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•	31	Mart	2012	tarihinde,	TMMOB	Samsun	İKK	ola-
rak,	 4+4+4	 eğitim	 sistemine	 karşı	 görüşlerini	 mey-
danlarda	 belirtmek	 isteyen,	 özgürlükçü	 düşünceden,	
demokrasiden	 yana	 olan,	 çağdaş	 ve	 bilimsel	 eğitim	
isteyen	kitlelere	karşı	AKP	iktidarınca	yapılan	baskıları	
ve	saldırıları	kınamak	üzere,	Şubemizde	basın	açıkla-
ması	yapılmıştır.
•	1	Mayıs	2012	tarihinde,	1	MAYIS	ETKİNLİKLERİ’ne	
TMMOB	Samsun	İKK	bünyesinde	Şubemizce	de	katı-
lım	sağlanmıştır.	Şubemiz	Üyeleri	ve	TMMOB’ye	bağlı	
diğer	Oda	Üyeleri	Ray	Apartmanı	önünden	başlayan	
yürüyüş	kortejinde	TMMOB	pankartı	altında	yerini	ala-
rak	Cumhuriyet	Meydanı’nda	yapılan	mitinge	katılmak	
üzere	yürüyüşe	geçilmiştir.	

•	10	Mayıs	2012	tarihinde,	TMMOB	Samsun	İKK	ola-
rak,	TMMOB	ve	bağlı	Odalarına	yönelik	olarak	Bugün	
Gazetesi	ve	TV’de	çıkan	karalama	haber	kampanyası-
na	karşı,	Şubemizde	basın	açıklaması	yapılmıştır.
•	18	Mayıs	2012	tarihinde,	19	Mayıs	etkinlikleri	kap-
samında,	TMMOB	Samsun	İKK	olarak	Atatürk	Anıtına	
Çelenk	Koyma	Töreni	yapılmıştır.	

•	11	Haziran	2012	 tarihinde,	TMMOB	Samsun	 İKK	
olarak	Samsun	Valisi	Hüseyin	AKSOY	makamında	zi-
yaret	edilmiştir.
•	 7	 Temmuz	 2012	 tarihinde,	 03.07.2012	 tarihinde	
Canik	bölgesinde	meydana	gelen	sel	 felaketi	 ile	 ilgili	
olarak	TMMOB	Samsun	İKK	tarafından	basın	açıkla-
ması	 yapılarak,	 bağlı	 Odalarca	 hazırlanan	 rapor	 su-
nulmuştur.
•	 1	 Eylül	 2012	 tarihinde,	 KESK,	 DİSK,	 TÜRKİŞ	 ve	

