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TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 

(İKK) Kadın Çalışma Grubu, 8 Mart 

dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleş-

tirdi. Düzenlenen atölyede hazırlanan 

pankartlarla Gece Yürüyüşüne katılan 

mühendis, mimar ve şehir plancısı 

kadınlar, 11 Mart 2022 tarihinde ise 

“Kültürel Normlar Açısından Ataerki, 

Patriyarkanın Karşılığı mı?” başlıklı 

çevrimiçi söyleşide buluştu.    
TMMOB İzmir İl Koordinasyon 

Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu 
tarafından düzenlenen ilk etkinlik 5 
Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 
İKK Kadın Çalışma Gurubu’nun çağrı-
sıyla Çevre Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi’nde buluşan mühendis, mi-
mar ve şehir plancısı kadınlar döviz 
hazırlama atölyesine katıldı. 8 Mart 
akşamı ise kadınlar, atölye kapsa-
mında hazırlanan pankart ve döviz-
lerle 8 Mart Gece Yürüyüşü’ne katı-

lım sağladı. Alsancak Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi’nden buluşan TMMOB üyesi 
kadınlar, sloganlarıyla yürüyüşe katıl-
dı. Engellemeye ve barikata rağmen, 
omuz omuza direnen TMMOB üyesi 
kadınlar, 8 Mart Gece Yürüyüşü’nde yer 
aldı. İKK Kadın Çalışma Grubu, 11 Mart 

2022 tarihinde ise “Kültürel Normlar 
Açısından Ataerki, Patriyarkanın 
Karşılığı mı?” başlıklı söyleşi düzendi. 
Emet Değirmenci’nin sunumuyla çev-
rimiçi düzenlenen söyleşiye, TMMOB 
üyesi mühendis, mimar ve şehir plan-
cısı kadınlar katılım sağladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri

TMMOB, Mühendislik Mimarlık 

Öyküleri veritabanı yayına açtı. 

TMMOB’un, mühendis ve mimarların 

ülke kalkınmasına sağladıkları kat-

kıları derleme amacıyla başlattığı 

“Mühendislik Mimarlık Öyküleri” adlı 

kitap serisini, yazar ve konu dizinleri-

nin yer alan bir portalda yayına açıldı. 
TMMOB “Mühendislik Mimarlık 

Öyküleri”nin temeli 2002 yılında 
atılmıştı. TMMOB’nin 50. Kuruluş yıl-
dönümü hazırlıklar yapılırken, döne-
min TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Kaya Güvenç önerisiyle mühendis ve 
mimarların öykülerinin derlenmesi 
için çalışma başlatıldı. Bugüne ka-
dar 98 öykü 8 ayrı kitapta yayınlan-
dı. TMMOB, yayınlanan 98 öykü ile 
mühendis ve mimarların ülke kal-
kınmasına katkıları kayıt altına almış 

oldu. Teknik başarıların yanında insan 
odaklı öykülere de yer verilen kitaplar 
büyük ilgi görmüş, birçok kez yeni bas-
kıları yapılmıştı. 

Yazar ve konu dizinlerinin yer alan 
aldığı portalın yayına açılması üzeri-
ne açıklama yapan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, öykü-
lerin Cumhuriyetimizin ilk yıllarından 
itibaren kalkınma tarihine ışık tuttu-
ğunu ifade ederek, “Kamusal değer-
lerin, fabrikaların, tesislerin tasfiye 
edildiği, zarar ettirilerek yok pahasına 
satıldığı, halka ait olanların serma-
yeye devredildiği, özelleştirildiği bu-
günlerde bu öyküler çok daha anlamlı. 
Ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık 
günlerde geleceğimize sahip çıkabil-
memiz için, yaratılan değerlerimize 
sahip çıkmamız çok önemli” diye ko-

nuştu. Üreterek büyüyen ve paylaşarak 
gelişen bir ülke yaratmak için başarı 
öykülerinin gelecek kuşaklara aktarıl-
ması gerektiğini ifade eden Koramaz, 
“Basılı yayının önemi kadar günümüz-
de elektronik ortam ve internet yayın-
cılığı çok önem kazandı” diye konuştu. 

Mühendislik Mimarlık Öyküleri 
Veritabanı’na muhendismimaroykuleri.org 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Mühendislik Mimarlık Öyküleri Veritabanı Yayına Açıldı


