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fiubemiz ve Makina Mühendisleri Odas› Samsun Subesi-
nin birlikte düzenledi¤i; Belediyeler, Sanayi Ticaret ‹l Mü-
dürlü¤ü yetkililerinin ve üreticilerin kat›ld›¤› Asansör Uy-
gulamalar› Toplant›s› 19 Mart 2008 Çarflamba günü, sa-
at:14:00‘de, Amisos Otel‘de gerçeklefltirildi. Toplant›da
afla¤›daki gündemle  asansör uygulamalar› ve sorunlar›
tart›fl›ld›.

Toplant› Gündemi
1. Gündeme ilave edilecek hususlar›n görüflülmesi
2. Aç›l›fl konuflmalar› (MMO Baflkan›, EMO Baflkan› ve
Sanayi Ticaret ‹l Müdürü)
3. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Sanayi Genel Müdürlü¤ü

Asansör fiubesi Mühendisi Menderes Büyüklü‘nün su-
numu
4. Sektörle ilgili Kurum ve Kurulufllar›n görev alanlar›,
koordinasyonu ve yaflanan aksakl›klar
5. ‹limizde insan ve yük asansörlerinin belediyelerimizce
ruhsatland›r›lmas› aflamas›nda yap›lmas› gereken kon-
troller ve aksakl›klar
6. ‹limizde kullan›mda olan insan ve yük asansörlerinin
y›ll›k periyodik kontrollerinin yap›lmas› ve yönetmeliklere
uygun hale getirilmesinin görüflülmesi
7. ‹limizde kullan›mda olan insan ve yük asansörleri-
nin y›ll›k periyodik bak›mlar›n›n yap›lmas› ve yaflanan
sorunlar›
8. ‹limizde kullan›mda olan insan ve yük asansörlerinin
envanterinin oluflturulmas›na yönelik çal›flmalar›n görü-
flülmesi
9. Sektörün ihtiyaçlar› ve çözüm önerilerinin görüflülmesi
10. Dilek ve temenniler

Toplant› sonras›nda Makine Mühendisleri Odas› ile ortak
komisyon toplant›lar› yap›larak, 2008-2009 dönemine
iliflkin uygulama birlikteli¤i sa¤lanm›flt›r. 

Ayr›ca 23-25 May›s 2008 tarihlerinde ‹zmir’de EMO-
MMO taraf›ndan ortaklafla düzenlenecek Asansör Sem-
pozyumuna fiubemiz Asansör SMM Komisyonca kat›l›m
sa¤lanmas›na karar verilmifltir.   

Asansör SMM Komisyonu Çal›flmalar›
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12-14 Nisan 2008 tarihlerinde Elektrik Tesislerinde 
Topraklamalar Semineri fiubemizce gerçeklefltirildi.
Yenilenen Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeli¤i
çerçevesinde de¤iflik sektörlerde çal›flan mühendislerin te-
mel bilgileri, yeni geliflmeler ›fl›¤›nda almalar›n›n amaçlan-
d›¤› Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Semineri ilk gün
EMO Samsun fiube Baflkan›m›z Suat Y›lmaz‘›n TMMOB ve
EMO Tüzük ve yönetmelikleri, mühendislik eti¤i üzerine

yapt›¤› sunuflun ard›ndan, Elk.Y.Müh.Taner ‹riz‘in 

• ‹flçi sa¤l›¤› - ifl güvenli¤i 
• Elektrik kazalar›nda ilk yard›m 
• Mühendislerin hukuki sorumluluklar› 
• Yönetmelikler / Standartlar 
• Topraklamalar Hakk›nda Genel Bilgiler 
• Amaç, Kapsam 
• Potansiyel Dengeleme 
• Toprak Geçifl Direnci 
• Tasar›m 
• Ölçmeler 
• Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama 
• Yüksek Gerilim Tesislerinde Topraklama 
• Afl›r› Gerilimlerde Topraklama 
• ‹ç Afl›r› Gerilimler 
• D›fl Afl›r› Gerilimler 

sunumlar›yla üç günlük e¤itim, son gün yap›lan uygula-
malar ile de teorik bilgiler prati¤e dökülerek tamamlan-
m›flt›r.

