
yöre	halkının	kirli	 yatırıma	karşı	 tepkisine	destek	
verildi.

• 29 Haziran 2015 - 	sabahının	erken	saatlerin-
den	 itibaren	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	önünde	
yapılan	basın	açıklaması	ve	eylemlere	Merzifon	ve	
Suluova	halkı	ile	birlikte	katılım	sağlandı.		

• 19 Eylül 2015 -	 Merzifon’da	 MERÇEP’in	 ev	
sahipliğinde	10.Enerji	 Sempozyumu	Yerel	Çalışma	
Grubu	Toplantısı	 düzenlendi.	 	Toplantıya,	Çorum,	
Sinop,	Samsun,	Amasya	ve	Suluova’dan	katılımlar	
oldu.

EMO	Başkanı	Hüseyin	Yeşil,	Sempozyum	Yürüt-
me	Kurulu	Başkanı	Teoman	Alptürk,	Enerji	Çalışma	
Grubu	Başkanı	Bülent	Damar	ve	EMO	Enerji	Koordi-
natörü	Olgun	Sakarya	tarafından	ülkemizin	enerji	
politikalarına	ilişkin	bilgilendirmeler	yapıldı.	Ayrıca	
Şube	Başkanımız	Mehmet	Özdağ	tarafından	Türki-
ye’nin	Enerji	Görünümü	konulu	bir	sunum	yapıldı.	
Sunum	sonrası,	YEGEP	yürütme	kurulu	üyesi	Ferhat	
Hançer,	TERÇEP	 Eski	 dönem	 sözcüsü	 Zekai	Altun-
pala,	Yeşil	 Suluova	Platformu	Sözcüsü	Cemalettin	
Çakırtaş	ve	Suluova	Bld.	Bşk.	Fatih	Üçok	tarafından	
görüşler	dile	getirildi.

TMMOB	10.	Enerji	Sempozyumu
Terme	Toplantısı	ve	TERÇEP

Terme`ye	yapılması	planlanan	660	MWe	gücün-
de	ithal	kömürlü	Termik	Santral	ÇED	sürecinin	dur-
durulması	 ve	 projenin	 iptal	 edilmesi	 için	 TMMOB	
İKK	ve	EMO	öncülüğünde	Terme	ve	Samsun’da	bir	
dizi	etkinlik	yapıldı.	

Termik	Santral	ile	ilgili	olarak	Ankara`da	Çevre	
ve	Şehircilik	Bakanlığı`nda	düzenlenecek	olan	 İn-
celeme	Değerlendirme	Komisyonu	toplantısı	öncesi	
imza	 kampanyası	 başlatıldı.	 İmza	 kampanyasına	
çok	kısa	süre	içerisinde	25.000	imza	toplandı.	Top-
lanan	 imzaları	Çevre	 ve	 Şehircilik	 İl	Müdürlüğüne	
teslim	 etmek	 üzere	 İstiklal	 caddesinden	 yürüyüş	
düzenlenerek	basın	açıklaması	yapıldı.	

• 26 Haziran 2015 - sabahının	erken	saatlerin-
den	 itibaren	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	önünde	
toplanan	 Termeliler	 Termik	 santralle	 ilgili	 olarak	
tepkilerini	dile	getirdiler.

Gece	Terme’den	otobüslerle	yola	çıkan	Terme-
lilere	TMMOB	İKK‘nın	yanısıra	çok	sayıda	sivil	top-
lum	 kuruluşunun	 yöneticisi	 vatandaşlar	 da	 katıl-
dı.	TMMOB	Samsun	 İKK	Sekreteri	Adnan	Korkmaz,	
TMMOB‘a	 bağlı	 Elektrik	 Mühendisleri	 Odası	 Sam-
sun	 Şube	 Başkanı	 Mehmet	 Özdağ,	 Samsun	 Ziraat	
Mühendisleri	Odası	Başkanı	Hayati	Tosun,	 Samsun	
Mimarlar	 Odası	 Başkanı	 İshak	Memişoğlu,	 Samsun	
Çevre	 Mühendisleri	 Odası	 Başkanı	 Özcan	 Çoluk,	
TMMOB	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Mehmet	Torun,	Zira-
at	Mühendisleri	Odası	Genel	Başkanı	Özden	Güngör,	
Çevre	Mühendisleri	Odası	Genel	Başkanı	Mert	Gü-
venç	,	TMMOB	Genel	Sekreteri	Dersim	Gül	de	ey-
lemde	hazır	bulundu.

Termeye	kurulması	planlanan	ithal	kömürlü	ter-
mik	santral	projesi	derin	deniz	deşarjı	ve	kül	de-
polama	alanına	ilişkin	ÇED	raporunun	iptal	edildiği	
haberi	1	Kasım	seçimlerinden	iki	gün	önce	kamuo-
yuna	duyuruldu.

• 11 Kasım 2015 -	Terme’de	10.Enerji	Sempoz-
yumu	Yerel	Çalışma	Grubu	Toplantısı	farklı	bir	içe-
rikle	yapıldı.	Toplantı	öncesi	TMMOB	ve	EMO	adına	
Sempozyum	Yürütme	Kurulu	Başkanı	Teoman	Alp-
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türk,	Enerji	Çalışma	Grubu	Başkanı	Bülent	Damar	
ve	EMO	Enerji	Koordinatörü	Olgun	Sakarya	ve	Şube	
Başkanımız	Mehmet	Özdağ	tarafından	Terme	Kay-
makamı	ziyaret	edildi.	

ÇED	raporunun	iptal	edilmesi	nedeniyle	Terme	
Belediyesi	 tarafından	 Terme	 Cumhuriyet	 Meyda-
nında	halkın	katılımıyla	kutlama	şenliği	düzenlen-
di.	Terme	Belediye	 Başkanı	 Şenol	 Kul	 tarafından;	
ÇED	iptaline	kadar	geçen	tüm	süreç	boyunca	Terme	
Halkının	yanında	olan	TMMOB	ve	EMO’ya	teşekkür	
edildi.	
	 Şenlik	sonrası	Terme	Halkının	geniş	katılımı	 ile	
bir	toplantı	düzenlendi.	Toplantıda	EMO	Enerji	Ko-
ordinatörü	Olgun	Sakarya	tarafından	Güneş	Enerjisi	
Uygulama	ve	Mevzuatı	konulu	bir	sunum	yapıldı.

  2.8.2. SEMPOzYuM
   2.8.2.1. SAMSuN
EMO	 tarafından	 “Enerjide	 Toplumsal	 Yarar	 ve	

Kamusallık”	 ana	 temasıyla	 ilk	 kez	 Ankara	 ve	 İs-
tanbul	dışında	Anadolu`da	bir	il	olarak	Samsun`da	
gerçekleştirilen	10.	TMMOB	Enerji	Sempozyumu	3	
Aralık	2015	tarihinde	Samsun’da	başşladı.	EMO	Yö-
netim	Kurulu	Başkanı	Hüseyin	Yeşil,	enerji	alanında	
toplumsal	boyutta	yaşanan	sorunlardan,	Rusya	ile	

ilişkilerin	gerilmesinin	enerji	alanına	yansımaları-
na	varıncaya	kadar	geniş	kapsamlı	değerlendirme-
lerde	bulundu.	Yeşil,	elektrikte	üretim	ve	dağıtım	
şirketlerinin	 “iflas”	 feryatlarına	 dikkat	 çekerken,	
faturanın	 vatandaşa	 kesilmek	 istenmesine	 tepki	
gösterdi.

TMMOB	 10.	 Enerji	 Sempozyumu,	 3	Aralık	 Per-
şembe	 günü	 Samsun	 Atatürk	 KültürMerkezi‘nde	
başladı.	Açılış	dinletisinin	ardından	saygı	duruşu	ve	
açılış	konuşmalarına	geçildi.	Sempozyum	Yürütme	
Kurulu	Başkanı	Teoman	Alptürk,	EMO	tarafından	2	
yılda	bir	belli	bir	ana	tema	altında	enerji	sempoz-
yumları	düzenlendiğini	belirtirken,	“Sözün	en	gü-
zeli	 söyleyenin	doğru	olarak	 söylediği,	dinleyenin	
de	 en	 çok	 yararlandığı	 sözdür”	 dedi.	 TMMOB‘nin	
de	 her	 disiplinde	 doğruları	 kamuoyuna	 sunmakta	
olduğunu	 ifade	 eden	 Alptürk,	 sempozyumun	 ana	
hedefini	 de	 “Enerji	 alanında	 var	 olan	 sorunların,	
çözüm	 önerilerinin	 tartışılabileceği,	 alanın	 tüm	
bileşenlerinin	kendini	 ifade	edebileceği	bir	zemin	
yaratmak”	olarak	açıkladı.	

Sempozyumdaki	 tema	 ve	 altbaşlıkların	 Dün-
ya‘da	ve	ülkemizdeki	gelişmeler	dikkate	alındığını	
belirten	Alptürk,	 ilk	kez	Ankara	ve	 İstanbul	dışın-
da	Anadolu‘da	gerçekleştirilen	bu	sempozyum	için	
Samsun‘un	 adres	 olarak	 tespit	 edilmesinin	 nede-
nini	 de	 “bölgede	 görülen	 farkındalık,	 duyarlılık”	
olarak	açıkladı.	Bölgedeki	yoğun	termik	santral	ve	
Sinop‘ta	nükleer	santral	kurma	girişimlerini	anım-
satan	Teoman	Alptürk,	bölgedeki	yerel	hareketlere	
dikkat	çekti.	Merzifon,	Terme,	Gerze,	Bartın,	Çeş-
me	çevre	platformları,	Derelerin	Kardeşliği,	Mun-
zur	Çevre	Derneği	gibi	yerel	platform	öncülüğünde	
çalışmalar	 yürütüldüğünü,	 TMMOB‘nin	 de	 her	 za-
man	insanlarımızın	yanında	olma	anlayışıyla	hare-
ket	ettiğini	kaydetti.	

Alptürk,	 sempozyum	 kapsamında	 özelleştirme	
ve	piyasalaştırma	sürecinin	ardından	toplumun	kar-
şı	karşıya	kaldığı	 sorunların	ele	alınacağını,	Soma	
maden	 faciasından,	 nükleer	 santrallara,	 enerji	
yoksulluğundan	 enerjide	 toplum	 yararına	 ilişkin	
önermelere	varıncaya	kadar	pek	çok	konunun	ele	
alınacağını	bildirdi.

 
EMO’nun	enerji	alanında	gözönünde	tuttuğu	en	

önemli	 ilkelerden	birini	enerji	kullanımının	temel	
bir	 insan	 hakkı	 olarak	 görülmesi	 olduğunun	 altını	
çizen	Teoman	Alptürk,	bu	çerçeveden	EMO	ve	TM-
MOB‘nin	önermelerde	bulunduğunu,	bu	nedenle	de	
üzerinde	kara	bulutlar	dolaştırılmaya	çalışıldığını,	
buna	karşı	da	bilimsel	ve	akıl	yoluyla	cevaplar	ve-
rildiğini	ve	bunun	sürdürüleceğini	kaydetti.	

Enerji Sempozyumu İlk Kez
Anadolu’da

EMO	Samsun	Şube	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Meh-
met	Özdağ	 ise	 konuşmasına,	 “Yoğun	bir	 emek	 ve	
özveriyle	 sürdürdüğümüz	 çalışmalarımızı	 sizlerin	
katılım	ve	desteğiyle	bugün	taçlandırıyoruz”	sözle-
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riyle	başladı.	Bu	sempozyumun	ilk	kez	Anadolu‘da	
yapılan	bir	sempozyum	olmasına	vurgu	yapan	Öz-
dağ,	yerel	bir	çalışma	grubu	olarak	planlama	yap-
tıklarını;	 Sinop,	 Merzifon	 ve	Terme‘de	 yerel	 top-
lantılar	yapıldığını,	bölge	 insanının	 	hassasiyet	ve	
beklentilerini	 sempozyum	 ortamına	 aktarmayı	 ve	
topluma	iletmeyi	hedeflediklerini	bildirdi.	Özdağ,	
sempozyumda	emeği	geçenlere,	sempozyuma	kat-
kı	 sağlayanlara,	 destek	 verenlere	 ve	 katılanlara	
tek	tek		teşekkür	etti.	

“Her Gün Bir Cinayet, Bir Katliam”
EMO	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Hüseyin	 Yeşil,	 sem-
pozyumu	düzenleyenlere	teşekkür	ederek	başladı-
ğı	 açılış	 konuşmasında,	 ülkenin	 ve	 dünyanın	 için-
de	bulunduğu	karanlık	ortama	dikkat	çekti.	Yeşil,	
“Öyle	 bir	 ortamda	 yaşamaya	 çalışıyoruz	 ki,	 Ekim	
ayından	bu	yana	gerçekleştirdiğimiz	etkinliklerimi-
zin	hiçbirini;	bir	katliam,	bir	cinayet	haberi	olmak-
sızın	açamaz	hale	geldik.

 

Son	 olarak	 karanlık	 bir	 cinayetle	 Diyarbakır	 Baro	
Başkanı	 Tahir	 Elçi	 öldürüldü.	 Öncelikle	 Tahir	 Elçi	
cinayetini,	 arkasındaki	 güçleri;	 Suruç,	 Ankara,	
Beyrut	ve	Paris	katliamlarını	gerçekleştirenleri	la-
netliyor	ve	buna	ortam	hazırlayanları,	devlet	erki-
ni	 kendi	 koltuğunu	 korumak	 için	 kullanırken,	 in-
sanların	 canını	 hiçe	 sayanları	 kınıyorum.	 Tüm	
insanlığa	başsağlığı	diliyorum”	diye	konuştu.		

“Bir	gün	önce	haber	alma	hakkımızı	savunurken,	
bir	gün	sonra	Tahir	Elçi	cinayetiyle	yaşam	hakkını	
savunmak	zorunda	kalıyoruz”	diyen	Yeşil,	Elçi	cina-
yetinin	 ardından	 yaşanan	 gelişmelere	 değinerek,	

cinayetin	arkasındaki	gerçeklerin	aydınlatılmasının	
engellenmeye	çalışılmasına	tepki	gösterdi.	

Hüseyin	Yeşil,	“İktidar,	kamuoyunu	bilgilendir-
meye	çalışan	her	türlü	kurum	ve	kuruluşu	sustur-
mak	 için	 deyim	 yerindeyse	 elinden	 geleni	 ardına	
koymamaktadır”	derken,	gazetelere	yönelik	baskı-
ya	dikkat	çekti.	Cumhuriyet	Genel	Yayın	Yönetme-
ni	Can	Dündar	ve	Ankara	Temsilcisi	Erdem	Gül‘ün	
hukuk	kuralları	hiçe	sayılarak	içeride	tutulduğunu	
söyleyen	Yeşil,	 “Bu	ortamda	bize	düşen	 sorumlu-
luk,	 faşist	uygulamalara	karşı	dimdik	ayakta	dur-
maya,	özgürlük,	barış	ve	demokrasi	mücadelesini	
her	daim	her	ortamda	yerine	getirmeye	çalışmak-
tır”	vurgusunu	yaptı.

EMO	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Yeşil,	 Suriye‘de	
emperyalist	 güçlerin	 yarattığı	 parçalanmanın	 bu-
gün	halkları	savaş,	sürgün	ve	göç	bataklığı	 içinde	
bıraktığını	anlatırken,	Rus	uçağının	düşürülmesinin	
ardından	Türkiye	ile	Rusya	arasında	gerilen	ilişki-
lerin	 enerji	 boyutuna	 dikkat	 çekti.	 Kış	 aylarında	

doğalgazın	 kesilmesi	 durumunda	 hanelerde	 yaşa-
nacak	 ısınma	sorunu	ve	elektrik	üretimindeki	ba-
ğımlılık	nedeniyle	oluşabilecek	sıkıntılar	hakkında	
konuşan	 Hüseyin	 Yeşil,	 ülkemizde	 31	 Mart‘ta	 ya-
şanan	 elektrik	 sistem	 çöküntüsüyle	 ilgili	 ayrıntılı	
değerlendirmeler	yaptı.	

31 Mart Karanlığının Nedeni
Piyasalaştırma

	 Yeşil,	bu	çöküşün	ardında	özelleştirme	ve	 ser-
bestleştirme	politikaları	yattığının	altını	çizerken,	
şu	bilgileri	paylaştı:



Ocak 2014 - Aralık 2015

27

“HES`lerle	doğalgaz	santrallarının	rekabet	ede-
memeleri	yanında	elektrik	sistemini	çökertme	uğ-
runa	seçim	öncesi	fiyatları	düşük	tutma	baskısı,	do-
ğalgaz	santrallarının	üretimden	çekilmesinde	etkili	
olmuştur.	Her	 şirketin	kendi	karı	esas	olduğu	 için	
HES`lerin	ucuz	üretimiyle	doğalgaz	ya	da	diğer	kay-
nakların	pahalı	üretimi	dengelenememektedir.	İşte	
asıl	bu	nedenle,	hidrolik	potansiyelden	elde	edilen	
elektrik	 enerjisinin	 Batı`ya	 aktarılması	 aşamasın-
da	sistem	çökmüştür.	Yönetim	zafiyeti,	plansızlık,	
teknik	sorunlar	ve	kurumların	içinin	boşaltılmasıyla	
yaratılan	nitelikli	personel	yetersizliği	sorunlarının	
da	eklenmesiyle	31	Mart	karanlığı	yaşanmıştır.	31	
Mart	karanlığı	 ve	yaşanan	kısmi	kesintiler	göster-
mektedir	 ki,	 arz	 güvenliğinin	 sağlanabilmesi	 için	
yatırım	 yapılması	 kadar	 bu	 yatırımların	 idaresi,	
yani	 elektrik	 sisteminin	 bütüncül	 kamu	 yararına	
idaresi	gerekmektedir.”

“Nükleer Sevdası Çılgınlık”

“Elektrik	 üretiminde	 ithal	 kaynak	 bağımlılığı	
esas	 itibarıyla	 AKP	 iktidarları	 döneminde	 sürekli	
artış	göstermiştir.	2014	yılında	gerçekleşen	elektrik	
üretiminde	 ithal	 kaynak	 payı	 yüzde	 62.6	 oranına	
tırmanarak	 pik	 yapmıştır”	 diyen	 Yeşil,	 “Bu	 kadar	
dış	bağımlılığı	olan	Türkiye`nin	yakıtı	dışarıdan	ge-
tireceği	ve	işletmeciliğini	de	yabancılara	bırakaca-
ğı	 yapılanmalarla	 nükleer	 santral	 kurma	 hevesini	
anlamak	mümkün	değildir”	değerlendirmesini	pay-
laştı.	Nükleer	santrallara	verilen	alım	garantisinin	
iktidarın	 savunduğu	piyasa	koşullarına	da	 ters	bir	
şekilde	 alım	 garantisi	 içerdiğine	 de	 dikkat	 çeken	
Hüseyin	Yeşil,	 “Yani	 piyasada	 fiyatlar	 daha	 düşük	
oluşsa	dahi	nükleer	santrallardan	pahalıya	elektrik	
alımı	 yapılmaya	 devam	 edilecek	 ya	 da	 doğalgaz-
da	olduğu	gibi	kullanılmayan	elektriğin	 	 	parasını	
ödeyeceğiz”	dedi.	Rusya	ile	yaşanan	krizden	siyasi	
iktidarın	 ders	 alması,	 nükleer	 santral	 projelerin-
den	vazgeçmesi	gerektiğini	kaydeden	Yeşil,	nükle-
er	santral	sevdasını	“çılgınlık”	olarak	nitelendirdi.	
Fukuşima	Felaketi‘ne	değinen	Yeşil,	ülkemizin	zen-
gin	 yenilenebilir	 enerji	 kaynakları	 potansiyeline,	
yenilenebilir	enerji	kaynaklarından	elektrik	üretim	
maliyetlerindeki	düşüşlere	dikkat	çekti.	

Elektrik Kumar Aracı Haline Getirildi
EMO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Yeşil,	elektrik	pi-

yasasının	içinde	bulunduğu	duruma	ilişkin	de	gün-
cel	değerlendirmelerde	bulundu:

“Bugün	Enerji	Piyasaları	İşletme	A.Ş	adı	altında	
elektriğin	 kağıt	 üzerinde	alınıp	 satıldığı	 bir	borsa	
sistemine	geçilmektedir.	Piyasa	işleticilerinin	ken-
dileri	bile	kağıt	üstünde	alım-satım		yapılırken,	fi-
ziki	gerçekleşme	günü	geldiğinde	ortada	o	şirketin	
kalmamış	olması	gibi	bir	riskten	söz	edebilmekte-
dirler.	Bunun	örneği	ABD`de	Enron	kriziyle	yaşan-

mıştır.		Elektrik	enerjisi	alanı	tam	bir	kumar	aracı	
haline	dönüştürülmekte	olup;	bir	kaosun	içine	doğ-
ru	sürüklenmekteyiz.”
	 Gazetelerden	 enerji	 şirketlerinin	 de	 sektö-
rün	 içinde	bulunduğu	duruma	 ilişkin	eleştirilerine	
atıf	yapan	Hüseyin	Yeşil,	“Bu	söyleme	bir	de	‘spot	
elektrik	piyasa	fiyatlarının	düşük	seyretmesi	nede-
niyle	 sektörde	 sıkıntılı	 günler	 yaşanıyor‘	 söylemi	
eklenirse	uygulanılan	enerji	politikalarının	çökece-
ğini	söylemek	kehanet	olmaz”	dedi.	

İflas Feryatlarına Tepki

Hüseyin	Yeşil,	üretici	şirketlerin	de	fiyat	artırma	
baskısı	yaptıklarını,	tarifede	değişiklikle	faturanın	
da	halka	kesilmek	istendiğini	belirtirken,	bu	duru-
ma	şöyle	tepki	gösterdi:	

“Oysa	 bu	 şirketlerin	 yatırım	 için	 aldıkları	 kre-
diler,	faiziyle	birlikte	faturalar	aracılığıyla	halktan	
tahsil	edilmektedir.	Kar	payı	dışında	tüm	gider	ka-
lemleri	 tek	 tek	 tarifeye	yansıtılmaktadır.	Kaldı	ki	
sürekli	olarak	elektrik	piyasası	endeksi	aracılığıyla	
güncellemeler	 yapılmakta;	 enflasyon	 değişimleri	
yine	tarifelere	yansıtılmaktadır.”

Özelleştirmede	 gelinen	 noktayı	 da	 “fiyasko”	
olarak	 nitelendiren	 Yeşil,	 dağıtım	 özelleştirmele-
rinden	gelir	elde	edilmediğini,	tam	tersine	ülkenin	
dış	 borç	 yükünün	 arttığını	 kaydetti.	 Özelleştirme	
ile	yeni	bir	yatırım	yapılmadığını,	mülkiyet	ve	pa-
ranın	 el	 değiştirdiğini	 ifade	 eden	 Yeşil,	 kayıp	 ve	
kaçak	hedefleri	üzerinden	dağıtım	şirketlerine	ya-
pılan	aktarımları	da	eleştirdi.	Dağıtım	şirketlerinin	
lobicilik	faaliyetlerine	de	Yeşil,	şöyle	tepki	göster-
di:	

“Bugün	de	batak	içerisinde	oldukları	iddiasıyla	
feryat	eden	dağıtım	şirketlerini	kurtarmak	için	bir	
taraftan	 yeni	 yatırımlara	 onaylar	 verilmiş,	 diğer	
taraftan	 kayıp	 ve	 kaçak	 hedefleri	 yükseltilmiştir.	
Bu	lobi	faaliyetlerine	verilecek	tek	bir	yanıt	vardır:	
Madem	serbest	piyasa	deniliyordu,	serbest	piyasa-
nın	işleyişinde	kar	etmek	kadar	kaybetmek	de	var-
dır.	Buna	katlanmayı	da	bilmelidirler.	

Eğer	elektrik	hizmetini	de	riske	sokacak	bir	du-
rum	oluşursa,	 bugünlerde	medya	 kuruluşları	 üze-
rinde	gözde	bir	yöntem	olarak	uygulanan	kayyum	
atamasının	dağıtım	şirketlerine	de	yapılabileceğini	
söylemek	 isterim.	EMO	olarak	kesin	çözüm	öneri-
miz	ise	bu	şirketlerin	derhal	yeniden	kamulaştırıl-
masıdır.”

Konuşmasında	elektrik	fiyatlarındaki	 pahalılaş-
maya	da	dikkat	çeken	Yeşil,	2008	yılından	itibaren	
elektriğe	yapılan	zammın	230	kilovat	saatlik	asga-
ri	bir	tüketim	gerçekleştirilen	4	kişilik	bir	aile	için	
yüzde	150`ye	ulaştığını	ve	faturanın	36.4	lira	iken	
90	 lirayı	aştığını	bildirdi.	Yeşil,	“Fatura	 içinde	en	
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dikkati	çeken	kalem	perakende	satış	hizmet	bede-
lidir.	Bu	kalemde	yüzde	545	artış	gerçekleştirilmiş-
tir”	bilgisini	verdi.

Yeni Hükümet umutsuz

Yeşil,	“Ne	yazık	ki	yeni	kurulan	hükümetin	prog-
ramı	 da	 atanan	 bakan	 da	 enerji	 alanındaki	 poli-
tikalar	 ve	 sorunların	 çözümü	 için	 umut	 vadetme-
mektedir”	derken,	yeni	Enerji	Bakanı	ve	Hükümet	
Programı‘nın	enerji	 ile	 ilgili	bölümüne	 ilişkin	ola-
rak	konuşmasını	şöyle	sürdürdü:	

“Yeni	 kurulan	 kabine	 ile	 Enerji	 ve	 Tabii	 Kay-
naklar	Bakanlığı`na	Cumhurbaşkanı`nın	daha	önce	
özel	 bir	 şirketin	 genel	 müdürlüğünü	 yapmış	 olan	
damadı	 getirilmiştir.	 Bugüne	 kadar	 enerji	 alanın-
da	yapılan	 ihalelerde	yandaş	tartışmaları	böylece	
açıktan	 kabineye	 kadar	 taşınmıştır.	 Şimdi	 zaten	
tarafsızlığın	 mümkün	 olmadığını	 gördüğümüz	 bir	
iktidar	yönetiminde	bir	de	akraba	ve	şirket	 ilişki-
leri	 yönetime	 taşınmaktadır.	 Yaptırılan	 saraylar,	
yerleştirilen	biat	kültürü…	Tüm	bunlar	ülkemiz	için	
gündeme	getirilen	başkanlık	sistemi	ile	kastedilen	
yönetim	şeklinin	görünür	ibareleridir.

Hükümet;	 programında,	 ne	 ülkenin	 ekonomik	
gidişatının	ne	enerji	 ihtiyacının	ne	de	potansiyel-
lerinin	farkında	olmadığını	göstermektedir.	“Hızla	
kalkınan	bir	ülke	olarak	enerji	kaynaklarımızın	ülke	
ihtiyacını	karşılayacak	düzeyde	olmadığından”	söz	
edilmektedir.	 Oysa	 sektördekiler	 enerjide	 oluşan	
arz	fazlasını	gerekçe	göstererek	yatırım	yapmaktan	
uzaklaştıklarını	ilan	etmektedirler.	Enerji	talebi	de	
öngörülerin	oldukça	altında	kalmıştır.	2014	yılında	
enerji	tüketimi	yalnızca	yüzde	1.3	artmış,	üretimi-
miz	 ise	artmamış,	yüzde	0.1	azalmıştır.	Şaka	gibi	
ama	hükümet	programında	aynen	şu	cümle	yer	al-
maktadır:	“Önümüzdeki	dönemde,	enerji	ve	tica-
ret	başta	olmak	üzere,	Rusya`yla	ilişkilerimizi	kar-
şılıklı	 hassasiyetlere	 saygı	 içerisinde	 ve	müşterek	
menfaatler	 doğrultusunda	 güçlendirmeye	 gayret	
göstereceğiz.”

