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Odam›z›n çeflitli birim ve kurulufllar›ndan kat›l›mlar›n yan›-
s›ra; Ondokuz May›s Üniversitesi(OMÜ), Çevre Mühendis-
leri Odas›(ÇMO), DS‹ 7.Bölge Müdürlü¤ü, TES-‹fi Sendika-
s›, Yeflil›rmak EDAfi, TE‹Afi, Samsun Ticaret Ve Sanayi
Odas›, ‹l Özel ‹daresi gibi kurum ve kurulufllardan da kat›-
l›mc›lar›n bulundu¤u, 30'a yak›n kifli ile Orta Karadeniz
Enerji Forumu'nun I.Dan›flma Kurulu toplant› 27 Ocak
2007 tarihinde Makina Mühendisleri Odas› E¤itim Salo-
nu'nda gerçeklefltirildi.

Afla¤›daki gündem maddeleri ve konu bafll›klar› dahilinde
Orta Karadeniz Enerji Forumu‘nun I.Dan›flma Kurulu Top-
lant›s› yap›ld›.

Gündem Maddeleri :

1. Forumun Önerilen Konu Bafll›klar›n›n Görüflülmesi 
2. Forumun Düzenlenme fiekli 
3. Forum Tarihinin Yeniden De¤erlendirilmesi 

Konu Bafll›klar› :

1. Orta Karadeniz Bölgesi Enerji Sorunlar›
• Alt yap› sorunlar› 
• ‹flletme Sorunlar› 
• Kaçak Elektrik Sorunu 
• Kaliteli Enerji Sorunu

2. Orta Karadeniz Bölgesinin Enerji Üretim ve Tüke-
tim Potansiyeli
• Bölgenin Enerji üretim potansiyeli 
• Bölgenin Enerji Tüketim Potansiyeli 
• Bölgedeki Mobil Santraller ve Çevreye Etkileri 
• Bölgenin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli

3. Enerji Politikalar›
• Bölgeye Yönelik Enerji Politikalar› 
• Ülkenin Enerji Politikalar› Ve Nükleer Santraller 
• Enerji Sanayi ‹liflkisi

4. Öneriler

Orta Karadeniz Bölgesi Enerji Forumu'nun
I.Dan›flma Kurulu Toplant›s› Yap›ld›
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Elektrik Mühendisleri Odas› üye ödentilerini düzenli ola-
rak yerine getiren üyelerini ferdi kaza sigortas› kapsam›na
ald›. Tüm üyelerini sigorta kapsam›na alma haz›rl›klar› ya-
pan EMO, üyelerine aidat borçlar›n› s›f›rlama ça¤r›s›nda
bulunuyor.

Elektrik Mühendisleri Odas›‘n›n (EMO) temel gelirini olufl-
turan aidatlar› düzenli olarak ödeyen üyelerine yönelik 1
fiubat 2007 tarihinden itibaren bir "sigorta hizmeti" bafl-
latt›. EMO, ilk etapta aidat borcu olmayan 8 bin 650 üye-
sine, Axa Oyak Sigorta bünyesinde ferdi kaza sigortas›
yapt›rd›. EMO aidat borçlar›n› kapatan tüm üyeleri sigor-
ta kapmas›na almaya haz›rlan›yor. Henüz sigorta kapsa-
m›na al›nmayan üyelerin ödenti borçlar›n› s›f›rlamalar›n›n
ard›ndan poliçeleri düzenlenecek. 

Üye ödenti borcu olmayan tüm üyeleri kapsayan ferdi ka-
za sigortas› hiçbir mali külfet getirmiyor. Sigorta primleri-
nin EMO taraf›ndan ödenecek olmas› nedeniyle,  sigorta
flirketi veya arac› kurumlar› ile EMO üyelerinin hiçbir mali

iliflkisi olmayacak. Uygulama ile büyük k›sm› zor ve riskli
koflullarda hizmet üreten EMO üyeleri olas› kazalarda ka-
l›c› sakatl›k riskine karfl› 20 bin YTL, tedavi masraflar› için
2 bin YTL ve vefat için 20 bin YTL‘lik güvenceye kavuflu-
yorlar. 

