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üzere hazırlanmıştır.

Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Şubesi 43. Dönem Yayın Komisyonu olarak sizlere merhaba diyoruz.

Şubat sonunda İstanbul Şube, Nisan başında Merkez Genel Kurullarımız ya-
pıldı. Oda ve şube kurullarına seçilen tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, 
yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.

Yaklaşık iki yıl süren ve tüm yaşantımıza ambargo koyan küresel salgın bir yan-
dan da yaşam standartlarımızın düşürülmesine zemin hazırladı. Hayatlarımız-
dan çalınan iki yılda peş peşe gelen zamlarla nefes alamaz hale getirildik. Petrol 
fiyatlarına her gece yapılan fahiş zamlarla yaşamımız kâbusa döndü. Nakliye, 
ulaşım elektrik, su, kısaca iğneden ipliğe yaşama dair her şey sadece el değil 
yürek yakar hale geldi. Petrol ve elektrik zamları üretimin her aşamasında mali-
yetleri artırarak TÜİK’in pembe gözlüklerine rağmen gerçekte üç haneli sayılara 
yükseltti. Ekonomi ne yazık ki dibe vurdu, ülke iflasın eşiğine getirildi.

Doğayı, yaşamı savunmak hele hâkim güçlerden farklı düşünmek en büyük suç 
haline geldi. Üç kere ayrı ayrı açılan davalardan beraat eden meslektaşlarımız, 
TMMOB’li yoldaşlarımız hapislerde, gazeteciler hapislerde, on yıl önce yazılan 
yazılar suç unsuru oldu ama hırsızlar, pedofiller, katiller adli kontrol şartıyla en 
fazla iki saat içinde aramızda.

Biraz iç karartıcı bir giriş oldu belki ama ne yazık ki şu an içinde olduğumuz 
durum bu, işte tam da bu yüzden 2022 – 2024 gibi zorlu bir süreçte görev alan 
43. Dönem Şube Yönetim Kurulumuza kolaylıklar diliyoruz.

Böylesine zorlu bir dönemden geçerken bir yandan da mesleğimizi değersiz-
leştirmeye çalışanlara karşı omuz omuza dimdik duracağız. 

EMO İstanbul Şubesi
Yayın Komisyonu

F. Kemal ÖZOĞUZ: 1956 yılında İstanbul`da doğdu. 1980 yılında İDMMA Va-
tan Mühendislik Yüksek Okulu Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 
Şubemizin tüm kurumlarında görev alan, Şubemiz faaliyetlerinde çok büyük 
emekleri olan Özoğuz bir yandan Oda faaliyetlerinde aktif görev almaya devam 
ederken bir yandan da amatör fotoğrafçılıkla uğraşıyor. Bültenimizin bu sayı-
sında üyemiz Kemal Özoğuz’un fotoğraflarından seçkiler paylaşıyoruz.

Fotoğraf: F. Kemal ÖZOĞUZ

http://istanbul.emo.org.tr
mailto:istanbul@emo.org.tr
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BAŞYAZI  -  

Değerli Üyelerimiz, Merhaba
Öncelikle, Şubemizin 43. Dönem Yönetim Kurulu olarak bül-
tenimizin ilk sayısında tekrardan merhaba diyoruz.  Ülkemi-
zin içerisinden geçtiği ekonomik, toplumsal ve siyasal krizin 
yükünü toplumumuzun önemli bir kesimi olan biz mühen-
disleri de ciddi derecede etkilemektedir. Gıda ve enerji alan-
larında günü kurtarmak adına plansızlık ve öngörüsüz poli-
tikalar krizi daha derinden hissetmemize neden olmaktadır. 

Rusya – Ukrayna arasında yaşanan küresel ekonomiyi derin-
den sarsan savaşın verdiği zarar dünya genelinde her geçen 
gün artacağı, enerji krizinin enerji yoksunluğuna dönüşeceği 
kuvvetle öngörülmektedir. Bu öngörü çerçevesinde   gele-
cek kış için acil eylem planları yapılması zorunludur. Türki-
ye bu savaşın ‘tarafı’ olmamakla birlikte, savaştan Rusya ile 
Ukrayna’dan sonra en çok etkilenen ülke olması, TL’nin her 
geçen gün kaybettiği değer ve yaşanılan yüksek enflasyon, 
öngörüden eksik ve plansız enerji ve gıda politikalarının kay-
naklanmaktadır. 

Bir yandan küresel enerji krizi, enerji üretim maliyetlerini 
özellikle doğalgaz ve LNG fiyatları arttırırken diğer yandan 
bunun esas yükünü toplumun en alt kesimlerini çekmekte, 
bunun sonucu hanelere ve sanayiye zam olarak yansımak-
tadır. Bu durum karşısında toplumun ihtiyaç ve refahını dü-
zenlemekle görevli hükümet ve hükümete bağlı bakanlıklar 
beklenen adımlar atmak yerine, enerji şirketlerine yeni teşvik 
paketleri hazırlayarak adeta enerji şirketlerin temsilcisi hali-
ne gelmektedir.

Dünyada Enerjinin yeniden kamusallaştırılmasının tartışılır-
ken; enerjide, haberleşmede, iletişimde, sağlık ve gıda gibi 
insanlık hakkı olan konularda Oda politikamızdaki Kamusal 
bakışımızın bugün yaşanan süreçte ne kadar önemli olduğu 
görülmektedir.

Enerji maliyetlerindeki artış, aynı zamanda her tür meta 
üretim ve ithalatında da artış anlamına geldiğinden ülkemiz 
daha önce yaşanan krizleri mumla aratacak yeni bir ekono-
mik krizin pençesine düşmüştür. Ancak bu defa sadece eko-
nomik değil aynı zamanda büyük bir siyasal kriz ile de karşı 
karşıyayız. 

Sevgili meslektaşlarımız,
Pandemi etkilerinden yeni yeni çıktığımız böyle bir ortamda 
gerçekleştirilen Şubemiz ve EMO Genel Kurulları ile TMMOB 
47. Genel Kuruluna ilişkin bilgileri burada bulacaksınız.

Genç meslektaşlarımız içerisinde kaygı verici oranda artan 
işsizlik ve genç meslektaş adaylarımızın tek hedeflerinin 
yurt dışında çıkmak olduğunu bir ortamda meslektaşlarımı-
zın haklarını korumanın, meslek örgütü olarak görevlerimi-
zin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz.

Meslek örgütleri, sendikalar ve gazeteciler başta olmak üze-
re tüm toplumu ilgilendiren Basın Kanunu ve Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile bilgiye 
ulaşma ve bilgiyi yayma konusundaki sansür düzenlemesi 
tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Elinizdeki bültende 
Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhami 
Türkdoğan’ın konuyla ilgili yazısını okuyabilirsiniz.

Doğamızın metalaştırılması karşısında enerji ve maden pro-
jelerinin kamusal planlamalarla yapılması gerektiğini an be 
an görüyoruz. Şayet doğa odaklı bir planlama gerçekleşti-
rilmezse üyemiz Levent Akcasu’nun gözüyle Marmara böl-
gesinde yaşanan ekolojik kıyıma ilişkin gözlem yazısında da 
göreceğiniz gibi doğamız yaşanabilir bir yer olmaktan çıka-
rak zehirlenmeye başlayacak.

2013 yılında milyonların ağaç, doğa, hak, hukuk, adalet, 
eşitlik ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında alanla-
rın doldurduğu Gezi Direnişi ’ne ilişkin verilen iktidar yanlısı 
son yargı kararı ve dinmeyen öfke neden olmuştur. 25 Nisan 
2022 tarihinde mahkemenin verdiği karar sonucu TMMOB 
üyesi mücadele arkadaşlarımız Mücella Yapıcı, Tayfun Gör-
gün, Can Atalay ve diğerlerine müebbet hapis cezası verildi. 
Dünya literatürüne geçen en büyük ve en barışçıl eylemler-
den birisi olan Gezi Direnişini cezalandırmak için gerçekleş-
tirilen bu skandal kararın hükümsüz olduğunu bilinmelidir. 
8. Haftasını geride bırakan Adalet Nöbeti, basın açıklamaları 
ve Gezi Direnişinin kronolojisini bulacağınız Gezi Dosyası da 
bültenimizin bu sayısında yerini alıyor.

Gezi direnişiyle özgürlükleri ellerinden alınan dostlarımıza, 
mücadele arkadaşlarımıza en kısa zamanda kavuşacağımız 
iyimserliğinden bir gün dahi şüphe etmiyoruz. 
Büyük bir inanç ve duygu ile sizleri EMO İstanbul Şubesi’nin 
43. Dönem Yönetim Kurulu olarak saygı ve sevgiyle selam-
lıyoruz.

Ve biliyoruz: Karanlık Gider Gezi Kalır.

EMO İstanbul Şubesi
43. Dönem Yönetim Kurulu

EMO İstanbul Şubesi 43. Dönem Yönetim Kurulu

KARANLIK GİDER
GEZİ KALIR!
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TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 43. Dönem Yönetim Kurulu 27 Şubat 2020 Perşem-
be günü Alaettin Anahtarcı-K. Tülin Aydın Eğitim Merkezinde yapılan devir teslim töreninde yönetimi 42. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyelerinden devraldı. 

42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe yaptığı konuşmada bir önceki dönemden aldıkları 
bayrağı şimdi yeni yönetime devrettiklerini belirterek yeni yönetim kuruluna başarılar diledi. 43. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Nuruilah Güleç ise önceki dönemlerde olduğu gibi yeni çalışma dönemin-
de birlikte çalışacaklarını belirterek 42. Dönem Yönetim Kurulu'na zorlu çalışma döneminde gerçekleştir-
dikleri faaliyetler için teşekkür etti. 

Devir teslim töreninde EMO İstanbul Şubesi 42. Dönem Kurulu adına Cemil Kocatepe,  Dağıstan 
Bekiroğlu, Nihal Türüt yer alırken, Kocatepe, ülkenin demokrasiye her geçen gün daha fazla ihtiyaç 
duyduğu bu dönemlerde yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Cemil Kocatepe'nin konuşmasının ardından söz alan yönetim kurulu üyeleri de yeni yönetime bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra da ellerinden gelen tüm desteği sunacaklarını belirttiler.

EMO İstanbul Şubesi 42. Dönemi Yönetim Kurulu'nda devir 
teslimi gerçekleştirildi.

Şubemiz 43. Dönem Yönetim Kurulu 
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EMO İSTANBUL ŞUBESİ 43. GENEL KURULU
 

26-27 ŞUBAT 2022
NİŞANTAŞI NURİYE AKIN ANADOLU LİSESİ

ŞUBEMİZ 43. GENEL KURULU
26-27 ŞUBAT 2022 TARİHLERİNDE 

BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TÜM ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubemizin 
43. Olağan Genel Kurulu, 26-27 Şubat 2022 tarihlerin-
de yapıldı. İki listenin girdiği seçimler sonucunda İstan-
bul Şube yeni Yönetim Kurulu, Saadet Nuruilah Güleç, 
Gökhan Serdar Özcanlar, Dağıstan Bekiroğlu, Emrullah 
Ay, Nursemin Yıldız, Ekrem Gültekin ve Serkan Uğur 
Bayraktar`dan oluştu.

Genel Kurul ilk gün Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Mer-
kezi`nde EMO İstanbul Şube 42. Dönem Yönetim Kuru-
lu Başkanımız Cemil Kocatepe ve EMO Yönetim Kurulu 
Yazmanı Can İncebıyık`ın açılış konuşmalarıyla başladı. 
Genel Kurul`da EMO Denetleme Kurulu Başkanı Suat 
Yılmaz gözlemci olarak yer aldı.

Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi`nde 27 Şubat 2022 
Pazar günü yapılan seçimlere Mavi ve Beyaz olmak 
üzere iki liste girdi. Mavi Liste`nin 1002 oya karşı 2044 
oyla kazandığı seçim sonucunda İstanbul Şubemizin 
yeni Yönetim Kurulu, Saadet Nuruilah Güleç, Gökhan 
Serdar Özcanlar, Dağıstan Bekiroğlu, Emrullah Ay, Nur-
semin Yıldız, Ekrem Gültekin ve Serkan Uğur Bayrak-
tar`dan oluştu.

Erkan Solmaz, Enes Yılmazer, Cem Bülbül, Nihal Türüt, 
Tigin Öztürk, Murat Bilmez ve Hansel Özgümüş Yöne-
tim Kurulu yedek üyesi olarak seçildiler.

Korhan Esin, Abdurrahman Kılıç ve Halis Sarı Şube De-
netçisi olurken, Muharrem Celal Pınargözü, Mehmet 
Karadurak ve Muhammed Rauf Şehir yedek Şube De-
netçisi olarak belirlendiler.

EMO İstanbul Şubesi
43. Olağan Genel Kurulu

Şube Genel Kurulu
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Genel Kurulu'un açılış konuşması 42. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanımız Cemil Kocatepe gerçekleştirdi.
Kocatepe yaptığı konuşmada gündeme ve Şube faali-
yetlerine değindi.

Sayın Divan, Değerli meslektaşlarım, Sevgili konuklar,

EMO İstanbul şubesinin yoğun bir çalışma döneminin 
ardından gerçekleştirdiğimiz 43. genel kurulunda siz-
lerle birlikte olmaktan onur duyuyor, EMO İstanbul Şu-
besi 42. Dönem yönetim kurulu adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Konuşmama başlamadan evvel ne yazık şu an aramız-
da olamayan odamızın, şubemizin çınarlarından Servet 
Kumsal arkadaşımızı ve yitirdiğimiz tüm meslektaşları-
mızı saygıyla anıyoruz.

Ayrıca, Covid-19 la mücadelenin cephe savaşçıları dok-
torlarımız başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm 
sağlık çalışanlarımızı saygı ve minnetle anarken, haya-
tını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

Değerli Meslektaşlarım,

43. Genel kurulumuz, ülkenin içinde bulunduğu ağır 
ekonomik ve demokratik kriz ile kuzey bölgemizde NA-
TO`nun, Rusya`yı kuşatma, Rusya`nın Ukrayna`yı işgal 
girişiminin yaşandığı, emperyalistlerin çıkar çatışması-
nın insanlığı bir kez daha ezdiği günlere denk geldi.

Türkiye`nin hem Kürt halkına karşı, hem de Esat rejimi 
bahanesi ile Suriye halkına karşı halen sürdürdüğü ve 
nerede ise unutulmuş bir savaş bütün acıları ve yıkımla-
rı ile sürüyorken Türkiye ve bölge halkları olarak bunun 
bedelini en ağır bir şekilde ekonomik krizin derinleşme-
si ve demokratik hakların gasp edilerek, haksızlığın, hu-
kuksuzluğun ortadan kalkması ile ödüyoruz.

Savaşın bir insanlık suçu olduğunu, önce işçi ve emek-
çileri vurduğunu biliyor SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HE-
MEN ŞİMDİ diyoruz.

42. Olağan Genel Kurulu`muzda sizlerin güvenoyu ve 
desteği ile seçilen yönetim kurulumuz iki yıllık görev sü-
resini tamamladı. Bu sürede desteğini ilgisini esirgeme-
yen tüm üyelerimize, komisyonlarda, çalışma grupların-

da, kurullarda emek verenlere teşekkür ediyoruz.