Enerji Facia Alanı Oldu

Enerji	alanının	artık	iş	kazaları	ve	facialarla	anı-
lır	 hale	 geldiğini	 belirten	 Yeşil,	 “Afşin-Elbistan`-
daki	 heyelan,	baraj	 inşaatlarındaki	 can	 kayıpları,	
Soma	 maden	 kazası,	 Erzurum	 Aşkale	 İlçesi`nde	
elektrik	kesintisi	için	bakıma	giden	TEDAŞ	çalışan-
larının	 boğulması	 sektörün	 piyasalaştırılmasıyla	
can	güvenliğinin	de	hiçe	sayıldığını	göstermektedir.	
Bu	 gelişmelerde	 en	 büyük	 nedenlerden	 biri	 taşe-
ronlaşma	 ve	 sendikasızlaştırmadır”	 diye	 konuştu.	
Hüseyin	Yeşil,	enerji	alanında	taşeronlaşma	gerçe-
ğine	ilişkin	son	verileri	paylaştı:	

“2014	 yılında	 dağıtım	 sektöründe	 çalışan	 top-
lam	 44	 bin	 943	 kişiden	 sadece	 14	 bin	 970`i	 yani	
toplam	 personelin	 üçte	 biri	 dağıtım	 şirketlerinin	
kadrolu	elemanı	durumundadır.	Bunların	dışındaki	
29	bin	973	kişi	ise	yani	toplam	personelin	üçte	ikisi	

ise	 taşeron	 firmalarda	 çalışan	 personelden	 oluş-
maktadır.	

Benzer	durum	iletim	şirketi	TEİAŞ	için	de	geçer-
lidir.	İşletmeyle	ilgili	asli	görevi	olmasına	karşın	in-
dirici	trafo	merkezlerinin	birçoğu	taşeron	firmalar	
eliyle	işletilmeye	çalışılmaktadır.	Taşeronluk	siste-
minin	 gerek	 iş	 güvencesi	 ve	 işçi	 sağlığı	 açısından	
ve	gerekse	ücretler	açısından	ne	tür	olumsuzluklar	
içerdiğini	acı	deneyimlerle	her	gün	yaşamaktayız.	
İş	kazaları	yüreklerimizi	yakmakta,	bu	konuda	cid-
di	hiçbir	önlem	alınmamakta	“işin	 fıtratında	var”	
anlayışı	ile	yetinilmektedir.	AKP`nin	izlediği	bu	po-
litikalar	 artık	 çökmüş	 ve	 karanlık	 yüzünü	 göster-
miştir,	sürdürülebilirliği	yoktur.”

EMO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Yeşil,	son	söz	ola-
rak	da	şöyle	dedi:	

“Akkuyu,Sinop	 ve	 İğneada‘da	 yapılacak	 nükle-
er	santrallarla	ilgili	olacaktır.	Bir	santralın	inşaatı	
yaklaşık	10	yıl	uzatmalarla	12	yıl	bu	da	3	hükümet	
dönemini	kapsar.	Üstelik	Dünya,	Türkiye	ve	Orta-
doğu	konjüktürü	gözönüne	alındığında	ve	bizlerin	
ünü	bir	tanesinin	bile	inşaatına	başlıyamazlar,	baş-
lasalar	 bitiremezler,	 bitirseler	 de	 çalıştıramazlar	
ve	sonunda	kapatırız.”

TMMOB‘nin Enerji Manifestosu

TMMOB	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Mehmet	 So-
ğancı,	 sempozyumu	düzenleyenlere	 ve	emeği	 ge-
çenlere	 teşekkür	 ederek	 konuşmasına	 başladı.	
TMMOB‘nin	 ülke	 gerçeklerini	 konunun	 taraflarını	
biraraya	getirerek	konuştuğu	etkinlikler	gerçekleş-
tiğini	belirten	Soğancı,	Enerji	Sempozyumu‘nun	da	
bu	amaçla	düzenlendiğini	anımsattı.	Soğancı,	“Ül-
kenin	 fotoğrafını	 çekiyor,	 tespitler	 yapıyoruz,	 60	
yıllık	birikimimiz,	örgütlerimizin,	odalarımızın	biri-
kimini	söylüyoruz.	Doğrudan	yanlışa	yanlış	diyoruz,	
kral	 çıplak	 diyoruz.	 Bizim	 zekamız	 var,	 aklımızla	
kimse	oynamasın”	diye	konuştu.	

Mehmet	Soğancı,	“İçinden	çıktığımız	halkımıza	
karşı	 sorumluluklar,	 şüphesiz	 bunlarla	 bitmiyor”	
derken,	kara	bulutların	çok	olduğu	bugünlerde	her	
gün	 bir	 ölüm,	 bir	 katliam	 yaşandığını	 ifade	 etti.	
Diyarbakır	 Baro	 Başkanı	Tahir	 Elçi‘nin	 öldürülme-
sine	 tepki	 göstererek	 başsağlığı	 dileyen	 Soğancı,		
Cumhuriyet	Gazetesi	 Genel	Yayın	Yönetmeni	 Can	
Dündar	ve	Ankara	Temsilcisi	Erdem	Gül‘ün	başları	
dik	olarak	çıkacaklarını	ve	kaldıkları	yerden	devam	
edeceklerini	 söyledi.	 Soğancı,	 TMMOB‘nin	 emek,	
adalet,	hak,	hukuk	kavramlarını	içselleştirerek	de-
mokrasi	mücadelesinin	tam	göbeğinde	yer	aldığının	
altını	çizdi.	

Konuşmasında	 20	 yıl	 öncesinden	 Enerji	 Sem-
pozyumu‘nu	düşünüp,	hayata	geçiren,	takip	eden,	
bugüne	 kadar	 sempozyumun	 gerçekleştirmesini	
sağlayan	 bütün	 arkadaşların	 TMMOB‘nin	 kadrosu	
olduğunu	 vurgulayan	 Soğancı,	 konuşmasını	 şöyle	
sürdürdü:	

“Bu	karanlık	ülkede	bizim	enerji	sempozyumla-
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rı	aslında	umudun	birer	ışığıdır.	Evet	eleşiriyoruz,	
bilim	ve	tekniğin	ışığında,	neyin	nasıl	olması	gerek-
tiğini	de	ifade	ediyoruz.	Enerji	sempozyumlarımız,	
enerji	alanında	TMMOB‘nin	 siyaset	belgesi,	mani-
festosudur.	 Bu	 etkinliğin	 sonucunda	 da	 bir	 sonuç	
bildirgesi	 çıkacak.	Bu	ülkeyi	 yönetmek	 iddiasında	
olanlar	dikkat	etsinler,	bu	ülkenin	TMMOB‘nin	kad-
rosunun		sonuç	bildirgesi	de	manifestosu	olacaktır”	
dedi.	

Soğancı,	 konuşmasında	 TMMOB‘nin	 enerji	 ala-
nındaki	duruşunu	da	maddeler	halinde	özetledi.	

TMMOB	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Mehmet	Soğan-
cı,	konuşmasının	sonunda,	5	ayda	700‘e	yakın	ölü,	
3	katliam	yaşandığını	belirtirken,	“Hep	birlikte	An-
kara‘da	emek,	barış	ve	demokrasiyi,	bu	3	kelimeyi	
söylemek	 için	 buluştuk,	 hepimiz	 orada	 en	 büyük	
katliamı	 yaşadık.	 40	 gün	 önce	 bunu	 yaşamış	 bir	
örgüt,	bugün	burada	ülkenin	 temel	 sorunlarından	
birisi	üzerine	konuşuyorlar,	oradan	çıkan	arkadaş-
larım	konuşuyorlar.	TMMOB‘nin	büyüklüğü	tam	da	
buradadır”	diye	konuştu.	

Ankara	katliamından	bir	 videoyu	 sunan	Soğan-
cı,	“Bunu	izlemenizi	çok	istiyorum.	Eğer	biz	bunu	
unutursak,	unutturursak,	yüreğimiz	kurusun”	dedi.	

Samsun	 Baro	 Başkanı	 Kerami	 Gürbüz,	 Türki-
ye‘deki	hastalıklardan	birinin	“bilgi	sahibi	olmadan	
fikir	 sahibi	 olmak”	 anlayışından	 kaynaklandığını	
belirterek,	eleştirilerini	şöyle	sıraladı:

“Gerçekler	 üzerinden	 değil,	 alglar	 üzerinden	
değerlendirmeler	ve	yargılara	varıyoruz.	Diğer	has-
talığımız	 da	 dünyadaki	 en	 özgün	 projeyi	 getirsek	
de	önerinin	özüne	bakmayıp,	bunun	kim	tarafından	
getirildiğine	 bakıyoruz.	 	 Bu	 da	maalesef	mesele-
lere	önyargıyla	bakmamız	sonucunu	doğuruyor.	Ül-
kenin	pek	çok	problemi,		bu	yaklaşımlar	nedeniyle	
çözümsüz	 kalabiliyor,	 kronikleşiyor.	 Bu	 da	 bilim	
insanlarımızın	gayretlerini	karşılıksız	bırakabiliyor.	
Bilimi	ve	bilgiyi	 toplumla	buluşturabilmek,	 toplu-
mun	 farklı	 katmanlarını,	 toplumu	 ilgilendiren	 en	
temel	 meselelerde	 bilgilendirebilmek	 gerekiyor.	
Böyle	bir	sempozyum	için	Anadolu‘da	ilk	kez	Sam-
sun‘un	 tercih	 edilmesinden	 dolayı	 organizatörleri	
de	tebrik	ediyorum.”

CHP	Samsun	Milletvekili	Kemal	Zeybek	ise	mev-
cut	savaşların	nedeninin	enerji	kaynaklarının	pay-
laşım	savaşı	olduğunu	belirtirken,	ülkedeki	enerji	
kaynakları	 potansiyelinin	 değerlendirilememesini	
eleştirdi.	Ortadoğu‘da	yaşanan	sorunların	da	enerji	
savaşları	gerçeğinden	ayrı	olarak	sadece	yönetsel	
bir	sorun	olarak	sunulduğuna	dikkat	çeken	Zeybek,	
enerjide	 ülkemizin	 dışa	 bağımlılığını	 eleştirirken,	
enerjinin	 olmadığı	 yerde	 ekonominin	 de	 büyüye-
meyeceğini	söyledi.	

“Enerji	 kaynaklarının	 planlamasında	 yatırım-
lar	 yapan	 ülkemizi	 enerjide	 bağımsız	 hale	 geiren	
projeler	ortaya	koymak	zorundayız”	diyen	Zeybek,	
“Nükleer	enerji	ve	kirli	atıklarla	beslenen	 termik	
santralların	bölgemize	yapılması	bizi	endişelendiri-
yor”	diyerek	sözlerini	sürdürdü.	Termik	santralların	

bölgenin	çevre	yapısını	bozacağını	belirten	Zeybek,	
enerjinin	temiz	olması	gerektiğini	belirtirken,	TM-
MOB	ve	EMO‘nun	bu	konudaki	büyük	çabalarından	
da	söz	etti.	

Yeşilırmak	EDAŞ	Genel	Müdürü	Nurettin	Türkoğ-
lu	da	dünya	savaşlarının	kaynağının	enerji	olduğu-
nu,	iş	yapabilme	yeteneği	olarak	tanımlanan	enerji	
olmadan	hiçbir	şeyin	mümkün	olmadığını	anlattığı	
konuşmasında,	termik	ve	nükleer	santral	eleştirile-
rine	karşı	şunları	söyledi:

“Türkiye,	 enerji	 kaynakları	 açısından	 çok	 da	
zengin	 bir	 ülke	 değil.	 Tamam	 onu	 yapmayalım,	
bunu	 yapmayalım.	 Bir	 şey	 söylerken	 illa	 karşı	 ol-
mak	 gerekmiyor.	 Yenilenebilir	 kaynakları	 çok	 da	
sanıldığı	 gibi	 sisteme	 alınabilecek	 düzeyde	 değil.	
Kurulu	kapasitenin	en	fazla	yüzde	20‘sini	yenilene-
bilir	enerjiden	alabilirsiniz.	Yoksa	emre	amadeliği	
nasıl	sağlayacaksınız?	Doğalgaz	bağımlılığı	çok	cid-
di	bir	sorun.”

Türkoğlu,	 EMO	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Hüse-
yin	Yeşil‘in	özelleştirmeye	yönelik	eleştirilerine	de	
şöyle	yanıt	verdi:

“Bazı	 şeyler	 genelde	 doğru	 olabilir	 ama	 ben	
özelde	 anlatmak	 istiyorum.	 Bu	 bir	 yanlışsa	 bunu	
kamulaştıralım	 derim.	 Yeşilırmak	 kamuda	 zarar	
eden	bir	 şirketti.	Şu	anda	100	milyon	yatırım	ya-
pılan,	müşteri	memnuniyeti	odaklı	çalışan	bir	şir-
ket.	100	milyon	dolarlık	bir	bütçenin	tekrar	Türkiye	
gündeminde	olmasının	bana	göre	bir	mantığı	yok.	
Bizim	burada	toplam	kalite	yönetim	modelimiz	var.	
Dünyaya	böyle	entegre	olunuyor.	Bütün	paydaşları-
mızı	içeren	bir	model	geliştiriyorsunuz.	Kurumsal,	
sosyal	sorumluluk	projelerimiz	ciddi	değer	katıyor.	
Sürdürülebilir	olma	kaygısı	da	budur.	Enerjinin	doğ-
ru	yönetilmesi,	sürdürülebilir	anlamında	dünyadaki	
ekolojiye	 katkı	 vermesi	 de	 çok	 önemlidir.	 Bu	 an-
lamda	birebir	kurumsal	olarak	yanında	olduğumuzu	
belirtmek	istiyorum.”

Samsun	Vali	Yardımcısı	Hakan	Kubalı	ise	bu	sem-
pozyum	için	Samsun‘un	seçilmesinden	dolayı	duy-
duğu	gurur	ve	memnuniyeti	ifade	ederken,	“Neden	
Samsun?	Ulusla	Kurtuluş	Savaşı‘nın	başladığı	yerdir.	
Samsun	aynı	 zamanda	Türkiye	ve	bölge	açısından	
en	önemli	kentlerden	birisidir.	Enerji	koridoru	ola-
rak	 Türkiye‘yi	 düşündüğünüzde,	 doğalgaz	 Türki-
ye‘ye	 Samsun‘dan	 girmekte	 ve	 bütün	 Türkiye‘ye	
dağılmaktadır.	Samsun	Ceyhan	petrol	boru	hattının	
da	gerçekleşmesini	diliyorum”	diye	konuştu.	Ener-
jinin	 ulusal	 bağımsızlık	 açısından	 önemine	 dikkat	
çeken	 Kubalı,	 tüketim	 toplumu	 içerisinde	 unutu-
lan	enerji	verimliliği	ve	tasarrufu	konusuna	vurgu	
yaptı.	Samsun‘da	bir	örnek	olması	amacıyla	valilik	
binasında	kendi	enerjisini	 kendisi	üreten	bir	bina	
tasarımı	yaptıklarını,	ancak	ödenek	sorununa	takıl-
dıklarını	anlatan	Kubalı,	“Olsun	gerçekleştireceğiz.	
Örnek	olmalı”	dedi.	Kubalı,	enerji	sempozyumuna	
ilişkin	olarak	da	“Bu	çalışmanın	proaktif	bir	düşün-
ceyle	devlete	ve	topluma	yön	vermesini	diliyorum”	
sözleriyle	konuşmasını	tamamladı.	
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ENERJİ SEMPOzYuMu`NDA KuRuCu
 MÜCADELE VuRGuSu
10.	TMMOB	Enerji	Sempozyumu’nun	açılış	bildi-

risini	sunan	Ankara	Üniversitesi	Siyasal	Bilgiler	Fa-
kültesi’nden	Prof.	Dr.	Filiz	Zabcı,	özelleştirmelere	
karşı	kamu	yararı	için	verilen	mücadelenin,	2000’li	
yıllardan	 itibaren	kamusal	ortak	alanları	korumak	
üzere	 halka	 yayıldığı	 yeni	 bir	 evreye	 geçildiği-
ni	 bildirdi.	 Yurttaşlık	 kültürünün	 gelişmesi	 olarak	
değerlendirdiği	 bu	 evreyi,	 “umut	 verici”	 olarak	
nitelendiren	Zabcı,	Cumhuriyet	değerlerini	içeren	
“kurucu”	nitelikte	bir	mücadele	gerekliliğine	vurgu	
yaptı.	Zabcı,	“TMMOB,	öncü	ve	kritik	demokratik	
kitle	örgütü	olarak	“alternatif	kurucu	kamusallık”	
açısından	öncü	bir	rol	üstlenebilir”	dedi.	

	 EMO	 tarafından	 3-4	 Aralık	 2015	 tarihlerinde	
Samsun`da	ve	5	Aralık	2015	tarihinde	Sinop`ta	ger-
çekleştirilen	 10.	TMMOB	 Enerji	 Sempozyumu`nun	
açılış	bildirisini	Prof.	Dr.	Filiz	Zabcı	sundu.	Zabcı,	
1980`lerde	 dünyada	 ve	Türkiye`de	 gelişen	 neoli-
beral	 politikalar	 üzerinden	 başlayan	 özelleştirme	
sürecine	 karşı	 önce	 hukuki	 mücadele	 verildiğini	
anımsattı.	 Kamu	 iktisadi	 teşebbüslerinin	 özelleş-
tirmesine	karşı	kamu	yararını	korumak	için	başla-
tılan	bu	hukuki	mücadelede	TMMOB,	KİGEM	ve	sol	
partilerin	 başı	 çektiğini	 kaydeden	 Zabcı,	 2000`li	
yıllarda	ise	yeni	bir	evreye	geçildiğine	işaret	etti.

Yaşam Hakkının Savunusu
Zabcı,	 derelerin,	 ovaların,	 yaylaların,	 suyun,	

otlakların,	 parkların,	 limanların	 yani	 kamusal	 or-
tak	alanların	özelleştirildiği	bir	sürece	geçildiğine	
dikkat	çekerek,	şöyle	konuştu:

“Sermayenin	kar	mantığına	dayandığı	bu	süreç-
te	parklar,	otlaklar,	dereler	bizim	olmaktan	çıktı.	
İşte	bu	noktada	toplumsal	mücadele	hattı;	tabana,	
halka	doğru	 yayılmaya	başladı.	Yerel	 inisiyatifler,	
kamusal	 ortak	 alanlarını	 korumak	 için	 mücadele	
etmeye	başladı.	Parklarına	 sahip	 çıkmak	 için	TO-
MA`ların	önünde	siper	oldular.	

Olumlu	ve	umut	verici	nokta,	toplumsal	müca-
delenin	özelleştirmede	halka	doğru	tabana	doğru	
yayılmış	olması.	Ortak	değerleri	sahiplenme	anla-
mında	 eksiklik	 duyduğumuz	 yurttaşlık	 kültürünün	
yayılması	anlamına	da	geliyor;	doğrudan	katılımcı,	
daha	demokratik	bir	 siyaset	anlayışının	biçimlen-
mesi	açısından	da	çok	önemli.	Yaşam	hakkının	sa-
vunusu	şeklinde	bu	ifade	ediliyor.	Su	hakkı	olarak,	
başka	türlü	olarak	dallanıp	budaklanan	bu	hakkın	
savunulmasının,	emek	mücadelesiyle	de	iç	içe	gi-
rerek	gelişeceğini	düşünüyorum.”

Kamusallıkta Kurucu Mücadele
İkinci	önemli	noktayı	da	devlet	ve	kamu	yararı	

arasındaki	 farkın	görünür	hale	gelmesi	olarak	or-
taya	koyan	Filiz	Zabcı,	“Devlet	kamu	yararını	ger-
çekleştiren	bir	kurumdur.	Yaşadığımız	süreç	bunun	
hiç	de	böyle	olmadığını	gösterdi.	Kamulaştırma	ya-
pıyor,	ama	bunu	özel	ellere	sermayeye	şirketlere	
devrediyor”	dedi.	Batı	dünyasında	devlet	ve	kamu	
arasındaki	ayrıma	bakıldığında;	kamusallığın	“dev-

letten	 ayrı,	 hesap	 soran,	 devleti	 denetleyen	 bir	
halk	inisiyatifi”	olduğunu	ifade	eden	Zabcı,	bugün	
“savunmacı	kamusallık”	hareketini	aşan	“kurucu”,	
“bilgi	 edinme	 ve	 bilgiyi	 ortak	 iradeye	 çevirmeye	
doğru	ilerleyen	bir	sürece”	doğru	gidilmesi	gerek-
tiğine	vurgu	yaptı.	Filiz	Zabcı,	yeni	döneme	ilişkin	
görüşlerini	şöyle	aktardı:



Ocak 2014 - Aralık 2015

31

“Bilgiyi	 kurucu	 bir	 iradeye	 doğru	 çevirmeye	
doğru	 gittiğimizi	 söylemek	 isterim.	 Birlikte	 ne	
yapabiliriz?	 Devletin	 sol	 yayını	 güçlendirmek	 çok	
önemli.	Devlet	bizden	bu	mücadelelerden	ayrı	bir	
varlık	değil.	Farklı	bir	kamusallık	derken,	Cumhu-
riyet	değerlerini	içeren,	kamusal	ve	yurttaşlık	eti-
ğinin	 içinde	yer	aldığı	bir	Cumhuriyeti	hayal	ede-
rek,	 aynı	 zamanda	 kurucu	 niteliğinde	 olan,	 daha	
eşitlikçi	 daha	 özgürlükçü	 bir	 yönde	 ortak	 iradeyi	
nasıl	 devreye	 sokabiliriz,	 bu	 bizim	 için	 çok	 ciddi	
bir	ihtiyaç.	Toplumsal	mücadele	içinde	olan	kurum	
ve	kuruluşların	da	buna	doğru	yönelmiş	olduğunu	
da	görüyorum.	Tanıma,	teşhis	değil,	aynı	zamanda	
alternatif	 politikalar	 ortaya	 koyabilme,	 reçeteler	
koyabilme	yönünde	de	gelişmeler	olduğunu	görü-
yorum.	TMMOB,	öncü	ve	kritik	demokratik	kitle	ör-
gütü	olarak	“alternatif	kurucu	kamusallık”	açısın-
dan	öncü	bir	rol	üstlenebilir	diye	düşünüyorum!”

ENERJİDE KAMuSALLIK ÖNERİLERİ 
10.	TMMOB	Enerji	 Sempozyumu’nun	 ilk	 oturu-

mu	 “Enerjide	 Kamusallık”	 başlığına	 ayrıldı.	 EMO	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Hüseyin	Yeşil’in	yönettiği	
oturumda,	 enerjinin	 kamu	 hizmeti	 olduğu	 vurgu-
sundan	yola	çıkılarak,	yaşanan	çevre-enerji	açma-
zına	karşı	“toplumsal	fayda-maliyet	analizi”	yapıl-
ması	 gerekliliği	 üzerinde	 duruldu.	 ÇED	 sürecinin	
Toplumsal	Çevresel	Etki	Değerlendirme	olarak	dö-
nüştürülmesi	de	önerildi.	Enerjinin	metalaştırılma-
sının	yarattığı	toplumsal	sorunlar	masaya	yatırıla-
rak,	enerjinin	yeniden	kullanım	değeri	bağlamında	
tanımlanması	ve	enerji	yoksulluğuna	karşı	önlem-
ler	gündeme	getirildi.	

 
Fayda-Maliyet Analizi Yapılmalı
Prof.	Dr.	Aziz	Konukman,	Maden	Mühendisi	Meh-

met	Kayadelen	ve	MMO	Enerji	Çalışma	Grubu	Baş-
kanı	Oğuz	Türkyılmaz`ın	“Enerjide	Toplum	Yararı”	
başlıklı	çalışması	sunuldu.	Kayadelen`in	yaptığı	su-
numda,	devletin	kamu	yararını	gözetip	gözeteme-
diği	sorgulanırken,	mevzuatın	bile	bu	amaca	hizmet	
edemediği	örnekler	üzerinden	anlatıldı.	Mevzuatta	
yer	alan	hükümlerin	dahi	uygulanamadığına	dikkat	
çekilen	çalışmada,	“Kamu	yararı	kavramı,	muğlak	
ve	 kişilere,	 durumlara	 ve	 zamana	 göre	değişebil-
mekte	 olduğundan,	 ölçülebilir	 olmadığından;	 ya-
sama,	 yürütme	 ve	 yargının	 bu	 kavrama	 dayanan	
faaliyet	ve	kararları	etrafındaki	tartışmaların	sonu	
gelmemektedir.	 Dolayısıyla	 kamu	 yararı	 ile	 ilgili	
üzerinde	uzlaşılmış,	ölçülebilir	ve	nesnel	kriterlere	
ihtiyaç	vardır”	denildi.	Bu	kapsamda	tüm	dünyada	
da	kullanılan	hukuksal	düzenlemeler	ve	fayda-ma-
liyet	analizlerine	dikkat	çekilen	sunumda,	bu	yön-
temlerden	en	çok	kullanılan	Fayda	Maliyet	Analizi	
üzerinde	durularak,	“ruhsat,	izin,	lisans,	kamulaş-
tırma,	ÇED	olumlu	gibi	kararların	bu	tür	analizlerin	
sonucuna	dayandırılması”	gerektiğinin	altı	çizildi.	
Kayadelen,	şunları	söyledi:	

“Mesela	ÇED	sürecinde	kamu	yararı	gözetilmi-
yor.	Topluma	ait	olan	linyit,	hidrolik,	doğal	kaynak-
ların	elektrik	enerjisi	üretiminde	kullanılması	için	
birilerine	lisans	ve	ruhsat	izni	vererek	anlaşmalarla	
ayrıcalık	sağlanıyor.	Buna	karşın	çevreye	zarar	ver-
melerine	rıza	gösteriliyor.	Fayda-maliyet	analizi	ve	
bazı	analiz	tekniklerinin	uygulanması,	sağlıklı	veri	
tabanı,	iyi	işleyen	iş	süreçleri	ve	yetişmiş	insan	gü-
cünü	gerektirir.	Bu	koşullar	sağlanmalıdır.”	

Enerji Yoksulluğu Gündemde
Ankara	Üniversitesi	Siyasal	Bilgiler	Fakültesi`n-

den	Prof.	 Dr.	 Seyhan	 Erdoğdu,	 “Enerji	Yoksulluğu	
ve	Sosyal	Politika”	adlı	sunumunda	enerji	yoksullu-
ğunun	gizli	bir	yoksulluk	türü	olduğunu	belirterek,		
“Bizim	ülkemizde	sorun	olarak	tartışılma	aşaması-
na	 henüz	 gelmemekle	 birlikte,	 batıda	 bir	 süredir	
tartışılıyor”	dedi.	Erdoğdu,	“enerji	yoksulluğu”	ve	
“enerji	yoksunluğu”	arasındaki	farkı	şöyle	anlattı:

“Vatandaşların	 enerji	 altyapısının	 yetersizliği	
nedeniyle	 enerji	 kaynaklarına	 ulaşamama	 haline	
‘enerji	yoksunluğu`	diyoruz.	Enerji	yoksulluğu	ise	
enerjiyi	 satın	 alamamak	 ya	 da	 satın	 almada	 zor-
lanmak	anlamına	gelmektedir.	Özetle	düşük	gelirli	
hane	halklarının	elektrik	ve	gaz,	kömür	gibi	enerji	
tüketim	ihtiyaçlarını	karşılayamamaları	hali	olarak	
tanımlanabilir.	Enerji	yoksulluğu,	gelişmişlik	düze-
yi	görece	yüksek	ülkelerde	de	yaygınlaşan	bir	kent	
yoksulluğu	 olarak	 karşımıza	 çıkmakta	 ve	 küresel	
çapta	gelir	dağılımındaki	eşitsizliğin	artışına	para-
lel	olarak	artmaktadır.”

Enerji	 yoksulluğunun	 enerji	 piyasalarındaki	
özelleştirmeye	paralel	olarak	yaygınlaştığının	altı-
nı	çizen	Erdoğdu,	AB`de	ilk	olarak	2001-2002	yılla-
rında	“enerji	yoksulluğu”	 ifadesinin	telaffuz	edil-
diğini;	önceleri	gelişmemiş	ülkelerin	sorunu	olarak	
görünürken,	 2007-2008	 krizinden	 sonra	AB`de	 de	
ciddi	sorun	olmaya	başladığını	aktardı.	“AB	vatan-
daşlarının	 54	 milyonunun	 ısınma,	 yakıt	 yoksulu.	
Güney	Avrupa`da	sorun	daha	fazla”	bilgilerini	ve-
ren	Erdoğdu,	AB`nin	2009`daki	direktiflerden	son-
ra	“Enerji	piyasalarını	kesinlikle	rekabete	açmalı-
sın,	 ancak	 ticarileşme	 sürecinin	 zarar	 görmemesi	
koşuluyla	piyasadaki	en	çok	incinebilir,	korunmaya	
muhtaç	toplulukları	koruyucu	tedbirler	almalısın”	
mesajı	verdiğini	anlattı.	Bu	konuda	geliştirilen	sos-
yal	politikalar	hakkında	şu	bilgileri	verdi:

	“Enerji	yoksulluğuna	son	verilmesi,	yoksul	ha-
nelerin	 diğer	 yoksullukları	 ile	 başa	 çıkmalarında	
onları	 güçlendirecek	 bir	 araç	 olarak	 görülmekte-
dir.	AB	ülkelerinde	nüfusun	yüzde	10.8`inin	enerji	
yoksulu	olduğu	ifade	edilmektedir.	AB	mevzuatına	
göre	 üye	 devletler	 elektrik	 ve	 gaz	 yoksulluğuna	
çözüm	 getirecek	 önlemler	 almak	 durumundadır.	
Enerji	 yoksulluğunu	 yasal	 olarak	 tanımlamış	 ülke	
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sayısı	az	olmakla	birlikte	üye	ülkelerin	çoğunluğun-
da	‘zor	durumdaki	müşteriler`	kavramının	yasalar-
da	yer	aldığı	söylenebilir.”

