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TMMOB 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

SAMSUN ŞUBESİ

1 - 1. 18. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 18. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 04-05 Ocak 
2020 tarihlerinde çoğunluklu, 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde çoğunluksuz  olarak aşağıda belirtilen yer 
ve saatte hazırlanan gündem doğrultusunda yapılacaktır.
Saygılarımızla.

TMMOB
Elektrik Mühendisleri Odası

Samsun Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.GÜN : GENEL KURUL

04 Ocak 2020 Cumartesi – Çoğunluklu     Saat: 13:00   Yer: EMO Samsun Şubesi

11 Ocak 2020 Cumartesi – Çoğunluksuz  Saat: 13:00   Yer: EMO Samsun Şubesi

  1-  Açılış 
  2- Divanın Oluşturulması
  3- Saygı Duruşu
  4- Şube Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
  5- Konukların Konuşmaları
  6- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması
  7- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Üzerine Görüşmeler
  8- Yönetim Kurulunun Aklanması
  9- Oda Genel Kuruluna Önerilmek Üzere Şube Tahmini Bütçesinin Oluşturulması ve Karara Bağlanması
10- Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetçileri ve Oda Genel Kurulu Delege Asil ve Yedek Adaylarının Belir-

lenmesi
11- Dilek ve Temenniler
12- Kapanış
 

2. GÜN : SEÇİMLER

05 Ocak 2020 Pazar - Çoğunluklu           Saat:09:00-17:00 arası             

12 Ocak 2020 Pazar - Çoğunluksuz        Saat:09:00-17:00 arası             
     
Yer : EMO Samsun Şubesi 
             Bahçelievler mah. Gazanhan sok. Ilgın apt. No:6 Kat:3  SAMSUN
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     1.1- 17. DÖNEM YÖNETİM KURULU VE GÖREV DAĞILIMI, 
             ŞUBE DENETÇİLERİ, ŞUBE PERSONELLERİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

17. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı : 81  17. Yönetim Kurulu Karar Sayısı  : 163

ŞUBE DENETÇİLERİ

ŞUBE PERSONELLERİ

ASIL VE YEDEK ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ (OCAK-MAYIS 2018)

ASIL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
1 MEHMET ÖZDAĞ 1 ÖZGE (TOPUZ) DEMİRCİ 
2 MURAT KARDAŞ 2 İLKER CEYLAN 
3 TAMER BİLAL 3 CEM KAYA 
4 TARIK TARHAN 4 SERHAN KAYA 
5 ALİ EKBER ÖZDEMİR 5 DÜRDANE KILIÇ 
6 İBRAHİM DENİZ SAYGILI 6 KORAY KESEROĞLU 
7 AHMET KURADA 7 ENGİN ÇAKIRKAPTAN

 ASIL VE YEDEK ŞUBE DENETÇİLERİMİZ
ASIL ŞUBE DENETÇİLERİ YEDEK ŞUBE DENETÇİLERİ

1 ERCAN İŞCİ 1 ÖMER ALBAYRAK
2 ADEM YILMAZ 2 YÜCEL YAŞAR BÜYÜKLÜ
3 CANSU COŞKUN 3 BERKER KARACA

ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV YERİ
EMİN ARİF ÖZKESEN ŞUBE MÜDÜRÜ SAMSUN ŞUBE
ESMA UZER KARDAŞ TEKNİK GÖREVLİ SAMSUN ŞUBE

ZERRİN ÇELİKÖZ MUHASEBE GÖREVLİSİ SAMSUN ŞUBE
ŞENAL DEĞER BÜRO HİZMETLİSİ SAMSUN ŞUBE

ERSİN ERKUT ERTAŞ BÜRO GÖREVLİSİ AMASYA İL TEMSİLCİLİĞİ
YALÇIN KAYA BÜRO GÖREVLİSİ ÇORUM İL TEMSILCILIĞI
AYKUT TIKIÇ BÜRO GÖREVLİSİ ORDU İL TEMSİLCİLİĞİ

MUHAMMER USTABAŞ BÜRO GÖREVLİSİ SİNOP İL TEMSİLCİLİĞİ

ASIL VE YEDEK ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ (MAYIS 2018-NİSAN 2019)

ASIL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
1 MURAT KARDAŞ 1 ÖZGE (TOPUZ) DEMİRCİ 
2 TAMER BİLAL 2 CEM KAYA 
3 İBRAHİM DENİZ SAYGILI 3 SERHAN KAYA  
4 TARIK TARHAN 4 DÜRDANE KILIÇ  
5 ALİ EKBER ÖZDEMİR 5 KORAY KESEROĞLU  
6 AHMET KURADA 6 ENGIN ÇAKIRKAPTAN  
7 İLKER CEYLAN 7

ASIL VE YEDEK ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ (NİSAN 2019 - .....)

ASIL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YEDEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
1 TARIK TARHAN 1 ÖZGE (TOPUZ) DEMİRCİ 
2 TAMER BİLAL 2 SERHAN KAYA 
3 İBRAHİM DENİZ SAYGILI 3 DÜRDANE KILIÇ 
4 ALİ EKBER ÖZDEMİR 4 KORAY KESEROĞLU
5 AHMET KURADA 5 ENGİN ÇAKIRKAPTAN
6 İLKER CEYLAN 6  
7 CEM KAYA 7
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     1.2- 17. DÖNEM İL VE İŞYERİ TEMSİLCİLERİ

AMASYA TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci  : Metin Ahsen DURUSOY 
Adres   : Ziyapaşa Cad. Özkök İşmerkezi No:17/8-4 Amasya
Tel-Faks  : 0 358 2122067 

ÇORUM TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci  : Aydın TAŞKIN 
Temsilci Yardımcısı : Fatih ÖZBULUT
Adres   : Gazi Cd. Mahmut Akaydın İş Merkezi No:17 K:7/23 Çorum
Tel-Faks  : 0 364 2240406 

ORDU TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci  : Volkan TÜRKMEN 
Temsilci Yardımcısı : Mehmet AKÇİÇEK 
Adres   : Bahçelievler Mah. Yunus Emre Cad. No:50/A Ordu
Tel-Faks  : 0 452 2338252 

SİNOP TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci  : Saygın DOĞAN 
Temsilci Yardımcısı : Fatih YALÇINKAYA
Adres   : Meydankapı Mah. Karagülle Sok.Hüsrev Apt. No:10/1 Sinop
Tel-Faks  : 0 368 2613033 

D.S.İ. VII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 Temsilci: Hasan KÜLCÜOĞLU 
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2. DÖNEM ÇALIŞMALARI

2.1. SUNUŞ 
Değerli Meslektaşlarım;

17/01/2018 tarihinde başlayan 17. Döne-
mi 11/12/2020 tarihinde 18. Genel Kurulu-
muz ile sonlandırmış bulunmaktayız. Genel 
kurulumuzun sonunda oluşacak yeni yöne-
timin odamızın aydınlık yüzünü temsil eden 
, Cumhuriyet değerlerini benimsemiş, ulu 
önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilke-
lerine ve devrimlerine bağlı, emperyalizme 
karşı dik duruş sergileyen, demokrat, ilerici 
ve laik bir yönetim olacağı inancındayız.

Her ne kadar siyasi, ekonomik, idari kriz-
lerin derinleştiği, fazlalaştığı, “Yurtta Sulh 
Cihanda Sulh” ilkesinden ayrılarak savaş sü-
reçlerinin yaşanmaya devam ettiği, meslek 
alanlarımıza her yönden yapılan saldırıların 
ve mesleğimizi değersizleştirme çabalarının 
olduğu süreçler devam etse de bu olumsuz-
lukları siz üyelerimizle birlikte yapacağımız 
mücadele ile aşacağız.

Örgütlülüğümüz olan Elektrik Mühendis-
leri Odasının en temel ilkelerinden biri tek-
nolojinin insanlığın yararına kullanılması; 
şehrimizin ve tüm yaşam alanlarımızın bilim 
ile aklın öncülüğünde tasarlanması, doğayı 
yok etmeden, insanca yaşayabilmenin çö-
zümlerinin aranması ve kamu yararına bun-
ların pozitif etkilerinin sunulmasıdır.  

Teknolojik gelişmeler, verimli doğal kay-
naklar, eğitim, hukukun üstünlüğü, demok-
rasi ve benzeri parametrelerin yükseltilmesi 
ile ülkemizdeki yaşam kalitesi arttırılabilir. 
Yakın çevremizdeki bazı ülkelerde oldu-
ğu gibi ülkenin zengin kaynaklarının o ülke 
halkının bir kısmına yüksek yaşam kalitesi 
mümkün olsa da, ülkelerdeki gelir paylaşı-
mının dengesizliği hukuk ve demokrasi ek-
sikliği gibi nedenlerle genel bir zenginlikten 
söz etmek söz konusu değildir.

Ülkemizde de son günlerde yaşananlara 
bakıldığında; yandaş ve kayırmacı politika-
larla, ekonominin “Bakın burası çok önemli” 
diyerek yönetilmeye çalışılması sonucunda 
göz göre göre gelen kriz, bilimsel gerçek-
lere, toplumun çoğunluğunun ihtiyaçlarına 
aykırı yatırımlar ve mevcut yasa ve yönet-

meliklere aykırı uygulamaların, yapılan yan-
lışlıkların, halka duyurulmasının, doğruların 
söylenmesinin engellenmesi göz önüne alın-
dığında yukarıda belirttiğimiz durumda ol-
duğumuz aşikardır.

Ülkemizin en değerli kaynağı, üzerinde 
yaşayan insanlarıdır. 

Günümüzde sermayenin en önemli aracı 
beyinsel ve düşünsel yaratımdır. Teknolojiyi 
yaratan bilim ve bilimsel düşüncedir. Bilimi 
teknolojiye, teknolojiyi toplumun tüketi-
mine sunan dönüşüm süreci pozitif ekono-
mik değerlerin oluşturulmasında önemlidir. 
Dünyadaki temel dönüşümlerin bilimsel ve 
teknolojik alanlarda olan sarsıcı sıçrama-
larla birlikte olduğu görülmektedir. Bu sıç-
ramaları yaratan değiştirme ve dönüştürme 
yeteneği olan toplumlar gelişmiş toplumlar 
olurken, bu süreçleri dışlayan ya da dışlanan 
toplumlar geri kalmış toplum olmaktadır.

Teknoloji nesilden nesle aktarılan bir kül-
türdür. Geçmişten gelen AR-GE kültürüne 
sahip ve AR-GE yatırımları yüksek ülkeler 
doğal kaynakları yeterli olmasa bile zen-
ginleşirler. Bu ülkeler aynı zamanda sağlam 
temelleri olan demokrasi ve hukuk sistemle-
rine de sahiptirler.

Eğitim de teknoloji gibi bir kültürdür. 
Eğitim ve eğitim politikası kalkınma açısın-
dan toplumsal değişimin en önemli aracıdır. 
Sağlam temeller, kökler ile gelişir. Sürekli 
yasa ve yönetmelikler ile yapısı değişen bir 
eğitim sistemi; eğitimli, düşünebilen insan-
ları istemeyen yönetim anlayışı, toplumsal 
gelişimin yanında eğitim ve öğretimde özel 
gelişimi durdurur, ülkenin eğitim temelini 
bozar, tarihsel süreçte kazanılan veri, yete-
nek, iletişim ve tecrübeleri derinden sarsar, 
kurumsal hafızaları bozar.

Eğitim; toplumsal kalkınma, refah, geliş-
mişlik, demokrasi, adalet ve toplumun her 
kesimi için öncü sektördür. Yüksek eğitime 
sahip olmakla teknolojiyi daha hızlı özümse-
yip, hızla büyüyerek refaha sahip olabiliriz. 
Ülkemizin gelişimindeki en önemli engel, 
nesnel sermayeye yatırım eksikliği değil in-
san sermayesine yatırım eksiğidir.

“Her ilde bir üniversite açacağız, eğiti-
min kalitesini arttıracağız” denilerek gerek-
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li altyapı çalışması ve kadro oluşturulmadan 
açılan yüzlerce üniversiteye yerleşen öğ-
rencilerin geleceğiyle oynanmış ve alandaki 
ucuz iş gücü haline getirilmişlerdir. Üniver-
sitelerdeki eğitimin ülkemiz ihtiyaçları doğ-
rultusunda, nitelikli bir şekilde sürdürülmesi 
için ticarileştirilmesine son verilmeli ve üc-
retsiz, kamusal bir hak olarak görülmelidir, 
Gençlerin üniversitelerde 4-5 yıl geçirdikleri 
sürenin, işsizliğin kağıt üzerinde azalmış gibi 
gösterilmesinden vaz geçilmelidir. 

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şube-
si olarak, paylaşılan bilginin, tecrübenin ço-
ğaldığı düşüncesi ile, teknolojik gelişmelerin 
ve eğitimin gelişmesinin en uç noktası olarak 
gördüğümüz bölgemizde bulunan Amasya 
Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Ondokuz Ma-
yıs Üniversitesi ile iş birlikteliği geliştirerek,  
gerekli görülen konularda TMMOB’ye bağlı 
diğer meslek odaları ve Akademik Odaların 
diğer bileşenleri ile birlikte, üyelerimizin, 
EMO gençlerimizin günümüz teknolojilerine 
ayak uydurmasını sağlamak, mesleki alan-
lardaki bilgilerini arttırmak, uygulama alan-
larındaki tecrübeleri aktarmak için MÜGEP 
Eğitim programlarımıza, Sempozyum, Panel 
ve Konferanslara yeni dönemde de devam 
edilecektir.

Daha ucuz ve kaliteli enerji sağlanacağı 
söylemi ile enerjinin kamudan alınarak özel 
sektöre devredilmesinin pahalı enerji ve 
enerji yoksulluğu, doğanın acımasızca tah-
rip edilmesi, yüzbinlerce yıl üretim yapılabi-
lecek tarımsal alanların yok edilmesi olarak 
geri dönüşü olmuştur. 

Kamudaki teknik kadronun dağıtılması 
sonucu, merkezi projeksiyondan uzak rant 
odaklı yatırımların yapılması, enerji sektö-
rüne yönelik olarak her alanda teşviklerin 
sektörün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için 
değil, direk sermaye olarak verildiği ortada-
dır. Yandaş ve taraf olanların yatırımları ta-
mamlandıktan sonra bu alanlardaki teşvikler 
kaldırılmaktadır.  

İletişim ülkemiz insanları için temel bir 
hak olup, ticari bir meta olarak düşünül-
mekten vaz geçilip, kamusal bir alana dö-
nüştürülmesi gerektiği görüşündeyiz. Çünkü 
iletişim sektörü anayasal hak olan haberleş-
menin özelleştirme sonucu bu alanda faali-

yet gösteren firmaların insafına bırakılmış, 
devlet tarafından yapılmayan denetim ve 
kontrol eksikliği Türk Telekom örneğinde ol-
duğu gibi firmaların borcunun halkımıza kal-
ması sonucunu doğurmuştur. 

Bir çalışma dönemi biterken, hiç kuşku-
suz bilimi ve tekniği toplumun tüm üreten 
emekçi kesimlerinin, halkın genel yararı 
için seferber etme mücadelemiz kesintisiz 
bir şekilde devam edecek. Yeni dönemde 
de şube kurullarına seçilecek meslektaşları-
mızla birlikte, emek sömürüsüne, demokra-
tik kazanımların yok edilmesine, çocukların 
bilimsel laik bir eğitimden uzak bir şekilde 
geleceklerinin ellerinden alınmasına karşı 
çıkacağız. 

Artık bir iş cinayeti haline gelmiş iş kaza-
larının önlenmesi, iş güvenliğinin arttırılma-
sı için verdiğimiz mücadeleyi büyüteceğiz. 

Ülkenin talan edilmemiş son varlıklarının 
da elden çıkarılmasına karşı durarak ekono-
mik yıkıma karşı mücadele ederken, kamu 
varlıklarının siyasilerin ve sermayenin mü-
dahalesinden uzak, özerk yapılar tarafından 
yönetilmesi mücadelemizi genç meslektaş-
larımızın katkısıyla büyüteceğiz. 

Yönetim Kurulu olarak iki yıl boyunca kat-
kı ve destek veren tüm üyelerimize teşekkür 
ederken, Şubemizin gerçekleştirdiği çalış-
malarda emeği geçen başta komisyonlarda 
ve kurullarda görev alan, eğitimlerde ya da 
etkinliklerde görev üstlenen üyelerimize, 
EMO örgütlülüğünün bir parçası olan il, ilçe 
ve işyeri temsilcilerimize, üniversiteleri-
mize, demokratik kitle örgütlerine ve tüm 
çalışanlarımıza teşekkür ediyor, vereceğiniz 
katkılarla şubemizi daha ileriye taşıyacak 
olan 18. dönem yönetim kuruluna başarılar 
diliyoruz.

Yaşasın TMMOB! 

Saygılarımla.

Tarık Tarhan
EMO Samsun Şube 17. Dönem 

Yönetim Kurulu Başkanı
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 2.2. YÖNETSEL DURUM

EMO Samsun Şubesi 17. Olağan Genel Kuru-
lu, 6-7 Ocak 2018 tarihlerinde verimli ve üret-
ken bir şekilde gerçekleştirildi. Genel Kurulu-
muza 74 üye ve 38 konuk katıldı. Tek liste ile 
gidilen seçimler sonucunda Mehmet Özdağ, Ta-
rık Tarhan, Murat Kardaş, İbrahim Deniz Saygılı, 
Ali Ekber Özdemir, Tamer Bilal ve Ahmet Kurada 
EMO Samsun Şubesi yeni Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak belirlendi.

Şubemizin 17. Olağan Genel Kurulu, 6-7 
Ocak 2018 tarihlerinde şube binamızda ger-
çekleştirildi. Genel Kurulun birinci günü Divan 
Başkanlığına Orhan Bülbül, Başkan Yardımcılığı-
na Berker Karaca, Yazmanlığa Adem Yılmaz oy 
birliği ile seçildi. Genel kurulda EMO adına göz-
lemci olarak EMO Onur Kurulu Üyesi İrfan Şenlik 
yer aldı. 

16. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Özdağ açılış konuşmasında; “EMO Samsun Şu-
besi olarak; mesleki alanlarımızdaki çalışma-
larımızın yanı sıra kamu yararı doğrultusunda, 
kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin sorunla-
rına ilişkin yoğun bir emek ve özveriyle etkin 
çalışmalar yürüttüğümüz bir dönemi daha biti-
riyoruz. 

Şubemizin 16. Dönemini; 2016-2017 yılları-
nı, cumhuriyet tarihimizin şimdiye kadar yaşan-
mış en kötü dönemlerinden biri olarak geride 
bırakıyoruz. FETÖ yapılanmasını bu ülkenin ba-
şına bela edenler “hata yapmışız” diyerek so-
rumluluktan kaçarken, FETÖ`yle hiçbir ilişkisi 
olamayan pek çok akademisyen, gazeteci, mü-
hendis, öğrenci kısacası muhalif olarak görülen 
kim varsa FETÖ gerekçesi ile işinden oldu, öz-
gürlüğünden oldu.  Milli eğitim laik ve bilimsel 
içerikten kopartıldı, iş cinayetleri, kadın cina-
yetleri ve tarikat yurtlarında çocuklarımıza cin-
sel istismar olayları sıradan vakalar oldu. OHAL 
uygulamaları ile 18 aydır en temel demokratik 
haklar askıya alındı.

Enflasyon, işsizlik, hayat pahalılığı, gelir 
adaletsizliği, iflaslar ve yoksulluğun yanı sıra, 

toplumsal yaşamda büyük açmazlar oluştu, ya-
ratılan kutuplaşma, nefret söylemi, hedef gös-
termeler, insanların yaşam tercihlerine yönelik 
doğrudan müdahaleler ülkeyi yaşanmaz hale 
getirdi.

Kurumların, insanların seslerini çıkarabi-
lecekleri bir ortam ya da platform kalmadığı 
böyle bir dönemde Şubemiz; demokrasiden, 
bilimden, sosyal hukuk devletinden yana Sam-
sun`umuzun hem vicdan merkezi, hem de İl Ko-
ordinasyon Kurulu olmuştur.

Odamızın mesleki alanındaki işsizlik ve is-
tihdamın boyutlarını ortaya koyan ve geleceğe 
ilişkin perspektif sunmayı amaçlayan anket ça-
lışması ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik 
ve bilimsel gelişim sorunlarının mesleki alanla-
rımıza da nasıl yansıdığını ortaya koymuştur.

Bu araştırma göstermiştir ki sadece yeni me-
zunlarımız genç meslektaşlarımız değil, emek-
lilik yaşının yükselmesi ve ülkemiz ekonomik 
şartları nedeniyle çalışmak zorunda olan 50 yaş 
üstü mühendis kitlesi de işsizlik sorunuyla karşı 
karşıya bulunmaktadır. Toplamda EMO üyeleri 
arasında işsizlik oranı yüzde 18`leri aşmış bu 
oran 1985 ve sonrası doğumlu meslektaşlarımız-
da % 28`i bulmuştur.  İşsizlik sorununu büyüten 
etmenlerin arasında özelleştirme ve serbest-
leştirme politikaları önemli bir yer tutmaktadır. 
Türk Telekom özelleştirmesiyle yaşanan 12 yıl-
lık deneyim de bunun en net göstergesi olmuş-
tur. Odamız “Türk Telekom Özelleştirme Rapo-
ru” ile burada yaşanan istihdam kaybının yanı 
sıra mali durum ve altyapıdaki vahim tabloyu 
da ortaya koymuş durumdadır.

Odamızın ve üyelerimizin mesleki faaliyet-
leri yalnızca toplumun bir kesimini ilgilendiren 
sınırlı bir alanı değil, tüm toplumu ve ülkenin 
gelişimini ilgilendiren alanları kapsamaktadır. 

Bu kapsamda enerjinin de iletişimin de te-
mel bir insan hakkı olduğundan yola çıkarak, 
ülkemizin teknolojik ürünlerin pazarı değil, 
üreticisi olması gerektiğinin bilinci içinde Şu-
bemizde 16. dönem boyunca meslektaşlarımıza 
ve ülkemiz ekonomisine yarar sağlamak ama-
cıyla faaliyetlerimizi yürüttük. Mesleki faali-
yet alanlarımızda teknolojik gelişmelerin takip 
edilmesini ve bu teknolojik gelişmelerden hem 
ülkemizin hem de meslektaşlarımızın yararlan-
masını sağlamak üzere bilimsel ve teknik kon-
feranslar, çalışmalar ve meslek içi eğitim faali-
yetleri düzenledik.

MİSEM Kapsamında 28 eğitimde 430 katılım-
cıyla, MÜGEP kapsamında 14 eğitimde onlarca 
üyemizle ve EMO Genç üyelerimizle yüz yüze 
sınıf ve saha eğitimlerinde bir araya geldik. 
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Dünyadaki gelişmeleri de dikkate alan bu et-
kinliklerimizde teknolojik gelişmelerin vardığı 
noktayı ve bu teknolojik gelişimin nasıl sağlan-
dığını, ülkemizde nasıl sağlanabileceğini de tar-
tışma ortamları yarattık. 

EMO Genç Üyelerimiz için bu eğitim çalışma-
larının dışında meslektaş adaylarımızın iyi birer 
mühendis olabilmeleri için akademik eğitime 
destek olarak kişisel gelişimlerini destekleye-
cek her türlü çabanın içerisinde olduk.

Bu çalışmaların yanı sıra yangın önlemleri, 
parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda alınması ge-
reken güvenlik önlemleri, asansörlerin kontrolü 
gibi sanayi ve günlük yaşam içerisinde can ve 
mal güvenliği açısından önem taşıyan mesleki 
faaliyet alanlarımızdaki toplantı, panel ve kon-
feransların yanı sıra, mevzuat ve uygulamaları 
takip ederek aksaklıkların giderilmesi için ge-
rekli girişimlerde bulunduk.

Bu dönemde Şube geçmişimizde daha önce 
yapılmayan sosyal sorumluluk projelerimizi 
üyelerimizin çok büyük bir desteği ve özverisi 
bir bir hayata geçirdik.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendis-
lik Fakültesi IEEE öğrenci grubunun TÜBİTAK‘ta 
Döner Kanatlı ve Sabit Kanatlı Drone olmak 
üzere iki kategoride yarışmaya katılabilmeleri 
ve Ardunio mikro denetleyici kartı ile robotik ve 
elektronik uygulama eğitimi ihtiyaçlarının kar-
şılanmasını da yine üyelerimizin gönüllü des-
tekleri ile sağladık.

EMO Samsun Şubesi kadın Komisyonumuzun 
çalışmaları ile Kırsal Alan Okullarına Kütüphane 
ve her türlü teknik destek verilmesi çalışmala-
rımızı başlattık. Bu kapsamda, Aybastı Çakırlı 
İlkokulu ve İlkadım Kubilay İlkokulu projeleri-
mizi başarıyla tamamladık. (Perşembe günü 
itibariyle toplanmasına aracılık ettiğimiz 800 
kitabı okulumuza teslim ettik.) Bu kapsam da 
halen iki okulumuza kütüphane kurma çalışma-
larımız devam etmektedir.

Bu projelerimizle ülkemizin aydınlık gelece-
ği için bilimsel, laik ve adil fırsat eşitliklerinin 
sağlandığı bir ortamda çocuklarımızın ve genç-
lerimizin çok güzel başarıları elde edebilecek-
lerini de görme fırsatı bulduk.

Samsun ve bölgemizin tüm doğal ve kültürel 
değerlerine sahip çıkmak ve gelecek nesillere 
aktarmak amacıyla kuruluşuna öncülük yaptığı-
mız SAMÇEP çalışmalarımız tüm engellere rağ-
men yılmadan devam etmektedir.

Bugüne kadar bu ülkenin, bu kentin aydınlık 
yüzleri olarak, bilimsel aklın temsilcileri olarak 
demokratik, laik, sosyal hukuk devleti mücade-
lesinde olumsuzluklara karşın hiçbirimizin ya-
şamdan umudu kesme, mücadeleden vazgeçme 

lüksümüz yoktur. 
Şubemizin kamuoyu nezdinde saygın bir ko-

numa gelmesinde; toplumcu, demokratik bir 
çizgiyi benimsemesinde; her zaman bilimden, 
emekten, özgürlükten, eşitlikten, laiklikten, 
demokrasiden yana yapısını sürdürmesinde 
emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, EMO yö-
neticilerine ve çalışanlarımıza ve TMMOB ör-
gütlülüğüne ve TMMOB Samsun İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreterliği görevini başarıyla ve çok bü-
yük bir özveriyle yürüten sevgili meslektaşım,  
Adnan Korkmaz`a çok teşekkür ederim” diye-
rek konuşmasını tamamladı.

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeşil ise 
konuşmasında ülkenin genel durumuna değin-
di, etkin mücadeleyi yürüten  Odamızın ve TM-
MOB`nin; yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle, 
mahkeme kararlarıyla, yandaş medya haber-
leriyle sindirmek istediği ve doğrudan hedef 
alındığını belirtti. EMO tarafından yayınlanan 
EMO-Mühendislerin Durumu ve Mesleki Alan 
Araştırması ve Türk Telekom Özelleştirme Ra-
porunun önemine değinerek Forbes dergisinde 
EMO raporuna üç sayfa yer ayrıldığını belirtti. 
Bu dönem yürütülen hukuki çalışmalarla, Oda-
mız tarafından yapılan mesleki denetimin uy-
gulamalarının hukuka uygunluğunun yanı sıra 
elektronik ve elektronik haberleşme mühen-
dislerinin asansörlerin periyodik kontrollerinde 
görev yapabilmelerinin sağlandığını belirtti. 
Odamızın 45. Olağan Genel Kurulu`nda alınan 
karar gereğince sürdürülen A Tipi Muayene Ku-
ruluşu olmasına yönelik akreditasyon çalışmala-
rının başarıyla tamamlanmış olduğunu belirtti.

Daha sonra konuk konuşmacı olarak; Çevre 
Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Öz-
can Çoluk,  İnşaat Mühendisleri Odası Samsun 
Şube Başkanı Cevat Öncü, Mimarlar Odası Sam-
sun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, Ziraat Mü-
hendisleri Odası Samsun Şube başkanı Hayati 
Tosun, Kubilay İlkokulu Müdürü Mehmet Koca, 
Vezirköprü Göl Ortaokulu Öğretmeni İrfan Gü-
müş, Birleşik Haziran Hareketi Temsilcisi Şafak 
Yeşiltepe, EMO Genç adına Sertap Sivri, CHP 
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Samsun Milletvekili Hayati Tekin birer konuşma 
yaparak şubemiz 16. Dönem yönetim kuruluna 
ve TMMOB İKK Sekreterimiz Adnan Korkmaz`a 
teşekkür etti. Konuk konuşmalarının ardından 
Genel Kurul çalışmalarına devam etti.

16 Dönem çalışma Raporu; Yönetim Kurulu 
Çalışmaları Yazman üye Murat Kardaş, TMMOB 
İKK Çalışmaları ve SAMÇEP çalışmaları Başkan 
Yardımcısı Adnan Korkmaz, Mali Rapor Sayman 
Üye Tarık Tarhan tarafından okundu.

16.Dönem Çalışma Raporu üzerine üyeler-
den Tevfik Fikret Demirel  söz alarak 16.dö-
nemde Şubenin TMMOB ve diğer sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte yaptığı çalışmaların yanı 
sıra sosyal Sorumluluk projelerinin çok başarılı 
çalışmalar olduğunu belirterek 16.Dönem Şube 
Yönetimine teşekkür etti. 17.Dönemde görev 
yapacak olan şube komisyonlarının daha etkin 
çalışması gerektiğini belirtti.

Yönetim Kurulu oybirliğiyle ibra edildi.
Oda Genel Kuruluna önerilmek üzere 17.Dö-

nem şube tahmini bütçesi sayman üye Tarık Tar-
han tarafından okunarak karara bağlandı. 

Dilek ve temenniler bölümünde; Ömer Al-
bayrak, Engin Çakırkaptan, Uğur Özkan, Ahmet 
Kurada, Özge Topuz, Prof.Dr.Güven Önbilgin, 
söz alarak gelecek döneme ilişkin dilek ve te-
mennilerde bulundular.

Genel Kurul kapsamında 7 Ocak 2017 tari-
hinde yapılan ve tek listenin girdiği seçimlerde 
toplam 121 oy kullanılmış olup Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Şube Denetçileri ve Oda Genel 
Kurul Delegeleri seçildi.

17 Ocak 2018 tarihinde yapılan 17. Dönem 
Yönetim Kurulumuz ilk toplantısı ile Görev 
Dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleştirildi;

Başkan : Mehmet ÖZDAĞ
Başkan Yrd. : Murat KARDAŞ
Yazman : Tamer BİLAL
Sayman : Tarık TARHAN
Üye : Ali Ekber ÖZDEMİR
Üye :  İbrahim Deniz SAYGILI
Üye :  Ahmet KURADA

22 Mayıs 2018- Şubemiz Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet ÖZDAĞ’ın görevinden 
ayrılması üzerine Yönetim Kurulu’nda gö-
rev dağılımı aşağıda belirtilen şekilde ye-
niden belirlendi.

 
Başkan : Murat KARDAŞ
Başkan Yrd. : Tamer BİLAL
Yazman : İbrahim Deniz SAYGILI
Sayman : Tarık TARHAN
Üye : Ali Ekber ÖZDEMİR
Üye : Ahmet KURADA
Üye : İlker CEYLAN  

16 Nisan 2019- Şubemiz Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murat KARDAŞ’ın görevinden 
ayrılması üzerine Yönetim Kurulu’nda gö-
rev dağılımı aşağıda belirtilen şekilde ye-
niden belirlendi.

Başkan : Tarık TARHAN
Başkan Yrd. : Tamer BİLAL
Yazman : İbrahim Deniz SAYGILI
Sayman : Ali Ekber ÖZDEMİR
Üye : Ahmet KURADA
Üye : İlker CEYLAN 
Üye : Cem KAYA
17. Dönem Şube Yönetim Kurulumuz, 
Düzenli toplantılarla çalışmalarına de-

vam edip, dönem içerisinde 81 toplantı 
yapmış ve 163 karar almıştır.  

Yönetim Kurulumuzca ele alınan ve 
uygulamaya konulan konular: 

• 3 Şubat 2018- Kars’ta düzenlenen 
ÇYDD Kars Şubesinin Enerji Verimliliği Kon-
feransına Mehmet ÖZDAĞ ve Onur Kurulu 
üyesi Suat YILMAZ katılmıştır.

• 23-24 Şubat 2018- Trabzon Şube Ge-
nel Kurulu’na Mehmet ÖZDAĞ katılmıştır.

• 17 Mart 2018- Ankara’da yapılan 7. 
Koordinasyon Kurulu Toplantısına Mehmet 
ÖZDAĞ, Adnan KORKMAZ, Suat YILMAZ, Ali 
Ekber ÖZDEMİR ve Tarık TARHAN katılmış-
tır.

• 24 Mart 2018- Eskişehir’de yapılan 
Eskişehir Ekoloji Örgütleri Buluşması’na 
Mehmet ÖZDAĞ katılmıştır.

• 30-31 Mart 1 Nisan 2018- Ankara’da 
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yapılan Merkez Genel Kuruluna Şube Dele-
gelerimiz ile katılım sağlanmıştır.

•  6 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da ya-
pılan TMMOB Koordinasyon Kurulu toplan-
tısına Mehmet Özdağ katılmıştır.

• 12 Mayıs 2018- Ankara’da yapılan 
Mali Çalıştaya Tarık Tarhan ve Ali Ekber 
Özdemir katılmıştır.

• 1-2-3 Haziran 2018- Ankara’da yapı-
lan TMMOB Genel Kuruluna Tarık Tarhan ve 
Adnan Korkmaz katılmıştır.

• 8-9 Haziran 2018- İzmir’de yapılan 
46. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu toplan-
tısına ve İktisadi İşletme Çalıştayına Murat 
Kardaş, Tarık Tarhan, Tamer Bilal ve Emin 
Arif Özkesen katılmıştır.

• 22 Eylül 2018- Ankara’da yapılan Mali 
Toplantıya Murat Kardaş ve Tarık Tarhan 
katılmıştır.

• 29 Eylül 2018- Antalya’da yapılan 10. 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyu-
mu Düzenleme Kurulu Toplantısına Ali Ek-
ber Özdemir katılmıştır.

• 13 Ekim 2018- Ankara’da yapılan 46. 
Dönem 2. Koordinasyon Kurulu Toplantısı-
na Murat Kardaş katılmıştır.

• 24 Ekim 2018- TMMOB Denizli İKK 
tarafından Denizli’ de yapılan “Ekonomik 
Krizin Enerji Sektörüne Yansımaları ve 
Nükleer Enerji” konulu semineri sunmak 
üzere Mehmet Özdağ’ın katılmasına,

• 27-28 Ekim 2018- Ankara’da yapıla-
cak olan Ekoloji Birliği 2. Meclis Toplantı-
sına sekreteryalığı şubemiz tarafından yü-
rütülen Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) 
adına Mehmet Özdağ katılmıştır.

• 13 Kasım 2018- Ankara’da yapılan 
Otomasyon çalışmaları hakkında bilgilen-
dirme toplantısına Emin Arif Özkesen ve 
Esma Uzer Kardaş katılmıştır.

• 30-31 Kasım 01 Aralık 2018- Bursa’da 
yapılan ELECO Konferansına Murat KARDAŞ 
katılmıştır.

• 22 Aralık 2018- Ankara’da yapılan 
Eğitmen Eğitimine Volkan Türkmen, Hüse-
yin Celil Kurada ve Engin Çakırkaptan ka-
tılmıştır.

• 19 Aralık 2018- Sinop Nükleer Sant-
ralinin neden kurulmaması gerektiği ko-

nusunda Japon Ulusal TV kanallarından 
TSB’ye bilgilendirmeler yapmak üzere Şu-
bemiz Enerji Komisyonu Başkanı Mehmet 
Özdağ ve İlker Ceylan Sinop’a görevlendi-
rilmiştir.

• 19 Ocak 2019- Elektrik Mühendisleri 
Odası Kocaeli Şubesi ve Makine Mühen-
disleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından 
yapılan Ekonomik Krizin Enerji Sektörüne 
Yansımaları Paneline konuşmacı olarak 
Mehmet Özdağ görevlendirilmiştir.

• 26 Ocak 2019- Ankara’da yapılan 46. 
Dönem 3. Koordinasyon Kurulu Toplantısı-
na Murat Kardaş, Tamer Bilal ve Tarık Tar-
han katılmıştır.

• 9 Şubat 2019- Ankara’da yapılan Mi-
sem Eğitmen Eğitimine Engin Çakırkaptan 
katılmıştır.

• 16 Şubat 2019- İstanbul’da yapılan 
EEMKON Eğitim Kurultayı toplantısına Ali 
Ekber Özdemir katılmıştır.

• 23 Şubat 2019- Bodrum İl Temsilciliği 
Geleneksel Yemeğine Murat Kardaş katıl-
mıştır.

• 2 Mart 2019- Ankara’da yapılan Mi-
sem Eğitmen Eğitimine Engin Çakırkaptan 
katılmıştır.

• 23-24 Mart 2019- Ankara’da yapılan 
Başkanlar Saymanlar toplantısına Tarık 
Tarhan katılmıştır.

• 6 Nisan 2019- Sinop’ta yapılan NKP 
Toplantısına İlker Ceylan ve Şubemiz Ener-
ji Komisyonu Başkanı Mehmet Özdağ katıl-
mıştır.

• 17 Mayıs 2019- Eskişehir’de düzen-
lenen Elektriksel Güvenlik Paneline Tarık 
Tarhan katılmıştır.

• 27-28 Temmuz 2019- 26. Ayancık 
Festivali kapsamında düzenlenen Yerel Yö-
netimlerde Çevre ve Demokrasi Panelinde 
Nükleer Enerji Sunumu yapmak üzere Şu-
bemiz Enerji Komisyonu Başkanı Mehmet 
Özdağ görevlendirilmiştir.

• 12 Ekim 2019- Mersin’de yapılan 46. 
Dönem 5. Koordinasyon Kurulu Toplantısı-
na Tarık Tarhan ve İbrahim Deniz Saygılı 
katılmıştır.

• 16-19 Ekim 2019- İzmir’de yapılan 
VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Ser-
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gisine Tarık Tarhan ve Esma Uzer Kardaş 
katılmıştır.

• 28-30 Kasım 2019- Bursa’da yapılan 
ELECO 2019 Konferansına Ali Ekber Özde-
mir katılmıştır.

• 12-14 Aralık 2019- Antalya’da yapı-
lan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sem-
pozyumu ve Sergisine (YEKSEM) Tarık Tar-
han, Adnan Korkmaz ve Mehmet Özdağ 
katılmıştır.

2.3. ŞUBE GÜNCEMİZ

• Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri;
▫ Şubemiz Enerji Tasarrufu Haftası 
etkinliklerini, 10 Ocak 2018 tarihin-
de Çarşamba A Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda yaptığı bir etkinlikle baş-
lattı.
▫ Enerji Verimliliği Haftası kapsamın-
da Enerji Verimliliği Konferansları 
programının 2. ve 3. etkinlikleri Ku-
bilay İlk Okulu ve Gülsüm Sami Ke-
feli Orta Okulunda Şubemiz Başkanı 
Mehmet ÖZDAĞ tarafından 12 Ocak 
2018 tarihinde gerçekleştirildi.

▫ Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle 
12 Ocak 2018 tarihinde Şubemiz Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Özdağ 
tarafından basın açıklaması yapıla-
rak “ Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı 2017 -2023 İle ülkemizin sayaç 
çöplüğüne dönüşeceği ve kayıp kaçak 

bedelinin vatandaşa ödettirilmeye 
devam edileceği” belirtildi.
▫ Şubemiz Başkanı Mehmet ÖZDAĞ, 
17 Ocak 2018 tarihinde Haber AKS 
TV`de Cemil BASKIN’ın hazırlayıp 
sunduğu “Geçmişten Geleceğe Ba-
kış” programında Enerji Verimliliği ve 
Tasarrufu konusu hakkında konuştu. 
▫ Enerji Verimliliği Haftası kapsamında 
Enerji Verimliliği Konferansları progra-
mının son 4 etkinlikleri de 15-18 Ocak 
2018 tarihleri arasında düzenlendi.
▫ Enerji Verimliliği Konferansları 4. 
etkinliği 15 Ocak 2018 tarihinde Yö-
netim Kurulu yedek üyemiz Engin Ça-
kırkaptan tarafından Asarcık Anadolu 
İmam Hatip Lisesinde,
▫ Enerji Verimliliği Konferansları 5. 
etkinliği 16 Ocak 2018 tarihinde Şu-
bemiz Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Özdağ ve Yönetim Kurulu yedek 
üyemiz Engin Çakırkaptan tarafından 
Alparslan İlkokulunda,
▫ Enerji Verimliliği Konferansları 6. 
etkinliği 17 Ocak 2018 tarihinde Yö-
netim Kurulu üyemiz Ali Ekber Özde-
mir tarafından Malazgirt İlkokulunda,
▫ Ve Enerji Verimliliği Konferansları 
son etkinliği ise 18 Ocak 2018 tari-
hinde Şubemiz Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Özdağ ve Saymanı Tarık 
Tarhan tarafından Alaçam Osman Tural 
İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

• 2 Mart 2018- 20.01.2018 Tarihli resmi 
gazetede yayınlanan ve 01.04.2018 tarihi 
itibarı ile enerji tüketim faturalarını et-
kileyecek olan, serbest tüketici niteliğini 
haiz olduğu halde elektrik enerjisini ikili 
anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere 
elektrik enerjisi tedariki kapsamında son 
kaynak tedarik tarifesinin tespitine iliş-
kin usul ve esasları düzenleyen `SON KAY-
NAK TEDARİK TARİFESİNİN DÜZENLENMESİ` 
hakkındaki tebliğ ile ilgili olarak YEPAŞ Ko-
ordinatörü Arif Akşam tarafından bilgilen-
dirme toplantısı yapıldı.

• 20 Mart 2018- Üyemiz Alp ARSLAN 
(KOSGEB) ‘ın konuşmacı olduğu `Senin 
Fikrin Kaç Para?` konulu seminer düzen-
lendi.
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• 23 Mart 2018- TÜYAP Tüm Fuarcılık 
Yapım A.Ş. tarafından hazırlanan Samsun 
4. İnşaat Fuarı 2018, şubemizin de katılı-
mıyla 22-25 Mart 2018 tarihlerinde Tüyap 
Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde ger-
çekleştirildi. Faruk TELEMCİOĞLU (GÜN-
DER - Uluslararası Güneş Enerjisi Toplulu-
ğu Türkiye Bölümü) ‘nun konuşmacı olarak 
katıldığı `Güneş Enerjisi Çatı Sistemleri ve 
Mevzuatı` konulu seminer Şubemiz tara-
fından gerçekleştirildi.

• 17 Nisan 2018- Yönetim kurulu Üye-
miz Tarık Tarhan ve Yönetim Kurulu Yedek 
Üyemiz Engin Çakırkaptan tarafından Sam-
sun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı ile birlikte Samsun ve ilçelerin-
de bulunan itfaiye gruplarındaki personel-
lerine Elektrik Kaynaklı Yangınlar hakkında 
eğitim verildi.

• 13-14 Temmuz 2018- Şubemiz Ola-
ğan Denetlemesi Giyasi GÜNGÖR, Naci 
BASMACI ve Serdar ÇİFTCAN`ın katılımla-
rıyla gerçekleştirildi.

• 2 Ağustos 2018- Enflasyon hedefinin 
yüzde 13.4 olarak açıklandığı gün, doğal-
gaz ve elektrik fiyatlarına enflasyon hede-
fini yalanlayan zamlar yapıldı: Böylece 8 
ayda elektrik fiyatlarındaki artış; konutlar 
için yüzde 22 olurken, diğer tarife grupla-
rında yüzde 25’i de aştı. Bir ailenin 230 ki-
lovat saatlik asgari tüketim için aylık öde-
mesi gereken elektrik faturası da 94.75 
liradan yüzde 22 artışla 115.62 kuruşa çık-
tı. Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Kardaş tarafından yeni zamlar ile ilgili ya-
zılı basın açıklaması yapıldı.

• 27 Eylül 2018 tarihinde Sinop İl Tem-
silciliğimiz, 28 Eylül 2018 tarihinde Ordu il 
Temsilciliğimiz, 29 Eylül 2018 tarihinde ise 
Amasya ve Çorum İl Temsilciliğimiz denet-

lemeleri Şube Denetçimiz Ercan İşci, Şube 
Yedek Denetçimiz Ömer Albayrak ve Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Ekber Özde-
mir’in katılımıyla gerçekleştirildi.

• 01 Ekim 2018- Elektriğe 1 Ekim’de 
rekor düzeyde zam yapıldı. Konut kullanı-
cılarının elektrik faturası 2017 yılsonuna 
göre yüzde 44.9 arttı; sanayi, ticarethane, 
tarımsal sulama ve aydınlatma tarifeleri-
ne yapılan zam ise yüzde 70’i aştı. Asgari 
tüketimi 230 kilovatsaat olan 4 kişilik bir 
ailenin elektrik faturasının 137 liraya çık-
tığını belirten yazılı basın açıklaması ya-
pıldı.

• 16 Ekim 2018- Türk Tabipler Birliği 
(TTB) Merkez Konseyi tarafından `Sağlıkta 
Şiddet Yasa Tasarısı`nın yasalaşması için 
açıklanan eylem planı kapsamında Samsun 
Tabip Odası 10-17 Ekim 2018 tarihlerinde 
saat 18.00-20.00 saatleri arasında Çift-
lik Caddesi Süleymaniye Geçidinde nöbet 
eylemlerine başladı. Şubemiz Yönetim ve 
Danışma Kurulu üyeleri tarafından Samsun 
Tabip Odasına destek amacıyla eylemleri-
ne katılım sağlandı.