Geçen bu iki yıl, tüm insanlığın 100 yılda bir yaşadığı 
varsayılan ve halen etkilerini ağır bir şekilde sürdüren 
salgın afeti şartlarında geçti. Hepimizin hayatını geri 
dönülmez bir şekilde değiştiren bu salgından kurtulan 
tüm insanlığa geçmiş olsun diyoruz. Bu dönemi anım-
samak için ilk çıkardığımız 68 sayılı bülteni okumanızı 
öneririm.

İlk şaşkınlığı üzerimizden atmaya çalışırken, bir anda 
birbiri ile bağları kopan insanlar olarak hissedilen yal-
nızlığa bir nebze merhem olma niyetine öncelik 65 yaş 
üstü üyelerimiz olmak üzere aramalar organize ettik ve 
daha sonra tüm üyelerimizi aramaya ve bir taraftan da 
bu aramalar sonucunu bilgiye döndürmek için anket 
yapmaya başladık. Bu çalışmamız yaklaşık 10 ay sürdü. 
Anket faaliyetimizin sonuçlarını ve yönetim kurulumu-
zun 1 yıllık faaliyetini 71 sayılı bültenimizle paylaştık.

Gene Covid-19 salgınının başladığı, herkesin sağlıkla 
uğraştığı bu zamanlar da iktidar dönemi fırsat bilip TM-
MOB ve diğer meslek örgütlerini parçalayarak etkilerini 
ortadan kaldırmak için girişimler başlattı. Bu duruma 
karşı da her şeye rağmen, başta üyelerimiz olmak üze-
re, kamuoyunun yüksek tepkileri üzerine giderek gün-
demden kalkan bir girişim olarak kaldı.

Sokağa çıkma yasaklarının başladığı sürecin vahim ik-
tidar uygulamalarından biri de vatandaşa yasak olan 
sokağın, dağın, taşın enerji ve maden şirketlerine yasak 
olmaması doğa tahribatını, çevre katliamlarını arttırmış-
tır.

Şube Genel Kurulu
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Doğaya yapılan katliamları affetmek mümkün değil. 
Enerji ve maden şirketlerine öyle büyük alanlar açtılar ki 
köylüler köylerinde dışarı çıkamazken oralara iş makine-
leri soktular; zeytini, ağaçları, ormanları yok ettiler. Buna 
karşı yine de halkımız direniş gösterdi. Bunların bir kıs-
mını püskürttü. Bunların içinde en bilineni de Kazdağ-
ları`nda Alamos Gold şirketine karşı verilen mücadele 
oldu. Bu mücadele içerisinde yer alan tüm yurttaşlara 
teşekkür ediyor, onları selamlıyorum.

Ülkemizde nerede ise günde birden fazla kadının kat-
ledildiğini hepimiz biliyoruz, bu duruma karşı kadınların 
sarıldığı İstanbul sözleşmesinin iptalidir. Bu sözleşme-
yi iptal edenler elbet bir gün gidecek, İstanbul Sözleş-
mesi kalacak ve diyoruz ki İstanbul sözleşmesi yaşatır. 
(2010-2020 yılları arası 2534, 2021 yılında 424 kadın 
katledildi)

Gene ülkemizin en önemli gündemlerinden biri iş cina-
yetleridir. İSİG Meclisi verilerine göre sadece 2021 yılın-
da 2170 işçi iş cinayetlerine kurban gitti. Bunlar serma-
yenin kar hırsının kurbanlarıdır. Önlemleri ve denetimleri 
yetersiz bırakan uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır.

Değerli Üyelerimiz,

42. Çalışma dönemi Covid-19 salgını nedeniyle geçmiş 
dönemlerden epeyce farklı çalışma ortamlarının oluş-
masına ve şartlarının değişmesine neden oldu. Yönetim 
kurulu toplantılarımız başta olmak üzere, Mesleki çalış-
malarımızın temel yapısı olan komisyonlarımız, çalışma 
guruplarımız, danışma kurulu toplantılarımız,  eğitimler 
online sistem üzerinden yapılmak zorunda kaldı ve gi-
derek kalıcılaştı. Bundan sonra iki bir yaşam süreceğiz 
gerek yüz yüzü gerekse online olarak bu çalışmaları sür-
düreceğiz.

-Tabii ki bu oda rutin çalışmalarının da online olarak ya-
pılması gereğini ortaya çıkardı, birçok zorluğa rağmen 
İstanbul şube olarak bu durumu da epeyce hayata ge-
çirdik sanıyorum.

Üyelerimizin Şubeye gelerek gerçekleştirdiği bir çok iş-
lem Şubemizin gayretiyle online yapılır hale getirildi. Bu 
konuda öneri, şikayet ve eksiklerin siz delegeler tarafın-
dan dile getirilmesini önemsiyoruz.

-Dönem boyunca yaptığımız bu faaliyetleri çalışma ra-
porumuzda okuyacaksınız.

-Oda faaliyetlerinin çok önemli kısmı, oda üyelerinin bil-
gi birikimlerini, tecrübelerini komisyonlar ve çalışma gu-
rupları aracılığı ile paylaşmaları ve bilgilerin ortaklaşarak 
tekrar üyelere, topluma dönmesi şeklinde olmaktadır. 
42. Dönem boyunca gerek komisyonlar gerek gerek 
çalışma guruplarında yer alan, emek ve bilgi veren tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

-Meslek içi eğitimler, mühendislik geliştirme eğitimleri, 
seminer ve söyleşilerimize katkı koyan, emek veren tüm 
meslektaşlara ve meslek insanlarına teşekkür ediyoruz.

-Mesleğimizin gereği uygulamalı olarak yapılması gere-
ken eğitimleri özveri ile gerçekleştiren eğitimci arkadaş-
lara ayrıca teşekkür ediyorum.

-Diğer taraftan akademi ile birlikte yaptığımız, mühen-
dis üyelerimizin de katkı verdiği etkinliklerdir.

 EMANET 2021 GÜNLERİ,
12-13 Kasım 2021 de çevrimiçi olarak gerçekleştirmek 
zorunda kaldığımız, ama salonda yapılsa ulaşamayacak 
olanların da katılımını sağlaması açısından bir avanta-
ja dönüşen etkinlik, Şubemiz sekretaryasında, İstanbul 
Barosu, İstanbul Tabip Odası ile birlikte ve Kıbrıs EMO`-
nun katkıları ile gerçekleştirildi.  9 oturum/panel ve 1 
adet forum ile 2 farklı oturumda 9 adet bildiri sunumu 
ile gerçekleştirildi.

Meslek alanımızdaki Teknolojik gelişmeler dünü belirle-
diği gibi geleceği de belirleyecektir.

6000 civarında izlenirliğe ulaşan etkinliğimize emek 
veren, katkı koyan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Et-
kinliğimizin ve 2011, 2013, 2015 EMANET etkinlikleri 
bildirileri ve sunumlarına emoistabul.org/emanet2021 
web sitesinden takip edebilirsiniz

Bazı konulara değinmek istiyorum.

Eğitim;

Eğitim konusu 2000 yıllardan sonra, özel ve vakıf üni-
versitelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte nitelik anlamında 
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ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Bunun sonuçları ağırlaşmış 
durumda. 70 bin üyemiz var ancak bir o kadar üye ol-
mayan meslektaşımız var. Ayrıca İstanbul`daki genç 
meslektaşlarımız arasında işsizlik oranı yüzde 23 oldu-
ğunu yaptığımız ankette tespit ettik.

Mezun mühendis sayısı artarken, gerekli eğitim veril-
meden mezun oluyor. Akademisyen yokluğu, araç ge-
reç yokluğu, laboratuvar yokluğu gibi eksiklikler gerekli 
eğitimin önündeki en temel sorunlardan bir kaçı. Hal 
böyleyken Şubemiz tarafından verilen MİSEM eğitimle 
üzerinden bu sorunla başa çıkılmasının mümkün olma-
dığı açık. Eğitim konusunda kapsamlı bir planlama ya-
pılması elzemdir.

Bir diğer konu ise Yönetmelikler hususu.

Yönetmelik konusu bildiğiniz üzere Özal tarafından 
imar yönetmeliği üzerinde yaptığı değişiklikle birlikte 
fen adamları, elektrik mühendisleriyle yarışır hale ge-
tirildi. Yıllar içerisinde hükümetler bu alanı bir oy po-
tansiyeli olarak değerlendirip bilimsel sınırlar dışında 
fen adamlarına proje, denetim ve başka alanlarda yetki 
verdi. Bunun yansımalarını en son olarak İş Ekipmanla-
rı Güvenlik ve Sağlık Şartları Yönetmeliği`nde gördük. 
Bugün mühendislerle, tekniker ve teknik öğretmenleri 
aynı statüde iş yapar hale getirildi. Bu iktidarların bi-
lim dışı, akıl dışı yaptıkları uygulamalar mesleğimize ve 
ülkemize zarar vermektedir. Söz konusu yönetmeliğin 
taslağı geldiğinde 2013 yılında Şube olarak ciddi bir 
çalışma yaptık. Çalışmaları raporlayarak Oda merkezi-
ne gönderdik. Diğer şubelerden gelen raporlarla birleş-
tirilerek Oda merkezi tarafından ilgili Bakanlığa verildi.

Ancak girişimlerimize rağmen bu konuda bir dönüşüm 
sağlayamadık.  Orada hatta şöyle bir madde, ekip.net 
üzerinden kayıt meselesinde daha sonra 2017 yılın-
da çıktı, mühendis sicil numarası olmadan, doğrudan 
doğruya diplomayla kayıt yetkisi verdiler. Aslında bu 
odalara bir anlamda TMMOB yasasına aykırı olan bu 
yönetmeliği hayata geçirmeye başladılar. Oda olarak 
bu konularda dava açılmasına rağmen mahkemeler ta-
rafından Oda aleyhine karar çıktı. Mühendislerle, tek-
nikerler ve teknik öğretmenlerin eşitlenmesinin mah-

kemece onaylanması kabul edilemez. Mahkeme kararı 
akıldışılığın vardığı noktayı göstermektedir. Hala süren 
dava bulunmaktadır.

Bu yönetmelik bizim meslek hayatımızın uygulanma-
sında çok önemli. Ayrıntıya girdiğiniz zaman çok önem-
li iş olanağı yaratacağı, denetim açısından daha kaliteli 
kılacak bir yönetmelik. Ancak koyulan bazı maddeler bu 
yönetmeliğe darbe vuruyor. 2021 yılının kasım ayında 
yeniden bir taslak çıkardılar. Bu taslağa bir kez daha 
görüş verildi ve daha geniş önermelerde bulunuldu. Bu 
bildirimler Odamız kanalıyla Bakanlığa gönderildi.

46. ve 47. Dönem merkez yönetimlerinin de Bakanlık-
la yaptığı görüşmeler neticesinde yönetmeliğe sadece 
elektronik mühendisleri eklendi. Diğer hiçbir şey ek-
lenmedi. Mühendisleri eş değer tutmaya devam ettiler. 
Burada bir sitemde bulunacağım. 47. Dönem Yönetim 
Kurulu ile Bakanlık arasındaki görüşmelerde Şubemiz 
ve örgütümüz sürecin dışında tutuldu. Bakanlığa tüm 
Şubeler ile birlikte baskı yapılması gerektiğini söyledik. 
19 Şubat`ta ise bu yönetmelik yayınlandı. Bu süreçte 
örgütün dışarıda tutulmasının nedenine dair sorularıma 
yanıt bulamadım, bu genel kurulun bu sorulara cevap 
bulunmasına vesile olmasını istiyorum. Eğer biz sürecin 
dışında bırakılmasaydık süreç başka işleyebilirdi. Yazık 
oldu. 1,5 yılımıza yazık oldu. Biz bir daha mahkemelerle 
uğraşacağız maalesef. Biz Şube Yönetim Kurulu olarak 
çokça çaba sarf ettik ancak bu süreçte merkez yöneti-
mimiz tarafından büyük bir yanlış yapılmıştır. Ben bunu 
affetmiyorum. Bunu bilhassa belirtmek istiyorum.

Diğer sorunumuz İç tesisat yönetmeliği; Daha 2000 li 
yıllarda 150 civarında üyemizin katılımı ile gerçekleş-
tirdiğimiz ve 2005 yılında ETK Bakanlığına verilen yö-
netmelik taslağı halen beklemektedir. 2019 yılı Nisan 
ayında yeni bir çalışma istendi, o da yapılarak gönderil-
di, ama o da olduğu yerde duruyor. Mevcut yönetmelik 
hiçbir şekilde uygulamalara yanıt vermediği gibi, mes-
leğin gerilemesine yol açmaktadır.

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği; Elektrik 
mühendislerinin YG İşletme Sorumluluğu maddesi ilgi-
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li Dağıtım Kuruluşlarının bir kısmı tarafından uygulan-
makta diğer bir kısmı buna karşı direnç göstermektedir.

Yapı Denetim Yönetmeliği; İktidar denetim işini yalancı 
denetim alanında tutmakta kararlı.

Sorunlar çok. Bugün geldiğimiz noktada enerji alanında 
yaşananların toplumumuzu ne hale getirdiğini görüyo-
ruz. Nasıl fakirleştiğini görüyoruz. Enerji alanında yapı-
lan uygulamalar ve özelleştirmelerin nelere mal olduğu-
nu, Ocak 2022 yılında yapılan fahiş zamlarla toplumun 
nasıl yoksullaştırıldığını gördük.

Bu süreç 1984 yılında TEK`in başına Et Balık Kurumu 
Genel müdürünün atanması ile başladı. Kurumların iti-
barsızlaştırılması, içinin boşaltılması süreci, 1994`te 
TEK`in ikiye bölünmesi, 2001 yılında dörde bölünmesi, 
aynı yıl Derviş yasalarıyla birlikte EPDK yasasının çık-
ması. Ve devamında enerji alanının tamamıyla piyasa-
laştırılması ve özelleştirme için atılan adımlarla bu süre-
ce gelinmiştir.

Biliyorsunuz; 90`lı yıllarda buna dair ilk Aktaş özelleş-
tirmesidir. Bir diğeri ise Kayseri bölgesindeki süreçtir. 
Kayseri`deki elektrik dağıtımın ağırlığı belediyeye aittir. 
Direğinde ise Aktaş almıştır. Şubemiz ve Odamız bu sü-
reçte büyük bir mücadele verdi ve hukuki olarak kazanı-
lan zaferle yeniden kamulaştırma yapıldı. Ancak Derviş 
yasası ve AKP`nin iktidara gelmesiyle birlikte 12 Eylül 
ile başlayan yasal prosedürler, özelleştirme sürecinin 
hızlandırılması, elektrikte üretim ve dağıtım özelleştir-
meleri hızlandırıldı.