TMMOB	Samsun	 İKK	olarak,	Dünya	Barış	Günü	Et-
kinlikleri	çerçevesinde	“Barış	Zinciri	Yürüyüşü”	gerçek-
leştirilmiştir.
•	 6	 Eylül	 2012	 tarihinde,	 KESK,	 DİSK,	 TÜRKİŞ	 ve	
TMMOB	Samsun	 İKK	olarak,	Dünya	Barış	Günü	Et-
kinlikleri	 çerçevesinde	Araştırmacı	Yazar	Faik	BULUT	
ve	Araştırmacı	Yazar	Hakan	TAHMAZ’ın	katılımlarıyla	
“Ortadoğu’da	Neler	Oluyor?”	paneli	düzenlenmiştir.
•	19	Eylül	2012	tarihinde,	19	Eylül	TMMOB	Mühen-
dis,	Mimar	ve	Şehir	Plancıları	Dayanışma	Günü”	dola-
yısıyla	TMMOB	Samsun	 İKK	olarak	basın	açıklaması	
yapılmıştır.	
•	18	Ekim	2012	tarihinde,	TMMOB’nin	kuruluş	yıldö-
nümü	nedeniyle	TMMOB	Samsun	İKK	olarak	Atatürk	
Anıtına	Çelenk	Koyma	Töreni	yapılmıştır.
•	30	Ekim	2012	tarihinde,	Cumhuriyet	Bayramını	kut-
lamak	amacıyla,	TMMOB	Samsun	İKK	olarak	Atatürk	
Anıtına	 çelenk	 konularak	 saygı	 duruşunda	 bulunul-
muştur.	
•	1	Aralık	2012	tarihinde,	Sinop	Uğur	Mumcu	Meyda-
nında	 “Yoksulluğa,	 Zamlara,	 Savaşa,	 Nükleere,	 Ter-
miğe	Hayır”	mitingi	yapılmıştır.	Eski	otogar	mevkisinde	
toplanan	Sinop	ve	çevre	illerden	gelen	sivil	toplum	ku-
ruluşları	Tuzcular	Caddesi	güzergahını	kullanarak	Uğur	
Mumcu	Meydanı’na	yürümüştür.	TMMOB	Samsun	İKK	
olarak	katılım	sağlanan	mitingde,	sözcüler	tarafından	
yapılan	konuşmalarda	Gerze	Yaykıl	köyünde	kurulması	
düşünülen	termik	santralin	ve	Sinop	İnceburun’da	ku-
rulması	 düşünülen	 nükleer	 santralin	 istenmediği	 dile	
getirilmiştir.	

•	 7	 Aralık	 2012	 tarihinde,	 TMMOB	 Yasasının	 torba	
yasa	 içerisinde	değiştirilmesi	 ile	 ilgili	olarak,	TMMOB	
Samsun	İKK	tarafından,	Şubemizde	basın	açıklaması	
yapılmıştır.

TMMOB SAMSUN İL KOORDİNASYON KURULU (İKK)
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•	29	Mart	2012	tarihinde,	Sekretaryası	Şubemiz	ta-
rafından	yürütülen	Samsun	Nükleer	Karşıtı	Platform	
(Samsun	NKP)	tarafından,	26.04.2012	(Çernobil’in	
yıldönümü)	 tarihinde	yapılması	planlanan	NKP	Et-
kinliklerinin	görüşüldüğü	bir	toplantı	yapılmıştır.
•	 26	 Nisan	 2012	 tarihinde,	 Çernobil	 Nükleer	
Kazası’nın	26.	Yıldönümü	Etkinlikleri	 kapsamında,	
Samsun	Nükleer	Karşıtı	Platform	Bileşenleri	olarak,	
Süleymaniye	 Geçidinde	 toplanıldıktan	 sonra	 basın	
açıklaması	yapılmak	üzere	AKP	İl	Binası	önüne	yü-
rünerek,	AKP	İl	Binası	önünde	basın	açıklaması	ya-
pılmıştır.	

ÇERNOBİL’DEN FUKİŞİMA’YA 
NÜKLEER TEHLİKE PANELİ

28	Nisan	2012	 tarihinde,	EMO	Genel	Başkanımız	
Cengiz	 GÖLTAŞ,	 Pamukkale	 Üniversitesi	 Tıp	 Fa-
kültesi	 Göğüs	 Hastalıkları	 Anabilim	 Dalı	 Öğretim	
Üyesi	 Prof.	Dr.	 Fatma	EVYAPAN,	NÜSED	Başkanı	
Halk	Sağlığı	Uzmanı	Dr.	Derman	BOZTOK	ve	Ga-
zeteci	ve	Enerji	Analisti	Özgür	GÜRBÜZ’ün	katıldığı	
“Çernobil’den	Fukişima’ya	Nükleer	Tehlike”	adlı	Pa-
nel	düzenlenmiştir.