• 21 Aralık 2018- Şubemiz Olağan De-
netlemesi Giyasi GÜNGÖR, Naci BASMACI, 
Serdar ÇİFTCAN ve Tuncay ÖZKOÇ`un katı-
lımlarıyla gerçekleştirildi.

• 26 Aralık 2018- Sınav Koleji öğren-
cilerine Mehmet Özdağ tarafından Enerji 
Verimliliği hakkında sunum yapıldı. 
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• 8 Ocak 2019- Enerji Piyasası Düzenle-
me Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan, 
1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olan ve va-
tandaşa “müjde” olarak sunulan elektrikte 
yüzde 10 indirim kararının perde arkasın-
da, dağıtım şirketlerine çifte kıyak yapıl-
dığı ortaya çıktı. Tüm abone gruplarında 
perakende enerji bedeli Ekim 2018’e göre 
değişik oranlarda düşürülürken; iletim, 
dağıtım, kayıp ve kaçak bedelinden oluşan 
dağıtım bedeli yüzde 15.7 artırıldı. Ayrıca 
devlet kurumu olan Elektrik Üretim A.Ş. 
nin dağıtım ve tedarik şirketlerine satış 
yaptığı toptan enerji bedellerinde %27.2 
indirim yapıldı. Böylece şirketlerin karı 
korunurken; sanayi, ticarethane, tarımsal 
sulama ve aydınlatma tarifeleri cüzi de 
olsa zamlandı. 

TMMOBye bağlı Meslek Odaları Temsil-
cilerinin yanısıra Sivil Toplum Kuruluşları 
Temsilcilerinin de katılımıyla Şubemiz Yö-
netim Kurulu Başkanı Murat KARDAŞ tara-
fından basın açıklaması yapıldı.

• 8 Ocak 2019- Kubilay İlköğretim Oku-
lundan Öğretmen İlkay Baba ve Öğretmen 
Mehmet Çamlıbel robotik kodlama ile ilgili 
ortak çalışmalar yürütme konusunda Yöne-
tim Kurulumuzu ziyaret etti.

• 16 Ocak 2019- 19 Mayıs 2019’u 100. 
Yıla yakışan bir şekilde kutlamak amacıyla 
kurulan; Samsun 100. Yıl Platformu tara-
fından yapılan basın açıklamasına katılım 
sağlandı.

• 24 Ocak 2019- Uğur Mumcu Adalet ve 
Özgürlük Haftası Etkinlikleri kapsamında 
ADD Samsun Şubesi tarafından düzenlenen 
anma etkinliği ve basın açıklamasına katı-
lım sağlandı.

• 13 Şubat 2019- Şubemiz Başkanı 
Murat Kardaş basın açıklaması yaparak; 
elektrik kaynaklı yangınların önlenebilir 

olduğunu belirterek “günün koşullarının 
gerisinde kalan ve teknolojik gelişmeleri 
karşılayamayan Elektrik İç Tesisleri Yönet-
meliği güncellenmelidir” dedi.

• 20 Şubat 2019- EMO Samsun Şube-
mizin 12., 13., 14. Dönem Yönetim Ku-
rullarında çeşitli görevler yapan, EMO 
Genel Merkezi MİSEM, Enerji Verimliliği 
Daimi Komisyonları Üyesi, EMO`nun dü-
zenlediği Akıllı Şebekeler, Ulusal Elektrik 
Tesisat, Rüzgar Enerjisi, ELECO, TMMOB 
Enerji Sempozyumları başta olmak üzere 
pekçok ulusal ve uluslar arası sempozyum 
ve kongrelerde bilim, danışma ve yürüt-
me kurulu üyeliği yapan, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çok değerli 
hocamız, meslektaşımız, mücadele ve yol 
arkadaşımız sevgili Muammer ÖZDEMİR` in 
aramızdan ayrılışının 1. yılında hocamızın 
anısına `Muammer ÖZDEMİR`i Anma Etkin-
liği` düzenlendi.

• 7 Mart 2019- Elektrik Mühendisleri 
Odası Samsun Şubesi ve Bilgisayar Mühen-
disleri Odası Samsun İl Temsilciliği tara-
fından İnternet tarifeleri, iletişim altyapı-
sı ve İnternet’e erişim konularında ortak 
basın açıklaması düzenlendi. Bilgisayar 
Mühendisleri Odası Samsun İl Temsilcisi 
Akın ÖMÜR ve Elektrik Mühendisleri Oda-
sı Samsun Şubesi Saymanı Tarık TARHAN, 
EMO Samsun Şube`de ortak basın açıkla-
ması yaptılar. Basın açıklaması metni BMO 
Samsun İl Temsilcisi Akın ÖMÜR tarafından 
okundu.

• 25 Mart 2019-  EMO Samsun Şube 
Enerji Komisyonu Başkanı Mehmet Özdağ, 
şubemiz tarafından yapılan basın açıkla-
masıyla; elektrik fiyatlarının aşırı artması 
nedeniyle faturasını zamanında ödeyeme-
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yen abonelerden gecikme faizi dışında bir 
de kesme-bağlama adıyla ek bedeller alı-
narak elektrik dağıtım şirketlerine kaynak 
transferi yapıldığını belirterek, art niyetli 
kullanımlar dışında bu 
bedellerin kaldırıl-
masını veya cüzi mik-
tarlara çekilmesi ge-
rektiğini; Samsun’da 
mesken, ticarethane 
ve tarımsal sulama 
elektrik aboneleri yak-
laşık 800 bini; sadece 
2018 yılı içerisinde yapılan kesme-bağla-
ma işlemi sayısının ise 160 bini bulduğunu 
belirterek hane halkının, esnafın ve çift-
çinin yaşayabilmesi ve geçinebilmesi için 
zorunlu olarak tükettiği elektrik faturasını 
bile ödeyemediğini söyledi.

• 5 Nisan 2019- TÜYAP Tüm Fuarcılık 
Yapım A.Ş. tarafından hazırlanan Samsun 
5. İnşaat Fuarı 2019, şubemizin de katı-
lımıyla 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde Tü-
yap Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde 
gerçekleştirildi. Olgun Sakarya (Elektrik 
Müh.) ve Mehmet Özdağ (Elektronik Müh.) 
‘ın konuşmacı olarak katıldıkları `Yerel 
Yönetimler ve Enerji` konulu konferans 
Şubemiz tarafından gerçekleştirildi.

• Çernobil nükleer felaketinin 33. yıl 
dönümü nedeniyle; Sinop Nükleer Karşıtı 
Platform tarafından 26 Nisan 2019 tari-
hinde düzenlenen Odamız Genel Başkanı 
Gazi İpek’in de konuşmacı olarak katıldığı 
“Çernobil‘den Fukuşima`ya Sinop Nükle-
er Güç Santralleri” konulu panele ve 27 
Nisan 2019 tarihinde düzenlenen “Sinop 
Nükleer Santral İstemiyor” konulu mitinge 
şube olarak katılım sağlandı.

• 4 Mayıs 2019- EMO 46. Dönem 4. Ko-
ordinasyon Kurulu Şubemizde toplanarak, 
güncel gelişmeler ve önümüzdeki dönem-
de yürütülecek çalışmaları değerlendirdi.

• 5 Mayıs 2019- Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) Koordinasyon Kurulu toplan-
tısı için gittikleri Samsun’dan dönerken 
1997 yılında trafik kazası sonucu kaybet-
tiğimiz Tevfik Okumuş, İbrahim Atalı, Celal 
Polat ile Mehmet Aysan anısına Samsun’da 
“19 Mayıs 1919’dan 6 Mayıs 1972’ye” Pa-
neli düzenlendi.

• 2 Temmuz 2019- Yerel seçim kam-
panyasına Samsun’da su indirimi, Türkiye 
genelinde de elektrik ve doğalgaz indiri-
mi müjdesiyle başlatan AKP Hükümeti ve 
Samsun Büyükşehir Belediyesinin, yerel 
seçimlerden hemen sonra Samsun’da suya 
%25, sayaç bakımına %150 gibi rekor zam-
larla başlattıkları zam yağmurları, 1 Tem-
muz 2019 tarihinden geçerli olan elektrik 
zamlarıyla halkımız için sel faciasına dö-
nüştü. Konuyla ilgili Şubemiz Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tarık Tarhan tarafından basın 
açıklaması yapıldı.

• 25 Temmuz 2019- EPDK daha önce 
gizlediği kayıp ve kaçak bedeline ek olarak 
elektrik faturaları üzerinden dağıtım şir-
ketlerine yapılan aktarımları gizlemek için 
kendi kuruluş amacına aykırı uygulamalar 
yapmaya devam ediyor. Konu ile ilgili ola-
rak Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Tarık 
Tarhan tarafından basın açıklaması yapıldı.
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• 1 Ekim 2019- Çarşamba`da yapılması 
planlanan Biyokütle Enerji Santrali hak-
kında şubemiz tarafından basın açıklaması 
yapıldı.

• 29 Ekim 2019- Cumhuriyetimizin 96. 
yılını kutlamak için Şubemiz olarak Ata-

türk Anıtına çelenk 
bırakıldı.

• 29 Ekim 2019- 
Samsun Akademik 
Meslek Örgütleri 
Birlikteliği ve Tür-
kiye Barolar Birliği 
tarafından düzen-
lenen Kurtuluş Ora-
toryosu` na katılım 
sağlandı.

• 20 Kasım 2019- Çorum İl Temsilciliği 
ve Amasya İl Temsilciliği denetlemeleri Ta-
rık Tarhan, Ercan İşci ve Ömer Albayrak’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi.

• 23 Kasım 2019- Ordu İl Temsilciliği ve 
Sinop İl Temsilciliği denetlemeleri Ercan 
İşci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

• 9 Aralık 2019- Şubemizde Şubemiz 
Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tarhan tara-
fından `Termik Santralde Kirli Oyuna Gel-
me` başlıklı basın açıklaması yapıldı.

• 20 Aralık 2019- Üyelerimize yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
önemini vurgulamak amacı ile çatı güneş 
enerjisi paneli ile bir uygulama yapılarak 
su soğutucusuna bağlantısı gerçekleştiril-
miştir. 

2.4. EĞİTİMLER
2.4.1. MİSEM Eğitimleri

• 7-8-9 Şubat 2018- Şubemizde MİSEM 
kapsamında Yüksek Gerilim Tesislerinde İş-
letme Sorumluluğu Eğitimi yapıldı. Kenan 
Soykan’ın anlatımıyla yapılan eğitime 17 
üyemiz katılım sağladı.

• 14-15-16 Mart 2018- Şubemizde Mİ-
SEM kapsamında Elektrik SMM Eğitimi ya-
pıldı. Kenan Soykan’ın anlatımıyla yapılan 
eğitime 12 üyemiz katılım sağladı.

• 12-13-14 Nisan 2018-  Şubemizde 
MİSEM kapsamında Yüksek Gerilim Tesisle-
rinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi yapıldı. 
Musa Çeçen’in anlatımıyla yapılan eğitime 
21 üyemiz katılım sağladı.

• 23-24-25 Nisan 2018-  Şubemizde 
MİSEM kapsamında Elektrik Tesislerinde 
Topraklamalar Eğitimi yapıldı. Kenan SOY-
KAN’ın anlatımıyla yapılan eğitime 33 üye-
miz katılım sağladı.

• 11-12 Mayıs 2018- Şubemizde MİSEM 
kapsamında Reaktif Güç Kompanzasyonu 
ve Harmonikler Eğitimi yapıldı. Kazım To-
paloğlu’nun anlatımıyla yapılan eğitime 33 
üyemiz katılım sağladı.



17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

20

• 24-25 Mayıs 2018- Şubemizde MİSEM 
kapsamında Elektrik İç Tesislerinin Dene-
timi ve Raporlama Eğitimi yapıldı. Emre 
Metin’in anlatımıyla yapılan eğitime 21 
üyemiz katılım sağladı.

• 29-30 Haziran 1 Temmuz 2018-  
Amasya İl Temsilciliğimiz tarafından MİSEM 
kapsamında Elektrik Tesislerinde Toprak-
lamalar Eğitimi yapıldı. Taner İriz’in anla-
tımıyla yapılan eğitime 19 üyemiz katılım 
sağladı.

• 10-11-12 Aralık 2018- Şubemizde Mİ-
SEM kapsamında Yüksek Gerilim Tesisle-
rinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi yapıldı. 
Hasan Aktaş’ın anlatımıyla yapılan eğitime 
33 üyemiz katılım sağladı.

• 25-26-27 Aralık 2018- Şubemizde Mİ-
SEM kapsamında Elektrik SMM Eğitimi ya-
pıldı. Kenan Soykan’ın anlatımıyla yapılan 
eğitime 23 üyemiz katılım sağladı.

• 25-27 Şubat 2019- Şubemizde MİSEM 
kapsamında Elektrik SMM Eğitimi yapıldı. 
Kenan Soykan’ın anlatımıyla yapılan eğiti-
me 12 üyemiz katılım sağladı.

• 21-23 Mart 2019- Şubemizde MİSEM 
kapsamında YG Tesislerinde İşletme So-
rumluluğu Eğitimi yapıldı. Hasan Aktaş’ın 
anlatımıyla yapılan eğitime 18 üyemiz ka-
tılım sağladı.

• 25-27 Nisan 2019- Şubemizde MİSEM 
kapsamında Elektrik Tesislerinde Toprakla-
malar Eğitimi yapıldı. Kenan Soykan’ın an-
latımıyla yapılan eğitime 9 üyemiz katılım 
sağladı.

• 27-28-29 Haziran 2019- Şubemizde 
MİSEM kapsamında Elektrik SMM Eğitimi 
yapıldı. Kenan Soykan’ın anlatımıyla yapı-
lan eğitime 8 üyemiz katılım sağladı.

• 26-27-28 Eylül 2019- Şubemizde Mİ-
SEM kapsamında Yüksek Gerilim Tesisle-
rinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi yapıldı. 
Kenan Soykan’ın anlatımıyla yapılan eğiti-
me 13 üyemiz katılım sağladı.

• 23-24-25 Ekim 2019- Şubemizde 
MİSEM kapsamında Elektrik Tesislerinde 
Topraklamalar Eğitimi yapıldı. Kenan SOY-
KAN’ın anlatımıyla yapılan eğitime 9 üye-
miz katılım sağladı.

• 20-21-22 Kasım 2019- Şubemizde Mİ-
SEM kapsamında Elektrik SMM Eğitimi ya-
pıldı. Kenan Soykan’ın anlatımıyla yapılan 
eğitime 11 üyemiz katılım sağladı.

• 25-26-27 Aralık 2019- Şubemizde 
MİSEM kapsamında Elektrik Tesislerinde 
Topraklamalar Eğitimi yapıldı. Kenan SOY-
KAN’ın anlatımıyla yapılan eğitime 12 üye-
miz katılım sağladı.
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2.4.2. MÜGEP Eğitimleri

• ̀ Mikrodenetleyici Programlama ve 
Uygulamaları` Eğitimleri başladı. Şubemiz 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Ekber ÖZDE-
MİR tarafından 8 Aralık 2018, 15 Aralık 
2018, 22 Aralık 2018 ve 29 Aralık 2018 
tarihlerinde Şubemizde yapıldı.

• Samsun Teknopark ve OMÜ Teknoloji 
Transfer Ofisi (TTO) tarafından 11 Aralık 
2018 tarihinde Şubemiz Konferans Salo-
nunda `Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Farkın-
dalık Semineri` gerçekleştirildi.

• MİNERVA Elektronik Makine ve Dış Tic. 
Ltd. Şti. ve Şubemiz işbirliği ile Elektrik 
bakım, Taahhüt ve tüm teknik ekipleri ya-
kından ilgilendiren `Test ve Ölçüm Tekno-
lojileri` konulu eğitim semineri gerçekleş-

tirildi. 11 Ocak 2019 tarihinde Şubemizde 
yapılan seminere Gökhan AKÇA(FLIR SYS-
TEMS Türkiye Satış Müdürü) ve Ömer Celep 
(MİNERVA Elektronik Teknik Satış Müdürü) 
konuşmacı olarak katıldı.

• Mühendislik Geliştirme Eğitimleri kap-
samında 28 Eylül 2019 tarihinde Üyemiz 
Dr. Harun Sümbül tarafından Robotik Kod-
lama Eğitimi verildi.

• 5 Ekim 2019 tarihinde Şubemiz Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Bilal 
tarafından Başlangıç Seviyesi AutoCad Eği-
timlerinin ilki verildi.

• 12 Ekim 2019- Şubemizde Üyelerimiz 
Oğuzhan Kalkan ve Burak Baştuğ tarafın-
dan Yangın ve Gaz Algılama Sistemleri Se-
mineri verildi.

• 12-19 Ekim 2019- Şubemiz Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Bilal ve 
Yazmanı İbrahim Deniz Saygılı tarafından 
Başlangıç Seviyesi AutoCad Eğitimlerinin 
2. ve 3.sü verildi.

• 19 Ekim 2019- Şubemizde Üyemiz Hü-
seyin Celil Kurada tarafından Güneş Ener-
jisi Sistemleri Projelendirme ve Kabul İş-
lemleri Semineri verildi.

• 2 Kasım 2019- İbrahim Deniz Saygılı 
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tarafından Başlangıç Seviyesi AutoCad Eği-
timlerinin 4.sü verildi.

• 9 Kasım 2019- Mühendislik Geliştirme 
Eğitimleri kapsamında Üyemiz Dr. Harun 
Sümbül tarafından Robotik Kodlama Eğiti-
minin 2.si verildi.

• 16 Aralık 2019- Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü‘ nde `Kompanzasyon: Doğrular 
Yanlışlar` konulu seminer gerçekleştirildi. 
Misem Eğitmenimiz Kenan SOYKAN tarafın-
dan verilen seminere OMÜ Elektrik Elekt-
ronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri ge-
niş katılım sağladı.

2.5. TMMOB, İKK VE ODALARLA   
     İLİŞKİLER

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu çalışma-
ları, Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Tarık 
Tarhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ku-
rada’ nın katılımları ile gerçekleştirilmek-
tedir. 

• 3 Mart 2018- TMMOB Samsun İl Koor-
dinasyon Kurulu tarafından “İş Cinayetle-
rini ve İşçi Katliamlarını Durduralım!” baş-
lıklı basın açıklaması yapıldı.

• 1 Mayıs 2018- İşçi ve Emekçilerin Bir-
lik, Dayanışma ve Mücadele günü olan 1 
Mayıs’ta TMMOB pankartının arkasında 
üyelerimiz ile birlikte alanlardaydık.

• 15 Mayıs 2018- KESK - TMMOB - TTB 
- DİSK olarak Cumhuriyet Meydanında İsra-
ilin Filistin`de yaptığı katliamı kınayan bir 
basın açıklaması yapıldı.

• 25 Mayıs 2018- TMMOB Mimarlar Oda-
sı, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mü-
hendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası 
ve Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şube-
leri tarafından sahil yolu projesi hakkında 
basın açıklaması yapıldı.

• 19 Eylül 2018- Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancıları dayanışma günü nedeniyle 
TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu ola-
rak Mimarlar Odası hizmet binasında basın 
açıklaması yapıldı.

• 10 Ekim 2018- 10 Ekim Ankara Katli-
amının 3. Yıldönümünde yaşamını yitiren 
arkadaşlarımızı anmak amacıyla TMMOB, 
KESK, TTB ve DİSK Bileşenleri tarafından 
basın açıklaması yapıldı. İstiklal Caddesi 
Süleymaniye Geçidinde yapılan basın açık-
lamasını KESK dönem sözcüsü İsrafil Şahin 
okudu.

• 25 Ekim 2018- TMMOB Samsun İl Ko-
ordinasyon Kurulu olarak Mühendislik-Mi-
marlık Haftası kutlandı. Kutlamalara 
TMMOB’a bağlı odaların yönetici ve tem-
silcilerinin de katılımıyla Atatürk Anıtı’na 
çelenk konulması ile başladı. Daha sonra 
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TMMOB Samsun Mimarlar Odası’nda bir 
kokteyl düzenlendi.

• 10 Kasım 2018- Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk`ün aramızdan ayrılışının 80. yılında 
saygı, sevgi ve özlemle anmak için saat 
8.30 - 8.45 te Atatürk Anıtında TMMOB 
Samsun İl Koordinasyon Kurulu olarak bu-
luştuk. 

• 24 Kasım 2018- Üyelerimizin hakları-
nın korunması ve iyileştirilmesi kapsamın-
da TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu 
olarak Mimarlar Odasında `KRİZE KARŞI 
EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA 
SAHİP ÇIKIYORUZ` başlıklı basın açıklama-
sı yapıldı.

• 3 Aralık 2018- KESK Heyeti TMMOB 
Samsun İl Koordinasyon Kurulumuzu Ziya-
ret Etti. 9 Aralık 2018 Pazar günü yapıl-
ması planlanan `Yoksullaşmaya, İşsizliğe, 
Güvencesizliğe Karşı Birlikte Mücadele` 
mitingi hakkında bilgilendirmeler yapmak 
üzere; Aysun Gezen (KESK Eş Genel Başka-
nı), İsmail Yavuz (Eğitim Sen Samsun Şube 
Başkanı), Kahraman (Koç Eğitim Sen Sam-
sun Şubesi Örgütlenme Sekreteri), Zehra 
Tangaz (Eğitim Sen Samsun Şubesi Kadın 
Sekreteri) İKK sekreterliğimizi ziyarete 
geldiler.

• 2 Mart 2019- TMMOB Samsun İl Ko-
ordinasyon Kurulu tarafından “Güvenli ve 
Güvenceli Çalışma İçin Sesimizi Yükselti-
yoruz!” başlıklı basın açıklaması yapıldı.

• 1 Mayıs 2019- İşçi ve Emekçilerin Bir-
lik, Dayanışma ve Mücadele günü olan 1 
Mayıs’ta TMMOB pankartının arkasında 
üyelerimiz ile birlikte alanlardaydık.

• 13 Mayıs 2019- DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB tarafından Soma faciasının yıldö-
nümünde yaşamını yitiren maden emek-
çilerini anmak ve iş cinayetlerine dikkat 
çekmek için basın açıklaması yapıldı.

• 28 Haziran 2019- 22 Haziran Terme`-
de yaşanan sel felaketi hakkında TMMOB 
Samsun İKK tarafından Mimarlar Odasında 
basın açıklaması yapıldı.

• 2 Eylül 2019- Terme Sanayi ve Ticaret 
Odası, Terme Ziraat Odası, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Samsun İl Koordi-
nasyon Kurulu ve Samsun Çevre Platformu 
iş birliği ile `İklim Değişikliği ve Terme Su 
Taşkınlarının Değerlendirmesi` konulu Pa-
nel düzenlendi.

• 19 Eylül 2019- Mesleğimize, mesleği-
mize ve haklarımıza sahip çıkma irademi-
zin en görkemli dışavurumu olan 19 Eylül 
İş Bırakma Eylemini kırkıncı yıldönümünde 
bir kez daha selamlıyor, 19 Eylül’ün mira-
sını yaşatmak için ilan ettiğimiz `TMMOB 
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Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Da-
yanışma Günü`nde TMMOB Samsun İl Ko-
ordinasyon Kurulu olarak basın açıklaması 
yapıldı.

• 10 Kasım 2019- Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk`ün aramızdan ayrılışının 81. yılında 
saygı, sevgi ve özlemle anmak için Atatürk 
Anıtında TMMOB Samsun İl Koordinasyon 
Kurulu olarak buluştuk.

2.6. SAMSUN ÇEVRE PLATFORMU   
      (SAMÇEP) ÇALIŞMALARI

Sekreteryalığı Şubemiz tarafından yürü-
tülen SAMÇEP çalışmaları; Şubemiz Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tarık Tarhan ve SAMÇEP 
Sözcüsü Üyemiz Mehmet Özdağ’ ın katı-
lım¬ları ile gerçekleştirilmektedir. 

• 2 Mart 2018- SAMÇEP platformunun 
Canik Meşe Fidanlığı projesine karşı yürüt-
tüğü mücadelesi, SAMÇEP bileşenlerinden 
TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi ta-
rafından 12/02/2018 tarihinde yargıya ta-
şındı. SAMSUN NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ 
BAŞKANLIĞI’NA yapılan başvuru ile Orman 
Genel Müdürlüğü ve Canik Belediye Baş-
kanlığı hakkında dava açıldı. SAMÇEP bi-
leşenleri bir basın toplantısı düzenleyerek 
sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

• SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ tara-
fından 12 Nisan 2018 tarihinde Ordu’ da 
17 Nisan 2018 tarihinde Denizli’ de ve 19 

Nisan 2018 tarihinde Sinop’ da Nükleer 
Karşıtı Sergi açıldı ve Nükleer Santralin 
Bölgemize Etkisi konulu Konferans verildi.

• 23 Nisan 2018- Mimarlar Odası Sam-
sun Şubesinde Kolaylaştırıcı olarak Pınar 
Demircan ve Konuşmacı olarak Masumi 
Kowata (Fukuşima Tanığı), Prof. Dr. Hay-
rettin Kılıç ve Şubemiz Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Ekber Özdemir`in katıldığı `Çer-
nobil ve Fukuşima‘nın Ardından Nükleer 
Felaket Devam Ediyor` başlıklı panel ve 
`Nükleer Santralın Sinop ve Karadeniz‘e 
Etkileri` konulu poster sunumu yapıldı.

• 26 Nisan 2018- EMO İzmir Şubesi`nin 
sekretaryasını yürüttüğü Nükleer Karşıt 
Platform İzmir Bileşenleri tarafından dü-
zenlenen “Enerji Politikaları ve Sinop Nük-
leer Santralı” başlıklı panele Mehmet Öz-
dağ konuşmacı olarak katılım sağladı.

• 28 Nisan 2018- Mersin’de yapılan 
Türkiye Kent Konseyleri Platformu 24. Ge-
nel Kurulunda Mehmet Özdağ tarafından  
“Türkiye’nin Enerji Görünümü ve Nükleer 
Enerji Tercihleri” sunumu yapıldı.

• 3 Mayıs 2018- EMO Adana Şubesi ta-
rafından düzenlenen “Türkiye’de Nükleer 
Santral Gerçeği” konulu panel-foruma ko-
nuşmacı olarak Mehmet Özdağ katılım sağ-
ladı.

• 28 Ekim 2018 – Makro Market İşçi-
lerinin tazminatsız işlerinden atılmasını 
Samsun Cumhuriyet Meydanında ve Makro 
Market önünde düzenledikleri protesto ey-
lemine katılarak destekledik. Bu tarihten 
sonra Samsun’da yaptıkları pek çok eylem 
ve etkinliğe SAMÇEP olarak katılım sağlan-
dı, imza kampanyalarına destek verildi.
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• 5 Kasım 2018 - YAŞAM PATENTLENE-
MEZ! Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP’in 
de bileşeni olduğu Ekoloji Birliği, yerli 
tohumların patentlenerek şirketlerin de-
netimine geçmesini sağlayan Tohumculuk 
yasası ve yeni çıkan yönetmeliğin üretici 
köylüye ve ekolojiye olumsuz etkileri ola-
cağını vurgulayarak tepki gösterdi. 

• 7 Kasım 2018 – CHP Doğa Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar 
Biçer Karaca ile Samsun ve çevresinin eko-
lojik sorunlarını görüşmek üzere SAMÇEP 
bileşenleri ile tam gün süren bir dizi saha 
incelemesi ve toplantı yapıldı. Hazırlanan 
Ekoloji Raporu kendisine sunuldu.

• 9 Kasım 2018 - Açık Radyoda Samsun 
ekoloji sorunları ve Çarşamba Ovasının sa-
nayi alanı olarak ilan edilmesine dönük ça-
lışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. 

• 10 Kasım 2018 - İlkadım İlçesi,  Adalet 
(Kılıçdede) Mahallesi 6479 Ada, 1 Parselde 
bulunan 3.041,52 m²  Büyükşehir Belediye-
sine ait yeşil alan 13 Temmuz 2018 tarihin-
de yapılan Nazım Plan imar değişikliği ile 
eğitim alanı kullanımına ayrılmıştır. İmara 
açılan yeşil alanda bulunan 50 yaş üzerin-
de olduğu tahmin edilen 18 çam ağacının 
kurtarılması için SAMÇEP olarak mücadele 
süreci başlatılmıştır.

• 4 Aralık 2018 - SAMÇEP Değerlendir-
me Toplantısı yapıldı. 

• 13 Aralık 2018 -  Samsun Barosu Çev-
re ve Kent Komisyonu ziyaret edildi. 

• 22 Aralık 2018 - Ekoloji Birliği Orta 
Karadeniz Bölge Toplantısı yapıldı. Top-
lantıda bölge içerisinde mevcut ekoloji 
örgütlenmelerinin yanı sıra ekoloji örgüt-
lenmesi olmayan illerimizde örgütlenme 
çalışmalarının nasıl yürütüleceği ve ortak 
ekoloji sorunlarımızı ve nasıl çözebilece-
ğimizi konuşuldu. Toplantıya Gerze, Ayan-

cık, Sinop, Ordu, Merzifon çevre ve ekoloji 
örgütlenmelerinin katılımı sağlandı.

• 22 Aralık 2018 – Ekoloji Birliği Orta 
Karadeniz Bölge Toplantısına katılan tüm 
katılımcılarla Adalet Mah. Çamlık alana gi-
dildi. Mahalle sakinleri ile birlikte sahada 
inceleme yapıldıktan sonra topluca basın 
açıklaması yapıldı.

• 26 Aralık 2018 – Adalet Mah. Çamlık 
alanın eğitim alanı olarak imara açılması-
na karşı imza kampanyası başlatıldı.

• 27 Aralık 2018 – Adalet Mah. Çamlık 
alan için TMMOB İKK Sekreteri Mimarlar 
Odası Başkanı tarafından söz konusu ala-
nın eğitim alanı olamayacağı Samsun Va-
liliğine ve Milli Eğitim Bakanlığına yazılı 
olarak bildirildi.

• 29 Aralık 2018 – Mert Irmağında de-
vam eden kirlilik ve arıtmasız atık deşarjı 
konusunda DHA’ya açıklamalarda bulunul-
du.

• 31 Aralık 2018 - Kızılırmak Deltası Ya-
ban Hayatı Geliştirme Sahasında yaban ör-
deklerinin kaçak avlanma DHA üzerinden 
ulusal basına taşındı.

• 1 Ocak 2019 - Kızılırmak Deltası Yaban 
Hayatı Geliştirme Sahasında yaban ördek-
lerinin kaçak avlanması, ulusal TV kanal-
ların yayınlanması sağlanarak söz konusu 
alanda ilgili kamu kurumlarının koruyucu 
denetimleri artırıldı.

• 5 Ocak 2019 – Adalet Mahallesi çamlık 
alanın korunması için, change.org ‘da imza 
kampanyası başlatıldı. Facebook-twit-
ter-instagram hesaplarımızdan paylaşım 
yapılarak konu ulusal ölçekte duyuruldu.

• 8 Ocak 2019 -  CHP İlkadım Aday Adayı 
Murat Şenel SAMÇEP’i ziyaret ederek Sam-
sun’un ve İlkadım ilçemizin ekoloji sorun-
larını dinleyerek destek olma sözü verdi.

• 8 Ocak 2019 – Samsun Baro Yönetim 
Kurulu SAMÇEP olarak ziyaret edildi, eko-
loji mücadelemize kurumsal destek olma-
ları istendi. 

• 14 Ocak 2019 – Adalet Mah. Çamlık 
alanın korunması için yürütülen imza kam-
panyasına verilen kitlesel destek yerel ba-
sında geniş yankı buldu.

• 16 Ocak 2019 – Samsun Eczacı Odası 



17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

26

Yönetim Kurulu SAMÇEP tarafından ziyaret 
edilerek, kentimiz ve bölgemiz için yürü-
tülen ekoloji mücadelesi hakkında bilgi 
verildi. SAMÇEP’e destekleri için kendile-
rine teşekkür edildi.

• 5 Şubat 2019 – SAMÇEP sözcüsü Meh-
met Özdağ tarafından, SALDA Gölünün 
imara-yapılaşmaya açılmaması için Çevre 
ve Şehircilik Bakan Yardımcısı M.Emin Bir-
pınar ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müd. Mehmet Ali KAHRAMAN makamından 
aranarak; Samsun’da sahil yolu ve Kızılır-
mak deltası örneklerini vererek bu tür uy-
gulamaların doğal yapılara ve eko sisteme 
ne kadar kalıcı hasarlar verebileceğini an-
latarak; Salda, salda kalsın istiyoruz denil-
di. Salda Gölü’nün imara açılması konusu-
nun Ekoloji Birliği gündemine alınması için 
Özer Akdemir’e bilgi verildi. Dilekçe metni 
hazırlanarak sosyal medya hesaplarından 
paylaşım yapıldı.

• 6 Şubat 2019 – Lojistik Köy için 65 
köylünün açtığı davada Samsun 1. İdare 
Mahkemesinin söz konusu arazinin tarım 
dışı amaçla kullanılmasının yürütmenin 
durdurulması kararı ekoloji mücadelesinin 
önemli bir kazanımı olarak kamuoyuna du-
yuruldu.

• 21 Şubat 2019 - TÜYAP Kitap Fuarın-
da SAMÇEP - ÇYDD ortak oturumu yapıldı. 
Ekoloji Sorunları ve Mücadeleden dene-
yimler konulu söyleşimiz; ORÇEP’ten Coş-
kun Özbucak ve SAMÇEP’ten Mehmet Öz-
dağ ile gerçekleştirildi. 

• 25 Şubat 2019 - Sheraton otel için 
değiştirilen kıyı kenar çizgisinin iptali için 
Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından 
açılan ve SAMÇEP tarafından da destekle-
nen davada Danıştay son noktayı koydu. 
Kıyı kenar çizgisi değişikliğini iptal eden 
Danıştay’ın kararı için karar düzeltme is-
teyen Bakanlık, Valilik ve Büyükşehir Be-
lediyesinin talepleri reddedildi.  Davanın 
kesin iptal ile karara bağlandığı SAMÇEP 
bileşenlerine duyuruldu.

• 27 Şubat 2019 - Adalet Mahallesinde 
doğal çamlık alanın eğitim alanı gerekçesi 
ile imara açılarak 50 yaş üzerinde olduğu 
tahmin edilen 18 çam ağacının kurtarılma-
sı için mahalle sakinleri ve çevre sakinle-

rinden toplanan 1099 adet ıslak imzalı 
dilekçeler Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Vekili Fikret Vatanserver’e 
teslim edildi. İnternet ortamında yürütü-
len imza kampanyasının katılımcı sayısı 
2.000’i buldu.

• 6 Nisan 2019 - Sinop NKP 6. Kongre-
sine ÇMO ve İç MO temsilcileri ile katılım 
sağlandı. Ekoloji mücadelelerinin yük-
seldiği yerlerde yerel seçim sonuçlarının 
ekoloji mücadeleleri lehine sonuçlandığı 
örneklendi. Yeni dönemde NKP mücade-
lesinin hep birlikte yükseltilmesi gerektiği 
anlatıldı.

• 24 Nisan 2019 -  Sinop NKP mitingine 
katılım sağlandı.

• 08 Mayıs 2019- Kocadağ’da taş ocak-
ları saha incelemesi yapıldı, civar mahalle 
sakinleri ile görüşmeler yapıldı. 

• 29 Haziran 2019- Ekoloji Birliği Yü-
rütme Kurulu Ankara toplantısına katılım 
sağlandı.

• 02 Temmuz 2019- Samsun Kıyı Eroz-
yonu ve Ekolojik Sonuçları Paneli geniş bir 
katılımla Mimarlar Odası Samsun Şubesin-
de gerçekleştirildi.

• 05 Temmuz 2019- “Ormansız bir yurt, 
vatan değildir. Biz sizin eviniz yakıyor mu-
yuz?! #OrmanYangınlarıÖnlensin tweetleri-
niz ve diğer sosyal medya paylaşımlarınızla 
orman yangınlarına karşı duyarlılık oluştu-
ralım.” Kampanyasına destek verildi.

• 21 Temmuz 2019- Sinop NKP tarafın-
dan; 13. ölüm yıl dönümünde Soner, Öner 
ve Güneş’in anma etkinliğine katılım sağ-
landı. Onlar “Nükleere inat yaşadın hayat 
“ derken hayatlarını veren üç yiğit insan-
dı. Anıları mücadelemizde yaşayacak.

• 27 Temmuz 2019- Ayancık Belediye-
sinin daveti üzerine 26. Ayancık Kültür Ke-
ten ve Ahşap Festivali kapsamında, “Yerel 
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Yönetimlerde Çevre ve Demokrasi” konulu 
söyleşiye katılım sağlandı.

• 30 Temmuz 2019- Bırakınız Salda 
Gölü, Salda gölü olarak kalsın. #SaldaGö-
lüneDokunma deme zamanı! Yayıyoruz, 
Arıyoruz! #SaldaGölü çevresine yeni bir 
şehir inşasına izin vermiyoruz; kampanya-
sına katılım sağlandı.

• 01 Ağustos 2019- Salda Gölü için 350 
Ankara.Org tarafından başlatılan; Salda 
Gölü Kurtarma Planı için Çağrıdır! “Salda 
Gölü’ne sahip çıkıyorum” kampanyasına 
destek verildi.

• 03 Ağustos 2019- Salda Gölü’nün sa-
hipsiz olmadığını göstermek için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve Tabiat Varlıkları Ko-
ruma Genel Müdürlüğüne telefon, dilekçe 
ve mail gönderme etkinliğine destek olun-
du.

• 03 Ağustos 2019- Kamucu Yerel Yö-
netimler İçin Belediyeleri Ekolojik Haklar 
Temelinde Programlandırma ve “Stratejik 
Plan Hazırlama” forum ve çalıştayına katı-
lım sağlandı.

• 19 Ağustos 2019- SASKİ’yi Halk ve 
Çevre Sağlığına Duyarlı Olamaya Çağırıyo-
ruz. Mahalle sakinlerinin çağrısı üzerine 
Çatalçam Mahallesi ziyaret edildi.  SAS-
Kİ’nin mahalle girişinde bulunan rögara 
gerekli çevresel ve halk sağlığı önlemle-
rini almadan sürekli vidanjör boşaltması 
protesto edildi. Taşeron firmanın boşaltım 
işlemini en yakın SASKİ Arıtma tesisine 
yapması gerektiği belirtildi. Taşeron firma 
en kısa yoldan, en hızlı şekilde boşaltma 
işlemi yapsın diye mahalle halkının sağlığı 
ile oynanmasına izin verilmedi.

• 2 Eylül 2019- Terme Sanayi ve Ticaret 
Odası, Terme Ziraat Odası, Türk Mimar ve 
Mühendisler Odası Samsun İl Koordinasyon 

Kurulu ve Samsun Çevre Platformu’nun 
ortaklaşa düzenlediği İklim Değişikliği ve 
Terme Su Taşkınlarının Değerlendirilmesi 
konulu panel Terme Sanayi ve Ticaret Oda-
sı Toplantı Salonunda geniş bir katılımla 
yapıldı.

• 03 Eylül 2019- Kavak Başalan Köylü-
lerine destek ziyareti yapıldı, madencilik 
faaliyetlerinin olası sonuçları hakkında 
Fatsa ve Kazdağları örnekleri üzerinden 
bilgiler verildi. Şahindağları saha ziyareti 
yapılarak ağaç kesimi yapılan yerler ve yol 
genişletme çalışmaları ulusal basına akta-
rıldı.

• 11 Eylül 2019- Terme ilçemizin son on 
yıldır sürekli yaşadığı su taşkını, sel fela-
ketlerinin nedenlerini ve çözüm önerileri-
ni Haber AKS TV’de gündeme taşıdık.

• 14 Eylül 2019- Çanakkale’de yapılan 
Ekoloji Birliği Yürütme kurulu Toplantısına 
katılım sağlandı.

• 14 Eylül 2019- Çanakkale, Kazdağları 
Kirazlı Mevkiinde ekoloji aktivistlerinin su 
ve vicdan nöbeti eylemine destek verildi, 
gece çadır alanında konaklama yapıldı, 15 
Eylül sabahı maden sahası önünde yapılan 
forumda SAMÇEP adına dayanışma mesajı-
mız belirtilerek, yürüttüğümüz mücadele-
ler hakkında bilgilendirme yapıldı.

• 15 Eylül 2019- Çanakkale, Kirazlı sa-
hasından sonra Balıkesir Orhanlar Köyünde 
maden çalışmaları ve sonuçları hakkında 
halkla bir araya gelindi, bilgilendirme ya-
pıldı, Balya İlçesi civarındaki eski ve yeni 
maden sahaları ziyaret edilerek ekolojik 
yıkımın sonuçları değerlendirildi.

• 15 Eylül 2019- Kavak Başalan Ma-
hallesinde TÜPRAG Madencilik tarafından 
Şahindağları’nda yapılacak madencilik 
faaliyetleri hakkında halkı bilgilendirme 
toplantısı yapıldı, ardından mahalle sakin-
lerinin katılımı ile Şahindağları yürüyüşü 
yapıldı.

• 22 Eylül 2019- Eğercili Mahallesinde 
geniş katılımlı halkı bilgilendirme toplan-
tısı yapılarak; “Türkiye’nin ve Samsun’un 
en önemli ovalarından biri olarak kabul 
edilen Çarşamba Ovası’nın kalbinde, ter-
mik santral kurulmasına izin vermeyece-
ğiz.” mesajı verildi.
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• 24 Eylül 2019- SAMÇEP bileşenleri 
Samsun Haber TV’de Samsun ve Çevresi 
ekoloji sorunları tartışıldı.

• 27 Eylül 2019- Kuzey Kültür Derne-
ğinde Çarşamba BES ve Kavak Şahindağları 
bilgilendirme sunumu yapıldı.

• 28 Eylül 2019- Kavak Sıralı Mahal-
lesinde TÜPRAG Madencilik tarafından 
Şahindağları’nda yapılacak madencilik 
faaliyetleri hakkında halkı bilgilendirme 
toplantısı yapıldı, ardından SAMDAK ve 
mahalle sakinlerinin katılımı ile Şahindağ-
ları yürüyüşü yapıldı.

• 01 Ekim 2019- Samsun Eczacı Oda-
sında Yönetim Kurulu üyelerine Çarşamba 
Biyokütle Enerji Santrali sunumu yapıldı.

• 04 Ekim 2019- DİSK EmekliSen’de 
Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali sunu-
mu yapıldı.

• 10 Ekim 2019- Güzel günler, ona yü-
rümezsen sana gelmez. Praksis Konseri

SAMÇEP, Samsun Sanat Tiyatrosu ve Pir 
Sultan Abdal Kültür Derneğinin ev sahipli-
ğinde gerçekleştirildi.

• 13 Ekim 2019- Kızılot Mahallesinde 
Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali Halkı 
bilgilendirme sunumu yapıldı.

• 15 Ekim 2019- Şeyhgüven Mahallesin-
de Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali Hal-
kı bilgilendirme sunumu yapıldı.

• 17 Ekim 2019- Irmaksırtı Mahallesin-
de Çarşamba BES Halkı bilgilendirme sunu-
mu yapıldı .

• 18 Ekim 2019- Çarşamba Biyokütle 
Enerji Santrali’ne Hayır Grubu tarafından 
Dikbıyık’ta düzenlenen basın açıklamasına 
katılım sağlandı. 

• 23 Ekim 2019- Çarşamba Biyokütle 
Enerji Santrali’ne Hayır Grubu tarafından 

Çarşamba’da düzenlenen mitinge konuş-
macı olarak katılım sağlandı, Ekoloji-E-
mek-Demokrasi vurgusu ile Ekoloji Birli-
ği’nin 26 Ekim Mitingine katılım çağrısı 
yapıldı.

• 31 Ekim 2019- Çınarlık Mahallesinde 
Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali Halkı 
bilgilendirme sunumu yapıldı 

• 31 Ekim 2019- Su Zammı Geri Alınsın 
Platformu olarak Samsun Büyükşehir Bele-
diyesinin otomatik su zammı uygulamasına 
karşı düzenlenen basın açıklamasına katı-
lım sağlandı. Samsun Halkından toplanan 
yaklaşık 15.000 imza Samsun Büyükşehir 
Belediyesi Yetkililerine teslim edildi.

2.7. SAMSUN NÜKLEER KARŞITI   
    PLATFORM (NKP) ÇALIŞMALARI

• 6 Ağustos 2018 - Sekreteryalığı Şube-
mizce yürütülen Samsun Çevre Platformu 
(SAMÇEP) ve Samsun Nükleer Karşıtı Plat-
form (Samsun NKP) sözcüsü Mehmet Özdağ 
tarafından Hiroşima’ya atom bombası atıl-
masının 73. yılı nedeniyle yazılı açıklama 
yapıldı. 

• 25 Eylül 2018- Sinop Nükleer Güç 
Santralı’nın çevre düzeni planlarında yer 
almadığı gerekçesiyle açılan davanın du-
ruşmasına Sinop Nükleer Karşıtı Platform 
(NKP) ile birlikte kitlesel katılım sağla-
dık. Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ndeki 
duruşmada, Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) adına Enerji Raporu sunularak tek-
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nik bilgi verildi. Mahkeme kararının daha 
sonra taraflara iletileceği belirtilerek du-
ruşmanın sona erdirilmesinin ardından, 
Şubemizde basın açıklaması yapıldı. Sinop 
Nükleer Karşıtı Platform (NKP) duruşmaya 
kitlesel katılım sağlarken, EMO Yönetim 
Kurulu Yazmanı İbrahim Saral, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Cansel Aslan, EMO Samsun Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kardaş ve 
EMO Samsun Şube Önceki Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Özdağ da duruş-
mayı izleyenler arasında yer aldı. Duruş-
mada EMO adına Mehmet Özdağ tarafından 
Enerji Raporu sunumu yapıldı. ŞPO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Sarıaltun teknik 
bilgi verirken, Sinoplu yurttaşlar da sant-
ral inşaatının çevreye verdiği zararı belge 
ve fotoğraflarla ortaya koydular. Tarafların 
dinlenmesinin ardından Samsun Bölge İda-
re Mahkemesi, kararı daha sonra taraflara 
iletmek üzere duruşmayı sona erdirdi.