Bugün gördüğümüz şey çok net. Bu süreçte kurduk-
ları düzen yağma ve talan düzeni. Sanayinin bir hafta 
elektriği kesildi. Türkiye milyarlarca dolar kayba uğradı. 
Ülkemiz bir kez daha yoksullaştı. Enerji planlaması alt 
üst oldu. Enerji yönetilemez oldu. 100 bin MW kurulu 
gücünüz olmasına rağmen üretimi ve dağıtımı planlaya-
madığınız için elektrik kesintileri olağan hale geldi. İran 
Doğalgazının kesilmesi bunlara bahane edilemez. Ocak 
ayının 18-20`si haftasında Türkiye`nin doğalgaz tüke-
timi günlük olarak 290 milyon metreküp civarında idi, 
İran`ın buradaki payı yüzde 10`dur. Türkiye`de bu sü-
reçte bir hafta süreyle elektrik kesilmesi kabul edilemez. 
Enerji alanı şirketlerin insafına terk edildi. Plansız, dağı-
nık, kontrol edilemez ve herkesin kendi bildiğini yaptığı 
bir alan oldu. Bunun yarattığı sonuçlar bize büyük bir 
zam ile yansıdı ve toplum ayağa kalktı. Yapılan zamlarla 

şirketlerin borçlarının halka ödetilmesi amaç edilmiştir. 
Bakanlık şirketlerle yaptığı görüşmenin ardından enerji 
sektörünün 397 milyar lira borcu olduğunu söyledi. Bu 
rakam ortalama 30 milyar dolara denk gelmektedir. Bu 
rakamın eksik olduğunu düşünüyorum. Bu konuda daha 
önce yaklaşık 50 milyar dolar borç olduğunu belirtmiş-
lerdi. Yapılan zamlar bu borcun topluma ödetilmesi için-
dir.

İktidarın ve bakanlığın öngörüsüz ve plansız bir yönetim 
izlediğini görüyoruz. Ocak başında açıklanan tarife ocak 
sonunda değiştirmek zorunda kaldılar. Şubatta bir kez 
daha değiştirdiler. Bu yetmedi mart ayında bir kez daha 
değişiklik yapılıyor. Zamları geri almıyorlar, topluma 
kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bu zamlar geri alınmadan 
ucuzlamayacağı aksine daha da pahalılaşacağını görü-
yoruz. Elektrik, yakıt vd. alanlardaki zamlar toplumsal 
yaşamımızı derin etkileyecek. Yaşananlar ülkenin çöker-
tilmesinin derinleştiğini gösteriyor.

Ukrayna`nın işgali, Rusya`nın saldırısı, NATO kuşatması 
vb. bakınca bu durumun ülkemize faturasının ağır olma-
masını umuyorum. Rusya`dan Doğalgaz ihtiyacımızın 
3`te 1`ini karşılıyoruz. Buralarda yaşanacak bir kesinti-
nin ülkemize neye mal olacağını düşünmek bile istemi-
yoruz.

Depolama yapılamamış durumda. En son 1 milyar met-
reküp civarında depolama olduğu söyleniyor ancak ol-
ması gereken rakam 10-12 milyar metreküp depolama 
olması gerekiyordu. Ancak bunların hiç birinin olmadı-
ğını görüyoruz. Savaşın büyümesi halinde ülkemizi çok 
daha karanlık günler beklediğini görüyorum. Bu hepimi-
zi kaygılandırmaktadır. Bu sebeple hepimizin söz konu-
su iktidarın enerji politikasını eleştirmemiz lazım ve söz 
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konusu iktidarın değişmesi gerekmektedir. Bu anlayışla 
bu ülke yönetilemez. Bunun için mücadelemizi yürüte-
ceğiz. 

Nükleer santraller ile ilgili meclise yasa teklifi gelmek-
tedir. Rusya`nın Ukrayna`ya saldırdığı bu günlerde Ak-
kuyu`daki santrali meşrulaştıracak bir yasanın gelmesi 
büyük bir hatadır. Türkiye`de Nükleer santraller bize 
göre bu ülkenin geleceğinin çalınmasıdır. Santrallerin 
kuruluş, işletme ve kapanış maliyetleri bizim gibi ülke-
lerde yıkıma yol açacak kadar büyük bedellere sahiptir. 
Biz toprak parçamızı Rusya`ya hediye ettik. Rusya ora-
ya santral kuruyor. Bizim toprağımızda bunu yapıyor. 
Herhangi bir sızıntıda bizim kıyılarımızda zararın en bü-
yük olacağı yer santralin çevresi ve ülkemiz olacak. Biz 
bu insanların nasıl yaptığını çok iyi biliyoruz. Mehmet 
Özdağ arkadaşımızın dediği gibi asfalt döker gibi nük-
leer santral kuruyorlar. Santralin inşaatının dahi düzgün 
yapılmadığını görüyoruz. Bu santralin açılmaması için 
elimizden gelen çabayı göstermeliyiz, bugünkü haliyle 
kalsa bile ülkemiz, insanlık kazançlı olacaktır. Nükleer 
santralin kurulması bir bela, işletmesi bir bela, kapa-
tılması hepten bela. Bu ülkenin bu maliyeti kaldırması 
mümkün değildir. Ülkemize bu santral projesiyle 12,35 
dolar centle 15 yıl süreyle elektrik satın alma zorunlulu-
ğu konulmuş durumda. Bunun bedelini sizler hesapla-
yın. Bu açıdan hem insanlık açısından hem de ekonomik 
açıdan zararları düşündüğümüzde nükleer santrallara 
hayır diyoruz. Yaşasın hayat diyoruz.

Demokrat yönetimlere karşı hadsiz eleştiriler var, me-
sajlar söz konusu. Yönetim olarak bu konuda yanıt ver-
dik. Yanıt vermek zorunda kaldık. Görüyoruz ki buraya 
aday olanların Şubemiz faaliyetlerinden zerre haberleri 
yok. Buraya aday olanların Şubemiz faaliyetlerinden 
haberdar olmalarını ve ona göre eleştiri yapmalarını 
beklerdik. Özellikle iki tanesini geri almalarını istiyoruz.
Biz mesleki faaliyetlerimizde hiçbir ayrım yapmaksızın 
bütün meslektaşlarımıza komisyonlarımızı açtık. Şube-
mizi kimseye kapatmadık. Hatta kendi arkadaşlarından 
da komisyonlarda olanlar vardır. Olmalıdırlar. Tüm üye-
ler faaliyetlerde yer almalıdır. Ayrımcılık ve ötekileştirici 
olduğumuzu belirtiyorlar. Bunu geri almalarını ve özür 
dilemelerini bekliyoruz.

Bunlar dışında Odamızdan üye attığıma ilişkin mesaj-
lar attılar. Bizim böyle bir yetkimiz yoktur. Bu konudan 

da bihaber olduklarını görüyoruz. Tüm bunları en hafif 
terimiyle aldatma amacıyla yapıldığını düşünüyorum. 
Yönetimlerimize ve Odamıza karşı özür dilemeleri ge-
rektiğini düşünüyorum.

Bir de fon kullanarak proje ofisleri yapıp mühendislere 
eğitim vererek iş sağlayacaklarını söylüyorlar. Biz yıl-
lardır fonlarla mücadele ediyoruz. Bizim Odamızın üye 
aidatları, mesleki denetim gelirleri ve yönetmeliklerle 
tanımlanmış gelirleri vardır. Bunlar dışında Oda bağım-
sızlığına gölge düşürecek herhangi bir gelire bu odanın 
girişmesi söz konusu olamaz. Buna sonuna kadar karşı 
çıkacağız. Diğer belirttikleri vaatler zaten yıllardır Şu-
bemiz yönetim kurullarınca yapılan rutin işlerdir, süs-
leyip yeni bir şey gibi sunuyorlar. Keşke daha iyilerini 
önerselerdi diye düşünüyorum ancak buna yetenekleri 
olduğunu düşünmüyorum.

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili konuklar

İki sene boyunca özveri ile çalışmalarını yürüten yöne-
tim kurulumuza, denetçi üyelerimize, başta EMANET 
2021 olmak üzere tüm etkinliklerimiz için çalışan şube 
personelimize ve bizleri yalnız bırakmayan komisyon-
larımıza, çalışma guruplarına, danışma kurulumuza ve 
üyelerimize tekrar çok teşekkür ediyorum.

Bizlerin işi hiçbir zaman kolay olmadı, profesyonel iş 
yaşantımızın yanında amatör bir ruhla yürütmeye ça-
lıştığımız çalışmalarımızdaki eksikliklerimizin yeni yöne-
timler tarafından azaltılacağına inanıyorum.

Bu bir bayrak yarışıydı, şimdi görevi yarın seçilecek yeni 
yönetim kurulumuza devredeceğiz.

Sözlerimi bitirirken

YAŞASIN EMO,

YAŞASIN TMMOB,

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

Şube Genel Kurulu



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Haziran 202214

Gerçekleştirilen seçimler neticesinde Şubemizin 43. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Saadet Nurui-
lah Güleç‘in Genel Kurul‘da yaptığı konuşma:

Sayın Misafirlerimiz, sayın Divan, Sayın Hazirun, Oda-
mızın değerli üyeleri

Hem fiziki hem de ruhsal olarak çok zor bir süreçten 
geçerken EMO İstanbul Şube Genel kurulumuzu ger-
çekleştiriyoruz. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde süregelen 
pandemi koşulları yaşamamızın bütün alanlarında etkili 
oldu. Özel yaşamamız ve iş yaşamımız iç içe girdi. Sa-
nal ortamda nasıl var olunacağını öğrendik. Bu koşullar 
birçok çalışma alanımızın çok önemli olduğunu gösterdi, 
elektrik enerjisi, iletişim, (telefon ve internet) Bilgisayar, 
otomasyon vb. Ve meslektaşlarım elektriğin ve haber-
leşmenin Evlerimize kadar kesintisiz ve kaliteli ulaşması 
görevi üslendi.

 Bütün bunlar sürerken (siyasal) yönetimin özelleştirme 
serbestleştirme ve liberal politikaları neticesinde başla-
yan çığ gibi büyüyen ve kalıcı olarak hayatımızın bütün 
alanlarını etkileyen döviz krizi, enflasyon, Hayat pahalı-
lığı, Geçim zorluğu olarak yaşamımıza yerleşti. Ve Ka-
musal bir hak olarak gördüğümüz elektrik faturalarımız 
ödenemez rakamlara ulaştı.

Ancak olay bununla sınırlı değil, üretiminden son tüke-
tim noktasına kadar birçok çalışma alanımızı içine alan 
elektrik şebekesi farklı siyasal tercihlerle önce üretim, 
iletim, dağıtım olarak parçalandı, sonra parça parça 
özelleştiriliyor, bu süreç devam ediyor. (TEİAŞ özelleş-
tirilmesi)

Özelleştirmenin sonucu olarak elektrik enerjisinin 
1980`lerde %80 Kamu %20 üretilirken, şimdi %19 
Kamu %81 kadarı özel sektör tarafından üretilmektedir.

Kaynaklar bakımındansa %58-60 oranında ithal girdi 
vardır.

Başka bir tarafından ise ‘(güneş ve rüzgâr ve su) ye-
nilenebilir ve sürdürülebilir kaynaklar yerine Doğal gaz 
ve kömür gibi fosil yakıtlar kullanmak çevre ve karbon 
emisyonu açısından da kabul edilemez
Kaldı ki özelleşen dağıtım şirketleri 1. tarife, 2. tarife 3 
zamanlı tarifelerle son kullanıcının elektrik enerji fatura-
sının daha da yükselmesine neden olmaktalar.

Burada sıcak bir gündem elektriğin son kullanıcıya ula-
şıncaya kadar HALK-KAMU yararı gözetmeksizin Nasıl 
kötü planlandığını anlattım. Kamu yararı TMMOB ilkele-
rinin en önemlisidir, bizim vicdanımızdır.

Diğer bir özelleştirme Türk Telekom 2005 yılında özel-
leştirme çalışmaları kapsamında, %55 hissesi ile Lüb-
nan- Suudi ortaklığı olan firmaya devredildi. Cumhuriyet 
tarihinin o güne kadar yapılan en büyük ihalesi olmuştur. 
Temmuz 2018‘de bankalara olan kredi borcunu ödeye-
memesi nedeniyle, kredi veren bankalar, şirketin Türk 
Telekom‘daki hisselerini devraldı. BTK‘nın devrine izin 
vermesinden sonra, Ağustos 2018‘de Hazine ve Maliye 
Bakanlığı alacaklı bankalar tarafından devralınmasına 
onay verdiğini açıkladı ve %25 hissesine sahip oldu.

Bu 13 yıllık süre içinde şirket bağımsız denetçilerle de-
netlendi. Baş Denetçi Bugün nerede? 13 yıllık kar ve 
ödenmeyen ihale bedeli nerede?  Bu soruları sormak 
Tam da kamu yararı için gereklidir.
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 48. Olağan Genel 
Kurulu, 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara`da düzen-
lendi. Genel Kurulun açılış konuşmalarında, uzun süre-
dir yaşanan ekonomik ve siyasi krize dikkat çekilerek, 
barış, huzur, istikrar ve güvenin sağlanması için müca-
dele vurgusu yapıldı. Genel Kurul’da EMO Hasan Balıkçı 
Onur Ödülü Prof. Dr. Kayıhan Pala‘ya verildi.

10 Nisan 2022 tarihinde iki listenin yarıştığı seçimler 
sonucunda yeni EMO Yönetim Kurulu, Mavi Liste’den 
Mahir Ulutaş, Eylem Ölmezoğlu, Mehmet Orak, Mehmet 
Mazmanoğlu, Ogün Sıy, Tayfun İşbilen ve Mehmet Öz-
dağ’dan oluştu.

Elektrik Mühendisleri Odası  (EMO) 48. Olağan Genel 
Kurulu, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi`nde 9 Nisan 2022 Cumartesi günü çalışmalarına 
Divan Başkanlığı`nın oluşturulmasıyla başladı.

Divan Başkanlığına Nedim Bülent Damar seçilirken, 
Mükremin Zülkadiroğlu ve Sıdıka Özel başkan yardım-
cıları, Hatice Eryiğit, Vedat Esen, Abidin Avcı ve Banu 
Akın yazman üyeler oldular. İlk olarak Genel Kurul gün-

demi oylanarak, kabul edildi. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı`nın okunmasının ardından Anıtkabir Çelenk He-
yeti belirlendi. 

EMO 47.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Pala 
açılış konuşmasında, tüm dünyayı saran salgın tehli-
kesi, yangınlar, sel felaketleri ve cumhuriyet tarihinde 
görülmemiş orandaki zamlarla hayat pahalılığının zirve 
yaptığı bir dönemin yaşadığına işaret etti. Kriz koşulları-

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
48. Olağan Genel Kurulu
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nın üzerine Rusya`nın Ukrayna`ya askeri müdahalesiyle 
başlayan savaşın da eklendiğini, yaşanan olumsuzluk-
ların ülkemizi olduğu gibi, mühendisleri ve EMO`yu da 
derinden etkilediğini anlatan Pala, olağanüstü zor ko-
şullarda kamu yararı için çalışmaya devam eden, ülke-
miz ve mesleğimiz için mücadele etmekten vazgeçme-
yen tüm EMO yöneticilerine teşekkür etti.

