
 Bu sempozyum kendisinden önceki dokuz sempozyum-
dan farklı olarak ilk kez Anadolu’da düzenlenecek. Biz de 
Samsun Şube olarak sempozyum kurgusunu yaparken bu 
durumu gözönüne aldık. Terme, Gerze, Merzifon, Suluova, 
Sinop gibi enerji yatırımları nedeniyle olumsuz çevresel 
ve sosyal etkileşim altında örgütlenen çevre platformları 
ile bölgesel toplantılar ve çalışmalar yaptık, süreci birlikte 
kurguladık. Bu çalışmaların en güzel sonuçlarından biri de 
Terme’de kurulması planlanan ithal kömürlü termik santral 
projesinin ÇED iptali oldu. Terme Çevre Platformu TERÇEP 
ve Terme Belediyesi 11 Kasım tarihinde Terme’de yapaca-
ğımız sempozyum hazırlık toplantısı ve Güneş Enerjisi Su-
numu öncesi Terme sokaklarında davul zurna ile kutlama 
yaptılar ve bu kutlamaların onur konuğu olarak da EMO ve 
TMMOB adına bizler davet edildik. Tarlada izi olanın har-
manda gözü olur. Çünkü tarlada izimiz, emeğimiz vardı.
Böylesine kapsamlı ve ulusal ölçekli bir etkinliğe EMO Sam-
sun Şubemizin gönüllü olarak ev sahipliği yapması, öncelikli 
olarak Şube Yönetimi ve çalışanlarından oluşan ekibimize 
ve sahada bize her zaman destek olan siz değerli üyelerimi-
ze olan güven sayesinde olmuştur. Sizleri Sempozyum açılı-
şından itibaren programın tümünde ev sahibi olarak görmek 
tüm EMO ve TMMOB örgütlülüğüne Samsun’dan güçlü bir 
mesaj olacaktır. Katkı ve destek veren üyelerimize şimdi-
den teşekkür ederiz. Genel Merkez Yönetim Kurulumuza ve 
Sempozyum Yürütme Kurulumuza da EMO Samsun Şube-
sine değer verip, güven duydukları için de ayrıca teşekkür 
ederiz.
 Değerli SMM Üyelerimiz;
 Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nde yapılan değişik-
lilerle; mesleğimizin itibarsızlaştırıldığı, mühendislik diplo-
masının yetersiz hale getirilip, ticari bir meta haline dönüş-
türülen sertifikasyon programlarıyla ve belgelendirme ile 
anlamsızlaştırıldığı yeni bir aşamaya gelinmiş oldu. Odamı-
zın ve SMM üyelerimizin tüm itirazlarına rağmen, Elektrik 
Tesisleri Proje Yönetmeliği’nde yer alan meslektaşlarımız 
ve meslek alanımızla ilgili olumsuz düzenlemeler, 30 Aralık 
2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe ko-
nuldu. Bu konuda Odamızın çalışmalarını ve Oda Başkanımı-
zın SMM üyelerimize hitaben bir mektubunu da bültenimize 
ekledik.
 Değerli Genç Meslektaşlarım ve Sevgili EMO Gençler
En önemsediğimiz çalışmaların başında meslektaşlarımıza 
değer katacağına inandığımız Mühendislik Geliştirme Proje-
si – MÜGEP ve EMO-GENÇ çalışmaları bulunuyor. Meslektaş-
larımıza ve öğrenci arkadaşlarımıza yönelik bir dizi eğitim, 
seminer ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Buradan tüm öğ-
renci arkadaşlarımıza ve genç meslektaşlarımıza bir çağrıda 
bulunalım; gelin çalışmalarımıza katılın, gerçekleştirdiğimiz 
eğitim, seminer, bilgilendirme toplantılarında yer alın, söz 
söyleyin. Çünkü sizler hem Odanın hem de ülkenin gelece-
ğisiniz.
 Son söz olarak etkinliklerimize eğitici olarak destek ve-
ren tüm üyelerimize, kurum, kuruluş ve firmalara, değerli 
hocalarımıza, etkinliklerimize katılım sağlayan üyelerimize 
ve etkinliklerin hazırlanmasında özverili emeği geçen çalı-
şanlarımıza teşekkür ederiz.
 Verimli bir sempozyum ve genel kurul  geçmesi dileğiyle…
Saygılarımla.

Mehmet ÖZDAĞ 
EMO Samsun Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı

 Bakanlık tarafından getirilen eğitim ve 
belgelendirme ise, meslek içi eğitim olarak 
kurgulanmamış, üniversite eğitimine ek 
ve elektrik tesislerinde çalışma yapmanın 
ön koşulu olarak getirilmiştir. Odamız ta-
rafından düzenlenen belgeler ise çalışma 
yapmanın ön koşulu olarak değil, meslek 
alanımıza farklı meslek gruplarının sızma-
sını önlemek, mesleki kariyer açısından 
sicillerin tutulması gibi mühendislik alanı-
nı koruma altına almak ve düzenli kılmak 
amaçlarını taşımaktadır. Bu amaçlar mes-
lek örgütünün temel görevlerini oluştur-
maktadır ve Bakanlığın ayrıca mühendis-
leri sınava tabi tutması, belgelendirmesi 
meslek alanımıza bilimsel, hukuksal ve etik 
açılardan darbe vurucu niteliktedir. 
 Yaşanan bu olumsuzlukların giderilme-
si amacıyla bir yandan hukuki süreçlerimiz 
devam ederken, diğer yandan Odamız ve 
meslektaşlarımızla birlikte, Bakanlığı bu 
yanlıştan dönmesini sağlamak amacıyla 
çeşitli çalışmalar yapılmasını planladık. 
Bu kapsamda üyelerimizin hazırlanacak 
bir başvuru metnini imzalayarak Odamıza 
göndermesi ve Odamız tarafından da Ba-
kanlığa iletilmesi sağlanacak. 
 PUS-PUSEM uygulaması ile meslek ala-
nımızın ve meslektaşlarımızın yaşayaca-
ğı olumsuzluğun ortadan kaldırılması için 
Odamıza aktif destek vermenizi, gelecekte 
elektrik tesisat alanında SMM üyelerimizin 
dışında kişi ve kuruluşların ve özellikle mü-
hendis olmayanların kuracakları sermaye 
şirketlerinin faaliyet yürütmelerinin en-
gellenmesi, mühendisliğin değersizleşti-
rilmesinin önüne geçilmesi için imza kam-
panyasına ve mücadelemize aktif destek 
vermenizi bekliyor, çalışmalarınızda başa-
rılar diliyorum.
Saygılarımla.

Hüseyin YEŞİL 
EMO Yönetim Kurulu Başkanı
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