
SAMSUN ŞUBE

• 13.02.2016 tarihinde Şube Genel Kurulu 
ve 14.02.2016 tarihinde de seçimlerimiz 
gerçekleştirildi.

• 22.02.2016 tarihinde Milli Eğitim il Mü-
dürlüğü ile ortaklaşa olarak 12 kişinin 
katılımı ile SONDÖRLÜK KURSU ve-
rildi.

• 1-7 Mart 2016 Deprem haftası nedeniy-
le basın açıklamaları yapıldı.

• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama-
larına katıldık. 

• 22 MART DÜNYA SU GÜNÜ ile ilgili 
basın açıklaması yapıldı.

• -Merkez Genel Kurul öncesi Üst Kurul 
Delege Üyelerimizle toplandık ve 1-2 
Nisan 2016 tarihlerin de 25. Olağan Ge-
nel Kurula katılım sağladık.

• -Genel Merkezde tüm şube ve temsilci-
lik çalışanlarının yer aldığı eğitim prog-
ramına katıldık.
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• Amasya il temsilciliğimiz ziyaret edi-
lerek üyelerle yapılan toplantı sonrası 
temsilcilerimiz belirlendi.  

• 1 Mayıs etkinliklerine katıldık.
• 10 Mayısta şirket ve büro ziyaretlerimi-

ze başladık.
• 20-21 Mayıs tarihlerinde Samsun Baro-

su tarafından düzenlenen kurultaya ka-
tılım sağladık.

• Tokat il temsilciliğimiz ziyaret edilerek 
üyelerle yapılan toplantı sonrası tem-
silcilerimiz belirlendi. K.Çağlayan DE-
MİREZEN, M.Akif AYAN,Rukiye YIL-
MAZ,Sevilay MAY, 

• 27.05.2016 Çevre ve Şehircilik  İl mü-
dürlüğü ve 30 Mayıs 2016 tarihinde 
Samsun   Barolar Birliği ziyaret edildi. 

• Sinop İl temsilciliğimiz ziyaret edile-
rek üyelerle yapılan toplantı sonrası 
temsilcilerimizi belirledik.İ.Cenk SEZ-
GİN,Özcan ÖZTEKİN,H.Erden ÖZ-
DEN

• Sinop VİRA OTEL ile protokol yapıldı. 
Üyelerimiz için indirim imkânı sağlan-
dı.
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• “Uluslar arası İs Gücü Kanun Tasarısı” 
ile ilgili TMMOB-KESK-DISK-TTB 
tarafından ortak yapılan basın açıkla-
masına şube olarak katılım sağladık.
(14.07.2016)

• Samsun Manşet gazetesi odamızı ziyaret 
etti. (14.07.2016)

• Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yap-
mış olduğu Golf Kulübü açılışına katıl-
dık.(15.07.2016)

• 15-16.07.2016 tarihinde Ankara’da dü-
zenlenen başkanlar toplantısına katılım 
sağladı.

• 15 Temmuz 2016 tarihinde Ülke gene-
linde yaşanan saldırıyı kınayan basın 
açıklaması yapıldı. 

• Sinop ve Samsun‘da Deprem
22 Temmuz Cuma gecesi Sinop açıklarında 
Denizde 4.3 şiddetinde Samsun Terme ilçe-
sin de  3.1 şiddetinde deprem oldu. Civar 
ilçelerde de hissedilen deprem ile ilgili Şube 
Başkanımız cumartesi günü basın açıklama-
sı yaptı. Yerel basında yer aldı.

• 17 Ağustos Basın Açıklaması yapıldı.
• Samsun’da yapılan ‘Tarihi Kentler Birliği 

Karadeniz Bölge Toplantısı’ na katıldık.
• 10 Ekim katliamında yitirdiğimiz emek, 

barış ve demokrasi şehitlerimiz için ba-
sın açıklaması yaptık.

• 19 Eylül, Mühendıs, Mımar ve Şehir 
Plancılarının Dayanışma gününü basın 
açıklaması ile kutladık.

• Merkez Personel toplantısına katılım 
sağlandı.

• 26 Ekim 2016 tarihinde AKS TV canlı 
yayın programına katıldık.Programda 
Samsun’un depremselliği üzerine söyle-
şide bulunduk. 

• Samsun`un Bafra ilçesinde kullanılan 
metan gazı ile ilgili basın açıklaması 
yaptık. 