Elektrik fiyatlarına 1 Ekim 2020`de yüzde 5.75, 1 Ocak 
2021`de yüzde 6.2, 1 Temmuz 2021`de yüzde 15 zam 
yapılmasının ardından, 1 Ocak 2022`de tüketim mik-
tarına göre yüzde 50 ile 125 arasında fahiş oranlarda 
zam uygulandığını anımsatan Pala, şunları söyledi:

"Zamlar tüm sektörlere pahalılık ve fiyat artışı olarak 
yansırken, elektrik faturaları ödenemez rakamlara yük-
selmiştir. Yurttaşlar ve esnaf binlerce lirayı bulan fatu-
ralara isyan ederek, sosyal medyada faturalarını ilan 
etmiş, işyerlerinin camlarına asmışlardır.  Buna karşılık 
iktidar elektrik üretim ve dağıtım şirketleriyle görüşme-
ler yapmış ancak şirketlerin geri adım atmaması üzerine 
tüketim limitleri ve vergi oranlarına yönelik düzenleme-
lere gidilmiştir. Önce meskenlerde düşük tarife tüke-
tim limiti aylık 150 kWh`ten 210 kWh`e, daha sonra 
da 240 kWh`e çıkarılmıştır. Ticarethane statüsündeki 
elektrik abonelerinin günlük 30 kWh, aylık 900 kWh`e 
kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim yapı-
lırken, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elekt-
rikten alınan KDV`de indirime gidilmiştir. Elektriğin bi-
rim fiyatı ile dağıtım bedelinde ise herhangi bir indirime 
gidilmemiştir."

Bu düzenlemelerin şirketlerin karına dokunulmadan, 
kamu tasarruflarıyla faturaların düşürülmeye çalışıldığı-
nı gösterdiğini anlatan Pala, "Söz konusu şirketlerin za-
rarına çalışmadığı ortadayken, iktidar temsilcileri elekt-
rik maliyetlerinin yüzde 50`sini de devletin ödediğini 
söylemekte, bu durum şirketlerin devlet tarafından da 
sübvanse edildiklerini göstermektedir" dedi.

Özelleştirmeler ile mevcut kaynakların etkin kullanı-
lacağı, hazine üzerindeki yükün kalkacağı ve bu işlet-
melerin sübvansiyonlara ihtiyaç duymayacak konuma 
geleceklerinin iddia edildiğini anımsatan Pala, gelinen 
noktada bu iddiaların tümünün gerçekdışı olduğunun 
ortaya çıktığını kaydetti. "Sonuçta her yeni güne zam-
larla başladığımız, iğneden ipliğe her ürünün fiyatının 
olağanüstü düzeylere tırmandığı, vatandaşın alım gü-
cünün ise giderek düştüğü bir dönemi hep birlikte yaşı-

yoruz" diyen Pala, yükselen döviz kurları, artan fiyatlar 
ve enflasyonun; işsizlik ve yoksulluğu giderek tırman-
dırdığını, halkın çoğunluğunun açlık sınırının altında ya-
şam mücadelesi verdiğini vurguladı. Krizin mühendis-
leri de derinden etkilediğini belirten Pala, "Çok sayıda 
meslektaşımız kriz ve salgın sürecinde işini kaybetmiş, 
pek çoğunun ücreti düşmüş, kimisi de iş yükünün art-
masına ve düzenli olarak maaş alamamasına karşın iş-
sizlik tehdidi altında çalışmaya devam etmek zorunda 
kalmıştır" diye konuştu.

"Elektrikte bütüncül yapı bozuldu"

AKP iktidarlarında, özelleştirme ve serbestleştirme 
uygulamalarıyla birlikte elektrikteki bütüncül yapının 
bozulduğunu, elektrik üretim ve dağıtımındaki özelleş-
tirmelerin olumsuz sonuçları ortadayken şimdi sıranın 
iletime geldiğini ve TEİAŞ`ın da özelleştirme kapsamına 
alındığını ifade eden Pala, şunları söyledi:

"TEİAŞ`ın özelleştirilmesi halinde elektrik sisteminde 
yeni çökmelerin olması kaçınılmazdır. Ülke çıkarları, gü-
venlik ve geleceğimiz açısından çok önemli ve kritik bir 
kurum olan TEİAŞ`ın özelleştirilmesinden derhal vazge-
çilmelidir. Son 20 yılda özelleştirilen elektrik üretim ve 
dağıtım sektörü bugün borç batağı içindedir. Şirketlerin 
kredi borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi nede-
niyle enerji fiyatlarına zam üstüne zam yapılmakta, ar-
tışlar tüketicinin sırtındaki yükü her geçen gün daha da 
ağırlaştırmaktadır. Enerji alanı gizli ya da açık şirketlerin 
kuralsız, iktidarla kurdukları ilişkiler dahilinde diledikleri 
gibi at koşturdukları bir alan haline getirilmiştir."
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İktidarın çözüm için derhal harekete geçmesi gerektiğini 
belirten Pala, öncelikle elektrik fiyatlarına yapılan zam-
ların geri alınmasını istedi. Konutlarda elektrik, doğalgaz 
ve su faturalarında KDV oranının düşürülmesi ve mad-
di olanaksızlık nedeniyle faturalarını ödeyemeyenlerin 
kamu kaynaklarıyla desteklenmesini öneren Pala, köklü 
çözümünse kamusal hizmetlerin kamu eliyle verilmesi 
olduğunun altını çizdi. Özelleştirme ve serbestleştirme 
politikalarının oluşturduğu vahşi piyasa yapısına işaret 
eden Pala, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinin ivedilikle ka-
musal alana çekilmesi gerektiğini söyledi.

"İktidar ders almıyor"

Özelleştirme ve serbest piyasa uygulamalarının elekt-
rik hizmetini pahalılaştırdığı gerçeği ortadayken AKP 
iktidarının ders almadığını vurgulayan Pala, Tekirdağ 
Marmara Ereğlisi Doğalgaz Çevrim A ve B santralları-
nın satışa çıkarıldığını anımsattı. "Bir yandan EÜAŞ özel 
şirketlerden elektrik satın almak için ihaleye çıkarken, 
EÜAŞ`ın kapasitesinin yüzde 4.5`ini oluşturan santral-
ların özelleştirilmesi kararı alınması akıl dışıdır" diyen 
Pala, kısa vadede sıcak para arayışındaki iktidarın, günü 
kurtarma amaçlı öngörüsüz kararlar aldığını ve enerji 
alanında büyük sorunlara yol açtığını kaydetti. Bülent 
Pala, şöyle konuştu:

"EMO olarak daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, 
özelleştirmeler ve serbest piyasa; ucuz, kaliteli ve sü-
rekli elektrik değil, tam tersine pahalı, kalitesiz ve büyük 
kesintilere yol açan karanlığı Türkiye`ye getirmiştir. Son 
olarak Şubat ayı başında Isparta`da yoğun kar yağışı-
nın ardından 50 saate varan kesintiler olması bunun 
canlı örneğidir. Olağanüstü mevsim koşullarının sonucu 
diyerek açıklanamayacak denli büyük bir skandal olan 
kesintiyle ilgili sorumlu kurumlar suçu birbirine atarken, 
olan vatandaşa olmuş, hasta, yaşlı ve bebekler dahil so-
ğuk ve karanlıkta çaresiz kalmışlardır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyla ilgili soruş-
turma başlatıldığı ve gereken yaptırımların uygulanaca-
ğını açıklamış olsa da, olayın üzerinden 2 ay geçmesine 
rağmen kesintilerin sebebi ve sorumlulara yönelik net 
bir sonuç ortaya konulamaması, bu açıklamaların da 
sözde kalacağını göstermektedir. 

Soğukları donarak geçirmek üstelik bunun için üste 
para vermek halkımızın kaderi olamaz. Isparta elektrik 
kesintisi olayı, elektrik şebekelerinin özelleştirilmesinin 

sonucudur. Bu ve benzeri vakaların tekrar yaşanmama-
sı için acil önlem alınmalı ve TEİAŞ`ın özelleştirilmesin-
den vazgeçildiği derhal kamuoyuna ilan edilmelidir."

"Türkiye enerji bağımlılığına sürüklendi"

Türkiye`nin son 20 yılda "enerji ihtiyacı" söylemi ile git-
tikçe derinleşen bir enerji bağımlılığına sürüklendiğini ve 
daha fazla üretim, daha fazla tüketim sarmalına itildiğini 
anlatan Pala, ülkemizin bugün enerji ihtiyacının yüzde 
80`den fazlasını fosil yakıtlardan karşılar hale geldiğini 
kaydetti. Enerjide temel politika verimlilik yerine ithal fo-
sil yakıt tüketimi olunca, enerji arz güvenliğinin de yurt 
dışında bir vanaya ve o vanayı tutan ele muhtaç kılındı-
ğını vurgulayan Pala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 Ocak ayında İran`ın teknik arıza gerekçesiyle 
Türkiye`ye gaz akışını belirli bir süre durdurmasıyla ya-
şanan kriz, sanayi kuruluşlarının günlük gaz çekiş mik-
tarının sınırlandırılması ve hatta bazı kuruluşların birkaç 
günlüğüne kapanması da bu bağımlılığın bir sonucudur. 
EMO her fırsatta temel enerji politikamızın enerji verim-
liliği ve enerji yoğunluğumuzun düşürülmesi olarak kur-
gulanması gerektiğini söyledi, söylüyor. Ülkemizin esas 
sorunu enerji arz güvenliği değil, ithal kaynak bağımlısı 
aşırı tüketim politikalarıdır. Artık enerji tüketim miktarıy-
la övünme yaklaşımı bırakılıp, enerji verimliliği politika-
larının bir an önce uygulanması gerekmektedir."

Türkiye`nin elektrikteki kurulu gücünün Şubat 2022 
sonu itibarıyla 98 bin 890 MW olduğunu belirten Pala, 
kurulu gücün en fazla yarısı puant güç olarak kullanı-
lırken, kar, yangın, kuraklık vb. her bahaneyle kesinti 
olduğuna işaret etti. Pala, "Kurulu gücümüz tüketimin 
üzerinde bir kapasiteye sahip olmasına rağmen yaşa-
nan bu kesintiler, beceriksiz yönetim ve siyasal baskı 
sorununun bir sonucudur" dedi.

Nükleer Santrallar

Türkiye`de plansız bir kurulu güç artışına gidilirken, kul-
lanılmayan dolayısıyla da ekonomik olarak verimsiz bir 
kapasite ortaya çıkarıldığını, piyasacı, yandaş sermayeyi 
gözeten teşvikçi politikalarla elektrik üretimine gereksiz 
yatırımlar yapıldığını ve kamu kaynaklarının boşa har-
candığını kaydetti. Enerjide arz fazlası olmasına rağmen 
iktidarın, tehlikeli, pahalı ve dışa bağımlılığı daha da ar-
tıracak olan nükleer santral ısrarından vazgeçmediğine 
dikkat çeken Pala, Mersin Akkuyu`da 2023 yılında faa-
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liyete geçirileceği duyurulan nükleer santral inşaatının 
zeminde çatlaklar ve su sızıntıları oluştuğu iddialarına 
rağmen hızla sürdürüldüğünü anımsattı. Kamuoyunun 
itirazlarına; meslek odaları, uzmanlar ve bilim insanla-
rının uyarılarına kulaklarını tıkayan iktidarın, dünyada 
yaşanan nükleer santral facialarını da görmezden gel-
diğini belirten Pala, şunları söyledi:

"Akkuyu`da atık yönetiminden tutun, deprem olasılı-
ğı dahil olası tüm risklerde nasıl bir yöntem izleneceği 
belirsizdir; açık, net hiçbir önlem alınmamıştır. Sıradan 
bir bina yapılıyormuş gibi özensiz, alelacele yürütülen 
bir inşaat ile hem ülkemiz, hem çevremiz, hem de tüm 
dünya büyük bir tehdit altına itilmektedir."

Nükleer santralların barındırdıkları riskler ve maliyetle-
rinin yükselmesi nedeniyle dünyanın nükleerden vaz-
geçerek, yenilenebilir enerjiye yatırım yaptığını anlatan 
Pala, "Dünyada başka bir ülkenin devlet kuruluşuna 
kendi topraklarında nükleer santral kurma ve işletme 
yetkisi veren ilk ülke ise Türkiye`dir. Ülkemiz nükleer 
santrallara mecbur değildir. Hatta nükleer santralları 
tercih etmemek için fazladan sebepleri vardır" dedi. 

Türkiye`nin yenilenebilir enerji kaynakları alanında ol-
dukça sahip olduğu potansiyele dikkat çeken Pala, 
"Nükleer ve kömürün yanında, güneş ve rüzgarın ma-
liyeti daha düşüktür. Ancak nükleer ve kömüre yönelik 
teşvikler, alım ve fiyat garantileri yenilenebilir enerji ala-
nının gelişmesini engellemektedir" diye konuştu.

Pala, toplumsal hiçbir yararı olmayan, aksine büyük ya-
şamsal riskler taşıyan nükleer güç santralından vazge-
çilmesi çağrısını yineleyerek, çok geç olmadan santral 
inşaatının durdurulmasını istedi. Pala, "Sadece nükleer 
santral değil, termik santral ve HES`ler dahil, insana, 
çevreye ve doğaya zarar verecek tüm yatırımlardan 
vazgeçilmelidir" dedi.

Türk Telekom

Konuşmasında, Türk Telekom`un (TT), özelleştirildikten 
17 yıl sonra; içi boşaltılmış, aşırı borçlandırılmış, yatı-
rımları ihmal edilmiş, sorunlar yumağı haline getirilmiş 
halde 10 Mart 2022 tarihinde Türkiye Varlık Fonu`nca 
(TVF) satın alındığına işaret eden Pala, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Hatırlanacağı üzere AKP iktidarı tarafından 14 Ka-

sım 2005 tarihinde TT`nin yüzde 55 hissesi ‘en başa-
rılı özelleştirme` balonuyla Oger Grubu`na 6.55 milyar 
dolara satılmıştı. OTAŞ`a kasasında yaklaşık 2 milyar 
dolar nakitle devredilen TT, kötü yönetildiği gibi sahip 
olduğu birçok gayrimenkul ile bakır altyapısı ve teç-
hizatları satılmış, oluşan tüm nakit varlığı olağanüstü 
oranlarda temettü ödenerek boşaltılmış, yetmemiş şir-
ket büyük oranda dolar cinsi borçlandırılmış ve OTAŞ 
milyarlarca doları Türkiye`den kaçırmıştır. Özelleştirme 
bedelini TT`nin hisselerini rehin göstererek aldığı kre-
diyle ödeyen, kurumdan 5.7 milyar kar payı alan ancak 
kredileri geri ödemeyen OTAŞ`ın sahip olduğu hisseler, 
2018 yılında alacaklı bankaların kurduğu Levent Yapı-
landırma Yönetimi A.Ş.`ye (LYY) devredilmişti. Özelleş-
tirme koşulları gereği zaten 4 yıl sonra 2026`da Hazi-
ne`ye bedelsiz olarak iade edilecek olan Türk Telekom 
için milyonlarca dolar ödeme yapılması yurttaşın sırtına 
yeni yükler bindirilmesine neden olacaktır."

Pala, TT`nin özelleştirilme kararı, satış süreci, temettü-
lerle içinin boşaltılması, bankalara devri ve TVF`ye sa-
tışının tamamında hata, şeffaflık noksanlığı, usulsüzlük 
ve neticesinde açık kamu zararı bulunduğunu söyledi. 
Sürecin başından beri yaşanan tüm yolsuzluk ve usul-
süzlüklere göz yuman, denetim ve müdahale yetkisini 
kullanmayan siyasi iktidar başta olmak üzere kamu adı-
na TT`de yöneticilik yapan tüm sorumluların bu konuda 
hesap vermesi gerektiğini bildirdi. Pala, "EMO olarak 
baştan beri söylediğimiz gibi faturanın halkın sırtına 
yüklenmesi doğru değildir. Siyasi çıkar ve rant kavga-
sından uzak kamu yararını ön planda tutacak yapılan-
maların acilen gündeme alınması gerekmektedir" dedi.