Türkiye`de	ise	kapsamlı	bir	sosyal	politika	üre-
tilmediğini	belirterek,	“2007-2014	döneminde	ko-
nutların	tükettiği	elektriğin	kilovat	saat	başına	fi-
yatı	reel	olarak	yüzde	33.9	artmıştır.	Aynı	dönemde	
elektrik	ve	gaz	faturalarını	ödeyemeyen	hanelerin	
sayısı	 artarken,	 şirketler	 ödenmeyen	 faturaların	
tahsiline	yönelik	önlemler	almışlar	ve	bu	önlemler	
enerji	 yoksulu	hanelerin	durumunu	daha	da	ağır-
laştırmıştır”	saptamasını	yaptı.

Sadece	Doğu	 ve	Güneydoğu	Anadolu`da	 değil,	
Antalya`da,	Batı`da,	İstanbul`da	da	elektrik	fatu-
ralarını	 ödeyemeyen	 insanlar	 olduğuna	 vurgu	 ya-
pan	Erdoğdu,	“Elektrik	borcunu	ödeyemediği	 için	
kendisini	 asan	 bile	 var”	 dedi.	 Erdoğdu,	 Elektrik	
Dağıtım	Hizmetleri	Derneği`nin	açıklamasına	göre,	
2014	yılında	elektrikte	abone	sayısının	38.5	milyon	
olduğunu	belirterek,	şu	bilgileri	verdi:

“Yüzde	50`sinin	 faturasını	 ödeyememe	 sorunu	
var.	Araştırmaya	 göre,	 vatandaşın	 yüzde	 30`u	 ih-
barnameden	sonra,	yüzde	10`u	elektriği	kesilince	
faturasını	 ödüyor.	 Elektriğini	 hiç	 ödemediği	 için,	
disconnect	(elektrik	bağlantısı	olmayan)	olan	böl-
geler	var.	Bazı	bölgelerde	bu	oran	yüzde	2.”	

Seyhan	 Erdoğdu,	 doğalgaz	 abonelerine	 iliş-
kin	olarak	da	10	milyonu	geçen	abone	 içinde	1.7	
milyonunun	borcunu	zamanında	ödeyemediğini,	2	
milyon	 abonenin	 de	 gazının	 kesildiğini	 kaydetti.	
Türkiye	 Ekonomi	 Politikaları	 Araştırma	 Vakfı`nın	
(TEPAV)	araştırmasına	göre,	ailelerin	elektrik	bor-
cunu	ödemek	 için	çocuğunun	gıda	harcamasından	
kıstığını	vurgulayan	Erdoğdu,	“Gaz	bu	kadar	kritik	
değil,	ama	elektrikte	aileler	gıdadan	tasarrufa	gi-
diyor”	dedi.

AB`nin	yoksulluk	ve	enerji	yoksulluğuna	ilişkin	
politikasının,	parçalanmış,	muğlak	ve	dağınık	oldu-
ğunu	söyleyen	Erdoğdu,	Türkiye	üzerinden	şu	kar-
şılaştırmaları	yaptı:

“Çok	 az	 ülkede,	 tarife	 yoluyla	 ya	 da	 elektrik	
şirketlerinin	 katkısıyla	 faturalara	 sübvansiyon	 uy-
gulanıyor.	 Rekabeti	 bozacağı	 iddiasıyla	 elektrik	
dağıtım	 şirketleri	 sübvansiyona	 yanaşmıyor.	 Tür-
kiye`de	 2003	 yılından	 itibaren	 kömür,	 gaz	 yerine	
enerji	 yoksulluğunda	 sosyal	 politikanın	 uygulan-
dığı	 bir	 alan	 olarak	 karşımıza	 çıkıyor.	 Türkiye`de	
hemen	 her	 ilde	 birçok	 aile	 kömür	 yardımı	 alıyor.	
Altyapı	hizmeti	insan	hakkı	olmadıkça,	enerji	me-
talaştıkça,	bunlar	sosyal	yardım	konusu	haline	de	
gelmiştir.	Enerjide	ve	enerji	altyapı	hizmetlerinde	
planlama	ve	kamusallık	yeniden	sağlanmalıdır.”

Enerji Kullanım Değerine Döndürülmeli
Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	İktisadi	ve	İdari	Bi-

limler	Fakültesi,	İktisat	Bölümü	Öğretim	Üyesi	Doç.	
Dr.	 Koray	 Yılmaz,	 “Enerjinin	 Kamusallığını	 Politik	
İktisat	Çerçevesinden	Yeniden	Düşünmek”	başlıklı	
sunumunda	“kamu	ve	kamusal	alan”	tanımı	üzerin-
deki	 tartışmalara	 değindi.	 İnsanlık	 tarihinin	 uzun	
bir	döneminde	enerji	harcayarak	oluşturulan	ürü-
nün	 enerjiyi	 harcayanlar	 tarafından	 sahiplenildi-
ğini	 belirtirken,	 “Herkesin	 üretici	 olduğu	 böylesi	
bir	dönemde	sonuç	harcanan	enerjinin	kamu	yani	
herkes	için	yararlı	olmasıdır”	dedi.	Yerleşik	tarıma	
geçilmesiyle	enerjinin	artık	değere	el	koyanlar	için	
faydalı	olmasının	söz	konusu	olduğunu	ve	üreticiler	
için	 artan	 oranda	 faydasız	 hale	 geldiğini	 anlatan	
Yılmaz,	kapitalizm	 ile	birlikte	gelinen	noktayı	 ise	
şöyle	açıkladı:		

“Kapitalizmde	amaç,	harcanan	enerji	ve	yapılan	
iş	sonucunda	ortaya	çıkan	şeyin	satılmasıdır.	Kulla-
nım	değeri	değil,	değişim	değeri	odaklıdır.	Burada	
işin	ya	da	enerjinin	faydalı	olması,	ürünün	satışına	
bağlıdır	ki	bu	durum	o	ürünü	meta	haline	getirir.	
Enerjinin	üreticileri	de	artık	işçileşmişlerdir.	

Kapitalizm	 geliştikçe	 ilave	 olarak	 sadece	
emek-gücü	formunda	insan	enerjisinin	değil,	ener-
jinin	bütünüyle	metalaştığı	bir	süreçle	karşılaşırız.	
Enerjinin	onu	üretenler	ve	 ihtiyaçları	bağlamında	
kullananlar	açısından	yani	genel	olarak	kamu	açı-
sından	 faydası	 göreli	 olarak	 azalan	 bir	 seyir	 izle-
miştir.

Enerjide	kamusallığı	sağlayabilmek	için	değişim	
değeri	değil,	kullanım	değeri	bağlamında	üretim	ve	
tüketimi	savunmak	gerekir.	Birinci	olarak	enerjiyi	
metalaştırma	sürecinden	çıkarmak	gerekir.	Enerji-
nin	 kamusal	mülkiyete	 devri	 sağlanmalıdır.	 İkinci	
nokta	enerjiyi	değişim	değeri	bağlamında	kullanan	
şirketler	 önemli	 oranda	 vergilendirilmelidir.	 Ka-
musal	 kaynakların	 özel	 amaçla	 kullanımı,	 yüksek	
vergilendirmeyi	 gerektirir.	 Bu	 vergiler,	 enerjinin	
kamusal	üretimi	ve	yatırımlar	 için	kaynak	oluştu-
rur.	Üçüncü	nokta,	enerjinin	kullanım	değeri	bağla-
mında	tüketici	olarak	kullananlar	için	ücretsiz	hale	
getirilmesidir.	Sadece	yoksullar	için	değil,	tüm	tü-
keticiler	için	ücretsiz	olmalıdır.	Kamunun,	devlete	
indirgenmeden	 düşünülmesi,	 doğrudan	 demokrasi	
savunusu	ile	birleştirilmesi	gerekir.”

Toplumsal ve Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Önerisi

TMMOB	 Makine	 Mühendisleri	 Odası	 Enerji	 Ça-
lışma	 Grubu	 Başkanı	 Oğuz	 Türkyılmaz	 “Enerjide	
Toplum	 Yararı	 İçin	 Kamusal	 Planlamanın	 Gereği”	
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başlıklı	 sunumunda,	 enerji	 politikasının	 büyüme	
politikasına	bağlılığına	dikkat	çekerek,	büyümenin	
sorgulanmasını	 istedi.	 Türkyılmaz,	 şöyle	 devam	
etti:

“Biz	 eşitlikçi,	 özgürlükçü,	 adil,	 katılımcı,	 de-
mokratik	bir	toplum	için	gelişme	hızının	arttığı,	re-
faha	dayanan	bir	politika	istiyoruz.	Başka	bir	dünya	
mümkün	diyorsak	başka	enerji	de	mümkündür,	ya-
pılabilir	diyoruz.	Yeni	kamu	mülkiyeti	anlayışı,	he-
sapların	açık	ve	şeffaf	olması	ile	mümkün	olabilir.	
HES	yapacağım	diyen	suyu	boruya	hapsetmek,	ara-
zi	 gasp	 etmek	 yanlıştır,	 zeytinlikleri	 yıkmak	doğa	
yıkımıdır.	Kabul	edilebilir	enerji	fiyatları	uygulan-
malıdır.	 Bedava	 olsun	 demiyorum	 elbette,	 çünkü	
gerçekçiyim.”	

Elektrik	 üretiminde	 kamusal	 planlamanın	 öne-
mine	vurgu	yapan	Türkyılmaz,	ÇED	sürecinin	“Top-
lumsal	ve	Çevresel	Etki	Değerlendirmesi”ne	dönüş-
türülmesini	önerdi.	

Oğuz	Türkyılmaz,	bir	soru	üzerine	enerjide	dışa	
bağımlılığı	 azaltmak	 için	 öncelikle	 elektrik	 üreti-
minde	doğalgazın	payını	düşürmek	gerektiğini	be-
lirterek,	 “Arz	 kaynaklarını	 çeşitlendirmek	 lazım.	
Rusya`nın	kucağında	oyuncak	olmamak	lazım”	diye	
konuştu.	

Türkyılmaz,	“Hükümet,	Rus	gazının	kesilmesine	
karşı	Katar	ve	Azerbaycan	ile	anlaşma	yaptı.	Bun-
ları	nasıl	değerlendiriyorsunuz?”	sorusunu	da	şöyle	
yanıtladı:

“Katar	 ve	 Azerbaycan`dan	 gelecek	 1	 milyar	
metreküp	doğalgaz,	Rusya	bağımlılığını	azaltmaz,	
sadece	enerjideki	arzımızı	çeşitlendirir.	Hükümetin	
yaptığı	şey,	bu	iki	ülke	ile	mutabakat	zaptı	imzala-
maktır.	Gaz	anlaşmasının	hazırlanması	yıllar	sürer!	
Bu	doğalgaz,	lojistik	olarak	nereye,	nasıl	gelecek?	
Hangi	gemilerle	hangi	periyotlarla	gelecek?	Gelir-
se,	 nereden	 nasıl	 verilecek?	 Gazın	 basılacağı	 yer	
Aliağa	 ve	 Ereğli`dir.	 Azerbaycan	 fazla	 doğalgaz	
veremez.	 Şahdeniz	 Projesi	 tam	 kapasite	 çalışırsa	
Azerbaycan`ın	fazla	gaz	vermesi	mümkün	olabilir.”

ENERJİDE TOPLuMSAL YARAR VE MALİYET
Samsun’da	 gerçekleştirilen	 10.	 TMMOB	 Ener-

ji	 Semozyumu’nun	 ikinci	 oturumu	 olan	 “Enerjide	
Toplumsal	 Yarar	 ve	Maliyet”	 başlığı	 altında,	 dün-
yadaki	 enerji	 üretim-tüketim	 dengesinden	 Türki-
ye’deki	 enerji	 tüketimi	 ve	 ekonomik	 öngörülere	
varıncaya	 kadar	 kapsamlı	 değerlendirmelere	 yer	
verildi.	 İhtiyaç	olmayan	enerji	tüketiminin	eleşti-
rildiği	oturumda,	enerji	ihtiyacının	karşılanmasına	
yönelik	olarak	enerji	kooperatifçiliği	örgütlenmesi	
ve	yenilenebilir	enerji	kaynaklarının	istihdam	yara-
tıcı	yönü	üzerinde	duruldu.

 Türkiye Enerjide Öngörüsünü Kaybetti
EMO	Enerji	Çalışma	Grubu	Üyesi	Kemal	Ulusa-

ler`in	yönettiği	“Enerjide	Toplumsal	Yarar	ve	Ma-
liyet”	 oturumunda,	 TMMOB	 Yüksek	 Onur	 Kurulu	
Üyesi	 Cengiz	 Göltaş	 “Enerjide	 Toplumsal	 Bakış”	
bildirisini	 sundu.	Uluslararası	 kuruluşların	 verileri	
üzerinden	dünyada	enerjinin	kullanımı	ve	öngörü-
leri	 değerlendiren	Göltaş,	mevcut	 koşullar	 değiş-
tirilmezse	2014	yılında	35	milyar	ton	olan	karbon-
dioksit	 emisyonlarının	 2030`da	 75,	 2050`de	 100,	
2100`de	 140	milyar	 ton	 haline	 geleceğine	 dikkat	
çekti.	Göltaş,	ortak	politikaların	oluşturulamadığı	
koşullarda	yeryüzünde	uzun	vadede	3.6	C	sıcaklık	
artışı	beklendiğini	kaydetti.

Cengiz	Göltaş,	küresel	enerji	 talebinin	2030`a	
kadar	 hızla	 artacağını,	 fosil	 yakıtların	 ana	 enerji	
kaynağı	 konumunu	 sürdüreceğini	 ifade	 ederken,	
özellikle	doğalgaz	ve	kömürün	payındaki	artışla	be-
raber	yenilenebilir	enerji	kaynakları	payında	ciddi	
bir	artış	göründüğüne	dikkat	çekerek,	“21.	yüzyıl	
fosil	yakıtlardan	deyim	yerindeyse	bir	güneş	çağı-
na	geçiş	yüzyılı	olarak	adlandırılabilir”	dedi.	Dün-
ya	üzerinde	enerjinin	yüzde	75`ini	nüfusun	yüzde	
20`sini	oluşturan	gelişmiş	ülkeler	kullanırken,	yüz-
de	25`ini	az	gelişmiş	ülkelerin	kullandığına	dikkat	
çeken	Göltaş,	1.5	milyar	insanın	elektrikten	mah-
rum	yaşadığını	bildirdi.

 
Türkiye`nin	 kaynaklar	 bazında	 elektrik	 üreti-

mine	 ilişkin	 veriler	 paylaşan	Göltaş,	 özelleştirme	
ve	 serbestleştirmenin	 zorlanmasıyla	 Türkiye`nin	
enerjide	öngörüsünü	kaybettiğini,	hem	sanayicisi-
ne	 hem	 vatandaşına	 pahalı	 enerji	 sunan	 konuma	
itildiğini	 söyledi.	 Göltaş,	 “EMO	 olarak	 enerjinin	
kaynak	çeşitliliği	içerisinde	doğru,	etkin	ve	verimli	
kullanılması,	 doğru	 planlaması;	 elektrik	 enerjisi-
nin	 sürekli,	 kaliteli,	 ucuz,	 çevreye	uyumlu,	 insan	
hakkı	olarak	adil	paylaşımın	sağlanması	için	gerek-
li	yatırımların	ülkenin	yerli	ve	yenilenebilir	enerji	
kaynaklarını	öne	çıkaran	politikalarla	yürütülmesi	
gerektiğine	inanıyoruz”	dedi.	

Enerjide Kooperatifçilik
EMO	Enerji	Çalışma	Grubu	Üyesi	Fatih	Kaymak-

çıoğlu	 “Enerji	 Üretiminde	 Koopertaif	 Tipi	 Örgüt-
lenme”	bildirisini	sundu.	Enerji	açısından	koopera-
tifçiliğe	geçilebilmesinin	önündeki	temel	sorunları,	
“Bir	 bağlantı	 sorunu	 var,	 tek	bir	 noktadan	bağla-
nacaksınız	diyor.	Lisanslı	üretime	izin	yok.	Lisans-
lı	 şirketlere	 verilen	 haklar	 tanınmıyor”	 şeklinde	
özetledi.	 Kaymakçıoğlu,	 kooperatif	 ile	 şirket	 ya-
pısı	 arasındaki	 farklara	 dikkat	 çekerek,	 geçmişte	
yaşanmış	 kötü	 kooperatifçilik	 deneyimlerinin	 iz-
lerinin	 silinmesi	 gerektiğini	 belirtti.	 Bu	 oluşum-
ların	 kamu	hizmetiyle	 nasıl	 birleştirileceğinin	 ele	
alınması	gerekliliği	üzerinde	duran	Kaymakçıoğlu,	
enerji	alanında	kooperatifçiliğin	Avrupa`da	kollek-
tif	mülkiyeti	geliştirip	yaygınlaştıran	bir	akım	ola-
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rak	ortaya	çıktığını	belirtirken,	dünyadan	örnekler	
sundu.	Kooperatiflerin	ilk	oluşumunda	yerel	idare-
lerin	 öncülük	 yapabileceğini	 ifade	 eden	 Kaymak-
çıoğlu,	“Enerji	kooperatiflerinin	kurulması	için	ilk	
yapılacak	iş	yasal	engellerin	giderilmesidir”	dedi.	

Yenilenebilir Enerjide İstihdam umudu
Gazeteci	 Özgür	 Gürbüz	 “Yenilenebilir	 Enerji	

Nasıl	 Halkın	 Enerjisi	 Olur?”	 başlıklı	 sunumunda,	
yenilenebilir	enerji	kaynaklarının	 istihdam	potan-
siyellerini	ortaya	koydu	ve	öncelikle	enerjide	talep	
tarafının	sorgulanması	gerekliliğine	dikkat	çekti.	

Yenilenebilir	enerjinin	önünün	enerji	 koopera-
tifçiliği	 ile	 açılabileceğini	 ifade	 eden	 Özgür	 Gür-
büz,	1	MW`lık	rüzgar	türbininin	üretilip	kurulması	
durumunda	20	kişiye,	1	MW	güneş	panelinde	ise	30	
kişiye	 istihdam	 olanağı	 sağlandığını	 bildirdi.	 Gür-
büz,	bir	planlama	yapılarak	aşama	aşama	rüzgar	ve	
güneş	kaynaklarından	elektrik	üretimi	için	kurulum	
süreci	öngörüldüğünde,	ekipmanların	ömür	süreleri	
dolduğunda	yine	aynı	istihdamın	sürdürülebileceği-
ni	anlattı.	Gürbüz,	“Yıllar	önce	rüzgar	dediğimizde	
‘Fırıldaktan	elektrik	mi	üreteceksiniz?`	diyorlardı.	
Dalga	enerjisi	bizim	için	pek	gündemde	değil,	ama	
ben	bunu	da	ekliyorum”	diye	konuştu.

İhtiyaç Olmayan Enerji Tüketimi
Gerçek	 enerji	 talebinin	 bulunması	 gerektiğine	

dikkat	çeken	Gürbüz,	“Bazen	öyle	bir	 rüyaya	da-
lıyoruz	 ki,	 hiç	 ihtiyacımız	 olmayan,	 enerji	 tüke-
ten	aletler	kullanıyoruz.	Elektrikli	diş	fırçaları...”	
dedi.	Newyork`ta	20	kattan	yüksek	binaların	gece	
yarısında	kimse	yoksa	ışıklarının	kapatılması	teklifi	
verildiğini	kaydeden	Gürbüz,	“Yani	normalde	bunu	
talep	olarak	kabul	ediyorsunuz	ve	ona	göre	enerji	
üretmeye	 çalışıyorsunuz.	 Bunun	 için	 bilinçlendir-
me	yetmez,	yönetmelik	de	gerekiyor”	saptamasını	
yaptı.	

Büyük	 ölçekli	 santrallardan	 küçüğe	 gidilmesini	
ve	yerinden	yönetilen	enerji	santralları	kurulması-
nı	savunan	Gürbüz,	ÇED	uygulamalarının	formalite-
den	öteye	gitmemesini	eleştirdi:

“Aynı	 ÇED	 firması	 bir	 yerde	 termik	 için	 rapor	
hazırlıyorsa	nükleeri,	güneşi	kötülüyor,	mesela	hid-
rolik	için	hazırlıyorsa	aynı	firma	bu	sefer	de	termi-
ği	kötülüyor.	Kamuya	bu	işi	vermemiz	lazım.	Ticari	
bir	 faaliyet	 olmaktan	 kurtarmamız	 gerekiyor	ÇED	
sürecini.”

Enerji Tüketimi Artıyor, 
Katma Değer Yerinde Sayıyor
İstanbul	 Teknik	 Üniversitesi	 İşletme	 Fakülte-

si`nden	Doç.	Dr.	Ahmet	Atıl	Aşıcı,	“Sürdürülebilirlik	

Ekseninde	 Enerji	 Politikaları”	 başlıklı	 sunumunda	
Türkiye	ekonomisinin	enerji	talebi	az,	buna	karşı-
lık	katma	değeri	yüksek	üretime	yönelimi	gerçek-
leştirmesi	 gerektiğini	 anlatırken,	 artan	 enerji	 tü-
ketimine	rağmen	katma	değer	üretiminin	yerinde	
saydığına	 ilişkin	 çarpıcı	 veriler	 sundu.	 “Öncelikle	
nasıl,	ne	üreteceğimize,	ne	kadar	ihtiyacımız	oldu-
ğuna	karar	vermek	gerekiyor”	diyen	Aşıcı,	büyüme,	
gelir	artışına	rağmen	insanların	mutluluk	gösterge-
lerinde	değişiklik	olmadığını,	hatta	zenginleşirken	
bunun	 bedelinin	 de	 ödendiğini	 ifade	 etti.	 Aşıcı,	
Türkiye`nin	ekonomik	durumunu	şöyle	özetledi:

“Uluslararası	piyasalarda	ne	tür	ürünlerle	reka-
bet	ediyoruz,	katma	değeri	düşük,	ithalata	dayalı,	
inşaata	dayalı	ürünler	üzerinden	rekabet	ediyoruz.	
Açmazda	olan	Türkiye	ekonomisi	olarak	bunu	be-
timliyorum.	Türkiye`nin	en	son	girdi-çıktı	tablosu	
TÜİK`in	2002`dir.	Biz	en	son	yurtdışı	kaynaklardan	
2009`a	kadar	gelen	bir	veri	bulabildik.	1995-2002,	
2003-2009	dönemi	olarak	ayırıp	karşılaştırdım.	Aynı	
büyüme	oranlarını	yüzde	50	daha	fazla	enerji	kul-
lanarak	sağlamışız.	Enerjide	dışa	bağımlılık	ve	itha-
latı	artırmış.	Dış	ticaret	açığındaki	payı	da	artmış.	
Karbondioksit	artmış,	azot	oksit	salınımları	olduk-
ça	 artmış.	 Bu	 sektörel	 kompozisyondaki	 değişim	
sonucunda	 ekonomik	 büyüme	 daha	 fazla	 kirleten	
daha	fazla	enerji	kullanan	sektörler	eliyle	gerçek-
leştirilmiş.	Bu	da	bir	kaza	değil,	mevcut	hükümetin	
uygulamış	olduğu	politikaların	bir	sonucu.”

Vizyon 2023`ten Yansıyan Vizyonsuzluk
Doç.	Dr.	Aşıcı,	Vizyon	2023`te	dünyanın	en	bü-

yük	4.	demir	çelik	üreticisi	olma	hedefini,	bu	sek-
törün	 en	 önemli	 girdisinin	 hurda	 demir	 çelik	 ve	
enerji	 olduğunu,	 bunların	 ikisinin	 de	 Türkiye`de	
bulunmadığını	 belirterek	 eleştirdi.	 İnşaata	 dayalı	
büyümeyi	de	eleştiren	Aşıcı,	çimento	ve	demir-çe-
lik	 için	enerji	üretelim	denildiğinde	de	yerli	 kay-
nakla	 üretime	 yönelik	 açık	 ve	 örtülü	 teşviklerin	
de	 çevre	 ve	emek	açısından	 iflas	 ettiğini	 anlattı.	
Yerli	 kömür	 santrallar	 için	 “imzalanmayan	 anlaş-
malar,	 uygulanmayan	 iş	 güvenliği	 yönetmelikleri,	
kabul	edilmeyen	uluslararası	sözleşmeler”	gibi	uy-
gulamalarla	ölçülmeyen	örtük	teşvikler	verildiğine	
dikkat	çeken	Aşıcı,	“Buradan	Soma	kazasına	geliyo-
ruz.	Bu	kaza	sürdürülemeyen	enerji	politikalarının	
kendini	 en	 güzel	 gösterdiği	 bir	 olay.	 Vizyon	 2023	
hedeflerinde	bu	kadar	ısrarcı	olursanız	dıngıldayan	
arabanın	bir	yerde	patlaması	söz	konusu”	diye	ko-
nuştu.	

“Ürettiğiniz	 elektrikle	 ne	 kadar	 ne	 ürettiğiniz	
önemli?	Böylesi	bir	büyüme	patikası	için	mi,	bu	ka-
dar	 sorunlara	yol	açan,	doğayı	 yok	eden,	emeğin	
haklarını	yok	sayan	ve	eninde	sonunda	mutlu	etme-
yen	bir	büyüme	politikası	için	mi	elektriğe	ihtiya-
cımız	var?”	diye	soran	Doç.	Dr.	Aşıcı,	konuşmasını	
şöyle	tamamladı:	
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“2023	 hedeflerine	 ulaşmaya	 dair	 umut	 yok.	
Bu	 sektörler	eliyle	 zaten	ulaşamazsınız.	 İtalya	ve	
Çin	yaratıcılıklarını	artırmış,	katma	değeri	yüksek	
ürünlerle	 dünya	 piyasalarında	 rekabet	 ederken,	
Türkiye`nin	baş	aşağı	 giden	bir	 konumu	var.	Baş-
ka	bir	büyüme	patikası	mümkün	mü?	Erinç	Yeldan	
vd.`nin	yaptığı	çalışma	2030`da	daha	müreffeh	bir	
Türkiye`nin	mümkün	olduğunu	gösteriyor.	Karbon	
vergisi	koyun,	yeşil	işler	yapmak	için	kullanın,	daha	
fazla	istihdam,	daha	fazla	GSMH	sağlıyorsunuz,	çok	
daha	 az	 kirlilik	 sonuçta.	 Çok	 küçük	 dokunuşlarla	
olabilecek	şeyler	bunlar.	2023	için	kendi	ikinci	ver-
siyonumuzu	yaratmamız	gerekiyor.	Enerji	politika-
larını,	iklim	ve	ekonomi	politikalarına	bağlamamız	
gerekiyor.	Yoksa	bu	enerji	talebini	biz	veri	olarak	
kabul	 ediyoruz,	 bunu	 nasıl	 üreteceğiz	 noktasına	
gelip	dayanıyor.”

ÖzELLEŞTİRMELER VE SONuÇLARI 
MASAYA YATIRILDI
10.	TMMOB	Enerji	Sempozyumu’nun	ikinci	günü	

gerçekleştirilen	oturumda;	petrol,	madencilik,	 su	
ve	 elektrik	 alanlarında	 özelleştirme	 uygulamala-
rının	 sonuçları	 masaya	 yatırıldı.	 Özelleştirme	 ar-
gümanlarında	 belirtilen	 hedefler	 gerçekleşmediği	
gibi	 toplumsal	 açıdan	 bütünsel	 bir	 yıkımı	 ortaya	
koyan	sunumlardan	sonra	konuşan	Ordu	Üniversite-
si’nden	Yrd.	Doç.	Dr.	Deniz	Yıldırım	tüm	bu	yıkımın	
altyapısını	da	oluşturan	kavramsal	saldırıyı	gözler	
önüne	sererek,	“Yeni	Türkiye	Soma’dır”	dedi.