Duruşmadan sonra EMO Samsun Şube-
si`nde Sinop NKP Dönem Sözcüsü Kayhan 
Konukçu, EMO Yönetim Kurulu Yazmanı 
İbrahim Saral ve avukat Mehmet Horuş 
tarafından basın açıklaması yapıldı. Açık-
lamada, AKP hükümetinin Sinop İnceburun 
Yarımadası`nda 4 reaktörlü NGS yapmak 
üzere Japonya Abe Hükümeti ile anlaşma 
imzalamasına tepki gösterilerek, “Biz Si-
nop NKP ve nükleer karşıtları bu yasayı 
onaylamıyor ve kabul etmiyoruz. Bunu ka-
bul etmediğimizi ve ne Sinop`a ne Akku-
yu`ya ne de Türkiye`nin bir başka yerinde 
NGS yaptırmayacağımızı, siyasi iktidarın 
bu yöndeki kararını da onaylamayacağımı-
zı her alanda her zaman yüksek sesle hay-
kırıyoruz” görüşü dile getirildi.

2.8. DİĞER KURUM VE    
      KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Meslek alanımızı ve üyelerimizi ilgilen-
diren konu¬larda Kurum ve Kuruluşları, 
meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları 
ile çalışmalara devam edilmektedir.

• Yönetim Kurulu Ziyaretleri:
▫ 24 Ocak 2018- Ondokuzmayıs Üniver-

sitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Birol Elevli makamında ziyaret edilerek 
16. Dönem çalışma raporumuz üzerinden 

EMO Genç çalışmalarımız hakkında bilgi 
verildi. Görüşmede Oda-Üniversite işbir-
liğinin geliştirilerek meslektaş adayı EMO 
Gençlerimizin daha fazla desteklenmesi 
konusunda görüş birliğine varıldı.

▫ 31 Ocak 2018- Bilim Sanayi ve Ticaret 
İl Müdürü Selahattin Altunsoy ziyaret edil-
di. Ziyarete İl Müdürlüğü çalışanı üyemiz 
Ufuk Özkan da katıldı. Daha sonra üyemiz 
Mustafa Albayrak makamında ziyaret edi-
lerek çalışmalar hakkında bilgi alındı.

▫ TEİAŞ 10. Bölge Müdürü üyemiz Fikret 
Şahin ziyaret edildi. Bölgemizin kış şart-
larında iletim sorunlarının yanı sıra, şu-
bemiz çalışmaları hakkında bilgi alışverişi 
yapıldı.

▫ Samsun Merkez Organize Sanayi Mü-
dürü Hakan Tütüncüoğlu ziyaret edildi. 
Ziyarette OSB enerji altyapı sorunları ve 
çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıl-
dı. Ayrıca 20 Ocak 2018 tarihli yeni enerji 
tarifesi tebliği ile OSB üyesi sanayicileri-
nin enerji birim fiyat sorunları görüşüle-
rek Odamızın bu konuda çalışma yapacağı 
kendilerine iletildi.

▫ 12-13-14 Şubat 2018- Şubemiz 17. 
Dönem Yönetim Kurulu, meslek alanımızla 
ilgili kurum kuruluşları ziyaretlerine de-
vam ediyor.

▫ İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok 
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makamında ziyaret edildi.
▫ Başkan Tok belediye olarak yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şube baş-
kanımız tarafından yeni yayınlanan Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı hakkında bil-
gi verilerek Belediye tarafından yaptırılan 
yeni tesislerde ve mevcut tesislerde ener-
ji verimliliği uygulamalarının yaptırılması, 
yapımı devam eden projelerde mutlaka 
yenilenebilir enerji ve ısı pompası gibi uy-
gulamaların yaptırılması önerildi.

▫ YEDAŞ Genel Müdür Vekili Akın Şahin 
makamında ziyaret edildi, yeni görevi için 
başarı dileğinde bulunuldu. YEDAŞ`ta çalı-
şan meslektaşlarımız için MİSEM eğitimle-
rinin gruplar halinde verilebileceği konu-
sunda karşılıklı olumlu görüş alışverişinde 
bulunuldu. Akın Şahin iadeyi ziyarette bu-
lunacağını ifade etti.

▫ YEDAŞ ziyaretleri kapsamında Sam-
sun Bölge Koordinatörü Murat Kılıç ziyaret 
edildi, yeni görevinde başarı dileklerimiz 
ifade edildi. Bilindiği üzere Murat Kılıç İlk 
görev yeri olan Amasya`da İl Temsilciliği 
görevimizi yürütmüş daha sonra Sinop İl 
koordinatörü olarak atanmıştı. EMO eği-
timlerinden daha fazla nasıl faydalanıla-
bileceği konusunda görüşmeler yapıldı, 
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu için 
olumlu görüş alışverişinde bulunuldu.

▫ Çalık Enerji Yeşilırmak Bölge Müdürü 
üyemiz Yusuf Parlak makamında ziyaret 
edilerek yeni görevi için başarı dileğinde 
bulunuldu. Çalışmalar hakkında bilgi alın-
dı. Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem 
Kullanım Yönetmeliği hakkında bilgi alış-
verişinde bulunuldu.

▫ YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam maka-
mında ziyaret edildi. Çalışmalar hakkında 

bilgi alındı.
▫ Samsun Büyük Şehir Belediye (BŞB) 

Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz makamında zi-
yaret edildi. Şube genel kurulumuz öncesi 
kırsal alan konut ve diğer kullanım alanla-
rında çıkan yangınların, elektrik çarpmala-
rının azaltılması amacıyla Samsun genelin-
de başlatılacak bilinçlendirme çalışmaları 
hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. 
Şubemiz tarafından hazırlanan elektrik 
tesisatları kaynaklı yangınların sebepleri, 
önlenmesi ve yangına müdahale yöntemle-
ri sunumu bilgilerine sunuldu, çalışmamız 
çok olumlu karşılandı. Çalışmanın Samsun 
BŞB İtfaiye Dairesi ve YEDAŞ ile ortak na-
sıl yürütüleceği konusunda görüş alış verişi 
yapıldı. Şube başkanımız tarafından bele-
diyeye ait tüm tesis ve işletmelerde enerji 
verimliği ve yenilenebilir enerji kullanımı 
konusunda örnek olacak uygulamalar yapı-
larak Samsun Halkına örnek olunması için 
temennide bulunuldu.

▫ Samsun BŞB İtfaiye Daire Başkanı Rıza 
Zengin makamında ziyaret edilerek il ge-
nelinde elektrik kaynaklı yangınlar hakkın-
da bilgi alındı. En son 10 Şubat tarihinde 
anne ve iki kardeşin hayatını kaybettiği 
Terme ilçesinde çıkan yangın hakkında ilk 
bulgular ışında bilgi alışverişinde bulunul-
du ve en kısa sürede olay yerinde birlikte 
gidilmesi kararlaştırıldı. Elektrik kaynaklı 
yangınlar konusunda 19 Şubat haftası or-
tak bir toplantı yapılarak çalışmanın hız-
landırılması için görüş birliğine varıldı.

▫ TEİAŞ Yük Tevzi Müdürü Ferhat Arıkan 
makamında ziyaret edilerek yeni görevi 
için başarı dileğinde bulunuldu, çalışmalar 
hakkında bilgi alındı. 

▫ 20 Şubat 2018- OMÜ Mühendislik Fakül-
tesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Okan Özgönenel Hocamız ziyaret 
edildi. Oda Üniversite işbirliği ile ortaklaşa 
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yapılacak etkinlikler ve EMO Genç çalışma-
larımız hakkında görüş alışverişinde bulu-
nuldu. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygu-
lamaları Kurultayının (SIU) 2019 yılında !9 
Mayıs tarihine denk gelecek şekilde Oda-
mız işbirliği ile yapılması konusunda Okan 
hocamızın önerisi oldu. Öneri EMO Genel 
Merkezine İletilmek üzere olumlu karşılan-
dı. Ayrıca Biyomedikal Çalıştayı için görüş-
meler yapılması kararlaştırıldı.

▫ Görüşmenin ardından Elektrik Elektro-
nik Mühendisliği Bölümünde EMO Genç top-
lantısı yapıldı. Gençlerimiz 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü için “Sektörde Ka-
dın Mühendisler” konulu bir panel düzen-
lemek istediklerini belirttiler, ayrıca WIN 
Fuarı katılımı, Mikro Denetleyici, Excel, 
Autocad konularında da eğitim talebinde 
bulundular. EMO Gençlerimizin talepleri-
nin karşılanması için çalışmalar başlatıldı.

▫ 13 Mart 2018- KOSGEB İl Müdürü Ne-
bahat Livaoğlu makamında ziyaret edildi.

• 30 Ocak 2018- Bahçeşehir Koleji Ku-
rumsal İletişim Yöneticisi Figen Ergül ve 
Kurumsal iletişim Uzmanı Yasemin Durgun 
Şubemizi ziyaret ederek, yeni yönetim ku-
rulumuza hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

• 28 Mart 2018- Samsun Özel Liman 
Hastanesi ile şubemiz arasında protokol 
yapıldı.

• 22 Ekim 2018- Üyelerimize ve birinci 
derece yakınlarına sağlanacak hizmetler 
için; Dünyagöz Hastanesi ile şubemiz ara-
sında protokol yapılmıştır.

• 30 Ekim 2018- Yönetim Kurulu olarak 
OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elekt-
ronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.
Dr. OKAN ÖZGÖNENEL makamında ziyaret 
edildi.

• 12 Kasım 2018- Türkiye Enerji Su ve 
Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Samsun Şube 
Başkanı ve Türk-İş Samsun Temsilcisi Na-
kif Yılmaz, Ankara’da gerçekleştirilen 11. 
TES-İŞ Genel Merkezi Olağan Kongresi’nde 
AR-GE ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcılığına seçildi. Nakif Yılmaz`a yeni 
görevinden dolayı tebrik ederek başarı di-
leklerimizi ilettik.

• 23 Kasım 2018- Türkiye Enerji Su ve 
Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Samsun Şube 
Başkanı Gökay ÖZDAL`a yeni görevinden 
dolayı tebrik ederek başarı dileklerimizi 
ilettik.

• 29 Kasım 2019- Üyelerimize ve birin-
ci derece yakınlarına sağlanacak hizmet-
ler için Dünyagöz Hastanesi ile şubemiz 
arasında protokol yapılmıştır.

• 6-7 Aralık 2019- Bölge Bilirkişilik 
Kurulu Başkanlığı ve Şubemizin de için-
de bulunduğu Samsun Akademik Odalar 
Birlikteliği (SAOB) işbirliği ile `Bilirkişilik 
Sempozyumu` gerçekleştirildi.

▫ 17 Aralık 2019- YEDAŞ Genel Müdürü 
Hasan Yasir Bora ve Dağıtım Direktörü Yu-
nus Emre Bilgi makamlarında ziyaret edil-
di, yeni görevleri için başarı dileklerinde 
bulunuldu. 
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▫ YEDAŞ ziyaretleri kapsamında Yatırım 
Koordinatörü Cihangir Gençoğlu ve YEPAŞ 
Genel Müdürü Arif Akşam da ziyaret edi-
lerek karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde 
bulunuldu.

2.9. KOMİSYON ÇALIŞMALAR

17. Dönem Şube Komisyonları; 
22 Mayıs 2018- Yapılan yönetim kurulu 

toplantısında 17. Dönem Şube Komisyonla-
rı aşağıdaki şekilde belirlendi.

Enerji, Yayın, SMM, Asansör SMM, Yapı 
Denetim, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komis-
yonu, Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komis-
yonu, Kadın Mühendisler Komisyonu, EMO 
Genç Komisyonu, Kültür Sanat ve Sosyal 
Etkinlikler Komisyonu, Elektronik Meslek 
Dalı Komisyonları (MDK) ve Eğitim Komis-
yonu olarak oluşturulmuştur.

Ayrıca gerekli durumlarda proje bazlı 
geçici komisyonların oluşturulması da uy-
gun görülmüştür.

25 Eylül 2018- Şubemizde, EMO Sam-
sun Şube 17. Dönem Komisyonları Üyeleri-
miz ile birlikte Komisyon Çalışmaları gün-
demiyle bir toplantı yapıldı. 

1. Enerji Komisyonu
Elektrik enerjisi hakkında çalışmalar 

yapılmak, enerjide kamu yararını göze-
ten politikalar üretmek, kamunun enerji 
politikalarında taraf olmasını sağlanmak, 
Enerji sempozyumlarına taban oluşturacak 

çalışmalar yapmak, Nükleer Enerji Karşı-
tı çalışmaları yürütmek, toplumda enerji 
verimliliği bilincini geliştirilmek amaçlı 
etkinlikler planlamak. Enerji sektöründe-
ki özelleştirmelerin sonuçlarını izlemek, 
değerlendirmek ve raporlamak amacıyla 
kurulan komisyon üyeleri,

SUAT YILMAZ 
İLKER CEYLAN
TARIK TARHAN
MEHMET ÖZDAĞ 
ALİ EKBER ÖZDEMİR
PROF. DR. GÜVEN ÖNBİLGİN
ENGİN ÇAKIRKAPTAN
ŞÜKRÜ YILMAZ
ÖMER ALBAYRAK
HAYRETTİN EGEMEN KARAARSLAN
ADEM BATTAL
SERHAN KAYA
SİNEM ŞEKER
ZEKAİ ÖZTÜRK’den oluşmaktadır. 

• 10 Ekim 2018 ve 20 Kasım 2018 ta-
rihlerinde Enerji Komisyonu üyelerimiz Şu-
bemizde toplandı. Komisyon Başkanı ola-
rak Mehmet ÖZDAĞ belirlendi.

2. Yayın Kurulu
Şubemizin hazırladığı her türlü (elekt-

ronik, basılı yayın vb.) yayının teknik ve 
içerik çalışmasını yapmak. Yayınların Şu-
bemiz üyelerinin gereksinimlerine cevap 
verecek bir tarz ve içerik ile hazırlanma-
sını sağlamak amacıyla kurulan komisyon 
üyeleri,

İBRAHİM DENİZ SAYGILI
MURAT KARDAŞ  
SUAT YILMAZ   
METİN AKYÜREK   
PROF. DR. GÜVEN ÖNBİLGİN
ESMA UZER KARDAŞ ’dan oluşmaktadır.

• 4 Ocak 2018- EMO Samsun Şube 16. 
Dönem Çalışma Raporu yayımlandı.

• 8 Ekim 2018- Yayın Komisyonu üyele-
rimiz şubemizde toplandı.

• 3 Aralık 2019- Yayın Komisyonu üyele-
rimiz 17. Dönem Çalışma Raporu hazırlık-
ları gündemiyle toplandı.
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3. SMM Komisyonu
SMM uygulamaları hakkında çalışmalar 

yürütmek, yönetmelik değişikliklerinin 
kamu  kurum ve kuruluşları ile SMM üyele-
re tanıtımı konusunda özel etkinlikler dü-
zenlemek. SMM olarak çalışan üyelerimizin 
çalışma alanındaki sorunlar ve çözüm öne-
rileri konusunda Yönetim Kuruluna yol gös-
terici çalışmalarda bulunmak. Son dönem-
de yaşanan fatura denetimi, en az ücret 
belirlenmesi ve mesleki denetim bedelleri 
konusunda Odamızın ve üyelerimizin men-
faatini gözeterek çözüm önerileri geliştir-
mek amacıyla kurulan komisyon üyeleri,

TAMER BİLAL  
EMİN ARİF ÖZKESEN 
AHMET KURADA  
ÖZDEN KÜÇÜKEL
ADEM BATTAL
TURGAY ÖZÇELİK
EREN YILMAZ
MURAT CAN
ALİ GÜNER
SİNEM ŞEKER
ÖMER ALBAYRAK
FATİH ÇETİN’dan oluşmaktadır.

Not: Tüm SMM Üyelerimiz doğal komis-
yon üyesidir.

4.  Asansör SMM Komisyonu
Asansör konusunda çalışan üyelerimiz 

arasında bilgi paylaşımı ve yardımlaşma-
yı sağlamak, gerek kullanıcıların gerekse 
asansör çalışanlarının güvenliğini artırma 
konusunda kamuoyu oluşturmak ve bu ko-
nuda çalışmalar yapmak, teknolojik geliş-
meleri takip ederek üyeleri bilgilendirici 
eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 
mevcut ve çalışmaları devam eden mevzu-

at konusunda  Şube görüşünün oluşturul-
masında yönetime destek vermek amacıy-
la kurulan komisyon üyeleri,

TAMER BİLAL 
İBRAHİM KAPLAN
YAHYA KAMURAN BAŞOĞLU
METİN AKYÜREK
ÇAĞRI DANIŞMAN
ÖZGE DEMİRCİ
MUHAMMET KAYA
DEMET KOPKOP’dan oluşmaktadır.
Not: Tüm SMM Üyelerimiz doğal komis-

yon üyesidir.
5. Yapı Denetimi Komisyonu
Yapı denetim kanunu ve ilgili mevzuatın 

mühendisler ve kamu yararına uygulanma-
sı için çalışmalar yürütmek. Denetçi üye-
lerimizin karşılaştıkları sorunların Odamız 
ilke ve yönetmelikleri çerçevesinde çözü-
mü ve ortak tavır tutum sergilemeleri ko-
nusunda çalışmalar yapmak amacıyla ku-
rulan komisyon üyeleri,

ENGİN ÇAKIRKAPTAN
YAHYA KAMURAN BAŞOĞLU
İBRAHİM KAPLAN
FATİH YULA
ZEKAİ ÖZTÜRK
ORHAN BÜLBÜL’dan oluşmaktadır.

• 4 Ekim 2018- Yapı Denetimi Komisyo-
nu üyelerimiz şubemizde toplandı.

• 7 Kasım 2019- Yapı Denetimi Komisyo-
nu üyelerimiz TMMOB Yapı Denetim Sem-
pozyumu Hazırlık Çalışmaları kapsamında 
Şube Raporu (EK.34) hazırlamak üzere şu-
bemizde toplandı. 

6. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

Çalışma hayatında çalışanların sağlıkla-
rının olumsuz etkilenmesini, iş kazası ve 
meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek, 
çalışanların sağlık ve güvenliklerinin geliş-
tirilerek iş uyumlarını ve verimliliklerini 
artırmayı amaçlayan “İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği” alanında çalışmalar yürütmek ve 
bilinç oluşturma/yükseltme, bu kapsamda 
da etkinlikler düzenleme, ilgili kurumlara 
görüş sunulması için çalışmalar yapmak 
amacıyla kurulan komisyon üyeleri,
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HASAN KABLAN 
KORAY KESEROĞLU
SERHAN KAYA
ENGİN ÇAKIRKAPTAN
FATİH YULA
HAYRETTİN EGEMEN KARAARSLAN
ÜMİT AYDINER GÜNGÖR’den oluşmaktadır.

• 2 Ekim 2018- İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği Komisyonu toplantısı yapıldı.

7. Üye İlişkileri ve Örgütlenme   
   Komisyonu

Odamız örgütlülüğünün yanı sıra Oda-Ü-
ye ilişkisini geliştirmek,  ücretli çalışan 
veya işsiz meslektaşlarımızı aktif üyeler 
olarak Odaya kazandırmak. Üyelerimizin 
çalışma yaşamında karşılaştıkları sorun-
ların çözümüne yönelik çalışmalar yürüt-
mek. Aktif iş yaşamını bırakmış, emeklilik 
dönemi yaşayan üyelerimizin bilgi birikim-
lerinden yararlanmak ve Oda etkinlikleri 
içerisinde genç kuşaklarla bilgi ve dene-
yimlerin aktarımını sağlayacak etkinlikler 
yapmak. EMO-Genç komisyonu ile ortak 
çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan ko-
misyon üyeleri,

MEHMET ÖZDAĞ 
ADNAN KORKMAZ
TEVFİK FİKRET DEMİREL
HAYRETTİN EGEMEN KARAARSLAN
ESMA UZER KARDAŞ’dan oluşmaktadır.

• 11 Ekim 2018- Şubemiz Üye İlişkileri 
ve Örgütlenme Komisyonu üyeleri Şube-
mizde toplandı.

8. Kadın Mühendisler Komisyonu

Kadın üyelerimizin Oda çalışmalarına 
daha etkin katılmalarını sağlamak. Mes-
leki ve Sosyal açıdan kendilerini ifade 
edebilecekleri platformlar yaratmak. Oda 
organlarında kadın üye temsilini daha da 
arttırmak. Gerek örgütsel gerek toplum-
sal gelişmede potansiyel kadın enerjisinin 
harekete geçirilmesini sağlamak. Kadın 
Komisyonlarının yaygınlaştırılması ve et-
kin bir şekilde çalışmasını sağlamak. Diğer 
kadın ve emek örgütleri, üniversiteler ve 
cinsel ayrımcılık karşıtı platformlarla ile-
tişim ve dayanışma içinde olmak. Çalışma 

hayatı içinde kadın Elektrik, Elektronik, 
Haberleşme ve Biyomedikal Mühendisi 
meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunları 
belirleyerek, çözüm önerileri geliştirmek 
ve bu çözüm önerilerinin hayata geçiril-
mesi için mücadele etmek amacıyla kuru-
lan komisyon üyeleri,

ASİYE ÖZDAĞ
DERYA SAÇIN
ÖZDEN KÜÇÜKEL
DÜRDANE KILIÇ
ÖZGE DEMİRCİ
SİNEM ŞEKER
KÜBRA KAYA’dan oluşmaktadır.

EMO Samsun Şube Kadın Komisyonu 
etkinlikleri; 

“Kırsal Alan Okullarına Kütüphane” 
sosyal sorumluluk projelerimiz devam 
ediyor.

• EMO ve TMMOB Kadın Komisyonumuz 
iş başında; Diyarbakır Ergani İlçesi İncehı-
dır Köyüne de ulaştık. Kırsal alan okulla-
rına kütüphane kampanyamız kapsamında 
İncehıdır İlk Okuluna 1 Mart 2018 tarihin-
de 550 adet kitap ile oyuncak ve futbol 
topu gönderildi.

• 9 Mart 2018- Kadın Komisyonu “Kır-
sal alan Okullarına Kütüphane” sosyal so-
rumluluk projeleri kapsamında kütüphane 
kurulması için Yönetim Kurulumuz Başkanı 
Mehmet Özdağ ve Kadın Komisyonu Üyele-
rimiz Asiye Özdağ ve Derya Saçın tarafın-
dan Çorum Sungurlu ilçesi Ahmet Koz İlk 
ve Orta Okulu ziyaret edildi.
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

• 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nünde EMO Genç Üyelerimiz ile birlikte 
Şubemiz ve IEEE OMÜ Öğrenci Topluluğu 
işbirliği ile `Mühendislik ve Kadın` konulu 
panel düzenlendi. Panel Yöneticisi olarak 
Üyemiz Hülya ÖZER, konuşmacı olarak ise 
Üyelerimiz Kübra ERAYDIN, Safiye TUNCEL 
ve Dürdane KILIÇ katıldılar.

9. EMO Genç Komisyonu
Şube sınırlarımız içerisinde bulunan Üni-

versitelerin ilgili bölümlerinde eğitimleri 
devam eden öğrencilerin örgütlülük bilinci 
ile mesleğe hazırlanmalarını sağlamak. Öğ-
rencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin 
desteklenmesine yönelik çalışmalar yap-
mak, öğrenim süreçlerindeki sorunlarının 
aşılmasına ve staj yeri temini için yardımcı 
olmak, Oda çalışmalarına ve etkinliklerine 
katılımlarını sağlamak. Oda-EMO Genç iliş-
kisini, Oda-Üye ilişkisi düzeyine taşımak. 
amacıyla kurulan komisyon üyeleri,

MURAT KARDAŞ
İBRAHİM DENİZ SAYGILI
KÜBRA KAYA
AHMET KURADA
ÖMER ALBAYRAK’den oluşmaktadır.

10. Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler 
Komisyonu

Odamız üyelerinin ihtiyaçları doğrultu-
sunda sosyal, kültürel ve sanatsal içerikli 
etkinlikler organize etmek. Katılım sağla-
nacak etkinliklerin tür, tarih ve konularına 
ilişkin Yönetim Kurulunu bilgilendirici ön 
araştırmalar yapmak. Yapılan etkinliklere 

yönelik katılımcıların dilek, istek, öneri ve 
eleştirilerini toplamak ve sonraki etkinlik-
leri bu sonuçları değerlendirerek kurgula-
mak amacıyla kurulan komisyon üyeleri,

ADNAN KORKMAZ
İLYAS ÖZCAN
TEVFİK FİKRET DEMİREL
ESMA UZER KARDAŞ
ÖZDEN KÜÇÜKEL
ZEKAİ ÖZTÜRK’dan oluşmaktadır.

• 8 Ekim 2018- Kültür Sanat ve Sosyal 
Etkinlikler Komisyonu üyelerimiz şubemiz-
de toplandı.

11. Elektronik Meslek Dalı Komisyonları 
(MDK)

Odamız yapısı içinde farklı disiplin ve 
uzmanlık alanlarında mesleğini sürdüren 
üyelerimiz arasındaki dayanışmayı güç-
lendirmek, meslek alanlarına özgü bilgi ve 
deneyim birikimini oluşturmak, bu alanla-
ra ilişkin Oda politikalarının geliştirilmesi-
ne katkı sağlamak, merkezi düzeydeki ko-
misyon çalışmalarında Şube adına katılım 
sağlamak. Telekomünikasyon sektöründeki 
özelleştirmelerin sonuçlarını izlemek, de-
ğerlendirmek ve raporlar üretmek 

a.Elektronik Meslek Dalı Komisyonu: 
Elektronik Mühendisliği alanına özgü bilgi 
ve deney birikiminin oluşturulması, Oda 
birimlerinde yürütülecek çalışmaların ge-
liştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve 
üyelerin çıkarlarının korunması amacıyla 
kurulan komisyondur.

b.Bilişim Komisyonu: Bilişim, İletişim 
ve Haberleşme alanlarında çalışmalar ya-
parak sektörde Odamızın etkin bir konuma 
getirilmesini sağlamak, Odanın Bilişim - 
Donanım - Yazılım ihtiyaçlarını belirlemek 
ve gidermek amacıyla kurulan komisyon-
dur.

MEHMET ÖZDAĞ 
İBRAHİM DENİZ SAYGILI’dan oluşmaktadır.

• 3 Ekim 2018- Elektronik Meslek Dalı 
Komisyonu üyelerimiz şubemizde toplandı.

12.  Eğitim Komisyonu
Üyelerimizin meslek alanlarını ve gün-

cel teknolojileri takip etmesine yönelik 
olarak eğitim programlarını tespit etmek 
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ve eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi ça-
lışmalarını yapmak amacıyla kurulan ko-
misyon üyeleri,

ALİ EKBER ÖZDEMİR
HÜSEYİN CELİL KURADA
MEHMET ALKIŞ
ALİ GÜNER
YÜCEL YAŞAR BÜYÜKLÜ
PROF. DR. GÜVEN ÖNBİLGİN
ÖMER ALBAYRAK’den oluşmaktadır.

• 31 Ekim 2018- Eğitim Komisyonu 
üyelerimiz Şubemizde toplandı. Komisyon 
Başkanı olarak Prof. Dr. Güven ÖNBİLGİN 
belirlenmiş olup dönem içerisinde yapıl-
ması planlanan eğitim ve seminerler hak-
kında görüşmeler yapıldı.

2.10. SOSYAL ETKİNLİKLER

• 5 Mayıs 2018- Üyemiz Onur Erdoğan’ın 
sahne aldığı külhanların aşkını anlatan 2 
perdelik” Aşkı Meşk” tiyatro oyununa şube-
miz üyeleri ile birlikte katılım sağlandı.

• 13 Şubat 2019- Düşevi Oyuncuları ta-
rafından sahnelenen `Bir Kadın Uyanıyor` 
tiyatro oyununa şubemiz üyeleri ile birlik-
te katılım sağlandı.

• 7 Eylül 2019- Üyemiz Cem Kükey‘in 
ikinci kitabı “Reji‘nin Kadınları” çıktı. Şu-
bemizde İmza Günü düzenlendi.

2.11. DANIŞMA KURULU VE   
        KOORDİNASYON KURULU

• 14 Mart 2018- 17. Dönem 1. Danış-
ma Kurulu Toplantımız 17. Dönem Çalışma 
Programı ve Genel Merkez Genel Kurulu 
gündemleriyle Şubemizde yapıldı.

• 11 Mayıs 2018- Şube Komisyonları Be-
lirlenmesi gündemiyle 17. Dönem 2. Danış-
ma Kurulu Toplantısı yapıldı.

• 19 Haziran 2018- 17. Dönem 3. Da-
nışma Kurulu Toplantısı yapıldı.

• 15 Şubat 2019- Şubemiz Danışma Ku-
rulu üyeleri 4. toplantılarını yapmak üzere 
şubemizde toplandı.

• 9 Nisan 2019- Şubemizde 5. Danışma 
Kurulu Toplantısı yapıldı.

• 30 Nisan 2019- Şubemiz Danışma Ku-
rulu üyeleri 6. toplantılarını yapmak üzere 
şubemizde toplandı.
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• 3 Mayıs 2019- Şubemiz 7. Danışma 
Kurulu Toplantısı Koordinasyon Kurulu top-
lantısı için Samsun’a gelen Elektrik Mühen-
disleri Odası (EMO)Yönetim Kurulunun ka-
tılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Şubemiz 
tarafından dönem etkinlikleri hakkında ve 
EMO Merkez Yönetim Kurulu üyeleri tara-
fından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 
verildi. Oda üyelerinin taleplerini dinledi.

• 23 Kasım 2019- Temsilcilik Çalışanları-
mız ve Temsilcilerimizin katılımlarıyla Şube 
Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

2.12. TEMSİLCİLİKLER

• 7 Mart 2018- Amasya Üniversitesi EMO 
Genç üyelerimize `C ile PIC Programlama` 
konulu konferans Amasya Üniversitesi Tek-
noloji Fakültesi Konferans Salonunda Yö-
netim Kurulu üyemiz Ali Ekber Özdemir 
tarafından sunuldu.

• 6 Nisan 2018- Ordu İl Temsilciliğimiz 
ve Legrand Firması tarafından Şalt Ürünle-
ri semineri düzenlendi.

• 4 Ekim 2019- Şubemiz Yönetim Kurulu 
Başkanı Tarık Tarhan ve Sayman Ali Ekber 
Özdemir tarafından Amasya Üniversitesi 
ve Çorum Hitit Üniversitesi Bölüm Ziyaret-
leri yapıldı.

• 27 Kasım 2019- Amasya ve Çorum‘ da 
`Kompanzasyon: Doğrular Yanlışlar` ko-
nulu seminer gerçekleştirildi. Misem Eğit-
menimiz Kenan SOYKAN tarafından verilen 
seminere Amasya ve Çorum İl Temsilcilik 
Üyelerimizin yanı sıra Amasya Üniversitesi 
ve Çorum Hitit Üniversitesi Elektrik Elekt-
ronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri ge-
niş katılım sağladı.

2.13. EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ
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• 17-18 Mart 2018- İstanbul`da düzen-
lenen WIN Otomasyon Fuarı’na, Samsun 
Şube EMO Genç Üyelerimizden 50 kişilik 
bir grupla katılım sağlandı.

• 21 Mart 2018- Şubemizde Üyemiz 
Tahsin Atalay tarafından Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi EMO Genç üyelerimize PLC 
Eğitimi düzenlendi.

• 4 Mayıs 2018- Şubemizde Üyemiz Tah-
sin Atalay‘ın anlatımıyla Temel PLC Eğiti-
mine başlandı. Üye ve EMO Gençlerimizin 
katılımıyla düzenlenen eğitimin devam et-
mesi planlanmaktadır.

• 1 Haziran 2018- Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Mezuniyet Töreni yapıldı. Töre-
ne; Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bö-
lümü`nün ilk üç mezununa hediyelerini 
takdim etmek üzere Şubemiz Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat KARDAŞ ve Yönetim 
Kurulu Yazmanı İbrahim Deniz SAYGILI ka-
tılım sağladı.

• 7 Kasım 2018- Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elekt-
ronik Mühendisliği Öğrencilerimizle Tanış-
ma Toplantısı yapıldı. Şubemiz Yönetim 

Kurulu Başkanı Murat KARDAŞ tarafından 
yapılan sunumun ardından toplantıya ka-
tılan üyelerimiz de konuşmalarını yaptı ve 
öğrencilerimizden gelen sorular dinlendi. 

• 5 Aralık 2018- Şubemizde EMO Genç 
Temsilcilerimizin (1. 2. 3. 4. Sınıf ve Genel 
Temsilciler) seçildiği Komisyon Toplantısı 
yapıldı.

• EMO-Gençlerimize yönelik olarak, 
bölüm seçimiyle ilgili ve meslek hayatı-
na atılmadan önce mesleğimizle ilgili ge-
nel bir fikir verilebilmesi amacıyla, çeşitli 
meslek alanlarındaki Üyelerimizin dene-
yimlerini paylaştığı ve EMO-Gençlerimizin, 
Üyelerimize, merak ettikleri soruları sor-
duğu `Meslek Alanları Söyleşileri` 2 otu-
rumla şubemizde gerçekleştirildi.

7 Aralık 2018 tarihindeki ilk oturuma 
Enerji, Otomasyon, Proje/Taahhüt ve İş-
letme Bakım konularıyla Üyelerimiz İlker 
Ceylan, Tevfik Fikret Demirel, Enver Nas, 
Özgür Temiz, Ömer Albayrak ve Murat Kar-
daş katıldı.



Ocak 2018 - Aralık 2019

39

8 Aralık 2018 tarihindeki ikinci oturuma 
ise Haberleşme konularıyla Mehmet Özdağ, 
Adnan Korkmaz, Onur Kılıç, Murat Oğuz 
Esenalp ve İbrahim Deniz Saygılı katıldı.

• 5 Nisan 2019- TÜYAP Tüm Fuarcılık 
Yapım A.Ş. tarafından hazırlanan Samsun 
5. İnşaat Fuarı 2019, şubemizin de katılı-
mıyla 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde Tüyap 
Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde ger-
çekleştirildi. Şubemiz tarafından Olgun 
Sakarya (Elektrik Müh.) ve Mehmet Özdağ 
(Elektronik Müh.) ‘ın konuşmacı olarak 
katıldıkları `Yerel Yönetimler ve Enerji` 
konulu konferans gerçekleştirildi. Konfe-
ransa Amasya Üniversitesi EMO Genç Üye-
lerimiz katılım sağladı.

• 18 Haziran 2019- 19 Mayıs Üniversi-
tesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bö-
lümünde dereceye giren ilk 3 Öğrenciye 
hediyeleri verilmek üzere Mezuniyet töre-
nine katılım sağlandı.

Mühendislik Geliştirme Eğitimlerimize 
EMO-Genç üyelerimiz de katılım sağla-
maktadır.

2.14. ÜYELERİMİZDEN HABERLER

EVLİLİK
• Üyemiz Hurşit Varış‘ın oğlu Buğra Varış 

ile Deniz Görgeç 22 Nisan 2018 tarihinde ev-
lendi.

• Üyemiz Bengül Kalafat ile Ekrem Akde-
niz 16 Haziran 2018 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Mehmet Ergen ile Diana Pertsev 
15 Haziran 2018 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Sezgin Kaya ile Ezgi Unay 30 Ha-
ziran 2018 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Hurşit Varış‘ın kızı Aybüke Varış 
ile Birkan Cılız 2 Temmuz 2018 tarihinde ev-
lendi.

• Üyemiz Mustafa Albayrak‘ın kızı ve Üye-
miz Ömer Albayrak‘ın kız kardeşi Pınar Al-

bayrak ile Osman Türkmen 13 Temmuz 2018 
tarihinde evlendi.

• Üyelerimiz Eda Pelit ve Ali Güner 2 Tem-
muz 2018 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Furkan Sadan ile Alime Yek 14 
Temmuz 2018 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Onur Kılıç ile Başak Tütüncü 4 
Ağustos 2018 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Uğur Özkan ile Havva Ayvaz 28 
Temmuz 2018 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Burcu Aydoğdu ile Erdi Yıldırım 
14 Eylül 2018 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Çağrı Danışman ile Kadriye Şahin 
8 Eylül 2018 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Celil Kurada‘nın oğlu Yönetim 
Kurulu üyemiz Ahmet Kurada ile Nihan Gün-
gör 15 Eylül 2018 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Engin Temür ile Arzu Pelit 17 
Ekim 2018 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Mehmet Kuru ile Gülistan Şim-
şek 28 Ekim 2018 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Adem Yılmaz ile Gülben Öktem 
24 Mart 2019 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Temel Alperen‘in oğlu Ahmet 
Alperen ile Sinem Sarızeybek 20 Nisan 2019 
tarihinde evlendi.

• Üyemiz Emre Darama ile Sevda Akkaya 3 
Mayıs 2019 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Özkan Bayat ile Nurselin İsken-
der 22 Haziran 2019 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Sedat Adıgüzel ile Aynur Aslan 
29 Haziran 2019 tarihinde evlendi.

• Üyelerimiz Özge Topuz ile Onur Demirci 
07 Temmuz 2019 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Ramazan İhtiyar ile Şeyma Ak 9 
Temmuz 2019 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Oğuzhan Değri ile Melis Aydın 14 
Temmuz 2019 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Burak Falcıoğlu ve Kübra Ak 27 
Temmuz 2019 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Dürdane Kılıç ve Ahmet Yıldırım 
12 Ağustos 2019 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Okan Orhan ve Tuğba Semiz 16 
Ağustos 2019 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Asım Doğruca‘nın oğlu Uğur Doğ-
ruca ve Sümeyye Tepetam 14 Eylül 2019 tari-
hinde evlendi.

• Üyemiz Ersin Birinci ve Burcu Gören 15 
Eylül 2019 tarihinde evlendi.

• Üyemiz Volkan İldem ve Yasemin Kaya 19 
Ekim 2019 tarihinde evlendi.

Tüm Çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.
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DOĞUM
• 19 Şubat 2018 tarihinde Amasya İl Tem-

silciliği Personelimiz Ersin Erkut Ertaş’ın 
Bahar Simge isimli bir kız çocuğu dünyaya 
geldi. 

• 5 Mart 2018 tarihinde Ordu İl Temsilci-
miz Volkan Türkmen’in Ata isimli bir erkek 
çocuğu dünyaya geldi.

• 15 Mart 2018 tarihinde Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcımız Tamer Bilal’in Koray 
isimli bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

• 12 Nisan 2018 tarihinde Üyemiz Erdal 
Erem’in Yaman isimli bir erkek çocuğu dün-
yaya geldi.

• 17 Haziran 2018 tarihinde Üyemiz Ünal 
Zengin’in Elif Duru isimli bir kız çocuğu 
dünyaya geldi.

• 30 Kasım 2018 tarihinde Üyemiz Ahmet 
Çilingir’in Göktuğ isimli bir erkek çocuğu 
dünyaya geldi.

• 21 Aralık 2018 tarihinde Üyemiz Bahar 
Mavili Özdemir’in Deren isimli bir kız çocu-
ğu dünyaya geldi.

• 2 Ağustos 2019 tarihinde Ordu İl Tem-
silciliği Personelimiz Aykut Tıkıç’ın Kübra 
isimli bir kız çocuğu dünyaya geldi. 

Bebeklere ve ailelerine sağlık ve mutlu-
luk dolu uzun yıllar dileriz.

VEFAT
• Üyemiz Osman Müftüoğlu vefat 

etmiştir.
•Üyemiz İlker Kulaksız vefat etmiştir. 
•Üyemiz İsmail Dursun vefat etmiştir. 
•Üyemiz Esad Furkan Büyükçınar vefat 

etmiştir.
•Üyemiz Mustafa Kutlata vefat etmiştir. 
•Üyemiz Emin Sebahattin Baş vefat 

etmiştir.
• Üyemiz Tolga Güçlü vefat etmiştir. 
• Üyemiz Hülya Anakök vefat etmiştir. 

Aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

• 20 Şubat 2018
MUAMMER ÖZDEMİR ANISINA…

ÇOK DEĞERLİ HOCAMIZ, MESLEKTAŞIMIZ, 
MÜCADELE VE YOL ARKADAŞIMIZ SEVGİLİ MU-
AMMER ÖZDEMİR SONSUZLUĞA UĞURLANDI

EMO Samsun Şubemizin 12., 13., 14. Dö-
nem Yönetim Kurullarında çeşitli görevler 
yapan, EMO Genel Merkezi MİSEM, Enerji Ve-
rimliliği Daimi Komisyonları Üyesi, EMO’nun 
düzenlediği Akıllı Şebekler, Ulusal Elektrik 
Tesisat, Rüzgar Enerjisi, ELECO, TMMOB 
Enerji Sempozyumları başta olmak üzere 
pekçok ulusal ve uluslar arası sempozyum 
ve kongrelerde bilim, danışma ve yürütme 
kurulu üyeliği yapan, Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Elekt-
rik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. çok değerli hocamız, 
meslektaşımız, mücadele ve yol arkadaşımız 
sevgili Muammer Özdemir’i kaybettik. Kan-
ser hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi 
gören 53 yaşında hayatını kaybeden Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakül-
tesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Özdemir için 
Mühendislik Fakültesinde tören düzenlen-
di. Tören Sonrasında Samsun`un Teknepınar 
Mahallesinde öğle namazından sonra topra-
ğa verilerek sonsuzluğa uğurlandı.

20 Şubat 2019- Mücadele ve yol arkada-
şımız sevgili Muammer ÖZDEMİR` in aramız-
dan ayrılışının 1. yılında “Muammer ÖZDE-
MİR`i Anma Etkinliği” düzenlendi. Etkinlik 
üyelerimizin, sevgili hocamızın ailesinin ve 
arkadaşlarının konuşmalarıyla başladı. Ar-
dından müzik dinletisi ve Üyemiz Abdullah 
Sezgin’in fotoğraf sergisiyle devam etti. 

“Muammer ÖZDEMİR`i Anma Etkinliği” 
fotoğraf yarışmasına katılan üyelerimize he-
diyeleri ve teşekkür belgeleri verildi.
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3. MALİ DURUM

2018 YILI GELİR - GİDER BÜTÇESİ
GELİRLER 2018 YILI TAHMİNİ GERÇEKLEŞME G.ORANI (%)
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ 75.000,00                 103.786,00         138,381%
HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 80.000,00                 88.345,00           110,431%
YAYIN GELİRLERİ 2.500,00                  465,00                18,600%
SMM HİZMET GELİRLERİ 250.000,00               312.548,00         125,019%
DİĞER GELİRLER 5.000,00                  4.036,84             80,737%
TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 350.000,00               328.878,00         93,965%
TOPLAM 762.500,00              838.058,84         109,909%

GİDERLER 2018 YILI TAHMİNİ GERÇEKLEŞME G.ORANI (%)
YÖNETİM GİDERLERİ 25.000,00                 62.063,60           248,254%
PERSONEL GİDERLERİ 310.000,00               334.551,66         107,920%
İŞLETME GİDERLERİ 35.000,00                 43.281,93           123,663%
HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 35.000,00                 32.699,16           93,426%
YAYIN GİDERLERİ 2.000,00                  -                      0,000%
DİĞER GİDERLER 15.000,00                 11.944,67           79,631%
TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 210.000,00               246.351,40         117,310%
MERKEZ PAYI 130.500,00               142.779,40         109,410%
TOPLAM 762.500,00              873.671,82         114,580%

                        EMO SAMSUN ŞUBESİ
01/01/2018 - 31/12/ 2018 Arası 

2019 YILI GELİR - GİDER BÜTÇESİ
GELİRLER 2019 YILI TAHMİNİ GERÇEKLEŞME G.ORANI (%)
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ 85.000,00                 71.517,00           84,138%
HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 80.000,00                 64.710,00           80,888%
YAYIN GELİRLERİ 2.500,00                  185,00                7,400%
SMM HİZMET GELİRLERİ 287.500,00               355.186,00         123,543%
DİĞER GELİRLER 5.000,00                  223,59                4,472%
TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 402.500,00               360.681,50         89,610%
TOPLAM 862.500,00              852.503,09         98,841%

GİDERLER 2019 YILI TAHMİNİ GERÇEKLEŞME G.ORANI (%)
YÖNETİM GİDERLERİ 28.500,00                 39.353,31           138,082%
PERSONEL GİDERLERİ 350.000,00               372.923,99         106,550%
İŞLETME GİDERLERİ 43.875,00                 44.537,63           101,510%
HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 43.000,00                 25.752,16           59,889%
YAYIN GİDERLERİ 2.500,00                  -                      0,000%
DİĞER GİDERLER 18.000,00                 10.820,15           60,112%
TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 230.000,00               261.248,91         113,586%
MERKEZ PAYI 146.625,00               144.925,53         98,841%
TOPLAM 862.500,00              899.561,68         104,297%

01/01/2019 - 31/12/ 2019 Arası 

                        EMO SAMSUN ŞUBESİ
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2020 - 2021 YILLARI TAHMİNİ GELİR - GİDER BÜTÇESİ
GELİRLER 2020 YILI TAHMİNİ 2021 YILI TAHMİNİ
ÜYE KAYIT VE ÖDENTİLERİ 88.000,00                 96.800,00              
HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 99.000,00                 108.900,00            
YAYIN GELİRLERİ 500,00                     550,00                   
SMM HİZMET GELİRLERİ 398.200,00               438.020,00            
DİĞER GELİRLER 500,00                     550,00                   
TEMSİLCİLİK GELİRLERİ 458.000,00               503.800,00            
TOPLAM 1.044.200,00           1.148.620,00         

GİDERLER 2020 YILI TAHMİNİ 2021 YILI TAHMİNİ
YÖNETİM GİDERLERİ 77.000,00                 84.700,00              
PERSONEL GİDERLERİ 396.436,00               436.079,60            
İŞLETME GİDERLERİ 53.000,00                 58.300,00              
HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 31.250,00                 34.375,00              
YAYIN GİDERLERİ 2.200,00                  2.420,00                
DİĞER GİDERLER 17.400,00                 19.140,00              
TEMSİLCİLİK GİDERLERİ 287.400,00               316.140,00            
MERKEZ PAYI 177.514,00               195.265,40            
TOPLAM 1.042.200,00           1.146.420,00         

EMO SAMSUN ŞUBESİ
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4. İSTATİSTİKSEL BİLGİLER
 4.1.ÜYE BİLGİLERİ

2018 SMM SAYISI
ELEKTRİK1 KV ALTI VE 

ÜSTÜ TESİSLER
ELEKTİK 1 KV ALTI 

TESİSLER ASANSÖR TOPLAM

SAMSUN 52 5 14 71
AMASYA 12 0 1 13
ÇORUM 19 1 3 23
ORDU 19 0 11 30
SİNOP 8 0 1 9

TOPLAM 110 6 30 146

2019 SMM SAYISI
ELEKTRİK1 KV ALTI VE 

ÜSTÜ TESİSLER
ELEKTİK 1 KV ALTI 

TESİSLER ASANSÖR TOPLAM

SAMSUN 52 4 13 69
AMASYA 11 0 1 12
ÇORUM 24 1 3 28
ORDU 22 0 9 31
SİNOP 9 0 1 10

TOPLAM 118 5 27 150
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4.2. İNTERNET VE ELEKTRONİK İLETİŞİM

4.2.1. İNTERNET SAYFASI
http://samsun.emo.org.tr/ adresinde yer alan şube sayfamız sürekli güncellenmekte ve görsel verilerle 

desteklenmektedir.