 

Kalabalık	bir	izleyici	grubunun	katıldığı	panelde	açı-
lış	konuşmasını	Metin	GÜRBÜZ	yapmıştır.	Dr.	Der-
man	BOZTOK	Nükleer	Santralların	Halk	Sağlığına	
Etkileri	konusunda,	Prof.	Dr.	Fatma	EVYAPAN	Nük-

leer	Santral	Kazalarının	Akciğere	Etkileri	 konusun-
da	açıklamalar	yapmıştır.	Genel	Başkanımız	Cengiz	
GÖLTAŞ,	 Türkiye’de	 Nükleer	 Karşıtı	 Platform	 ça-
lışmaları	 konusunda	 bilgilendirmede	 bulunmuş	 ve	
önümüzdeki	süreçte	bu	mücadeleyi	daha	yukarılara	
taşıyabilmek	amacıyla	neler	yapılması	gerektiği	ko-
nusundaki	düşüncelerini	paylaşmıştır.	Enerji	Analis-
ti	Özgür	GÜRBÜZ,	Nükleer	 taraftarları	 tarafından	
yaygın	bir	 biçimde	kullanılan	Nükleer	Yalanlar	 ko-
nusunda	 bir	 konuşma	 yapmıştır.	 Panelin	 ardından	
Uğur	Mumcu	Parkında	Çernobil’in	26.Yılı	dolaysıyla	
bir	basın	açıklaması	gerçekleştirilmiştir.	
•	19	Eylül	2012	tarihinde,	Şubemizde,	Samsun	NKP	
Bileşenleri	 Temsilcilerinin	 katılımlarıyla,	 Ankara’da	
yapılacak	 olan	 NKP	 Çalıştayına	 hazırlık	 toplantısı	
yapılmıştır.

NÜKLEER ENERJİYE 
KAMU ÇIKARLARI ADINA KARŞIYIZ

•	 İnsan	 hayatına	 ve	 çevreye	 verebileceği	 zararlar	
nedeniyle,
•	Nükleer	Santrallardaki	olası	bir	hatada	geri	dönül-
mez	facialar	yaşanacağı	için,
•	Geçmişte	yaşanan	ve	etkileri	halen	devam	eden	
Çernobil	Faciası	 ve	Fukişima	depreminde	yaşanan	
nükleer	 felaket	 gibi	 örnekler	 önümüzde	 gün	 gibi	
durduğu	için,
•	Nükleer	artıkların	depolanması	çok	büyük	bir	so-
run	olduğu	ve	risk	taşıdığı	için,
•	 Özellikle	 yenilenebilir	 enerji	 kaynakları	 ve	 diğer	
enerji	kaynakları	dururken	nükleer	enerjiye	gereksi-
nim	olmadığı	için,
•	 Nükleer	 enerji	 dışa	 bağımlı	 ve	 pahalı	 bir	 enerji	
kaynağı	olduğu	için,…
	gerekçeleri	ve	kamu	çıkarları	adına	nükleer	enerjiye	
karşıyız.
	 Zaman	zaman	nükleer	santrali	sempatik	göster-
mek	için	nükleer	santral	ile	tüpgaz,	araç	LPG	tüpü	
gibi	 ilgisiz	 risk	seviyelerine	sahip	 faktörler	kıyaslan-
maktadır.

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM ÇALIŞMALARI
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Tablo:	Hiçbir	Zaman	Hiçbir	Yerde	Olması	Asla	 İs-
tenmeyecek	Facialar	(Karşılaştırılması	Olanaksız	Fa-
cialar)

	 Yukarıdaki	tabloda	gösterilen	faktörlerden	hiçbi-
rinin,	hiçbir	zaman	patlamaya	neden	olması	ve	ola-
sı	patlamalarda	bir	kişinin	dahi	canının	yanması	ve	
maddi	kayıplar	yaşanması	asla	hiç	kimse	tarafından	
istenmeyecek	bir	 durumdur.	Ancak	olası	 faciaların	
etki	alanları	ve	etki	sürelerine	bakıldığında	nükleer	
santralin	oluşturacağı	risk	seviyesi	ile	ne	evlerde	kul-
lanılan	 tüpgaz	ne	de	arabalarda	 kullanılan	LPG’yi	
karşılaştırmak	doğru	bir	yaklaşım	değildir.	Böyle	bir	
karşılaştırma	 yapılması	 ancak	 insanları	 yanıltarak,	
Nükleere	karşı	bir	sempati	oluşturmaya	çalışmakla	
açıklanabilir.	