Samsun	 Atatürk	 Kültür	 Merkezi`nde	 4	 Aralık	
2015	tarihinde	gerçekleştirilen	“Özelleştirmeler	ve	
Sonuçları”	oturumunda,	enerji	alanındaki	özelleş-
tirmeler	farklı	sektörler	bazında	ayrı	ayrı	ele	alın-
dı.	EMO	Enerji	Çalışma	Grubu	Başkanı	Nedim	Bü-
lent	Damar`ın	yönettiği	oturumda,	ilk	sözü	Petrol	
Mühendisleri	Odası`ndan	Necdet	Pamir	aldı.	

Enerji Güvenliği Artık Daha Büyük Sorun
Türkiye`de	petrol	sektöründeki	özelleştirmele-

ri	anlatan	Petrol	Mühendisleri	Odası`ndan	Necdet	
Pamir,	“Türkiye,	tükettiği	enerjinin	yüzde	73.5`ini	
ithalatla	karşılayabilen	ve	enerji	ithalatına	toplam	
ithalatının	dörtte	birini	ödemek	zorunda	kalan	bir	
ülkedir”	dedi.	Petrol	ve	doğalgazdaki	yüzde	90`ın	
üzerindeki	dışa	bağımlılığa	dikkat	çeken	Pamir,	şu	
bilgileri	verdi:

“Neredeyse	 tamamen	 dışa	 bağımlı	 olduğumuz	
bir	 kaynak	 konumundaki	 doğalgazın	 yüzde	 73`ü	
Rusya	ve	İran`dan,	petrolün	ise	yaklaşık	yüzde	75`i	
Rusya,	İran	ve	Irak`tan	temin	edilmektedir.”

Pamir,	iktidarın	yürüttüğü	dış	politika	nedeniy-
le	enerji	güvenliğinin	daha	büyük	bir	sorun	haline	
geldiğine	dikkat	çektiği	konuşmasında,	petrol	sek-
töründeki	özelleştirme	süreçlerini	tek	tek	anlattı.	
TPAO	ve	BOTAŞ`ın	da	özelleştirilmesinin	hedeflen-

diğini	 belirten	 Pamir,	 “Türkiye`nin	 21	 yıllık	 özel-
leştirme	uygulamasının	sonuçları	ve	toplumsal	ma-
liyetleri	gerek	sektörümüz,	gerek	de	ülkemiz	 için	
değerlendirildiğinde	 TÜPRAŞ,	 Telekom,	 Erdemir,	
POAŞ,	TEKEL,	Eti	 Seydişehir	Alüminyum	özelleşti-
rildi.	Ama	devletin	geliri	artmadı.	Devletin	borcu	
azalmadığı	gibi	katlanarak	arttı,	piyasaya	yabancı	
tekeller	hakim	oldu.	Özelleştirme	sonrasında	pet-
rol	 alt	 sektöründeki	 kuruluşlarda	 en	 az	 yüzde	 15	
en	 çok	 da	 yüzde	 100	 oranında	 ortalamada	 yüzde	
39	istihdam	daralması	yaşanmıştır.	Bu	kuruluşların	
önemli	kısmında	sendikal	faaliyet	yapılamamakta-
dır.	Ülkemizde	1986	yılında	hız	kazanan	ve	AKP	dö-
neminde	en	yüksek	seviyesine	ulaşan	özelleştirme-
ler	sonucunda,	KİT`lerin	milli	gelire	katkısı	yüzde	
6`dan	yüzde	1`e	gerilemiştir.	1985	yılı	ile	2014	yılı	
ikinci	çeyreği	arasındaki	30	yılda	KİT`lerde	toplam	
533	bin	istihdam	kaybı	yaşanmıştır.”

Petrol	sektörünün	yapısı	gereği	dikey	bütünleşik	
biçimde	 yapılandırılması	 gerektiğinin	 altını	 çizen	
Pamir,	 enerjide	 özelleştirmeye	 son	 verilmesini,	
daha	önce	yapılan	özelleştirmelerde	de	hukuksuz-
luk	 saptananların	 yeniden	 kamulaştırılabileceğini	
kaydetti.

 
Madencilikte Kamunun Adı Yok
Maden	Mühendisleri	Odası`ndan	Nejat	Tamzok	

sunumunda	 madenlerde	 özelleştirmeleri	 ve	 taşe-
ronlaştırmayı	 inceledi.	 Yatırımların	 yapılmaması,	
kapatma	 ve	 özelleştirmeler	 yoluyla	 madencilik	
sektöründe	özel	sektör	ağırlıklı	bir	yapıya	geçildi-
ğini	belirten	Tamzok,	bugün	bor	ve	kömür	dışında	
kamunun	 kayda	 değer	 bir	 üretimi	 bulunmadığını	
kaydetti.	 Özelleştirme	 sonuçlarının	 hedeflendi-
ği	belirtilen	amaçlarla	da	uyuşmadığını	 kaydeden	
Tamzok,	özelleştirme	sonrasına	ilişkin	incelemele-
rini	şöyle	aktardı:

“Özelleştirilen	 madencilik	 kuruluşlarında,	
özelleştirme	 öncesi	 kar	 etmeyen	 bazı	 işletmele-
rin	 özelleştirme	 sonrasında	 da	 kara	 geçmediği,	
bu	 kuruluşlardan	 bazılarının	 kapanmak	 zorunda	
kaldığı,	 özelleştirme	 öncesi	 karlı	 çalışan	 kuruluş-
ların	bazılarının	 ise	özelleştirme	sonrası	zarar	et-
meye	başladıkları	görülmektedir.	Sürecin	sonunda	
sabit	 sermaye	 yatırımları	 içerisinde	 madencilik	
yatırımlarının	 payı	 düşmüştür.	Yeni	 giren	 firmala-
rın	kurumsallaşma	düzeyi	çok	zayıftır.	Bu	şirketle-
rin	madencilik	 deneyimi	 yok,	 sermaye	 yapısı	 çok	
zayıf.	 Ar-Ge,	 etüt,	 insan	 kaynağına	 yönelim	 çok	
zayıf.	Mühendislik	yapısı	 son	derece	sınırlı.	Süreç	
içinde	kamu	yatırımlarından	da	vazgeçilmiş,	ancak	
artacağı	 varsayılan	 özel	 sektör	 yatırımlarında	 ise	
ciddi	sayılabilecek	bir	artış	olmamıştır.	Bu	süreçte	
madencilik	sektörünün	olmazsa	olmaz	kuralı	plan-
lama	 düşüncesinden	 vazgeçilmiş,	 sanayi	 sektör-
leriyle	 entegrasyonu	 göz	 ardı	 edilmiştir.	 Üretilen	
hammaddeyi	dışarıya	satarak	döviz	peşinde	koşma	
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özelliği,	özelleştirmeler	sonrasında	daha	da	belir-
ginleşmiştir.”

Hedefler Bir Yanda Gerçekler Bir Yanda
EMO	Enerji	Birim	Koordinatörü	Olgun	Sakarya,	

özelleştirmenin	 amaçları	 ve	 gerekçelerini	 sorgu-
ladığı	 sunumunda,	 “Elektrik	 piyasasında	 şeffaf-
lık	 sağlanmış	mı?	 Elektrik	 kesintilerinden	 yakınan	
kullanıcı	şikayetleri	giderilmiş	mi?	Kullanıcılar	so-
runlarını	 iletebilecekleri	muhatap	bulabiliyor	mu?	
Aboneliğin	iptalinde	güncellenerek	iadesi	gereken	
bedeller	 kullanıcılara	 sorunsuz	 ödeniyor	mu?	 Son	
ödeme	tarihini	bir	iki	gün	geçiren	abonelere	ikinci	
ihbar	 gönderilmeden	 elektrik	 kesintisine	 gidiliyor	
mu?	Serbest	tüketiciler	tedarikçi	seçme	hakkını	öz-
gürce	kullanabiliyor	mu?”	soruları	üzerinden	özel-
leştirmelerin	 ardından	 kullanıcıların	 karşı	 karşıya	
kaldıkları	sorunlara	ayna	tuttu.	

Elektrik	 üretiminde	 yerli-ithal	 kaynak	 oranla-
rında	2000`li	yıllardan	itibaren	tersine	bir	gelişim	
yaşandığını	 grafik	 ve	 verilerle	 gösteren	 Sakarya,	
elektrik	 üretiminde	 kamu	 ve	 özel	 sektör	 payının	
da	tam	tersine	dönmüş	durumda	olduğunu	ortaya	
koydu.	Dağıtım	şirketlerinin	hedef	kayıp	ve	kaçak	
oranlarını	 tutturamadıklarını,	 hedeflerin	 sürek-
li	değiştirildiğini	anlatan	Sakarya,	bu	anlamda	da	
özelleştirmelerin	başındaki	amacın	gerçekleşmedi-
ğine	dikkat	çekti.	Tarife	grupları	bazında	elektrik	
fiyatlarını	masaya	yatıran	Sakarya,	özelleştirme	sü-
reciyle	birlikte	tarifelerin	artan	yükseliş	eğilimini	
gösterdi.	

Olgun	Sakarya,	özelleştirmelerin	ardından	çıka-
rılan	mevzuatla	kamuya	yıkılan	sokak	aydınlatma-
sındaki	maliyetlere	değinerek,	yalnızca	2014	yılın-
da	 dağıtım	 şirketlerine	 1.1	milyar	 TL	 aydınlatma	
bedeli	 ödendiğini	 bildirdi.	Aydınlatma	 tarifesinin,	
dekoratif-reklam	aydınlatması	ve	genel	(cadde-so-
kak)	 aydınlatma	 olarak	 iki	 alt	 tarife	 grubuna	 ay-
rıldığını	 anlatan	 Sakarya,	 aynı	 hattan	 aynı	 enerji	
ile	 beslenen	 bu	 aydınlatmalardan	 bedeli	 Enerji	
Bakanlığı	 ile	belediyeler	 tarafından	ödenen	genel	
aydınlatma	tarifesinde	son	iki	çeyrekte	enerji	be-
deli	 yüksek	 tutularak	 dağıtım	 şirketlerine	 kaynak	
aktarıldığına	dikkat	çekti.

 
Dağıtım	 ve	 perakende	 satış	 hizmetlerinin	 iki	

ayrı	 tüzel	 kişilik	 halinde	 ayrıştırılmasıyla	 birlikte	
faturalara	 gelen	 yüklerin	 de	 arttığını	 ifade	 eden	
Sakarya,	 bu	 kapsamda	 son	olarak	bazı	 şirketlerin	
perakende	 satış	 şirketlerine	 yönelik	 aktarım	 içe-
recek	şekilde	EPDK	tarafından	yatırımlarını	artıran	
yeni	bir	karar	alındığını	kaydetti.	Sakarya,	elektrik	
dağıtım	şirketlerinin	kurdaki	artışı	gerekçe	göste-
rerek	 zam	 istediklerinin	 basına	 yansıdığını	 anım-
sattı.

 
Sakarya,	 Ulusal	 Enerji	 Verimliliği	 Eylem	 Planı	

Taslağı`nda	elektrik	vergisi	ve	iklim	değişikliği	ver-
gisinin	gündeme	getirildiğini,	böylece	kullanıcılara	

yeni	vergi	yükleri	getirilmek	istendiğini	söyledi.	
Olgun	Sakarya,	sözlerini	şöyle	tamamladı:

“Elektrik	 enerjisi,	 insan	 yaşamının	 zorunlu	 bir	
ihtiyacı,	ortak	bir	gereksinim	olarak	toplumsal	ya-
pının	 vazgeçilmez	 bir	 öğesidir.	 Sosyal	 devlet	 an-
layışında	 tedarik	 ve	 sunumu	 kamusal	 bir	 hizmeti	
gerekli	kılar.	Elektrik	enerjisinde	üretim,	iletim	ve	
dağıtım	 faaliyetleri	 arasında	 organik	 bir	 bağ	 söz	
konusudur.	 Bu	 nedenledir	 ki,	 bu	 üç	 faaliyet	 ala-
nının	eş	zamanlı	ve	merkezi	bir	planlama	anlayışı	
içinde	yürütülmesi	zorunludur.”

HES`ler Hatalar Yumağı
Meteoroloji	Mühendisleri	Odası`ndan	İsmail	Kü-

çük	“Sudan	Enerji	Mi?	Ama	Nasıl?”	ülkemizin	hid-
rolik	 potansiyelinden	 bunun	 değerlendirilmesine,	
HES	 proje	 süreçlerinden	 ÇED	 uygulamalarına	 va-
rıncaya	kadar	sorgulayıcı	bir	sunum	yaptı.	Hidrolik	
bir	 çalışmada	 Elektrik	 İşleri	 Etüt	 İdaresi`nin	mü-
hendislik	hizmetleri	normlarına	göre	20	yıllık	süre-
ci	kapsayan	akım	değerlerin	hesabının	gerektiğini	
belirten	Küçük,	Türkiye`nin	mevcut	potansiyeline	
ilişkin	verilerin	ve	söylemlerin	gözden	geçirilmesi	
gerektiğini	 söyledi.	 HES	 sürecinde	 tüm	 hesapla-
rın	 kurulu	 güç	üzerinden	 yapıldığını,	 şimdi	 elekt-
rik	üretemeyen	santralların	var	olduğunu,	gelinen	
aşamada	verilen	zararın	kabul	edilerek	“Ufak	dere-
leri	mahvediyoruz”	 açıklaması	 yapıldığını	 anlatan	
Küçük,	 “10	megavattan	daha	 küçük	HES‘lere	 izin	
verilmeyeceği	 söylendi.	 Bu	da	doğru	değil”	 dedi.	
Lisanssız	HES`lerin	de	gündemde	olduğuna	dikkat	
çeken	 Küçük,	 hidrolik	 potansiyele	 ilişkin	 projele-
rin	havza	planlaması	olmadan	ortaya	konulmasını	
eleştirdi.	“Planlama	olsaydı	havzada	ne	olacağı	or-
taya	 çıkardı”	diyen	Küçük,	 yapılan	uygulamaların	
bütün	bir	hataya	işaret	ettiğini	 ifade	etti.	Küçük,	
“1900	civarında	HES,	çoğu	uydurulan	projedir.	Şu	
ada	523	HES	projesi	iptal	edilmiş	durumdadır.	Bu,	
az	rakam	değildir”	dedi.	

Yeni Türkiye Soma`dır
Ordu	Üniversitesi	Kamu	Yönetimi	Bölümü`nden	

Yrd.	Doç.	Dr.	Deniz	Yıldırım	“AKP`nin	Ekonomi	Po-
litiği	Açısından	Soma	Katiamı	ve	Halkçı-Kamucu	Bir	
Çıkış	Yolu”	başlıklı	sunumunu	yaptı.	“Yeni	Türkiye	
Soma`dır”	saptamasıyla	başlayan	Yıldırım,	“Soma	
Katliamı`ndan	kurtulan	kişi	“Bizler	ahtapotla	karşı	
karşıyayız”	dedi.	Bir	tarafında	polis,	imam,	sendi-
ka,	şirket	ve	devlet	var.	Bu	baskı	ortamı,	ahtopot	
gibi	 Türkiye`yi	 sarmıştır”	 diye	 konuştu.	 Yıldırım,	
enerji	 politikasında	 yağmanın	 neden	değil,	 sonuç	
olduğunu	belirtti.	Ekonomideki	demir	çelik,	çimen-
to	ağırlığının	enerjide	ithalat	bağımlılığını	getirdi-
ğini	kaydeden	Yıldırım,	bir	yandan	ekonomik	kriz-
den	çıkış	olarak	bu	sektörlere	yönelen	ekonominin	
enerjide	 dışa	 bağımlılığı	 azaltmaya	 çalışırken	 as-
lında	bir	kısır	döngüye	girdiğini	anlattı.
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Soma	 Katliamı`nın	 da	 bu	 ekonomik	 dönüşüm	
programının	sonucu	olduğunu	ifade	eden	Yıldırım,	
şöyle	konuştu:

“2012	dönüm	noktasıdır,	termik	santralların	dö-
nüşüm	programına	alınması	ile	yeni	termik	santral-
lar	ile	muazzam	teşvik	sistemi	geliştirildi.	İstedik-
leri	kadar	linyit	kömürüne	dayalı	enerji	üretimine	
götürsünler,	 doğalgazı	 telafi	 edecek	 kaynak	 yok.	
Daralan	pazarla	birlikte,	AKP	krizi	 fırsata	çevirdi.	
Rusya	krizinden	sonra	AKP	enerjide	madencilik	ala-
nında	yeni	saldırı	mekanizmasına	dönecek.”

Kavramların	da	kirlendiğine	dikkat	çeken	Deniz	
Yıldırım,	“İleri	demokrasi	denince	akla	bir	kişi	geli-
yor.		Kavramların	da	içeriği	ele	geçirilmiş	durumda.	
AKP,	enerji	yağması	olacağı	zaman	acele	kamulaş-
tırma	diyor.	Nerede	saldırı	olacak	üstün	kamu	ya-
rarı	diyor.	Onlar	kamu	kelimesini	bizden	çok	kul-
lanıyor.	 Piyasacı,	 neoliberal	 yapı	 kendi	 kamusunu	
yeniden	 yapılandırdı.	Tepemizde	bu	 kavramla	 te-
piniyor.	AKP,	 kamu-özel	 ortaklığı	 diyor.	 Bizim	 an-
lamamız	gereken	kamu	ise	farklı.	Özelleştirmenin	
tanımı	 değişti,	 devletin	 kendisi	 özelleşti.	 	 Devlet	
eşittir	kamu	diyemiyoruz	artık.	Halkçılık	ve	emek	
eksenli	 kamu	kelimesini	 tanımlamalıyız.	 Kamucu-
luğu,	emek	eksenli,	halkçı	eksenli	tanımalıyız.”

ENERJİ POLİTİKALARININ
TOPLuMA ETKİLERİ
10.	 TMMOB	 Enerji	 Sempozyumu’nun	 Samsun	

ayağındaki	etkinlikleri	MMO	Enerji	Çalışma	Grubu	
Başkanı	Oğuz	Türkyılmaz’ın	yönettiği	“Türkiye’de	
Uygulanan	Enerji	Politikalarının	Topluma	Etkileri”	
paneli	ile	son	buldu.	TMMOB	Yönetim	Kurulu	Üye-
si	 Mehmet	 Torun,	 enerji	 politikalarının	 sonucun-
da	hem	insan	hem	doğa	kıyımı	yaşandığına	dikkat	
çekti.	Türkiye	Barolar	Birliği	Çevre	ve	Kent	Hukuk	
Komisyonu	Üyesi	Avukat	Burhan	Uyan	enerji	huku-
ku	anlamında	da	facia	yaşandığını	bildirdi.	ELDER	
Temsilcisi	Şadi	Büyükkeçeci	ise	kaçak	elektrik	po-
litikaları	 başta	 olmak	 üzere	 dağıtım	 şirketlerinin	
uygulamalarını	savundu.

 
Enerji Politikalarının Sonucu Katliam
TMMOB	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Mehmet	Torun,	4	

Aralık	Dünya	Madenciler	Günü	nedeniyle	yitirdiği-
miz	madencileri	anarak	konuşmasına	başladı.	Ener-
ji	tüketimindeki	adaletsizliğe	dikkat	çeken	Torun,	
enerjideki	özelleştirmelerin	ardından	oluşan	yapı-
ya	ilişkin	şu	değerlendirmeleri	yaptı:	

“Enerji	 fiyatlarında	 düşüş,	 kalitede	 yükselme	
olacağı,	 mülkiyetin	 tabana	 yayılacağı	 söylemleri	
tamamen	boş	çıkmış;	kamu	tekelleri	yıkılmış,	bu-
gün	ulusal	 tekeller	 hakim	olmuştur.	 Şirket	 birleş-
meleri,	yabancı	satın	almaları	gündemde.	Bunu	da	
EPDK	enerji	 sektöründe	konsolidasyon	olarak	 ilan	
etmekte.	 Bu	 uygulamalar	 sonucunda	 dışa	 bağım-
lılık	 da	 artmış.	 Sektörde	 uygulanan	 taşeronlaşma	

ile	emek	sektörü	de	büyük	zarar	görmüştür.	İşsizlik	
artmış,	iş	güvenceleri	ellerinden	alınmış,	ücretler-
de	reel	anlamda	ciddi	kayıplar	söz	konusu	olmuş-
tur.	Hesapsız	kitapsız	yapılan	planlamalarla,	kömür	
ocaklarında	iş	kazaları	iş	cinayetlerine	dönüşmüş,	
hatta	Soma`da	olduğu	gibi	katliamlara	dönüşmüş-
tür.	Plansız	ve	özellikle	daha	çok	kar	amaçlı	yapı-
lan	tahribatlarla	çevre	katliamları	yaşanmıştır.”	

Enerji	 alanının	 sanayi	 ve	 büyüme	 ile	 birlikte	
planlanması	gerektiğini	belirten	Torun,	“Arz-talep	
derken	ciddi	bir	hata	söz	konusu.	Düşük	katma	de-
ğerli,	 çok	enerji	 tüketen	alanlar	dikkate	alınarak	
yapılan	talep	projeksiyonları,	sermayenin	daha	çok	
derelerimize	doğamıza	saldırmasının	önünü	açıyor.	
Tüketimin	 yüzde	 55	 civarını	 elektrik	 ark	 ocakla-
rı,	 çimento	 ve	 seramik	 ile	AVM`lerde	 tüketiliyor.	
AVM`lerde	 yanılmıyorsam	 yüzde	 15	 civarında	 son	
rakamlar.	 Biz	 bu	 tüketim	 ihtiyacını	 doğru	 kabul	
ederek	 yaparsak,	 gelecek	 yıllarda	 çok	daha	 fazla	
enerjiye	ihtiyacımız	var	gibi	görünecek.	Dolayısıyla	
enerji	kimin	için	lazım	bunu	sorgulamamız	gereki-
yor.”

Hükümetin	 yeni	 açıklanan	 programının	 10-12	
yıldır	uygulanan	özelleştirme	ve	piyasalaştırma	po-
litikalarının	 değişmeden	 devam	edeceğini	 göster-
diğini	belirten	Torun,	önerilerini	de	şöyle	sıraladı:

“Dünyayı	 saran	 kriz	 ve	 durgunluğun	 mevcut	
kapitalist	 sistem	 içerisinde	 aşılamayacağı	 aşikar.	
Kamu	mülkiyeti,	 kamusal	 hizmet	 ve	 tolum	 yararı	
esas	alan	demokratik	ve	katılımcı	bir	planın,	top-
lumsal	kalkınma	perspektifinin	oluşumunun	önemli	
olduğunu	 düşünüyoruz.	 Ezberin	 bozulması	 açısın-
dan	 emekçilere	 yönelik	 bir	 politika	 üretmek	 ve	
program	ortaya	koymanın	önemli	olduğunu	düşünü-
yorum.	Dışa	bağımlılığı	en	aza	indirecek	yerel	kay-
nakların	 akılcı	 kullanımı	 önemli,	 su	 hava,	 toprak	
ve	doğal	varlıklarımızın	da	korunmasını	esas	almak	
bir	zorunluluktur.	Bütünleşik	bir	kaynak	planlaması	
olmazsa	olmaz	bir	zorunluluk	olarak	karşımıza	çık-
maktadır.”	

Hukukta da Durum Facia
Türkiye	 Barolar	 Birliği	 Çevre	 ve	 Kent	 Hukuk	

Komisyonu	Üyesi	Avukat	Burhan	Uyan,	 ön	ayakla-
rı	 olmayan	 Yatağan`da	 doğmuş	 buzağı	 görüntü-
sü	 eşliğinde	 yaptığı	 sunumunda,	 çevrenin	 insanın	
göremediği	bir	yaşımı	içinde	barındırdığına	dikkat	
çekerek,	 “Kaz	dağında	 altın	 çıkaracaklar.	Toprağı	
yeniden	temizleyip	yerine	koyacağız.	Yok	ettiğimiz	
bakteriyoloji	 yok.	 Ama	 o	 toprak	 ölü.	 Bakteri	 ve	
mikrop	diye	bir	şey	yok	bakanlığın	terminolojisin-
de”	dedi.	

Yaşamı	 yok	 ederek	 enerji	 elde	 etmeye	 dayalı	
anlayışı	 eleştiren	 Uyan,	 “Yaşamını	 yok	 ettiğimiz	
insanlar	biziz,	çocuklarımız.	ÇED	raporu;	bu	ülke-
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nin	satılıp,	dağın	taşın	talan	edilmesinin	önündeki	
engeli	kaldırmaktan	başka	bir	şey	değil	gibi	geliyor	
bize”	diye	konuştu.	ÇED	raporlarında	kömür	ana-
lizi,	sondaj	raporu	gibi	gerekli	parametrelerin	bu-
lunmadığını	ifade	eden	Uyan,	“Uzman	bilirkişi	ra-
porları	olmasa	facia	durumundayız”	dedi.	Verilerin	
gerçekçi	olmadığını	da	rüzgar	hızı	örneğiyle	açık-
layan	Avukat	 Uyan,	 yerdeki	 rüzgar	 hızının	 rapora	
yazıldığını,	oysa	dikilen	bacanın	65	metre	yukarıda	
olduğunu	ve	oradaki	rüzgar	hızının	farklı	olduğunu	
söyledi.	

Avukat	Burhan	Uyan,	Sinop	Nükleer	Santralı	ile	
ilgili	 sorular	 üzerine,	 tahkim	 nedeniyle	 iptal	 du-
rumunda	santral	parası	kadar	ödeme	yapılmasının	
söz	konusu	olabileceğini	belirtirken,	 iptale	 ilişkin	
olarak	 Japonya	 Barolar	 Birliği	 ile	 irtibata	 geçtik-
lerini,	 Japon	 iç	 hukuku	 açısından	 bir	 uygulama	
olanağı	 olup	 olmadığını	 araştırdıklarını	 açıkladı.	
Karadeniz`de	 kıyısı	 olan	 barolara	 da	 yazılar	 gön-
derdiklerini	kaydeden	Uyan,	2016`da	uluslar	arası	
bir	konferans	düzenlemeyi	planladıklarını,	ulusla-
rarası	 hukukta	 çok	 yeni	 olan	 bu	 konuda	 belki	 de	
içtihat	yaratılması	gerekeceğini	söyledi.	

ELDER`den Savunma
Elektrik	Dağıtım	Hizmetleri	Derneği`nden	 (EL-

DER)	Şadi	Büyükkeçeci,	TEDAŞ	zamanında	kayıp	ve	
kaçak	miktarlarının	“sabunlandığını”;	aralık	ayında	
“hayali	tahakkuklar”	yapılıp	ocak	ayında	iptal	edil-
diğini	söyledi.	Doğu`da	yıllardır	kaçaklara	göz	yu-
mulduğunu	ve	gelenek	haline	geldiğini	ifade	eden	
Büyükkeçeci,	şöyle	konuştu:

“Kaçak	kullanmayan	ayıplanır	hale	geldi.	Resmi	
daireler,	 askeriye,	 orada	 çalışan	 memurlar	 dışın-
da	para	 ödeyen	 yok.	 Sulamacılar	 da	 kaçak	 kulla-
nım	çok	 fazla.	 EPDK	dedi	 ki	 ben	 size	oranlar	 ve-
riyorum,	her	 yıl	 düşüreceksin,	 düşürürsen	üstteki	
para	senin,	düşüremezsen	ben	bu	parayı	alırım.	3	
bölgeyi	çıktığımızda	kayıp	ve	kaçak	oranı	aşağı	yu-
karı	 OECD	 seviyesine	 gelmiş	 durumda.	 Onlar	 çok	
üzerine	 gittiler.	 Doğunun	 özel	 durumu	 nedeniyle	
orayı	bir	türlü	düzenleyemediği	için,	kesmeye	git-
tiğinde,	oranın	vali	kaymakamı	 ‘Biz	burada	sorun	
istemiyoruz`	şeklinde	bir	sürü	işlerle	karşılaştılar.	
Araçları	yakıldı,	adamlar	dağa	kaldırıldı.	Böyle	bir	
sıkıntıdan	dolayı	oranın	kayıp	ve	kaçaklarında	bir	
düzeltme	yapıldı.”