Ülkemizde geçen yıl tarihinin en büyük yangın ve sel 
felaketlerinin yaşandığını anımsatan Pala, ormanlarımı-
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zı korumaya ve geliştirmeye yönelik kamucu ormancı-
lık politikalarının hayata geçirilmesi ve afetlerde zararın 
azaltılması için yanlış su yönetimi ve HES politikalarına 
son verilmesi gerektiğini anlattı. Pala, "Bilim ve tekniğe 
aykırı, ranta dayalı, doğa ve yaşam düşmanı projelere 
geçit verilmemelidir" dedi.

Bülent Pala, konuşmasında İstanbul Sözleşmesi`nden 
çıkılmasını da eleştirerek,  şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi`nden vazgeçmek demek, kadına 
ve çocuğa yönelik şiddet, cinayet, istismar ve tecavüz-
le mücadele etmekten vazgeçmek, şiddete uğrayanları 
güvenceden yoksun bırakmak anlamına gelmektedir. 
Kadına ve çocuklara yönelik şiddetin, taciz ve tecavüzün 
her geçen gün arttığı ülkemizde, sözleşmenin gerekleri-
ni yerine getirmek yerine sözleşmeden çekilmeyi tercih 
eden siyasi iktidar, bundan sonra kadınlar ve çocukları 
hedef alan tüm şiddet ve cinayetlerin de sorumlusudur. 
Tarihimize kara bir leke olarak düşen bu karardan der-
hal vazgeçilmeli, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ai-
lenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Yasa etkin şekilde uygulanmalıdır."

Rusya-Ukrayna Savaşı

Uluslararası gelişmelere değinerek, Rusya`nın Ukray-
na`ya saldırısı sonucu çok sayıda ölüm ve ağır yıkımlar 
yaşandığını belirten Pala, "Bizler biliyoruz ki, savaşın 
kışkırtıcısı, sömürgeci ve yayılmacı emperyalistler bu 
süreçte kasalarını doldurmaya bakarken, savaştan en 
çok bölge halkı zarar görecektir. Savaş, sadece ölüm, acı 
ve gözyaşı getirir. Dünyamızı, ekosistemi, doğayı tahrip 
eder; daha fazla açlık, yoksulluk ve göçe yol açar. Rus-
ya`nın saldırıları derhal durdurulmalı, uluslararası ka-
muoyunun baskısıyla halkların barış ve kardeşlik içinde 
yaşamasını sağlayacak politikalar devreye sokulmalıdır. 
Dünya ölçeğinde silahlanmayı ve yayılmayı esas alan 
politikalardan vazgeçilmelidir" diye konuştu.

67 yıldır mesleki ve toplumsal mücadelesini sürdüren 
EMO`nun çalışmaları hakkında bilgi veren Pala, konuş-
masını şöyle tamamladı:

"Rant ve talan düzeni; kentleri, kırları, madenleri, suları-
mızı kuşatmıştır. Hukuka ve kamu yararına aykırı proje-
lere karşı dava açan; haklılığı da yargı kararlarıyla kanıt-
lanan odalarımız hedef gösterilmektedir. Yurttaşlarımız 
her gün bir öncekinden daha güvensiz bir ortamda ya-

şamaya ve daha fazla umutsuzluğa sürüklenmektedir.

Artık yeter diyoruz.

Kuşatılmış medya iktidar tarafından propaganda aracı 
olarak kullanılırken, halka ulaşacak araçları bulmak zo-
rundayız. Bize düşen sorumluluk, kentlerimize ve kırla-
rımıza sahip çıkmak; rant ekonomisine karşı kamunun 
çıkarlarını savunmak; özgürlük, barış, demokrasi ve laik-
lik mücadelesini her daim her ortamda sürdürmektir. Bu 
kadar yalan, dolan, baskı ve zorbalığın olduğu yerde her 
türlü direniş haktır. Biz işte haklılığımızın verdiği güçle 
demokrasi, emek ve barış mücadelemize yılmadan de-
vam edeceğiz. 
"Bilimi ve Teknolojiyi Esas Alan Bir Ülke" 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, söz-
lerine "Sizler gibi direngen, mücadeleci dostlarımızın, 
yoldaşlarımızın olması ve sizinle aynı çatı altında müca-
dele etmek bizler için büyük bir onur" diyerek başladı. 
Her genel kurulun ülkede çok daha kötü koşullar altında 
yaşandığını belirten Koramaz, darbe girişimi ve OHAL 
sürecinde yaşananlara değinerek, "Cumhurbaşkanlığı 
sistemi adıyla, parti devleti rejimi altında yaşamaya ça-
lışıyoruz" dedi.

Pandemi süreci normalleşirken Karadeniz‘ın karşı kıyı-
sında savaşla karşılaşıldığını ifade eden Koramaz, şun-
ları söyledi:

"Bu savaş emperyalistlerin sınır tanımaz saldırganlığı 
NATO‘nun yayılmacılığı ve Rusya‘nın zorbalığının bir 
üründür. Bir yandan savaşın yarattığı trajediye üzülür-
ken, diğer yandan gelecek nesillerin yaşamı için kaygı 
duyuyoruz. Bizler yıllardır barışı, halkların kardeşliğini 
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savunuyoruz. Yurtta barış, dünyada barış temennisi 
ile silahların susması, anlaşmazlıkların da karşılıklı gö-
rüşmeler yoluyla uluslararası zeminde sonuçlanmasını 
diliyoruz. Unutulmamalıdır ki dünyanın en büyük gücü 
milyonlarca kişiden oluşan barış yanlılarıdır. Bizler ba-
rışın sesini her ortamda yükseltmeye devam etmeliyiz." 

Yalnız barışın değil, aynı zamanda emeğin de sesi ol-
duklarını belirten Koramaz, emekçinin emeğinin karşı-
lığını alabilmesi için, insanca yaşanabilecek bir ücret ve 
çalışma koşuları için Türkiye‘nin dört bir yanında dire-
nen, mücadele eden, sokaklara çıkan emekçilere genel 
kurulun dayanışma mesajını gönderdi. Koramaz, "Mü-
cadele ile edinilen her kazanım ortak kazanımdır. Bu 
kazanımlarla geleceğimiz şekillenecek. Emeğin gücü ile 
kurulacak dünyada ne açlık olacak, ne sefalet, ne em-
peryalist boyunduruk olacak, ne kapitalist sömürü... Bu 
dünyada demokrasi, özgürlük, barış, bağımsızlık, laiklik, 
gönenç ve huzur olacak. Bizler buna yürekten inanıyo-
ruz ve bu doğrultuda mücadele etmeye devam edece-
ğiz" diye konuştu.

Tek adam rejimini eleştiren Koramaz, "Cumhurbaşkanı-
nın sözleri ve eylemleri tüm hukuk kurallarının üzerinde 
tutuluyor; sözüne ve eylemine karşı çıkanlar düşman 
ilan ediliyor. Huzur, istikrar, güven olmaz böyle bir ül-
kede. Bu ülke yönetilemiyor. İnsanlar artık bu yönetim 
altında yaşamak istemiyorlar. Peki bu insanlar ne is-
tiyor? Bizler bu ülkenin mimarları, mühendisleri, şehir 
plancıları olarak üreten, sanayileşen, kalkınan, tarımda 
kendi kendine yeterliliği sağlayan ve hakça bölüşen bir 
ülke istiyoruz. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, ARGE ve 
inovasyona ağırlık veren, dış girdilere bağımlı olmayan, 
sosyal refah ve huzur anlayışını benimseyen bir ülke" 
diye konuştu.

"Ülkemizde Çoklu Kriz Yaşanıyor"

KESK ESM Genel Başkanı Cemalettin Sağtekin, özel-
leştirme ve sermayeden yana politikaların sistemi tıka-
dığını, siyasal, ekonomik, toplumsal ve ekolojik bir kriz 
yaşandığını belirterek, bunu "çoklu kriz" olarak niteledi. 
Türkiye‘nin şu anda ekonomik anlamla dünyanın 5. kırıl-
gan ülkesi olduğunu kaydeden Sağtekin, "Bütçe büyük 
oranda savaş ve güvenlikçi politikalara ayrıldı. Ülkede 
yatırıma, istihdama yeterince bütçe ayrılmamasından 
kaynaklı işsizlik rakamları 10 milyona yaklaştı. Açlık sı-
nırı ve yoksulluk sınırı yükseldi" dedi.

Zamlar nedeniyle insanların araçlarına binemez, trafiğe 
çıkamaz olduğunu, evlerde doğalgazı çok az tüketerek 
ısınmaya çalıştığını anlatan Sağtekin, krizin nedeninin 
savaş politikaları olduğunu söyledi. Sağtekin, "İktidar, 
özellikle Kürt sorununun demokratik, barışçıl çözümün-
den uzaklaşarak daha fazla militer, güvenlikçi ve baskı 
politikalarını tercih ediyor. Demokratik siyasete, muhalif 
kamu emekçilerine, muhalif toplumsal kesimlerine dö-
nük çok yoğun baskı politikaları var. İktidar, hem Tür-
kiye içinde, hem Ortadoğu hem de dünyanın değişik 
yerlerinde barıştan, demokrasiden yana bir politika ge-
liştirmediği için uluslararası diplomaside de bir yenilgiy-
le karşı karşıya" diye konuştu.

Tek adam rejiminin başarısızlığını, halkı tehdit ederek, 
en temel demokratik hak ve özgürlükleri yok sayarak, 
toplumsal muhalefeti şiddetle sindirerek örtbas etmeye 
çalıştığını ifade eden Sağtekin, toplumun bütün ilerici 
kesimleriyle dayanışma ve işbirliği içinde demokrasi, 
özgürlük, barış, bir arada yaşam, evrensel hukuk ve in-
sanlık onuru için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

"Odaların Yol Gösterici Çalışmaları Çok Önemli"

Kıbrıs EMO Yönetim Kurulu Başkanı Üner Kutalmış, ko-
nuşmasında tüm dünyanın zorlu zamanlardan geçtiğini, 
pandemi ve savaş sebebiyle hammadde ve petrole eri-
şimin her geçen gün daha da zorlaştığını ve buna bağlı 
kaçınılmaz zamların halka büyük zorluklar yaşattığını 
söyledi. Kutalmış, "İhtiyaç olan yatırımların zamanın-
da öngörülmeyip yapılmaması, dünya gelinde yaşanan 
olaylar takip edilmeden yapılan hesaplamalar ülkemiz-
de ne yazık ki düzenli olarak elektrik kesintilerine sebep 
olmakta. Bulunduğumuz çağda kendi insanımıza layık 
görülmekte olan yönetim şekillerine karşı hiçbir çıkar 
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gözetmeden tamamen toplum menfaatleri için çalışma-
larını sürdüren odalarımızın yol gösterici çalışmaları çok 
önemli" diye konuştu.

Sinop NKP Dönem Sözcüsü Ülker Şahin, Sinop`ta yapıl-
maya çalışılan nükleer santrala karşı yürütülen mücade-
lede EMO‘nun hep yanlarında olduğunu, güç verdiğini, 
dayanışmayı hiç eksik etmediğini vurguladı. Samsun 3. 
İdare Mahkemesi‘nin ÇED iptal talebi davasını reddetti-
ğini bildiren Şahin, bilirkişi heyetinin raporu dikkate alın-
madan verilen bu kararın mahkemenin taraflı olduğunu 
gösterdiğini söyledi. Şahin, nükleere karşı mücadeleyi 
sürdüreceklerini vurgulayarak, "Her platformda hay-
kırdığımız gibi burada da haykırıyoruz. Nükleer santral 
istemiyoruz. Nükleere inat, yaşasın hayat" diye konuştu.

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Sinem Uludamar da Ge-
nel Kurul‘da bir konuşma yaparak başarı dileklerini iletti.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından Genel 
Kurul gündemi doğrultusunda çalışmalarına devam etti.

Genel Kurul`da Konya İl Temsilciliği`nin şube yapılması 
için öneri verildi. Ancak öneri, bu konuda öncelikle Kon-
ya`nın bağlı olduğu Ankara Şubesi`nin Genel Kurulu`n-
da karar alınması gerektiği ve böyle bir karar olmadığı 
için reddedildi.

EMO Hasan Balıkçı Onur Ödülü Prof. Dr. Kayıhan Pa-
la‘ya verildi  

EMO 48. Olağan Genel Kurulu`nda Hasan Balıkçı Onur 
Ödülü töreni gerçekleştirildi. Kaçak elektrik kullanımına 
karşı mücadele ederken hain bir saldırı sonucu yaşamı-
nı yitiren EMO Üyesi Hasan Balıkçı anısına verilen ödül, 
Prof. Dr. Kayıhan Pala`ya sunuldu. Pala ödülünü TM-
MOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz‘ın elinden 
aldı.

Emin Koramaz, törende yaptığı konuşmada, aramızdan 
kopartılışının 20. yılında Hasan Balıkçı‘yı özlemle, say-
gıyla andığını kaydetti. 

Koramaz konuşmasında "Ülkemiz bir kamu görevini 
hakkıyla yapmanın zor olduğu bir ülke. Bu ülkede eme-
ğin, halkın hakkını savunursanız şiddete uğruyorsunuz, 
öldürülüyorsunuz, cezalandırılıyorsunuz" diyen Ko-

ramaz, Hasan Balıkçı Ödülü‘nün Kayıhan Pala gibi bir 
hekime verilmesinin oldukça anlamlı olduğunu söyledi. 
Koramaz, "Bu ülkede Pandemi döneminde yaptıkla-
rı çalışmalar nedeniyle iktidar tarafından cezalandırıldı 
hekimler. Onlar ki bizleri yaşatmak için yaşamla ölüm 
arasına bedenlerini koydular, bu süreçte yüzlerce sağlık 
çalışanını kaybettik. Kaybettiğimiz tüm sağlık çalışanla-
rını da saygıyla, özlemle anıyoruz. İyi ki varlar; iyi ki bu 
ülkede onurlu hekimler var; onurlu, mimarlar, mühen-
disler var." dedi.

Prof. Dr. Kayıhan Pala da "Aranızda olmak, bu ödüle de-
ğer bulunmak benim için burada tanımlayamayacağım 
kadar onur verici bir duydu. Bu aldığım ödüller içinde en 
önemlilerinden bir tanesi. Çünkü mesleğini uygularken 
katledilen bir emekçi adına verilmiş bir ödül. Benim için 
çok değerli" diye konuştu.

Halkın iktidarları söz konusu olmadıkça iktidar sahiple-
rinin gerçeğin düşmanı olduğunu, gerçeklerin bilinme-
sini ve ortaya çıkarılmasını istemediklerini belirten Pala, 
"Bilim insanları ise gerçeğin peşindedir. Bu öyle bir yol-
culuktur ki sadece bulmakla yetinmez bilim insanı aynı 
zamanda bunu topluma duyurmak onun bir sorumlulu-
ğudur" dedi.