Yapılan ve yapılacak olan her etkinlik sayfada yer almaktadır. 

4.2.2. E-POSTA – CEP MESAJ
E-posta ile düzenli olarak Genel Merkezimizin ve Şubemizin Basın açıklamaları, duyurular ile çeşitli ku-

rum ve kuruluş haberleri ile çeşitli iş ilanları üyelerimize iletilmiştir. Ayrıca üyeler arası dayanışmayı gerek-
tiren üye bazında önemli olaylar ve gelişmeler (vefat, doğum, evlenme vs gibi.) e-posta ve/veya cep mesaj 
ile üyelerimize duyurulmuştur.

* Bütün üyelerimize EMO tarafından emo.org.tr uzantılı mail adresi verilmiştir. Belirtilen sayı emo.org.tr uzantılı mail adreslerini 
aktif kullanan üye sayılarıdır.

4.3. MESLEKİ DENETİM BİLGİLERİ

OLAN ÜYELER OLMAYAN ÜYELER

e-posta 1
xxxxxxx@xxxxxxx adı.soyadı@emo.org.tr

100
986 49

e-posta 2
xxxxxxx@xxxxxxx adı.soyadı@emo.org.tr

969
99 67

2 0 1 9
SAMSUN AMASYA SINOP ÇORUM ORDU TOPLAM

•Kesin Proje 2653 179 82 158 518 3590
• Tadilat 926 135 62 67 1 1191
• Şantiye 229 30 10 97 0 366
• Abone 19 199 868 905 0 1991
•Asansör 10 12 0 50 0 72
•Jeneratör 21 5 0 3 0 29
•OG Proje 96 40 4 36 12 188
TOPLAM 3954 600 1026 1316 531 7427
•İşletme 
Sorumluluğu 299 48 50 121 50 568

2 0 1 8
SAMSUN AMASYA SİNOP ÇORUM ORDU TOPLAM

•Kesin Proje 3072 226 243 215 1404 5160
• Tadilat 516 52 30 29 173 800
• Şantiye 225 12 10 71 10 328
• Abone 170 129 740 725 5 1769
•Asansör 90 0 1 238 0 329
•Jeneratör 27 7 3 3 3 43
•OG Proje 120 16 3 62 20 221
TOPLAM 4220 442 1030 1343 1615 8650
•İşletme 
Sorumluluğu 280 59 65 158 73 635
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4.4. TEST ÖLÇÜM HİZMETLERİ

Gelen talepler doğrultusunda görevlendirilmekte olan yetki belgeli üyelerimiz tarafından test ve ölçüm-
leri yapılmaktadır. 2018 yılı içinde 28 ve 2019 yılı içinde 13 test ve ölçüm yapılmıştır.

4.5. DİĞER İSTATİSTİK BİLGİLER

5.1. BASIN AÇIKLAMALARI

ÜLKEMİZ SAYAÇ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNECEK!  (EK.1)
12 OCAK 2018 

İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ KATLİAMLARINI DURDURALIM! (EK.2)

3 MART 2018

İSRAİLİN FİLİSTİN`DE YAPTIĞI KATLİAMI KINIYORUZ (KESK - TMMOB - TTB - DİSK)

15 MAYIS 2018

SAHİL YOLU PROJESİ (EK.3)

25 MAYIS 2018

ELEKTRİĞE BAŞKANLIK ZAMMI GELDİ (EK.4)

2 AĞUSTOS 2018

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ (EK.5)

19 EYLÜL 2018

SİNOP NÜKLEER GÜÇ SANTRALI

25 EYLÜL 2018

SANAYİYE 1 AYDA REKOR ZAM GELDİ: YÜZDE 18 (EK.6)

01 EKİM 2018

ANKARA KATLİAMININ 3. YILDÖNÜMÜ (TMMOB, KESK, TTB, DİSK )

10 EKİM 2018

KRİZE KARŞI EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

24 KASIM 2018

YÜZDE 10 İNDİRİM KARARININ PERDE ARKASINDA, DAĞITIM ŞİRKETLERİNE ÇİFTE KIYAK YAPILDIĞI ORTAYA 
ÇIKTI (EK.7)

8 OCAK 2019

ELEKTRİK KAYNAKLI YANGINLAR ÖNLENEBİLİR (EK.8)

13 ŞUBAT 2019 

GÜVENLİ VE GÜVENCELİ ÇALIŞMA İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ! (EK.9)

2 MART 2019

UCUZ, HIZLI, KOTASIZ, SANSÜRSÜZ İNTERNET İSTİYORUZ (EK.10)

7 MART 2019

Emekli Üye Sayısı 47
Yeni Üye Sayısı 202
Öğrenci Üye Sayısı 343



17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

46

HALKIMIZ ELEKTRİK FATURALARINI ÖDEYEMEZ HALE GELMİŞTİR (EK.11)

25 MART 2019

SOMA FACİASI YILDÖNÜMÜ - İŞÇİLER MEZARDA, SORUMLULAR DIŞARIDA ADALET İSTİYORUZ! (DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB)

13 MAYIS 2019

SEÇİMDEN SONRA BAŞLAYAN ZAM YAĞMURU, ELEKTRİK ZAMMIYLA SELE DÖNÜŞTÜ! (EK.12)

2 TEMMUZ 2019

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU - EPDK SADECE ŞİRKETLERİN ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN Mİ KURULDU? 
(EK.13)

25 TEMMUZ 2019

40. YILINDA 19 EYLÜL 1979 İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ

 VE TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ (EK.14)

19 EYLÜL 2019

SAMSUN ÇARŞAMBA BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALI 

 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SAMSUN ŞUBESİ ÖN RAPORU (EK.15)

1 EKİM 2019

HASAN UZUNLAR BASIN AÇIKLAMASI (EK.16)

14 KASIM 2019

TERMİK SANTRALDE KİRLİ OYUNA GELME! (EK.17)

9 ARALIK 2019

BASIN AÇIKLAMALARI

 BIRAKIN DOĞA YAŞASIN, HALKIMIZ DOĞALLIĞI YAŞASIN (EK.18)

2 MART 2018

SİNOP NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYOR MİTİNGİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YASAKLANDI! (EK.19)

20 NİSAN 2018

73 YILDIR DİNMEYEN ACI: HİROŞİMA! (EK.20)

6 AĞUSTOS 2018

BU BİR İKLİM FELAKETİDİR (EK.21)

10 AĞUSTOS 2018

SAMÇEP’TEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE ŞİRKETLERİN DEĞİL HALKIN ÇIKARLARINI KORUMA ÇAĞRISI (EK.22)

6 ARALIK 2018 

KIZILIRMAK DELTASI YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASINDA YABAN ÖRDEKLERİNİN KAÇAK AVLANMA İLE 
KATLEDİLMESİ

30 ARALIK 2018

BÜLENT ŞIK YALNIZ DEĞİLDİR

4 OCAK 2019

PLASTİK TORBANIN ARTIK PARAYLA SATILMASI TEK BAŞINA YETERLİ Mİ? KİME, NE YARAR SAĞLIYOR? (EK.23)

21 OCAK 2019

TARIM ALANLARIMIZI YOK ETMEKTEN VAZ GEÇİN! AÇLIK KAPIDA! 

7 ŞUBAT 2019
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ADALET MAHALLESİNDE ÇAMLIK ALANIN KORUNMASI İÇİN MAHALLE SAKİNLERİNCE TOPLANAN İMZALAR 
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TESLİM EDİLDİ (EK.24)

27 ŞUBAT 2019

TBMM’DE HALKIN İZLEMESİNE AÇIK NÜKLEER ENERJİ KOMİSYONU KURULSUN, NÜKLEER DÜZENLEME KURULU 
(NDK) KAPATILSIN, NÜKLEER SANTRAL PROJELERİ İPTAL EDİLSİN!

28 ŞUBAT 2019

MECLİSTEN JET HIZIYLA NÜKLEER MEVZUAT (EK.25)

1 MART 2019

NÜKLEER MEVZUATIMIZLA BİNDİK BİR ALAMETE, GİDİYORUZ KIYAMETE (EK.26)

11 MART 2019

NÜKLEERİN TEMELİ ÇÖKTÜ (EK.27)

8 MAYIS 2019 

FİNİKE’DE KATLEDİLEN YAŞAM SAVUNUCULARI 

 BÜYÜKNOHUTÇU ÇİFTİNİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ (EK.28)

10 MAYIS 2019

UYAN TÜRKİYE!

 BUGÜN UYANMAZSAN, BİR GÜN NÜKLEER RADYASYONUN ÖLDÜRÜCÜ ETKİSİ ALTINDA UYANABİLİRSİN! (EK.29)

15 MAYIS 2019

SAMSUN SAHİLLERİNDE DENİZ ALARM VERİYOR (EK.30)

28 MAYIS 2019

DOĞANIN TALANINA, YAĞMASINA, KİRLETİLMESİNE KARŞI GELİN ‘BİRLİK’TE DİRENELİM! (EK.31)

1 HAZİRAN 2019

HASANKEYF’İME DOKUNMA, KEYFİMİ KAÇIRMA 

07 HAZİRAN 2019

KENT KONSEYLERİ ETKİN BİÇİMDE HAYATA GEÇİRİLSİN, EKOLOJİK DENGELERİ GÖZETEN ANLAYIŞLA YÖNETİLSİN  

13 HAZİRAN 2019

ARAKLI SEL FELAKETİ - RANT ODAKLI İMAR VE ENERJİ POLİTİKALARI FELAKETİMİZ OLMAYA DEVAM EDİYOR! 

18 HAZİRAN 2019

HER YIL YAŞANAN FELAKETLERDEN GEREKLİ DERSLER ALINMIYOR. TERME SU TAŞKINI VE SEL OLAYI 

25 HAZİRAN 2019

 SAMSUN TERME İLÇESİ SEL RAPORU (EK.32)

28 HAZİRAN 2019

SİNOP VE AKKUYU NÜKLEER SANTRAL PROJELERİ DERHAL İPTAL EDİLSİN 

01 TEMMUZ 2019

2 TEMMUZ 1993 SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ  

02 TEMMUZ 2019

SU ZAMMI GERİ ALINSIN  

12 TEMMUZ 2019

SASKİ SAMSUN HALKI İLE ALAY EDİYOR  

05 AĞUSTOS 2019
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HİROŞİMA VE NAGAZAKİ’YE ATOM BOMBASI ATILMASININ 74. YILDÖNÜMÜNDE NÜKLEER SİLAHLANMAYA VE 
NÜKLEER SANTRALLARA KARŞI HALKIMIZI MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ! (EK.33)

6 AĞUSTOS 2019

SASKİ SAMSUN HALKININ SAĞLIĞINI RİSKE SOKUYOR 

26 AĞUSTOS 2019

ÇARŞAMBA OVASI NİTELİKLİ TARIM ALANIDIR, KİRLETİLEMEZ 

20 EYLÜL 2019

GAZİ DEVLET HASTANESİ AĞAÇLARA KIYMAYIN  

06 EKİM 2019

ÇARŞAMBA BES ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİDİR  

12 EKİM 2019

ÇARŞAMBA BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ  

14 EKİM 2019

BELEDİYEYİ BÖYLE Mİ YÖNETİYORSUNUZ SAYIN BAŞKAN  

15 EKİM 2019

BİLİME KARŞI REFERANDUM YAPILMAZ. NE OLURSA OLSUN BU TESİS ÇARŞAMBA OVASI’NA KURULMAMALIDIR 

28 EKİM 2019

İBRAHİM ERTÜRK’E YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ

02 KASIM 2019

5.2. ELEKTRONİK ORTAM
TMMOB ve EMO Genel Merkez basına açıklamaları ve Şubemizin basın açıklamaları, Çeşitli kurum ve ku-

ruluş haberleri, Şubemiz etkinliklerinin tümü, Önemli üye haberleri,
Elektronik ortamda (e-posta, Kısa Mesaj Servisi) Üyelere ve ilgili görülen kurum ve kuruluşlara duyurul-

muştur.
Ayrıca http://emo.org.tr altında yer alan şube web sayfamız, (http://samsun.emo.org.tr) Odamızın, 

Şubemizin, TMMOB’nin, Ülkemizin ve üyelerimizin gündemiyle eş zamanlı olarak güncellenmektedir

5.3. BASINDA EMO

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

miştir.
Radyo ve TV Yayınları:
Yerel Medyanın EMO politikaları doğrultusunda sesimizi ve etkinliklerimizi duyurması konusunda çalışma-

lar yapılmıştır.

6. EKLER

6.1. ÖNEMLİ YAZIŞMALAR
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Sayı   : Sam-KUR03-116                                                          Tarih:08.02.2017  
Konu :YG.ĠġLETME SORUMLULUĞU HK.  
 
 
ÇALIK YEDAġ ĠL KOORDĠNATÖRLÜĞÜNE 
SAMSUN 

30.10.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik 
Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmenliğinin 60. maddesi uyarınca tüm yüksek gerilimli kuvvetli 
akım tesislerinde sorumlu elektrik mühendisi bulunması ve ayrıca 18.03.2004 tarih ve 25406 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri 
ĠĢletme Sorumluluğu Yönetmeliği’nin 6. maddesi uyarınca; iĢletme sorumluluğu üstlenecek 
mühendislerin EMO tarafından verilen “Elektrik YG Tesisleri ĠĢletme Sorumluluğu Yetki 
Belgesi” belgesine sahip olmaları ve iĢletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalıĢmaları 
gerekmektedir. 

Ancak iĢletmelerde yeterli yada bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda 
iĢletme sorumluluğu hizmeti EMO tarafından verilen 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Elektrik Serbest 
MüĢavir Mühendis (SMM) Belgesi ve YG Tesislerinde ĠĢletme Sorumluluğu Yetki Belgesine 
sahip mühendisler tarafından EMO onaylı sözleĢme ile de üstlenilebilmektedir. 

Buna göre özel trafolu YG abonelerinin bünyelerinde çalıĢan; yıllık onayları yapılmıĢ, 
geçerlilik süresi devam eden YG Tesislerinde ĠĢletme Sorumluluğu Yetki Belgesine sahip 
elektrik mühendisi veya 2017 yılı 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Elektrik Serbest MüĢavir Mühendis 
(SMM) belgesine sahip serbest çalıĢan bir elektrik mühendisi ile trafo sahibi (veya sahipleri) 
arasında yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere “YG Tesislerinde ĠĢletme Sorumluluğu Hizmet 
SözleĢmesi” imzalanması gerekmektedir. 

Belirtilen nedenlerle ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyet alanınız içerisindeki 
yüksek gerilim abonesi trafolu firmalarda EMO tarafından onaylanmıĢ iĢletme sorumluluğu 
hizmet sözleĢmelerinin bulunması gerekmektedir.  

Yukarıda bahsedilen konu ile ilgili olarak özel trafolu müĢterilerinize bilgilendirme yaparak 
durumdan haberdar olmalarını sağlamanız konusunda gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

 

 

Yönetim Kurulu Adına 
      Mehmet Özdağ 
Yönetim Kurulu BaĢkanı 
 
 

 

E
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09/04/2018 
Sayı   : Sam-KUR02-239     
Konu : Eğitim  hk.  
 
 
 
 
T.C. 
SAMSUN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 
Ġtfaiye Dairesi BaĢkanlığı 
SAMSUN 
 
 

Ġlgi:19.02.2018 tarih ve 71383826-953.09.03/1712012-88 sayılı yazınız 

 

 

Ġlgi yazınızda tarafımızdan talep ettiğiniz “Elektrikten Kaynaklı Yangınlar ve ÇıkıĢ 
Nedenlerinin Tespitinin Yapılması” konulu eğitim çalıĢmasının hazırlıklarını bitirmiĢ 
bulunmaktayız. Eğitim ile ilgili kurumunuzun talep ettiği tarihte 2 saat süreli bir eğitim 
verebileceğimizi saygılarımızla arz/rica ederiz. 

 

 

 

Yönetim Kurulu Adına 
     Mehmet Özdağ 
Yönetim Kurulu BaĢkanı 
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Sayı   : Sam-KUR03-556                                                          Tarih:17.12.2019  
Konu :YG.ĠġLETME SORUMLULUĞU HK.  
 
 
TEDAġ  
YEġĠLIRMAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 
SAMSUN 

30.10.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik 
Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmenliğinin 60. maddesi uyarınca tüm yüksek gerilimli kuvvetli 
akım tesislerinde sorumlu elektrik mühendisi bulunması ve ayrıca 18.03.2004 tarih ve 25406 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri 
ĠĢletme Sorumluluğu Yönetmeliği’nin 6. maddesi uyarınca; iĢletme sorumluluğu üstlenecek 
mühendislerin EMO tarafından verilen “Elektrik YG Tesisleri ĠĢletme Sorumluluğu Yetki 
Belgesi” belgesine sahip olmaları ve iĢletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalıĢmaları 
gerekmektedir. 

Ancak iĢletmelerde yeterli yada bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda 
iĢletme sorumluluğu hizmeti EMO tarafından verilen 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Elektrik Serbest 
MüĢavir Mühendis (SMM) Belgesi ve YG Tesislerinde ĠĢletme Sorumluluğu Yetki Belgesine 
sahip mühendisler tarafından EMO onaylı sözleĢme ile de üstlenilebilmektedir. 

Buna göre GES projelerinde YG abonelerinin bünyelerinde çalıĢan; yıllık onayları yapılmıĢ, 
geçerlilik süresi devam eden YG Tesislerinde ĠĢletme Sorumluluğu Yetki Belgesine sahip 
elektrik mühendisi veya 2020 yılı 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Elektrik Serbest MüĢavir Mühendis 
(SMM) belgesine sahip serbest çalıĢan bir elektrik mühendisi ile trafo sahibi (veya sahipleri) 
arasında yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere “YG Tesislerinde ĠĢletme Sorumluluğu Hizmet 
SözleĢmesi” imzalanması gerekmektedir. 

Belirtilen nedenlerle ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyet alanınız içerisindeki GES 
abonesi trafolu firmalarda EMO tarafından onaylanmıĢ iĢletme sorumluluğu hizmet 
sözleĢmelerinin bulunması gerekmektedir.  

Yukarıda bahsedilen konu ile ilgili olarak özellikle GES kabullerinde iĢletmenin Y.G.ĠĢletme 
Sorumlusu ve yapılan sözleĢme ve Tescil belgesinin istenmesi  hususunda gereğini 
saygılarımızla arz ederiz. 

 

 

Yönetim Kurulu Adına 
        Tarık Tarhan 
Yönetim Kurulu BaĢkanı 
 
 

 

E
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EK.1 
 
Ülkemiz sayaç çöplüğüne dönecek! 
Kayıp kaçağı vatandaĢa ödetme derdindeler. 
Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle bir basın açıklaması yapan EMO ( Elektrik 
Mühendisleri Odası) Samsun ġube BaĢkanı Mehmet Özdağ, Ulusal Enerji Verimliliği 
Eylem Planı 2017 -2023 Ġle ülkemizin sayaç çöplüğüne dönüĢeceğini ve kayıp kaçak 
bedelinin vatandaĢa ödettirilmeye devam edileceğini söyledi.  
 
Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliğinde Çok Geride Kaldık   
Enerji Tasarrufu Haftası dünyada her yıl Ocak aylarının ikinci haftası, ülkemizde ise 
bu yıl 11-18 Ocak tarihleri olarak kabul ediliyor.  
Ülkemiz petrolde %90, doğalgazda %98 olmak üzere birincil enerji kaynakları 
bazında 2017 yılı rakamlarına göre toplamda %76 oranında dıĢa bağımlı bir ülkedir.  
Elektrik enerjisi üretimi bakımından 2017 yılı ithal kaynak kullanım oranı %57 
düzeyinde gerçekleĢmiĢ bulunmaktadır. DıĢ Ticaret açığımızın halen çok önemli bir 
kısmı (2017 yılı, yaklaĢık 36 Milyar USD) fosil yakıt ithalatından kaynaklanmaktadır. 
Enerji verimliliği politikaları; bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma ile 
doğrudan iliĢkili olması, diğer taraftan çevrenin korunması ve toplam sera gazı 
salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle tüm sektörleri yatay kesen ve 
herkesin sorumlu olduğu bir konudur. 
Türkiye enerjisini kötü kullanan bir ülkedir. 
Elektrik kayıp kaçakları, enerji yoğunluğu ve kiĢi baĢına düĢen enerji üretimi gibi 
kriterlere bakıldığında açıkça belirtmek gerekir ki Türkiye; yenilenebilir kaynaklarını 
yeterince kullanmayan, ürettiği enerjiyi de kötü kullanan bir ülkedir. Bu yüzden de 
enerji verimliliği/tasarrufu potansiyeli çok yüksektir. 
Ancak AKP hükümetlerince son15 yılda enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda 
yasa, yönetmelik, eylem planı, strateji belgesi gibi pek çok belge yayınlamıĢ, hedefler 
konulmuĢ ancak bunların hiç biri bırakın gerçekleĢtirilmeyi, yanına bile 
yaklaĢılamamıĢtır.  
Çünkü hazırlanan belgeler, halkın, sanayimizin ihtiyacını karĢılamaktan uzak, ilgili 
meslek odalarının ve akademik çevrelerin ortak aklıyla hazırlanmamıĢ, kamusal bakıĢ 
açısından yoksun, belli Ģirket çıkarlarına odaklanmıĢ belgeler olarak değer 
kazanamamıĢlarıdır.   
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017 -2023! 
En son 02 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 belgesi de kendisinden öncekiler gibi 
ülkemizin gerçek anlamda enerji tasarrufu potansiyelini ve enerji verimliliğinde olması 
gereken konumu yakalamaktan uzak görünmektedir. 
Elektrik enerjisi açısından enerji verimliliği adına alınması gereken önlemlerin 
baĢında üretim, iletim ve dağıtımdaki kayıpların önlenmesi gelmektedir.  Kayıp kaçak 
oranlarının zaman zaman dağıtım Ģirketleri lehine revize edildiği bilinmektedir. Ayrıca 
dağıtım Ģebekelerindeki teknik kayıpların azaltılması için zorunlu periyodik bakım 

6.2. BASIN AÇIKLAMASI METİNLERİ
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faaliyetlerinin de yine dağıtım Ģirketleri tarafından yaptırılması denetlenerek, kamu 
kaynakları ile yaptırılan yeni yatırımların en aza indirilmesi de en önemli tasarruf 
konularından biridir. 
Bu belge ile elektrik dağıtım Ģirketlerinin kayıp kaçak oranlarının iyileĢtirilmesi için 
gerekli önlemlerin alınması, Ģirketlere karĢı etkin yaptırımların yapılması yerine kayıp 
kaçak oranlarının yüksekliği gerekçe gösterilerek nükleer santralların ve kömürlü 
termik santralların önünün açılması söz konusudur. 
Yine bu belge ile elektrik dağıtım Ģebekesinde akıllı sayaçların kullanıldığı geliĢmiĢ 
ölçüm altyapısı (GÖA) uygulamaları ile abonelere takılan ekonomik ömrünü henüz 
doldurmamıĢ elektronik sayaçların değiĢtirilmesi ile ülkemizin elektronik sayaç 
çöplüğü olmasının yanı sıra ilgili yatırımların tarifeler üzerinden abonelere yani 
vatandaĢa yansıtılması söz konusudur.  
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 belgesi; enerji dağıtım (elektrik, 
doğalgaz) firmalarının yeni enerji yatırımı yerine enerji verimliliğine yatırım 
yapmalarını özendirecek, zorlayacak tedbirlerin olmadığı, ölçme değerlendirme 
ve doğrulama mekanizmalarının belirlenmediği, dolayısıyla sayısal hedeflerden 
yoksun bir plan durumundadır. Bu haliyle kendisinden öncekiler gibi ülkemizin 
enerji tasarrufu potansiyelini ve verimliliğini değerlendirmekten uzak görünmektedir. 
EMO Samsun ġubesi olarak ilk ve ortaokullarda enerji tasarrufu konferansları 
veriyoruz. 
Ülkemizde de bu konuda meslek odası olarak sadece yılın bir haftasında değil 
hayatımızın her anında tüm kaynakları verimli ve tasarruflu kullanma bilincinin 
oluĢturulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda Samsun‟da 6 
okulumuzda Enerji Verimliliği Konferans Programı düzenliyoruz. 

10 Ocak 2018 ÇarĢamba Saat: 13.30 ÇarĢamba A Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu  

12 Ocak 2018 Cuma Saat: 10.00 Kubilay Ġlk Okulu,  

12 Ocak 2018 Cuma Saat: 14.00 Gülsüm Sami Kefeli Orta Okulu  

15 Ocak 2018 Pazartesi Saat: 10.00 Asarcık Anadolu Lisesi  

16 Ocak 2018 Salı  Saat: 10.30 Alparslan Ġlkokulu  

17 Ocak 2018 ÇarĢamba Saat: 10.30 Malazgirt Ġlkokulu  

18 Ocak 2018 PerĢembe Saat: 14.00 Alaçam Osman Tural Ġmam Hatip Ortaokulu  

Kısıtlı olan dünya kaynaklarının en verimli Ģekilde kullanılması için, ekolojik dengenin 
korunması için, maddi olarak bireysel ve toplumsal kazanım yaratmak için her alanda 
verimli yaĢayan ve tasarruf bilincini bir kültür olarak yaĢantımıza sokan bir toplum 
yaratma noktasında sorumluluğumuz olduğu bilinciyle çalıĢmalarımızı sürdüreceğiz. 

Saygılarımızla. 

11 Ocak 2018 

EMO Samsun ġube  

17. Dönem Yönetim Kurulu 
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EK.2 
 
 
   

 

 
Ġġ CĠNAYETLERĠNĠ VE ĠġÇĠ KATLĠAMLARINI DURDURALIM! 

Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaĢlar 
3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden facialarından biri olan ve 263 madencinin 
yaĢamını yitirdiği 1992 Kozlu Maden Faciasının yıldönümüdür. TMMOB olarak bizler, 
ülkemizdeki iĢ cinayetlerine dikkat çekebilmek, iĢçi sağlığının ve iĢ güvenliğinin 
önemini vurgulamak için Kozlu Faciası‟nın yıldönümünü ĠĢ Cinayetlerine KarĢı 
Mücadele Günü olarak belirledik ve 2013 yılından bu yana her 3 Mart‟ta meydanlara 
çıkıyoruz.  

Acımasız sömürü koĢulları, güvenliksiz çalıĢma ortamı, alınmayan tedbirler, 
uyulmayan kurallar ve uygulanmayan denetimler nedeniyle iĢ baĢındayken hayatını 
kaybeden tüm emekçilerin anıları önünde saygıyla eğiliyor, ailelerine bir kez daha 
baĢ sağlığı diliyoruz. 

Ülkemizde çalıĢma yaĢamında yaĢanan ölümler uzun zamandan beri sistematik bir 
hal almıĢtır. Bu yüzden yaĢanan ölümler kamuoyu tarafından kaza değil, cinayet 
olarak adlandırılmaktadır. Bu cinayetin failleri, kâr hırsını can güvenliğinin önünde 
tutanlardır. Bu durumu görmezden gelen, gerekli denetimleri yapmayan, sorumluları 
hak ettikleri biçimde cezalandırmayanlar da iĢ cinayetlerinin müĢterek failleridir. 

Basına yansıyan rakamlara göre geçtiğimiz yıl ülkemizde en az 2006 kiĢi, iĢyerlerinde 
çalıĢırken hayatını kaybetmiĢtir. Yani ülkemizde her 4 saatte bir emekçi, evine ekmek 
götürebilme gayretinin bedelini hayatıyla ödemektedir. Daha ucuza, daha çok ve 
daha hızlı üretim yapabilmek için kimileri tersanede, kimileri inĢaatta, kimileri 
boyahanede, kimileri madende, kimileri tarla yolunda, kimisi yüksek gerilim hattında 
can vermektedir. 

Değerli ArkadaĢlar, 
ĠĢ cinayetlerinin her yıl artması, ülkemizde insan hayatına verilen önemin giderek 
düĢtüğünü gösterdiği kadar, iĢ sağlığı ve güvenliği alanına iliĢkin yasal mevzuatın ve 
denetimlerin yetersizliğini de gözler önüne sermektedir. 

ĠĢ cinayetlerini önlemek için atılması gereken ilk adım, iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği 
konusuna kamusal bir anlayıĢla yaklaĢmaktır. BaĢta, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve 6331 
sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere bu alana iliĢkin tüm yasalar, 
kamusal bir bakıĢ açısıyla yeniden düzenlenmelidir. 

Her Ģeyden önce emekçilerin gelecek kaygısı hissetmeyeceği, güvenli bir çalıĢma 
iliĢkisi yaratılmalıdır. Bunun için de ĠĢ Kanunu‟nda yer alan “telafi çalıĢması”, 
“denkleĢtirme”, “çağrı üzerine çalıĢma”, “kısmi süreli çalıĢma”, “asıl iĢveren-alt 

SAMSUN 
İL KOORDİNASYON KURULU 
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iĢveren iliĢkisi”, “geçici iĢ iliĢkisi” gibi esnek ve kuralsız çalıĢma hükümleri derhal 
kaldırılmalıdır. 

ÇalıĢma yaĢamını esnekleĢtiren, iĢ güvencesini ortadan kaldıran, iĢverenin iĢçiye 
karĢı sorumluluklarını hafifleten, iĢ-iĢveren iliĢkisini dolaylı hale getiren her türden 
yasal düzenleme iptal edilmelidir. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılması 
önündeki her türden yasal ve fiili engel kaldırılarak iĢçilerin kendilerini örgütlü ve 
güvende hissetmesi sağlanmalıdır. 

Değerli ArkadaĢlar, 
ĠĢçi sağlığının korunması ve iĢ güvenliğinin sağlanması devletin ve iĢverenin 
sorumluluğundadır. Ne var ki, devlet kurumları da, iĢverenler de, konuya bu 
sorumlulukla yaklaĢmamaktadır. 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu‟na rağmen iĢ cinayetlerinin her geçen yıl artması, Soma‟da, 
Ermenek‟te, Elbistan‟da, ġirvan‟da, ġırnak‟ta, 3. Havalimanı‟nda birbiri ardına 
yaĢanan iĢ facialarının nedeni devletin ve iĢverenin bu sorumsuz tutumudur. 

Eksiklikleriyle yasalaĢan 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, zaman içinde 
yapılan değiĢikliklerle tamamen iĢlevsiz hale getirilmiĢtir. Kanun, TMMOB ve TTB 
baĢta olmak üzere meslek örgütlerinin katkı ve önerileriyle, kamusal bir bakıĢ açısıyla 
yeniden düzenlenmelidir. 

Bu düzenlemeyle birlikte; 

 ĠĢyerlerine verilecek iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti 
olarak ele alınmalı, iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği ticari kuruluĢların kâr alanı 
olmaktan çıkartılmalıdır. 

 ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği alanına iliĢkin düzenleme ve denetimler ÇalıĢma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, 
sendikalar, TTB ve TMMOB‟den oluĢan idari ve mali yönden bağımsız bir 
enstitü tarafından yerine getirilmelidir. ÇalıĢma yaĢamına iliĢkin tüm 
düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaĢtırılmalıdır. 

 ĠĢyerlerinde iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği alanında görev verilen mühendis ve 
mimarların iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliğinin sağlanması konusundaki görevlerinin 
bir danıĢmanlık hizmeti olduğu kabullenilmeli ve asıl sorumluluğun devlet ve 
iĢverende olduğu bilinci yerleĢtirilmelidir. 

Bizler TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, insan yaĢamının 
her Ģeyden önce geldiğini vurgulamaya devam edeceğiz. ĠĢverenin kar hırsının, 
siyasi iktidarın politik önceliklerinin emekçilerin hayatlarını çalmasına izin 
vermeyeceğiz. Bu anlayıĢla, devlet ve iĢvereni iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği konusunda 
sorumlu davranmaya, tüm kamuoyunu da iĢ cinayetlerine karĢı duyarlı olmaya davet 
ediyoruz. 

3 Mart 2018 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Samsun Ġl Koordinasyon Kurulu 
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EK.3 
 

BASINA VE KAMUOYNA 

Değerli basın mensupları 

Bölgemizin ve ülkemizin en anlamlı kentlerinden birinde yaĢamaktayız. Gerek 
bulunduğu coğrafi koĢullar, gerek iklimi gerek tarihi geçmiĢi, gerekse stratejik konumu 
itibari ile Samsun oldukça iyi koĢullara sahip olmuĢtur. 

Ancak geçen zaman içinde kenti yönetenlerin uyguladıkları akla, bilime, planlama ve 
Ģehircilik ilkelerine uymayan, kentin doğal, kültürel değerlerini hiçe sayan politikalar, 
kentin sahip olduğu değerlerden hızla uzaklaĢmasına sebep olmuĢtur. 

Son 20 yılda Samsun kenti, içinde barındırdığı yoğun yapılaĢma, beraberinde gelen 
trafik sorunu, otopark sorunu ve yaĢam alanlarının vazgeçilmezi olan aktif yeĢil alan 
sorunu ile adeta kaderine terkedilmiĢ, Kent merkezlerinde insanımıza, sadece 
mezarlıklarda var olan yeĢil alanlar bırakılmıĢ, insanımıza yeĢil alan, ölüm halinde 
mezarlıkta layık görülmüĢtür.  

Dolgu alanlarında oluĢturulan yeĢil alanlar kent peyzajına olumlu katkılar sağlamakla 
birlikte, yaĢam alanlarına uzaklığı, aktif kullanımlarını kısıtlamakta olup günlük 
kullanımlar için uygun mesafede değildir. 

Kentte son yıllarda yapılan kamu binalarının yer seçimlerinde merkezi siyasetin 
yanlıĢ yönlendirme ve dayatmalarının Belediye yetkilileri ve meclisleri tarafından 
önüne geçilememiĢ,  Emniyet Müdürlüğü, SGK,  Atakum Yüzme Havuzu, Batıpark 
Olimpik tesisleri gibi büyük kamu yapıları Planlama ve Ģehircilik ilkelerine aykırı 
olarak uygun olmayan alanlara inĢa edilmiĢlerdir.  

Kentin içinde bulunduğu yoğun yapılaĢma  ve beraberinde getirdiği altyapı, ulaĢım, 
otopark gerçeği göz ardı edilerek, BüyükĢehir belediyesine ait kent boĢlukları, ranta 
dayalı imar hakları ile donatılarak parklar, belediye hizmet alanları, Pazar yeri ve 
otopark alanları  Ticaret, Ticaret ve Sağlık tesisi, AVM alanlarına çevrilmiĢ, gerekçe 
olarak da yapılmıĢ olan yatırımlara ait borçların finansmanı gösterilmiĢtir. 

Kentin değerlerini satmak suretiyle kentin ve kentlinin geleceğini karartacak 
uygulamalar yatırım için gerekçe gösterilemez. 

Bütün bu olumsuzluklar yetmezmiĢ gibi 30 haziran 2014 yerel seçimlerinin hemen 
ardından Samsun BüyükĢehir Belediyesi Tarafından, Yerel belediyelere de haber 
vermeksizin, kıyı tahribatı gerekçe gösterilerek, hiçbir idari karar olmaksızın, herhangi 
bir plana dayalı olmayan, tamamen hukuka aykırı olarak  Atakum-Kurupelit , 19 
Mayıs Ġlçesi arası SAHĠL YOLU DÜZENLEME ÇALIġMALARI   baĢlatılmıĢ, büyük 
Bilbordlarla reklamı yapılmıĢ,  20 gün gibi kısa bir sürede, büyük bir bölümü kıyı 
kenar çizgisi içerisinde bulunan, kumsalda ve yer yer deniz üzerinde kaya dolgular 
yapılmak suretiyle sahil doldurulmuĢ ve çevre katliamı yapılmıĢtır. 

Anayasal kuruluĢ olan ve kamu yararına hizmet üretmek görevleri arasında sayılan 
TMMOB ye bağlı odalar olarak duruma tepki gösterilerek, bu hukuk dıĢı çevre 
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katliamının derhal durdurulması, kıyı kanunlarına aykırı olan SAHĠL YOLU 
DÜZENLEME ÇALIġMALARINDAN DERHAL VAZGEÇĠLMESĠ istenmiĢtir. 

Samsun BüyükĢehir Belediyesi yapılan çalıĢmalar hususunda ülkemizin en yetkin 
kurumu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Meslek odalarının 
uyarılarını adeta yok sayarak, yaptığı sahil yolunu kamufle edebilmek için 
bilbordlarda sadece SAHĠL YOLO ÇALIġMALARI cümlesinden YOLU ibaresinin 
üzerini boyatmak suretiyle, çalıĢmaların SAHĠL DÜZENLEME ÇALIġMALARI olduğu 
algısını yaratmaya çalıĢmıĢtır. 

Yapılan çalıĢmalarla ilgili olarak ilgili belediye baĢkanları hakkında savcılığa suç 
duyurusunda bulunulmuĢ, benzeri çevre katliamlarının hukuksuz bie zeminde 
yürütülmesini yadırgamayan ve hukuku kendi önünde engel kabul eden AKP 
hükümeti, soruĢturma izni vermemiĢtir. 

Kamuoyunda yarattığı tepkiler karĢısında  Samsun BüyükĢehir belediyesi, uygulama 
alanına ait acele, 1/5000 nazım plan ve 1/1000 uygulama imar planı hazırlatmıĢ, 
planlara yaptığımız itirazlar meclis komisyonlarında görüĢülürken yaptığımız itiraz 
konuĢmamızda, meclis iradesinin yapılmakta olan hukuksuz bir çevre katliamının 
onaylatılması doğrultusunda kullanılmasının doğru olmadığını ifade etmeye çalıĢsak 
da, kent için bu kadar önem  arz eden bir plan hiç tartıĢılmadan bazı muhalefet 
üyelerinin karĢı oyu ile hem komisyondan hem de meclisten jet hızı ile 15/05/2016 
tarihinde geçirilmiĢtir. Meclis her zaman olduğu gibi halkın iradesini yansıtacak tavır 
yerine tek karar vericilerin ben yaptım oldu yönündeki keyfi iradesi yönünde tavır 
koymuĢtur. 

Bu kararına TMMOB ye bağlı Odalardan Mimarlar Odası, ĠnĢaat Mühendisleri Odası 
ve Elektrik Mühendisleri Odası olarak Samsun Ġdare Mahkemesinde dava açtık.  

Samsun 2. Ġdare mahkemesinde görülen davada bilirkiĢilerin verdiği raporda kısaca 

-GeliĢtirilen imar planı kararlarının kamu yararı taĢıdığı 

-Özel hukuk kurallarına riayet edilerek hazırlandığı 

-Dava konusu alanın kent merkezinden baĢlayarak Ģehrin batı yönünde kıyı 
düzenlemelerinin bir devamı niteliğinde projelendirildiğinin anlaĢıldığı 

-20 m. En kesitindeki yolun yaya yolu olduğunun anlaĢıldığı 

-Kıyıda yapılan dolguların yer yer sahilde çirkin görüntü oluĢturduğu, bu dolgunun 
sahil yolu yapmaktan ziyade, denizin aĢındırmasının ve özel mülklere zararın 
önlenmesi olduğu 

-Bütün bu tespitler ıĢığında dava konusu plan değiĢiklerinin  Ġmar ve Kıyı Mevzuatına, 
planlama ve Ģehircilik ilkelerine, kamu yararına ve çevresel değerlerin korunmasına 
iliĢkin yaklaĢımlara uygun ve uyarlı olduğu görüĢ ve kanaatine varılmıĢtır. 

Denilmek suretiyle görüĢ oluĢturulmuĢ ve bu görüĢler doğrultusunda mahkeme 
yapılan planda hukuka aykırılık bulunmamaktadır doğrultusunda hüküm vermiĢtir. 

Verilen kararı hukuka uygun bulmadığımız kanaati ile, karar DanıĢtay‟ da temyiz 
edilmiĢtir. 
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DanıĢtay Altıncı dairesi oy birliği ile, 

DanıĢtay Tetkik Hakimi 

DüĢüncesi: 

“Dava konusu imar planı değiĢiklikleri yaya yolu planlamasına iliĢkin ise de, 
anılan yolun en kesitinin 20 metre geniĢliğinde belirlenmesi, sahil Ģeridi 
boyunca kesintisiz oluĢu, ortasında yeĢil refüje ve bazı kısımlarda kaldırıma yer 
verilmesi, fiilen beton satıh kaplaması yapılması dikkate alıdığındayaya yolu 
standartlarının oldukça üstünde olduğu ve bu haliyle taĢıt yolu olarak 
kabulünün gerektiği açık olup, mevzuat hükümleri uyarınca sahil Ģeridinin 
birinci bölümünde yeni taĢıt yollarının açılamamaktadır. Anılan yol ise, bazen 
kıyı kenar çizgisinin dıĢında, bazen kıyı kenar çizgisi ile Karadeniz arasında ve 
bazen de denize bitiĢik olarak planlanmıĢtır ve bu kısımlarda taĢıt yolu 
yapılmasıbir yana, yaya yolu planlaması yapılması dahi mümkün değildir bunun 
yanında, planlama alanının, dolgu planı sınırlarını da kapsadığı, bu alanlarda 
imar planı değiĢikliğinin Bakanlıkça onaylanacak dolgu planı kapsamında 
yapılabileceği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlügünün 31-07-2014 tarihli, 5768 
sayılı yazısında belirtilmiĢtir.  

 Ayrıca, dosya kapsamında dava konusu imar planlarının lejantlarına 
rastlanmadığından planlama alanında yer alan MK gösteriminin plan lejantları 
ile mi getirildiği yoksa plan notu olarak mı belirlendiği anlaĢılamamaktadır.  

 Bu durumda, Çevre ve ġehircilik il Müdürlüğünün anılan yazısı da dikkate 
alınarak, planlama alanının dolgu planı sınırları içerisinde yer alıp almadığı, MK 
gösteriminin nasıl yapıldığı hususlarının araĢtırılması suretiyle ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca yeniden bir karar verilmek üzere eksik incelemeye dayalı 
idare Mahkemesi kararının bozulması”,  

kararı verilmiĢtir. Basına ve kamuoyuna saygı ile sunulur. 

 25 Mayıs 2018 

TMMOB 

Mimarlar Odası-ĠnĢaat Mühendisleri Odası –Elektrik Mühendisleri Odası-Ziraat 
Mühendisleri Odası- Çevre Mühendisleri Odası 
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EK.4 
 

ELEKTRĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI SAMSUN ġUBE BASIN AÇIKLAMASI 

ELEKTRĠĞE BAġKANLIK ZAMMI GELDĠ 

 
Merkez Bankası`nın yıllık enflasyon hedefini yüzde 13.4 olarak açıkladığı gün, 
elektrik üreticilerine BOTAġ`ın sattığı doğalgaz fiyatlarına yüzde 49.5 ve elektrik 
fiyatlarına da enflasyon hedefini yalanlayan zamlar yapıldı. Yeni zamla birlikte elektrik 
fiyatlarında konutlar için bu yılki artıĢ yüzde 22`yi bulurken, diğer tarife gruplarında da 
yüzde 25`lerin üzerine yükseldi. Konut kullanıcılarının elektrik fiyatlarına 1 
Ağustos`tan itibaren geçerli olmak üzere yapılan yüzde 9`luk artıĢla 230 kilovatsaatlik 
asgari elektrik tüketimi olan bir ailenin aylık faturası 116 liraya çıktı. Böylece Aralık 
2017`de aynı tüketim için 95 lira ödeyen bir aile artık 21 lira daha fazla ödeme 
yapmak zorunda kalacak. 

24 Haziran seçimlerinin ardından geçilen "Türk Tipi BaĢkanlık Sistemi" ile tüm kamu 
kurumlarını bir taraftan dağıtıp bir taraftan da yetkileri tekelleĢtiren yapılaĢma elektrik 
fiyat sistemini de vurdu. Yüksek Planlama Kurulu`nun 14 ġubat 2008 tarihli kararı 
kapsamında 10 yıldır uygulanan ve otomatik fiyatlandırma mekanizması olarak 
bilinen "Maliyet Bazlı Fiyatlandırma" nın dıĢına çıkılarak, 3 aylık dönem beklenmeden 
elektriğe zam yapıldı. 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinden itibaren 
geçerli olmak üzere çeyrek dönemler halinde yapılan elektrik fiyatları ayarlaması, 1 
Ağustos`tan geçerli olmak üzere yapılan elektrik zammıyla fiilen ortadan kalktı. OHAL 
uygulamasını kalıcılaĢtıran düzenlemenin yürürlüğe sokulduğu gün elektrik fiyatlarına 
da olağanüstü zam yapılmıĢ oldu. 