Dağıtımın	 “tabiatı	 itibarıyla	 tekel”	 olduğunu	
kaydeden	Büyükkeçeci,	Rekabet	Kurulu`nun	uyarısı	
nedeniyle	perakende	sektörüyle	ilgili	değerlendir-
me	yapamayacağını	 bildirdi.	Dağıtım	 şirketlerinin	
sürekli	denetim	altında	olduğunu	ileri	süren	Büyük-
keçeci,		sempozyumda	dile	getirilen	eleştirilere	de	
özetle	karşılık	verdi:

“-Devir	alındığında	yatırımlar	yeteri	kadar	mıy-
dı?	 2.85	 milyarlık	 yatırım,	 özelleştirmeden	 sonra	
8.5	milyara	çıktı.	Yılda	2	milyar	dolarlık	bir	yatırım	
yapmayı	biz	taahhüt	ediyoruz.	Dağıtım	şirketleri	öz	
kaynaklarıyla	veya	krediyle	yapıyor	Devletten	para	
çıkmıyor.

-TEDAŞ	tahsilat	yapamıyordu.	Şu	anda	dağıtım	
şirketlerinin	 tahsilatı	 yüzde	95‘ler	 seviyesinde	 ve	
teknolojik	yatırımlara	önem	veriliyor.

 
-Dağıtım	 şirketleri	 kur	nedeniyle	 zararda.	 İha-

lede	 gaza	 geldiler	mi	 diyeyim.	 Bu	 para	 herhalde	
devlete	de	hibe	olarak	kalacak	gözüküyor.	2030`a	
kadar	ödeme	görünmüyor.	

-Elektrik	 fiyatları	 TÜFE	 ve	 TEFE	 altında	 artış	
gösteriyor.	Okuma	dönemleri	 sarktığı	 zaman	fiyat	
değişti	sandılar.	30	günlük	normal	ödemelerde	çok	
bir	artış	yok.	Elektrik	şirketleri	kendi	kendine	zam	
yapamaz,	düzenlemeye	tabii.	

-Aydınlatmadan	devlet	bize	300	milyar	borçlu.	
Fatura	ettiğimiz	halde	İller	Bankası`ndan	bize	öde-
meyi	durdurdu	devlet.	Biz	finansman	yönünden	de	
bayağı	bir	içerdeyiz.	Yılbaşından	sonra	paranızı	ve-
receğiz	diyorlar,	faiz	de	işletmiyorlar.	

-6446`da	 sosyal	 tarife	 var,	 bunun	 hayata	 geç-
mesini	istiyoruz.	Her	aileye	hem	kaçağın	önlenme-
si,	hem	de	bu	ailelere	yardım	olması	bakımından	
kömür	 veriyorsunuz,	 diğer	 yardımı	 veriyorsunuz,	
çocuk	parası	veriyorsunuz,	150	kilovat	saate	kadar	
ayda	75	lira	gibi	bir	elektrik	parasını	siz	bu	ailele-
re	 ödeyin.	 Bu	hem	doğudaki	 hoyrat	 kaçağı	 önler.	
Adam	bedava	diye	bir	evin	kullanacağının	5	katı-
nı	 kullanıyor.	 Her	 bakanlık	 bunu	 üstünden	 atıyor.	
Enerji,	 aile	 yapsın	diyor,	 aile	enerji	 yapsın	diyor.	
Dar	gelirlileri	rahatlatacak	bir	projedir.

 
-İstihdamda	doğrudan	ya	da	dolaylı	olarak	100	

bin	 kişiye	 istihdam	 sağlıyoruz.	 Vergi	 SSK	 ile	 760	
milyon	 dolarlık	 bir	 kaynak	 sağlıyoruz.	 Eğitimleri	
çok	fazla	artırdık.”

Keçeciler,	 sorular	 üzerine	 de,	 “Ben	 bizzat	 3-4	
patrondan	 duydum.	 Biz	 dediler;	 ‘Çok	 yanlış	 bir	
işe	 girmişiz.	 Elektrik	 dağıtım	 bizim	 işimiz	 değil.`	
‘Devlet	verdiğimiz	parayı	versin,	geri	verelim`	di-
yen	patron	da	biliyorum.	Çalık	Mitsubishi`ye	kendi	
şirketini	ortak	yaptı.	Bir	firma	Çinlilerle	görüşüyor.	
Osmangazi`yi	yine	bir	Çinli	şirkete	devlet	satmak	
istiyor.	Durum	kötü.”

Dünya Ekonomisinde Yeni Saflaşmalar
Prof.	Dr.	Hayri	Kozanoğlu,	 içindeyken	 su	 ısıtıl-

dığında	 ısınmayı	 fark	 etmeyen	 kurbağa	 hikayesi-
nin	küresel	iklim	değişikliğinde	bir	metafor	olarak	
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kullanıldığını	anımsatırken,	“Ama	insanoğlu	olarak	
biz	farklıyız,	tehlikeyi	biliyor,	buna	rağmen	bir	şey	
yapmıyoruz”	 dedi.	 Küresel	 iklim	 değişikliğinin,	
nükleer	 patlamaların	 herkesi	 etkilediğini	 belirten	
Kozanoğlu,	 dünya	 ekonomisi	 ve	 enerji	 üzerine	 şu	
değerlendirmeleri	yaptı:

“Dünya	ekonomisinde	önemli	bir	durgunluk	söz	
konusu.	En	önemli	girdi	enerji	olduğu	için	petrol	fi-
yatlarında	düşüş	var.	Buradaki	faktör,	finanslaşma.	
Emtia	fiyatlarının	yukarı	çıkacağına	dair	inanç	hep	
spekülasyonu	getiriyor.	Petrol	fiyatlarındaki	düşüşe	
ilişkin	 senaryolar	 var.	 Bunun	 arkasında	 jeopolitik	
güçler	var	mı?	 	 İki	 tez	var.	Birincisi;	dünyada	son	
5	yıldaki	petrol	üretiminin	yüzde	50`sinden	 fazla	
ABD	 kaynaklı.	 Kaya	 petrolü	 üretimi	 piyasa	 arzını	
arttırmış	 durumda.	 Suudi	 Arabistan	 ile	 ABD`nin	
stratejik	 ilişkileri	 var.	 Suudi	 Arabistan,	 piyasaya	
verdiği	 petrolü	 azaltarak,	 normalde	 arzı	 denge-
liyor.	 Suudi	Arabistan,	 OPEC	 üyesi	 ama	 düğmeye	
basmadı.	 İkinci	 tez	 şu:	 Rusya	 başta	 olmak	 üzere	
Venezüella,	İran	gibi,	şeytan	ekseninde	düşünülen	
ülkeler	petrol	üreticisi	olduğu	için	bu	ülkeleri	zor	
durumda	bırakmak	için	petrol	fiyatları	düşük	tutu-
luyor	deniyor.”

İkinci	Soğuk	Savaş`tan	bahsedildiğine,	ülkeler	ara-
sında	 yeni	 saflaşma	 işaretleri	 görüldüğüne	 dikkat	
çeken	Kozanoğlu,	“Yeni	büyük	resimdeki	saflaşma	
şöyle:	İran-Çin-Rusya	saflaşması.	Gerici	Körfez	ül-
keleri,	Batı	saflaşması”	dedi.

 

Yeni Yeşil Düzen=Yeni Kar Alanı
“Dünyadaki	 çevresel	 faktörlerin	 olumsuz	 ge-

lişmesi,	 insanlığın	 geleceğini	 tehdit	 edecek	 hale	

gelmesi	en	büyük	endişe”	diyen	Hayri	Kozanoğlu,	
“yeni	 yeşil	 düzen”	adıyla	 yeni	 kar	 alanı	 tanımla-
ması	yapıldığına	dikkat	çekti.	Kozanoğlu,	“Obama,	
Clinton,	 yeşil	 ekonominin	 temsilcisi	 oldular.	Ama	
onların	 anladığı	 yeşil	 ile	 bizimki	 farklı.	 Onlarınki	
daha	 çok	 dolar	 yeşiline	 benziyor”	 diye	 konuştu.	
Artık	dünyada	“refah	paradoksu”	kavramından	söz	
edildiğini	bildiren	Kozanoğlu,	refah	arttıkça,	doğa	
tahribatının	arttığını	kaydetti.	Bu	noktada	optima-
lin	bulunması	gerektiğini	anlatan	Kozanoğlu,	enerji	
bölgesinde	bulunan	Türkiye`nin	bundan	yararlana-
madığını,	enerji	güvenliği	 sorunu	yaşadığını	 ifade	
etti.	

Prof.	 Hayri	 Kozanoğlu,	 konuşmasını	 şöyle	 ta-
mamladı:	

“Sosyalistlerin	 iktidar	 iddiası	 varsa,	 birinci	
maddesi	enerjidir.	Enerji;	kamusal	olması	gereken	
sektördür.	Sosyalistler	kamusal	anlayışla	çalışmalı-
dır,	enerji	sektörü	kar	anlayışına	feda	edilmemesi	
gereken	bir	sektördür.	Sol	iktidarda	enerji	sektörü;	
kamusal	olmalı,	çok	iyi	planlanmalıdır.	Enerji	kay-
nakları	 çok	 farklı,	 hepsinin	 dezavantajları	 vardır,	
ama	iyi	planlanmalıdır.	Bu	planlamanın	da	demok-
ratik	katılımcı	olması	gerekir.”

ENERJİDE TOPLuMSAL MuHALEFET 
EMO KÜRSÜSÜNDE
Elektrik	 Mühendisleri	 Odası	 (EMO)	 tarafından	

düzenlenen	 10.	 TMMOB	 Enerji	 Sempozyumu’nda,	
yerel	çevre	platformları,	“Enerjide	Toplumsal	Mu-

halefet”	başlığı	altında	sunum	yaptılar.	Yerel	çevre	
platformu	 temsilcileri	 yürüttükleri	 mücadeleleri	
anlatırken,	mücadelenin	ortaklaştırılması	ve	ulusal	
kongre	yapılmasını	önerdiler.	EMO	Yönetim	Kurulu	
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Başkanı	 Hüseyin	 Yeşil	 de	 bu	 önerilere	 destek	 ve-
rerek,	“Sizin	mücadeleniz,	bizim	mücadelemizdir”	
dedi.

10.	 TMMOB	 Enerji	 Sempozyumu	 kapsamında	
Samsun`da	 4	 Aralık	 2015	 tarihinde,	 Sempozyum	
Yürütme	 Kurulu	 Başkanı	 Teoman	 Alptürk`ün	 yö-
neticiliğinde,	“Enerji,	Çevre	ve	Toplum”	oturumu	
düzenlendi.	 İlk	 olarak	 Avukat	 Yakup	 Okumuşoğlu	
“Enerji	 ve	 Çevre	 Hukuki	 Boyut”	 başlıklı	 sunumu-
nu	yaptı.	Enerji	üretim	ve	dağıtım	özelleştirmele-
ri	yapılırken,	su	kullanım	hakkı	anlaşmaları	ile	de	
akarsuların	49+49	yıllığına	özel	sektöre	satıldığını	
kaydeden	Okumuşoğlu,	şöyle	konuştu:

	 “Enerji	faaliyeti	kamu	hizmeti	olarak	görülme-
sinden	 çıkartılıp	 kar-zarar	 ekonomisi	 kapsamına	
ele	alınması	ile	ülkenin	dört	bir	yanındaki	akarsu-
ların	‘hidrolik	kapasiteleri`	özel	sektör	tarafından	
adeta	kapışılmıştır.	Kar	etme	dışında	kaygısı	olma-
yan	özel	sektör,	akan	her	suyu	ekonomik	olarak	de-
ğerlendirilmemiş	boşa	akan	bir	doğal	kaynak	olarak	
görmüştür.	 Neticede	 Anadolu`da	 2	 bin	 civarında	
küçük	orta	büyük,	10	bin	civarında	ise	mikro	hidro-
elektrik	santral	için	proje	oluşturulmuştur.	Anadolu	
kırsal	yaşamının	 temeli	akarsular	ve	bu	alanlarda	
kültürler	maalesef	ortadan	kalkmak	üzeredir.	2	bin	
civarı	 orta-büyük	 ölçekteki	 HES`in	 inşasının	 2023	
yılında	tamamlanması	planlanmaktadır.	Tümü	inşa	
edildiğinde	ortalama	bir	hesapla	10	bin	kilometre	
boyunca	akarsularımız	kanal,	boru	ya	da	 tünelle-
re	hapsedilmiş	olacaktır.	Akarsular,	ancak	denize,	
göle	ya	da	bir	başka	nehire	katıldığı	noktada	izle-
nebilir	hale	gelecektir.”

Ardından	“Enerjide	Toplumsal	Muhalefet”	başlı-
ğı	altında	da	yerel	çevre	platformlarına	söz	verildi.	

Can Suyu Eleştirisi
Derelerin	Kardeşliği	Temsilcisi	Ömer	Şan,	HES`-

lerde	uygulanan	can	suyu	yaklaşımını	eleştirerek,	
“Can	suyu,	ölüm	yatağındaki	insanın	dudağına	pa-
mukla	verilen	sudur.	Su,	ekosistemin	hakkıdır.	HES	
enerjisi,	ayakkabı	kutusuyla	taşınmayacak,	yüksek	
gerilim	 hatlarıyla	 taşınacak”	 diye	 konuştu.	 Şan,	
Yeşil	Yol	Projesi`ni	de	şöyle	eleştirdi:

“Yeşil	 Yol	 denilen	 çalışma,	 2011	 yılında	 Doğu	
Karadeniz	 Master	 Planı`nın	 bir	 parçasıdır.	 Sam-
sun`dan	Artvin`e	kadar	uzanan	8	yaylayı	birleştire-
cek	projedir;	yeşil	kalemle	çizildiği	için	‘Yeşil	Yol`	
denmektedir.	 Vadiden	 giremedikleri	 yerlerimize,	
kapıdan-bacadan	girme	çabasıdır.”

Şan,	25	yıldır	koruma	altındaki	Anzer	Yaylası`n-
da	Koç	Grubu`na	maden	arama	ruhsatı	verilirken,	
“ÇED	gerekli	değildir”	kararı	verilmesini	eleştiren	
Şan,		“Bu	çok	üzücü	ve	düşündürücü	bir	durumdur”	
dedi.

Amasra`da Çevre Katliamına Geçit Yok
Bartın	Platformu`ndan	Prof.	Dr.	Erdoğan	Atmiş,	

“Termiksiz	 yaşam	 mücadelesi	 veriyoruz.	 Amas-
ra`ya	150	MW	gücünde	termik	santral	yapmak	is-
tiyorlar.	Amasra`da	 çevre	 katliamına	 izin	 verme-
yeceğiz,	mücadeleyi	 bırakmayacağız”	mesajlarını	
verdi.	

Çeşme	 Sürdürülebilir	 Yaşam	 Platformu`ndan	
Esen	 Fatma	 Kabadayı	 Whiting,	 Çeşme`nin	 Türki-
ye`nin	 en	 kıymetli	 topraklarından	 biri	 olduğunu	

vurgulayarak,	 rüzgar	 tür-
binleriyle	 ilgili	 eleştirile-
rini	şöyle	sıraladı:

“Çeşme	 çok	 özel	 bir	
mikro	 iklime	 sahip.	 En	
kokulu	 salepler	 ve	 sakız	
bölgeye	endemik.	Çok	ve-
rimli.	Ama	 rüzgar	 türbini	
istilasındayız.	 Yarımada	
elimizden	 gidiyor.	 Mari-
na`dan	 Alaçatı`ya	 kadar	
türbinler,	 plansız	 şekilde	
dikiliyor.	 Acele	 kamulaş-
tırma	 kararlarında	 pro-
jenin	 yerini	 bile	 öğrene-
miyorsunuz.	 Marinaya,	
rüzgâr	 türbini	 kurmanın	
anlamı	 ne?	 Kalenin	 için-
den	türbin	çıkıyor.	Türbin-
ler	 civarında	 iletim	 hattı	
yok,	altyapı	yok.”
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ulusal Kongre Önerisi
Tüm	çevreci	 inisiyatiflerin	Ulusal	Kongre	altın-

da	toplanmasını	öneren	Kabadayı	Whiting,	“Bütün	
çevreci	 inisiyatifleri	 Samsun`da	 mı,	 Erzurum`da	
mı,	 Sivas`ta	 mı	 toplarız	 bilmiyorum.	 Ulusal	 bir	
Kongre	 toplamalıyız.	Milleti	kurtarmanın	yolu	bu-
dur”	dedi.

Tonya	 Çevre	 Platformu`ndan	 Bekir	 Uzunoğlu,	
çevreci	 mücadelesi	 nedeniyle	 kendisine	 “komü-
nist,	 marjinal,	 devrimci”	 gibi	 sıfatlar	 konduğunu	
belirterek,	 “Evet	 ben	 devrimciyim,	 sistemi	 yık-
maya	 çalışıyorum.	 Bu	 suçsa,	 huzurunuzda	 işliyo-
rum”	dedi.	Uzunoğlu,	Tonya`ya	taşocağı	kurulmak	
istendiğini	 ifade	 ederken,	 “Bizim	 burada	 zilliyet	
hakkımız	var,	sonuna	kadar	kullanacağız.	Yıllardır	
burada	yaşıyoruz.	Taş	ocağının	faydası	ne?	Bize	an-
latsınlar.	 İstihbaratı,	polisi,	 jandarmayı	üzerimize	
sürüyorlar”	diye	konuştu.

Geçen	yıl	yitirdiği	annesinin	ölmeden	önce	ken-
disine	“Onlar	güçlü,	bizi	yenecekler”	dediğini	ak-
taran	Uzunoğlu,	sözlerini	şöyle	tamamladı:

“Ama	ben	anneme	söz	verdim,	mücadele	ettim,	
yılmadım.	Bu	mücadeleler	sonucunda	16	taş	ocağı	
projesi	 kaldırıldı.	Anneme	 verdiğim	 sözü	 tuttum,	
bu	gururu	yaşıyorum,	mücadele	eden	tüm	arkadaş-
larımı	kutluyorum.”

Yerel Direnişten Genel Direnişe
Munzur	 Çevre	 Derneği	 adına	 söz	 alan	 Hatun	

Esen,	Munzur	Yarımadası`nda	yapılacak	barajların	
iklim	 değişikliğine	 sebep	 olacağını	 söyledi.	 Esen,	
eleştirilerini	şöyle	dile	getirdi:

“85	 kilometre	 uzunluğundaki	Munzur	 Vadisi;	 4	
baraj	 ve	 5	 HES	 projesi	 ile	 yok	 olma	 tehlikesi	 ile	
karşı	 karşıyadır.	 Ülkemizde	 hukuk	 sistemi	 işlemi-
yor.	HES`ler	ile	Munzur	Nehri`nin	akışı	değişecek,	
endemik	bitkiler	yok	olacak,	biyolojik	çeşitlilik	or-
tadan	kalkacaktır.	İklimin	değişmesi	ile	doğal	den-
ge	bozulacaktır.”	

“Aşırı	kar	anlayışına”	dayanan	sistemin	tehlike-
li	 olduğunu	 vurgulayan	Esen,	 ortak	hareket	 etme	
önerisini	şöyle	ifade	etti:

“Konu,	sınıf	mücadelesinden	ayrı	düşünülemez.	
Biz	Tunceli`de	 doğru	 da	 yapsak,	 hep	 yanlış	 anla-
şıldık.	Kendimizi	anlatamadık.	Bu	nedenle	ki	mü-
cadelemizi	birleştirmeli,	setler	oluşturmalıyız.	Ye-
rel	direnişleri	genel	direnişe	çevirmeliyiz.	Direnen	
kadınlarımızı	öncelikle	selamlıyoruz.	Munzur`dan,	
Hopa`ya	 kadar	 mücadele	 edenler	 kazanacaktır.	
Yeter	ki	dayanışma	içinde	olalım.	Derelerin	özgür	
akacağı,	yağan	yağmur	sonrası	toprak	kokusu	ala-
cağımız	günleri	yaşamak	istiyoruz.”

Sinop	Nükleer	Karşıtı	Platform	(NKP)	adına	ko-
nuşan	 Saygın	Doğan,	 1994	 yılında	 32	 sivil	 toplum	
kuruluşunun	birlikte	hareket	etmesiyle	başladıkları	
yolculuğun	2006	yılında	55	bileşene	ulaştığını	be-
lirterek,	“Bugün	de	Sinop	NKP	adı	altında	faaliyet	
yapmaya	 başladık.	 ‘Mücadele	 edenler	 her	 zaman	
kazanmayabilir,	 ama	 kazananlar	 her	 zaman	 mü-
cadele	 edenlerdir”	 sloganıyla	 hareket	 ediyoruz.	
Sinop`ta	 kurulmak	 istenen	 nükleer	 santrala	 karşı	
direneceğiz”	diye	konuştu.

Kazım Amca Kürsüde
Rize	 Andon	 Vadisi`nden	 kamuoyunda	 ineğini	

satıp	davalar	açan	Kazım	Amca	olarak	bilinen	Ka-
zım	Delal,	çevreci	mücadelesinden	dolayı	hakkında	
açılmış	8	dava	olduğunu	vurgulayarak,	“Davalardan	
önümü	alamıyorum.	Taşoacağı,	HES,	dere	yağmacı-
lığı,	içme	suyu	hakkı	gaspı…	Tüm	bu	konulara	iliş-
kin	davalarım	var”	dedi.

Yerel	 çevre	 platformlarının	 sunumundan	 sonra	
söz	alan	EMO	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Hüseyin	Ye-
şil,		sunumlarda	dile	getirilen	görüş	ve	önerilerden	
duyduğu	memnuniyeti	dile	getirdi.	Yeşil,	“Her	gün	
bir	 şey	 öğreniyorum,	 hala	 da	 öğrenmeye	 devam	
ediyoruz.	Bu	sempozyumdan	da	aldığım	ders	çok”	
mesajını	 verdi.	 Çeşme	 ve	Munzur	 platformlarının	
ortak	hareket	etme	önerisinin	dikkate	değer	oldu-
ğunu	vurgulayan	Yeşil,	“Elimizden	geleni	yapmaya	
çalışacağız.	Sizin	mücadeleniz	bizim	mücadelemiz-
dir”	mesajını	verdi.

  2.8.2.2. SİNOP
10.	TMMOB	Enerji	Sempozyumu	son	gün	etkin-

likleri	 5	 Aralık	 2015	 tarihinde	 Sinop`ta	 yapıldı.	
Nükleer	oturum	ve	panelin	düzenlendiği	Sinop`ta	
açılışta	 da	 EMO	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Hüseyin	
Yeşil,	 Rusya	 ile	 yaşanan	 gerilime	 dikkat	 çekerek,	
nükleer	santral	projelerinin	dışa	bağımlılığı	artıra-
cağını,	bu	süreçten	ders	çıkarılarak	nükleer	sant-
rallardan	 vazgeçilmesi	 gerektiğinin	 altını	 çizdi.	
Yeşil,	 yenilenebilir	 enerji	 kaynaklarından	 elektrik	
üretim	maliyeti	azalırken,	nükleer	gibi	atık	sorunu	
çözülmemiş,	 riskli	 ve	 pahalı	 olan	 nükleer	 santral	
sevdasını	“çılgınlık”	olarak	nitelendirdi.	

10.	 TMMOB	 Enerji	 Sempozyumu‘nun	 Sinop‘ta	
gerçekleştirilecek	oturum	ve	panel	öncesinde	kısa	
bir	 açılış	 töreni	 gerçekleştirildi.	 Saygı	 duruşunun	
ardından	EMO	Sinop	İl	Temsilcisi	Saygın	Doğan	ta-
rafından	etkinliğin	açılışı	yapıldı.	Doğan,	Sinop‘ta	
nüklere	 santral	 kurulmak	 istendiği	 için,	 3	 günlük	
etkinliğin	 son	 günkü	 bölümünün,	 Sinop‘ta	 yapıla-
cağını	ve	daha	çok	nükleer	enerji	üzerine	konuşu-
lacağını	söyledi.

Sempozyum	Düzenleme	ve	Yürütme	Kurulu	Baş-
kanı	Teoman	Alptürk	de	konuşmasında,	bu	yöredeki	
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olağanüstü	elektrik	üretim	tesisleri	yatırım	girişim-
leri	 bulunduğunu	 anımsatarak,	 bunları	 değerlen-
direbilmek	 için	 Samsun	 ve	 Sinop‘un	 adres	 olarak	
seçildiğini	kaydetti.	Bu	mücadelenin	uzun	soluklu	
olduğunu	belirten	Alptürk,	başarılar	dileyerek	ko-
nuşmasını	tamamladı.	

EMO	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Hüseyin	 Yeşil,	
konuşmasına	 başlamadan	 önce	 kadınların	 seçme	
ve	seçilme	hakkını	aldıkları	gün	olması	nedeniyle	
kadınları	 kutladı.	 Suruç,	Ankara,	 Beyrut	 ve	 Paris	
katliamlarında	yaşamlarını	yitirenleri	 ve	cinayete	
kurban	giden	Diyarbakır	Baro	Başkanı	Tahir	Elçi‘yi	
anarak	konuşmasına	başlayan	Yeşil,	 içinde	bulun-
duğumuz	 bu	 ortamı	 görmezden	 gelerek	 etkinliğe	
ilişkin	birşeyler	 söylemeyeceğinin	altını	 çizerken,	
“İçinde	 bulunduğumuz	 ortamı	 değerlendirmezsek	
insanlığımızdan	 çıkmış	 oluruz	diye	düşünüyorum”	
dedi.		

Yeşil,	 konuşmasında	 Elçi	 cinayetinin	 aydınla-
tılmasının	 engellenmeye	 çalışılmasını	 eleştirdi	 ve	
iktidarın	 kamuyounu	 bilgilendirmeye	 çalışanlar	
üzerindeki	kurduğu	baskıya	tepki	gösterdi.	Cumhu-
riyet	Gazetesi	Genel	Yayın	Yönetmeni	Can	Dündar	
ve	Ankara	Temsilcisi	Erdem	Gül‘ün	hukuk	kuralları	
da	hiçe	sayılarak,	haberleri	nedeniyle	 içeride	tu-
tulduklarını	ifade	eden	Yeşil,	faşist	yönetime	karşı	
özgürlük,	barış	ve	demokrasi	mücadelesinin	yürü-
tülmesi	gerektiğini	vurguladı.	

Rus	 uçağının	 düşürülmesiyle	 yaşanan	 gerilime	
değinen	Hüseyin	Yeşil,	şöyle	konuştu:	

“Bugün	 uluslararası	 düzeyde	 ülkemizin	 en	 üst	
kademesinde	yer	alan	isim	ve	ailesi	IŞİD‘le	petrol	
alışverişi	 yapmakla	 suçlanmış,	 uluslararası	 kamu-
oyu	 bunun	 gerçekliğini	 araştırmaya	 başlamıştır.	

Bunlara	 yanıt	 ise	 kabadayıvari	 laflarla	 verilmeye	
çalışılmakta,	 	 yalanlar	 birbirine	 dolanmaktadır.	
Cumhurbaşkanı	 Erdoğan	 İran	 televizyonunun	 da	
geçmişte	 bu	 tür	 suçlamalarda	 bulunduğunu,	 ama	
telefonla	Ruhani‘yi	arayarak	“Bedelini	ağır	ödersi-
niz”	dediğini	ve	10	gün	sonra	sitelerinden	bu	iddi-
aları	kaldırdıklarını	söyledi.	Daha	birkaç	gün	önce	

Rus	 Dışişleri	 Bakanı	 tarafından	 “Putin‘i	 aradım,	
telefonuma	çıkmadı”	sözleri	yalanlanmışken,	dün	
de	 İran	 Cumhurbaşkanı	 Ruhani	 tarafından	 yalan-
lanmıştır.”

EMO	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Yeşil,	 doğalgaz-
daki	Rusya‘ya	bağımlılık	nedeniyle	doğalgazın	ke-
silmesi	 durumunda	 ısınma	ve	elektrik	 üretiminde	
yaşanacak	sorunlara	dikkat	çekti.	Yanlızca	kaynak	
ya	da	 yatırım	yapılarak	 enerjide	 arz	 güvenliğinin	
sağlanamadığını	31	Mart‘ta	tüm	Türkiye‘de	sistem	
çökmesiyle	 yaşanan	 elektrik	 kesintisi	 üzerinden	
anlatan	Yeşil,	bu	karanlığın	arkasında	özelleştirme	
ve	serbestleştirme	politikalarının	bulunduğunu	bil-
dirdi.	