Son yıllarda ortaya çıkan "akademik unvanlı memurlar" 
ile bilim insanları arasında bir ayrım olduğunu vurgula-
yan Pala, "Biz sorumluluklarımızı yerine getirirken ikti-
dar sahipleri tarafından cezalandırılmakla da uğraşsak, 
bu bizim içim dert değil, çünkü TMMOB gibi EMO gibi 
bizi cezalandırmaya çalışanlara karşılık değer bilenler, 
değer verenler var. Bu ödülü mesleği başında hayatını 
yitiren bütün emekçilere adıyorum. çok teşekkür ediyo-
rum" diyerek konuşmasını tamamladı.
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İETESO - EMO İSTANBUL ŞUBESİ GÖRÜŞMESİ
İstanbul Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
heyeti 17 Mart 2022 günü Şubemize ziyarette bulundu. 
Sayın Haluk Bozali başkanlığındaki heyet ile Şubemiz 43. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Nuruilah Güleç 
arasında gerçekleşen görüşmede karşılıklı fikir alışveri-
şinde bulunuldu.

Saadet Nuruilah Güleç, heyete ziyaretleri için teşekkür 
ederken meslek örgütü olarak mühendislerin haklarına 
sahip çıkacaklarını ve önümüzdeki dönem daha sık bir 
araya gelmenin önemini vurguladı.

 

42. DÖNEM
ÇALIŞMALARIMIZ

Kurumsal İlişkiler

ETMD - EMO İSTANBUL ŞUBESİ GÖRÜŞMESİ
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Mühendisleri Oda-
sı  (ETMD) Yönetim Kurulu İstanbul Şubesi 43. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Sayın Saadet Nu-
ruilah GÜLEÇ’ i ETMD Yönetim Kurulu olarak makamında 
ziyaret etti.

ETMD Yönetim Kurulu, daha fazla birlikte çalışma tem-
mennilerini dile getirirken yeni çalışma döneminde EMO 
İstanbul Şubesi'ne başarı dileklerinde bulundu. 

Saadet Nuruilah Güleç, heyete ziyaretleri için teşekkür 
ederken heyetle mesleki ve teknik alanlarda görüş alışve-
rişinde bulunuldu.

 

HDD - EMO İSTANBUL ŞUBESİ GÖRÜŞMESİ
Hür Düşünce Derneği heyeti 17 Mart 2022 günü Şube-
mize ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Sayın Süleyman 
Aksoy ve beraberindeki heyet ile Şubemiz 43. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Nuruilah Güleç arasın-
da gündeme ve enerji politikalarına ilişkin karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

 



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Haziran 202223

42. DÖNEM
ÇALIŞMALARIMIZ

Kurumsal İlişkiler

SEKTÖR GÜNLÜKLERİ 2022 ETKİNLİĞİ
Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan-
lığı Ar-Ge Bilişim Topluluğu tarafından 18 Mayıs 2022 
Çarşamba günü Sektör Günlükleri 2022 başlıklı etkinlik 
düzenlendi.

Etkinliğe Şubemiz adına katılım sağlayan Sayın F. Kemal 
Özoğuz katılımcılara EMO ve Yeni Mühendisleri Tavsiye-
ler başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

BEDAŞ - EMO İSTANBUL ŞUBESİ GÖRÜŞMESİ
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketiş (BEDAŞ) ile Şubemiz 
arasında 09 Haziran 2022 tarihinde BEDAŞ'ta görüşme 
gerçekleşti.

Şubemiz Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Dağıstan Beki-
roğlu, Şubemiz Müdür v. Ali Fuat Aydın ve Şube üyeleri-
mizin yer aldığı görüşmede teknik alnalarda görüş alışve-
rişinde bulunuldu.

 

ŞİŞLİ BELEDİYESİ - EMO İSTANBUL ŞUBESİ 
GÖRÜŞMESİ
Şubemiz Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Dağıstan Be-
kirloğlu ve Şube Müdürü Ali Fuat Aydın tarafından Şişli 
Belediyesi Belediye Başkanı Muammer Keskin'e ziyarette 
bulunuldu. 

Yapılan görüşmede Şubemiz ile Belediye arasında mes-
leki alanda yapılabilecekler hususunda görüş alışverişin-
de bulunuldu. 

İTÜ - EMO İSTANBUL ŞUBESİ GÖRÜŞMESİ
Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Nuruilah Güleç, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Erkan Solmaz ve Şube Müdürü 
Ali Fuat Aydın'dan oluşan heyet tarafından İTÜ Elektrik 
Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akduman ziyarette 
bulunuldu. 

İTÜ Maslak yerleşkesinde 22.06.2022 tarihinde gerçek-
leşen görüşmede Şubemiz ile Üniversite arasında mesle-
ki alanda yapılabilecekler hususunda karşılıklı fikir alışve-
rişinde bulunuldu.
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Zafer Aydın: Bu dönemin arka planında dört temel ol-
gudan bahsedebiliriz.

Birincisi, Aydınlanma. O dönem özellikle 27 Mayıs son-
rasında gelişen demokratik ortamda ülkenin sosyalist 
kültürü gelişmeye başladı, Türkiye İşçi Partisi kuruldu, 
sınıfın merkezinde olduğu bir kitlesel aydınlanma döne-
mi yaşandı.

İkinci olgu hak arama bilincinin gelişmesi. Buradaki kri-
tik kavram grev oldu. Grevler işçi sınıfının kolektif dreni-
şinin en önemli aracı halini aldı.

Bir diğer olgu Politikleşme süreci. Kürtlerden, işçilere, 
köylülere, gençlere kadar toplumun tüm kesimlerinde 
politikleşme yaşandı.

İşçi sınıfı hem siyasal olarak partileşmeye başladı hem 
de sokakta kendi sözünü söylemeye başladı. Sendika-
laşma süreci de yine işçi sınıfının politikleşmesinin araç-
larından biri oldu.

Türkiye Tarihinde İşçiler
15 - 16 Haziran

Emek 15-16 Haziran Direnişi

Türkiye Tarihinde İşçiler; 15-16 Haziran 1970 başlıklı söyleşimiz Sendika Uzmanı Zafer Aydın 
& Dr. Öğretim Üyesi Özgür Balkılıç`ın sunumlarıyla 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 

21.00`da EMO İstanbul TV Youtube Kanalı üzerinden gerçekleştirildi. Etkinlikten kimi satır 
başlarını haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.
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Dördüncü kavram ise radikalleşme diyebiliriz. Bunun 
bizdeki en bariz örnekleri, fabrika ve üniversite işgalleri 
diyebiliriz.

15-16 Haziran direnişi bu dört temel sürecin hem sonu-
cu hem de süreci daha ileriye taşıyan olgular olarak oku-
nabilir. Bununla birlikte direnişin bir diğer önemli noktası 
ise kuşkusuz DİSK oldu.

DİSK bu süreçte işçi sınıfının sendikal haklarının gelişti-
rilmesi, iş yaşamında sınıfın bir özne olarak ortaya çık-
masını sağladığı için işçiler tarafından sahiplenildi.
DİSK'in sermaye sınıfı ve devlet tarafından sakıncalı ola-
rak görülmesi ve bunun önüne geçilerek sarı sendikaların 
emek yaşamında hakim kılınmasını istemesi 15-16 Hazi-
ran'ı getiren gündem oldu.

DİSK, işçi sınıfı ve sosyalist siyaset DİSK'in geriletilmesi-
nin istenmesine karşı büyük bir duruş sergiledi.

Özgür Balkılıç: Zengin Mutfağı filminin arka planında sü-
rekli 15-16 Haziran direnişe şahit oluruz. Filmdeki başrol 
olan ve evin sahibine bağlı olan Pehlivan Ahmet ile evin 
şoförünün abisi Ahmet arasındaki diyalog önemlidir.

Ahmet en son dışarıda yaşananları ve evin sahibinin kaç-
tığını anlatmaktan yorulur ve nihayetinde 'Anlayacağın, 
İşçiler İstanbul'a el ense çekti' der. 15-16 Haziran işçi 
sınıfının kendi haklarını, gündemlerini, bilinçlerini toplu-
ma ve hayata dayatması olduğunu gösteren en güzel, en 
sarih örneklerinden biridir.

Türkiye'de savaş sonrası gelişen üretim yapısına devle-
te müdahale etmiştir. İşçilerin bireysel hakları içerisinde 
kalsa da kimi kazanımları olmuştur. İşçiler dönemin ha-
kim vatandaşlık ilişkisini değiştirmiştir.

Demokrat Partiye karşı gerçekleşen 27 Mayıs darbesi 
sonrası grev hakkı yasal mevzuata giriyor.

Bununla birlikte siyaset alanının 60'lar sonrası siyasal 
olarak çatışmalı hale geldiğini görürürüz.

Sol, sosyalist siyasete ilerleyecek kadar büyütüyor ve 
toplumsal yaşama büyük bir etki etmeye başlıyor. Devlet 
de buna karşı çeşitli adımlar atıyor. Ancak solun ideolo-
jik hakimiyetinin önüne geçilemiyor. Sarı sendikalar dahi 
sosyal adaletçi söylemi sol bir söylemle dillendirilmeye 
başlıyor. 

1965 döneminde büyük burjuvazinin desteğiyle Adalet 
Partisi iktidara geliyor. Adalet Partisi zor aygıtını devre-
ye sokarak işçi sınıfı ve sendikal hareketlere karşı baskı 
kurarak sermaye sınıfı kendini konsolide etmeye çalışır.

Sarı sendikalarla işçi sınıfını kontrol altına alınmaya ça-
lışması ile birlikte ilerici sendikacılar ise DİSK'i kurarlar. 
15-16 Haziran direnişinin öznesi olan işçi sınıfı daha sol 
bir söyleme doğru ilerleyerek NATO karşıtı mitinler vb. 
hususlar ile kendi cephelerini konsolide ederler.

DİSK'in kapatılması demek 60lı yıllar boyunca gelişen 
haklar, politik gelişmenin tırpanlaması anlamına gelece-
ğini bilen işçi sınıfını DİSK'in kapatılmasına sebep olacak 
yasal düzenlemelere karşı direnişe geçtiler.

Daha önce işyerlerinde gerçekleşen işçi eylemlilikleri bu 
kez mekansal olarak farklılık göstererek meydanlara in-
meye başlar.

İşçi sınıfı 15-16 Haziran direnişinde Taksim'e, yaşamın 
merkezine ulaşmaya 
çalışır. 

15-16 Haziran ile 
birlikte işçi sınıfı bir 
daha geriye dönül-
meyecek şekilde di-
renme ve dayanışma 
konularında büyük 
bir sıçramaya yaşa-
mıştır.

Emek 15-16 Haziran Direnişi

Söyleşiyi izlemek için görsele tıklayabilirsiniz...

https://www.youtube.com/watch?v=rNispggK8l0
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Kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen 
“Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Tasarısı” gelecek hafta mecliste 
görüşülmeye başlanacak. Bileşenleri arasında Bilgisa-
yar Mühendisleri Odası (BMO) ve Elektrik Mühendisleri 
Odası’nın (EMO) da yer aldığı “İnternet Yaşamdır” top-
luluğu bir basın açıklamasıyla tasarının geri çekilmesini 
istedi. TMMOB düzeyinde yasaya karşı mücadele sürü-
yor. 

BMO ve EMO’nun dışında doğal olarak en çok sesi çı-
kan meslek gruplardan biri gazeteciler ve yayıncılardır. 
Gazetecilik meslek örgütleri yasa tasarısına karşı or-
tak açıklama yaptılar. Protesto gösterileri düzenlediler. 
Özellikle 29.maddeye vurgu yapıyorlar. Bu maddeye 

göre "sırf halk arasında endişe, korku veya panik yarat-
mak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve 
genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu ba-
rışını elverişli şekilde alenen yayma" suç olarak düzen-
lenmek istenmektedir. Bu “suç”u işleyenler bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. 

Bu madde iktidarın hoşuna gitmeyen, uygulamalarına 
muhalefet eden her kesim için bir tehdittir.   Ama en 
çok gazeteciler ve yayıncıları etkileyecektir. Çünkü ga-
zetecilerin esas işi olayları, gerçekleri  yazılı, görsel ve 
internet ortamlarında “alenen” yaymaktır. 

Maddeye karşı çıkan kesimlerin başında gelen bir di-
ğer meslek grubu hukukçulardır. Yargıtay 8'inci Dairesi 

“Dezenformasyon Yasa Tasarısı”
Başka Neyi Gizliyor?

Sansür Yasası
Basın Kanunu İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun

İlhami Türkdoğan
BMO Yönetim Kurulu Üyesi
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Üyesi İhsan Baştürk, komisyon görüşmelerinde yasanın 
uygulamada önemli sorunlar yaratacağını söyledi. Baş-
türk, "belirlilik ilkesi"ne, onun ifadesiyle “yani hangi fii-
lin suç olarak tanımlandığının açık ve net şekilde, hiçbir 
tereddüde imkân bırakmayacak şekilde belirlenmesi” 
gerektiğine işaret etti. Haklı olarak “Bir içeriğin sadece 
beğenilmesi, sadece "retweet" yapılması, sadece pay-
laşılması yayma mıdır? Bunun sınırları nedir? İştirak hü-
kümleri çerçevesinde nasıl değerlendirilecektir? Hangi 
fiiller suç oluşturup hangileri oluşturmayacak?” diye 
sordu. 

Çok sayıda avukat, iktidarların, haksız uygulamalara iti-
raz edecek meslek sahiplerine karşı önemli bir olanağa 
sahip olacağını vurguladılar. Tasarının, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi dahil çok sayıda uluslararası söz-
leşmeye aykırı sonuçlar doğurabilecek bir içeriğe sahip 
olduğunu açıkladılar. 

BMO ve EMO, elbette gazetecilerin, yayıncıların ve 
hukukçuların itirazlarına katılıyor ve destekliyor. Diğer 
yandan kendi meslek alanlarından kaynaklı olarak güç-
lü itirazları var. Teknolojileri üreten, yaygınlaştıran ve 
onları kullanan meslek grubu olarak mühendisler, TM-
MOB ve odaları aracılığıyla toplumu bilgilendirmeye, 
riskler ve tehlikeli kararlara, uygulamalara yönelik far-
kındalığı  artırmaya çalışırlar, engellemek için mücadele 
ederler. Örneğin elektrikte özelleştirmeye karşı çıkmak, 
nükleer santrallerin yapılmaması için mücadele etmek 
bu yöndeki ilk akla gelecek örneklerdir. 

İnternet, hava gibi, su gibi insanlık için vazgeçilemez 
bir ihtiyaç haline geldi. Su kaynaklarının her geçen gün 
azalması ve kirlenmesi canlılık için önemli bir tehlikedir 
bugün. Ormanların hızla yok oluyor olması, karbon ya-
kıt kullanımının artmaya devam etmesi havayı kirletiyor, 
insanlığın sağlığını ve geleceğini tehdit ediyor. 

Benzer biçimde İnternet her geç gün özgürlüğünü kay-
bediyor. Az sayıda şirket bilgi otoyolunun neredeyse 
%20’sini kullanıyor. Kararları ve uygulamaları, demok-
ratik araç ve yöntemleri kullanarak değil, büyük ölçüde 
keyfi olarak hayata geçiriyorlar.

Kamu gücünü elinde tutanlar piyasacı ve gittikçe otori-
terleşen yasaları hayata geçiriyorlar. İnterneti bir göze-
tim ve denetim aracı olarak daha çok kullanıyorlar. Böy-
lece kirlenen denizin kötü kokular yayması gibi İnternet  
dezenformasyon saçıyor ve bu dezenformasyon toplu-
mun büyük bir çoğunluğu için önemli bir sorun haline 
geliyor. 

