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Samsunda konuflland›r›lan Mobil Santraller Samsun
Barosu’nun açt›¤› davalar sonucunda bir daha çal›flma-
mak üzere kapand›. Samsun Çevre Birlikteli¤i uzun
erimli mücadelesini böylece mahkeme karar› ile taçlan-
d›rarak hedefine ulaflt›. Yürütme Kurulu durumu de-
¤erlendirmek üzere kendi aras›nda yapt›¤› toplant›da
Mobil Santrallere yasall›k kazand›rmak suretiyle yeni-
den çal›flt›r›lmas›na karfl› takipte olunmas›na ve yörede
yap›lmas› düflünülen Termik Santraller için kamuoyu-
nun bilinçlendirilme - bilgilendirilme çal›flmalar›na de-
vam edilmesine karar verdi.

Bilindi¤i gibi EMO, d›fla ba¤›ml› enerji kaynaklar›na ve
yer seçimi yanl›fl yap›lan termik santrallere karfl› ç›k-
maktad›r. Samsun’da  ithal kömürle çal›flacak Termik
Santraller (3 adet) ile do¤algaz ile çal›flacak Çevrim
Santralleri (2 adet) Çarflamba ovas›na kurulmak isten-
mektedir. Ülkemizde üretilmekte olan elektrik enerjisi-
nin %55‘i do¤algazdan elde edilmektedir. Linyit kay-
naklar›m›z dururken d›flal›m yolu ile getirilecek kömü-
rün enerji üretim santrallerinde kullan›lmas› tercih edil-
mektedir.

Oysa kendi öz kaynaklar›m›zla uygun yer seçimi yap›la-
rak üretim santralleri sorunsuz çal›flt›r›labilir. Çarflamba
ovas› Türkiye’ nin tar›m üretiminin oldukça önemli bir
bölümünü karfl›lamaktad›r. Böylesine do¤al bir ovaya
gerek baca gazlar› (azot oksit,kükürt oksit vb..) gerek-
se kül veya alç› tafl› gibi at›klar b›rakacak Termik San-
trallerin planlanmas› insan ve di¤er canl›lar›n yaflam
haklar›n›n ihlal edilmesi anlam›na gelmektedir.

Tekkeköy - Çarflamba aras›nda sahil boyunca konufl-

land›r›lmas› planlanan birçok Termik veya Çevrim
santralinin yarataca¤› toplam kirlilik göz önüne al›na-
cak olunursa yer seçiminin ne kadar yanl›fl oldu¤u ka-
bul edilecektir. Yöre halk› bu konuda tedirgin ve en-
diflelidir. 

EMO, Ziraat Mühendisleri odas›, Samsun Tabip Odas›
gibi demokratik kitle örgütleri özellikle bölgedeki köy
muhtarlar›n› bilgilendirmek amac›yla Kutlukent Beledi-
yesi toplant› salonunda bir toplant› düzenlemifltir. 28
Nisan 2008 tarihinde yap›lan toplant›da EMO Samsun
fiube Baflkan› Suat YILMAZ bölgede düflünülen enerji
yat›r›mlar› hakk›nda bilgi verdi. Samsun Tabip Odas›
Baflkan› Dr. Cem fiAHAN azot oksit, kükürt dioksit ve
partiküler maddelerin insan sa¤l›¤›na nas›l zarar vere-
ce¤ini anlatt›. Ziraat Mühendisleri Odas› ad›na konu-
flan Hasan ÇOBANCI tar›m ürünlerine gelecek zararla-
r› özetle sundu. Toplant›y› yöneten Samsun Çevre Bir-
likteli¤i sözcüsü Metin TELATAR yöre halk›n›n abart›l› ifl
vaatleri ile etkilenmeye çal›fl›ld›¤›n›, insanlar›n iflsizlik
ve yoksulluk sorununun istismar edildi¤ini belirtmifltir.
Ayr›ca, Mobil Santrallerle ilgili kazan›lan hukuk zaferi-
nin bu yanl›fl yat›r›mlar içinde yürütülece¤ini aç›klam›fl-
t›r. Tekkeköy’de, Mobil Santrallerin yan›nda yap›lmas›
düflünülen ithal kömürle çal›flacak Termik Santral için
EMO‘nun açt›¤› yürütmeyi durdurma davas› devam et-
mektedir.

29 Nisan 2008 tarihinde Çarflamba’da yap›lan ÇED
toplant›s›na yöre halk›n›n yan›nda muhtarlarda kat›l-
m›flt›r. Bölgelerinde planlanan Do¤algaz Çevrim San-
trali’nin yer seçiminin yanl›fl oldu¤u gerekçesiyle bu
santrale karfl› olduklar›n› yetkililerin önünde ifade et-
mifllerdir.



Alacakaranl›kta Mobil Santraller

| Kitap Tan›t›m› |

Samsunda, Mobil Santrallere karfl› yürütü-
len mücadelenin belgesel nitelikte özetini
sunan "Alacakaranl›kta Mobil Santraller"
kitab› EMO yay›n› olarak ç›kt›. Samsun
Çevre Birlikteli¤i Sözcüsü Metin TELATAR
'›n yazd›¤› kitab›n editörlü¤ünü Ersin TO-
KER yapt›. 2002 de bafllayan mücadelenin
yedi y›ll›k sürecini objektif bir yaklafl›mla
anlatmaya çal›flan kitap; kamu kurum ve
kurulufllar› ile Samsun'daki Demokratik
Kitle Örgütleri, Siyasi Partiler ve görsel-
yaz›l› yerel medyan›n yürüttü¤ü çal›flma-
lar› içermektedir. 

“Alacakaranl›kta Mobil Santraller"  kitab›
ilk olarak 19 Nisan 2008 tarihinde gerçek-
lefltirilen EMO Genel Kurulunda delegele-
re da¤›t›lm›flt›r. Kitab›n Samsun’ daki ta-
n›t›m ve da¤›t›m etkinli¤i 9 May›s 2008
Cuma günü TMMOB Lokali’ nde verilen
bir kokteyl ile yap›lm›flt›r. Kokteyle EMO

40. Dönem Yazman› Cengiz GÖLTAfi ile
Yönetim Kurulu Yazman› Hüseyin ÖNDER
ve Yönetim Kurulu Üyesi fiaban F‹L‹Z ka-
t›lm›flt›r. Samsun fiube Baflkan› Suat YIL-
MAZ’›n aç›l›fl konuflmas›n› yapt›¤› etkin-
likte Metin TELATAR da mücadelede
eme¤i geçenlere bir teflekkür konuflmas›
yapm›flt›r. Kokteylde, davetlilerden Sam-
sun Çevre Birlikteli¤i Yürütme Kurulu’nda
görev alan kurulufllar›n temsilcilerinden
Samsun Baro Baflkan› Ahmet GÜREL, ön-
ceki dönem Baro Baflkanlar› Arif Y›lmaz
ÜNEY, Ersoy ÜSTAY ile SAM-SEV Baflkan›
Sadi SUBAfiI, Mimarlar Odas› Eski Baflkan-
lar›ndan Sacit ACAR, Ziraat Mühendisleri
Odas› Samsun fiubesi eski baflkanlar›ndan
Ünal IfiIKER ve KESK ad›na SES Samsun fiu-
be Baflkan› Süleyman BAL birer konuflma
yapm›fllard›r. Kat›l›m›n yüksek oldu¤u
gözlenen kokteyl, kitaplar›n da¤›t›m›yla
tamamlanm›flt›r. 
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