Hüseyin	Yeşil,	dışa	bağımlılık	ve	nükleer	enerji	
santralları	konusunda	da	şunları	söyledi:	

“Elektrik	 üretiminde	 ithal	 kaynak	 bağımlılığı	
esas	 itibarıyla	 AKP	 iktidarları	 döneminde	 sürekli	
artış	göstermiştir.	2014	yılında	gerçekleşen	elekt-
rik	üretiminde	ithal	kaynak	payı	yüzde	62.6	oranı-
na	 tırmanarak	 pik	 yapmıştır.	 2015	 yılı	 başlarında	
özellikle	 su	 gelirlerinin	 artması	 bu	 oranın	 yüzde	
53-54	 seviyesine	 gerileyerek	 bir	 ölçüde	 düşmesi-
ne	 neden	 olmuştur.	 Bu	 kadar	 dış	 bağımlılığı	 olan	
Türkiye`nin	yakıtı	dışarıdan	getireceği	ve	işletme-
ciliğini	 de	 yabancılara	 bırakacağı	 yapılanmalarla	
nükleer	 santral	 kurma	hevesini	anlamak	mümkün	
değildir.	
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Üstelik	alım	garantisi	verildiği	için,	savundukla-
rı	piyasa	şartlarını	da	yok	edici	bir	içeriğe	sahiptir.	
Yani	piyasada	fiyatlar	daha	düşük	oluşsa	dahi	nük-
leer	santrallardan	pahalıya	elektrik	alımı	yapılma-
ya	 devam	 edilecek	 ya	 da	 doğalgazda	 olduğu	 gibi	
kullanılmayan	elektriğin	parasını	ödeyeceğiz.”

Rusya‘nın	 uçağın	 düşürülmesinin	 ardından	 ya-
pacağı	yaptırımlar	kapsamında	nükleer	santral	dur-
durmasının	iyi	olacağını	ifade	eden	Yeşil,	iktidarın	
bu	süreçten	ders	çıkararak,	Rusya	vazgeçmese	de	
kendisinin	 nükleer	 santrallardan	 vazgeçmesi	 ge-
rektiğini	kaydetti.	

“Bugünkü	Dünya	konjonktüründe	nükleer	sant-
ral	 sevdasına	 düşülmesi	 gerçekten	 her	 anlamıyla	
çılgınlıktır”	diyen	Yeşil,	konuşmasını	şöyle	sürdür-
dü:

“Terör	olayları,	 katliamlar,	 siber	 saldırılar	 gibi	
her	geçen	gün	daha	can	yakıcı	olarak	yaşadığımız	
güvenlik	sorunları	olan	bir	dünyada	kimsenin	nük-
leer	güvenlikten	söz	etmesi	dahi	mümkün	değildir.	

Kaldı	ki	insan	eliyle	yaratılmayan	doğal	afetler	
karşısında	da	 Japonya`da	olduğu	 gibi	 nükleer	 fe-
laketler	yaşayacağımızı	gördük.	Fukuşima	Felaketi	
bir	kez	daha	tüm	dünyaya	nükleer	santralların	ger-
çek	 yüzünü	 göstermiş,	 Nükleer	 Rönesans	 denilen	
süreç	çoktan	sona	ermiştir.	

Türkiye	 ise	Fukuşima	gerçeğinin	ardından	‘tüp	
de	patlar‘	gibi	bilimsellikten	yoksun	akıldışılık	ör-
neği	beyanatlarla,	üstelik	Japonlarla	Sinop`ta	bir	
nükleer	santral	kurma	hevesi	içine	girmiştir.	

Tüm	 bunlar	 nükleer	 santralların	 güvenlik	 ma-
liyetlerini	 giderek	 artırmaktadır.	 Yani	 nükleerden	
elektrik	 üretimi	 giderek	 pahalılaşmaktadır.	 Buna	
karşılık	 yenilenebilir	 enerji	 kaynaklarının	maliye-
ti	 gelişen	 teknolojiyle	 birlikte	 aşağı	 düşmektedir.	
Güneş	 enerjisi	 tesislerinde	 megavat	 (MW)	 başına	
kuruluş	 bedeli	 1.2	 milyon	 ABD	 Doları	 seviyesine	
düşmüştür.	 Rüzgar	 santrallarında	 ve	 büyük	 güçlü	
su	santrallarında	bu	rakam	daha	düşüktür.	Nükleer	
santrallarda	yatırım	maliyeti	ise	MW	başına	6	mil-
yon	dolardan	fazladır.”

Atık	 sorunu	 çözülememiş,	 tehlikeli	 ve	 pahalı	
nükleer	 santral	 tercihi	 yerine,	 ülkemizin	 yerli	 ve	
yenilebilir	kaynaklarını	değerlendirmek	üzere	yatı-
rımlar	yapmaya,	daha	da	ötesi	bu	alanlarda	kendi	
teknolojisini	geliştirip	üretmeye	ihtiyaç	vardır.

Özelleştirmenin	ardından	yaşanan	kayıp	ve	ka-
çak,	 elektriğin	 pahalılaşması,	 özelleştirme	 sonra-
sı	 piyasaya	 çıkan	 üretim	 ve	 dağıtım	 şirketlerinin	
“iflas”	 feryatlarıyla	 fiyat	 artış	 baskısı	 yaptıklarını	
anlatan	Yeşil,	“Bu	lobi	faaliyetlerine	verilecek	tek	
bir	yanıt	vardır:	Madem	serbest	piyasa	deniliyordu,	
serbest	piyasanın	işleyişinde	kar	etmek	kadar	kay-
betmek	de	vardır.	Buna	katlanmayı	da	bilmelidir-
ler”	diye	konuştu.	

Yeni	 hükümetin	 Enerji	 Bakanı	 olarak	 Cumhur-
başkanı‘nın	daha	önce	özel	bir	şirketin	genel	mü-
dürlüğünü	 yapmış	 ola	 damadının	 atanmasına	 da	

“akraba	 ve	 şirket	 ilişkilerinin	 kabineye	 taşınmış	
olması”	nedeniyle	tepki	gösterdi.	Hükmetin	Prog-
ramı‘nda	 geçen	 yıl	 elektrik	 talebindeki	 durmayı	
gözardı	ederek,		hızlı	kalkınan	bir	ülke	olarak	ener-
ji	kaynaklarımızın	ihtiyacı	karşılayacak	düzeyde	ol-
madığından	söz	edildiğine	dikkat	çeken	Yeşil,	son	
söz	olarak	yine	nükleer	santrallarla	ilgili	şu	mesajı	
verdi:	

“Akkuyu,	Sinop	ve	İğneada‘da	yapılacak	nükle-
er	santrallarla	ilgili	olacaktır.	Bir	santralın	inşaatı	
yaklaşık	10	yıl	uzatmalarla	12	yıl	bu	da	3	hükümet	
dönemini	kapsar.	Üstelik	Dünya,	Türkiye	ve	Orta-
doğu	konjüktürü	gözönüne	alındığında	ve	bizlerin	
ünü	bir	tanesinin	bile	inşaatına	başlıyamazlar,	baş-
lasalar	 bitiremezler,	 bitirseler	 de	 çalıştıramazlar	
ve	sonunda	kapatırız.	Biz	bunu	her	yerde	söylüyo-
ruz,	söylemeye	de	devam	edeceğiz.”

2.9. NÜKLEER KARŞITI PLATFORM 
       (NKP) ÇALIŞMALARI

• 23 Ocak 2014-	 Haber	 55	 Kanalına	 “Nükleere	
Karşı	Yaşasın	Hayat,	Başka	Bir	Enerji	Mümkün”	açıkla-
ma	yapıldı.	

• 26 Şubat 2014-	 Şubemiz	 Yönetim	 Kurulu	
tarafından	Ekip	Gazetesi	ziyaret	edildi.	Genel	Yayın	
Yönetmeni	Muammer	DİLBER	ile	yapılan	görüşmenin	
ardından	Nükleer	Karşıtı	Platform	Çalışmaları	hakkın-
da	bilgi	verildi.	Ayrıca,	7	Mart’ta	Şubemiz	tarafından	
gerçekleştirilecek	olan	Nükleer	Gerçeği	Semineri	ve	
9	Mart’ta	Sinop’ta	düzenlenecek	olan	Nükleer	Kongre	
duyuruları	yapıldı.	

• 27 Şubat 2014-	 Ekip	 Gazetesi	 ziyareti,	
“Nükleer	Tehlikeye	Karşı	Çıkmayana	Oy	Yok!”	afiş	
broşür	dağıtımı,	NKP	kongresi	tanıtımı	yapıldı,

• 7 Mart 2014-	Nükleer	Gerçeği	Konulu	panel	
öncesi	 Şube	 Saymanı	Adnan	 KORKMAZ	 tarafından	
basın	toplantısı	yapıldı,	ayrıca	panelistlerle	tek	tek	
röportaj	yapılması	sağlandı.

• 7 Mart 2014-	 Panel,	 EMO	 Enerji	 Komisyon	
Başkanı	 Bülent	DAMAR,	Prof.	Dr.	Hayrettin	KILIÇ,	
Japon	Aktivist	Tsuchida	Kumiko,	NKP	sözcüsü	Oya	
KOCA	 ve	 EMO	 NKP	 Sözcüsü	 Erhan	 KARAÇAY’ın	



15. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

44

konuşmacı	olarak	katıldığı	Nükleer	Gerçeği	konulu	
panel	şube	konferans	salonumuzda	yapıldı.

• 9 Mart 2014-		NKP	Kongresi,	Nükleer	Karşıtı	
Platform	 tarafından,	 nükleer	 santral	 karşıtları	
ve	ülkemizdeki	 tüm	çevre	hareketleri	 ile	birlikte	
nükleer	santral	kurulmasına	yönelik	güçlü	bir	mü-
cadelenin	 ısrarla	 sürdürülmesine	 yönelik	 olarak	
Nükleer	 Karşıtı	 Kongre	 Sinop’ta	 gerçekleştirildi.	
Kongreye	 Sinop,	 Mersin,	 Adana,	 İzmir,	 İstanbul,	
Ankara,	 Samsun’dan	 150′yi	 aşkın	 NKP	 Temsilcisi	
katıldı.

Sinop’ta	yitirdiğimiz	Öner,	Soner,	Güneş	ve	Noy-
an	Özkan	ile	Savaş	Emek	için,	Çernobil,	Fukuşima	
da	 hayatını	 kaybedenler	 için	 bir	 dakikalık	 saygı	
duruşu	 ile	 başlayan	 kongrede	 divan	 için	 verilen	
önerge	sonrası	Divan	Başkanlığına	Merkez	NKP’den		
Erhan	KARAÇAY,	Divan	Başkan	Yardımcılığına	Sinop	
NKP’den	Ayşegül	KAFKAS,	Mersin	NKP’den	Mehmet	
SALICI	seçildi.

Yerel	 NKP	 Sunumları	 gündeminde	 Şube	
Başkanımız	Mehmet	ÖZDAĞ	da	söz	alarak	geçmişten	
günümüze	 Şubemiz	 tarafından	 yürütülen	 nükleer	
karşıtı	çalışmalar	özet	olarak	aktarıldı.

26	Nisanda	Sinop’ta	miting	yapılması,	Öner,	Son-
er	ve	Güneş	yolu	için	imza	kampanyasının	genele	
yayılarak	 tekrar	 gerçekleştirilmesi,	 gençliğin	
nükleer	 karşıtı	 mücadelede	 kendi	 çalışmalarını	
örgütleyebilmesi,	NKP	dışında	yer	alanlarla	da	güç	
birliğine	gidilmesi	ve	uluslararası	nükleer	karşıtları	
ile	 temasa	 geçilmesi	 ve	 Kongrenin	 her	 yıl	 Mayıs	
ayında	yapılması	önerisi	kabul	gördü.

• 24 Nisan 2014-	TMMOB	Samsun	İl	Koordinasyon	
Kurulu	Sekreteri	Adnan	KORKMAZ	tarafından	Çiftlik	
Süleymaniye	Geçidinde	düzenlenen	basın	açıklam-
ası	ile	Sinop’ta	yapılacak	olan	“Nükleer	Karşıtı	Mit-
ing”e	katılım	çağrısı	yapıldı.	

• 26 Nisan 2014-	 NKP	 Sinop	 Mitingi,	 Çerno-
bil	 nükleer	 felaketinin	 28.	 yıldönümü	 nedeniyle	
Nükleer	Karşıtı	Platform	tarafından	miting	düzen-
ledi.	Türkiye`nin	dört	bir	yanından	gelen	nükleer	
santral	karşıtlarının	katılımıyla	Sinop	Uğur	Mumcu	
Meydanında	gerçekleştirilen	mitinge	Şubemizin	de	
içinde	bulunduğu	Samsun	Nükleer	Karşıtı	Platform	
ve	İl	Temsilciliklerimiz	tarafından	da	geniş	katılım	
sağlandı.

Eski	 terminal	mevkiinde	 toplanan	 katılımcılar,	
kortej	oluşturarak	ellerinde	pankart	ve	dövizlerle	
sloganlar	 eşliğinde	 Sakarya	 ve	 Atatürk	 Caddeleri	
boyunca	yürüyerek	Uğur	Mumcu	Meydanı’na	geldi.	
Çevre	 mücadelelerinde	 hayatlarını	 kaybedenler	
için	bir	dakikalık	saygı	duruşunda	bulunuldu.

Elektrik	Mühendisleri	Odası	 adına	 konuşan	 43.	
Dönem	 Başkanımız	 Cengiz	 GÖLTAŞ	 ise	 Sinop’a	
nükleer	 santral	 kurulmasını	 istemediklerini	 belir-
terek,	“Bunun	için	mücadelemizi	vereceğiz.	Bugün	
burada	bizlere	destek	veren	bütün	vatandaşlarımı-
za	teşekkür	ediyorum”	dedi.
 • 27 Mayıs 2014-	Nükleersiz	Çok	Yaşa	Bisiklet	
Eylemi,	İzmirli	bisikletçilerden	oluşan	Karşı	Bisiklet	
Grubu,	“Giresun-Sinop”	arası	Nükleersiz	Çok	Yaşa	
bisiklet	 eylemi	 ile	 kamuoyunun	 dikkatini	 Nükleer	
felaketlere	çektiler.	Bisikletçiler	Cumhuriyet	Mey-
danında	 Şubemiz	 tarafından	 karşılandı	 ve	 ortak	
basın	 açıklaması	 yapıldı.	 Şube	 Başkanımız	 Meh-
met	ÖZDAĞ;		“Sinop’u	bambaşka	ve	güzel	bir	ge-
lecek	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.	Bisikletlerle,	kar-
bon	 izi	 bırakmadan	 Karadeniz	 turu	 yapan	 ekibin	
Sinop	 turu	 bu	 tutkulu	 söz	 verişin	 bir	 simgesidir”	
dedi.

• 31 Mayıs 2014- 	 NKP	 Yürütme	 Kurulu	 To-
plantısı,	NKP	Yürütme	Kurulu	EMO	Genel	Merkez-
inde	 toplandı.	 2014	 Haziran,	 Temmuz,	 Ağustos	
dönemi	etkinlik	planlaması	yapıldı.

• 20 Temmuz 2014-	Sinop’ta	2006	yılında	Nük-
leer	 Karşıtı	 Gençlik	 kampında	 Karadeniz’de	 bo-
ğularak	 ölen	 üç	 genç,	 Soner,	Öner	 ve	Güneş	 için	
anma	 etkinliği	 düzenlendi.	 Samsun-Sinop-Ankara	
Nükleer	 Karşıtı	 Platform	 bileşenlerinin,	 Ailelerin	
ve	Sinop	halkının	katılımı	ile	Karadeniz’e	karanfil-
ler	bırakıldı,	Sinop	Kale	içerisinde	bir	yola	“Soner,	
Öner,	Güneş	Yolu”	adı	verildi	ve	basın	açıklaması	
yapıldı.	Etkinliğe	Samsun	Nükleer	Karşıtı	platform	
adına	Elektrik	Mühendisleri	Odası	Samsun	Şubesin-
ce	de	katılım	sağlandı.	

• 6 Ağustos 2014- Samsun	Nükleer	Karşıtı	Plat-
form	Sekretaryası	Elektrik	Mühendisleri	Odası	Sam-
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sun	Şubesi,	Hiroşima’ya	atom	bombası	atılmasının	
69.	yılı	nedeniyle	yazılı	bir	açıklama	yaptı.	Dünya-
daki	kaos	ortamında	devam	eden	nükleer	silahlan-
ma	yarışının	daha	büyük	bir	tehdit	haline	geldiği-
ne	dikkat	çekilen	açıklamada,	nükleer	silahlanma	
yarışına	son	verilmesi	çağrısı	yapıldı.	“Türkiye’de	
İncirlik	Üssü’nde	bulundurulan	nükleer	silahlar	da	
bir	an	önce	sökülmeli,	nükleer	enerji	üretimi	gö-
rüntüsü	 altında	 nükleer	 silahlanma	 sevdasından	
vazgeçilmelidir”	denildi.
 • 2 Eylül 2014 - Nükleer	Santrallere	tepki	ama-
cıyla	 Hopa’dan	 İstanbul’a	 kürek	 çeken	 Hüseyin	
ÜRKMEZ	Samsun	Nükleer	Karşıtı	Platform	tarafın-
dan	karşılandı.	

• 21 Kasım 2014 –	Sinop	Nükleer	Karşıtı	Plat-
form,	28	Demokratik	Kitle	Örgütü,	Sendika,	Siyasi	
Parti	ve	61	katılımcı	ile	2.	Olağan	Genel	Kurulunu	
gerçekleştirdi.

• 11 Mart 2015 -	2011	yılında	11	Mart’ta	Japon-
ya’da	deprem	ve	tsunaminin	ardından	yaşanan	Fu-
kuşima	Nükleer	Felaketi’nin	4.	yılı	nedeniyle	Sam-
sun	 Nükleer	 Karşıtı	 Platformu	 olarak	 şubemizde	
basın	açıklaması	yapıldı.

• 28 Mart 2015 -	Nükleer	Karşıtı	Platform	(NKP)	
Sekretaryası,	 gerçekleştirdiği	 basın	 açıklamasıy-
la	 Fukuşima’da	 yaşanan	 felakete	 dikkat	 çekerek,	
TBMM’ye,	 Japonya	 ile	 yapılan	 Sinop’ta	 nükleer	
santral	kurulmasına	ilişkin	uluslararası	anlaşmanın	
yasalaştırılmaması	 çağrısında	 bulundu.	 “26	 Nisan	
1986	yılında	yaşanan	Çernobil	Faciası’nın	menşeini	
oluşturan	Rus	teknolojisi	ile	Akkuyu’da	nükleer	ru-
let	oynanırken,	bu	faciadan	ülkemizin	en	çok	etki-
lenen	bölgesi	olan	Karadeniz’de	de	Fukuşima	Nük-
leer	Felaketi’nin	menşei	olan	Japonya	ile	anlaşma	
yaparak	nükleer	harakiri	yapılmak	istenmektedir”	
denildi.

• 31 Mart 2015 -	EMO	Samsun	Şubesi	Yönetim	
Kurulu	 Başkanı	 Mehmet	 Özdağ	 Samsun	 Nükleer	
Karşıtı	Platform	adına	gerçekleştirdiği	basın	açık-
lamasıyla,	 Fukuşima’da	 yaşanan	 felakete	 dikkat	
çekerek,	 TBMM’ye,	 Japonya	 ile	 yapılan	 Sinop’ta	
nükleer	santral	kurulmasına	ilişkin	uluslararası	an-
laşmanın	 yasalaştırılmaması	 çağrısında	 bulundu.	
“Sinop	Nükleer	Santralı`nın	yapılması	yenilenebilir	
enerji	kaynaklarının	değerlendirilmesi	önünde	en-
geldir.	Temiz	enerjiye	engel	olmaktadır.	Şöyle	ki	bu	
santralların	yapılması	ile	oluşacak	fazla	enerji	ka-

pasitesi	nükleer	santrallara	alım	garantisi	verilmiş	
olduğundan	 yenilenebilir	 kaynakların	 geliştirilme-
sine	engel	olacaktır.	Diğer	yandan	ülke	kaynakları	
yenilenebilir	 enerjinin	 teşviki	 için	 değil,	 nükleer	
enerjinin	 satın	 alınmasıyla	 yurtdışına	 aktarılarak	
harcanacaktır.”	dedi.

• 13 Nisan 2015 -	Samsun	Öğretmenevi	Konfe-
rans	Salonunda	`Çernobil	ve	Sağlık`	konulu	panel	
düzenlendi.	Moderatör	olarak	Pınar	Demircan,	ko-
nuşmacı	olarak	Dr.	Larisa	Danielova,	Toshiya	Mori-
ta,	Dr.	Angelika	Claussen,	Prof.	Dr.	Kayıhan	Pala,	
Dr.	Alper	Öktem`	in	katıldığı	panele	geniş	katılım	
sağlandı.

Şubemizin	 yanısıra,	 TMMOB	 İKK,	 KESK	 Şubeler	
Platformu	ve	Atakum	Kent	Konseyinin	ev	sahipliğin-
de	düzenlenen	 panelde;	 uluslararası	 düzeyde	 ko-
nularında	uzman	hekimler,	nükleer	sızıntının	sebep	
olduğu	 hastalıkları	 bilimsel	 verilere	 dayalı	 olarak	
sundular.	Panel	soru	cevap	kısmıyla	birlikte	yakla-
şık	3	saat	sürdü.

• 25 Nisan 2015 -	AKP	iktidarının	nükleer	sant-
ral	 inadı,	Sinop’ta	Nükleer	Karşıtı	Platform	(NKP)	
tarafından	 düzenlenen	 mitingle	 protesto	 edildi.	
On	binlerce	kişinin	katıldığı	mitingde,	sloganlar	ve	
pankartlar	 eşliğinde	 nükleer	 santral	 istenmediği	
haykırıldı.	NKP’nin	sekretaryasını	yürüten	Elektrik	
Mühendisleri	Odası,	hem	düzenleme	hem	de	katı-
lım	açısından	mitinge	destek	verdi.	Samsundan	ise	
9	otobüsle	(yaklaşık	450	katılımcıyla)	mitinge	katı-
lım	sağlandı.	Samsun	yerel	basın	mensuplarının	da	
mitinge	 katılımı	 sağlandı	 ve	 yerel	 basında	miting	
haberlerine	yer	verildi.
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• 24 Mayıs 2015 -	 Samsun	NKP	olarak	Elektrik	
Mühendisleri	Odası	Samsun	Şubesinde	Basın	açıkla-
ması	yapıldı;	Biz	Nükleer	Karşıtları	olarak	İstanbul,	
Ankara,	Mersin,	Sinop,	İğneada,	Samsun,	Batman,	
Diyarbakır,	 Kıbrıs,	 Yunanistan	 ve	 Gürcistan’da	
“Dünyada	nükleere	yer	yok”	demek	için	bir	arada-
yız.	 Bu	 birlikteliği	 bir	 eylem	birlikteliğinden	 öte,	
yerel	ve	uluslararası	boyutta	nükleer	karşıtı	müca-
dele	için	bir	adım	olarak	görüyoruz.

 2.10. ÇEVRE BİRLİKTELİğİ ÇALIŞMALARI

Samsun	 Büyükşehir	 Belediyesi	 tarafından	
Bandırma	Vapuru-Kuş	Cenneti	Sahil	Yolu	Projesinin	
yapımına	 başlanmıştır.	 Samsun’da	 halkın	 ve	 kent	
dışından	gelen	insanların	denize	girebildiği		sahil,	
Atakum’dan	 başlayarak	 19	 Mayıs	 ilçesine	 kadar	
devam	 eden	 ve	 Türkiye’nin	 en	 uzun	 kumsal	 sah-
ilidir.	 Bu	 proje	 ile	 yöre	 halkının	 kıyılardan	 yarar-
lanması	 engellenmektedir.	 Sadece	 engelleme	 ile	
kalmayarak	ekolojik	dengeyi	de	bozmakta	ve	kıyıyı	
tahrip	etmektedir.

3621	Sayılı	Kıyı	Kanununun	4.	Maddesinde	Kıyı	
çizgisi,	Kıyı	Kenar	Çizgisi	ve	Sahil	Şeridi	tanımlan-
mış	ve	5.	Maddesinde	de	Kıyılar	ile	ilgili	genel	es-
aslar	belirlenmiştir.		

Buna	göre;	kıyılar,	devletin	hüküm	ve	tasarru-
funda	olup	herkesin	eşit	ve	serbest	olarak	yararlan-
masına	açıktır.	Kıyı	ve	sahil	şeritlerinden	yararlan-
mada	öncelikle	kamu	yararı	gözetilir.	Taşıt	yolları,	
sahil	 şeridinin	 kara	 yönünde	yapı	 yaklaşıma	 sınırı	
gerisinde	 kalan	 alanda	 düzenlenebilir.	 Kıyı	 ka-
nununun	6.	maddesinde	ise	kıyılarda,	kıyıyı	değişti-
recek	 boyutta	 kazı	 yapılamaz,	 kum	 çakıl	 vesaire	
alınamaz,	moloz,	 toprak,	cüruf,	 çöp	gibi	 kirletici	
etkisi	olan	atık	ve	artıklar	dökülemez	denmekte	ve	
devamında	kıyıda,	uygulama	 imar	planı	kararı	 ile	
yapılabilecek	olanlar	tek	tek	yazmaktadır.	Kıyı	Ka-
nununun	7.	maddesinde	doldurma	ve	kurutma	yolu	
ile	 arazi	 kazanımı,	 usul	 ve	 esasları	 ve	 ne	 şekilde	
kullanılabileceği	düzenlenmiş	ve	ana	kural	olarak	
ekolojik	özelliklerin	dikkate	alınarak	yapılması	ge-
rektiği	belirtilmiştir.

Bu	 bölgede	 Samsun-Sinop	 karayoluna	 paralel	
ve	dik	olmak	üzere	yeterli	genişlikte	ve	mesafede	
yollar	varken,	ayrıca	bir	 taşıt	yoluna	 ihtiyaç	yok-
tur.	Halkın	kullanımına	açık	olması	gereken	sahilin,	
yasalara	 aykırı	 olarak	 yok	edilmesi	 aynı	 zamanda	
bir	çevre	katliamıdır.

Atakum	 Sahillerini	 tahrip	 eden	 ve	 devamında	
Subasar	 Ormanlarını	 da	 yok	 edecek	 olan	 bu	 pro-
jenin	durdurulması	ve	yaşam	alanlarımızın	plansız-
ca	ortadan	kaldırılmasına	dur	demek	için;	

Geçmişte	 büyük	 başarılar	 sağlamış	 olan	 Sam-
sun	 Çevre	 Birlikteliği’nin	 yeniden	 canlandırılması	
amacıyla	 Şubemiz	 tarafından	 TMMOB	 ve	 diğer	
meslek	odaları	ve	sivil	toplum	kuruluşlarına,	emek	
örgütlerine	çağrılar	yapılmıştır.	Yaptığımız	çağrılar	
kısa	sürede	karşılığını	bulmuş	ve	Çevre	Birlikteliği	
oluşturularak	 çalışmalarına	 başlamıştır.	 Samsun	

Çevre	 Birlikteliği	 bileşenleri;	 Çevre	 Müh.	 Odası,	
Mimarlar	 Odası,	 İnşaat	 Müh.	 Odası,	 Makine	 Müh.	
Odası,	 Elektrik	 Müh.	 Odası,	 Ziraat	 Müh.	 Odası,	
SamSEV,	ADD,	SES,	KESK,	Eczacılar	Odası,	Diş	Hek-
imleri	Odası,	SamSOK,	Atakum	Kent	Konseyi,	Halk	
Evleri,	 İnsan	Hakları	Derneği,	Atatürk	Kültür	Vak-
fı	 ve	 TÜKODER.	 Tarihsel	 sıralama	 ile	 yürütülen	
çalışmalar;

• 26 Nisan 2014 - TMMOB	 İKK,	 KESK’e	 bağlı	
sendikalar	 ve	 birçok	 Sivil	 Toplum	 Kuruluşu	 (STK)	
temsilcisi,	Atakum	ilçesi	Kurupelit	mevkiinden	Ba-
fra	Kızılırmak	Deltası’na	kadar	uzanacak	sahil	yolu	
çalışmalarını	protesto	etti.	
	 Yol	 çalışmalarının	 sürdürüldüğü	 alana	 giden	
çevreciler,	çalışmaların	doğal	sahil	alanını	yok	et-
tiğini	öne	sürerek,	çalışmaların	durdurulmasını	ta-
lep	etti.	Çevre	birlikteliği	grubu	adına	açıklamada	
bulunan	Mimarlar	Odası	Samsun	Şube	Başkanı	İshak	
Memişoğlu,	“Sahilin	yok	edildiğine	dikkat	çekmek	
için	bu	eylemi	gerçekleştirdik.	Mevcut	olan	doğal	
kumsal	 Samsun	 Büyükşehir	 Belediyesi	 tarafından	
kayalarla	 dolduruluyor.	 Burada	 büyük	 çapta	 doğa	
tahribatı	yapılıyor	“dedi.	