Biliyoruz ki, vapurdan poşet, su şişesi atanlar deniz-
lerdeki kirlenmenin asıl kaynağı değildir. Otomobil ile 
yolculuk edenler nefes aldığımız havanın kirlenmesinin 
asıl kaynağı değildir. Asıl kaynak piyasacı ve demok-
ratik olmayan bir şekilde yasaların yapılması ve uygu-
lanmasıdır. Dezenformasyonun kaynağı tek tek bireyler 
değildir. Troller ordusu kuran iktidarlardır. İnternet’in bir 
pazaryerine dönüştürülmesidir. Daha fazla satış yapa-
bilmek, alıcılara ulaşabilmek için süren kıyasıya itiş kal-
kış ve bilgi bombardımanıdır. 

BMO ve EMO bu nedenle İnternet’in geleceğinin biçim-
lendirilmesinde taraftır. Ücretsiz erişilebilir ve düşünce-
lerin özgürce ifade edildiği bir ortam haline getirilmesi 
için mücadele etmeye devam edecektir. 

İlhami Türkdoğan
Bilgisayar Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Üyesi

Sansür Yasası
Basın Kanunu İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun
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Sube etkinlik
Videolarını

adresinden takip edebilirsiniz. 
youtube.com/emoistanbultv

http://youtube.com/emoistanbultv
https://www.youtube.com/c/EMO%C4%B0stanbulTV
https://www.youtube.com/c/EMO%C4%B0stanbulTV
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#GEZİ9YAŞINDA Adalet Nöbeti

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve 
bağlı odaların Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada verilen 
ceza kararlı üzerine Türkiye genelinde Adalet Nöbeti’ne 
başladı.

EMO İstanbul Şubesi olarak Mimarlar Odası İstanbul Bü-
yükkent Şubesi'nde gerçekleştirilen nöbetin ilk günün-
den bu yana haftanın belirli günleri sorumluluk üstlene-
rek nöbetin etkin şekilde devam ettirilmesini sağladık.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bahçesinde 
gerçekleşen nöbetin ilk gününde Mimarlar Odası YK Baş-
kanı Eyüp Muhcu “Gezi’nin yarattığı umudu, Saray’dan 
talimatlı hukuksuz yargı kararlarıyla asla yok edemeye-
cekler. Gezi’nin bütün değerlerini ve arkadaşlarımızı so-
nuna kadar savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Oda binasına “Karanlık gider Gezi kalır. Hukuksuz tutuk-
lamalara karşı adalet nöbetindeyiz. Yüksek mimar Mü-
cella Yapıcı ve Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay’ın ara-
larında bulunduğu 7 arkadaşımızın tutuklanması kabul 
edilemez! Arkadaşlarımız özgür bırakılmalıdır” ve “Hepi-
miz Gezi’deydik. Gezi davasında verile hukuksuz kararı 
tutuklamaları kabul etmiyoruz” yazılı pankartlar asıldı.

‘YARGI BAĞIMSIZLIĞINA İNDİRİLEN BİR DARBEDİR’
Nöbetin ilk gününde açıklama yapan Mimarlar Odası 
Genel Başkanı Eyüp Muhcu, “Arkadaşlarımız, Gezi Par-
kı’na olmayan bir Topçu Kışlası yapılarak ideolojik ve rant 
amaçlı bir dayatmaya karşı kamu görevlilerini Mimarlar 
Odası ve Şehir Plancıları Odası adına uyarmışlardır. Söz 
konusu tarihi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nı koruya-
rak mesleki ve toplumsal sorumluluklarının gereğini yap-

mışlardır. Eğer bunu yapmasalardı, meslek odalarını ve 
meslektaşlarımızı suçlayanlar haklı olurlardı. Bunu yap-
mamak görevimizin ihlali anlamına gelirdi” diye konuştu.

Yargılama sürecine de değinen Muhcu “Ortada yargı ka-
rarına esas teşkil edecek nitelikte bir bilgi, belge olmadığı 
halde saray memuru iki kişinin verdiği hukuksuz karalar-
la arkadaşlarımız tutuklandı. Bu hukuk devleti ilkesine ve 
yargı bağımsızlığına indirilen açık bir darbedir. Bu kararın 
saray talimatı olduğunu biliyoruz” dedi.

'ARKADAŞLARIMIZIN KARARLARINDA HEPİMİZİN 
İMZASI VARDI!"

TMMOB EMO İstanbul Şubesi Başkanı Saadet Nuruilah 
Güleç gerçekleştirdiği konuşmada arkadaşlarımızın öz-
gürlüğüne kavuşması boynumuzun borcu diyerek bunun 
için mücadele etmekten bir adım geri atmayacakları vur-
gusu yaptı.

‘ARKADAŞLARIMIZI EN KISA SÜREDE ORADAN 
ALACAĞIZ’
TMMOB Şehir Plancıları İstanbul Şube Başkanı Pelin Pı-
nar Giritlioğlu da “Kent için, çevre için, doğa için mücade-
lemizi sürdürürüz ve bunun için varız. Bizim varlık sebe-
bimiz budur. Ormanlar kesilirken oradaydık, su havzaları 
talan edilirken oradaydık, parklar yağmalanırken, ağaçlar 
kesilecekken oradaydık ve orada olmaya devam edece-
ğiz. Çünkü, meslek odaları olarak asli görevimiz budur. 
Tıpkı aslında ilgili bakanlıkların da asli görevi bu olduğu 
gibi. Dayanışma içinde olacağız ve arkadaşlarımızı en 
kısa sürede oradan alacağız” şeklinde konuştu.

Adalet Nöbeti Başladı!
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#GEZİ9YAŞINDA Adalet Nöbeti
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#GEZİ9YAŞINDA Bakırköy Cezaevi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstan-
bul İKK Kadın Komisyonu'nun çağrısıyla onlarca kadın, 
Gezi Davası’nda 18 yıl ceza alan Mücella Yapıcı, Mine 
Özerden ve Çiğdem Mater için Bakırköy Cezaevi önünde 
bir araya geldi.

Kolluk kuvvetleri, Gezi Parkı davasında  verilen kararları 
protesto etmek için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önün-
de eylem yapmak isteyen kadınlara, eylemin Bakırköy 
Kaymakamlığı tarafından yasaklandığını ifade etti. Polis 
kadınların cezaevi önüne geçmesini engellemek için ba-
rikat kurdu.

Açıklama, cezaevine giden yol üzerinde yapıldı. "Gezi 
umuttur yargılanamaz, kararlarını tanımıyoruz" pankart 
açan kadınlar, 'Parklar, meydanlar bizimdir", "Mine, Mü-
cella, Çiğdem yanındayız" dövizleri taşıdı ve sık sık "Her 
yer Taksim her yer direniş", "Bu daha başlangıç mücade-
leye devam", "Yaşasın kadın dayanışma" sloganları attı.

Kadınlar, 2 Mayıs'ta yeni yaşına girecek olan Mücella Ya-
pıcı'ya kart gönderdi.

 
Alkış, zılgıt ve sloganlarla seslerini Mücella Yapıcı, Mine 
Ergüder ve Çiğdem Mater'e seslerini duyurmaya çalışan 
onlarca kadın, Gezi Davası kararının bir kez daha siyasi 
bir karar olduğunu vurguladı.

CANSU YAPICI: BU KARANLIK BİTENE KADAR
Açıklamada Mücella Yapıcı'nın kızı Cansu Yapıcı söz aldı. 
Bu karanlık bitene kadar mücadeleye etmeye devam 
edeceklerini ifade eden Yapıcı, ziyaret ettiği annesi Mü-
cella Yapıcı'nın mesajını iletti. Yapıcı, "Perşembe günü 
Mücella ve Çiğdem'i gördük. Kendileri gayet iyi, moral-
leri yüksek. Bu karanlık bitene kadar da öyle olacaklarını 
söylediler"

'ABLAMLA ONUR DUYUYORUM'
Mücella Yapıcı'nın kızkardeşi Müberra Yapıcı ise, "Bu 
hukuksuzluğun düzeltileceğine inanmak istiyorum. Ab-
lamda düzeltme huyu vardır. Şimdi de içeriyi düzeltmeye 
gitti. Ablamın olduğu her yerde her şey güzel olur" dedi.

'KARANLIĞA İNAT, RENGARENK COŞKUMUZLA 
GELDİK'
Basın açıklamasını TMMOB İstanbul İKK  Kadın Komis-
yonu adına Simla Sunay okudu. Simla Sunay şu ifadelere 
yer verdi: 'Sloganlarımızla, halaylarımızla, bizi kapatmak 
istedikleri karanlığa inat, rengârenk coşkumuzla geldik! 
Bu hapishaneye bahar getirdik! Buradayız!  Mücella! 
Mine! Çiğdem! Buradayız! 

Gezi tutsaklarını, Silivri'deki arkadaşlarımızı Bakırköy'den 
selamlamaya geldik! 25 Nisan 2022’de, İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin Gezi Parkı Direnişi için açılan üçün-
cü davasında aldığı hukuksuz karara itiraz ediyor, kabul 
etmiyoruz!

Kadınlar Gezi Tutukluları İçin Bakırköy Cezaevi'nde
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#GEZİ9YAŞINDA Bakırköy Cezaevi

'BU KARAR TÜRKİYE'NİN NASIL YÖNETİLDİĞİNİ TA-
RİFLİYOR'

Bu karar Türkiye’nin nasıl yönetildiğini tarifliyor. Terörist, 
hain, casus, çapulcu addedilen bizleri değil! Bu karar; 
mizahla, neşeyle, takasla, dayanışmayla, ortaklaşmayla, 
paylaşmayla dağılan tüm kapatmalara, tüm  'zor' a kar-
şı devletin hapishanesini yeniden inşa etme eylemidir. 
Anayasal hakkımızla yürüdüğümüz sokaklara ve mülki-
yetsiz kent ve doğa alanlarına, bedenlerimize ve ortak 
sesimize devletin el koyma girişimidir.

'BU CEZALAR TESADÜF DEĞİL'

2015’ten bu yana görülen üç, tutarsız davada iktidarın 
delilsiz yargılayışını, faklı davaları birleştirişini, ayırışını 
izledik. İki beraat kararına rağmen devletin yeniden suç 
tasarımına giriştiğine şahit olduk.  Son duruşmada hu-
kuksuz yargılanarak ceza verilen kişilerin kim oldukları, 
devletin müdahale ve işgal alanlarını açık ediyor. Bu in-
sanların mimar, şehir plancısı, avukat, sanatçı, sivil top-
lum çalışanı ve kültür sanat gönüllüsü olması tesadüf 
değil.

Bu insanların ortak alanlara, müştereklere, kamusal 
mekânlara, meslek örgütlerine, sivil ve özgür bir halk 
söylemine destekleri tesadüf değil. Bu insanların tüm 
kent suçlarıyla birlikte, devletle kapitalist şirketler ortaklı-
ğı Kanal İstanbul Projesi’ne karşı duruşları, doğadan, in-
sandan ve mesleki etikten yana direnmeleri tesadüf de-
ğil. Eşit ve adil bir dünya için mücadele etmeleri tesadüf 
değil. Aralarında kadın ve feminist bulunması tesadüf 
değil. Muhalif olmaları tesadüf değil.

'9 YILDA TOPLUMUN NASIL DÖNÜŞTÜĞÜNÜN FAR-
KINDAYIZ'

Bizler 'Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' derken 
geçen 9 yılda toplumsal olarak nasıl dönüştüğümüzün 
farkındayız. Mücella Yapıcı’nın deyimiyle, 2013’te, Gezi 
Parkı Direnişi sırasında, “İlk defa toplum kendine ait ol-
mayan, yani kendi özel mülkiyeti olmayan ama herkesin 
olan bir kamusal mekân için müthiş bir direniş ve daya-
nışma gösterdi”. Giderek otoriterleşen, özel yaşam tarzı-
na müdahale edecek cüreti bulan iktidara ve sistematik-
leştirdiği devlet şiddetine karşıt tüm toplumsal konumlu 
gruplar, kadınlar, lgbti+’lar, öğrenciler, işçiler, ücretliler 
güçlendi. Yeni direnişler doğdu. 9 yıldır 'Başka bir yaşam 
mümkün' diyen, eşitlik, özgürlük ve adalet isteyenler kay-
yumlara, hukuksuz tutuklamalara, KHK ile işten atmalara 
karşıt yılmadan, yorulmadan örgütlendi, örgütleniyor.

'GEZİ BİR UMUTTUR'

Gezi, her gün sayısı artan 'öteki' addedilenlerin yüz yüze 
baktığı, halk meclislerinde, park çadırlarında buluştuğu, 
kendi hür iradesiyle konuştuğu, düşüncelerini ifade etti-
ği, haksız yönetimlere, yöneticilere itiraz ettiği bir park-
tı, bugün tüm ülkeye yayıldı. Kent savunmaları, kent-
sel dayanışmalar hiç olmadığı kadar çoğaldı. Gezi’yi de 
Gezi’nin tarihini de biz yazarız! Ders kitaplarında resmi 
tarihle suçlandırılan hareket, zulme karşı toplumsal bir 
harekettir! 80 ilde milyonların katıldığı bu hareket suçlu 
değildir. Tutuklanan arkadaşlarımız suçlu değildir! Mü-
cella Yapıcı’nın deyimiyle: 'Gezi bir umut hali' dir. Gezi 
Parkı Direnişi toplumsal bir umuttur! Gezi bilhassa ka-
dınların, lgbti+’ların 'ben varım' isyanıdır!"
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Gezi Parkı eylemlerinin dokuzuncu yıldönümünde, Tak-
sim Dayanışması Gezi tutukluları Osman Kavala, Can 
Atalay, Tayfun Kahraman ve Ali Hakan Altınay'la daya-
nışma için Silivri Cezaevi önünde eylem yaptı. Tutuklu-
ların mesajları okunurken, Taksim Dayanışması’nın açık-
lamasında da "Arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız” 
denilerek adalet çağrısı yapıldı.

Taksim Dayanışması üyeleri, Gezi Parkı davası kapsa-
mında hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve-
rilen iş insanı Osman Kavala ile 18 yıl hapis cezası veri-
lerek tutuklanan Avukat Can Atalay, şehir planlamacısı 
Tayfun Kahraman ve akademisyen Ali Hakan Altınay’a 
destek için Silivri Cezaevi önünde açıklama yaptı.

Açıklamaya, tutukluların yakınları ile HDP İstanbul Mil-
letvekili Oya Ersoy da katıldı. “Acil demokrasi ve adalet, 
Gezi’ye özgürlük” yazılı pankartın açıldığı açıklamada, 
tutukluların resimlerinin yer aldığı ve “Gezi için adalet” 
yazılı dövizler taşındı. Sık sık “Karanlık gider, Gezi kalır” 
ve “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları 
da atıldı.
 