 1 Temmuz 2018`de elektrik fiyatları değiĢtirilmezken, 1 Ağustos`tan itibaren geçerli 
olmak üzere dünkü ikinci mükerrer Resmi Gazete‟ de yayımlanan EPDK kararıyla, 
vergi-fon ve kesintiler hariç olmak üzere elektrik fiyatlarına farklı abone gruplarına 
göre değiĢen yüzde 9 ile 15 arasında zamlar yapıldı. Konutların kullandığı elektrik 
için; 

- "Çıplak enerji bedeli ve perakende hizmet bedelini" kapsayan perakende enerji 
bedeli kalemine yüzde 9.25; 
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- "Ġletim hizmet bedeli, dağıtım hizmet bedeli ile kayıp ve kaçak tüketim bedelini" 
kapsayan dağıtım bedeli kalemine yüzde 8.5 olmak üzere fon, vergiler ve kesintiler 
hariç toplam yüzde 9 zam yapılmıĢ oldu. 

1 Ağustos`tan itibaren geçerli olan bu zamla birlikte konut kullanıcıları Aralık 2017`de 
33.18 kuruĢa aldıkları 1 kilovat saat elektrik için 40.46 kuruĢ ödemek zorunda 
kalacaklar. Böylece 230 kilovat saatlik asgari tüketim için 4 kiĢilik bir ailenin aylık 
ödemesi gereken elektrik faturası da 94.75 liradan yüzde 22 artıĢla 115.62 kuruĢa 
çıktı. 

Elektrik fiyatlarına yapılan zam oranı; sanayi, ticarethaneler, tarımsal sulama, 
aydınlatma ve genel aydınlatma için daha da yüksek düzeyde gerçekleĢti. Alçak 
gerilimden elektrik alan aboneler içinde yılbaĢından itibaren en yüksek elektrik 
zammı; tarımsal sulama tarifesinde gerçekleĢtirildi. Bugünden itibaren geçerli olan 
yüzde 13.9`luk zamla birlikte çiftçiler bu yıl elektriği yüzde 27.2 zamlı kullanacaklar. 
Tarımsal sulamaların arttığı dönemde yapılan zam tarımsal üretimi olumsuz 
etkileyeceği gibi temel besin maddelerinde de enflasyonu artırıcı bir etki yapacak. 

Sanayi aboneleri için yüzde 14`lük zamla yılbaĢından itibaren kümülatif olarak 
yapılan elektrik fiyat artıĢı yüzde 26.7`ye ulaĢmıĢ oldu. EPDK kararıyla 1 Nisan 
2018`den itibaren uygulanmaya baĢlanan son kaynak tedarik tarifesiyle büyük sanayi 
kuruluĢlarının elektrik fiyatlarına da zaten yüksek oranlı zamlar, aylık olarak yansıtılır 
hale getirilmiĢti. Ticarethanelerde 1 Ağustos`tan geçerli yüzde 13.9`luk artıĢla, 2017 
yılsonuna göre yapılan zam oranı yüzde 27.1`e tırmandı. 

Tarife grupları içinde en yüksek zam; görevli tedarik Ģirketinden enerji alan iletim 
sistemi kullanıcılarına yapıldı. Bu gruba Ağustos 2018`den itibaren geçerli yüzde 15.9 
oranında yapılan zamla yılbaĢından itibaren gerçekleĢen elektrik fiyat artıĢı yüzde 
29`u aĢtı. 

BaĢkanlık yapılanmasıyla TETAġ lağvedilip EÜAġ‟ a devrolurken, kayıp ve kaçak 
enerji tüketimleri ile genel aydınlatma tüketimlerini karĢılamak üzere dağıtım 
Ģirketlerinin TETAġ yerine artık EÜAġ‟ tan satın almak zorunda oldukları elektrik 
fiyatları da yine dünkü Resmi Gazete`nin ikinci mükerrer sayısında yayımlanan EPDK 
kararıyla zamlandırıldı. Devlet bütçesinden karĢılanan genel aydınlatma giderlerine 
seçimler öncesinde TETAġ üzerinden sağlanan "gizli sübvansiyon" 1 Ağustos 2018 
itibarıyla kaldırıldı. Aydınlatma için EÜAġ‟ ın elektrik satıĢ fiyatı, 1 Nisan 2018`de 
yayımlanan tarifeye göre yüzde 16.75 zamla 25.46 kuruĢa çıkarıldı. Kayıp ve kaçak 
elektrik tüketimleri için yapacağı elektriğin satıĢ fiyatı da yüzde 23.1 oranında zamla 
17.36 kuruĢa yükseldi. Kayıp ve kaçak tüketim için yapılan elektrik satıĢ fiyatları 
seçimlerden önce Nisan ayında yüzde 21.7 oranında aĢağı çekilerek 18 kuruĢtan 
14.1 kuruĢa indirilmiĢti. EÜAġ‟ ın yaptığı zamlar; EPDK`nın kararıyla nihai tarife 
gruplarındaki aydınlatma ve genel aydınlatmaya yüzde 13.86 ve 13.90 oranlarında 
yansıtıldı. 

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaĢanan bu geliĢmeler, yıllardır sürdürülen dıĢa 
bağımlı enerji politikalarının sonucudur. "Yerli ve milli" söyleminin perde arkasında 
ithal kaynakların egemenliği devam etmektedir. Cari açık üzerinde de büyük etkisi 
olan enerji ithalatı kapsamında kurdaki yükselmeler, seçim sonrasında zam yağmuru 
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olarak fiyatlara yansıtılmaktadır. Enerjinin sanayinin ana girdisi olduğu dikkate 
alındığında ülke ekonomisi büyük bir açmaza sokulmuĢ bulunmaktadır. Enerjiye 
yapılan zamlar iğneden ipliğe yeni zamların da tetikleyicisi olacaktır. Ġnsanların 
günlük ihtiyaçlarını karĢılamalarını doğrudan etkileyecek bu zamlar, günümüzde 
temel insan hakları kapsamında sayılan enerji kullanım hakkını da büyük ölçüde 
kısıtlayacaktır. Yine yapılan zamlar, özelleĢtirme ve serbestleĢtirme politikaları adı 
altında dıĢ borçla büyütülen enerji sektörünün de girdiği krizin göstergesidir. 

Enerji politikalarının iflas ettiği kabul edilip, artık kamu yararına uygulamalara geçiĢ 
yapılması bu krizden çıkıĢ için zorunludur. 

2 Ağustos 2018 

ELEKTRĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI 

SAMSUN ġUBE YÖNETĠM KURULU adına 

Murat KARDAġ 

Yönetim Kurulu BaĢkanı 

 

1 Ağustos 2018„den Ġtibaren 
Konutlar Ġçin Asgari Tüketim 

Üzerinden Aylık Elektrik Faturası-TL 

Aylık 
Tüketim 
(kWh) 

01.08.2018 
Birim Fiyat 

230 kWh„lik 
Asgari 

Tüketim 
Üzerinden 
Fatura-TL 

Perakende Enerji Bedeli 
(Çıplak Enerji Bedeli+ Perakende 
Hizmet Bedeli) 

230 0,267294 61,48 

Dağıtım Bedeli 
(Ġletim+ Dağıtım + Kayıp ve Kaçak 
Bedeli) 

230 0,13732 31,58 

Fon ve vergiler hariç fiyat   0,40461 93,06 
Enerji Fonu 1 1,00 0,61 
TRT Payı 2 2,00 1,23 
Bel. Tük.Ver. 5 5,00 3,07 
KDV Öncesi Toplam     97,98 
KDV 18 18,00 17,64 
Genel Toplam TL     115,62 
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EK.5 
 

19 EYLÜL TMMOB MÜHENDĠS, MĠMAR VE ġEHĠR PLANCILARI DAYANIġMA 
GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ 

Bugün 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve ġehir Plancıları DayanıĢma günü. 19 
Eylül 1979 tarihinde TMMOB‟nin çağrısıyla Türkiye‟nin 55 farklı ilinde, 740 iĢyerinde 
gerçekleĢtirilen iĢ bırakma eyleminin 39. Yıldönümü. Mühendis, mimar ve Ģehir 
plancılarının hayatın her alanında, üretimin her aĢamasında önemli bir yer tuttuğunu 
gösteren bu eylem, TMMOB‟nin mücadele tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 

19 Eylül tarihi, maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan tarlalar, 
Ģantiyelerden bürolara dek hayatın her alanında çok zor koĢullar altında görev yapan 
mühendis, mimar ve Ģehir plancılarının meslek onurlarına, özlük haklarına ve alın 
terlerine sahip çıktıklarını ilan ettikleri tarihtir.  

19 Eylül tarihi, bu ülke için düĢünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve Ģehir 
plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. 

19 Eylül tarihi, mühendis, mimar ve Ģehir plancılarının yaĢadıkları ülkenin geleceği 
hakkında söz sahibi olduklarını gösterdikleri tarihtir. 

Bu yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühendis, Mimar ve ġehir Plancıları 
DayanıĢma Günü" olarak kutlanmakta ve her yıl yeniden hatırlanmaktadır. 

Değerli ArkadaĢlar; 

Bundan 39 yıl önce yapılan iĢ bırakma eyleminin temel talebi çalıĢma koĢullarının 
iyileĢtirilmesi ve insanca yaĢanabilecek bir ücret olmuĢtu. Aradan geçen 39 yıla 
rağmen, bu temel sorunun hiç değiĢmeden devam ettiği görülmektedir. Mühendis, 
mimar ve Ģehir plancıları günümüzde de gerek kamuda gerekse özel sektörde kötü 
çalıĢma koĢulları altında, yetersiz ücretlerle çalıĢmaya devam etmektedir. 

ĠĢsizlik, hayat pahalılığı, düĢük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme 
sorunları ülkemizde çalıĢan mühendis, mimar ve Ģehir plancılarının öncelikli sorunları 
olmaya devam etmektedir. Ġçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın 
olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve Ģehir plancılarının da hayatlarını 
zorlaĢtırmaktadır. 

Son birkaç gündür kamuoyuna yansıyan, Türkiye‟nin en büyük Ģantiyesi 3. 
havalimanındaki çalıĢma ve yaĢam koĢulları, ülkemizde emekçilerin içinde bulunduğu 
zor koĢulların aynasıdır. Daha fazla sömürü uğruna insanların hayatlarını hiçe sayan 
bu insanlık dıĢı çalıĢma koĢulları derhal düzeltilmelidir. 

Bu zor çalıĢma koĢullarına rağmen, mühendis, mimar ve Ģehir plancılarının emeği 
değersizleĢtirilmeye devam etmektedir. Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik 
olarak değersizleĢtiren bu politikalar sadece teknik elemanların yaĢamlarını değil, 
ülkemizin geleceğini de tehdit etmektedir. Bugün içinde bulunduğumuz krizin nedeni, 
üretim yerine ranta; sanayileĢme yerine inĢaata; teknoloji yerine betona; planlı 
kalkınma yerine sıcak para akıĢına dayalı bir ekonomik yapı kurulmasıdır. YanlıĢ 
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ekonomi politikaları sonucu ortaya çıkan bu krizin bedelini, emeğiyle geçirenler değil, 
bu krizi ortaya çıkaranlar ödemelidir. 

Değerli ArkadaĢlar; 

Ülkemizdeki mühendis, mimar ve Ģehir plancılarının bugün karĢı karĢıya olduğu 
sorunlar sadece ekonomik sıkıntılar değildir. Kontrolsüz yetkilerle donatılmıĢ tek 
adam rejimi altında özlük haklarımız da giderek budanmaktadır. 

Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek 
taraflı olarak feshedilmesiyle yeni bir boyut kazanan özlük haklarımıza yönelik 
saldırılar, sistematik biçimde artmaktadır. 

Mayıs ayında çıkartılan Ġmar Affı yasasında yer alan bir madde ile “teknik öğretmen, 
tekniker ve teknisyenlerin” Yardımcı Kontrol Elemanı  adı atında yapı denetim 
sistemine eklenerek, mühendislik mesleğinin uygulama alanlarından birisi daha farklı 
meslek gruplarına açılmıĢtır. Yapı Denetim sistemi teknikerlere açılırken, KHK‟lar ile 
hukuksuz biçimde kamudan ihraç edilen mühendis, mimar ve Ģehir plancılarının yapı 
denetim Ģirketlerinde görev yapmaları engellenerek bu arkadaĢlarımızın yaĢadıkları 
mağduriyet daha da artırılmıĢtır. 

Meslek alanımıza iliĢkin saldırıların son örneklerinden birisi de, yapı ruhsatlarındaki 
proje müelliflerinin imza gerekliliğinin kaldırılması olmuĢtur. MeslektaĢlarımız hak ve 
yetkilerini kaybetmesine neden olan bu uygulama uzun yıllardır mücadele ettiğimiz 
“sahte proje müellifliği” nin ve sorunlu- denetimsiz projelerin önünü açmıĢtır. 

Tüm bu düzenlemeler, sadece meslek alanlarımızı hedef almakla kalmıyor, halkın iyi 
ve güvenli mühendislik, mimarlık, Ģehir plancılığı hizmeti almasını da engelliyor. Bu 
durumun toplumumuza maliyeti, daha güvensiz yapılar, daha fazla yıkım, daha çarpık 
bir kentleĢme olarak yansımaktadır. 

Değerli ArkadaĢlar, 

Mühendis, mimar ve Ģehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında 
tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun 
ortak yaĢamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayıĢlar, 
mesleğimize ve meslektaĢlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak 
geleceğine de sahip çıkıyoruz. 

Tek adam rejimi, birliğimizin bu toplumcu rolünden ve tavrından açık biçimde rahatsız 
olmaktadır ve bunu her fırsatta dile getirmektedir. Temmuz ayı içerisinde yayınlanan 
5 Numaralı CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi ile birlikte, Devlet Denetleme Kuruluna 
anayasaya ve yasalara aykırı yetkiler tanınarak, Birliğimiz ve diğer emek-meslek 
örgütleri baskı altına alınmaya çalıĢılmaktadır. 

Devlet Denetleme Kurulunun bir denetleme organı olmaktan çıkartılarak adeta yargı 
organı biçiminde hareket etmesini sağlayan bu düzenleme, sadece meslek 
örgütümüzü hedef almamakta, mahkemelere ait olan yargı yetkisinin alenen gasp 
edilmesi anlamına da gelmektedir. 
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Değerli arkadaĢlar, 

Meslek alanımızı, meslektaĢlarımızı ve meslek örgütlülüğümüzü hedef alan bu 
saldırılar karĢısında sessiz kalmayacağız. 19 Eylül 1979‟un 39. yılında bir kez da 
hatırlatmak isteriz ki, bu ülkenin onurlu ve direngen mühendis, mimar ve Ģehir 
plancıları vardır ve yaĢanan bu haksızlıklara, bu saldırganlığa asla boyun 
eğmeyecektir. 

Bu anlayıĢ ve kararlılıkla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve ġehir Plancıları DayanıĢma 
Gününü bir kez daha kutluyoruz. 

YaĢasın TMMOB Örgütlülüğü! 

YaĢasın Mücadelemiz! 

19 Eylül 2018 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Samsun Ġl Koordinasyon Kurulu 
 
 
EK.6 
 

ELEKTRĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI BASIN AÇIKLAMASI 
SANAYĠYE 1 AYDA REKOR ZAM GELDĠ: YÜZDE 18 

  
Ağustos ve Eylül aylarında yüzde 14`er düzeyinde fiyat artıĢı yapılan sanayi, 
ticarethane ve tarımsal sulama abonelerinin kullandığı elektriğe Ekim ayında yüzde 
18 zam yapıldı. Böylece yılbaĢından itibaren elektriğe yapılan zam; sanayi, 
ticarethane ve tarımsal sulama kullanıcıları için yüzde 70`i aĢtı. Konut kullanıcılarının 
elektrik faturasına ise 1 Ekim`den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8.72 zam 
yapıldı. Bu zamla birlikte hanelerin aylık elektriğe ödedikleri fatura 2017 yılsonuna 
göre bu yıl yüzde 44.9 artmıĢ oldu. Yapılan yeni zamla asgari 230 kilovatsaatlik 
tüketim üzerinden 4 kiĢilik bir ailenin aylık elektrik faturası 137 lirayı geçerken, geçen 
yıla göre aynı elektrik tüketimi için 42.6 lira daha fazla ödenmesi gerekecek. 
Enerji fiyatları için 3`er aylık dönemler halinde uygulanan maliyet esaslı fiyatlandırma 
mekanizmasının fiilen ortadan kaldırılarak, "her ay zam" düzenine geçilmesinin 
ardından elektriğe bir kez daha yüksek oranlı zam yapıldı. 
Resmi Gazete`nin bugünkü mükerrer sayısında EPDK`nın yayımladığı tarife 
tablolarına göre 1 Ekim 2018`den itibaren geçerli olan yüksek zamlar; çıplak enerji 
bedeli ve perakende hizmet bedelini kapsayan perakende enerji bedellerine yapılan 
zamlardan kaynaklanmaktadır. Tek terimli alçak gerilim aboneleri arasında yüzde 14 
ile 27 arasında değiĢen oranlarda perakende enerji bedeline yapılan zam, özellikle 
doğalgaz fiyatlarındaki artıĢ da dahil olmak üzere elektrik üretim maliyetlerindeki 
artıĢı yansıtmaktadır. Kayıp ve kaçak, iletim hizmeti ve dağıtım hizmeti bedellerini 
içeren dağıtım kaleminde ise yüzde 3`lük bir indirim yapılmıĢtır. 
Yeni zamlarla birlikte faturalara yansıtılan elektrik fiyatları kilovatsaat baĢına; 
ticarethanelerde 57.1, aydınlatmada 52.96, tarımsal sulamada 50.26, sanayide 
49.68, konutlarda 47.85, Ģehit aileleri ve muharip malul gazilerde 22.89 kuruĢa çıktı. 
39.52 kuruĢ olan genel aydınlatma bedeli ise 39.11 kuruĢ olarak belirlendi. Geçen yıl 
sonuna göre bakıldığında; fon ve vergi kesintileri hariç olan bu fiyat düzeyleriyle her 
100 kilovat saat tüketim için sanayi kullanıcılarından 20.61 lira, ticarethanelerden 
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23.62 lira, meskenlerden 14.67 lira, Ģehit aileleri ve muharip malul gazilerden 6.93 
lira, tarımsal sulama abonelerinden 20.81 lira, aydınlatma giderleri için kamu 
bütçesinden 21.81 lira daha fazla tahsilat yapılacak. 
Bir evdeki asgari tüketim üzerinden 4 kiĢilik bir ailenin 230 kilovat saat elektrik 
harcadığı dikkate alındığında, fon ve vergi kesintileri de eklendiğinde konutların 
aylık faturası 137 liraya çıkacak. Geçen ay yapılan zamla aynı faturanın 126 lira 
olduğu göz önüne alınırsa, 1 ay içinde gelen zam 11 lirayı geçiyor. Geçen yıla 
göre ise konutların elektrik faturalarındaki artıĢ 42.6 TL`ye ulaĢtı. 
Elektrik fiyatlarına yapılan rekor düzeydeki zamlar, ekonominin temel girdisi olması 
nedeniyle pek çok üründe de fiyat artıĢlarına neden olacaktır. Türkiye`nin içinde 
bulunduğu kriz ortamında bu zamlar ve getireceği enflasyon artıĢlarının ekonomide 
yaĢanan sıkıntıları daha da büyüteceği açıktır. Sorunların temelinde yıllardır 
sürdürülen yanlıĢ ve dıĢa bağımlı enerji politikalarının büyük etkisi vardır. "Yerli ve 
milli" söyleminin arkasında ithal kaynakların egemenliği devam etmekte, özelleĢtirme 
ve serbestleĢtirme politikaları adı altında dıĢ borçla büyütülen enerji sektörünün 
yaĢadığı kriz giderek derinleĢmektedir. Bugüne kadar sürdürülen yanlıĢ politikalardan 
artık vazgeçilmeli, elektrik hizmeti kamusal bir anlayıĢla sunulmalı, bu çerçevede 
elektrik fiyatları da günübirlik çıkarlar ve piyasadaki etkin lobilerin taleplerine göre 
değil, kamu yararı doğrultusunda belirlenmelidir. 
  
  

KONUTLAR ĠÇĠN ASGARĠ TÜKETĠM ÜZERĠNDEN AYLIK ELEKTRĠK FATURASI-TL (230 kWh`lik 
asgari tüketim üzerinden) 

  Aylık 
Tüketim 
(kWh) 

31.12.2017 1.10.2018 2017-2018 ArtıĢ 
%  Birim 

Fiyat 
Fatura-

TL 
 Birim 
Fiyat 

Fatura-TL 

Perakende Enerji Bedeli 230 0,216100 49,70 0,345298 79,42   
(Çıplak Enerji Bedeli+ 
Perakende Hizmet Bedeli) 

Dağıtım Bedeli 230 0,115732 26,62 0,133206 30,64   
(Ġletim+ Dağıtım + Kayıp 
ve Kaçak Bedeli) 
Fon ve vergiler hariç fiyat 230 0,331832 76,32 0,478504 110,06   

Enerji Fonu (%) 1   0,50 1 0,79   
TRT Payı (%) 2   0,99 2 1,59   
Bel. Tük.Ver. (%) 5   2,49 5 3,97   
KDV Öncesi Toplam     80,30   116,41   
KDV (%) 18   14,45 18 20,95   
Genel Toplam TL     94,75   137,36 44,97 

  
1 Ekim 2018 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun ġubesi Yönetim Kurulu 

23.62 lira, meskenlerden 14.67 lira, Ģehit aileleri ve muharip malul gazilerden 6.93 
lira, tarımsal sulama abonelerinden 20.81 lira, aydınlatma giderleri için kamu 
bütçesinden 21.81 lira daha fazla tahsilat yapılacak. 
Bir evdeki asgari tüketim üzerinden 4 kiĢilik bir ailenin 230 kilovat saat elektrik 
harcadığı dikkate alındığında, fon ve vergi kesintileri de eklendiğinde konutların 
aylık faturası 137 liraya çıkacak. Geçen ay yapılan zamla aynı faturanın 126 lira 
olduğu göz önüne alınırsa, 1 ay içinde gelen zam 11 lirayı geçiyor. Geçen yıla 
göre ise konutların elektrik faturalarındaki artıĢ 42.6 TL`ye ulaĢtı. 
Elektrik fiyatlarına yapılan rekor düzeydeki zamlar, ekonominin temel girdisi olması 
nedeniyle pek çok üründe de fiyat artıĢlarına neden olacaktır. Türkiye`nin içinde 
bulunduğu kriz ortamında bu zamlar ve getireceği enflasyon artıĢlarının ekonomide 
yaĢanan sıkıntıları daha da büyüteceği açıktır. Sorunların temelinde yıllardır 
sürdürülen yanlıĢ ve dıĢa bağımlı enerji politikalarının büyük etkisi vardır. "Yerli ve 
milli" söyleminin arkasında ithal kaynakların egemenliği devam etmekte, özelleĢtirme 
ve serbestleĢtirme politikaları adı altında dıĢ borçla büyütülen enerji sektörünün 
yaĢadığı kriz giderek derinleĢmektedir. Bugüne kadar sürdürülen yanlıĢ politikalardan 
artık vazgeçilmeli, elektrik hizmeti kamusal bir anlayıĢla sunulmalı, bu çerçevede 
elektrik fiyatları da günübirlik çıkarlar ve piyasadaki etkin lobilerin taleplerine göre 
değil, kamu yararı doğrultusunda belirlenmelidir. 
  
  

KONUTLAR ĠÇĠN ASGARĠ TÜKETĠM ÜZERĠNDEN AYLIK ELEKTRĠK FATURASI-TL (230 kWh`lik 
asgari tüketim üzerinden) 
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EK.7 
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan, 1 Ocak 2019 
tarihinden geçerli olan ve vatandaşa “müjde” olarak sunulan elektrikte yüzde 
10 indirim kararının perde arkasında, dağıtım şirketlerine çifte kıyak yapıldığı 
ortaya çıktı. 

Tüm abone gruplarında perakende enerji bedeli Ekim 2018’e göre değişik 
oranlarda düşürülürken; iletim, dağıtım, kayıp ve kaçak bedelinden oluşan 
dağıtım bedeli yüzde 15.7 artırıldı. Ayrıca devlet kurumu olan Elektrik Üretim 
AŞ. nin dağıtım ve tedarik şirketlerine satış yaptığı toptan enerji bedellerinde 
%27.2 indirim yapıldı. Böylece şirketlerin karı korunurken; sanayi, ticarethane, 
tarımsal sulama ve aydınlatma tarifeleri cüzi de olsa zamlandı. 

Basına ve Kamuoyuna  

Elektrik Dağıtım ġirketlerine Çifte Kıyak 

01.01.2019 tarihinden geçerli olan elektrik tarifelerinde; sadece mesken tarifesine % 
10‟luk indirim uygulanmıĢ, elektrik enerjisini temel girdi olarak kullanan sanayi grubu 
aboneleri ile ticarethane ve tarımsal sulama gruplarındaki aboneler söz konusu 
indirimden yararlandırılmamıĢtır.  

Bu tarifeyle birlikte son 13 ayda abone gruplarına göre vergi, fon ve paylar hariç 
elektrik fiyatlarındaki net artıĢ; mesken %30.54, ticarethane %71.04, sanayi %71.0, 
tarımsal sulama %71.12, aydınlatma 70.49 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Son tarifede Enerji Bedellerinde abone gruplarına göre; Mesken %19.2, Sanayi 
%3.9, Ticarethane %4.5 oranında indirimler yapılmasına rağmen tüm abone 
gruplarında Elektrik Dağıtım Bedellerine %15.7 zam yapılarak enerji maliyetindeki 
ucuzlamanın özel dağıtım Ģirketlerine kar olarak aktarılması sağlanmıĢtır.  

Elektrik Dağıtım ġirketlerine yapılan kıyak bununla da kalmamıĢtır.  

Bir kamu kurumu olan Elektrik Üretim Aġ (EÜAġ)‟ın toptan satıĢ enerji birim bedeli 
17,36 Kr/kWh‟tan, 4,7265 kuruĢ indirim yapılarak 12,6335 Kr/kWh‟a düĢürülerek bir 
önceki dönem toptan satıĢ tarifesinden %27.2 oranında indirime gidilmiĢtir.  

2017 yılında EÜAġ‟ın, kayıp/kaçak enerji ile aydınlatma tüketimlerini karĢılamak 
üzere dağıtım Ģirketlerine 36,6 milyar kWh, görevli tedarik Ģirketlerine de 74,8 milyar 
kWh olmak üzere toplamda 111,4 Milyar kWh satıĢ yaptığı göz önüne alındığında; 
2017 yılı verileri baz alınarak yapılan hesaplamada, kamu üretim Ģirketi olan EÜAġ‟ın 
yapmıĢ olduğu 4,7265 Kr/kWh‟lik indirim ile dağıtım ve görevli tedarik Ģirketlerine 
yıllık bazda toplam 5-5,5 Milyar TL‟lik bir destek sağlandığı görülmektedir. 

Böylece baĢta mesken tarifesi olmak üzere tüm abone gruplarının enerji bedellerinde 
yapılan indirimler EÜAġ toptan satıĢ tarifesinde yapılan indirim ile sübvanse edilmeye 
çalıĢılmıĢtır.  
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Sonuç olarak Enerji Bakanlığının, vatandaĢa "müjde" olarak sunduğu yüzde 10 
indirim kararının perde gerisinde, Ģirketlerin karını artıracak bir tarifeyi daha 
uygulamaya koyduğu görülmüĢtür. Dağıtım bedellerine yapılan yüzde 15.7`lik 
zammın, iletim sistemi kullanım bedeli dıĢındaki büyük kısmı elektrik dağıtım 
Ģirketlerinin kasasına gidecektir. 

2018 yılında kur artıĢı, piyasa dengesi gibi gerekçelerle elektrik fiyatlarına çok yüksek 
oranlarda artıĢlar yapılmıĢtır. Ancak son birkaç ayda dolar kurundaki düĢüĢ 
doğrultusunda kamuoyunda fiyatların indirilmesi yönünde oluĢan baskıyı karĢılamak 
ve yerel seçimler öncesinde oy toplamak için gidilen bu indirim kararıyla "bir taĢla iki 
kuĢ vurmaya" çalıĢan Bakanlık, bizleri yine ĢaĢırtmamıĢtır. 

Elektriğin temel bir insan hakkı olduğu ve ekonominin ana girdisini oluĢturduğu 
dikkate alınarak, enerji piyasasında kar esaslı piyasa politikaları yerine ülkemiz 
kaynaklarının en iyi Ģekilde değerlendirileceği, kamu yararını esas alan siyasi ve ticari 
müdahalelerden uzak özerk bir yapıya geçilmelidir. 

Saygılarımızla. 

8 Ocak 2019 

Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun ġube Yönetim Kurulu adına 
Murat KARDAġ 
Yönetim Kurulu BaĢkanı 

 

EK.8 
 
EMO‟dan Yangın Uyarısı; 
Elektrik kaynaklı yangınlar önlenebilir. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun ġube BaĢkanı Murat KardaĢ basın 
açıklaması yaparak; elektrik kaynaklı yangınların önlebilir olduğunu belirterek “günün 
koĢullarının gerisinde kalan ve teknolojik geliĢmeleri karĢılayamayan Elektrik Ġç 
Tesisleri Yönetmeliği güncellenmelidir” dedi.  

Mevcut yönetmeliğin atölyeler, fabrikalar ve endüstriyel tesisleri için yetersiz kaldığını 
belirten KardaĢ, “EMO tarafından bilim çevreleri ile birlikte hazırlanan güncellenmiĢ 
yönetmelik taslağı 12 yıldır siyasi gerekçelerle ETKB‟da bekletilmektedir” dedi. 

Basına ve Kamuoyuna 

Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliği Güncellenmelidir 

Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliği, ilk kez 29 Aralık 1954 tarihinde Elektrik Ġç Tesisat 
Talimatnamesi ve Fennî ġartname adı ile, son versiyonu ise Elektrik Ġç Tesisleri 
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Yönetmeliği olarak 04.11.1984 tarihinde yayınlanmıĢtır. 1996 yılından bu yana ciddi 
bir güncelleme yapılmamıĢ, bugüne kadar gelinen süreçte en son 2004 yılında Yapı 
Denetimi Hakkındaki Kanun‟a uyum amacıyla idari olarak değiĢikliğe uğramıĢtır. 

Yönetmelikte idari düzenlemeler ile birlikte teknik düzenlemeler de yer almaktadır. 9 
bölüm ve 72 maddeden oluĢan yönetmelikteki bazı hükümler; Elektrik Ġç Tesisleri 
Proje Hazırlama Yönetmeliği, ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
ġartları Yönetmeliği, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, ĠĢyeri Bina ve 
Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine ĠliĢkin Yönetmelik gibi 
yönetmeliklerdeki hükümler çeliĢmektedir. 

Birçok yeni yönetmelikte, hatta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (ETKB) proje 
ve kabul yönetmeliklerinde güncel standartlar referans alınırken Elektrik Ġç Tesisleri 
Yönetmeliği bu anlamda günün gerisinde kalmıĢtır. 

Mevcut yönetmelikteki düzenlemeler konut binaları ve müstakil evler için 
yapıldığından atölyeler, fabrikalar ve endüstriyel tesisler için son derece yetersizdir. 
Zira bu yönetmelikte zorunlu olan Kaçak Akım Röleleri sadece toprak temaslarında 
etkili son devre koruma cihazları olup seri arkları algılayamaz. 

Bu cihazları metazori istemek yerine mühendislik hesapları ile, hem yönetmelikte 
hem de standartta tanımlanan „yangın tehlikesi olan yerlerin‟ risk analizi ile tespitini 
yapmak ve bu yerlere ait önlemleri yönetmeliğe ve uluslararası standartlara (TS HD 
60364-4-42) uygun olarak düzenlemek can ve mal güvenliği açısından zorunluluk 
halini almıĢtır.  

Elektrik kaynaklı yangınlar önlenebilir 

Ġtfaiye raporlarına göre yangınların çıkıĢ nedenleri arasında sigaradan sonra elektrik 
kontağı %26 ile ikinci sırada yer almaktadır. Burada elektrik kontağından kasıt 
bağlantı klemenslerindeki kontak eksikliği veya gevĢekliği sonucu oluĢan seri 
arklardır.  

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından hazırlanarak üniversiteler, kamu kurum 
ve kuruluĢları ile bilim çevreleri tarafından onaylanmıĢ, uluslararası norm ve 
standartları karĢılayan taslak “Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliği” yaklaĢık 12 yıl önce 
ETKB‟na teslim edilmiĢ olmasına rağmen; Bakanlık, hiçbir güncellemeye 
yanaĢmamaktadır.  

Bu durum her yıl birçok insanımızın, ölmesine, yaralanmasına, sakat kalmasına 
neden olmakla kalmayıp, yüzlerce ev, iĢ yeri ve tarihi ve kültürel mirasın da 
yanmasına, neden olmaktadır. 

Bugüne kadar elektrik kontağı olarak bilinen yangın olaylarından ve yönetmeliğin bu 
haliyle kalması durumunda yaĢanması olası facialardan tek tek kiĢi ya da kurumlar 
değil, gerekli standartların yaĢama geçirilmesini sağlamayan yetkililer de sorumludur. 
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ETKB tarafından ivedilikle Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliği, TS HD 60364 standardı 
baz alınarak güncellenmeli, meslek odaları tarafından geçiĢ kılavuzları hazırlanmalı 
ve eğitimler verilmelidir. 

Hem elektrik kaynaklı yangınların azaltılması, hem enerji verimliliğine uygun 
tesisatların yapılması, hem de güncel geliĢmelere cevap verebilen yeni bir Elektrik Ġç 
Tesisleri Yönetmeliği‟nin bir an önce yayınlanması gerekir. Bu konuda ETKB bir an 
önce harekete geçmelidir. 

EMO tarafından günümüzün koĢullarına uygun olarak hazırlanan “Elektrik Ġç Tesisleri 
Yönetmeliği” taslağınının ETKB tarafından bir an önce onaylamasını kamu adına 
bekliyoruz. 

Saygılarımızla. 

13 ġubat 2019 

Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun ġube Yönetim Kurulu adına 
Murat KARDAġ 
Yönetim Kurulu BaĢkanı 
 
EK.9 
 

GÜVENLĠ VE GÜVENCELĠ ÇALIġMA ĠÇĠN SESĠMĠZĠ YÜKSELTĠYORUZ! 
 
3 Mart tarihi, ülkemizin en önemli maden facialarından biri olan ve 263 madencinin 
yaĢamını yitirdiği 1992 Kozlu Maden Faciası‟nın yıldönümüdür. Ülkemizdeki iĢ 
cinayetlerine dikkat çekebilmek, iĢçi sağlığının ve iĢ güvenliğinin önemini vurgulamak 
için bu tarih TMMOB tarafından “ĠĢ Cinayetlerine KarĢı Mücadele Günü” olarak ilan 
edilmiĢtir. 
 
ĠĢ cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin, iĢ kazalarında iĢ göremez hale gelen 
iĢçilerin sayısının dahi tespit edilemediği bir dönemdeyiz. ĠĢ kazaları ve iĢ cinayetleri 
kamuoyunda normalleĢtirilerek, yaĢam ve çalıĢma hakkı gasp ediliyor. Cinayetler ve 
kazaların önlenmesi, meslek hastalıklarının engellenmesi Ģöyle dursun, maliyet ve 
iĢgücü hesabı yapılarak bu çalıĢmalara kaynak bile ayrılmıyor, emekçilerin can 
güvenliği hiçe sayılıyor. 
 
Yasalar ile koruma altına alındığı söylenen iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği, her geçen gün 
kötüye gidiyor. Ülkemiz toplu iĢ cinayetlerinde, iĢçi ölümlerinde dünyada ilk sıralarda 
geliyor. ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği meclisinin yayınladığı rakamlara göre 2018 yılında 
en az 1923 kiĢi iĢyeri kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetmiĢtir. AKP‟nin iktidara 
geldiği 2002 yılından 2019 yılının baĢına kadar iĢ cinayetlerinde hayatını kaybeden 
emekçilerin sayısının 22 bini aĢtığını üzüntüyle görüyoruz. 
 
SGK tarafından açıklanan rakamlara bakıldığında; 2017 yılında 4A kapsamında 
çalıĢanların geçirdiği iĢ kazası sayısının 359.653;  4B kapsamında çalıĢanların 
geçirdiği iĢ kazası sayısının ise 213 olduğu görülmektedir. Bu kazalar sonucunda 4A 
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kapsamında çalıĢan 1.633, 4B kapsamında çalıĢan 3 kiĢi olmak üzere toplam 1.636 
kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. SGK 2016 yılı istatistiklerine göre 286.068 iĢ kazasında 
1.405 iĢçi hayatını kaybetmiĢti.  Açıklamaya göre, 2017 yılında bir önceki yıla göre iĢ 
kazası sayısı %25 oranında, iĢ kazaları sonucu ölüm % 16 oranında artmıĢ; 2018 
verileri ise henüz açıklanmamıĢtır. 
 
2011 yılından bugüne gerçekleĢen iĢ kazaları ve bunlara bağlı geliĢen ölüm sayılarını 
incelemek mümkündür.  
 

 2011 yılında 69.227 kazada 1.700 kiĢi 
 2012 yılında 74.871 kazada 744 kiĢi 
 2013 yılında 191.389 kazada 1.360 kiĢi 
 2014 yılında 221.336 kazada 1.626 kiĢi 
 2015 yılında 241.547 kazada 1.252 kiĢi 
 2016 yılında 286.068 kazada 1.405 kiĢi 
 2017 yılında 359.766 kazada 1.636 kiĢi 

 
hayatını kaybetmiĢtir. Ancak biliyoruz ki bu rakamlar, bildirimlere göre çıkarıldığı için 
gerçeği yansıtmamaktadır. GerçekleĢen kaza ve ölümler çok daha yüksektir. 
 
Her yıl, evine ekmek götürmeye çalıĢan 2 bine yakın iĢçinin hayatına kaybediyor 
olması, ülkemizdeki iĢyerlerinin güvensiz ve ilgili mevzuatın yetersizliği olduğunu 
göstermektedir.  
 
Ülkemizde gerçekleĢen iĢçi katliamlarının bazılarını ve hayatını kaybeden emekçilerin 
sayılarını hatırlatmak isteriz;  
 

 31 Ocak 2008  DavutpaĢa Maytap Atölyesi Patlaması 21 iĢçi 
 17 Mayıs 2010  Karadon Maden Faciası 30 iĢçi 
 3 ġubat 2011  Ostim OSB Faciası 7 iĢçi 
 3 ġubat 2011  Ġvedık OSB Faciası 13 iĢçi 
 6 ġubat 2011  Çöllolar Maden Faciası 11 iĢçi 
 11 Mart 2012  Esenyurt ġantiye Çadır Yangını 11 iĢçi 
 22 Kasım 2012  ETĠ Bakır Samsun Çökme 9 iĢçi 
 7 Ocak 2013  Kozlu Maden Faciası 8 iĢçi 
 13 Mayıs 2014  Soma Maden Faciası 301 iĢçi 
 6 Eylül 2014  Torunlar Center Asansör Faciası 10 iĢçi 
 4 Kasım 2014  Isparta Yalvaç Tarım ĠĢçileri Faciası 18 iĢçi 
 28 Ekim 2014  Ermenek Maden Faciası 18 iĢçi 
 17 Kasım 2016  ġirvan Maden Faciası 16 iĢçi 
 17 Ekim 2017  ġırnak Maden Faciası 8 iĢçi 

 
6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanun çerçevesinde bu güne kadar 
yapılan düzenlemeler problemlidir. Bununla birlikte, 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu‟nda yer 
alan “telafi çalıĢması”, “denkleĢtirme”, “çağrı üzerine çalıĢma”, “kısmi süreli çalıĢma”, 
“asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisi” baĢta olmak üzere kuralsız çalıĢma koĢulları olduğu 
sürece iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade 
etmeyecektir. 
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Bunun yanında, ülkemizde iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği uygulamaları, basit bir hizmet 
alımına dönüĢtürülmek istenmektedir. Bir danıĢmanlık hizmeti olan iĢçi sağlığı ve iĢ 
güvenliği uygulamalarında sorumluluk bütünüyle iĢverene aitken, ülkemizde iĢveren 
tüm sorumluluklardan kaçmaktadır. Bu kaçıĢ için ise, danıĢmanlık hizmeti aldığı iĢ 
güvenliği uzmanını sorumlu tutmaktadır. ĠĢverenin önleyici, engelleyici çalıĢmaları 
yapmadığı, kaza yaĢanan durumlarda fatura meslektaĢlarımıza kesilmekte, yargı 
önüne iĢ güvenliği uzmanları çıkarılmaktadır. 
 
ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği konusunda iyileĢtirici adımlar atılabilmesi için öncelikle 
iĢverenlerin sorumluktan kaçmasının önünde geçilmelidir. ĠĢverenlerin temel 
sorumluluklarından kaçtıkları, kendi yerlerine birer günah keçisi olarak iĢ güvenliği 
uzmanlarını koydukları bir çalıĢma yaĢamında, önleyici ve engelleyici hiçbir 
çalıĢmanın yapılamayacağı açıktır. 
 
Ülkemizde iĢ cinayetlerinin, iĢ kazalarının ve meslek hastalıklarının bu denli yaygın 
olmasının bir diğer nedeni de, emekçilerin sendikal haklarının baskı altında 
tutulmasıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller tüm çalıĢanlar için 
kaldırılmadıkça iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği konusunda yol almak mümkün 
olmayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız iĢçi, örgütsüz bir çalıĢma yaĢamı ile 
emekçiler tüm olumsuzluklara karĢı açık ve savunmasızdır. 
 
Uygulamaya konan özel istihdam büroları ile emekçiler kiralık iĢçi haline 
dönüĢtürülmüĢ, zorunlu bireysel emeklilik sistemi kesintileri ile de emekçilerin sosyal 
hakları daha geriye çekilmiĢtir. Güvencesizliğin neden olduğu esnek çalıĢma, iĢsiz 
kalma korkusu, iĢçilerin sadece fiziksel sağlığını değil, ruhsal sağlığını da olumsuz 
etkilemektedir. ĠĢsiz kalma korkusu, ücretlerde düĢüĢ, koĢulların giderek kötüleĢmesi 
tüm emekçilerin ortak sorunudur.  
 
ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği alanına iliĢkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Aile, 
ÇalıĢma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi, doğru kararların 
alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Aile, ÇalıĢma 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı‟nın yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, 
TTB ve TMMOB‟den oluĢan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından 
yerine getirilmelidir. ÇalıĢma yaĢamına iliĢkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından 
yeniden ele alınmalı ve kararlaĢtırılmalıdır. 
 
Bizler, her 3 Mart‟ta olduğu gibi bu gün de iĢ cinayetleri ile mücadele etmek için 
sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz 
çalıĢma hiçbir emekçinin kaderi değildir. Ġnsan onuruna yakıĢır, güvenli ve güvenceli 
çalıĢma hakkımız için sesimizi yükseltiyoruz.  
 
Tüm ülkede, tüm çalıĢma alanlarında iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği önlemlerinin 
artırılması, bağımsız denetim sisteminin yerleĢtirilmesi, iĢ cinayetlerinin ve iĢ 
kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile 
duyururuz. 
 
2 Mart 2019 
 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Samsun Ġl Koordinasyon Kurulu 
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EK.10 
 
Bilgisayar Mühendisleri Odası Samsun Ġl temsilciliği ile Elektrik Mühendisleri 
Odası Samsun ġube BaĢkanlığı, 7 Mart 2019‟da Ġnternet tarifeleri, iletiĢim 
altyapısı ve Ġnternet‟e eriĢim konularında ortak basın toplantısı yaparak yüksek 
ücretli Ġnternet tarifeleri ve altyapının yetersizliğine yönelik tepkilerini dile 
getirdiler.  
 

UCUZ, HIZLI, KOTASIZ, SANSÜRSÜZ ĠNTERNET ĠSTĠYORUZ 
 
Tüm yurttaĢların Ġnternet‟e uygun fiyatlı ve kesintisiz eriĢimi için kamu, düzenleyici ve 
denetleyici rol üstlenmeli, piyasadaki tekelleĢme önlenmelidir! 
 
Saygıdeğer Basın ÇalıĢanları, 
Adil Kullanım Noktası (AKN) 2019 baĢında kaldırılmasına karĢın iĢletmecilerin 
yayımladığı Ġnternet‟e eriĢim tarifelerinde kota uygulaması sürmektedir. YurttaĢların 
alım gücünü zorlayan, yüksek ücretli bu tarifelerdeki eriĢim hızları da çağın 
gereklerinin çok altındadır. Kotalı ve düĢük hızdaki, yüksek ücretli tarifelerin nedeni, 
ülkemizin Ġnternet altyapısının yetersizliğidir. Tüm bunlar, kamu hizmeti olan iletiĢim 
ve Ġnternet eriĢiminin piyasaya bırakılması ve tekelleĢmenin sonucudur. 
Ġnternet‟e eriĢim, temel insan hakkıdır. Ġnternet‟e, dolayısıyla bilgiye ulaĢmayı 
ekonomik açıdan kısıtlayan uygulamalar kabul edilemez. BaĢta Bilgi Teknolojileri ve 
ĠletiĢim Kurumu (BTK) olmak üzere kamu kurumlarını, tekelleĢmeyi ivedilikle 
önlemeye, kamu çıkarlarını önceleyen düzenleme ve denetim iĢlevlerini yerine 
getirmeye çağırıyoruz. 
 