• 22 Ekim 2016 tarihinde Merkez Denet-
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leme Kurulu Üyeleri şubemizi ziyaret 
etti.

• Çorum’da meydana gelen 4.7 büyük-
lüğündeki deprem ile ilgili AKS TV ye 
canlı telefon bağlantısı ile bağlanarak 
deprem üzerine sorulan soruları yanıt-
ladık.

• 23 Kasım 2016 tarihinde KESK–DİSK-
TMMOB-TTB ortaklaşa düzenlenen 
Kanun Hükmünde Kararnameler ile 
işten çıkartılan arkadaşlarımız adına 
kitlesel Basın açıklamasına katılım sağ-
landı.

•  Samsun Çevre Platformu kuruldu.
• Meslek odalarının Şube Başkanları 

“Yüksek Yapılar” konulu toplantıda bu-
luştu.

• Yönetim kurulu üyemiz Emre DOĞRA-
MACI kurumu adına eğitimine katıldı-
ğı ‘SEL VE AFET YÖNETİMİNDEKİ 
ÖRNEK UYGULAMALAR’ konulu 
eğitiminin deneyimlerini sunum olarak 
meslektaşlarımızla  paylaştı.

• Japonya‘da uygulanmakta olan sel afeti 
yönetimi (hazırlık, müdahale ve yeni-
den yapılanma) konulu eğitimde, Ja-
ponya‘da uygulanmakta olan yöntemler 
anlatılarak Türkiye‘deki örnekler ile kar-
şılaştırmalar yapıldı.

• Özel Büro ve Şirketlerle Toplantı Yapıl-
dı.

• Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapılar 
Yönetmeliğine göre yapılması gereken 
Yüksek Yapılara ait zemin etüt raporla-
rında yaşanan çelişkileri gidermek adı-
na serbest büro sahibi meslektaşlarımız-
la bir araya gelindi.

• 16-17 Aralık 2016 tarihinde Personel, 
Sayman, Yazman toplantısı ve Merkez 
Danışma kurulunda Ankara’daydık.

• 29.12.2016 tarihinde I.Şube Danışma 
Kurulumuz yapıldı. 

• 1-7 Mart Deprem Haftası- Basın açıkla-
maları yapıldı.

• -Üyelerimiz ile Pazar kahvaltısında bir 
araya geldik.

• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama-
larında STK ile beraberdik. 

• 22 Mart DÜNYA SU GÜNÜ ile ilgili ba-
sın açıklaması yapıldı.

• 31. Yılında Çernobil unutulmadı.
• Nükleer santralların ortaya çıkardığı ve 

binlerce yıl kalıcı olan radyoaktif atık-
lara karşı bugün hala etkili bir tekno-
lojik önlem bulunamadığını kaydeden 
SAMÇEP; yetkilileri uyararak;  yaşam 
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ve çevre felaketi yaratacak, pahalı elekt-
rik üretecek ve Türkiye’yi daha da dışa 
bağımlı hale getirecek nükleer santral 
yapımından vazgeçilmesini istedi. 

• Samsun ve Çevresinde Olan Heyelanlar
• Samsun,Tokat, Amasya ve Sinop illeri-

miz de meydana gelen heyelanlar  yerin-
de gözlemlendi. 

• ‘SEL VE AFET YÖNETİMİNDEKİ ÖR-
NEK UYGULAMALAR’ konulu sunu-
mun ikincisi gerçekleştirildi.

• Japonya‘da uygulanmakta olan sel afeti 
yönetimi (hazırlık, müdahale ve yeni-
den yapılanma) konulu eğitimde, Ja-
ponya‘da uygulanmakta olan yöntemler 
anlatılarak Türkiye‘deki örnekler ile kar-
şılaştırmalar yapıldı. 

• Amasya il temsilciliğimizde üyelerle 
toplantı yaparak Emek Ödüllerimizi sa-
hiplerine verdik.

• Samsun için Depremler riski taşıyan 
bölgelerle ilgili basın açıklaması yapıldı.

• Amasya il temsilciliği tarafından Dep-
remlerle ilgili basın açıklaması yaptı.

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Oda-
sı Amasya il temsilcisi Atilla Adatepe, 
Merzifon ve çevresinde olası oluşabile-
cek depremle ilgili uyarılarda bulundu.