Elektrik Tesislerinde 
Topraklamalar Semineri Yap›ld›

WIN Fuar›na Kat›l›m Sa¤land›

28 fiubat 2008-2 Mart 2008 tarihlerinde TÜYAP'ta
düzenlenen WIN Fuar›na, ulafl›m sponsorumuz Federal
Elektrik’in deste¤i ile fiubemiz taraf›ndan kat›l›m sa¤land›.
WIN Fuar› için 29 fiubat 2008 Cuma akflam› yola ç›k›ld›.
Cumartesi sabah› WIN Fuar› alan›na gidilerek

saat:14:00‘e kadar fuar alan›ndaki firmalar ziyaret edildi.
Ulafl›m sponsorumuz Federal Elektrik stand›nda firma
Genel Koordinatörü Bülent Kiziro¤lu’nun da kat›ld›¤› bir
tan›t›m toplant›s› düzenlendi.  Kat›l›mc›lar›m›z taraf›ndan
ulafl›m sponsorumuz Federal Elektrik firmas›na teflekkür
edildi. Cumartesi akflam› konaklama yap›larak Pazar
saat:12:00‘de Samsun‘a dönmek üzere yola ç›k›ld›.
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6 Nisan 1997 tarihinde Samsun'da yap›lan EMO Koordinasyon
Kurulu toplant›s› dönüflünde geçirmifl olduklar› trafik kazas›
sonucunda kaybetti¤imiz Eski EMO Adana fiubesi Yönetim
Kurulu Üyeleri Tevfik Okumufl, ‹brahim Atal›, Celal Polat ve
Mehmet Aysan mezarlar› bafl›nda an›ld›. Anmaya EMO Adana
fiube, ‹stanbul fiube ve Samsun fiube yöneticileri, EMO Denet-
leme Kurulu üyeleri ile aileleri ve dostlar› kat›ld›lar. Adana‘da
ki anman›n ard›ndan 17 kiflilik bir grup, Celal POLAT‘› mezar›
bafl›nda anmak üzere Tunceli‘ye gitti. Tunceli'de yap›lan an-
maya ayr›ca EMO Genel Baflkan› B. Kemal ULUSALER ve
TMMOB 2. Baflkan› Hüseyin YEfi‹L'de kat›ld›lar.

Otomotiv, Elektrik, Kimya, Gemi ve Finans sektörlerinde faaliyet
gösteren HYUNDAI grubunun Alçak Gerilim fialt Cihazlar›n›n
Türkiye Temsilcisi Ruha Elektrik ve fiubemiz iflbirli¤i ile Alçak
Gerilim fialt Cihazlar›n›n tan›t›m›n› yapt›¤› seminer düzenlendi. 

22 fiubat 2008 tarihinde Samsun Büyük fiehir Belediyesi
Anakent Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlik fiubemiz ad›na
Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Özmetin’in ve Ruha Elektrik
ad›na Karadeniz Bölge Müdürü Kemal Zengin’in hofl geldiniz
konuflmalar› ile bafllad›. Aktif Tan›t›m’›n ard›ndan düzenlenen
kokteyle üyelerimizin yan› s›ra sektör çal›flanlar›n›n kat›l›m›
gözlendi.

Hyundai Tan›t›m Semineri Düzenlendi

Tevfik Okumufl, ‹brahim Atal›, Celal Polat 
ve Mehmet Aysan'› Sayg›yla An›yoruz...

‹nternet Haftas› Etkinlikleri

‹nternet Haftas› etkinlikleri kapsam›nda 8 Nisan 2008 gü-
nü DS‹ Konferans Salonu’nda “‹novasyon” konulu bir su-
num yapan EMO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
Ramazan Pektafl, inovasyonun tan›m›, inovasyonla ilgili

kavramlar›n aç›klanmas› ve inovasyonun hayat›m›zdaki
yeri üzerine durdu. 

Dünyada baflar›l› ve baflar›s›z inovasyon örneklerine de¤i-
nen Ramazan Pektafl, inovasyonun Türkiye‘de yeni geli-
flen bir kavram oldu¤unu söyledi. Sunumun ard›ndan ger-
çeklefltirilen soru cevap k›sm›nda inovasyon konusunda
tüm dünyada yaflanan bafll›ca s›k›nt›lar dile getirildi.
‹nternet Haftas› etkinlikleri kapsam›nda ayn› gün ö¤leden
sonra fiubemiz taraf›ndan Ondokuz May›s Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Konferans Solonu‘nda düzenlenen
toplant›da, OMÜ Elektrik Elektronik Mühendislik Bölümü
Baflkan› Prof. Dr. Güven Önbilgin "‹nternetin Düflündür-
dükleri" ve EMO Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan›
Ramazan Pektafl "‹novasyon" konulu sunum yapt›lar.
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Entes Elektronik A.fi. Seminerlerine Devam Ediyor

Emo’dan Da¤›t›m Özellefltirmesine Dava

Entes Elektronik A.fi. 2008 y›l› içinde ülke genelinde
düzenledi¤i, Bilgisayar Haberleflmeli Reaktif Güç Kon-
trol Röleleri, fiebeke Analizörleri ve haberleflme teknik-
leri konular›n›n ifllendi¤i seminerler dizisinin 12. si fiu-
bemiz iflbirli¤i ile 15 May›s  2008 de Samsun ‘AM‹SOS’
otelde yap›ld›. 