Değerli Basın Emekçileri, 
BTK verilerine göre Türkiye‟de 2008 yılında 6 milyon olan geniĢ bant Ġnternet abone 
sayısı, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde 60 milyon 800 bini mobil, 13 milyonu sabit 
olmak üzere 73 milyon 800 bine ulaĢmıĢtır. Sabit Ġnternet hizmetleri sağlayıcılığı 
pazarında en büyük pay, abonelerin yüzde 67‟sine ve gelirin yüzde 66‟sına sahip 
olan TTNet‟e (Türk Telekom‟a) aittir. 
Türk Telekom‟un sektördeki hâkimiyetinde, yıllarca kamu yatırımlarıyla geliĢtirilen ve 
özelleĢtirme sonucunda Ģirkete bırakılan eriĢim altyapısının büyük etkisi vardır. 
Türkiye‟nin fiber altyapısı 2018 yılının 3. çeyreği itibarıyla 345.275 km‟dir. Bunun 
71.563 km‟si alternatif iĢletmecilere, 273.712 km‟si ise Türk Telekom‟a aittir. Türk 
Telekom‟a ait fiber altyapının 124.802 km‟si omurga, kalan kısmı eriĢim amaçlıdır. 
Görüldüğü üzere fiber altyapının yüzde 79‟u Türk Telekom‟undur. Ana omurga hariç 
tutulsa dahi Türk Telekom‟un payı yüzde 68‟dir. 
 
Türk Telekom‟un tekel haline geldiği piyasada, altyapının ortak ve adil kullanımı için 
gerekli düzenlemelerin yapılmaması ve yatırımlara yönelik açmazlar, Türkiye‟nin 
biliĢim çağında geri kalmasına yol açmaktadır. Uluslararası Telekomünikasyon 
Birliği‟nin (ITU‟nun) 2016 yılı verilerine göre Türkiye, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri 
GeliĢtirme Endeksinde 175 ülke arasında 70. sıradadır. Türkiye‟nin yeterli eğitim 
düzeyi ve potansiyele sahip olmasına karĢın eriĢim endeksinde 81. kullanım 
endeksinde 76. sırada olması, biliĢim politikalarındaki yanlıĢlığı göstermektedir. 
 
BTK verilerine göre sabit Ġnternet hizmetleri sağlayıcılığı gelirleri 2013‟te 4,2 milyar 
TL iken 2017‟de 7 milyar TL‟ye çıkmıĢ, 2018‟in 3. çeyreğinde 8 milyar TL‟ye 
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ulaĢmıĢtır. ĠĢletmecilerin gelirleri düzenli olarak büyürken altyapı yatırımları düĢük 
kalmakta, iĢletmeciler arasında dengeli ve adil bir altyapı paylaĢımı sağlanamamakta, 
bunun sonucunda geniĢ bant ve fiber yaygınlığı olumsuz etkilenmektedir. Teknolojide 
dıĢa bağımlılık, hizmetlerin ve cihazların pahalılığı da etkin kullanımın 
yaygınlaĢmasını engellemekte, Türkiye bu alanda geliĢmiĢ ülkelerin çok gerisinde 
kalmaktadır. Altyapıya gereken yatırımların yapılmaması sonucunda Türkiye 
ortalama geniĢ bant eriĢim hızında Andorra Prensliği, ġili, Paraguay, Gabon 
Cumhuriyeti, Madagaskar gibi ülkelerin gerisinde 20,15 Mbps ile 93. sırada yer 
almaktadır. 
 
Aynı Hizmete Farklı Ücretler Ġstenirken Kullanıcılar, Parasını Ödedikleri Hizmeti 
Alamıyorlar 
 
Türk Telekom‟un özelleĢtirilmesi sürecinde yurttaĢların daha ucuz ve nitelikli hizmet 
alacağı söylemleriyle kamuoyunu ikna etmeye çalıĢanlar aradan geçen 15 yılda 
kamunun tüm birikimlerini yağmalamıĢ, daha pahalı ve niteliksiz hizmetle yurttaĢları 
mağdur etmiĢtir. Son olarak AKN‟nin 2019 baĢında kalkmasının ardından Ġnternet 
eriĢim tarifelerinde büyük artıĢlar olmuĢ, iĢletmeciler 6 Mbps ile 100 Mbps arasında 
hızlara sahip bazısı kotalı, bazısı limitsiz paketler için aylık 59,90 TL ile 299,90 TL 
arasında değiĢen ücretler istemeye baĢlamıĢtır. 
 
Yayımlanan tarifelerde mevcut abonelerin eski paketlerini aynı bedellerle kullanmaya 
devam edeceği, yeni tarifelerin yeni aboneleri etkileyeceği belirtilmektedir; ancak eski 
abonelerin yeni tarifeye ne zaman geçeceği, bir baĢka deyiĢle mevcut abonelerin eski 
paketlerini daha ne kadar süreyle kullanabilecekleri açıklanmamıĢtır. Açıklama 
gerektiren diğer bir konuysa mevcut abonelere uygulanan tarife ile yeni abonelere 
uygulanacak tarifeler arasındaki yüzde 200‟leri aĢan farkın nereden geldiğidir. Aynı 
hizmetin yurttaĢlara farklı fiyatlarla sunulmasının nedenleri açıklanmalıdır! 
Sonuçta, “limitsiz/hızlı Ġnternet” diye sunulan uygulama, yurttaĢların daha yüksek 
fiyatlarla daha düĢük hızda ve kotalı Ġnternet‟e razı olmak ya da alım gücünü 
zorlayacak denli pahalı tarife paketlerini seçmek zorunda kalacakları bir uygulamaya 
dönüĢmüĢtür. ĠletiĢim altyapısının yetersizliği yüzünden tarifelerde belirtilen hızlara 
zaten ulaĢamayan, ödedikleri paranın karĢılığını alamayan yurttaĢlar, ekonomik krizin 
yaĢandığı bugünlerde temel insan hakkı olan iletiĢim hakkından da yoksun 
bırakılmaktadır! 
 
Sevgili Basın Emekçileri, 
Türkiye‟de Ġnternet‟e eriĢim yalnızca ekonomik gerekçelerle değil, hukuksal 
düzenlemelerle de kısıtlanmaktadır. Ġnsan hakları ve ifade özgürlüğü yok sayılmakta; 
alternatif medya siteleri, muhalif toplum gruplarının seslerini duyurabildikleri ortamlar, 
hatta sosyal medya platformları eriĢim engellemeleriyle sansürlenmektedir. BirleĢmiĢ 
Milletler Ġnsan Hakları Konseyi, Ġnternet eriĢimini temel bir insan hakkı olarak 
tanımlamıĢtır. Tüm yurttaĢların hakkı olan Ġnternet, mutlaka ucuz, kesintisiz, hızlı, 
sansürsüz ve etkin biçimde sunulmalıdır. 
 
Demokratik, çağdaĢ ve kalkınmıĢ bir ülke olmanın temel koĢullarından biri iletiĢim 
özgürlüğüdür. Ġnternet hizmetlerinin aĢırı yüksek fiyatları, hız/kota sınırlamaları ve 
sansür politikaları, iletiĢimin ve doğru bilgiye ulaĢmanın önündeki en önemli 
engellerdir. Türk Telekom baĢta olmak üzere tüm özelleĢtirmeleri meĢrulaĢtırmak için 
söylenegelen “Hizmet niteliği ve eriĢilebilirliğin serbest piyasa koĢullarında artacağı” 
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iddiasının doğru olmadığı ortaya çıkmıĢtır. Bir ülkenin iletiĢim altyapısı piyasaya terk 
edilemeyecek kadar önemlidir. Altyapı yatırımları, fiyat ve kullanım koĢulları, tek bir 
Ģirket ya da Ģirketlerin kararlarına bırakılmamalı, kamu tarafından düzenlenip 
denetlenmelidir. 
 
Elektrik Mühendisleri Odası ve Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak Ġnternet‟in bir 
kamusal alan ve Ġnternet eriĢiminin bir kamusal hak olduğunu bir kez daha 
vurguluyoruz. BTK‟yı ve kamu kurumlarını piyasadaki tekelleĢmeye karĢı ivedilikle 
önlem almaya ve Ģirketlerin kârlılığını değil, kamu çıkarlarını önceleyen bir 
yaklaĢımla, bu alanda çalıĢmalar yürüten demokratik kitle örgütlerinin görüĢlerini 
dikkate alarak hareket etmeye çağırıyoruz. 
 
Saygılarımızla. 
 
7 Mart 2019 
 
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası   –   TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 

Samsun Ġl Temsilciliği    Samsun ġube BaĢkanlığı 
 
 
EK.11 
 
EMO Samsun Şube Enerji Komisyonu Başkanı Mehmet Özdağ; elektrik 
fiyatlarının aşırı artması nedeniyle faturasını zamanında ödeyemeyen 
abonelerden gecikme faizi dışında bir de kesme-bağlama adıyla ek bedeller 
alınarak elektrik dağıtım şirketlerine kaynak transferi yapıldığını belirterek, art 
niyetli kullanımlar dışında bu bedellerin kaldırılmasını veya cüzi miktarlara 
çekilmesi gerektiğini;  

Samsun’da mesken, ticarethane ve tarımsal sulama elektrik aboneleri yaklaşık 
800 bini; sadece 2018 ılı içerisinde yapılan kesme-bağlama işlemi sayısının ise 
160 bini bulduğunu belirterek hane halkının, esnafın ve çiftçinin yaşamsal ve 
geçimsel zorunlulukla tükettiği elektrik faturasını bile ödeyemediğini söyledi. 

Basına ve Kamuoyuna 

Halkımız Elektrik Faturalarını Ödeyemez Hale GelmiĢtir. 
Enflasyondan iĢsizliğe, yoksullaĢmadan, ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı 
her alanda kâbusa çeviren kapsamlı bir ekonomik kriz derinleĢerek hayatımızı 
kabusa çevirmeye devam ediyor.  

Her hanenin zorunlu giderleri olan elektrik, su, doğalgaz ve iletiĢim faturaları artık 
ödenemez hale gelmiĢtir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (ETKB), Bilgi 
Edinme Yasası kapsamında TBMM‟den bir Milletvekilinin sorusuna verdiği yanıtlar bu 
durumu tarihsel bir belge olarak ortaya koymuĢtur. 

Bakanlığın verdiği bilgilerden; elektrik faturası ödenmemesi dolayısıyla Türkiye 
genelinde 2017-2018 yıllarında toplam 14 milyon 314 bin 375 kesme-bağlama 
(açma-kapama) iĢlemi yapıldığını öğreniyoruz.  
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Türkiye‟de elektrik abone sayısı yaklaĢık 42,5 Milyon olup bunun 500 bini sanayi 
abonesi geri kalanı mesken, ticarethane ve tarımsal sulama abone gruplarıdır. Buna 
göre borcundan elektriği kesilen abone grupları mesken, tarımsal sulama ve 
ticarethane aboneleridir.  

Samsun‟da da durum Türkiye genelinden farklı değildir. 

Samsun‟da mesken, ticarethane ve tarımsal sulama elektrik aboneleri yaklaĢık 
800 bin; sadece 2018 ılı içerisinde yapılan kesme-bağlama iĢlemi sayısı 160 bini 
bulmuĢtur.  

Bu tablo bize Samsun özelinde de hane halkının, esnafın ve çiftçinin yaĢamsal ve 
geçimsel zorunlulukla tükettiği elektrik faturasını bile ödeyemediğini ortaya 
koymaktadır. 

Halkın sırtından elektrik dağıtım Ģirketlerine kıyakta sınır yok. 

Kesme bağlama bedelleri 2019 Ocak Ayında sanki dövize endeksli gibi %26 
artırılarak alçak gerilim abone grupları için 33,8 TL, orta gerilim abone grupları için ise 
171,6 TL olarak belirlendiğini hatırlatalım.  

Ekonomik kriz içerisinde boğuĢurken borcunu zamanında ödeyemeyen 
halkımızın sırtından aylık yüzde 2 gecikme faizi hariç bir de kesme-bağlama 
bedeli olarak, yaklaĢık 500 Milyon TL alınarak dağıtım Ģirketlerine aktarılmıĢtır. 

Bu tablonun sorumlusu 17 yıldır özelleĢtirme politikaları ile enerji sektörünü özel 
Ģirketlerin kar hırsına terk eden AKP hükümetleridir.  

Ne yazık ki; artık ortada hesap sorulacak hükümet de yoktur, hataların hesabını 
hükümete sorabilecek meclis de yoktur. Saray rejimi vardır. 

Keseme – Bağlama Bedellerini DüĢürün 

Elektriğin temel bir insan hakkı olduğu ve ekonominin ana girdisini oluĢturduğu 
dikkate alınarak; Enerji kesme iĢlemleri, art niyetli kullanımlar dıĢında halkımız 
yararına yeniden düzenlenmelidir.  

Kesme bağlama bedelleri kaldırmalı veya 5 tl gibi bir bedele sabitlenmelidir. 

Enerji verimliliği ve tasarrufu derhal ulusal öncelik olarak belirlenmelidir. 

Kar esaslı piyasa politikaları ile özelleĢtirilen dağıtım Ģirketleri yeniden 
kamulaĢtırılmalıdır. 

Saygılarımızla 

25 Mart 2019 

Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun ġube Yönetim Kurulu adına 
Mehmet Özdağ 
EMO Samsun ġube Enerji Komisyonu BaĢkanı 
 
 

Türkiye‟de elektrik abone sayısı yaklaĢık 42,5 Milyon olup bunun 500 bini sanayi 
abonesi geri kalanı mesken, ticarethane ve tarımsal sulama abone gruplarıdır. Buna 
göre borcundan elektriği kesilen abone grupları mesken, tarımsal sulama ve 
ticarethane aboneleridir.  

Samsun‟da da durum Türkiye genelinden farklı değildir. 

Samsun‟da mesken, ticarethane ve tarımsal sulama elektrik aboneleri yaklaĢık 
800 bin; sadece 2018 ılı içerisinde yapılan kesme-bağlama iĢlemi sayısı 160 bini 
bulmuĢtur.  

Bu tablo bize Samsun özelinde de hane halkının, esnafın ve çiftçinin yaĢamsal ve 
geçimsel zorunlulukla tükettiği elektrik faturasını bile ödeyemediğini ortaya 
koymaktadır. 

Halkın sırtından elektrik dağıtım Ģirketlerine kıyakta sınır yok. 

Kesme bağlama bedelleri 2019 Ocak Ayında sanki dövize endeksli gibi %26 
artırılarak alçak gerilim abone grupları için 33,8 TL, orta gerilim abone grupları için ise 
171,6 TL olarak belirlendiğini hatırlatalım.  

Ekonomik kriz içerisinde boğuĢurken borcunu zamanında ödeyemeyen 
halkımızın sırtından aylık yüzde 2 gecikme faizi hariç bir de kesme-bağlama 
bedeli olarak, yaklaĢık 500 Milyon TL alınarak dağıtım Ģirketlerine aktarılmıĢtır. 

Bu tablonun sorumlusu 17 yıldır özelleĢtirme politikaları ile enerji sektörünü özel 
Ģirketlerin kar hırsına terk eden AKP hükümetleridir.  

Ne yazık ki; artık ortada hesap sorulacak hükümet de yoktur, hataların hesabını 
hükümete sorabilecek meclis de yoktur. Saray rejimi vardır. 

Keseme – Bağlama Bedellerini DüĢürün 

Elektriğin temel bir insan hakkı olduğu ve ekonominin ana girdisini oluĢturduğu 
dikkate alınarak; Enerji kesme iĢlemleri, art niyetli kullanımlar dıĢında halkımız 
yararına yeniden düzenlenmelidir.  

Kesme bağlama bedelleri kaldırmalı veya 5 tl gibi bir bedele sabitlenmelidir. 

Enerji verimliliği ve tasarrufu derhal ulusal öncelik olarak belirlenmelidir. 

Kar esaslı piyasa politikaları ile özelleĢtirilen dağıtım Ģirketleri yeniden 
kamulaĢtırılmalıdır. 

Saygılarımızla 

25 Mart 2019 

Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun ġube Yönetim Kurulu adına 
Mehmet Özdağ 
EMO Samsun ġube Enerji Komisyonu BaĢkanı 
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EK.12 
 
Yerel seçim kampanyasına Samsun’da su indirimi, Türkiye genelinde de 
elektrik ve doğalgaz indirimi müjdesiyle başlatan AKP Hükümeti ve Samsun 
Büyükşehir Belediyesinin, yerel seçimlerden hemen sonra Samsun’da suya 
%25, sayaç bakımına %150 gibi rekor zamlarla başlattıkları zam yağmurları, 1 
Temmuz 2019 tarihinden geçerli olan elektrik zamlarıyla halkımız için sel 
faciasına dönüştü.  

Basına ve Kamuoyuna 
Seçimden Sonra BaĢlayan Zam Yağmuru, Elektrik Zammıyla Sele DönüĢtü! 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 
geçerli olan yeni elektrik tarifesini Resmi Gazete`de yayımladı. Alçak gerilimden 
enerji alan faaliyet bazlı abone gruplarına bakıldığında; kayıp ve kaçak, iletim hizmeti 
ve dağıtım hizmeti bedellerini içeren dağıtım kaleminde ise tüm abone gruplarında 
yüzde 7.35 oranında artıĢ yapılmıĢtır. Tarifeyi oluĢturan bir diğer bileĢen olan ENERJĠ 
bedelleri ise abone grupları bazında değiĢiklik göstermiĢ ve yüzde 19,61 ile 16,72 
arasındaki oranlarda artırılmıĢtır. 

Asgari ücretin %7‟si elektriğe, aylık fatura 142.2 TL ; 
Elektrik Mühendisleri Odası`nın (EMO) hesaplamalarına göre; Asgari yaĢam 
standartlarında (4 kiĢilik) bir ailenin aylık 230 kWh olan elektrik enerjisi tüketiminin 
Haziran ayında 123,63 TL olan fatura tutarı, Temmuz zamları ile birlikte yüzde 15‟lik 
artıĢla 142,17 TL‟ye yükselmiĢ olacaktır. Net asgari ücretin 2020 TL olduğu 
düĢünülürse, asgari ücretli yurttaĢlar aylık maaĢının yüzde 7`sinin elektrik 
faturalarına ayırmak zorunda kalacak.  
Söz konusu tarifelere Vergi ve Fonlar dahil edildiğinde kullanıcıların nihai faturalarının 
% 15 oranında zamlandığı, 1 temmuz 2018 tarihine göre de mesken abonelerine 
yıllık bazda % 34 diğer abone gruplarına ise % 77 oranında zamlar yapıldığı 
görülmektedir.    

 

ABONE 
GRUBU Enerji Bedeli (TL) 

Enerji 
Bedeli 
Önceki 

Döneme 
Göre 
ArtıĢ 
(%) 

Dağıtım Bedeli 
(TL) Dağıtım 

Bedeli 
Önceki 

Döneme 
Göre 
ArtıĢ 
(%) 

Önceki 
Döneme 

Göre 
Vergi, 
Fonlar 
Dahil 

Toplam 
ArtıĢ 
(%) 

1 Tem. 
2018- 
1Tem. 
2019 
Vergi 
Fonlar 
Dahil 
Yıllık 

Toplam 
ArtıĢ 
(%) 

(TEK 
TERĠMLĠ 

TEK 
ZAMANLI – 

Alçak 
Gerilim) 

01.04.19 01.07.19 01.04.19 01.07.19 

Mesken 0,263304 0,314926 19,61 0,171147 0,183722 7,35 14,78 34 
Ticarethane 0,396676 0,47109 18,11 0,174991 0,187848 7,35 14,83 77,1 
Sanayi 0,368249 0,433173 17,63 0,129121 0,138612 7,35 14,96 77 
Tarımsal S. 0,361183 0,431284 17,82 0,143786 0,154351 7,35 14,84 77,1 
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Çok (üç) zamanlı Mesken Tarifesi amacından uzaklaĢtırılmıĢtır. 
1 Temmuz 2019 Elektrik zamlarında dikkat çeken diğer önemli husus da; 
“Tek Terimli Çok (Üç) Zamanlı” Mesken tarifesinde üç zaman dilimine yayılan 
tarifelerine; sırasıyla Gündüz için yüzde 19,51, Puant için yüzde 17,59 ve Gece için 
yüzde 26,16 oranında zam yapılarak; Çok(Üç) Zamanlı tarife içindeki Gündüz tarifesi 
Tek Zamanlı tarifenin 1,02‟sine, Puant tarifesi 1,75‟ine ve tercih nedenini belirleyen 
Gece tarifesi de 0,44‟üne yükseltilmiĢtir.   
Bu zam oranları ile çok zamanlı tarifeyi seçerek enerji verimliliğine katkı yapmak 
isteyen aboneler adeta cezalandırılmıĢ, çok zamanlı tarife amacından 
uzaklaĢtırılmıĢtır. 
ġimdi soruyoruz; 
EMO Samsun ġubesi olarak 20 Haziran 2019 tarihinde yaptığımız basın açıklaması 
ile bu zamların yapılacağını ön görerek hem halkımızı hem de AKP Hükümetini 
uyarmıĢ, bu zamların mantıklı bir gerekçesi olamaz demiĢtik.  
Ocak ayında indirim yapılan ve yenilenen Ġstanbul seçimlerine kadar korunan elektrik 
tarifelerine ne oldu da, seçim sürecinin bitmesinin hemen ardından iki haneli zamlar 
yürürlüğe konuldu? 
Son elektrik zammının, "piyasa dengesi, maliyet artıĢı" gerekçeleriyle izah edilmesi 
mümkün değildir. Dağıtım firmaları ve enerji sektöründeki firmalarca ekonomik 
sıkıntılar konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bankalarla görüĢmeler 
yürütmüĢ ve enerji fiyatlarının "maliyet bazlı" oluĢturulacağını beyan edilmiĢ, 
firmaların hükümet çevrelerine yaptığı baskı ve lobi faaliyetlerinin hedefine ulaĢması 
sonucunda zam kararı alınmıĢtır. 
Gerek kur farkı ve gerekse enflasyondan doğan diğer farklar, enerji fiyatlarına 
yansıtılacaktır. Elektrik fiyatlarındaki artıĢ, önümüzdeki dönemde birçok ürünün 
fiyatlarına artıĢ olarak yansıyacak, bu durum ise yaĢanan krizin daha da 
derinleĢmesine neden olacaktır. 
Ülkemizde artık siyasi iktidarın güdümüne girmeyen özerk kurullar kalmadığına göre 
AKP hükümeti topu EPDK‟ya atmadan, söz konusu zamma yol açan maliyet 
kalemlerini ve bu maliyetlerdeki artıĢları düzenli olarak kamuoyuna açıklamalıdır.   

Enerjiye eriĢim bugün temel bir insan hakkı olarak kabul ediliyor, fiyatlarının herkesin 
ulaĢabileceği düzeyde olması gerektiği ilkesini göz ardı edilerek yapılan yüksek 
artıĢlar, yeni bir yoksullaĢama dalgası baĢlatacak büyüklüğe ulaĢmıĢtır.  

Tüm yurttaĢlara, insanca yaĢayabilmesi için enerji ihtiyacını ekonomik koĢullarda 
karĢılama imkanı sunulmalıdır.  Kâr esasıyla Ģekillen piyasa yapısı ve enerji 
politikaları acilen terk edilerek enerji yönetimi; kısıtlı kaynaklarımızı en iyi Ģekilde 
değerlendirecek, kamu yararını esas alan siyasi ve ticari müdahalelerden uzak bir 
yapıya bırakılmalıdır. 

Saygılarımızla. 

2 Temmuz 2019 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun ġube Yönetim Kurulu 
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EK.13 
 
ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU - EPDK SADECE ġĠRKETLERĠN 
ÇIKARLARINI KORUMAK ĠÇĠN MĠ KURULDU? 

EPDK daha önce gizlediği kayıp ve kaçak bedeline ek olarak elektrik faturaları 
üzerinden dağıtım Ģirketlerine yapılan aktarımları gizlemek için kendi kuruluĢ 
amacına aykırı uygulamalar yapmaya devam ediyor. 

Basına ve Kamuoyuna 

EPDK tarafından 22 temmuz 2019 tarihinde yapılan duyuruya göre, elektrik 
faturalarında sade, anlaĢılabilir, kolay fatura uygulaması bahanesiyle ödediğimiz 
faturaların yaklaĢık yüzde 30‟unu oluĢturan dağıtım bedeli görünmez hale gertirilmek 
istenmektedir. 
2016 yılına kadar düzenlenen elektirk faturalarında; "enerji maliyeti, perakende 
satıĢ hizmet bedeli, iletim bedeli, kayıp ve kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, dağıtım 
bedeli" tek tek fatura üzerinde yer almaktaydı.  
Kayıp-kaçak bedellerinin faturasını ödeyen vatandaĢtan tahsil edilmesini 10 yıl geriye 
dönük olarak iptal eden yüksek yargı kararı üzerine AKP‟nin enerji yönetimi yasalara 
aykırı olarak Ocak 2016‟dan buyana uygulanan fatura düzenlemes ile iletim sistemi 
kullanım, dağıtım sistemi kullanım, kayıp-kaçak ve sayaç okuma olmak üzere 4 
kalem bedel Dağıtım Bedeli adı altında birleĢtirilerek torba fatura uygulamasına 
geçmiĢti. 
ġimdi gereksiz içerikten arındırılmıĢ fatura düzenlemesi adı altında artık dağıtım 
bedeli de görülemeyecek. 

EPDK, kendi kuruluĢ yasası olan 6446 Sayılı Yasa`nın amaç maddesindeki "Ģeffaflık" 
ilkesinin "öncelikle maliyetler ve fiyatlandırmanın herkes tarafından bilinebilir ve 
denetlenebilir olması” ilkesine alenen aykırı davranmaya devam etmektedir. 
6446 sayılı Yasa`nın amaç maddesindeki "Ģeffaflık" ilkesinin "öncelikle maliyetler ve 
fiyatlandırmanın herkes tarafından bilinebilir ve denetlenebilir olmasını içerdiği" yer 
almaktadır. Elektrik sektörünün serbestleĢtirilmesinin gerekçelerinin baĢında bu Ģeffaf 
yapıya kavuĢulmasının yer almakta olup EPDK`nın herkes tarafından anlaĢılır Ģekilde 
maliyetlerin faturalara yansıtılmasını sağlamakla yükümlü olduğunu kendilerine 
kamuoyu önünde hatırlatıyoruz. 
Ayrıca halen her bir abone için aynı nitelikli hizmeti içeren ve maktu olarak alınması 
gereken sayaç okuma bedelinin tüketime nispi olarak belirlenmesi derhal iptal 
edilmelidir. 
Ülkemizin tüm kamusal kaynaklarını, doğal ve kültüren varlıklarımızı yandaĢ 
Ģirketlerin sınırsız yağmasına sunarak halkımızı açlık sınırında yaĢamaya mahkum 
eden AKP yönetiminin öncelikli derdi dağıtım Ģirketlerinin çıkarını korumak mıdır? 
Saygılarımızla.          
25.07.2019 

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun ġubesi adına 
Tarık Tarhan  
Yönetim Kurulu BaĢkanı 
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EK.14 
 

40. YILINDA 19 EYLÜL 1979 Ġġ BIRAKMA EYLEMĠNĠ 

VE TMMOB MÜHENDĠS, MĠMAR VE ġEHĠR PLANCILARI DAYANIġMA GÜNÜNÜ 
KUTLUYORUZ 

Türkiye çapında yüz binin üzerinde mühendis, mimar ve Ģehir plancısının katılımıyla 
gerçekleĢtirilen 19 Eylül 1979 ĠĢ Bırakma Eylemi‟nin 40. yılındayız. 

Mesleğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkma irademizin en görkemli 
dıĢavurumu olan 19 Eylül ĠĢ Bırakma Eylemini kırkıncı yıldönümünde bir kez daha 
selamlıyor, 19 Eylül‟ün mirasını yaĢatmak için ilan ettiğimiz "TMMOB Mühendis, 
Mimar ve ġehir Plancıları DayanıĢma Günü"nü kutluyoruz. 

Bundan tam kırk yıl önce, ekonomik kriz karĢısında mühendis, mimar ve Ģehir 
plancılarının yaĢadığı hak kayıplarını ve ücret adaletsizliklerini protesto etmek için 
gerçekleĢtirilen iĢ bırakma eylemi, teknik elemanların üretimden gelen gücünü en 
açık biçimiyle ortaya sermiĢtir. TMMOB‟nin çağrısıyla gerçekleĢtirilen eylem, maden 
ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan Ģantiyelere, kamu kurumlarından 
limanlara kadar pek çok iĢ yerinde üretimin durmasını sağlamıĢ, teknik elemanların 
yaĢadıkları sorunlara dikkat çekilmesi sağlanmıĢtır. 

Bizler için 19 Eylül ĠĢ Bırakma Eylemi, ülkesi için düĢünen, planlayan, üreten 
mühendis, mimar ve Ģehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. Bu 
yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühendis, Mimar ve ġehir Plancıları DayanıĢma 
Günü" olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır. 

Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede emeğiyle geçinenlerin gündemleri 
neredeyse hiç değiĢmemiĢtir. ĠĢsizlik, hayat pahalılığı, düĢük ücretler, güvencesizlik, 
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalıĢan mühendis, mimar ve Ģehir 
plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. 
Neoliberal ekonomi politikaları, özelleĢtirme uygulamaları, sosyal devlet anlayıĢının 
terkedilmesi ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle teknik 
elemanların ekonomik ve sosyal durumları giderek daha da kötüleĢmektedir. 
Ġçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle 
geçinen mühendis, mimar ve Ģehir plancılarının da hayatlarını zorlaĢtırmaktadır. 
Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant 
hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın 
ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mühendis, mimar ve Ģehir plancılığı yıllar 
geçtikçe sistematik olarak gerilemektedir. 
Sınırsız yetkilerle donatılmıĢ tek adam rejimi altında emeğimiz değersizleĢirken, özlük 
haklarımız da giderek budanmaktadır. Gerek kamuda, gerek özel sektörde her türlü 
mühendislik, mimarlık ve Ģehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, 
uygulama ve denetleme iĢlerini yürüten tüm meslektaĢlarımız krizden olumsuz 
biçimde etkilenmektedir. MeslektaĢlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı 
pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi, 
mesleğimize özgü sorunlarla da boğuĢmak zorunda kalmaktadır. 
Kamuda çalıĢanlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düĢük ücret, kadro 
sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düĢük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz 
yüzedir. Güvencesiz-sözleĢmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin 
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ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik 
personelin iĢ yükü artarken, iĢ riski de giderek büyümektedir. YandaĢ 
konfederasyonla imzalanan enflasyona endeksli toplu sözleĢmeler, Ģaibeli enflasyon 
rakamlarıyla birleĢince kamu emekçilerinin her geçen gün daha da yoksullaĢmasına 
neden olmaktadır. 
Özel sektörde çalıĢan meslektaĢlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, 
projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiĢtir. 
ĠĢsizlik, esnek çalıĢma, güvencesizlik, sağlıksız çalıĢma koĢulları ve reel ücret kaybı 
gibi sorunlar özel sektörde çalıĢan tüm meslektaĢlarımızı tehdit etmektedir. Birliğimiz 
ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı 
olarak feshedilmesi, meslektaĢlarımızın düĢük ücretlerle sınırsız biçimde 
sömürülmesine zemin hazırlamaktadır. 
Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaĢlarımızı olduğu kadar meslek 
alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz 
etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat 
değiĢiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, Ģehir plancılığı 
hizmeti alması engellenmektedir. Bu durumun toplumumuza maliyeti daha güvensiz 
yapılar, daha fazla yıkım ve daha çarpık bir kentleĢmedir. 
Mühendis, mimar ve Ģehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında 
tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun 
ortak yaĢamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayıĢla, 
mesleğimize ve meslektaĢlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak 
geleceğine de sahip çıkıyoruz. 
Meslek alanımızı, meslektaĢlarımızı ve ülkemizin geleceğini hedef alan bu saldırılar 
karĢısında sessiz kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve 
toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayıĢla 
TMMOB‟nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eĢitlik, özgürlük ve 
demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz.  
19 Eylül Mühendis, Mimar ve ġehir Plancıları DayanıĢma Günü, TMMOB‟nin 
mücadeleyle dolu geçmiĢine, umutla dolu yarınlarına sahip çıkma günüdür.  
19 Eylül Mühendis, Mimar ve ġehir Plancıları DayanıĢma Günü, ülkemize, 
mesleğimize ve meslektaĢlarımıza sahip çıkma günüdür. 
19 Eylül Mühendis, Mimar ve ġehir Plancıları DayanıĢma Günü Birliğimize, 
Odalarımıza ve örgütlü mücadele geleneğimize sahip çıkma günüdür. 
Bu anlayıĢ ve kararlılıkla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve ġehir Plancıları DayanıĢma 
Gününü bir kez daha kutluyoruz.  
YaĢasın TMMOB Örgütlülüğü! 

YaĢasın Mücadelemiz! 

 19 Eylül 2019 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Samsun Ġl Koordinasyon Kurulu 
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EK.15 
 
Samsun ÇarĢamba Biyokütle Enerji Santralı  

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun ġubesi Ön Raporu 

Samsun Ġli ÇarĢamba Ġlçesi Eğercili Mahallesinde Oltan ve Köleoğlu Elektirk ve Enerji 
Üretimi Tic. A.ġ. tarafından kurulmaya baĢlayan; tarım ve orman atığı bitkisel biokütle 
hammaddelerinin doğrudan yakılması ile elektrik enerjisi üretmek üzere, elektriksel 
olarak 27 MegaWatt, termik olarak 96 Mega Watt gücünde Biyokütle Enerji Santraline 
(BES) iliĢkin Oda görüĢümüz aĢağıda sunulmuĢtur.  

Türkiye‟nin Elektrik Kurulu Gücü ve Mevcut Proje Stoku 
Türkiye‟nin elektrik kurulu gücü Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. (TEĠAġ) verilerine göre 
Ağustos 2019 sonu itibariyle 90.403,4 MW olarak gerçekleĢmiĢ durumdadır.  

Mevcut kurulu gücümüzün yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 
yatırım izleme raporlarına göre 2018 yıl sonu itibariyle lisans alarak inĢasına 
baĢlanmıĢ 19.371,63 MW (4.800 MW Akkuyu NGS kapasitesi hariç) tesis vardır. 
Ayrıca ön lisans almıĢ olan projeler toplamı 13.567,51 MW‟tır.  

2018 Yılı sonu itibariyle toplam proje stokumuz 123.342,54 MW‟ın üzerindedir. 

Türkiye‟nin Elektirk Üretim ve Tüketim Değerleri 
Türkiye‟nin elektrik üretimi 2019 Ocak – Ağustos sonu itibariyle 195,451 Milyar Kilo 
Watt Saat (kWh), tüketimi de 194,827 Milyar kWh olarak gerçekleĢmiĢtir. Söz konusu 
verilere lisanssız elektrik katkısı dahil edildiğinde elektrik üretimi 202,3 Milyar kWh 
olarak tahmin edilmektedir. Nüfus artıĢına rağmen 2019 yılı ilk sekiz aylık elektrik 
tüketimi 2018 yılının aynı dönemine göre artmamıĢtır. 

2017 yılından buyana elektrik üretim kapasitesi, tüketim talebinden fazla artmaktadır. 
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik Ģartlara bağlı olarak sanayi elektrik tüketim 
değerlerinde düĢüĢ devam etmektedir.  

Türkiye‟de elektrik tüketiminin ani en fazla tepe güç değeri (Max. Puant) 2019 yılı için,  
26 Ağustos tarihinde, saat 16:30 da 45.325 MW olarak gerçekleĢmiĢtir. AĢağıdaki 
grafik 2010 – Temmuz 2019 tarihleri arasında en fazla ve en düĢük elektrik tüketimi 
ani değerlerini göstermekte olup, son bir yıldır kurulu kapasitemizin en fazla %50‟si 
kadar tüketebildiğimizi göstermektedir. Kurulu kapasitemizin tümünün emre amade 
ve tam kapasite çalıĢması durumunda %50‟lik fazla kapasitemiz olduğu 
görülmektedir.  
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Özet olarak; 

• Elektrik üretim sektöründe yıllardır sağlıklı planlama yapılmamıĢtır. Üretim 
izinleri ve lisanslama iĢlemlerinde ülke gerçekleri, bölgesel, kentsel gereklilikler 
göz ardı edilmiĢtir.  

• Elektrik üretiminde arz fazlası oluĢmuĢ ve tesislerin kapasite kullanım oranları 
düĢmüĢ, dolayısı ile birim üretim maliyetleri artmıĢtır.  

• Ülke kaynaklarımız israf edilmektedir. 
Enerji Sektöründe Takipteki Krediler Artıyor 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2017 Sonunda 
637 milyon Tl olan enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su kaynakları üretim ve dağıtım 
sanayi) takipteki kredi miktarı, 2018 sonunda 6 milyar 322 milyon TL‟ye yükselerek, 
artıĢ oranı yüzde 892 olmuĢtur. 

Genel takipteki krediler oranı aynı dönemde yüzde 2,95‟ten yüzde 3,87‟ye 
yükselirken, enerji sektöründeki takipteki krediler bu dönemde yüzde 0,45‟ten yüzde 
3,4‟e yükselmiĢtir. 

Enerji sektöründe 2003-2018 döneminde 95 milyar dolarlık yatırım yapıldığı, 
yatırımlar için alınan kredilerin büyük kısmının döviz cinsinden olduğu bilinmektedir. 
BDDK verilerine göre; içinde bulunduğumuz yıl itibarıyla enerji Ģirketlerinin Türk 
Bankalarına 47 Milyar Dolarlık kredi borcu bulunmaktadır.  

Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizmasının Enerji maliyetlerine Etkisi 
Üretim lisansı sahibi tüzel kiĢilere, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 
tesisleri için Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) Belgesi verilmesi ile YEK Destekleme 
Mekanizmasının (YEKDEM) kuruluĢu ve iĢleyiĢine iliĢkin usul ve 
esaslar belirlenmiĢtir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) “Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ĠliĢkin Yönetmeliği” 
01.10.2013 tarihinde yayımlanmıĢtır.  

Samsun ÇarĢamba BES, YEKDEM kapsamında elektrik üretimi yapacak bir tesis 
olup 2020 yılında devreye girmesi halinde,  on yıl süre ile ürettiği elektriğin tümü için 
devlet tarafından alım garantisi uygulanacaktır. 
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Biyokütle enerji santralları için elektrik birim fiyatı 13.3 dolar-cent/kWh olarka 
belirlenmiĢ olup ortalama elektrik birim fiyatlarının iki katından fazladır. 

Ülkemizde tüketilen elektriğin yaklaĢık %22‟si YEKDEM kapsamında olup elektrik 
piyasasının oluĢumunda ve elektrik birim fiyatlarının oluĢmasında en önemli etkenler 
arasında yer almaktadır. 

Sonuç; 
Ülkemiz elektrik kurulu gücü, tüketim talebinin üzerinde artıĢ göstermektedir.  

Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün içinde bulunduğu ekonomik darboğaz 
doğrudan sanayi üretimini ve ülke ekonomisini olumsuz etkilemekte, enerji 
maliyetlerindeki artıĢ enflasyon üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır.  

Artan elektrik ihtiyacını karĢılamada bugüne kadar akla gelen ilk yol olan, çok sayıda 
yeni elektrik tesisi kurma yerine; talebi yöneterek, enerjiyi daha verimli kullanıp, 
sağlanan tasarrufla yeni tesis ihtiyacını azaltmaya yönelik politika ve uygulamalar 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Santralin kurulacağı baĢlandığı bölge göz önüne alındığında hemen yakınındaki iki 
büyük hidroelektrik santrali ve özel sektör tarafından kurulmuĢ doğalgaz santrallerinin 
güçleri yanında kurulacak 27 MW lık santralin kurulu güç ve üretime katkısı 
sayılmayacak kadar azdır.  

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik Ģartlar ve elektrik enerjisi kurulu altyapısı ile 
tüketim dengeleri göz önüne alındığında, kamusal kaynakların israfı söz konusu 
olduğundan Samsun ÇarĢamba BES kurulumunda kamu yararı yoktur. 

Bilgilerinize arz ederiz, saygılarımızla.  

1 Ekim 2019 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Samsun ġube Yönetim Kurulu 
 
 

EK.16 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Samsun BüyükĢehir Belediyesi Ak Parti Grup BaĢkanvekili Hasan Uzunlar, KurtuluĢ 
SavaĢı BaĢkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin kurucu CumhurbaĢkanı, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, Onun aziz hatıraları, tarihimizin Ģanlı zaferleri ve ülkemize 
kattığı değerler hakkında, ölümünün 81‟inci yıldönümünde kendi sosyal medya 
hesabından bir takım hakaret içeren paylaĢımlarda bulunmuĢtur. 

Milli Mücadelenin 100‟üncü yıl dönümünde yapılan bu çirkin ve yalan içeren 
paylaĢımlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Cumhuriyete, Demokratik, Laik yaĢam 
felsefesine , Bu değerleri sahiplenen YurttaĢlarımıza, 19 Mayıs Ġlkadım kenti olan bu 
kente ve kentliye büyük saygısızlıktır. Yapılan bu paylaĢımlarla Hasan Uzunlar 
sadece ulu önderimiz Atatürk‟ü hedef almamıĢtır, Onun Ģahsında Cumhuriyetimizi, 
Cumhuriyet Değerlerimizi, zaferlerle dolu tarihimizi ve bu zaferlerin yaratıcısı tüm 
Ģehitlerimizi, ülkenin aydınlarını da hedef almıĢtır. 
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Atatürk'ü ve onun kurucu değerlerini küçük düĢürmeyi, yıpratmayı ve bu suretle 
hakaret etmeyi bir yandan da yüce Türk milletinin değerlerini yok etmeyi amaçlayan 
bu davranıĢ, halkı kin ve düĢmanlığa sevketmeyi, tahrik veya aĢağılama suretiyle 
bölmeyi amaçlamaktadır. Atatürk'e sosyal medya sayfasından hakaretler içeren 
paylaĢımlarda bulunan AK Parti GrupbaĢkanvekili Hasan Uzunlar hakkında suç 
duyurusunda bulunuyor, ülkenin savcılarını göreve davet ediyoruz. 

SAMSUN 

ĠL KOORDĠNASYON KURULU 

Atatürk'e bağlılığını her koĢulda ifade eden ve onun ilke ve devrimlerini yaĢam biçimi 
olarak benimseyen Türk Milletini, kasten, yaralayan bu kiĢi hakkında mensubu olduğu 
Adalet ve Kalkınma Partisi Tarafından da derhal iĢlem baĢlatılmalı, Milletin iradesi ,ile 
kendisine verilen, yürütmekte olduğu ve Atatürk Cumhuriyetinin var ettiği demokratik 
kurumlardan biri olan BüyükĢehir Belediyesi Meclis üyeliğinden derhal istifa etmelidir. 

Yalan, ahlaksızlık ve vicdansızlık içeren bu tür paylaĢımlar, vatanımıza, bayrağımıza, 
Ģehitlerimize, Cumhuriyetimize saldırı niteliği taĢımakta, tüm kurucu ve birleĢtirici 
ortak değerimize Cumhuriyetimizin kurucu lideri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk‟e, silah 
arkadaĢlarına, onların kutsal hatıralarına karĢı bilinçli tezgahlanmıĢ Ģuursuzca saldırı 
içermekte olup bu davranıĢı lanetliyor ve protesto ediyoruz. 

Kamuoyuna Saygı Ġle Duyurulur 

14 Kasım 2019 
TMMOB SAMSUN ĠL KOORDĠNASYON KURULU 
Kurul Sekreteri 
Ġshak MEMĠġOĞLU 
 
 
EK.17 

TERMĠK SANTRALDE KĠRLĠ OYUNA GELME! 

Son günlerde yazılı ve sözlü basında sıkça duyduğumuz “Termik Santrallere filtre 
takılsın mı takılmasın mı?” tartıĢmalarına Ģahit olmaktayız. Görmekteyiz ki; halk 
olarak üzerimize oynanan, kömür karası ve sermayeyi destekleyen kirli bir oyunun 
içine çekilmeye çalıĢılmaktayız. Bilmekteyiz ki; oyunun senaryoları, kökleri dıĢarda 
olan enerji lobisinin sermaye baronları ve iĢbirlikçileri tarafından yazılmaktadır. 

 Termik Santraller ile en kirli, en eski ve en pahalı enerji üretimi 
yapılmaktadır. Dünya yenilenebilir ve çevreci enerji kaynaklarının peĢindeyken; nesli 
tükenmekte olan, dünyanın en pahalı elektrik enerjisini üreten, miladı dolmuĢ en 
sorunlu teknoloji olan termik santraller ülkemizin doğal güzelliklerini bozmak 
pahasına kurulmaktadır. Enerji Baronlarına verdikleri sözlerle 15 yıllığına alım 
garantisi verilen mevcut 18 santralin doğa ve insan üzerine yaptığı tahribatlar ortada 
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olduğu halde, Türkiye‟nin her tarafında kömüre dayalı yeni santraller kurulmak 
istenerek çevre katliamlarına devam edilmektedir. 

Üstelik mevcut Soma ve AfĢin santralleri en eski modellerle kurulmuĢ ve neredeyse 
hiç çalıĢmamıĢtır. Enerji Baronlarına para aktarabilmek için; Ģehir hastanelerinde 
olduğu Ģekilde balon gibi patlayan alım garantisini modeliyle “Elektriği üret ya da 
üretme 15 yıl boyunca halkın parasından ödeyeceğiz” garantisi verilmiĢtir. 