• Marmara Depreminin üzerinden 18 yıl 
geçti.

• 17 Ağustos Depremi’nin yıldönümü ne-
deniyle bir kez daha depremi hatırlattık.
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• ŞUBE OLARAK KATILDIĞIMIZ PA-
NEL VE TOPLANTILARDAN  AFİŞ-
LER

• Samsun yerel televizyonu AKS TV ‘ye 
Şube Başkanımız DEPREM ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. TV ve yerel ba-
sında yer aldı.

• 26. Dönem 3. Personel Eğitim Programı 
7-10 Eylül tarihleri arasında Ankara’da 

yapıldı. İdari, mali ve örgütsel konular 
ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
İktisadi İşletmesinin işleyişi hakkında 
düzenlenen eğitim şube ve temsilcilik 
çalışanlarının katılımıyla   gerçekleşti-
rildi. 

• 26. Dönem II. Danışma Kurulu Top-
lantısı 21 Ekim 2017 tarihinde genel 
merkez binamızın konferans salonunda 
gerçekleştirildi. Genel Merkez Yönetim 
Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Ku-
rulu ile Şube Yönetim Kurulu Başkan, 
Yazman, Sayman Üyeleri ve İl Temsilci-
lerimizin katılımı ile gerçekleştirildi. 

• Yetkili Eğitim Kurumu olarak 27-30 
Ekim-23-26 Kasım 2017 tarihlerinde 
Şubemizde Bilirkişilik 1. ve 2.Temel Eği-
timlerimizi düzenledik.
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• Samsun Valiliği, İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü, Ondokuzmayıs Üniver., İnşaat 
Müh. Odası, Makine Müh. Odası, Jeo-
loji Müh. Odası, Mimar ve Müh. Grubu, 
Adli Bilimciler Derneğinin katılımı ile 
gerçekleşen !Genç Afet Gönüllüleri Ya-
rışıyor’ konulu proğrama katıldık.                    

• Şube II. Danışma Kurulu 1 Aralık 2017 
tarihinde gerçekleşti.Aynı zamanda 
Emek ödülleride üyelerimize verildi.

• 07.01.2018 tarihinde Tokat Erbaa da 
meydana gelen deprem üzerine Samsun 
ve bölge illerin depremselliğiüzerine ba-
sın ile söyleşi yapıldı.

                             

• Samsun merkezde oluşan heyelanlar 
üzerine şube başkanımız yerel basın ile 
bir araya geldi.

                             

• Kurum ziyaretlerimiz devam etmekte.
(DSİ-KARAYOLLARI-AFAD)
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• 7 Temmuz 2017 EMO da TMMOB ve 
SGK arasında yapılan ortak protokolün 
SGK tarafından fes edilmesi ile ilgili ba-
sın açıklaması yapıldı.  

• 12 Temmuz 2017 tarihinde yeni bina-
sına geçen Eczacılar Odasının açılışına 
İKK olarak katıldık.

• 19 Temmuz 2017 Yenilenme ve Sade-
leşme konulu basın açıklaması EMO da 
yapıldı.

• 1 Ağustos 2017 tarihinde Valilikte dü-
zenlenen ‘Samsun Ekonomisi’ konulu 
toplantıya katılım sağlandı.

• 9 Ağustos 2017 tarihinde EMO da dü-
zenlenen ‘Hibakuşalar Olmasın’ konu-
lu sunum ve Fotoğraf sergisine katılım 
sağlandı.

• 15 Ağustos 2017 tarihinde 17 Ağustos 
1999 Marmara depremi ile ilgili İKK 
olarak basın açıklaması yapıldı.

• 31 Ağustos 2017 tarihinde EMO da ‘1 
Eylül Barış Günü’ nedeniyle basın açık-
laması yapıldı.

• 19 Eylül 2017 tarihinde ‘Mühendis 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü’ ile ilgili basın açıklması yapıldı.

• 28 Eylül 2017 tarihinde Görevden alı-
nan Kimya Mühendisleri Odası Yöne-
tim kurulunu için basın açıklaması ya-
pıldı.

• 30 Eylül 2017 tarihinde Samsun Tarım 
Fuarına katılım sağlandı.

• Üyemiz, Samsun Millet VekilimizSayın 
İhsan KALKAVAN’ıkaybettik. RAH-
METLE ANIYORUZ!