Seminer, Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Tokat ille-
rindeki kamu kurulufllar›, özel sektörden ve akademis-
yen Üyelerimizin ve konu ile ilgilenen teknik eleman-
lardan 125  kiflilik bir kat›l›mla gerçeklefltirildi 

Seminere olan bu yo¤un ilginin nedeni, kompanzas-
yon oranlar›ndaki de¤ifliklik ve bu de¤iflikli¤in 1 Ocak
2008 de uygulanmaya bafllanmas› ile kompanzasyon
problemlerinin daha fazla hissedilmesi ve Entes Elek-
tronik’in bu problemlerin çözümü amac›na yönelik ola-
rak piyasaya sürdü¤ü RG3-12CS modeli yeni Reaktif
Güç Kontrol Rölesi’nin oldu¤u söylenebilir. Entes A.fi.
mühendislerinin verdi¤i seminerlerde; kompanzasyon
sistemlerinde karfl›lafl›lan problemler ile bu problemle-
rin çözüm önerileri tart›fl›ld›. Ayr›ca enerji izleme ve ka-
y›t sistemleri ile bu sistemlerin nas›l tesis edildi¤i, ener-
ji ve kompanzasyon sistemlerinin  izlenmesinin kullan›-
c›lara sa¤lad›¤› yararlar üzerinde duruldu.  Enerjinin,
sanayideki üretim maliyetlerine olan etkisinin artmas›
nedeni ile, enerjinin izlenmesinin önemi vurgulanarak;
Entes’in enerji izleme ve kay›t yaz›l›m› ile sistemlerde

kullan›labilecek analizörler, güç ve enerji ölçerler ile
sistemden al›nabilecek raporlar ve alarmlar anlat›ld›.  
EPDK’n›n enerji kalitesi ve arz güvenli¤i yönetmeli¤inin
kullan›c›lar› ilgilendiren bölümlerine de¤inildikten son-
ra, harmonikler konusunda da bilgi verildi. 

Entes’in yeni ürünleri; Astronomik zaman flalteri, za-
man saati, çok fonksiyonlu ve tetiklemeli zaman rölesi,
3 faz gerilim ve ak›m ölçme özelli¤i ile set edilen afl›r›
ve düflük de¤erlerinde de koruma yapan multimetresi,
gerilim koruma rölesi,  monofaze ve trifaze güç kon-
dansatörleri ile deflarj ünitesi tan›t›larak sistemlerdeki
gereklili¤i üzerinde duruldu.

Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO), Türk Mühendis ve Mi-
mar Odalar› Birli¤i Samsun ‹l Koordinasyon Kurulu
(TMMOB Samsun ‹KK), Enerji Sanayi ve Maden Kamu
Emekçileri Sendikas›(ESM), Türkiye Enerji, Su ve Gaz ‹flçi-
leri Sendikas› (TES-‹fi) taraf›ndan “EMO’dan Da¤›t›m

Özellefltirmesine Dava” bafll›kl› bas›n aç›klamas› EMO
Samsun fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Suat Y›lmaz tara-
f›ndan 26 May›s 2008 Pazartesi günü saat: 12:30 fiube-
mizde yap›ld›.

Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO), 1991 y›l› Bakanlar Ku-
rulu karar›na dayan›larak devredilmeye çal›fl›lan Ayd›n-
Denizli ve Mu¤la illeri da¤›t›m bölgesinin özellefltirmesine
karfl› Dan›fltay'a dava açt›. Davaya Enerji, Sanayi ve Ma-
den Kamu Emekçileri Sendikas› (ESM) da müdahil olma
karar› al›rken, Türkiye Enerji, Su ve Gaz ‹flçileri Sendika-
s›'n›n (Tes-‹fl) da hukuki de¤erlendirmeleri tamamlad›ktan
sonra müdahil olaca¤› aç›kland›. EMO, ESM ve Tes-‹fl Sen-
dikas› bir araya gelerek, yapt›klar› ortak bas›n aç›klama-
s›nda, özellefltirmelere karfl› birlikte daha genifl bir müca-
dele konusunda kararl›l›klar›n› bildirdiler.