 Termik Santraller ihtiyaç değildir ve olmazsa karanlıkta kalırız algısı 
doğru değildir. EÜAġ‟ın verilerine göre Türkiye‟nin 2035 yılına kadar yeni Elektrik 
Enerjisi üretimine ihtiyacı olmadığı, hatta TEĠAġ aylık raporlarında kurulu gücümüzün 
tüketim gücümüzden 2 kat daha fazla olduğu görülmektedir. Türkiye`nin kurulu gücü 
91 bin MW`ı aĢmıĢ olup, tüketimde en yüksek talep, yaz aylarında 45 bin MW 
civarındadır. Türkiye`de kurulu güç fazlalığı açıkça  görülmektedir. Çevre mevzuatına 
aykırı filtresiz santrallerin kurulu güçleri 8 bin 500 MW civarındadır, yani bu güç 
devreden çıkartılsa dahi elektrik üretimi için yedek kapasitemiz yeterli olacaktır.  

Kamuoyunda yaratılmak istenen, arıtma tesisi için üretime 10 gün ara verilirse 
karanlıkta kalınacağı algısı doğru değildir. DüĢük kapasiteyle çalıĢtığı bilinirken 
bırakın ara vermeyi, yeterli arıtma tesisi olmayan santralları planlı bir biçimde ünite 
ünite devreden çıkarmak, üretimlerini zaman içinde bütünüyle sonlandırmak da 
mümkündür. 

 Filtreli de olsa Termik Santraller zehir saçan canavarlardır. Büyük halk 
hareketleri ile karĢılaĢan Enerji Lobisinin Kirli Baronları, planladıkları kirli oyunlarını 
sonuçlandırabilmek için; Türkiye‟nin farklı illerindeki en eski ve en kirli 15 adet 
kömürlü termik santrale 4. kez baca filtresi takılmasını erteleyen yasayı mecliste önce 
kabul ettirip sonra cumhurbaĢkanının veto etmesiyle halkımızın algısını yanıltmaya 
filtreli termik santralleri daha Ģirin göstermeye çalıĢmaktadır. 

Önlem alınması gereken partikül maddeler, kükürtdioksit, azotoksitler gibi baĢ 
kirleticilerinin yanı sıra kömür santrallarından çıkan kazan altı külleri depolama 
sahalarının ve uçan küllerin çevresel etkilerinin de halk sağlığı için izlenmesi 
gerekmektedir. Örneğin; AfĢin Elbistan Santralinde 5,5 milyon MWh elektrik üretimi 
karĢılığında 2,6 milyon ton kazan altı külü, 2,7 milyon ton da uçucu kül çıkarttığı MTA 
raporlarından hesaplanabilir ve buna 6,7 milyon ton karbondioksitin atmosfere 
salınmasını da eklerseniz sonuç elektrik üretimi mi yoksa çevre ve iklim felaketi mi 
olmaktadır? 

Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin kaynaklara sahiptir. Bu 
kaynakların etkin ve yoğun biçimde kullanımı ile hem ekonomik hem de çevresel 
odaklı çok ciddi ve yaygın sorunlarımızın üstesinden gelinebilir. Ayrıca, Elektrik 
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enerjisinde talep artıĢı, özelikle sanayide enerji verimliliğinin sağlanması ve Ģebekede 
sistem kayıplarını önleyici yatırımların yapılmasıyla minimum düzeylerde tutulabilir.  

Bu nedenlerle; kömür yakıtlı tüm santrallerin dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi 
kapatılması ve yapılması planlanan yenilerinin de inĢa edilmemesi gerekmektedir. 
Termik santrallerin bırakın filtresiz olmasını, filtreli olsa bile bir zehir kaynağı 
olduğu bilimsel bir gerçektir. Maskeli de olsa maskesiz de katil katildir.  

Halkımıza çağrımız Ģudur ki;  

“TERMĠK SANTRALLERE FĠLTRE TAKMAK FĠLTRELĠ SĠGARA ĠÇMEYE 
BENZER.” 

ÇEVRE ĠÇĠN, ĠKLĠM ĠÇĠN, SAĞLIK ĠÇĠN BU OYUNA GELME, 

TERMĠK SANTRALLERĠN KAPATILMASI ve YENĠLERĠNĠN KURULMAMASI ĠÇĠN 
MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞĠZ. 

 

9 Aralık 2019 

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun ġubesi adına 
Tarık Tarhan  
Yönetim Kurulu BaĢkanı 
 

 

EK.18 
 

  
BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Samsun‟un önemli orman alanlarından biri olan Canik Hasköy Fidanlığını  savunmak 
için  06/12/2017 Tarihinde yaptığımız basın açıklamasından sonra, geçen süre 
içerisinde doğal mirasımızın doğallığına aykırı gördüğümüz projenin, yeniden gözden 
geçirilmesi doğrultusunda yaptığımız önerinin dikkate alınmadığını ve projenin 
herhangi bir park alanında yürütülürcesine uygulandığını görmekteyiz. 

Doğal, yeĢil ve bir bütün olarak gelecek kuĢaklara aktarılmasını istediğimiz Canik 
MeĢe Fidanlığı, çevrede oturan insanların, hatta tüm Samsun halkının doğal  
değeridir. 

Gelecek kuĢaklara tüm doğallığı ile aktarmamız gereken bu alana zarar verecek 
herhangi bir uygulamaya izin vermeyeceğiz. 
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Bu sebeplerle,  SAMÇEP platformunun  Canik MeĢe Fidanlığı projesine karĢı 
yürüttüğü mücadelesi, SAMÇEP bileĢenlerinden  TMMOB Mimarlar Odası Samsun 
ġubesi tarafından 12/02/2018 tarihinde yargıya taĢınmıĢtır.  

SAMSUN NÖBETÇĠ ĠDARE MAHKEMESĠ BAġKANLIĞI‟NA yapılan baĢvuru ile 
Orman Genel Müdürlüğü ve Canik Belediye BaĢkanlığı Dava hakkında dava 
açılmıĢtır.        

Dava dilekçesinde özetle,                  

1-Davaya konu Hasköy Korusu Mesire yeri ilgili Yönetmelik gereği B Tipi Mesire 
yeridir. ĠĢ bu yönetmelikle de B Tipi Mesire yerlerinin ne Ģekil, usul ve esaslar 
dahilinde planlanacağı, bu planların uygulanacağı ve iĢletileceği düzenlenmiĢtir.  
2-Hasköy B tipi Mesire alanı toplam 9,2 Hektar olup, davalı Canik Belediyesinin ve 
Orman Müdürlüğünce onaylanmıĢ Projesinden de anlaĢılacağı üzere, 
Bu yönleri ile yapılan plan ve imalatlar ilgili Yasa ve Yönetmeliklere aykırıdır. 

3- Hasköy Korusu B Tipi Mesire Yeri GeliĢim ve Yönetim Planı hazırlanırken Ģehircilik 
planlama ilkelerine uyulmamıĢtır. Planlama bölgesinin bir bütün olarak düĢünülmesi 
ve bütün olarak planlanması gerekirken bu yapılmamıĢtır. 

4-Mesire Yerleri Yönetmeliği‟nin 3 maddesinin 1 fıkrasının  
9,2 hektarlık B Tipi Hasköy Mesire yeri yoğun bir yapılaĢma ile Orman ve Mesire yeri 
özelliği yok edilerek eğlence parkuruna çevrilmiĢtir. Bu durum yönetmelikte tarif 
edilen ruha aykırıdır. Yapılan yürüyüĢ yolları ile toprak gözle görülemez hale 
getirilmiĢtir. Bir kısımda ise betonlama yapılmıĢtır. Doğal olan her Ģey yapılan plan 
değiĢikliği ve imalatlarla yapaylaĢtırılmıĢ ve bu hizmet olarak lanse edilmiĢtir.  
5-Davaya konu Canik Hasköy B Tipi Mesire alanı (Hasköy Fidanlığı) kentimiz içinde 
kalan ender alanlardan biridir. GeçmiĢi çok eskilere dayanmaktadır. Samsun halkının 
nefes alabildiği tek yerdir. Hasköy MeĢe alanı doğal mirastır, tüm doğallığıyla   ve en 
az müdahale ile halkın kullanımına bırakılmalıdır. Planlamada gösterildiği ve 
uygulamada yapıldığı gibi bina, yürüyüĢ yolları, büfe, kafeterya, oyun alanı ve bir 
dünya tesisle doldurulması yasa ve yönetmeliklere aykırıdır. 

Denilmekte olup gereği yüce yargıya havale edilmiĢtir. 

Yine ısrarla söylüyoruz, 

BIRAKIN DOĞA YAġASIN, HALKIMIZ DOĞALLIĞI YAġASIN. 

Samsun halkının doğası ve yaĢam alanları yok edilmeye devam edilmemelidir. 

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla 

02 Mart 2018 

Samsun Çevre Platformu- SAMÇEP 
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EK.19 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Sinop Nükleer Santral Ġstemiyor Mitingi ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından yasaklandı! 

Sinop‟ta 13 yıldır Çernobil nükleer felaketinin yıl dönümünde, nükleer santral 
yatırımlarına karĢı düzenli hale getirilen ve bahar Ģenliği havasında kardeĢçe, keyifle, 
dayanıĢmayla Türkiye'nin her tarafından bir araya gelen ekoloji mücadelesi verenlerin 
katılımıyla düzenlenen miting bu yıl yapılamıyor. 

Bu yıl çok görkemli olması beklenen 22 Nisan Pazar günü yapılacak Sinop Nükleer 
Santral Ġstemiyor Mitingi Ġç ĠĢleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıĢtır. Belli ki bu 
birilerini rahatsız etmiĢ olmalı. 

Sinop valiliği bu mitinge baĢlangıçta izin vermiĢtir. Bu izin doğrultusunda Samsun 
Çevre Platformu SAMÇEP koordinasyonu ile Samsun‟da pekçok demokratik kitle 
örgütünün yanı sıra siyasi partilerden de katılım desteği olacağı biliniyordu. Mitinge 
katılımları sağlamak üzere onlarca özel otomobil ve otobüsler için kontenjan 
hazırlıklarımızı yapmıĢtık.  

SAMÇEP‟inde aralarında olduğu; ülke genelinde elliye yakın çevre ve ekoloji 
yapılanmasını temsil eden, Ekoloji Birliği ve Nükleer KarĢı Platform 
temsilcilerinden aldığımız bilgiye göre Ġstanbul baĢta olmak üzere Türkiye‟nin her 
tarafından binlerce katılım olması bekleniyordu. 

SAMÇEP olarak; 19 Nisan PerĢembe günü Sinop Nükleer KarĢıtı Platform (Sinop 
NKP) yürütmesindeki arkadaĢlarımızla son hazırlıkları görüĢmek ve Sinop 
pazaryerinde halkı mitinge davet etmek üzere bildiri dağıtımına destek vermek üzere 
Sinop‟a gittik. Ancak Sinop Valiliğinin sözlü olarak mitingin yasaklandığı bilgisini 
öğrendik. Bu yasaklamayı kaldırmak üzere baĢta Sinop CHP örgütü olmak üzere pek 
çok giriĢimde bulunuldu. AkĢam saat 18:00‟e kadar süren görüĢmelerden sonuç 
alınamadı.  

Ve sadece Sinop Nükleer Santral Ġstemiyor mitingi değil, 21 Nisan tarihinde 
Japaoya‟dan FukuĢima felaketinin tanıklarının da katılacağı "Çernobil'den 
FukuĢima'ya Nükleer Santraller Gerçeği" konulu panel de iptal edilmiĢ 
durumdadır. 

Türkiye‟nin en önemli seçimlerine sayılı günler kala en demokratik hakların 
kullandırılmaması anlamına gelen bu yasaklama kabul edilemez.  

Bu yasaklama ve anti demokratik uygulamalara karĢı meĢru, hukuki direnme 
hakkımızı kullanacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz. 

Panel ve Poster Sunuma Çağrımızdır. 
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Biz SAMÇEP olarak; yaĢam savunucuları olarak bir daha Çernobil, FukuĢima 
olmasın demek, yaĢam alanlarımızı savunmak "Nükleerde Hayat, Hayatta Nükleer 
Olmaz" demek için, çocuklarımızın sağlıklı bir dünyada aydınlık yarınlara kavuĢması 
için; 

23 Nisan Pazartesi Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı günü saat 17:00 de Mimarlar 
Odası Samsun ġubesinde yapılacak "Çernobil'den FukuĢima'ya Nükleer 
Santraller Gerçeği" konulu panelimize ve Sinop Nükleer Santralının Çevresel 
Etkileri konulu Poster Sunumumuza tüm halkımızı çağırıyoruz. 

Nükleere ve anti demokratik yasaklamalara inat yaĢasın hayat. 

20 Nisan 2018 
Samsun Çevre Platformu- SAMÇEP adına 
Mehmet Özdağ  
SAMÇEP - Dönem Sözcüsü  
 
EK.20 
 

Samsun Çevre Platformu - SAMÇEP ve Samsun Nükleer Karşıtı Platform - Samsun 
NKP sözcüsü Mehmet Özdağ, Hiroşima`ya atom bombası atılmasının 73. yılı 
nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Dünyadaki kaos ortamında devam eden nükleer 
silahlanma yarışının daha büyük bir tehdit haline geldiğine 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 görüntüsü altında nükleer silahlanma sevdasından vazgeçilmelidir` denildi. 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 

73 YILDIR DĠNMEYEN ACI: HĠROġĠMA! 
 
NÜKLEER SĠLAHLANMA VE NÜKLEER SANTRALLAR, KAOS ĠÇĠNDEKĠ 
DÜNYADA GĠDEREK BÜYÜYEN BĠR TEHDĠTTĠR... 

ABD„nin 2. Dünya SavaĢı„nda 6 Ağustos 1945 günü HiroĢima‟ya atılan 4 ton 
ağırlığında ve 15 kiloton etkisindeki taktik atom bombası ile 70.000 kiĢi öldürmüĢ, bir 
o kadarını da yaralamıĢtır. Üç gün sonra Nagazaki‟ye atılan 20 kilotonluk taktik atom 
bombasıyla da 74.000 kiĢi ölmüĢ ve 75.000 kiĢi yaralanmıĢtır. Daha etkili olması 
amacıyla havada patlatılan bombalarla her iki Ģehir tamamen tahrip edilmiĢ, doğal 
çevrede yaĢam olanaksız hale gelirken, radyoaktivite yıllar boyu yaĢamı tehdit etmiĢ, 
hayatta kalabilen insanlardan yüz binlercesi sakatlıklar, yanıklar, sistemik hastalıklar 
ve kanserlerle yaĢamlarını sonlandırmıĢtır. Olumsuz etkileri günümüzde hâlâ devam 
etmektedir.  

Böylesi bir felaketin bir daha yaĢanmaması ve nükleer silahların tamamen ortadan 
kaldırılması hedefi için toplumcular, barıĢseverler, bilim insanları, aydınlar ve 
uzmanlar on yıllardır mücadele etmektedirler. Nükleer Silahsızlanma AnlaĢmasının 
kabulü için öncülük yapan, dünyada 100‟den fazla ülkeden sivil toplum kuruluĢlarının 
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oluĢturduğu ve Türkiye‟nin NÜSED üyeliği tarafından temsil edildiği ICAN 
(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - Nükleer Silahların Tamamen 
Ortadan Kaldırılması Uluslararası Kampanyası) 2017 Nobel BarıĢ Ödülüne layık 
görülmüĢtür.  

Nükleer savaĢın kazanan tarafı olmayacağını, tek korunma yolunun bu silahların 
tamamen yasaklanması olduğunu vurgulayan ve bütün ülkelerde yürütülen “Nükleer 
Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Kampanyası” 
(www.icanw.org) bilgilerine göre, halen dünyada 9 ülkede (ABD, Rusya, BirleĢik 
Krallık, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, Ġsrail, Kuzey Kore), çoğu Japonya‟ya 
atılanlardan defalarca güçlü 15.000‟e yakın nükleer silah bulunmaktadır. ABD ve 
Rusya‟nınkilerden 1800 kadarı, karĢılıklı uyarıyla derhal ateĢlenen yüksek alarm 
durumundadır.  

Bunların yanı sıra, “geniĢletilmiĢ nükleer caydırıcılık” politikasıyla ABD‟ye ait B-61 
taktik nükleer silahları NATO kapsamında beĢ Avrupa ülkesine (Belçika, Almanya, 
Ġtalya, Hollanda ve Türkiye) yerleĢtirilmiĢtir. 

Bütün bu nükleer silahlar, bulundukları ülkeler ve bölgelerdeki insanların yaĢamı için 
büyük bir tehdit oluĢturmaktadır.  

Türkiye‟deki ABD-NATO nükleer silahlarının derhal geri çekilmesi barıĢ ve demokrasi 
güçlerinin acil talebidir. Aynı iĢlem NATO nükleer silahlarını barındıran bütün Avrupa 
ülkeleri için yerine getirilmelidir. Ġncirlik Üssü, bölge istikrarsızlığının odağı haline 
gelen yabancı güç ve silahlardan derhal arındırılmalı, ulusal güvenliği ve bölge 
barıĢını koruyan niteliğe kavuĢturulmalıdır.  

SAMÇEP ve NKP olarak, HiroĢima Kırımının 73. yıldönümünde dünya barıĢ ve 
demokrasi güçleriyle birlikte uluslararası nükleer silahsızlanma kampanyasını 
destekliyoruz. 

Ülkemiz ve dünya hükümetlerine sorumluluklarını hatırlatıyor, Nükleer Silahların 
Yasaklanması AnlaĢması‟nı samimiyetle destekleyerek onaylamalarını istiyoruz. 

Mayıs 2018‟de ertelenen BirleĢmiĢ Milletler Nükleer Silahsızlanma Yüksek Düzey 
Konferansı‟nın toplanması konusunda çaba harcanmasını istiyoruz. 

Yarattığı çok yönlü tehlikeler ile nükleer silahlara geçiĢ birikimi oluĢturduğu 
kabul edilen nükleer enerji santrallarının yapımından vazgeçilmesini istiyoruz. 

 

06 Ağustos 2018 
Samsun Çevre Platformu ve Nükleer KarĢıtı Platform adına 
Mehmet Özdağ 
SAMÇEP ve NKP Sözcüsü  
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EK.21 
 

Samsun Çevre Platformu - SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ, Doğu Karadeniz 
Bölgesi'nde birbiri ardına yaşanan sel felaketlerine ilişkin bir basın açıklaması 
yaparak, İklim Fekati vurgusu yaptı. Yapılan açıklmada; Karadeniz Bölgesi yılın 
büyük bölümünde yağış alan bir bölgedir, mevsim yağışları nedeniyle her gün farklı 
bir ilimizde sel ve taşkınlar yaşanıyor.  2012 yılında Samsun’da 13 vatandaşımızı 
yitirdiğimiz Canik sel felaketinin acıları silinmeden, geçtiğimiz günlerde Rize ve 
Ordu’da yaşanan sel, taşkın ve heyelan nedeniyle zarar gören tüm halkımıza geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Her yıl defalarca yaşanan ve ders alınmayan  sel felaketlerinde, üç ortak noktanın 
öne çıktığını görülmektedir.  

1. Dere yataklarındaki yapılaşma,  

2. Karadeniz Sahil Yolu’nun oluşturduğu setin derelerin Karadeniz’e ulaşmasına 
engel olması, 

3. HES’ler nedeniyle derelerin akış rejiminin bozulmasıdır.  

Bu üç temel sorun çözüme kavuşturulmadan, bölge halkının can ve mal güvenliğinin 
sağlanması mümkün değildir denildi. 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 

BU BĠR ĠKLĠM FELAKETĠDĠR 

HER YAĞIġIN SELE, HER SELĠN FELAKETE DÖNÜġMESĠNĠN BAġLICA 
NEDENĠ; YANLIġ KENTLEġME VE ULAġIM POLĠTĠKALARIDIR! 

Bölgemizde etkili olan mevsim yağıĢları nedeniyle her gün farklı bir ilimizde sel ve 
taĢkınlar yaĢanıyor. Geçtiğimiz günlerde Rize ve Ordu‟da yaĢanan sel, taĢkın ve 
heyelan nedeniyle zarar gören tüm halkımıza geçmiĢ olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

8 Ağustos 2018 tarihinde Ordu ve ilçelerinde yaĢanan yağıĢlar deneniyle bölgede 
bulunan dereler taĢmıĢ, dere yatağında bulunan ev, iĢ yeri ve sanayi bölgeleri sular 
altında kalmıĢ, dereler üzerinde kurulan köprüler kullanılamaz hale gelmiĢ ve 
Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Cevizdere Köprüsü yıkılmıĢtır. 

YapılaĢması yoğun ve plansız, altyapısı yetersiz, dere yatakları yapılaĢmıĢ, dere 
üstleri kapatılmıĢ, heyelana dayanıksız zemin yapısına sahip Karadeniz kentlerinin 
önüne aĢılmaz bir set çekerek, kentleri baraj gölüne dönüĢtüren Karadeniz Sahil 
Yolu„ndan kaynaklı can ve mal kayıplarına her yağıĢta kaçınılmaz olarak yenileri 
eklenmektedir. Projeye karĢı çevrenin korunması için hukuk mücadelesi verirken 22 
Temmuz 2005‟te katledilen Avukat Cihan Eren‟i de bir kez daha saygı ve rahmetle 
anıyoruz. 
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Her yıl defalarca yaĢanan ve ders alınmayan  sel felaketlerinde, üç ortak noktanın 
öne çıktığını görülmektedir: 

Ġlki dere yataklarındaki yapılaĢma, ikincisi Karadeniz Sahil Yolu‟nun oluĢturduğu setin 
derelerin Karadeniz‟e ulaĢmasına engel olması, üçüncüsü de HES‟ler nedeniyle 
derelerin akıĢ rejiminin bozulmasıdır. Bu üç temel sorun çözüme kavuĢturulmadan, 
bölge halkının can ve mal güvenliğinin sağlanması mümkün değildir. 

Bu bir iklim felaketidir. 

Her yaĢadığımız yıl, bir öncekine göre daha fazla sayıda iklim felaketi yaĢamaya 
baĢladığımızın bilincine varılmalıdır. 

Bu iklim felaketlerinin önlenmesi için Türkiye‟nin her yıl katlanarak artan karbon 
emisyonunun ivedilikle sınırlandırılması gerekmektedir. Bunun için yerel belediyelerin 
ve ilgili bakanlıkların asfalt-beton iĢlemleri kontrol altına alınmalı, kömür, doğalgaz, 
petrol gibi karbon emisyonunu artıran fosil yakıt tüketiminin sınırlandırılması 
konusunda gerekli tasarruf ve verimlilik önlemleri alınmalıdır. 

Diğer önemli husus da çevre suçu kavramı toplumun bilinç düzeyine çıkartılmalıdır. 
Milli eğitim politikaları kapsamında okul öncesi eğitimden baĢlanırak çevrenin 
korunması eğitimi tüm yaĢ grubundaki çocuklarımıza nitelikli olarak verilmelidir.  

YaĢanan felaketten zarar gören bölge halkına bir kez daha geçmiĢ olsun dileklerimizi 
iletiyor, yetkilileri sesimize kulak vermeye çağırıyoruz. 

10 Ağustos 2018 
Samsun Çevre Platformu- SAMÇEP adına 
Mehmet Özdağ  
SAMÇEP - Dönem Sözcüsü  
 
 
EK.22 
 
SAMÇEP‟TEN GÜVENLĠK GÜÇLERĠNE ġĠRKETLERĠN DEĞĠL HALKIN 
ÇIKARLARINI KORUMA ÇAĞRISI 

Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP’in de bileşeni olduğu Ekoloji Birliği olarak, 
Aydın Kızılcaköy’de halkın JES’e karşı kararlı direnişinin yanındayız. Yetkilileri, 
toprağını savunan Köylünün karşısında değil yanında olmaya çağırıyoruz. 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Aydın Kızılcaköylülerinin JES karĢısındaki direniĢini selamlıyoruz. Köylülere yönelik 
Devlet ve Ģirketin haksız müdahalesini kınıyoruz.  

Yapılmak istenen jeotermal elektrik santraline (JES) karĢı direnen, köyünü, yaĢam 
alanını, vatanını savunan Kızılcaköylülere 4 ve 5 Aralık 2018 günü güvenlik güçleri 
Ģiddet uygulayarak  müdahale etti. Son müdahale toma eĢliğinde biber gazıyla 
yapıldı. Ġki gün süren müdahalelerde, biri  77 yaĢında olan üç kadın hastanelik edildi. 
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Ġlköğretim çağındaki çocukların bulunduğu bir ortamda çoğunluğu kadın savunmasız 
köylülere yapılan bu müdahale hukuka, vicdana ve devlet ciddiyetine tamamen 
aykırıdır. 

Kızılcaköylülerin Anayasanın kendilerine verdiği sağlıklı çevrede yaĢama hakkını 
korumak için yaptıkları haklı direniĢe tomayla - gazla karĢılık verilmesi kabul 
edilemez.  

Yapılmak istenen santralin ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) süreci henüz 
tamamlanmamıĢken, JES Ģirketi GüriĢ'ın santral alanını çitle çevreleyerek kameralar 
yerleĢtirmesi kanunlara aykırıdır. Güvenlik güçlerinin Ģirketin bu yasadıĢı iĢlemine 
engel olması gerekirken, buna karĢı çıkan Kızılcaköylülere gazla haksız müdahalesini 
kabul etmiyoruz.  

Bu olayın özeti; güvenlik güçleri ve bu güçleri yöneten kamu iradesinin Anayasal 
hakkını kullanan köylüleri değil, yasadıĢı iĢlem yapan Ģirketin çıkarlarını koruduğunun 
açıkça ortaya çıkmasıdır.   

Ekoloji Birliği olarak bu durumu reddediyoruz. Kızılcaköylülerine yapılmıĢ müdahaleyi 
ekoloji mücadelesi veren tüm yurttaĢlara yapılmıĢ sayıyoruz.  

Biz, Türkiye çapında 60 dernek ve platformla yaĢam alanlarını savunanların ortak 
sesi Ekoloji Birliği olarak, Kızılcaköylülerinin haklı mücadelesini destekliyoruz.  

Güvenlik güçlerini Ģirketlerin değil halkın çıkarların korumaya davet ediyoruz.  

6 Aralık 2018 

Samsun Çevre Platformu- SAMÇEP / EKOLOJĠ BĠRLĠĞĠ  

 
EK.23 
 
“Naylon poĢetler” vatandaĢa yeni bir vergi yükü oldu.  

Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP’in de bileşeni olduğu Ekoloji Birliği; naylon 
poşetlerin devlete ve şirketlere para kazanma aracı olmasından başka amaca hizmet 
etmeyen “Geri Kazanım Katılım Payı” uygulaması hakkında basın açıklaması yaptı. 

Yapılan açıklamada; “havamız, suyumuz, toprağımız kirletilirken, doğal ve tarım 
alanlarımız yok edilirken çıkartılan bu kanun değişikliği poşetleri devlete ve şirketlere 
para kazanma aracı olmaktan başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Düzenleme geri 
çekilmeli, bütün atıkları kapsayacak, halkı ve doğayı gözetecek şekle getirilmelidir” 
denildi.  

 

BASINA VE KAMUOYUNA 

PLASTĠK TORBANIN ARTIK PARAYLA SATILMASI TEK BAġINA YETERLĠ MĠ? 
KĠME, NE YARAR SAĞLIYOR? 
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Plastik atıklar, günümüzün en büyük çevre sorunu haline geldi. Buna çözüm bulma 
arayıĢında olan ülkeler, plastik atıkların azaltılmasına yönelik ciddi uygulamalar 
geliĢtiriyor. Çevreyi korumaya yönelik yasalar çıkartarak, atıkların azaltılması, plastik 
poĢetlerin halka parayla satılması, plastik su ĢiĢelerinin ve meĢrubat ĢiĢelerinin geri 
toplanması, ambalajlarda daha az plastik kullanmaya zorlayan yeni standartlar 
belirlenmesi ve en önemlisi atıkların, plastiklerin geri kazanımı için zorlayıcı 
uygulamalar ülkelerin geliĢtirdiği önlemlerin baĢında yer alıyor. 
Türkiye'de 2019 yılı ile birlikte yürürlüğe giren kanun değiĢikliği ile poĢetlerin ücretli 
olarak satılacağı açıklandı. Gönül isterdi ki bu kanun değiĢikliği, plastiklerin çevresel 
etkilerini azaltmak için yapılan kapsamlı bir çalıĢmanın ürünü olsun. Ancak böyle 
olmadı. AKP Hükümetlerinin alıĢık olduğu biçimde farklı konu ve içeriklerde kanun 
değiĢikliklerinin bir arada yapıldığı, torba kanun değiĢikliği ile ücretli poĢetler 
yaĢamımıza girdi. 
Büyük bir çevre kirliliği yaĢanan ülkemizde AKP Hükümeti, çevre kirliliğini oluĢturan 
en büyük sorun olarak poĢetleri mi görmüĢtü? Tabi ki öyle değildi. 10 Aralık 2018 
günü yürürlüğe giren Çevre Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değiĢikliği öngören 
7153 sayılı Kanunun, poĢetlerden devlete para kazandıracak biçimde tasarlandığı 
anlaĢılıyor. "Geri kazanım katılım payı" olarak adlandırılarak devlete yaratılan gelirin, 
devletin kasasında nasıl harcanacağı belirlenmedi. Bu ek gelirin, geri kazanım amacı 
dıĢında, devletin açıklarını kapatmak için harcanacağını ortaya koyuyor. 
PoĢetleri ücretlendirerek çevreci bir uygulama gibi gösterilen Kanun DeğiĢikliğinde 
yer alan bazı maddeler, çevreye geri dönüĢsüz zararlar verecek türden. ĠĢte 
bunlardan bir kaç örnek; 
1- Denizlerimiz yenilenebilir enerji alanı haline getirildi. 
2- Kirletme bedeli, emisyon ücreti gibi adlar altında devlete yeni para kaynakları 
yaratıldı. 
3- Amacından saptırılan Kyoto Protokolü hükümlerinden biri olan "karbon ticareti" 
kavramı ile üretimde yoğun karbondioksit çıkaran sanayici, sözde temiz enerji üreten 
sermayedar arasında gerçekte çevrenin korunmasına hiçbir katkısı olmayacak bir 
ticareti baĢlatacak mekanizmaların yaratılması için "Çevre ve ġehircilik Bakanlığı'na 
yetki verildi.  
Söz konusu kanun, gerekli ön çalıĢma ve düzenlemeler yapılmadığı için birçok 
eksiklik barındırıyor. Kanun değiĢikliği, Ģirketleri ve vatandaĢı atıkların geri dönüĢüme 
zorlayıcı hiçbir hüküm içermiyor. Kanunda yalnızca "sıfır atık yönetim sistemi" 
kuranların teĢvik edileceği yönünde bir madde yer aldı.  
Bu kanun değiĢikliğinde, geri dönüĢtürülebilir atıkların evlerde iĢyerlerinde 
ayrıĢtırmaya, iĢ yerlerinde üretimde daha az kirletici ve daha az atık oluĢmaya 
zorlayıcı herhangi bir madde de bulunmuyor. 
Plastik atıkların büyük çoğunluğunu Ģüphesiz su ve içecek ambalaj atıkları 
oluĢturmaktadır. Naylon poĢeti ücretlendiren bu kanun değiĢikliğinde, ĢiĢelerin de 
dahil olduğu plastik atıklar için depozito uygulaması 2021 yılına kadar ertelendi. Biz 
Ekoloji Birliği olarak bu giriĢimi, Türkiye'de son yıllarda hep yapıldığı gibi zamanı 
geldiğinde bu süreyi daha ileri bir tarihe öteleyerek Ģirketler için dikensiz gül bahçesi 
yaratma çabalarının bir adımı olarak değerlendiriyoruz. 
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Bununla birlikte kanun değiĢikliği alelacele hazırlandığı için vatandaĢın para verip 
alacağı poĢetlerin üzerinde Ģirket reklamlarının kaldırılması hiç akla getirilmediği 
anlaĢılıyor.  
Böylelikle dağ fare doğurdu diyebiliriz. Biz Türkiye çapında 60 çevre örgütünün ortak 
sesi Ekoloji Birliği olarak çevre sorunlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi 
gerekliliğini bir kez daha dile getiriyoruz.  
Havamız, suyumuz, toprağımız kirletilirken, temiz değilken, doğal ve tarım alanlarımız 
yok edilirken çıkartılan bu kanun değiĢikliği poĢetleri devlete para kazanma aracı 
olmaktan baĢka bir amaca hizmet etmeyecektir.  
Yalnızca plastik poĢetlerin değil, zorlayıcı önlemler alınarak tüm plastiklerin ve 
petlerin kullanımının azaltılması gerektiğine inanıyoruz. 
Düzenleme geri çekilmeli, bütün atıkları kapsayacak, halkı ve doğayı gözetecek 
Ģekle getirilmelidir. 
Saygılarımızla. 
 
21 Ocak 2019 
Samsun Çevre Platformu- SAMÇEP adına 
Mehmet Özdağ  
SAMÇEP - Dönem Sözcüsü  
 
 
EK.24 
 
Adalet Mahallesinde çamlık alanın korunması için mahalle sakinlerince 
toplanan imzalar Samsun BüyükĢehir Belediyesine teslim edildi. 
Samsun Çevre Platformu SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ ve Samsun Mimarlar 
Odası BaĢkanı Ġshak MemiĢoğlu, Adalet Mahallesinde doğal çamlık alanın eğitim 
alanı gerekçesi ile imara açılarak 50 yaĢ üzerinde olduğu tahmin edilen 18 çam 
ağacının kurtarılması için toplanan dilekçeleri Samsun BüyükĢehir Belediyesi Genel 
Sekreter Vekili Fikret Vatanserver‟e teslim etti. 

SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ imzaların teslimi esnasında; “Belediyelerin 
asfalt, beton, plastik türevi ürünlerle çevreye zarar vererek ve milyonlarca para 
ödeyerek kentin muhtelif yerlerine iĢlevsiz parklar yaptıklarını görüyoruz. Kent 
içerisindeki neredeyse tek kalmıĢ çamlık doğal park alanınının beĢ kuruĢ para 
ödenmeden korunmayarak imara açılmasını anlayamıyoruz.  Bu durumun izahı 
yoktur” açıklamasını yaptı. 

Ġmzaların teslimi esnasında Genel sekreter Vekiline konu hakkında 
bilgilendirme yapılarak; 

Bildiğiniz üzere; Ġlkadım Ġlçesi,  Adalet (Kılıçdede) Mahallesi 6479 Ada, 1 Parselde 
bulunan 3.041,52 m²  BüyükĢehir Belediyesine ait yeĢil alan 13 Temmuz 2018 
tarihinde yapılan Nazım Plan imar değiĢikliği ile eğitim alanı kullanımına ayrılmıĢtır.  
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Seçilen arazi gerek büyüklük ( Trafo alanı çıktıktan sonra yaklaĢık 2900 m2) 
bakımından gerekse topoğrafik yapısı itibariyle  1000 m2 den az  düz alana sahip 
bulunmakta, geri kalan kısmı 45 dereceye varan eğimli bölümden oluĢmaktadır. Bu 
sebeble seçilen arazi fiziki Ģartlar bakımından yetersiz ve uygunsuzdur. 

Gerek milli eğitim mevzuatı, gerekse Mimarlık-Mühendislik bilimi birlikte ele 
alındığında seçilen bu alanın her yönü ile olumsuzluklar barındırdığı ortadadır. 

Samsun Halkı çam ağaçları için duyarlılık içerisindedir. 

Ġlkadım Ġlçesi, Adalet mahallesinde eğitim gerekçesiyle imara açılan 3 dönümlük alan 
içerisinde bulunan 50 yaĢlarının üzerinde 18 adet çam ağacını kurtarmak için 
mahalle sakinleri ve çevre sakinlerinden topladığımız ıslak imzalar an itibariye 
1099 adet olmuĢtur. Ġnternet ortamında 2.000‟ e yakın katılımcı ile sanal imza 
kampanyamız halen devam etmektedir. 

Belediyelerin asfalt, beton, plastik türevi ürünlerle çevreye zarar vererek milyonlarca 
para ödeyerek kentin muhtelif yerlerine park yaptıklarını görüyoruz. Kent içerisindeki 
neredeyse tek kalmıĢ doğal park alanınının beĢ kuruĢ para ödenmeden 
korunmayarak imara açılmasını anlayamıyoruz.  

SAMÇEP olarak; Çevreyi, doğayı korumak üzere mücadelemize imzalarıyla destek 
olarak, yaĢadığı kentte değer katmaya çalıĢan Adalet Mahallesi baĢta olmak üzere 
Samsun halkının taleplerine sahip çıkacağız. 

Söz konusu yanlıĢ imar değiĢikliği kararının tekrar gözden geçirilerek çocuklarımızın 
eğitim ihtiyaçlarının daha uygun bir alan seçilerek karĢılanması, bahse konu alanın 
doğal hali korunarak mahalleye ve kente kazandırılması için  tüm yetkili kurumlardan 
halkımzın beklentilerini karĢılayacak çözüm bulmalarını bekliyoruz. 

27 ġubat 2019 
Samsun Çevre Platformu- SAMÇEP 
 
 
EK.25 
 
Vekiller konuĢamadan nükleer mevzuat 22 dakikada meclisten geçti!  
Torba yasa ile TBMM’ye getirilen Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) KHK’sı 22 
dakikada meclisten geçerken, meclis onayı alınmadan NDK üyelerine yemin 
ettirilerek göreve başladılar.Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) tarafından yapılan 
açıklamada; “6 ay önce Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan Nükleer Düzenleme 
Kurulu (NDK) KHK’sı, torba kanun usulü ile TBMM alt komisyonlarında ve TBMM 
Genel Kurulunda Milletvekilleri tarafından yeterince tartışılmadan değiştirilmiştir.  

6 ay önce NDK kurulurken neyi yanlış yaptınız, şimdi torba kanun usulü ile değişiklik 
yaparak neyi düzelttiğinizi düşünüyorsunuz. 6 ay önce de hata yamışsanız, şimdi de 
hata yapıyor olabilirsiniz. 

TBMM’de halkın izlemesine açık Nükleer Enerji Komisyonu kurulsun, Nükleer 
Düzenleme Kurulu Kapatılsın, Nükleer Santral Projeleri İptal Edilsin!” denildi. 
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BASINA VE KAMUOYUNA 
Son zamanlarda Nükleer Mevzuatımız açısından vahim geliĢmeler yaĢanmaktadır.  

Bilindiği üzere 24 Haziran seçimlerinden hemen sonra, 9 Temmuz 2018 tarihinde, 
233 maddeden oluĢan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) KHK‟sı CumhurbaĢkalığı 
yemin töreninden önce ilk çıkartılan KHK‟lar arasında yer almıĢtır.  

Nükleerde bilinmezlik olamaz! 

Aradan 6 ay gibi kısa bir süre geçmeden NDK görev ve teĢkilat yapısında değiĢiklik 
içeren beĢ madde AKP döneminin karakteristik yasa yapma usulü olan ve içerisinde 
birbirinden farklı 12 kanunun yüzlerce maddesi arasında torba ile TBMM Genel 
Kuruluna getirildi. 

TBMM Genel Kuruluna gelmeden önce NDK‟na ait beĢ madde 1 dakikada alt 
komisyondan geçti. Benzer Ģekilde komisyondan da 1 dakikada geçti. TBMM Genel 
Kurulunda ise sadece 22 dakika konuĢuldu. NDK KHK‟sını da değiĢtiren torba kanun 
600 Milletvekilinin olduğu TBMM‟de  250‟sinin katıldığı oylamada  sadece 36 red oyu 
aldı.  

DeğiĢiklik yapılan beĢ maddenin NDK‟nu tanımlayan diğer 228 madde ile bağlantısı 
olup olmadığına bakılmadı, Türkiye‟nin Nükleer santrallara ihtiyacı var mı yok mu 
sorgulanmadı, dünyanın hiç bir ülkesinin çözemediği nihai atık bertarafı nasıl 
sağlanacak tartıĢılmadı.  
Böylece kabul oyu verenin neyi kabul ettiği, karĢı çıkanın neye karĢı çıktığı yeterince 
tartıĢılmadan, kimsenin bilmediği düzenleme tartıĢmasız geçmiĢ oldu.  
6 ay önce NDK kurulurken neyi yanlıĢ yapmıĢtınız, Ģimdi torba kanun usulü ile 
değiĢiklik yaparak neyi düzelttiğinizi düĢünüyorsunuz. 6 ay önce hata 
yapmıĢsanız, Ģimdi de hata yapıyor olabilirsiniz.  
Nükleer enerji gibi bir konuyu, bırakın halkı, bırakın uzmanları, vekiller bile 
tartıĢmadan geçirmenin riskinin, yaratacağı tehlikenin farkında mısınız? 
Meclisten onay alınmadan saatler önce NDK üyeleri görevlerine baĢladılar! 
ĠĢin daha da vahim tarafı NDK görev ve teĢkil yapılanmasını düzenleyen  maddeler 
TBMM Genel Kurulunda kabul edilmeden önce NDK üyeleri meclis oylamasının 
sonuçlarını önceden biliyormuĢ gibi yemin ederek göreve baĢladılar. Sırf bu durum 
bile TBMM‟nin iĢlevini, saygınlık düzeyini sergilemeye yetmektedir. 
TBMM‟de Nükleer Enerji Komisyonu Kurulsun 
Toplumun genelini ilgilendiren, gelecek kuĢakları riske sokan nükleer santral gibi 
projeler ve tüm yasal düzenlemeler meclislerdeki salt çoğunluğa dayanarak, asgari 
demokratik yönetim ilkeleri, saydamlık, açıklık, katılımcılık, hesap verebilirlik değerleri 
göz ardı edilerek belirlenemez.  
TBMM‟de halkın katılımına, izlemesine açık olarak Nükleer Enerji  Komisyonu 
kurmalıdır.  
Nükleer Santral Projeleri Ġptal Edilsin, Nükleer Düzenleme Kurulu Kapatılsın. 
Saygılarımızla. 

1 Mart 2019 

Samsun Çevre Platformu - SAMÇEP 
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EK.26 
 

Nükleer mevzuatımızla bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete 

Samsun Çevre Platformu SAMÇEP, Fukuşima Nükleer Felaketinin 8. Yıl dönümünde 
bir basın açıklaması yaparak; nükleer enerji mevzuatında ve çevre düzeni planlarında 
yapılan değişikliklerle ülkemizin nükleer belirsizliğe sürüklendiğine dikkat çekerek; 
“Nükleer mevzuatımızla bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Nükleer Santral 
Projeleri İptal Edilsin” çağrısında bulundu. 

BASINA VE KAMUOYUNA 
Japonya'yı 11 Mart 2011'de vuran deprem ve tsunami, FukuĢima nükleer santralinde 
Çernobil'den sonraki en büyük küresel nükleer felakete sebep oldu. Bugün FukuĢima 
nükleer felaketinin sekizinci yıl dönümü. Ancak raporlara göre felaket sonrası 
dünyaya yayılan radyasyon azalmak bir yana artmaya devam ediyor. 

Tüm dünya nükleer felaketin yaralarını sarmaya çalıĢırken AKP Saray Rejimi ile son 
zamanlarda Nükleer Mevzuatımız açısından vahim geliĢmeler yaĢanmaktadır. 
Bunlardan biri de Sinop-Kastamonu-Çankırı 100 Binlik Çevre Düzeni Planı 
değiĢikliğidir. 

Sinop‟ta Nihai Nükleer Atık Depolanması Kabul Edilemez! 

Sinop Nükleer Santralı ÇED raporlarında yer alan inĢaat aĢaması ve iĢletme aĢaması 
bilgilerini kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak isteriz; proje için ayrılan alanın 
büyüklüğü 10,1 Milyon metrekare, inĢaat aĢamasında yapılacak kazı miktarı 32, 6 
Milyon metreküp, günlük soğutma suyu miktarı 28 Milyon metreküp, iĢletme 
aĢamasında katı, sıvı ve gaz radyo aktif atıkların oluĢacağı da olarak belirtilmektedir.  

Bu büyüklükler Akkuyu Nükleer Santralı ile karılaĢtırıldığında yaklaĢık alan olarak 5 
kat, kazı miktarı olarak da 3 kat büyüklükte; 3. Havalimanı ile karĢılaĢtırıldığında ise 
sadece maliyet olarak yaklaĢık 5 kat büyüklükte bir projedir.  

Sinop Nükleer santralı gerek inĢaat gerekse iĢletme aĢamasında Orta Karadeniz 
Bölgesi baĢta olmak üzere tüm bir ekosistem üzerinde çok büyük bir stres 
yaratacaktır. 

Böylesine devasa bir proje Çevre ve ġehircilik Bakanlığının (ÇġB) Sinop- 
Kastamonu- Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ve 
Sinop Merkez Ġlçe alt Planlama Bölgesi 25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planında 
belirtilmemiĢ. Bu plana karĢı ilgili meslek odalarının ve nükleer karĢıtlarının açtığı 
dava 10 Ekim 2018 tarihinde usulden reddedilerek Sinop Nükleer Santralı çevre 
düzeni planlarında gizlenmeye devam edilmiĢtir. 

ÇġB mahkemenin verdiği bu kararın hemen ardından Sinop, Kastamonu ve 
Çankırı‟yı kapsayan 100 bin ölçekli çevre düzeni planından değiĢikliğe giderek, Sinop 
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Nükleer Santral alanında nihai nükleer atık depolamayı olanaklı kılacak 
düzenlemelere kapı aralamaya çalıĢmaktadır.  

Nükleer mevzuatımızla bindik bir alamete, gidiyoruz…. 

Toplumun genelini ilgilendiren, gelecek kuĢakları biçimlendiren nükleer santral gibi 
projeler ve kentsel bölgesel yaĢam alanlarını düzenleyen tüm yasal düzenlemeler 
veya kentsel planlar yapılırken “baskın basanındır” anlayıĢıyla meclislerdeki oy 
çokluğuna dayanarak, asgari demokratik yönetim ilkeleri, saydamlık, açıklık, 
katılımcılık, hesap verebilirlik değerleri göz ardı edilerek alınan kararların sonuçları da 
ne yazık ki kötü oluyor.  