• 5 Mayıs 2014 -	Şubemizde	yapılan	Çevre	Birlik-
teliği	 toplantısında	 Bandırma	Vapuru-Kuş	 Cenneti	
Sahil	Yolu	Projesinin	çevresel	etkileri	tartışıldı.	Mi-
marlar	Odası	Samsun	Şubesinin	yürütmenin	durdu-
rulması	amacıyla	Samsun	Büyük	Şehir	Belediyesine	
karşı	açacağı	davaya	İnşaat	Mühendisleri	Odası	ve	
Elektrik	Mühendisleri	Odalarının	müdahil	olmasına	
karar	verildi.

• 8 Mayıs 2014 -	Şube	Konferans	salonumuzda	
düzenlenen	Çevre	Birlikteliği	 oluşum	 toplantısına	
geniş	bir	katılım	sağlandı.	Toplantıda	alınan	karar-
la;	 Mimarlar	 Odası,	 Çevre	 Mühendisleri	 Odası,	
Atakum	Kent	Konseyi,	KESK,	SAMSEV’den	oluşacak	
bir	 yürütme	 kurulu	 ile	 Samsun	 Çevre	 Birlikteliği	
çalışmalarının	yürütülmesi	kararları	alındı.		

• 12 Mayıs 2014 -	Bandırma	Vapuru-Kuş	Cenneti	
Sahil	 Yolu	 Projesinin	 Büyükşehir	 Belediye	 Meclisi	
ilgili	 komisyonda	 görüşülmesi	 esnasında	Mimarlar	
Odası	 Samsun	 Şube	 Başkanı	 İshak	 MEMİŞOĞLU	 ve	
Avukat	Melike	ÖZMAN	 tarafından	 komisyona	 bilgi	
verilerek	 projenin	 onaylanmaması	 istendi	 ancak,	
oy	çokluğu	ile	proje	komisyondan	geçti.		
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• 12 Mayıs 2014 -	Avukat	Melike	ÖZMAN	ve	bir	
grup	 çevreci	 kadın	 tarafından	 Cumhuriyet	 Mey-
danında	plaj	havluları	ile	eylem	yapıldı.	Büyük	ilgi	
çeken	eylemde,	meydana	serdikleri	havluların	üze-
rine	oturan	eylemciler,	“Sahilime	Dokunma!”	pan-
kartı	açtılar.		

• 15 Mayıs 2014 - Büyükşehir	Belediye	Meclisi,	
Bandırma	Vapuru-Kuş	Cenneti	 Sahil	Yolu	 Projesini	
komisyondan	 geldiği	 haliyle	 oy	 çokluğu	 ile	 kabul	
etti.
 • 15 Mayıs 2014 -	 Samsun	 Büyükşehir	 Bele-
diye	 Başkanlığınca	 bir	 ay	 gibi	 kısa	 bir	 süre	 önce	
başlatılan	 ve	 yapımı	 hızlı	 bir	 şekilde	 ilerleyen	
Bandırma	Vapuru-Kuş	Cenneti	 Sahil	Yolu	hakkında	
Samsun	Çevre	Birlikteliği	olarak	Bölge	İdari	Mahke-
mesi	önünde	basın	açıklaması	yapıldı.

• 16 Mayıs 2014 -	 Mimarlar	 Odası,	 İnşaat	
Mühendisleri	Odası	ve	Elektrik	Mühendisleri	Odası	
Samsun	Şubeleri	olarak	vekil	tayin	edilen	Av.	Fatih	
AKDENİZ	 tarafından;	 Samsun	 Büyükşehir	 Belediye	
Meclisinin,	15/06/2005	tarih,	12/209	sayılı	1/5000	
ölçekli	 nazım	 imar	 planı	 değişikliği,	 17/06/2006	
tarih,	 12/26	 sayılı	 1/1000	 ölçekli	 uygulama	 imar	
planı	değişiklikleri	işlemlerinin	İPTALİ	ile	öncelikle	
YÜRÜTMENİN	 DURDURULMASI	 ve	 bu	 plan	 tadilat-
larına	istinaden	yapımına	başlanmış	olan	Bandırma	
Vapuru-Kuş	Cenneti	Sahil	yolu	projesinin	de	önce-
likli,	 ivedi	 olarak	 yürütmesinin	 durdurulması	 ve	
iptali	 talebi	 ile	Samsun	Bölge	 İdare	Mahkemesine	
dava	açıldı.			

Dava	 dilekçesinde	 özet	 olarak;	 “	 …yapılan	
işlemlerin	Yasalara,	Yönetmenliklere,	Şehircilik	ve	
Planlama	ilkelerine	aykırı	olduğu,	yapılan	işlemde	
kamu	yararı	bulunmadığı	tespit	edilmiştir.	İş	bu	se-
beple	de	yargıya	başvurmak	zorunda	kalınmıştır.”	
denildi.

• 7 Haziran 2014 -	Samsun	Büyükşehir	Belediye	
Meclisinin	 15.05.2014	 tarih	 ve	 10-134	 sayılı	mec-
lis	kararı	ile	kabul	edilen	Sahil	Yolu	1/5000	ölçekli	
nazım	imar	planı	değişikliği	ve	1/1000	ölçekli	uygu-
lama	 imar	 planı	 değişikliğine;	 TMMOB	 İKK	 olarak	
Şehir	 Plancıları	 Odası	 Samsun	 Şubesi	 tarafından	
hazırlanan	itiraz	dilekçesi	ile	itiraz	edil.	Dilekçede	
özet	olarak;	“Plan	Yapımına	Ait	Esaslara	Dair	Yö-

netmelik”	hükümlerine	uyulmadığı,	ayrıca	yapılan	
plan	 düzenlemesi	 ile	 Kıyı	 Kanunu	 ve	 ilgili	 yönet-
melikleri	 ile,	 “Kıyı	 Yapı	 ve	 Tesislerinde	 Planlama	
ve	Uygulama	Sürecine	 İlişkin	Tebliğ”	hükümlerine	
aykırı	hareket	edildiği	belirtildi.

• 14 Ağustos 2014 - Termik	 Santral	 sürecine	
karşı	 yürütülecek	 mücadele	 yöntemleri	 ve	 sivil	
toplum	kuruluşlarının	konu	hakkındaki	düşünceleri,	
önerileri	ve	soru	işaretlerinin	giderilmesi	amacıyla	
Terme	Ticaret	ve	Sanayi	Odasında	Şubemizin,	TM-
MOB	İKK	ve	Çevre	Birlikteliği	bileşenlerinin	katılım-
larıyla	bir	toplantı	yapıldı.
 • 9 Eylül 2014 -	Termeye	kurulması	planlanan	
ithal	 kömürle	 çalışacak	 termik	 santral	 yatırımına	
ilişkin	 basın	 açıklaması	 yapıldı.	 Basın	 açıklaması-
na;	 EMO	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Hüseyin	 YEŞİL,	
Şubemiz	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Mehmet	ÖZDAĞ,	
Şubemiz	Yönetim	Kurulu	Saymanı	Adnan	KORKMAZ,	
Şube	 Denetçimiz	 Tarık	 TARHAN,	 EMO	 43.	 Dönem	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	ve	TMMOB	Yüksek	Onur	Ku-
rulu	Temsilcisi	Cengiz	GÖLTAŞ,	EMO	Yönetim	Kurulu	
Yazmanı	Hüseyin	ÖNDER,	EMO	Enerji	Koordinatörü	
Olgun	SAKARYA	ve	Terme	Çevre	Platformu	sözcüsü	
Zekai	ALTUNPALA	katıldı.

• 23 Eylül 2014 -	 Terme	 Çevre	 Platformu	
(TERÇEP)	Şube	Yönetim	Kurulumuzu	ziyaret	etti.

• 15 Ekim 2014 - Termik	Santrale	karşı,	hukuk-
sal	 ve	 eylemsel	 bir	 platform	 oluşturarak,	 gönül	
birliği	ve	kader	birliği	içinde	mücadele	eden	Ger-
ze	halkı	ile	Terme’de	Termik	santrallere	karşı	mü-
cadele	 vermeye	 hazırlanan	 Terme	 halkı,	 Şubem-
izde	 yapılan	 ‘’Termik	 Santraller	 Sürecinde	 Gerze	
Deneyimi’’	forumu	ile	bir	araya	getirildi.

2.11. DİğER KuRuM VE 
         KuRuLuŞLARLA İLİŞKİLER

 • 28 Şubat 2014 -	Ondokuz	Mayıs	Üniversite-
si	Mühendislik	Fakültesi	Elektrik	Elektronik	Bölüm	
Başkanı	 Prof.	 Dr.	 Güven	 ÖNBİLGİN	 ve	 Öğretim	
Üyeleri	 Şube	 Yönetim	 Kurulumuz	 tarafından	 zi-
yaret	 edildi.	 Ziyaret	 esnasında	 15.	 Dönem	 Şube	
Çalışma	Programı	ve	Komisyonlar	konusunda	görüş	
alışverişinde	bulunuldu.	
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• 8 Nisan 2014 - Atatürkçü	 Düşünce	 Derneği	
(ADD)	 Samsun	 Şubesi	 tarafından	 Şubemiz	 ziyaret	
edildi.	

• 23 Eylül 2014 -	SAMULAŞ	Genel	Müdürü	Kadir	
GÜRKAN,	Şubemiz	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Mehmet	
ÖZDAĞ,	 Şubemiz	 Yönetim	 Kurulu	 Saymanı	 Adnan	
KORKMAZ	ve	 Şubemiz	Müdürü	Emin	Arif	ÖZKESEN	
tarafından	ziyaret	edildi.	

• 23 Eylül 2014 -	 Samsun	 OSB	 Bölge	 Müdürü	
Hakan	 TÜTÜNCÜOĞLU,	 Şubemiz	 Yönetim	 Kurulu	
Başkanı	Mehmet	ÖZDAĞ,	Şubemiz	Yönetim	Kurulu	
Başkan	Yrd.	 İlker	 CEYLAN,	 Şubemiz	Müdürü	 Emin	
Arif	ÖZKESEN	ve	SMM	ve	Eğitim	Komisyonu	Üyemiz	
Celil	KURADA	tarafından	makamında	ziyaret	edildi.

2.12. KOMİSYON ÇALIŞMALARI

15.	Dönem	Şube	Komisyonları;	
Enerji,	Yayın,	SMM,	Asansör	SMM,	Yapı	Denetim,	

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

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

1.	Enerji	Komisyonu
Elektrik	enerjisi	hakkında	çalışmalar	yapılmak,	

enerjide	 kamu	 yararını	 gözeten	 politikalar	 üret-
mek,	kamunun	enerji	politikalarında	taraf	olmasını	
sağlanmak,	Enerji	sempozyumlarına	taban	oluştu-

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

• İLKER	CEYLAN	
• VECİHİ	ENSELİ	
• AYNUR	DOĞDAŞ	AGİT		
• ÖMER	PALA	 	
• HÜSEYİN	CELİL	KURADA	
• HASAN	BEDİRHAN	AKA	
• KÜRŞAD	KALKAN	 	
• MUHAMMET	ALİ	YÜCEL	 	
• SİNAN	GENÇBAY	 	
• CEVDET	MAMATOĞLU		
• MEHMET	ŞENOL	ARSLAN	 	
• ALİ	FİKRET	ERGÜN	 	
• İRFAN	ŞENLİK	 	
• MUAMMER	ÖZDEMİR	 	
• ORHAN	GÜNDÜZ	 	
• SUAT	YILMAZ		
• RECEP	ÜSLÜ		
• METİN	TELATAR	 	
• RECAİ	KOÇ	 	
• MUSTAFA	BEYAZKILINÇ	 	
• TURGAY	ÖZÇELİK	
• TARIK	TARHAN’dan	oluşmaktadır	

2.	Yayın	Kurulu
Şubemizin	hazırladığı	her	türlü	(elektronik,	ba-

sılı	yayın	vb.)	yayının	teknik	ve	 içerik	çalışmasını	
yapmak.	 Yayınların	 Şubemiz	 üyelerinin	 gereksi-
nimlerine	cevap	verecek	bir	tarz	ve	içerik	ile	ha-
zırlanmasını	 sağlamak	amacıyla	kurulan	komisyon	
üyeleri,

• MEHMET	ÖZDAĞ	
• MURAT	KARDAŞ		 	
• METİN	TELATAR		 	
• METİN	AKYÜREK		 	
• SUAT	YILMAZ		 	
• ESMA	UZER	KARDAŞ		 	
• TARIK	TARHAN’dan	oluşmaktadır.

3.	SMM	Komisyonu
SMM	 uygulamaları	 hakkında	 çalışmalar	 yürüt-

mek,	 yönetmelik	 değişikliklerinin	 kamu	 	 kurum	
ve	kuruluşları	ile	SMM	üyelere	tanıtımı	konusunda	
özel	 etkinlikler	 düzenlemek.	 SMM	 olarak	 çalışan	
üyelerimizin	çalışma	alanındaki	sorunlar	ve	çözüm	
önerileri	konusunda	Yönetim	Kuruluna	yol	gösterici	
çalışmalarda	bulunmak.	Son	dönemde	yaşanan	fa-
tura	denetimi,	en	az	ücret	belirlenmesi	ve	mesleki	
denetim	bedelleri	konusunda	Odamızın	ve	üyeleri-
mizin	menfaatini	gözeterek	çözüm	önerileri	geliş-
tirmek	amacıyla	kurulan	komisyon	üyeleri,

• MEHMET	ARİF	ÇALTU	
• VECİHİ	ENSELİ	 	
• HÜSEYİN	CELİL	KURADA	 	



Ocak 2014 - Aralık 2015

49

• HASAN	BEDİRHAN	AKA	 	
• MUSTAFA	ÖZMETİN	 	
• MEHMET	ŞENOL	ARSLAN	 	
• ORHAN	GÜNDÜZ	 	
• TAMER	BİLAL		
• EMİN	ARİF	ÖZKESEN	 	
• TOLGA	GÜÇLÜ	 	
• TURGAY	ÖZÇELİK	 	
• ÖZDEN	KÜÇÜKEL’den	oluşmaktadır.

Not:	Tüm	SMM	Üyelerimiz	doğal	komisyon	üye-
sidir.

4.	Asansör	SMM	Komisyonu
Asansör	konusunda	çalışan	üyelerimiz	arasında	

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

• ÖMER	PALA	 	
• HASAN	SÖNMEZ	 	
• HAKAN	ERCAN	 	
• MUHAMMET	KAYA	 	
• METİN	AKYÜREK	 	
• NAFİZ	ÇALIKOĞLU	 	
• İBRAHİM	KAPLAN	 	
• GÜVEN	GALİP	UNCU	 	
• EMİN	ARİF	ÖZKESEN	 	
• TAMER	BİLAL’den	oluşmaktadır.

Not:	Tüm	SMM	Üyelerimiz	doğal	komisyon	üye-
sidir.

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

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

• TAMER	BİLAL		
• GÜVEN	GALİP	UNCU	 	
• SİNAN	GENÇBAY	 	
• MEHMET	ŞENOL	ARSLAN	 	
• RECAİ	KOÇ	 	
• ÖZDEN	KÜÇÜKEL	 	
• TEMEL	ALPEREN’den	oluşmaktadır.

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

olumsuz	etkilenmesini,	iş	kazası	ve	meslek	hasta-
lıklarının	 oluşmasını	 önlemek,	 çalışanların	 sağlık	
ve	 güvenliklerinin	 geliştirilerek	 iş	 uyumlarını	 ve	
verimliliklerini	artırmayı	amaçlayan	“İşçi	Sağlığı	ve	
İş	Güvenliği”	alanında	çalışmalar	yürütmek	ve	bi-
linç	oluşturma/yükseltme,	bu	kapsamda	da	etkin-

likler	düzenleme,	ilgili	kurumlara	görüş	sunulması	
için	çalışmalar	yapmak	amacıyla	kurulan	komisyon	
üyeleri,

• HASAN	KABLAN	 	
• MEHMET	ARİF	ÇALTU		
• AYNUR	DOĞDAŞ	AGİT		
• HASAN	SÖNMEZ	 	
• MUHAMMET	ALİ	YÜCEL	 	
• HASAN	BEDİRHAN	AKA	 	
• SİNAN	GENÇBAY	 	
• MEHMET	SONER	ÖZYILDIZ	 	
• NAFİZ	ÇALIKOĞLU	 	
• ERCAN	İŞCİ’den	oluşmaktadır.

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

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

• HÜSEYİN	CELİL	KURADA	 	
• CEVDET	MAMATOĞLU		 	
• ALİ	FİKRET	ERGÜN		 	
• ADNAN	KORKMAZ		 	
• METİN	TELATAR		 	
• ERCAN	İŞCİ		 	
• SONNUR	BAYAZITOĞLU		 	
• MUTLU	KADER	İNAN			
• MURAT	DENİZ		 	
• TARIK	TARHAN’dan	oluşmaktadır.

8.	Kadın	Mühendisler	Komisyonu
Kadın	üyelerimizin	Oda	çalışmalarına	daha	etkin	

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

 • AYNUR	DOĞDAŞ	AGİT	 	
 • ESMA	UZER	KARDAŞ	 	
 • SONNUR	BAYAZITOĞLU		 	
 • ÖZDEN	KÜÇÜKEL		 	
 • ASİYE	ÖZDAĞ			
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RUHSAR	KAZAK		 	
HÜLYA	ÖZER			
SAFİYE	TUNCEL’den	oluşmaktadır.

9.	EMO	-	Genç	Komisyonu
Şube	 sınırlarımız	 içerisinde	 bulunan	 Üniversi-

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

• ESMA	UZER	KARDAŞ	 	
• MURAT	KARDAŞ		 	
• EVREN	ORKUN	AYDIN		 	
• UMUT	BOZ		 	
• ADNAN	KORKMAZ		 	
• CENGİZ	TEPE		 	
• SERCAN	KARACA		 	
• ANT	DOĞAN			
• BÜLENT	TÜRK’den	oluşmaktadır.

10.	Kültür	Sanat	ve	Sosyal	Etkinlikler	Komisyonu
Odamız	 üyelerinin	 ihtiyaçları	 doğrultusunda	

sosyal,	kültürel	ve	sanatsal	 içerikli	etkinlikler	or-
ganize	 etmek.	 Katılım	 sağlanacak	 etkinliklerin	
tür,	 tarih	 ve	 konularına	 ilişkin	 Yönetim	 Kurulunu	
bilgilendirici	 ön	 araştırmalar	 yapmak.	Yapılan	et-
kinliklere	 yönelik	 katılımcıların	 dilek,	 istek,	 öne-
ri	ve	eleştirilerini	toplamak	ve	sonraki	etkinlikleri	
bu	sonuçları	değerlendirerek	kurgulamak	amacıyla	
kurulan	komisyon	üyeleri,

• İLKER	CEYLAN	 	
• MEHMET	ÖZDAĞ		 	
• KÜRŞAD	KALKAN	 	
• TEVFİK	FİKRET	DEMİREL		 	
• İLYAS	ÖZCAN		 	
• YAVUZ	SAROĞLU		 	
• KANİ	UZUN		 	
• CEVDET	MAMATOĞLU		 	
• UMUT	BOZ		 	
• MURAT	KARDAŞ		 	
• RECEP	ÜSLÜ			
• ERCAN	İŞCİ		 	
• EVREN	ORKUN	AYDIN		 	
• MUSTAFA	BEYAZKILINÇ		 	
• SEYDE	EKİNCİ		 	
• SONNUR	BAYAZITOĞLU		 	
• İBRAHİM	DENİZ	SAYGILI’dan	oluşmaktadır.

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

alanlarında	mesleğini	 sürdüren	üyelerimiz	 arasın-
daki	dayanışmayı	güçlendirmek,	meslek	alanlarına	
özgü	 bilgi	 ve	 deneyim	 birikimini	 oluşturmak,	 bu	
alanlara	ilişkin	Oda	politikalarının	geliştirilmesine	

katkı	sağlamak,	merkezi	düzeydeki	komisyon	çalış-
malarında	Şube	adına	katılım	sağlamak.	Telekomü-
nikasyon	 sektöründeki	 özelleştirmelerin	 sonuçla-
rını	izlemek,	değerlendirmek	ve	raporlar	üretmek	
amacıyla	kurulan	komisyon	üyeleri,

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

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

• KÜRŞAD	KALKAN		 	
• MUHAMMET	ALİ	YÜCEL	 	
• NAFİZ	ÇALIKOĞLU		 	
• EVREN	ORKUN	AYDIN’dan	oluşmaktadır.

12.		Eğitim	Komisyonu
Üyelerimizin	meslek	alanlarını	ve	güncel	tekno-

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

• MEHMET	ÖZDAĞ	 	
• MEHMET	SONER	ÖZYILDIZ		
• İRFAN	ŞENLİK		 	
• MUAMMER	ÖZDEMİR			
• ORHAN	GÜNDÜZ		 	
• HÜSEYİN	CELİL	KURADA		 	
• ALP	ARSLAN			
• RECAİ	KOÇ		 	
• UFUK	İSKELELİ		 	
• İBRAHİM	DENİZ	SAYGILI’dan	oluşmaktadır.	

• 24 Şubat 2014-	Kadın	Mühendisler	Komisyo-
numuz,	 toplanarak	 “Mühendislikte	 Kadın”	 konulu	
basın	bildirisi	yaptı.

• 21 Mart 2014- Yayın	Komisyonumuz,	Bülten	
hazırlıkları	ve	Bültenin	 içeriği	gündemleriyle	 top-
landı.
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• 27 Mart 2014-	Kültür	Sanat	ve	Sosyal	Etkinlik-
ler	Komisyonumuz	ilk	toplantısını	yaptı.

• 29 Mart 2014-	İşçi	Sağlığı	ve	İş	Güvenliği	Ko-
misyonumuz,	 6331	 sayılı	 yasal	mevzuat	 hakkında	
bilgilendirme	sunumunun	yapılması	ve	konuyla	 il-
gili	 görüş	 alış	 verişinde	 bulunulması	 gündemiyle	
toplandı.

• 2 Nisan 2014-	Enerji	Komisyonumuz,	26	Ni-
san	Çernobil	Yıldönümü-NKP	Etkinlikleri	ve	5	Nisan	
2014	tarihinde	Ankara’da	yapılacak	olan	Enerji	Ça-
lışma	Grubu	Toplantısı	gündemleriyle	toplandı.	

• 3 Nisan 2014- Kültür	Sanat	ve	Sosyal	Etkin-
likler	Komisyonu	2014	yılı	etkinlikleri	planlanması	
gündemiyle	toplanıldı.

• 3 Nisan 2014- Üye	 İlişkileri	 ve	 Örgütlenme	
Komisyonumuz,	Oda-Üye	ilişkilerinin	geliştirilmesi,	
Örgütlenme	Çalıştıyına	 hazırlık,	 işyeri	 temsilciliği	
gündemleriyle	toplandı.

• 4 Nisan 2014-	EMO-Genç	Komisyonumuz,	ça-
lışma	programının	belirlenmesi,	EMO-Genç	Üyele-
rimize	 yönelik	 yapılabilecek	 Teknik	 Eğitimler	 ve	
Sosyal-Kültürel	Faaliyetler	gündemleri	ile	toplandı.

• 17 Nisan 2014-	Üye	İlişkileri	ve	Örgütlenme	
Komisyonumuz,	Oda-Üye	ilişkilerinin	geliştirilmesi,	
gündemi	ile	toplandı.

• 5 Mayıs 2014-	 Eğitim	 Komisyonumuz,	 veri-
lebilecek	eğitimler	 ve	bu	eğitimlerin	planlanması	
için	ön	hazırlık	yapma	gündemleriyle	toplandı.

• 12 Mayıs 2014-	Eğitim	Komisyonumuz,	veri-
lebilecek	eğitimler	 ve	bu	eğitimlerin	planlanması	
için	ön	hazırlık	yapma	gündemleriyle	toplandı.

• 21 Mayıs 2014-	Kültür	Sanat	ve	Sosyal	Etkin-
likler	Komisyonu	Pazar	Kahvaltısı	 etkinliği	 günde-
miyle	toplanıldı.

• 29 Mayıs 2014-	Yayın	Komisyonumuz,	Bülten	
hazırlıkları	ve	Bültenin	 içeriği	gündemleriyle	 top-
landı.

• 12 Haziran 2014-	Kültür	Sanat	ve	Sosyal	Et-
kinlikler	Komisyonu	Yaz	döneminde	yapılması	düşü-
nülen	etkinlikler	gündemiyle	toplanıldı.

• 17 Eylül 2014 - Eğitim	Komisyonu	toplantısı	
yapıldı.

• 18 Eylül 2014-	SMM	Komisyonu	toplantısı	ya-
pıldı.

• 18 Eylül 2014 -	Kültür	Sanat	ve	Sosyal	Etkin-
likler	Komisyonu	toplantısı	yapıldı.

• 19 Eylül 2014 -	Asansör	SMM	Komisyonu	top-
lantısı	yapıldı.

• 20 Eylül 2014-	İşçi	Sağlığı	ve	İş	Güvenliği	Ko-
misyonu	toplantısı	yapıldı.

• 25 Eylül 2014-	Yayın	Komisyonu	toplantısı	ya-
pıldı.

• 25 Eylül 2014-	Kadın	Mühendisler	Komisyonu	
toplantısı	yapıldı.

• 27 Eylül 2014 - Kültür	Sanat	ve	Sosyal	Etkin-
likler	Komisyonu	toplantısı	yapıldı.

• 28 Eylül 2014–	EMO-Genç	Üyelerimiz	ve	EMO-
Genç	 Komisyon	 Üyelerimizin	 katılımlarıyla	 EMO-
Genç	Komisyonu	Toplantısı	yapıldı.

• 9 Ekim 2014 - Kültür	Sanat	ve	Sosyal	Etkinlik-
ler	Komisyonu	toplantısı	yapıldı.

• 6 Mayıs 2015-	Şubemiz	İşçi	Sağlığı	ve	İş	Gü-
venliği	Komisyon	toplandı.

2.13. SOSYAL ETKİNLİKLER

• 6 Mayıs 2014- Düşevi	Oyuncuları	 tarafından	
sahnelenen	 “Sıfırdan	 Sonra”	 isimli	 Oyuna	 Üyele-
rimiz	ve	EMO-Genç	Üyelerimiz	 ile	birlikte	katılım	
sağlandı.	

• 25 Mayıs 2014- Üyelerimiz	ile	birlikte	Çakır-
lar	 Korusunda	 geniş	 katılımlı	 bir	 Pazar	 Kahvaltısı	
yapıldı.
 

• 24-26 Ekim 2014-	Üyelerimizin	de	katılımıyla	
Batum	Artvin	Karagöl	Gezisi	yapıldı.
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• 19 Aralık 2014-	Şubemizin	Geleneksel	Gecesi		
Üyelerimiz	ve	ailelerinin	katılımlarıyla	Samsun	Yel-
ken	Kulüpte	gerçekleştirildi.

• 29 Mart 2015-	 Kuzey	 Afrika`nın	 en	 yüksek	
dağı	olan	 (4167m)	Mount	Toubkal`dan	mesaj	var!	
EMO	Samsun	Şube	Müdürü	Emin	Arif	Özkesen,	Fas	
Toubkal	Dağı	zirve	tırmanışını	gerçekleştirmeyi	ba-
şardı.	4167	m`lik	Toubkal	zirvesinde	`TMMOB	`ye	
DOKUNMA`	ve	`EMO	Samsun	Şubesi`	mesajları	ile	
TMMOB`nin	örgütlülüğü	bir	 kez	daha	herkese	du-
yuruldu.