	 Bugün	 Nükleer	 santrale	 sahip	 gelişmiş	 Ülke-
ler,	 nükleer	 santrallarını	 aşamalı	 olarak	 devreden	
çıkartarak,	 nükleer	 ile	 enerji	 üretimini	 durdurmayı	
kendilerine	 hedef	 olarak	 koymuştur.	 Gelişmiş	 Ül-
keler	 günümüzde	 yenilenebilir	 enerji	 kaynakları	 ve	
diğer	kaynaklardan	enerji	üretimine	yönelmiştir.	Hal	
böyleyken	bütün	risklerine	karşın	Ülkemize	nükleer	
enerji	getirilmek	istenmesi	son	derece	üzücü	ve	bir	o	
kadar	da	düşündürücüdür.

	 Geleceğimiz	için,	çocuklarımız	için,	insanlık	için,	
doğal	 güzelliklerin	 yaşaması	 ve	 doğal	 güzelliklerin	
yaşanması	için	ve	dünyamız	için	lütfen	hep	birlikte	

Nükleere dur diyelim!
 

•	11	Şubat	2012	tarihinde,	Şubemizde,	Çevre	Birlikte-
liği	 Bileşenleri	 tarafından,	 Samsun	Terme-Akçay	mev-
kiinde	OMV	şirketi	tarafından	tesis	edilmekte	olan	900	
MW	Kurulu	gücünde	Doğalgaz	Çevrim	Santrali	inşaatı-
nın,	Danıştay’ın	yürütmeyi	durdurma	kararına	rağmen	
devam	etmesi	gündemi	ile	bir	toplantı	yapılmıştır.	

•	15	Şubat	2012	ve	25	Şubat	2012	tarihlerinde,	Sam-
sun	 İli	 Terme	 İlçesi	 Akçay	 mevkiinde	 OMV	 Samsun	
Elektrik	Üretim	San.	ve	Tic.	A.Ş.	tarafından	yapılmakta	
olan	Elektrik	Üretim	Santralının	lisansı	hakkında	Danış-
tay	13.	Dairesi	Başkanlığı	tarafından	verilen	“Yürütmeyi	
Durdurma”	kararına	ilişkin	“Samsun	Çevre	Birlikteliği”	
tarafından	basın	açıklaması	yapılmıştır.	

Felaket Nedeni Olası Patlamadaki 
Etki Alanı

Olası Patlamadaki 
Etkilerinin 

Süreceği Zaman

Tüpgaz 1 Apartman Dairesi 
ve belki 1 Apartman

1 Günden Az

Araç LPG Tüpü

1 Araç ve belki 
yakınındaki birkaç 

diğer araç
1 Günden Az

 Nükleer Santral

1 İl, 2 İl, 3 İl, 1 
Ülke, 2 Ülke, 3 

Ülke…
1 DÜNYA

Yüzyıllar

ÇEVRE BİRLİKTELİĞİ ÇALIŞMALARI

ODAMIZIN AMAÇLARINDANDIR

- Günün gereklerine, koşullarına ve olanaklarına uygun olarak Üyelerinin sorunlarını çözmek için çalışmak, mesleğin Üye, 
toplum ve Ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için gerekli çabaları göstermek, diğer Meslek Odaları, Üyeleri 
ve Halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve ahlakı korumak, uzmanlık alanında Ülke çıkarlarına uygun politikalar üreterek bunları 
savunmak, kamuoyu oluşturmak, ilgilileri uyarmak,

- Üyelerin hak ve yetkilerini korumak, Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak, haksız rekabeti önlemek için gerekli gördüğü tüm 
girişim ve etkinliklerde bulunmak.
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