Akıl ve bilim dıĢı plansız giriĢimlerin olumsuz sonuçlarını hayatta kalmayı 
baĢaranlarımız yaĢayarak görmektedir.  

TBMM‟de halkın katılımına, izlemesine açık olarak Nükleer Enerji  Komisyonu 
kurmalıdır.  

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizi derinleĢtirecek olan, gelecek kuĢaklarımız 
için büyük riskler içeren Nükleer Santral Projeleri Ġptal Edilsin! 

Saygılarımızla. 

11 Mart 2019 
Samsun Çevre Platformu- SAMÇEP adına 
Mehmet Özdağ  
SAMÇEP - Dönem Sözcüsü  
 
EK.27 
 
Akkuyu‟nun Temelinde Çatlak Var! 

Akkuyu Nükleer Santralı (NS) inĢaatında, reaktörün oturacağı temelin bazı 
bölümlerinde çatlaklar oluĢtuğu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK‟in talimatıyla 
çatlak bölümlerin kırıldığı, yeniden yapıldığı ve olayın üzerinden yaklaĢık 10 ay 
geçtiği  ulusal basında yer almıĢtır. 

Akkuyu NS eski Genel Müdürü Aleksandr Superfin‟in bazı açıklamalarını kamuyuna 
hatırlatmak isteriz; “Rosatom tarihinde ilk kez Yap- ĠĢlet modeliyle bir santral inĢa 
ediyor. Gizli bir ajandamız ve özel bir hedefimiz yok. Amacımız para kazanmak. 20 
milyar dolara malolması beklenen nükleer santralin maliyetlerinin daha da aĢağıya 
çekilmesi mümkün. Amacımız bu rakamı mümkün olduğu kadar düĢürmek.” 

Rosatom Ģirketi ve ortağı durumundaki yerli Ģirketlerin amacı bellidir; “nükleeri ucuz 
ve de denetimsiz yapma arzusu.” 
Akkuyu projesi için 2015 yılına kadar Türkiye‟ye Rusya tarafından aktarılaan paranın 
yaklaĢık 3 Milyar Dolar olduğu basında yeralmıĢtır. Ancak 2015 yılından buyana 
Rusya tarafından aktarılan para miktarı kamuoyundan gizlenmektedir.  
Ortada 3 milyar dolarlık bir imalat olmadığı belidir. 80 metreye 80 metrelik bir alanda; 
üzerine henüz reaktör konmamıĢ, nükleer reaksiyon ve türbinler çalıĢmaya 
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baĢlamamıĢ, buna rağmen iki kez çatlayan bir temel var ortada. Rusya‟dan aktarılan 
paralar nereye harcanmıĢtır, harcanmaktadır? 

Akkuyu Nükleer Santralı enerji projesi değildir, politik bir projedir.  
Nükleer enerji gibi son derece riskli ve hayati bir konuyu, kamu denetimini ortadan 
kaldırılarak tamamen ticari bir konu haline getiren Nükleer Düzenleme Kurulu (NDK) 
9 temmuz 2018 tarihinde yani temel çatlakları oluĢmadan önce KHK ile kurulmuĢ, 6 
ay geçmenden torba kanunla görev yetkileri değiĢikliğe uğratılmıĢ tamamen 
CumhurbaĢkanına bağlı bir kurumdur.   

Yüksek yargısı bile emir talimatla seçim sonucu açıklayan bir yönetimin 
Nükleer Düzenleme Kuruluna da güvenimiz yoktur. 
Akkyu Nükleer Santral sahasını ve inĢaat çalıĢmalarını denetlemek üzere;  

TBMM‟de halkın katılımına, izlemesine açık olarak Nükleer Enerji  Komisyonu 
kurmalıdır. Komisyona ilgili meslek odaları ve  uzmanlar davet edilmelidir. Komisyon 
derhal Akkuyu Santral sahasında incelemeler yapmalıdır. Denetimsiz nükleer 
santral projeleri derhal iptal edilsin.  

Saygılarımızla.  

8 Mayıs 2019 

Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP  

 
EK.28 
Samsun Çevre Platformu - SAMÇEP tarafından yapılan basın açıklamasında; 
9 Mayıs 2017 tarihinde Finike'de sedir ormanlarını taş ocakları ve madenlere karşı 
koruma mücadelesi verirlerken evlerinde vahşice katledilen Aysin ve Ali Ulvi 
Büyüknohutçu çifti anıldı. 
Kocadağ bölgesindeki taş ocakları önünde yapılan açıklamada, SAMÇEP sözcüsü 
Mehmet Özdağ;  
"Büyüknohutçu çiftini unutmadık, unutturmayacağız.  
6831 sayılı Orman Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanununda son 10 yılda AKP’nin 
meclis çoğunluğuna dayanarak yaptığı değişiklikler sadece 2012 – 2016 yılları 
arasında madencilik faaliyeti izni verilen alanın büyüklüğü %104 artmıştır. 
Bizim esas üzerinde durmamız gereken, bizim oylarımızla yetkilendirdiğimiz 
siyasilerin ve onlar tarafından atanan bürokratların doğal varlıklarımızı ve yaşam 
alanlarımızı koruyacak önlemleri almamaları, aksine şirketleri koruyucu kollaycı yasal 
düzenlemeler yaparak bizleri savunmasız bırakmalarıdır. Yasal kılıflarla korunan, 
siyaseten kollanan şirketlerin ise kendilerine karşı mücadele edenlere karşı ne denli 
acımasız olabilecekleri ortadadır. Tıpkı Kocadağ’a yaptıkları gibi" dedi. 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Finike‟de katledilen yaĢam savunucuları  

BÜYÜKNOHUTÇU ÇĠFTĠNĠ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ 



Ocak 2018 - Aralık 2019

101

Finike‟de TaĢocakları ile mücadele platformu sözcülüğü yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu 
ve eĢi Aysin Büyüknohutçu 9 Mayıs 2017 tarihinde Finike‟de korumaya, yaĢatmaya 
çalıĢtığı sedir ormanlarının içindeki evlerinde bir kiralık katile vahĢice öldürtüldüler... 

Büyüknohutçu çifti, ülkemizde özellikle son yıllarda çok yoğun ve önlenemez bir 
biçimde çoğalan taĢ ocaklarına karĢı en azından Finike bölgesindeki eĢsiz sedir 
ormanlarını koruyabilmek için taĢocaklarına karĢı yasal süreçler baĢlattılar. TaĢocağı 
patronları ile karĢı karĢıya geldiler. “Üretimi engellemek” suçlamasıyla haklarında 
davalar açıldı. Tehditler aldılar. Bütün bunlar Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu‟yu 
durdurmadı. Bir yandan öğrenirken bir yandan da halkı bilgilendirerek farkındalık 
yaratmaya çalıĢtılar... 

Büyüknohutçu çiftini öldüren kiralık katil 31 yaĢındaki Ali Yamuç, tutuklu olduğu 
Alanya L Tipi Cezaevi‟nde ölü bulundu. Kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
Katil zanlısı Yamuç cezaevinden gönderdiği mektupta, kapatılan mermer ocağında 
çalıĢan 'Çirkin' lakaplı kiĢinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini ileri sürdü.  Ne 
yazık ki katil zanlısı Ali Yamuç‟un cezaevindeki Ģüpheli intiharının ardından davada 
tek tutuklu olarak kalan eĢi Fatma Yamuç da kısa bir süre sonra tahliye edildi. Adım 
adım üstü örtülmeye çalıĢılan bu cinayetler yaĢam savunucularına yönelik bu planlı 
cinayetlerin cezasız kalacağı ihtimalini güçlendiriyor.  

Büyüknohutçu çifti gerçekten de yaĢamı ve mücadelesi ile çok önemli, saygın bir 
yerde durdular ve her zaman saygı ile anılacaklardır. 

Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesine giden yolun izlerini, 6831 sayılı Orman Kanunu 
ve 3213 sayılı Maden Kanununda son 10 yılda AKP‟nin meclis çoğunluğuna 
dayanarak yaptığı değiĢikliklerde aramak gerekiyor.  Zira bu değiĢkliklerle sadece 
2012 – 2016 yılları arasında madencilik faaliyeti izni verilen alanın büyüklüğü %104 
artmıĢtır.   

TaĢ, çakıl, hazır beton ve asfalt yapımında kullanılan ve her yerde bol miktarda 
bulunan doğal oluĢumların maden sayılması ve ormanlarla beraber korunan 
alanlarda bile madencilik çalıĢmalarına izin verilmesine olanak veren yasal 
düzenlemelerle, ormanlık alanlarda madencilik yapılabilmesi sadece 
yönetmelikte belirtilen evrakların tamamlanması ile olanaklı hale gelmiĢtir. 
Ayrıca 250 dönümden küçük faaliyet alanı olan iĢletmeler için ÇED gerekli değildir 
kararları verilerek izin süreçleri kolaylaĢtırılmıĢtır. 

Madencilik faaliyetleri sonrasında ise maden alanlarının iyi rehabilite edilememesi 
nedeniyle toprak üzerindeki yüzey akıntıları erozyon baskısına neden olmuĢ, yüzey 
akıntılarının toprak yığınlarında kalan tuz ve mineralleri çözmesi nedeniyle de maden 
çevresindeki tarım ve hayvancılığa dayalı sosyoekonomik faaliyetler tehlikeye 
düĢmüĢtür. Ülkemizde faaliyetini tamamlamıĢ taĢ ve maden ocaklarının doğaya 
kazandırılmasına dönük yönetmeliklerin bürokratik bir yalandan öte bir Ģey olmadığı 
Kocadağ örneğinde de görülmektedir. 

Samsunda yaklaĢık 200‟e yakın taĢ ocağı var, bunların 20‟sinin faal olduğunu 
tahmin ediyoruz. 

Kocadağ‟da ise 6 adet ruhsatlı iĢletme mevcut.  
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Kocadağ 2000‟li yılların baĢlarına kadar ormanlık alanları ile Samsun‟un oksijen 
deposu olarak biliniyordu. ġu anda taĢ ocaklarının yarattığı ekolojik yıkımla, açılan 
devasa çukurları, ağaçsız çorak tepeleri, ağır iĢ makinalarının ve hafriyat 
kamyonlarının köstebek yuvasına çevirdiği yolları ve her an kaza riski taĢıyan 
trafiğiyle yaĢanmaz hale getirilen bir yer olmuĢtur. 

Kocadağ‟da 2008 yılında bir adet taĢ ocağı varken Ģu anda 6 adet ruhsat sahibi 
taĢocağı iĢletmesi vardır. TaĢocaklarının tahrip ettiği alan büyüklüğü 3.500 dönüme 
ulaĢmıĢtır.  

Kocadağ, etrafındaki pekçok köyün merası ve yaĢam alanı olmasının yanısıra 
dağcılık, kıĢ turizmi, yamaç paraĢütü, yayla turizmi, gezi / yürüyüĢ / tırmanıĢ 
faaliyetlerinin yapılabilmesine olanak veren meyilli arazisi ile Samsun‟un en önemli 
doğal yaĢam ve turizm merkezlerinden biri niteliğine sahipken; bölgede bulunan ve 
sürekli geniĢleyen taĢ ocakları eĢi benzeri olmayan bir doğa katliamına neden 
olunmuĢtur. 3 bin 500 dönümlük ormanlık yeĢil alanın artık doğaya yeniden 
kazandırılma imkanı kalmamıĢtır. Doğal topoğrafya, jeolojik yapı, su rejimi ve peyzaj 
değiĢmiĢ, bitki örtüsü tahrip edilmiĢtir.   

Bu yasal düzenlemeler ve siyaset, bürokrasi, ticaret iliĢikisi ile Türkiye‟nin 
baĢka yerlerinde de yaĢam mücadelesi verenler tehdit altındadır. 

Bizim esas üzerinde durmamız gereken, bizim oylarımızla yetkilendirdiğimiz 
siyasilerin ve onlar tarafından atanan bürokratların doğal varlıklarımızı ve yaĢam 
alanlarımızı koruyacak önlemleri almamaları, aksine Ģirketleri koruyucu kollaycı yasal 
düzenlemeler yaparak bizleri savunmasız, Ģirketleri denetimsiz bırakmalarıdır. Yasal 
kılıflarla korunan, siyaseten kollanan Ģirketlerin ise kendilerine karĢı mücadele 
edenlere ve doğaya ne denli acımasız olabilecekleri ortadadır. Tıpkı Kocadağ‟a 
yaptıkları gibi... 

Sonuçta ekolojik yıkıma sebebiyet verenlerin tek tek kiĢiler ya da kurumlar 
olmadığının, bütün bunların kaynağının kapitalizmin kar hırsına bağlı olduğunun 
bilincindeyiz. Mücadelemizi hepbirlikte yükseltmeye devam etmemiz gerektiğini de 
biliyoruz. 

Bu uğurda mücadele edenleri ve can verenleri unutmuyor, önlerinde saygıyla 
eğiliyoruz. 

Saygılarımızla.  

10 Mayıs 2019 

Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP  
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EK.29 
 
Uyan Türkiye! 

Akkuyu NGS, temelindeki çatlaklar inatla bu santrali yapmaya çalıĢanlara ciddi 
bir uyarıdır.  

Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP’in de bileşeni olduğu Ekoloji Birliği Türkiye 
genelinde 60 bileşeni ile Akkuyu Nükleer Santral inşaat temelinin iki kez çatlaması ve 
bu olayın 10 aydır halktan gizlemesi üzerine “Uyan Türkiye” başlıklı bir basın 
açıklaması yaptı.  

SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ yapılan açıklamada; “Akkuyu Nükleer Santral 
inşaatı temelinde oluşan çatlaklar, neden resmi bir açıklamayla değil de olay 
tarihinden 10 ay sonra sızıntı bir haber olarak ortaya çıktı? Akkuyu temelindeki çatlak 
ölümcül radyasyon sızıntısına neden olacağı bilindiği halde neden resmi bir açıklama 
hâlâ yapılmadı?  

Akkuyu NGS, temelindeki çatlaklar inatla bu santrali yapmaya çalışanlara ciddi bir 
uyarıdır. Nükleer santrallerden derhal vaz geçin” denildi. 

BASINA VE KAMUOYUNA 

UYAN TÜRKĠYE! 

BUGÜN UYANMAZSAN, BĠR GÜN NÜKLEER RADYASYONUN ÖLDÜRÜCÜ 
ETKĠSĠ ALTINDA UYANABĠLĠRSĠN! 

Akkuyu'da 2018 yılı Temmuz ayında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK tarafından 
yapılan denetimde belirlenen ÇATLAKLARIN ONARILMASI YOLUNA GĠDĠLDĠĞĠ, 
onarım sonucunu gözlemlemek için yapılan ikinci TAEK denetimde TEMELDE YENĠ 
ÇATLAKLAR OLUġTUĞUNUN BELĠRLENDĠĞĠ, bunun üzerine temel tümüyle 
kırılarak yeniden atıldığı bilgisi, çatlakların belirlendiği tarihten 10 ay geçtikten sonra 
bir gazetede sızıntı bir haber olarak basında yer almıĢtır.  

Ancak haberde BUNDAN SONRAKĠ DENETĠMLER KONUSUNDA BĠLGĠ YOKTU. 
Akkuyu nükleer santral inĢaatında planlama hatası nedeniyle TEMELĠNDE 
ÇATLAKLAR ORTAYA ÇIKAN 1 NOLU REAKTÖRÜN KIYI KENAR ÇĠZGĠSĠ 
ALTINDA ĠNġA EDĠLDĠĞĠ biliniyordu.   

Öncelikle nükleer santral gibi kitleleri kitlesel ölüme sürükleyecek potansiyeli 
barındıran bir konuda DEVLETĠN YETKĠLĠ HĠÇ BĠR KURUMUN HÂLÂ AÇIKLAMA 
YAPMAMASI veya YAPAMAMASI halk için gelecekte dehĢet verici sonuçlar 
yaratabileceği konusunda halkımızı uyarmak istiyoruz.  

Akkuyu Nükleer Santral inĢaatında 1 nolu reaktörde atom çekirdeğinin bulunacağı 
haznenin temelinde oluĢan çatlaklar, neden resmi bir açıklamayla değil de olay 
tarihinden 10 AY SONRA SIZINTI BĠR HABER OLARAK ORTAYA ÇIKTI? 

Akkuyu temelindeki çatlak ölümcül radyasyon sızıntısına neden olacağı bilindiği 
halde NEDEN RESMĠ BĠR AÇIKLAMA HÂLÂ YAPILMADI? 
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Ġleride Akkuyu' da olası bir nükleer kaza ve yayılan RADYASYONU BĠZ DE RUSYA 
HALKI GĠBĠ YABANCI ÜLKELERDEN MĠ ÖĞRENECEĞĠZ? 

Halka açıklama yapılmamasının nedeni, denetime tabi TAEK‟i saf dıĢı bırakarak, 
Kanun Hükmünde Kararnameyle ulusal ve uluslararası bütün denetimlerden muaf 
tutularak YALNIZCA CUMHURBAġKANINA HESAP VERECEK yetkilerle kurulan 
Nükleer Düzenleme Kurumu ve bu kurum bünyesinde oluĢturulan NÜTED Aġ midir? 

AKKUYU FAYI, nükleer santrale karĢı açılan davalarda tehlike yaratacak bir delil 
olarak yer almıĢtı. Akkuyu NGS temelinde ÇATLAKLAR OLUġMASININ NEDENĠ 
AKKUYU FAYI MIDIR? 

Akkuyu Nükleer Santral projesi ve inĢaatında birçok Ģaibeler olduğu bilindiği halde 
BAĞIMSIZ MÜHENDĠSLERĠN ĠNCELEME YAPMASINA NEDEN ĠZĠN VERĠLMĠYOR? 

UYAN TÜRKĠYE! BU SORULARI BUGÜN SORMAZSAK YARIN ÇOK GEÇ 
OLABĠLĠR! 

Akkuyu Nükleer Santral inĢaatı türlü hukuksuzluk ve adaletsizliklere rağmen AKP‟nin 
vesayet rejimi altında sürdürülüyor.  

Ġnsan hata yapar. Asıl anlaĢılması gereken; 

Nükleer santraller iĢletilirken hata riskinin hiçbir zaman sıfır olmayacağı, olası bir 
nükleer kazada vergilerimizle oluĢan devlet kaynaklarının kullanılmasının zorunlu 
olacağı, bunun dıĢında yaratacağı yıkımla birlikte onarılmaz yaralarla kendi baĢımızın 
çaresine bakmak zorunda kalacağımızdır. 

Biz Ekoloji Birliği‟ni oluĢturan Türkiye genelinde 60 bileĢenimizle nükleer santrallere 
bu güne kadar hep karĢı durduk. Bundan sonra da aynı karĢı duruĢu yılmadan 
sergilemeye devam edeceğiz. “Biz bunların uyarısını daha önce yaptık” demek 
istemiyoruz.  

Bizim karĢı duruĢumuz yalnızca Türkiye‟ye özgü değil, tüm dünyadaki nükleer 
santrallerin kapatılmasını istiyoruz.  

Devletin yetkili kurumları Akkuyu temel çatlaması konusunda derhal doyurucu 
açıklama yapmalı ve inĢaat alanı bağımsız mühendisler heyetinin denetimine 
açmalıdır.  

Akkuyu ve diğer nükleer santral inĢaatları derhal durdurulmalı ve bu kara sevdadan 
vaz geçildiği açıklanmalıdır. Akkuyu NGS, temelindeki çatlaklar inatla bu santrali 
yapmaya çalıĢanlara ciddi bir uyarıdır.  

Nükleer santrallerden derhal vaz geçin. 

Saygılarımızla.  

15 Mayıs 2019 

Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP  
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EK.30 
 
BASINA VE KAMUOYUNA 

Samsun Sahillerinde Deniz Alarm Veriyor 
Çatalçam sahillerinden yoğunlaĢıp Dereköy sahillerine kadar ilerleyen , denizdeki 
yosun oluĢumları ve devamında oluĢan çürüme sebebi ile kötü kokular Dereköy 
Balıkçı Barınağının yanlıĢ planlaması sonucu deniz ekosisteminde oluĢan olumsuz 
etkilerinin devamı niteliğindedir. 

Mühendislik hatalarıyla dolu Dereköy Balıkçı barınağının yapımından sonra oluĢan 
kıyı tahribatı Samsun BüyükĢehir Baladiyesi ve ilgili birim olan Demiryollar, Limanlar 
ve Hava Meydanları ĠnĢaatı Genel Müdürlüğü (DLH) tarafından iyi okunamamıĢtır.  

Alınan önlemler ile denizde oluĢturulan yeni deniz yapılarının su sirkülasyonunu 
engellenmesi nedeniyle Dereköy‟den doğu istikametine doğru, Atakum sahillerinde 
ötrofikasyon (aĢırı yosunlaĢma, alg oluĢumu) yaĢanmaktadır. Ötrofikasyon neticesi 
deniz suyunda kimyasal oksijen miktarında azalmasıyla denizdeki canli türleri 
ölmektedir. Alg olarak bilinen, yosunlarda parçalanma hızlı bir Ģekilde oluĢmasıyla 
üreyen bakteriler sonucu tüm sahil Ģeridinde kokuĢma ve deniz kirliliği oluĢmuĢtur.  

Kısacası yerel yönetimler eliyle kamu kaynakları kullanılarak en değerli doğal 
mirasımız olan Atakum sahillerimizde ekolojik denge bozulmuĢtur. 

 
Bugün sahilde oluĢan yosunlaĢma ve devamında çürümenin yol açtığı olumsuz ortam 
duyarlı vatandaĢlar tarafından dile getirilerek, SAMÇEP in önderliğinde basın aracılığı 
ile kamu oyuna taĢınmıĢtır. 

Yapılan haberler üzerine bugün (28 Mayıs 2019) Samsun BüyükĢehir Belediyesinin 
sahilde baĢlattığı çalıĢma, olay karĢısındaki duyarlılık bakımından olumlu bir tavır 
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olsa da, en az hadisenin baĢlangıcına vesile olan Dereköy Balıkçı Barınağının 
yarattığı olumsuzlukların algılanmasındaki tavırdan farklı bir anlam taĢımamaktadır. 

Birtürlü algılanmamakta ısrar edilen bu tavırla devlet kaynakları, Dereköy Balıkçı 
Barınağının sökülüp, yeniden planlanarak doğru yer ve doğru planlama ile yeniden 
yapılmasının birkaç katı maliyetle Atakum Sahillerini korumak adına yapılan yanlıĢ 
yatırımlarda heba edilmiĢtir. 

Zira burada doğal bir reaksiyon sözkonusudur, doğanın tavrı sözkonusudur.  

BüyükĢehir Belediyesinin iĢ makinalarınca yapılacak müdahale,  olayın bilimsel 
analizlerinin yapılarak sorunun ortaya konulması ve çözüme yönelik çalıĢmaların 
yapılmasından sonraki temizlik çalıĢmaları aĢaması olmalıdır. Çünkü sorunu yaratan 
koĢullar devam etiği sürece atakum sahillerinde ötrofikasyon süreci artarak devam 
edecektir. 

Kısaca söylemek gerekirse, Dereköy Balıkçı Barınağının yapılmadan önceki günlere 
geri dönmeliyiz. Sahillerimizin kurtarılmasının tek çözümü budur. 

Saygılarımızla.  

28 Mayıs 2019 

Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP  

 
EK.31 
 
BASINA VE KAMUOYUNA       

DOĞANIN TALANINA, YAĞMASINA, KĠRLETĠLMESĠNE KARġI GELĠN 'BĠRLĠK‟TE 
DĠRENELĠM! 
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dünya Çevre Günü ve Haftasına  maalesef 
doğanın her geçen gün artan uyarı çığlıkları ile giriyoruz. Çatalçam‟da, Taflan‟da da 
doğa bizden yardım beklemiyor, aksine kendisinin bir parçası olan bizi "bindiğiniz dalı 
kesiyorsunuz" diye uyarıyor. 

"Dereköy Balıkçı Barınağı" ve “Sahil yolu Düzenlemesi” gibi inĢaat iĢlerinin 
sonuçlarının ekolojik yıkım olacağı, daha bu iĢler baĢlamadan bilim insanlarının, 
meslek örgütlerimizin yüzlerce sayfaya sığdırdıkları bilimsel gerçeklerle ortaya 
konulmuĢtu. Ancak bu uyarılarımız genel ve yerel yönetimler tarafından dikkate 
alınmadı.  

Karar mekanizmalarında demokratik katılımcılığı reddeden, yerel zorunlulukları ve 
halkın ihtiyaçlarını gözardı eden, yukarıdan dayatılmıĢ tek tip inĢaat, beton, asfalt 
belediyeciliği bugün yaĢadığımız sorunların temel sebeplerinden biridir. 

Ekoloji mücadelesi yaĢamı savunma mücadelesidir.  

Mücadelemizin özü, doğaya, onun bir parçası olan canlı yaĢamına ve kültürel 
varlıklara uygulanan talana karĢı Ģiddetsiz, barıĢçıl, hukuki ve fiili direniĢlere dayanır. 
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Ülkemizde yaĢam alanlarını koruma mücadelesi veren ekoloji örgütlerinin dayanıĢma 
ve ortak mücadele ağı olan Ekoloji Birliğinin bir bileĢeni olarak bizler; doğanın 
uyarılarını anlatmaya, son birkaç yıl içerisinde Tekkeköy Lojistikköy‟de imara açılan 
tarım alanlarının, Çatalçam‟da Taflan‟da yıkıma uğratılan sahillerinmizin çığlığı 
olmaya, Canik Hasköy MeĢe Fidanlığında, Kocadağ‟da zarar gören veya kesilen 
ağaçları korumak için direnmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. 

Dağı taĢı yok eden, kurdun kuĢun yuvasını dağıtan, akan suyu, havadaki bulutu, 
toprağı, denizi zehirleyen, tarihi ve hukuku yok sayan dayatmacı yönetim 
anlayıĢlarıına karĢı; daldaki çiçeğin, sudaki balığın, gökteki kuĢun, topraktaki 
karıncanın yoldaĢı olmayı sürdüreceğiz. 

SAMÇEP olarak herkese; Kendi çığlığını doğanın çığlığına katma,  daha güzel, 
yaĢanabilir dünya kurabilmek için direniĢe ve mücadeleye katılma,  dayanıĢma ağını 
örme ve güçlendirme  çağrısında bulunuyoruz. 

Doğanın özü direniĢtir. Gelin 'Birlik'te direnelim, direne direne yaĢam alanlarımzı 
koruyalım.  

Saygılarımızla.   

1 Haziran 2019 

Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP 

 
EK.32 
 

Basına ve Kamuoyuna; 

SAMSUN TERME ĠLÇESĠ SEL RAPORU 

Samsun‟un Terme ilçesinde 21 Haziran Cuma gecesi baĢlayan ve gece boyu devam 
eden yağıĢların yol açtığı seli incelemek üzere 25 Haziran Salı Günü Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği  Samsun  Ġl koordinasyon Kurulu üyelerinden Kurul  Sekreteri 
Ġshak MemiĢoğlu, Çevre Mühendisleri Odası BaĢkanı Özcan Çoluk, ĠnĢaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Bayrak, Samsun Çevre Platformu 
Sözcüsü Elektrik Mühendisi Mehmet Özdağ, Terme ilçesinde incelemelerde 
bulundular. Ġnceleme heyetine sahanın gezilmesi ve kurumlarla temas kurulması 
konularında Terme Çevre Platformu Sözcüsü Zekai Altunpala eĢlik etti. 

Ġnceleme esnasında Terme Belediye BaĢkanı Ali Kılıç, Terme Ziraat Odası BaĢkanı 
Ferda Ergün, Terme Sanayi Sitesi Kooperatif BaĢkanı Hüseyin Aydın, Terme Ulusoy 
Dinlenme Tesisleri sahibi ĠĢadamı Ġmran OkumuĢ ziyaret edilerek selin etkileri, sele 
neden olan faktörler ve zaman zaman bölgede yaĢanan aĢırı yağıĢların yol açtığı 
tahribatların önüne geçilebilmesi için ortaya konulabilecek çözüm önerileri hususunda 
bilgi alıĢveriĢinde bulunuldu. 
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Selden ençok etkilenen bölgeler Terme‟nin doğusunda yer alan yerleĢim yerleri  olan 
Kocaman, Kazım Karabekir, Sakarlı, Evci, Yahyalı, Hüseyinmescit  mahallelerindeki 
yerleĢim yerleri ve araziler ile Terme Sanayi sitesi olarak tespit edildi. 

Heyetimizin yaptığı  inceleme ve alınan bilgiler doğrultusunda;  

1. AĢırı ve ani yağıĢın ( metrekarede 60 kg ın üzerinde)  yüksek rakımlardan 
itibaren yüksek  su debisi oluĢturması, 

2. OluĢan yüksek su debisinin yüksek kesimlerde toprağı doygunlaĢtırması 
sebebiyle  kısmi heyelanların oluĢması, 

3. OluĢan yüksek su debisinin mevcut su yataklarının kesitlerinin yetersizliğinden 
dolayı kanala sığmaması sebebiyle yol açtığı taĢkınlar, 

4. Kanal projelerinin oluĢturulması esnasında, su yataklarının direnç yaratan 
bölümlerinin düzenlenmesi maksadı ile vatandaĢlardan talep edilen arazilerden geçiĢ 
haklarının vatandaĢlar tarafından verilmemesi sebebi ile, projelerin su akıĢını 
zorlaĢtıracak kesit ve güzergahta oluĢturulması ve inĢa edilmesi, 

5. Su yollarına yakın yerleĢmeler oluĢturulması, 

6. OluĢan yüksek su debisinin denize ulaĢacağı kesimlerde DSĠ tarafından deĢarj 
için  oluĢturulan yada oluĢturulması gereken ana kanallar ve kılcal kanalların kısmen 
bitirilmemiĢ olması, bazı kanalların temizliklerinin yapılmamasından dolayı kapalı 
olması, bazı kanalların kısmen kapalı olması, kanalların vatandaĢlar tarafından 
atıklarla doldurularak iĢlevsiz hale getirilmesi, 

7. Bölgede oluĢturulan menfezli geçiĢlerde uygun kesitlerin kullanılmamıĢ olması, 
( GeçiĢlerin yüksek olmaması için küçük kesitlerde vatandaĢların ısrarcı olduğu) 

8. Yine yüksek su debisinin ve getirdiği rusubatın Karadeniz BölünmüĢ oto yolu 
üzerinde yapılan köprülerin çok ayaklı ve alçak olması sebebi ile köprü altlarına 
dolarak tıkaması,  su akıĢının engellenmesi, bunun sonucu olarak su yollarının geriye 
doğru ĢiĢerek suyun arazilere yönelmesi, 

9. Tahliye kanallarının denize açılan ağızlarının  kumla kapalı olması,  

10.Kurumlar arası (SASKĠ-DSĠ gibi) sorumluluk karmaĢası yaĢanması,  

 sel oluĢmasının  ve  maddi kayıplara yol açmasının koĢullarını oluĢturduğu 
anlaĢılmıĢtır. 

Tek tesellimiz Terme Ġlçemizde can kaybı olmamasıdır. 

Zira 19 Haziran 2019 Trabzon-Araklı ilçesinde yaĢanan benzer felakette can 
kayıplarının oluĢmuĢ olması bizlerin tespit ettiği ihmallerin çok daha büyük boyutlarda 
olduğunun iĢaretlerini vermekte olup, hepimizde derin üzüntü oluĢturmuĢtur. Hayatını 
kaybedenlere Allah‟tan Rahmet diliyoruz. Milletimizin baĢı sağ olsun.  
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Bütün bu olumsuzlukların giderilmesi ve gelecekte aynı sonuçların doğmaması 
maksadı ile, 

1. Heyelan oluĢabilecek alanlarda toprağı tutacak bitki yapısının 
oluĢturulmasının, 

2. Su yollarının kesitleri için yeniden değerlendirme yapılarak, uygun kesitlerde 
ve akıĢın rahat sağlanabileceği uygun güzergahta inĢa edilmelerinin sağlanmasının, 
bunun için arazi sahiplerinin ikna edilmesi yada kamulaĢtırma gibi sonuca yönelik  
yöntemlerin kullanılmasının, 

3. Su yollarına yakın yerleĢmelerin engellenmesinin, mevcutların taĢınması için 
çözüm üretilmesinin, 

4. Ana ve kılcal su kanallarının Yatırımcı kuruluĢ tarafından biran önce 
bitirilmesinin, mevcutların periyodik bakımlarını yapılmasının, kontrol altında 
tutulması, deniz ağızlarının sürekli açık tutulması, 

5. Karadeniz BölünmüĢ Oto Yolunda bulunan köprülerin suyun akıĢını 
engelleyen durumuna çözüm getirilmesi, 

6. Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların yerine getirilmesi için sürecin takibinin 
titizlikle sağlanması, 

7. PlanlanmıĢ sel kapanı ve barajların öncelikle tamamlanması, 

8. Karadeniz‟e yapılan dolguların derelerin denizle buluĢtuğu noktada akıĢ 
eğimini sıfırladığı için deniz dolgularına son verilmesi, 

9. Küresel iklim değiĢikliğinin etkilerinin yağıĢ rejimlerinde düzensizlikler getirdiği 
bilinmekte ve ülkemizde de örnekleri görülmektedir. Bu kapsamda yerel yönetimlerin 
kent planlanmasında bu olasılığı da gözardı etmeden değerlendirmelerini yapmaları 
ve ilgili diğer kurumlarla koordineli çalıĢarak gerekli planları oluĢturmaları gerekliliği, 

birsonraki yaĢanması olası felaketlerin önüne geçilebilecek önlemler olarak 
görülmektedir. 

Yetkililerin, devletin tüm imkanları ile sahada olduğunu belirtmeleri memnuniyet verici 
olmakla birlikte, Devletin tüm imkanlarının afete yönelik çözümler doğrultusunda 
kullanılmasının aynı yetkililer tarafından öncelikli olarak benimsenmesi, gelecekte 
doğabilecek zararların önünü  önceden kesilmesi bakımından daha yararlı olacağı 
inancını taĢımaktayız. 

Saygılarımızla. 
 
28 Haziran 2019 
 
TMMOB Samsun Ġl Koordinasyon Kurulu 
Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP 
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EK.33 
 
HiroĢima ve Nagazaki‟ye atom bombası atılmasının 74. yıldönümünde nükleer 
silahlanmaya ve nükleer santrallara karĢı halkımızı mücadeleye davet ediyoruz! 

BASINA VE KAMUOYUNA 
 

ABD„nin 2. Dünya SavaĢı sırasında 6 Ağustos 1945 de HiroĢima‟ya, 9 Ağustos 1945 
de de Nagazaki‟ye atom bombası atmasının üzerinden tam 74 yıl geçti. Çok büyük 
yıkımlara neden olan nükleer silahlanma tutkusu, yaĢanan onca yıkıma rağmen 
bugün halen hız kesmeden devam etmektedir. 

Nükleer santral sevdasının altında nükleer silahlanma sevdası yatmaktadır 

Nükleer silahlarla yürütülen savaĢlar ve acı sonuçlarına rağmen nükleer silaha sahip 
olma çılgınlığına kapılan ülkelerden biri de Türkiye‟dir. Nükleer enerji santralı projeleri 
ile üzeri örtülen bir nükleer silahlanma sevdası, “teknolojik geliĢim” olarak topluma 
dayatılmaya çalıĢılmaktadır. 

Nükleer savaĢ olmasa da bugüne kadar Çernobil ve FukuĢima‟da yaĢanan felaketler 
nükleer santralların radyasyon yayması bakımından nükleer silahlarla benzer 
sonuçlara neden olarak tehlike boyutunu tüm açıklığıyla gözler önüne sermiĢken 
nükleer santral kurulması ısrarını anlamak mümkün değildir. 

Hiçbir proje yaĢamın kendisinden daha önemli değildir.  

Sinop Nükleer Santral Projesi derhal ve nihayi olarak iptal edilmelidir.  

Akkuyu Nükleer Santralı inĢaatı derhal durdurulmalı, kamuoyunda büyük endiĢelere 
yol açan iddialara karĢılık derhal detaylı bir çalıĢma baĢlatılmalı ve Akkuyu‟ya teknik 
inceleme heyeti kabul edilmelidir.  

HiroĢima ve Nagazaki baĢta olmak üzere nükleer silahlarla yaĢamlarını yitiren ve 
bugün hala nükleer kirlenmenin acısını genetik olarak taĢıyan canlara karĢı 
sorumluluğumuzun bilinciyle tüm dünyaya ve TBMM‟ye ve hükümete sesleniyoruz; 
insan eliyle yaratılan ölümleri durdurmak elimizdedir…  

SAMÇEP ve NKP olarak,  

Yarattığı çok yönlü tehlikeler ile nükleer silahlara geçiĢ birikimi oluĢturduğu kabul 
edilen nükleer enerji santrallarının yapımından vazgeçilmesini istiyoruz. 

Saygılarımızla 

6 Ağustos 2019 

Samsun Çevre Platformu – SAMÇEP 

Samsun Nükleer KarĢıtı Platform  
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EK.34 
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Yapı Denetim Sistemi sadece yapının sağlamlığını değil tüm süreci denetleyen bir anlayışla 
yeniden kurgulanmalıdır. Bu bağlamda denetim sisteminin asli unsurları olan; 

 Yapı Sahibi, 
 Yapı Müteahhidi, 
 Proje Müellifleri, 
 Yapı Denetim Firmaları, 
 Denetçiler ve Kontrol Elemanları, 
 Şantiye Şefleri, 
 İlgili İdareler, 
 İşçiler, Ustalar, Kalfaların vb, 

görev ve sorumluluk tanımları yeniden tanımlanmalıdır. Buna göre; 

 Yapı Sahibi:  
Anayasanın 57. maddesinde tanımlanmış, 
 Konut Hakkı 
“Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde 
konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır.” şeklinde ifade edilmiştir.  
Ne yazık ki sürecin ana unsurlarından olan yapı sahibi toplumun bütünü anayasal ve 
tüketici haklarını kamu otoritesinden talep edecek bilgi birikimine ve bilincine sahip 
değildir. Üstelik sık sık çıkarılan imar afları ile de toplum bu konuda daha da 
duyarsızlaştırılarak gece kondu, kaçak yapı, güvenli olmayan yapılar imar planlarına 
uydurulmasıyla toplum sağlığı, can ve mal güvenliği tehlikeye atılmaktadır. Bu 
nedenle toplumsal bilincin yükseltilmesi için TMMOB’a bağlı meslek odalarının 
toplumsal farkındalığı arttırıcı periyodik eğitimler düzenlemesi ve sık sık imar affı 
uygulamalarına son verilmesi gerekmektedir. 

 

 Yapı Müteahhidi:  
Mesleki yeterliliği olmalı, her isteyen müteahhitlik yapamamalı, müteahhitlerin 
mesleki bilgisi, mali yeterliliği, araç donanım makine parkı, teknik ekip kapasitesi, iş 
bitirme ve sicillerinin takibi ve kontrolü sağlanmalıdır. Gerektiğinde müteahhitlere de 
işten el çektirebilecek düzenlemeler yapılmalıdır.  
 

 Proje Müellifleri: 
Yapı Denetim Firmalarının alt projecisi konumunda olmaları engellenmelidir. Meslek 
odalarının devre dışı bırakılması nedeni ile proje müelliflerinin mesleki denetim ve 
sicilleri nitelikli olarak takip edilememektedir.  
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 Yapı Denetim Firmaları: 

o Yapı Denetim Firma sahipleri en az 10 yıllık deneyim sahibi mühendisler 
olmalıdır. 

o Bakanlık tarafından açılan yeterlilik sınavında başarılı olanlar 
sertifikalandırılmalıdır. 

o 35-70 yaş aralığında görev yapan, yukarıdaki niteliklere sahip olan 
mühendislerin kurduğu firmalar olmalıdır. 

o Son düzenlemeyle müteahhitle sözleşme yapacak denetim firmalarının 
bakanlığın havuzundan atanması olumlu bir gelişmedir. 

o Denetim sisteminin ekonomik yeterliliği açısından denetim firmasının almış 
olduğu hizmet bedelinin yapı yaklaşık maliyetinin %1,5 inden %3 üne 
çıkartılması gereklidir. 

o Mevcut hizmet bedeli %1,5 ile sınırlandırıldığında gelir gider dengesini 
tutturmaya çalışan denetim firmaları asli görevlerini yapamayan, sürecin 
bütününde evrak üzerinde iş yapan, niteliksiz ticarethanelere dönüşmüştür. 

o Organize   Sanayi  Bölgelerinde yatırımcılara  verilen %75 teşvik nedeniyle ;  2C  
pozundaki   ¼  oranındaki denetim bedelinin azlığından  , denetçilerin  
denetim  belgesi  bedelinin , denetim belge ve  vize  ücretlerinin, işlem  kotrur 
, işlem  çip bedellerinin  fazlalığından ; denetim maliyetlerini olumsuz yönde 
etkilediğini belirtmektedirler. 

o Yapı denetimi firmalarının faaliyet sayıları Belediyeden alınan inşaat ruhsatı  
sayılarına  göre  Bakanlık  tarafından belirlenmektedir. İlimizde de inşaat 
sektörünün durgunluk yaşadığı bu dönemde verilen ruhsat sayılarının azalması 
sebebiyle yeni yapı denetim firmalarının faaliyetlerine mevcut yapı      
denetimi firmaları  iş potansiyelleri açısından olumsuz bakmaktadırlar. 

o Yapı denetim firmalarının müteahhitlik ve/veya proje müellifliği yapmaları 
engellenmelidir. 

 Denetçiler ve Kontrol Elemanları: 
o Denetçilik için en az 10 yıllık mesleki olan mühendisler olmadır. 
o Denetçiler bakanlıkça sınava tabi tutularak sertifikalandırılmalıdır. (İş Güvenliği 

Uzmanları gibi) 
o Her denetçi en az C Sınıfı İSG Belgesine sahip olmalıdır. 
o Denetçiler 35-70 yaş aralığında olmalı ve denetim işini yönetebilecek sağlıkta 

olmalıdır. 
o Denetçiler ve Kontrol Elemanları tarafından temel sorun olarak ücretlerin 

düşük olması ifade edilmektedir. Yapı Denetim Firmalarının, Denetçi ve 
Kontrol Elemanı ihtiyacını internet ortamından(Danışmanlık şirketi gibi) 
personel tedariki sağlanması, yaşamadığı bir ilde çalışılıyor olarak gösterilmesi 
diğer sorunlardır. 
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o Denetçiler hizmet bedelini meslek odasının belirlediği en az (asgari) ücretten 
alabilmeli ve hizmet bedelini aynı yapı denetim firmaları gibi bakanlıktan 
alabilmelidir. 

o Elektrik Mühendisi Proje ve Uygulama Denetçisinin denetim sorumluluk 
alanının 180.000 m² olması yaşamın doğal akışına uygun değildir. Proje ve 
Uygulama Denetçisi mimar ve inşaat mühendislerinin sorumluluk alanı 
360.000 m² ile çok daha fazladır. 

o Denetim noktalarının çok farklı yerlerde (ilçeler) olmasından kaynaklı Denetçi ve 
Kontrol elemanları Yapı Müteahhidi tarafından  uygulama yapıldıktan 
sonra(elektrikçiler tarafından)işlerin kontrolünün çok zor olduğu ifade edilmektedir. 

o Yapı denetim firmalarında çalışan mühendislerin yasa ve mevzuat konusunda 
yetersizliklerini dile getirdiler. Değişikliklerin kendilerine iletilmesini talep 
ettiler. Grek ilk kez belge alınırken gerekse denetçi belgeleri yenilenirken 
bakanlık denetçilere güncelleyici mesleki eğitimlerin verilmesini sağlamalıdır. 
Bu konuda ilgili meslek odaları yetkilendirilmelidir. 

o Bazı Yapı denetim şirketlerinde Denetçi ve Kontrol elemanlarının sadece 
diplomalarının ve imzalarının kullandırılması yönünde talepler olduğu söylenmektedir 

 Şantiye Şefleri 
o Şantiye şefleri aynı anda 30.000 m² ve 5 iş üstlenememeli, aynı anda 1 işi 

üstlenebilmelidir. 
o Şantiye şefleri de aynı denetçiler gibi güncelleme eğitimine tabi tutulmalıdır.  
o Evrak üzerinde şantiye şefi gösterilmesi uygulamalarına son verilmelidir. 

 İlgili İdareler: 
Elektrik dağıtım firması, itfaiye, belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl 
Müdürlükleri gibi 
İlgili idarelere arasındaki yetki karmaşası ve bakanlığın gerekli yasal düzenlemeleri 
zamanında çıkarmaması uygulamada yetki kullanımında çakışmalara neden 
olmaktadır. 
Örneğin; uygulamada elektrik dağıtım firmaları projeleri yapı denetim firmalarından 
önce onaylamaktadır. 
Ayrıca; yeni başvuru abonelik işlemlerinde önceden elektrik dağıtım firması 
tarafından verilen uygunluk belgelerinin eskiden olduğu gibi dağıtım firması 
tarafından verilmesi yapı denetim firmalarının talebidir. 

 İşçiler, Ustalar, Kalfalar vb.: 
İnşaat işyerlerinin asli unsurları olan işçiler, ustalar, kalfalar iş güvenliğinin 
sağlanmasında sorumluluk sahibidirler. 
İnşaat işyerleri çok tehlikeli iş kollarından olup denetim işi A Sınıfı iş güvenliği uzmanı 
tarafından yürütülmesi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre gereklidir ve 
zorunludur.  
Ayrıca; işçiler, ustalar, kalfaların mesleki yeterlilikleri sertifikasyonlarının ve 
güncelleme eğitimlerinin takibi etkin bir şekilde yapılmalıdır.  
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6.3. BROŞÜR - AFİŞ ÇALIŞMALARI
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6.4. BASINDA ŞUBEMİZ
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NOTLAR
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