• 16 Nisan 2015-	British	Culture	 -	 İngiliz	Kül-
tür	Yabancı	Dil	Okulları	ile	Şubemiz	arasında	Eğitim	
Protokolü	yapıldı.

• 5 Mayıs 2015-	 Şubemizde	 Samsun	 Fotoğraf	
Sanatı	 Derneği	 ve	 Şubemiz	 tarafından	 `Gezginin	
izi,	Hindistan‘ın	Gizi`	konulu	gösteri	ve	söyleşi	dü-
zenlendi.

• 31 Mayıs 2015-	Üyelerimiz	ile	birlikte	Pazar	
Kahvaltısındaydık.	Ayvacık	Legend	Otel	de	yapılan	
kahvaltımız,	baraj	gölü	tekne	gezisiyle	sonlandı.

2.14. DANIŞMA VE 
          KOORDİNASYON KuRuLu

• 15 Şubat 2014-	Şube	çalışmaları,	bilgilendir-
me,	9	Mart	 Sinop	NKP	Kongresi,	 15.	Dönem	Şube	
Çalışma	Programının	ve	Komisyonların	belirlenmesi	
gündemleri	ile	15.	Dönem	1.	Danışma	Kurulu	Top-
lantısı	yapıldı.

• 15 Şubat 2014-	 Temsilcilik	 çalışmaları,	 SMM	
uygulamaları	ve	Önümüzdeki	bir	yıl	 için	beklenti-
ler	gündemleri	ile	15.	Dönem	1.	Şube	Koordinasyon	
Toplantısı	yapıldı.

• 26 Haziran 2014-	2.	Danışma	Kurulu	Toplan-
tımız	yapıldı.

• 26 Haziran 2014- İl	Temsilcilerimiz,	Temsil-
cilik	Personellerimiz,	Şube	Yönetim	Kurulu	Üyele-
rimiz	 ve	 Şube	 Personellerimizin	 katılımlarıyla	 2.	
Koordinasyon	Kurulu	Toplantımız	yapıldı.

• 25 Kasım 2014-	3.	Danışma	Kurulu	Toplantı-
mız	yapıldı.	

• 13 Kasım 2015-	Şubemiz	4.	Danışma	Kurulu	
Toplantısı	 15.	 Dönem	 Değerlendirme,	 10.	 Enerji	
sempozyumu	Hazırlık	Süreci	ve	16.	Şube	Genel	Ku-
rulu	Hazırlıkları	gündemleri	ile	gerçekleştirildi.

• 21 Kasım 2015-	Şubemiz	3.	Koordinasyon	Ku-
rulu	Toplantısı;	Yönetim	Kurulu	Üyelerimiz,	İl	Tem-
silcilerimiz,	 Şube	 ve	 Temsilcilik	 Personellerimizin	
katılımıyla	gerçekleştirildi.
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• 11 Aralık 2015-	Şubemiz	5.	Danışma	Kurulu;	
10.	Enerji	sempozyumu	Değerlendirme	ve	Şubemiz	
16.	Genel	Kurulu	hazırlıkları	 gündemleriyle	 şube-
mizde	toplandı.

2.15. TEMSİLCİLİKLER

• 3 Şubat 2014-	 Çorum	 İl	 Temsilciliğimizde	
Elektrik	 Tesislerinde	 Topraklamalar	 Yetkilendirme	
Belgesi	Yenileme	Eğitimi	yapıldı.

• 6 Şubat 2014- Şubemiz	Yönetim	Kurulu	Baş-
kanı	Mehmet	ÖZDAĞ	ve	Şube	Müdürü	Emin	Arif	ÖZ-
KESEN`in	 katılımıyla	 yapılan	Çorum	 İl	Temsilciliği	
ziyaretinde,	 Meslekte	 40	 yılını	 dolduran	 üyemiz	
Ahmet	KAYNAR’a	Onur	Plaketi	takdim	edildi.	
 • 5-6-7 Şubat 2014-	 05.02.2014	 tarihinde	 Si-
nop,	 06.02.2014	 tarihinde	 Amasya	 ve	 Çorum,	
07.02.2014	tarihinde	ise	Ordu	İl	Temsilciliklerimiz	
ziyaret	edilerek	SMM	Üyelerimiz	ile	birlikte	toplan-
tılar	yapıldı.	

• 3 Mart 2014- Amasya	 il	 Temsilciliğimizde	
Elektrik	 Yüksek	 Gerilim	 Tesislerinde	 İşletme	 So-
rumluluğu	Yetkilendirme	Belgesi	Yenileme	Eğitimi	
yapıldı.

• 4 Nisan 2014-	Ordu	İl	Temsilciliğimizde	Asan-
sör	Yetkilendirme	Belgesi	Yenileme	Eğitimi	yapıldı.

• 23 Mayıs 2014-	Şubemiz	Başkan	Yardımcısı	İl-
ker	CEYLAN,	Y.K.	Üyesi	Tamer	BİLAL	ve	Şube	Denet-
çimiz	Tarık	TARHAN	 tarafından	Amasya	 ve	 Çorum	
İl	Temsilciliklerimizin	denetlemesi	gerçekleştirildi.	

• 24 Mayıs 2014-	Şubemiz	Yazmanı	Murat	KAR-
DAŞ,	 Teknik	 Görevli	 Esma	 UZER	 KARDAŞ	 ve	 Şube	
Denetçimiz	Ercan	İŞCİ	tarafından	Ordu	İl	Temsilcili-
ğimizin	denetlemesi	gerçekleştirildi.	

• 29 Mayıs 2014- Şubemiz	Muhasebe	Görevlisi	
Zerrin	ÇELİKÖZ,	Şube	Denetçilerimiz	Tarık	TARHAN	
ve	Gül	Güneş	Hülya	YALIN	tarafından	Sinop	İl	Tem-
silciliğimizin	denetlemesi	gerçekleştirildi.	

• 6-7-8 Haziran 2014-	Ordu	İl	Temsilciliğimizde	
Elektrik	Tesislerinde	Topraklamalar	Eğitimi	yapıldı.

• 22 Ekim 2014– Ordu’da	B.	Orkan	YILMAZ’ın	
konuşmacı	olarak	katıldığı	“Yenilenebilir	Enerji	Gü-
neş,	Mevzuat	ve	Uygulamaları”	semineri	yapıldı.
 • 23 Ekim 2014–	Çorum’da	B.	Orkan	YILMAZ’ın	
konuşmacı	olarak	katıldığı	“Yenilenebilir	Enerji	Gü-
neş,	Mevzuat	ve	Uygulamaları”	semineri	yapıldı.

• 14 Kasım 2014-	Amasya	Üniversitesi	Teknolo-
ji	Fakütesi	Elektrik	Elektronik	Mühendisliği	Bölümü	
öğrencileri	ile	tanışma	etkinliği	yapıldı.

• 14 Kasım 2014- Çorum	ve	Amasya	İl	Temsilci-
liklerimizin	Denetlemeleri	gerçekleştirildi.

• 21 Kasım 2014-	Sinop	İl	Temsilciliğimizin	De-
netlemesi	gerçekleştirildi.
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 • 27 Ekim 2015- Ordu	İl	Temsilciliğimizde	FLU-
KE	ve	NETES	Mühendislik	tarafından	“Enerji	Ölçüm	
Prensipleri”	konulu	semineri	yapıldı.

• 11 Aralık 2015-	Ordu	İl	Temsilciliğimizde		Mİ-
SEM	kapsamında	YG	Tesislerinde	İşletme	Sorumlu-
luğu	Yetkilendirme	Belgesi	yenileme	eğitimi	yapıl-
dı.

2.16. EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ

• 8 Mart 2014, 15 Mart 2014, 20 Mart 2014, 
27 Mart 2014-	Şube	Yönetim	Kurulu	Yazman	Üye-
miz	Murat	 KARDAŞ	 tarafından	 EMO-Genç	 Üyeleri-
mize	 yönelik	 olarak	 Elektrik	 Projesi	 Genel	 Çizim	
Aşamaları,	Elektrik	Projesi	Çiziminde	Dikkat	Edile-
cek	Konular	ve	AutoCAD’te	Elektrik	Projesi	Çizimi	
konularındaki	 Eğitim,	 Şubemizde	 verildi.	 Verilen	
eğitimler	 uygulamada	 kullanılan	 malzeme	 örnek-
leri	 getirilerek,	Hizmet	Binamızın	elektrik	 tesisa-
tı	 üzerinden	 pekiştirildi.	 Eğitimde,	AutoCad	 2013	
Demo	Versiyonu	üzerinden	temel	AutoCad	komut-
ları	hakkında	bilgi	verildi.	

• 8 Mart 2014-	Üyemiz	Celil	Kurada	tarafından	
EMO-Genç	Üyelerimize	mesleki	deneyim	paylaşım-
ları	ile	birlikte	bilgilendirme	eğitimi	yapıldı.	

• 19-22 Mart 2014-	 İstanbul’da	 düzenlenen	
WIN	2014	Uluslararası	Endüstriyel	Otomasyon	Fua-
rına,	Üyelerimiz	ve	EMO-Genç	Üyelerimiz	ile	birlik-
te	katılım	sağlandı.	

• 16-23 Mayıs 2014-	Elektrik	Elektronik	Bölü-
mü	Haberleşme	öğrencilerine	meslek	alanı	tanıtı-
mı	kapsamında	EE	Bölüm	Konferans	Salonu	ve	Türk	
Telekom	Bölge	Müdürlüğü’nde	tanıtım	toplantıları	
düzenlendi.	Etkinliklere	katılan	Türk	Telekom	Böl-

ge	Müdür	Yardımcısı	Mehmet	İNAL,	Veri	Uzman	Mü-
hendisi	Mustafa	KAYAHAN,	NGN	Uzmanı	Eren	KAL-
KICI	ve	İletim	Uzman	Mühendisi	Mustafa	KORKMAZ	
tarafından	bilgilendirmeler	yapıldı.

• 22 Mayıs 2014-	 Elektrik	 Elektronik	 Bölümü	
Haberleşme	 öğrencilerine	 meslek	 alanı	 tanıtımı	
kapsamında,	 TRT	 Vericiler	 Müdürlüğü	 ve	 Üçpınar	
Verici	 İstasyonu	ziyaret	edildi.	Etkinlikte	Vericiler	
Müdürü	İsmail	BOSTANCI	ve	Baş	Mühendis	Hasan	AY-
DIN	tarafından	bilgilendirmeler	yapıldı.

• 19 Haziran 2014-	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	
Mühendislik	 Fakültesi	 Elektrik-Elektronik	 Mühen-
disliği	 Bölümü	 Mezuniyet	 Töreni	 yapıldı.Törenin	
açılış	konuşması	Bölüm	Başkanı	Prof.	Dr.	Güven	ÖN-
BİLGİN	tarafından	yapıldıktan	sonra	Şubemiz	Yöne-
tim	 Kurulu	 Başkanı	 Mehmet	 ÖZDAĞ	 konuşmasını	
yaptı,	 Elektrik	 Mühendisleri	 Odası	 Samsun	 Şubesi	
adına	dönemin	ilk	üç	mezununa	hediyeleri	takdim	
edildi.
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• 24 Eylül 2014 - EMO-Genç	 örgütlülüğünün	
geliştirilmesine	yönelik	olarak	Ondokuz	Mayıs	Üni-
versitesi	 Elektrik-Elektronik	Mühendisliği	 Bölümü-
ne	 başlayan	 yeni	 mühendis	 adayları	 ile	 tanışma	
toplantısı	 yapıldı.	 Bölüm	Başkanı	 Prof.	 Dr.	 Güven	
ÖNBİLGİN	 tarafından	 yapılan	 açılış	 konuşmasının	
ardından,	 Şubemiz	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Meh-
met	ÖZDAĞ	tarafından	da	yeni	öğrencilere	EMO	ve	
EMO-Genç	hakkında	bilgi	verildi.

• 16, 23, 30 Ekim – 20, 27 Kasım 2014 -	Şube-
miz	Yönetim	Kurulu	Yazmanı	Murat	KARDAŞ	 tara-
fından	EMO-Genç	Üyelerimize	yönelik	olarak	Elekt-
rik	Projesi	Genel	Çizim	Aşamaları,	Elektrik	Projesi	
Çiziminde	Dikkat	Edilecek	Konular	ve	Demo	Auto-
CAD’te	Elektrik	Projesi	Çizimi	konularında	Eğitim	
verildi.

• 26 Kasım 2014 – 2012	yılından	bu	yana	Şube-
miz	Yönetim	Kurulu	Yazmanı	Murat	KARDAŞ	 tara-
fından	EMO-Genç	Üyelerimize	yönelik	olarak	veri-
len	gitar	derslerine	yeni	dönemde	de	başlandı.

• 11 Mart 2015 -	 EMO	Genç	 etkinlikleri	 kap-
samında	`Enerji	Üretimi	ve	Enerji	Verimliliği`	ko-
nulu	söyleşi	Şubemiz	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Meh-
met	ÖZDAĞ	tarafından	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	
Elektrik	 Elektronik	 Bölümü	 Konferans	 Salonunda	
yapıldı.

• 19-22 Mart 2015  -	 İstanbul`da	düzenlenen	
WIN	Uluslararası	Endüstriyel	Otomasyon	Fuarı’na,	
Samsun	Şube	Üyelerimiz	ve	EMO	Genç	Üyelerimiz-
den	46	kişilik	bir	grupla	katılım	sağlandı.

• 22 Nisan 2015 -	 OMÜ	 Mühendislik	 Fakülte-
si	 Konferans	 Salonunda	 	 OMÜ	 Bilim	 ve	Toplumsal	
Araştırmalar	Topluluğu	tarafından	Şubemiz	Başkanı	
Mehmet	Özdağ	ve	Gazeteci	Yazar	Filiz	Yavuz‘un	ko-
nuşmacı	olarak	katıldığı	“Enerji	Sistemleri	ve	Kimin	
için	Enerji”	konulu	Forum	yapıldı.

• 9 Mayıs 2015  - EMO	 Genç	 Üyelerimiz	 için	
SAMULAŞ	A.Ş.	(Samsun	Hafif	Raylı	Sistem)	ye	Teknik	
Gezi	düzenlendi.	EMO	Genç	Üyelerimizin	yoğun	ka-
tılımıyla	düzenlenen	gezi	Samulaş	Yönetim	Kurulu	
izniyle	Eda	ARLI,	Onur	KÖSEOĞLU	ve	üyemiz	Saygın	
Önder	AKAL	 tarafından	 yapılan	 sunum	 ile	 sonlan-
dırıldı.	

• 9 Haziran 2015 -	Ondokuz	Mayıs	Üniversitesi	
Mühendislik	 Fakültesi	 Elektrik-Elektronik	 Mühen-
disliği	Bölümü	Mezuniyet	Töreni	 yapıldı.	Öğrenci-
ler,	aileler,	öğretim	görevlileri	ve	Şubemiz	Başkanı	
Mehmet	ÖZDAĞ`ın	da	katıldığı	törende	konuşmalar	
yapıldıktan	 sonra	 dönemin	 ilk	 üç	 mezununa	 pla-
ketleri	ve	tüm	öğrencilere	belgeleri	takdim	edildi.	
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Üniversite	mezuniyet	töreninde	ise	Sayman	üyemiz	
Adnan	KORKMAZ	tarafından	dönemin	ilk	üç	mezu-
nuna	hediyeleri	takdim	edildi.

Mezuniyet	 Töreninde	 OMÜ	 Elektrik	 Elektronik	
Mühendisliği	 Bölümü	 Mezunları	 tören	 yürüyüşle-
rinde	Nükleer	Karşıtı	pankart	açarak	geleceklerine	
sahip	çıkacaklarını	gösterdiler.

• 14 Aralık 2015  -	Şubemizde	EMO	Gençleri-
mize	 Üyemiz	 Deniz	 SAYGILI	 tarafından	 Özgeçmiş	
Hazırlama	 Eğitimi	 verilmiştir.	 İş-staj	 başvuruları	
için	özgeçmiş	hazırlarken	nelere	dikkat	edileceği,	
başvuru	sonucu	mülakatlarda	karşılaşılabilecek	du-
rumlar,	iş	görüşmesine	gitmeden	önce	dikkat	edil-
mesi	gerekenler	ve	Staj	yapacak	arkadaşların	yanı	
sıra	mezun	duruma	gelecek	arkadaşlar	için	bölüm-
lere	 göre	 (Enerji-Haberleşme-Otomasyon)	 başvu-
rulabilecek	 kurumlar-departmanlar	 ve	 iş	 başvuru	
süreci	hakkında	konuşuldu.

MESLEK	ALANLARI	SÖYLEŞİLERİ

EMO-Gençlerimize	 yönelik	 olarak,	 bölüm	 se-
çimiyle	 ilgili	 ve	meslek	 hayatına	 atılmadan	 önce	
mesleğimizle	ilgili	genel	bir	fikir	verilebilmesi	ama-
cıyla,	çeşitli	meslek	alanlarındaki	Üyelerimizin	de-
neyimlerini	paylaştığı	ve	EMO-Gençlerimizin,	Üye-
lerimize,	merak	ettikleri	 soruları	 sorduğu	Mesleki	
Alan	Söyleşileri	yapıldı;

• 11 Aralık 2014 –	 Üyelerimiz;	 Tevfik	 Fikret	
DEMİREL,	Mustafa	ÖZMETİN	ve	Fikret	ŞAHİN	Enerji	
Alanındaki	 deneyimlerini	 EMO-Gençlerimizle	 pay-
laştı.

• 12 Aralık 2014 – Üyelerimiz;	Murat	Oğuz	ESE-
NALP,	Tamer	AVŞAR,	Şükrü	GÜN	ve	Mustafa	KAYAHAN	
Haberleşme	Alanındaki	deneyimlerini	EMO-Gençle-
rimizle	paylaştı.

• 13 Aralık 2014 –	Üyelerimiz;	Hülya	ÖZER,	Re-
cep	ÜSLÜ,	Ali	KOÇ	ve	Ahmet	AKYEL	Projecilik-Kont-
rollük-Yapı	 Denetimi	 Alanındaki	 deneyimlerini	
EMO-Gençlerimizle	paylaştı.

• 11 Aralık 2015  -	Yedaş	Genel	Müdürü	Nuret-
tin	TÜRKOĞLU	tarafından	verilen	`Enerjinin	Doğru	
Dağıtımı	Akıllı	Toplumla	Başlar`	konulu	konferansla	
başladı.

• 17 Aralık 2015 -	 Üyelerimiz	 İlker	 CEYLAN,	
Fikret	 ŞAHİN	 ve	 Necip	 Fırat	 ŞAHİN’in	 konuşmacı	
olarak	katıldığı	Enerji	Üretim,	İletim	dalındaki	söy-
leşi	ise	yapıldı.

• 18 Aralık 2015 - Üçüncü	söyleşimiz	ise	Haber-
leşme	dalında	üyelerimiz	Özkan	GÜN,	Selim	ŞANLI	
ve	Hüseyin	ÇAKIR’ın	katılımlarıyla	yapıldı.

• 19 Aralık 2015 -	Dördüncü	ve	son	söyleşi	ise	
Projecilik,	Pazarlama	ve	Otomasyon	dalında	yapıl-
dı.	 Konuşmacı	 olarak	 Üyelerimiz	 Kenan	 SOYKAN,	
Muammer	AKTAŞ,	Tamer	BİLAL,	Enver	NAS	ve	Özgür	
TEMİZ	katıldı.

2.17. ÖzEL ETKİNLİKLER

•21 Mayıs 2014- Şubemizde	KOSGEB‘in	destek-
lediği	 iş	 alanları	 ile	 ilgili	 bir	 seminer	 yapılmıştır.	
Elektrik-Elektronik	 Yüksek	 Mühendisi	 Alp	 ARSLAN	
(KOSGEB	Kobi	Uzmanı)	tarafından	verilen	semine-
rin	açılış	konuşmasını	Şubemiz	Yönetim	Kurulu	Baş-
kanı	Mehmet	ÖZDAĞ	yaptı.	Seminere	Üyelerimiz	ve	
EMO-Genç	Üyelerimizden	geniş	katılım	sağladı.	
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• 20 Haziran 2014 -	 Şubemizde,	ABB	Elektrik	
Sanayi	ve	Ticaret	A.Ş.	tarafından	“AG	Motor	&	Sü-
rücü	Çözümleri	ve	Enerji	Verimliliği”	ile	ilgili	eği-
tim	düzenlendi.

• 24 Ekim 2014 – Şubemizde,	 “Yenilenebilir	
Enerji	Güneş,	Mevzuat	ve	Uygulamaları”	konulu	Se-
miner	yapıldı.Seminere	konuşmacı	olarak	B.	Orkan	
YILMAZ	katıldı.

• 6 Aralık 2014 –	 OMÜ	 Mühendislik	 Fakülte-
si	 Elektrik-Elektronik	 Mühendisliği	 Bölüm	 Başkanı	
Prof.	Dr.	Güven	ÖNBİLGİN	tarafından	“Mühendislik	
ve	Teknik	Dil	Olarak	Türkçe	Eğitimi”	konulu	semi-
ner	verildi.

• 16 Mayıs 2015 -	Elektrik	Mühendisleri	Odası	
Samsun	Şubesi	ve	KESK	tarafından	Konuşmacı	ola-
rak	katılan	Yrd.	Doç.	Dr.	Deniz	YILDIRIM	ın	katıldığı	
`Soma`nın	Yıl	Dönümünde	Enerji	Yağması`	konulu	
konferans	düzenlendi.

2.18. ÜYELERİMİzDEN HABERLER

EVLİLİK

•	 Şubemiz	 Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	 Hasan	 KAB-
LAN’	 ın	 oğlu	 Deniz	 KABLAN	 ve	 Nurkadın	 DURMAZ	
26.04.2014	tarihinde	evlendi.

•	 Üyemiz	 Mutlu	 KABADAYI	 ile	 Nuray	 BİNGÖL	
03.05.2014	tarihinde	evlendi.

•	 Üyemiz	 Ayşe	 Sultan	 ÖZARSLAN	 ile	 İbrahim	
ÇOŞGUN	18.05.2014	tarihinde	evlendi.

•	Şubemiz	Yön.	Kurulu	Bşk.	Yrd.	İlker	CEYLAN’ın	
kardeşi	Soner	CEYLAN	ve	Özlem	GEÇGEL	11.06.2014	
tarihinde	evlendi.

•	Üyemiz	Güven	 ERGÜL	 ile	Tuba	ULUS	 7	 Eylül	
2014	tarihinde	evlendi.

•	 EMO	Genel	 Merkez	 Yönetim	 Kurulu	 Saymanı	
Üyemiz	İrfan	ŞENLİK’in	oğlu	Ozan	ŞENLİK	ile	Hatice	
İrem	ÇINAR	8	Eylül	2014	tarihinde	evlendi.

•	 Şubemiz	 Yönetim	 Kurulu	 Üyesi	 Hasan	 KAB-
LAN’ın	 oğlu	 Engin	KABLAN	 ile	 Burcu	BOLADAN	13	
Eylül	2014	tarihinde	evlendi.

•	Üyemiz	Yavuz	SAROĞLU	ile	Gülşah	ÖZCAN	13	
Eylül	2014	tarihinde	evlendi.

•	Üyemiz	Yusuf	İMAN	ile	Sevilay	SELDÜZ	7	Ekim	
2014	tarihinde	evlendi.

•	Üyemiz	Oğuzhan	ALKAN	ile	İpek	ÇETİNKAYA	18	
Ekim	2014	tarihinde	evlendi.

•	Amasya	İl	Temsilcimiz	Metin	DURUSOY’un	kızı	
Gözde	DURUSOY	ile	Halil	YAZICI	25	Ekim	2014	tari-
hinde	evlendi.

•	Üyemiz	Fatih	YALÇINKAYA	ile	Derya	MUSAOĞ-
LU	15	Kasım	2014	tarihinde	evlendi.

•	Üyelerimiz	Fulya	AKKAYA	ve	Ufku	Tan	ÇERTEL	
15	Kasım	2014	tarihinde	evlendi.

•	Ordu	İl	Temsilcimiz	Volkan	TÜRKMEN	ile	Gam-
ze	ENGİN	31	Ocak	2015	tarihinde	evlendi.

•	Üyemiz	Hüsnü	YÜCEL‘	in	oğlu	Çağrı	YÜCEL	ile	
Dilara	ÇUHADAR	25	Nisan	2015	tarihinde	evlendi.

•	Üyemiz	Oğuzhan	DEMİRBAŞ	ile	Begüm	AKBAY	9	

Mayıs	2015	tarihinde	evlendi.
•	 Üyemiz	 Eren	 YILMAZ	 ile	 Gizem	 KARAKAŞ	 19	

Temmuz	2015	tarihinde	evlendi.
•	Üyemiz	Safiye	YILMAZ	ile	Mustafa	TUNCEL	31	

Temmuz	2015	tarihinde	evlendi.
•	Üyemiz	Cihangir	ŞENGÜL	ile	Begüm	BOZKURT	

20	Eylül	2015	tarihinde	evlendi.
•	Üyemiz	Turhan	TÜRKMEN‘in	kızı	Elvan	TÜRK-

MEN	ile	Cihan	KAMBER	31	Ekim	2015	tarihinde	ev-
lendi.

Tüm	Çiftlere	ömür	boyu	mutluluklar	dileriz.

DOĞUM

•	 04.02.2014	 tarihinde	 Üyemiz	 Umut	 BOZ’un	
Bartu	isimli	bir	erkek	çocuğu	dünyaya	geldi.

•	 14.02.2014	 tarihinde	 Üyemiz	 Hasan	 KÜL-
CÜOĞLU’nun	Hüseyin	Emir	isimli	bir	erkek	çocuğu	
dünyaya	geldi.

•	 17.02.2014	 tarihinde	 Üyemiz	 Koray	 GÜR-
SOY’un	bir	kız	çocuğu	dünyaya	geldi.

•	11.03.2014	tarihinde	Üyemiz	Niyazi	BİLGİ’nin	
bir	erkek	çocuğu	dünyaya	geldi.

•	 21.03.2014	 tarihinde	 Şubemiz	 Yön.	 Kurulu	
Bşk.	Yrd.	İlker	CEYLAN’ın	Aras	isimli	bir	erkek	ço-
cuğu	dünyaya	geldi.

•	 22	 Mayıs	 2014	 tarihinde	 Amasya	 İl	 Temsilci	
Yardımcısı	Üyemiz	Atalay	ÖZ’ün	bir	kız	çocuğu	dün-
yaya	geldi.	

•	24	Kasım	2014	 tarihinde	Üyemiz	Murat	Uğur	
ŞENTÜRK’ün	Esma	isminde	bir	kız	çocuğu	dünyaya	
geldi.	

•	23	Aralık	2014	tarihinde	Üyemiz	Necat	Fatih	
YILMAZ’ın	Asya	Derin	 isminde	bir	kız	çocuğu	dün-
yaya	geldi.

•	12	Şubat	2015	tarihinde	Üyemiz	Mutlu	KABA-
DAYI’nın	Beren	Su	isminde	bir	kız	çocuğu	dünyaya	
geldi.

•	28	Temmuz	2015	tarihinde	Üyemiz	Fatih	SE-
NOCAK’ın	bir	kız	çocuğu	dünyaya	geldi.

•	 23	Ağustos	 2015	 tarihinde	Üyemiz	 Fatih	 CE-
TIN’in	 Eymen	 isminde	 bir	 erkek	 çocuğu	 dünyaya	
geldi.

•	 26	 Ekim	 2015	 tarihinde	 Üyemiz	 Cüneyt	 SE-
ZER’in	Kaan	isminde	bir	erkek	çocuğu(Üyemiz	Ka-
muran	BAŞOĞLU’nun	torunu)	dünyaya	geldi.

Bebeklere	ve	ailelerine	sağlık	ve	mutluluk	dolu	
uzun	yıllar	dileriz.

VEFAT

•		Üyemiz	Osman	PEKER	vefat	etti.	
•	 Eski	 Yönetim	 Kurulu	 Üyemiz	 Mehmet	 DER-

VİŞOĞLU	vefat	etti.	
•	Üyemiz	Surhan	KICIMAN	vefat	etti.
•	Üyemiz	Ali	Rumi	ÇETİN	vefat	etti.	
•	Üyemiz	Ahmet	EMİNOĞLU	vefat	etti.	
Aileleri	ve	yakınlarına	başsağlığı	dileriz.	