TEMSİLCİLİK YENİ HİZMET BİNALARIMIZ

Sinop	ve	Amasya	Temsilciliklerimiz,	buradaki	Temsil-
cilerimizin	kendi	SMM	bürolarında	özverili	çalışma-
larıyla	personelsiz	olarak	sürdürülmeye	çalışılmakta	
idi.	Ancak	bu	durum	Kurumsal	görüntümüz	açısın-
dan	olumsuzluk	teşkil	etmekteydi.	42.	Dönem	Genel	
Merkez	Komisyonlarında	da	Temsilcilik	Hizmet	Bü-
rolarının,	Temsilcilerin	SMM	bürolarından	ayrılması	
ve	Büro	Elemanı	vasıtasıyla	hizmetlerin	yürütülmesi	
görüşü	 oluşmuştu.	 Bu	 gerekçeler	 göz	 önünde	 bu-
lundurularak,	Sinop	ve	Amasya’da	eşzamanlı	olarak	
hizmet	büroları	kiralanmış,	tefrişatları	tamamlanmış	
ve	büro	elemanlarıyla	birlikte	2	Nisan	2012	tarihin-
de	hizmet	vermeye	başlamışlardır.

TEMSİLCİLİK GÜNLÜĞÜMÜZ

•	 15-17	 Şubat	 2012	 tarihleri	 arasında,	 Çorum	 İl	
Temsilciliğimizde	YG	Tesisleri	 İşletme	Sorumluluğu	
Eğitimi	 24	Üyemizin	 katılımıyla	 yapılmıştır.	 Eğitim,	
Şube	Yönetim	Kurulu	Başkanımız	Ali	Fikret	ERGÜN	
tarafından	anlatılan	Mühendislik	ve	Etik	konusuyla	
başlamış	olup,	Murat	ERARSLAN’ın	anlatımıyla	ta-
mamlanmıştır.
•	16	Mart	2012	tarihinde,	YG	Tesislerinde	İşletme	
Sorumluluğu	Yetkilendirme	Belgesi	 Yenileme	Eğiti-
mi,	Çorum	İl	Temsilciliğimizde	yapılmışır.
•	 4	 Nisan	 2012	 tarihinde,	 Sinop	 Yeni	 Temsilcilik	
Binamız	ve	yeni	büro	Çalışanımızla	hizmete	başla-
yan	Sinop	İl	Temsilciliğimizde	ilk	toplantı	Sinop	NKP	
(Nükleer	Karşıtı	 Platform)	 bileşenleriyle	 yapılmıştır.	
Şube	Yönetim	Kurulu	Başkanımız	Ali	Fikret	ERGÜN,	
Sinop	İl	Temsilcimiz	Koray	KESEROĞLU	ve	Yardım-
cısı	 Saygın	DOĞAN’ın	 da	 katıldığı	 toplantıda	Çer-
nobil	Nükleer	Kazası’nın	Yıldönümünde	(26	Nisan)	
NKP	 kapsamında	 yapılması	 planlanan	 etkinlikler	
değerlendirilmiştir.	
	 Toplantı	 bitiminde	 Gerze	 Yaykıl’da	 kurulması	
planlanan	 termik	 santrale	 karşı	 direnen	 ve	 nöbet-
leşe	 bu	 görevi	 üstlenen	 Yaykıl	 Köylüleri’nin	 nöbet	
çadırı	 ziyaret	 edilmiştir.	 Ziyarette,	 süreç	 hakkında	
bilgi	edinilmiş	ve	EMO	Örgütlülüğünün	her	zaman	