Dünyan›n her yerinde ve 24 saat geçerli olan ferdi kaza si-
gortas›, "ani ve beklenmedik bir d›fl olay›n etkisi ile sigor-
tal›n›n iradesi d›fl›nda ölmesi veya  bedeni zarar görmesi
durumunda poliçede yaz›l› limitler dahilinde tazminat
ödenmesini" kaps›yor. Sigortal›n›n  kaza sonucu oluflan
bedeni hasarlar›n› da  (doktor ücreti, hastane ve eczane
masraflar› vb) kapsam içinde bulunuyor. Olas› kaza duru-
munda limitler dahilinde ödemeler sigortal› EMO üyeleri-
ne veya varislerine direkt olarak yap›lacak.

16 Mart 2007 tarihinde ferdi kaza sigortas› poliçelerinin
da¤›t›m› için düzenlenen kokteyl ile tüm üyelerimiz ve
Emo-genç bir araya geldi. Kokteyl s›ras›nda üye aidat› ol-
mayan üyelerimize de sigorta poliçeleri verildi.

EMO’dan Üyelerine Ferdi Kaza Sigortas›

Dünyan›n her yerinde ve 24 saat geçerli olan fer-
di kaza sigortas›, "ani ve beklenmedik bir d›fl
olay›n etkisi ile sigortal›n›n iradesi d›fl›nda ölme-
si veya  bedeni zarar görmesi durumunda poli-
çede yaz›l› limitler dahilinde tazminat ödenmesi-
ni" kaps›yor. 
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Suat Y›lmaz KLAS TV'de

Elektrik Mühendisleri Odas› Samsun fiubesi Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Suat Y›lmaz, 24 Ocak 2007 tarihinde 21.00-
21.30 saatleri aras›nda Klas TV'de Kent Günlü¤ü progra-
m›na canl› yay›n konu¤u olarak kat›ld›. Program kapsa-
m›nda EMO'nun "Enerjine Sahip Ç›k, Gelece¤ini Karart-
ma" kampanyas› ve enerji sektöründeki son geliflmeler
hakk›nda bilgilendirme yapt›.

Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal
Mühendisli¤i Çal›fltay Haz›rl›klar›
Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendisli¤i Samsun fiubesi Yerel Çal›fltay› 21 Nisan
2007 tarihinde Amisos Otel'de gerçeklefltirildi.

A¤ustos 2007 tarihinde gerçeklefltirilecek olan merkezi ça-
l›fltaya haz›rl›k olmas› maksad›yla 21 Nisan 2007 tarihinde
Amisos Otelde fiubemizce Elektrik ve Elektronik Mühen-
disli¤i belgelendirme, Elektrik-Elektronik Mühendislerinin
SMM alma koflullar›, Yeni Mezun Elektrik Mühendislerinin
SMM Belgelerinin do¤rudan verilip verilmemesi,Elektrik
Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendislerinin uzman-
l›k alanlar›n›n belirlenmesi, Elektronik SMM ve Bilgisayar
SMM Belgelerinin aran›r hale gelmesi konular›nda üyeleri-
mizin kat›l›m›yla çal›fltay düzenlendi.

Sinop Temsilcili¤inde Görev De¤iflimi

31 Mart 2007 tarihinde Sinop Temsilcili¤i ziyaret edilerek,
Sinop üyelerimizin kat›l›m›yla baflta SMM sorunlar› olmak
üzere bir toplant› gerçeklefltirildi. Ayr›ca Sinop Temsilcili¤i
görevi Fazl› Bayrakç›‘dan, Arif fiekerci‘ye devredildi.

Fazl› Bayrakç›‘ya yapm›fl oldu¤u hizmetlerden dolay› teflek-
kür eder, Arif fiekerci‘ye de yeni görevinde baflar›lar dileriz.