Yaykıl’lıların	 yanında	 olacağı	 ve	 mücadelelerinin	
mücadelemiz	olduğu	ifade	edilmiştir.
•	5	Nisan	2012	tarihinde,	Amasya	Temsilciliğimiz’in	
Yeni	Hizmet	Binasında	faaliyetlerine	başlaması	ne-
deniyle,	Şube	Yönetim	Kurulu	Başkanımız	Ali	Fikret	
ERGÜN,	Genel	Merkez	Yönetim	Kurulu	Üyemiz	İr-
fan	ŞENLİK	ve	Genel	Merkez	Onur	Kurulu	Üyemiz	
Metin	 TELATAR	 Temsilciliğimize	 ziyarette	 bulun-
muşlardır.
•	19	Nisan	2012	tarihinde,	Sinop	Temsilciliğimizde	NKP	
bileşenleriyle	 yapılan	 toplantıda,	 “ÇERNOBİL’DEN	
FUKUŞİMA’YA	NÜKLEER	TEHLİKE:	ÇEVRE	VE	SAĞ-
LIK”	konulu	Panel	 ile	 ilgili	hazırlık	çalışmaları	değer-
lendirilmiştir.	
	 Toplantı	 dönüşünde	 Gerze	 Yaykıl’da	 kurulması	
planlanan	termik	santrale	karşı	direnen	ve	nöbetleşe	
bu	görevi	üstlenen	Yaykıl	Köylüleri’nin	nöbet	çadırı	
ziyaret	edilerek,	Odamızın	destek	pankartı	asılmış-
tır.
•	19	Nisan	2012	tarihinde,	Sinop	Temsilciliğimizde	
Yapı	Denetim	Toplantısı	 yapılmıştır.	Toplantıda	 son	
dönemde	gündeme	gelen	uygulama	değişiklikleri	ve	
sorunlar	ele	alınmıştır.
•	 15	Mayıs	2012	tarihinde,	Şube	Yönetim	Kurulu	
Başkanımız	Ali	Fikret	ERGÜN	ve	Şube	Denetçimiz	
Adnan	KORKMAZ	tarafından	Amasya	ve	Çorum	İl	
Temsilciliklerimizin	denetlemeleri	gerçekleştirilmiştir.
•	 16	Mayıs	2012	 tarihinde	Şube	Yönetim	Kurulu	
Başkanımız	Ali	Fikret	ERGÜN,	Şube	Yönetim	Kurulu	
Saymanımız	Muammer	ÖZDEMİR	ve	Şube	Denetçi-
miz	İlker	CEYLAN	tarafından	Ordu	İl	Temsilciliğimi-
zin	denetlemesi	gerçekleştirilmiştir.
•	 17	Mayıs	 2012	 tarihinde,	 Şube	Yönetim	Kuru-
lu	Başkanımız	Ali	Fikret	ERGÜN,	Şube	Müdürümüz	
Emin	Arif	ÖZKESEN	ve	Şube	Denetçimiz	İlker	CEY-
LAN	tarafından		Sinop	İl	Temsilciliğimizin		denetle-
mesi	gerçekleştirilmiştir.	
•	 19	Mayıs	2012	tarihinde,	Ordu	İl	Temsilciliğimi-
zin	ve	Ordu	Valiliğinin	katkıları	 ile	Ordu	Çocuk	Yu-
vasında	kalan	ve	Mayıs	ayında	doğan	çocuklar	için	
doğumgünü	kutlaması	yapılmıştır.	
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•	 22	Haziran	2012	tarihinde,	02.04.2012	tarihinde	
hizmete	 başlayan	 Sinop	 İl	 Temsilciliğimizin	 Yeni	
Hizmet	Binası	Açılışı,	Sinop	İl	Temsilciliği	Üyelerimiz,	
Şube	Yönetim	Kurulu	Başkanımız	Ali	Fikret	ERGÜN	
ve	 Şube	 Yönetim	 Kurulu	 Saymanımız	 Muammer	
ÖZDEMİR’in	katılımıyla	yapılmıştır.	

•	 28-30	Eylül	2012	tarihleri	arasında,	Ordu	İl	Tem-
silciliğimizde	 Bilirkişilik/Kamulaştırma	 Bilirkişiliği	
Eğitimi	17	Üyemizin	katılımıyla	gerçekleştirilmiştir.
•	 4	 Ekim	 2012	 tarihinde,	 Şube	 Yönetim	 Kurulu	
Başkanımız	Ali	Fikret	ERGÜN	ve	Şube	Denetçimiz	
İlker	 CEYLAN	 tarafından	 Sinop	 İl	 Temsilciliğimizin		
denetlemesi	gerçekleştirilmiştir.
•	 4	Ekim	2012	tarihinde,	Şube	Denetçimiz	Adnan	
KORKMAZ	tarafından	Ordu	İl	Temsilciliğimizin		de-
netlemesi	gerçekleştirilmiştir.
•	 5	 Ekim	 2012	 tarihinde,	 Şube	 Yönetim	 Kurulu	
Saymanımız	Muammer	ÖZDEMİR	ve	Şube	Denetçi-
miz	Mehmet	ÖZDAĞ	tarafından	Çorum	ve	Amasya	
İl	Temsilciliklerimizin		denetlemesi	gerçekleştirilmiş-
tir.
•	 24	Kasım	2012	tarihinde,	Ordu	İl	Temsilciliğimi-
ze	kayıtlı	SMM	Üyelerimiz	ile	SMM	sorunları,	şantiye	
şefliği	ve	2013	yılı	SMM	Yenileme	işlemleri	konula-
rının	ele	alındığı	bir	 toplantı	yapılmıştır.	Toplantıya,	
Şube	Yönetim	Kurulu	Başkanımız	Ali	Fikret	ERGÜN,	
Şube	 Yönetim	 Kurulu	 Üyemiz	 Tarık	 TARHAN	 ve	
Şube	Müdürümüz	Emin	Arif	ÖZKESEN	katılmıştır.

•	 23	 Ocak	 2013	 tarihinde,	 Amasya	 İl	 Temsilcili-
ğimiz,	 Şube	Yönetim	Kurulu	Başkanımız	Ali	 Fikret	

ERGÜN,	 Şube	 Yönetim	 Kurulu	 Saymanımız	 Mu-
ammer	 ÖZDEMİR,	 Şube	 Yönetim	 Kurulu	 Üyemiz	
Mustafa	ÖZMETİN	ve	Şube	Müdürümüz	Emin	Arif	
ÖZKESEN	tarafından	ziyaret	edilmiştir.	Ziyaret	kap-
samında	öncelikle	Amasya	Yedaş	İl	Koordinatörlüğü	
ile	görüşülerek	mesleki	denetim,	proje	denetimleri,	
YG	İşletme	Sorumluluğu	ve	sektörel	sorunlara	ilişkin	
görüş	alışverişinde	bulunulmuştur.	Temsilcilik	Büro-
muzda	SMM	Üyelerimizle	yapılan	toplantıda	kapa-
lı	 kapılar	 ardında	 hazırlanmaya	 çalışılan	 TMMOB	
Yasa	 Taslağı,	 SMM	 yenilemeler,	 proje	 denetimleri,	
YG	İşletme	Sorumluluğu,	Oda	faaliyetleri	gibi	konu-
larda	sorunlar	ve	çözüm	yöntemleri	ele	alınmıştır.

ODAMIZIN AMAÇLARINDANDIR

- Meslekle ilgili standartları, normları, 
yönetmelik ve teknik şartnameleri, sözleşme 
tiplerini ve benzeri tüm bilimsel evrakı 
incelemek, bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi 
ve yenilerinin oluşturulması yolunda çalışmalar 
yapmak,

- Oda etkinliklerini ilgilendiren kanun, 
tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerin 
hazırlanması, değiştirilmesi konusunda Birliğe 
ve Resmi Makamlara önerilerde bulunmak,

- Meslek alanı ile ilgili sanat ve bilimlerin kuram 
ve uygulamaların gelişmesine çalışmak.
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