CAN ATALAY:
GEZİ DİRENİŞİ’NİN BAKİYESİNİ ONURLA TAŞIYORUZ

Ortak açıklama öncesinde tutukluların, cezaevinden gön-
derdiği mesajlar okundu. Can Atalay’ın mesajını Sosyal 
Haklar Derneği Başkanı Özgür Akbayır okudu. Atalay’ın 
mesajı şöyle:

“Değerli arkadaşlar, kardeşlerim! Aramızda şu an birkaç 
yüz metre mesafe var. Hepinize teker teker sarılıyorum. 
Bizi burada bir an olsun yalnız bırakmayan, tıpkı Gezi’de-
ki gibi tüm farklılıkları ile omuz omuza direnen iradenizi 
selamlıyorum. ‘Umudu dürt, umutsuzluğu yatıştır’ demiş 
ozan, umut omuzlarımızda yükseliyor. Biz, Gezi’nin top-
lumsal, politik ve hukuki bakiyesini ancak onurla taşırız 
demiştik. Gezi Direnişi’nin bakiyesini onurla taşıyoruz! 
Hepinize çok selam, birkaç yüz metre mesafeden birbiri-
mize sarıldık, hasret giderdik. Kabul edin lütfen. Karanlık 
gidecek Gezi kalacak. Hep birlikte mücadele edecek hep 
birlikte kazanacağız.”

ALİ HAKAN ALTINAY:
BİZİ HAPSEDENLER ÖFKEYİ HESAPLAMAMIŞLAR

Ali Hakan Altınay’ın mesajını da kardeşi Deniz Altınay 
okudu. Altınay, şunları kaydetti:

“Sevgili dostlar. Hepinize bizlerle dayanışmak üzere 
buraya kadar geldiğiniz, bize ses olduğunuz için can-ı 
gönülden teşekkür ederim. Bizi kaçma şüphesiyle ara-
mızdaki duvarların arkasına hapsedenler, 25 Nisan ka-
rarlarının vicdansızlığı ve izansızlığının toplum nezdinde 
nasıl bir öfke yaratacağını belli ki hesaplamamışlar. Bu 
öfke, Gezi ruhunun da temel taşlarını oluşturan ve yıl-
lardır süregelen eşit, özgür ve adil bir topluma dair ta-
leplerimizle birleşti ve bugünkü dayanışmamızda vücut 
buluyor. Hepinizi tek tek kucaklıyor, özgür günlerde en 
kısa zamanda buluşmayı diliyorum.”

Silivri Cezaevi Önünde Adalet Talebi
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TAYFUN KAHRAMAN: GEZİ HÂLÂ BU ÜLKENİN EN 
BÜYÜK UMUDUDUR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Pelin Pınar Gi-
ritlioğlu da Tayfun Kahraman’ın mesajını aktardı. Kahra-
man’ın mesajı şöyle:

“Sevgili dostlar, yoldaşlar. Siz dışarıda, biz içeride her 
ne koşulda olursak olalım; demokratik cumhuriyet tale-
bini yükseltmeye, hukuksuzluğa karşı adaleti haykırmayı 
kentimizi, doğayı ve elbette Gezi’yi savunmaya hep bir-
likte devam ediyoruz. Gezi Direnişi 9’uncu yılında hâlâ bu 
ülkenin en büyük umududur. Umudumuz ile yaktığımız 
ışık, bizleri çok yakında aydınlık ve güzel günlere taşıya-
cak. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam! Selam ve 
saygılarımla.”

OSMAN KAVALA:
GEZİ, DAYANIŞMA RUHUNUN İFADESİYDİ

Osman Kavala’nın mesajını da yazar Şebnem İşigüzel 
okudu. Kavala mesajında şunları belirtti:

“Gezi, özgürlük ve demokrasi taleplerinin ve dayanışma 
ruhunun ifadesi idi. Gezi davası da yargının siyasi amaç-
larla kullanılmasını simgeleyen bir dava oldu. Bu dava ile 
ilgili duyarlılığın, sizlerin gösterdiği dayanışmanın, hukuk 
ve demokrasi mücadelesine ivme kazandıracağına ina-
nıyorum.”

Taksim Dayanışması'nın açıklaması ise şöyle:

GEZİ’DE DİRENMENİN ONURUNU YAŞAMIŞTIK: 
Bundan tam 9 yıl önce bugünlerde, yaşadığımız karan-
lık günlerin sorumlusu olan siyasi iktidarın bizlere, bu 
ülkenin yurttaşlarına karşı tutumu insanlık onurumuza 
dokunduğu için, temel haklarımızı gasp ettiği için, kent-
sel ve toplumsal hafızamızı yok ettiği için, doğayı ranta 
kurban ettiği için, bizlere yaşam alanı bırakmadığı için 
Gezi’de buluşmuş, bir arada olmanın coşkusunu, gerçe-
ği haykırmanın gururunu, direnmenin onurunu yaşamış-
tık. Aradan geçen 9 yılın ardından hukuka güvenin iyice 
azaldığı, mahkemelerden adalet çıkacağına dair inancın 
giderek zayıfladığı güzel ülkemiz; 25 Nisan’da Gezi da-
vasında açıklanan kararlar sonrasında ranta karşı çıkıp 
doğanın talanına itiraz edenlerin, hayatımıza müdahale 
etme diyen milyonların sesine ses olanların, Gezi Parkı, 
park olarak kalsın diye çabalayan kent hakkı, yaşam ve 

hak savunucularının, bu ülkenin demokrasi güçlerinin 
‘ağırlaştırılmış müebbet ve ağır hapis’ ile cezalandırıldığı 
bir ülkeye dönüşmüştür.

ADALETİN BUHARLAŞARAK YOK OLDUĞU BİR ÜL-
KEYİZ:
Polis tutanaklarına göre en az 3,5 milyon insanın, yani 
Gezi’ye gelen, destekleyen, mesaj atan, börek getiren, 
revir kuran, kütüphane yapan, yeryüzü sofrası açan, şarkı 
söyleyen, tiyatro sergileyen, dans eden, ağaçlara sarılan 
milyonların ‘müebbet ve ağır hapis cezaları’ ile korkutul-
maya çalışıldığı, adaletin buharlaşarak yok olduğu bir ül-
keyiz artık. Tek adam rejiminin ihtiyaçlarına göre karar 
veren mahkemelerin hukuksuz, tanıksız, kanıtsız, keyfi ve 
tutarsız kararlar aldığı bir rejimde, demokrasinin, kuvvet-
ler ayrılığının ve en temel anayasal hakların yok sayıldığı 
bir ülkeyiz artık. Gezi Parkı’na sahip çıktığı için, ‘Yaşamı-
ma daha fazla karışma’ dediği için Gezi Direnişi sırasında 
polis şiddeti ile hayatını kaybeden gençlerin katillerinin 
aklandığı, bu vahşete isyan edenlere hapis cezaları veri-
lebildiği bir ülkeyiz artık.

BARINMA HAKKI TALEP EDENLERİN VATAN HAİNİ 
GÖRÜLDÜĞÜ BİR ÜLKEYİZ:

Gezi’de gür sesleriyle ‘Biz de varız’ diyen kadınların, 
LGBTİ+ bireylerin taleplerinin yok sayıldığı, cinayetlere 
kurban gitmelerine ses çıkarılmasının engellendiği, bu 
hukuksuzluktan güç alan erkek şiddetinin daha dün iki 
canı daha aramızdan aldığı bir ülkeyiz artık. İşçilerin ek-
meğine, köylülerin ürününe sahip çıkmasının istenmedi-
ği, hayatın pahalı, emeğin ucuz olduğu bu düzenin sor-
gulanmasının, emeğinin karşılığını talep etmek için ses 
çıkaranların, özgür üniversite için direnen öğrencilerin, 
barınma hakkı talep eden yurttaşların vatan haini olarak 
görüldüğü bir ülkeyiz.
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ADALET İSTİYORUZ:

İşte böyle bir durumda bu ülkenin yargısı, bu ülkenin 
mahkemeleri tüm bu hukuksuzluklara, eşitsizliklere, vic-
dansızlıklara güç vermek yerine adaleti sağlamak zorun-
dadır.

Demokrasi için, eşitlik için, özgürlük için, geleceğimiz için 
adalet istiyoruz. Gezi Parkı, park olarak kalsın diye, mes-
leki ve yasal süreçleri yürüttükleri için 18’er yıl ağır hapis 
ile cezalandırılan Taksim Dayanışması’ndan kent, de-
mokrasi ve hukuk emekçisi arkadaşlarımız mimar Mücel-
la Yapıcı için, şehir plancısı Tayfun Kahraman için, avukat 
Can Atalay için adalet istiyoruz.

Bu hukuksuz davada mesnetsiz ithamlarla yargılanarak 
18’er yıl ağır hapis ile cezalandırılan Çiğdem Mater için, 
Hakan Altınay için, Mine Özerden için adalet istiyoruz. 

4,5 yıldır kanıtsız, tanıksız ithamlarla bir siyasi tutsak 
olarak özgürlüğü gasp edildiği yetmezmiş gibi, kanıtla-
namayan iddialar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası verilen Osman Kavala için adalet istiyoruz.

GEZİ’NİN GERÇEK TARİHİNE SAHİP ÇIKMAYA
ÇAĞIRIYORUZ:

Sadece Gezi tutukluları için değil, gelecek güzel günleri-
miz için adalet istiyoruz. Yargının bağımsız olduğu, yaşa-
ma sahip çıkan seslerin duyulduğu, mesleklerinin gere-
ğini yapan hak savunucularının tutsak edilmediği bir ülke 
için adalet istiyoruz.

Ethem’in, Ali İsmail’in, Medeni’nin, Hasan Ferit’in, Abdo-
can’ın, Ahmet’in, Mehmet’in ve Berkin’in özgür düşleri 
için adalet istiyoruz. 2013’ün Haziran’ında Gezi Parkı’n-
daki o rengarenk, dayanışmacı anlayışı sahiplenen tüm 
yurttaşları özgürlük ve demokrasi talebiyle ülkemizin ge-

leceğine umut olan tüm kurumları, ‘darbecilik’ gibi asılsız 
ithamlarla lekelenmek istenen Gezi’nin gerçek tarihine 
sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Gezi, haksızlıkların, hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin 
son bulduğu ve gerçek suçluların hesap verdiği bir ülke 
için umuttur. Bu umudu diri tutmanın yolu, bizi bugün bir 
araya getiren özgürlük, eşitlik ve kardeşlik talebinde ısrar 
etmekten ve her şeye rağmen bir arada ve dayanışma 
içerisinde olmaktan geçiyor.

ARKADAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ: 
Başta Gezi Parkı olmak üzere ülkemizin yeşiline, doğası-
na, kaynaklarına sahip çıkacak demokratik bir ülke müca-
delesinden vazgeçmeden, delillere dayanan objektif ve 
tarafsız yargılama yapan bir adalet sistemi kuruluncaya 
kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Bu hukuksuzluk, bu keyfilik, bu adaletsizlik, bu vicdan-
sızlık, bu düşmanlık sona erinceye kadar, arkadaşlarımız 
serbest bırakılıncaya kadar, dünya hukuk tarihine kara 
bir leke olarak girecek bu davalar geri çekilinceye kadar 
mücadeleye devam edecek, arkadaşlarımızı yalnız bırak-
mayacağız.”

Açıklamanın ardından gökyüzüne balonlar uçuruldu.
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AKP'nin iktidarı boyunca güç aldığı gericilik, işçi düş-
manlığı ve emperyalizm hayranlığı 2013 yılında Gezi'de 
duvara toslamıştı.

Gezi Parkı'nı yok edip Topçu Kışlası'nı kuracağını açık-
layan ve bunun için halka karşı acımasız bir saldırıya gi-
rişen iktidara karşı milyonlar ülkenin her yerinde sokağa 
çıkmış, AKP karanlığına sokakta meydan okumuştu.

O günlerin üzerinden şimdilerde tam 9 yıl geçti...

Gezi o günden bu yana iktidarın ve içinde bulunulan bu 
düzenin en büyük korkusu oldu. Bir toplum hakkını ara-
dığında düzenin ne kadar da güçsüzleştiğini gösterdi 
Haziran günleri.

İktidarın tam tam bu yüzden en büyük korkusu Gezi 
oldu, her seferinde saldırdı, uydurma davalarla Gezi'yi 
mahkum etmeye kalkıştı ama attığı hiçbir adım tutmadı.

İktidar nasıl Gezi'yi hukuksuz davalarla ve saldırılarla 
hedef aldıysa düzenin diğer partileri de Gezi'yi sandığa, 
düzene hapsetmeye çalıştı, o da tutmadı.

Gezi ne sandığa hapsedilebilir bir eylemdi, ne de krimi-
nal bir vakaydı. Gezi bu halkın tarihteki en meşru ve en 
güçlü eylemlerinden biri olarak tarihteki yerini çoktan 
aldı.

Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, 
Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin Elvan ve Me-
deni Yıldırım'ın anısına, Gezi Direnişi'nin gün gün krono-
lojisini sizlerle paylaşmak istedik.

İşte 27 Mayıs - 17 Haziran arası gün gün yaşananlar:

Gezi Direnişi'nin
Kronolojisi

#GEZİ9YAŞINDA Gezi Direnişi'nin 
Kronolojisi

F. Kemal ÖZOĞUZ
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27-28 MAYIS

Gezi Parkı’na yıkım için 27 Mayıs gece 23.00’da çıkar-
ma yapıldı. Erdoğan'ın Topçu Kışlası yapılacak çıkışı 
karşısında yurttaşlar ilk tepkisini gece geç saatlerde iş 
makinelerinin karşısına uzanarak yaptı.
Yıkım 27 Mayıs gecesi ertelenmişti ancak polislerin 
söylediği gibi ertesi gün yeniden geldiler ve eylemcile-
re çok sert bir müdahalede bulunarak parktaki ilk kısmi 
yıkımı yaptılar. Bu ilk yıkım 28 Mayıs gecesini daha kit-
lesel hale getirmişti.

29 MAYIS

29 Mayıs günü Gezi Parkı direnişi fikri iyiden iyiye orta-
ya çıkmaya başlamış, özellikle sosyal medyada yurttaş-
lar parkın yıkılarak ağaçların yok edilmek istenmesine 
büyük tepki göstermeye başlamıştı. Bugün ortaya çıkan 
polis saldırısı görüntüleri ise yurttaşların polislere karşı 
ilk bilenişlerinin de sinyallerini verdi.
Gezi Parkı'nı bir halk direnişine çeviren şey bir yandan 
polis şiddetine karşı tepki bir yandan ise yeniden onu-
runa, ülkesine sahip çıkmak isteyen toplumun boyun 
eğmemesi oldu.

31 MAYIS- 1 HAZİRAN

31 Mayıs sabaha karşı 04.30... Bugün yapılan saldırı 
kelimenin tam anlamıyla bardağı taşıran son damla ol-
muştu.

Bu saldırının hemen ardından yüzbinlerce insan başta 
İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de alanlara inecekti. 
AKP'nin 11 yıllık iktidarında gerçekleştirdiği tüm saldı-
rılar, 12 Eylül'den bu yana halkın üzerindeki baskı 31 
Mayıs itibariyle artık neredeyse tamamen yok oldu. 

Halk artık güçlü şekilde haykırmaya başladı: Diren Gezi! 
31 Mayıs tüm gün kesintisiz polis saldırıları ve direnişle 
geçti. Saatler ve tarih ilerledi 1 Haziran'a döndü ama 
halk kararlı şekilde haykırdı: Hükümet istifa...

Ve sonunda 1 Haziran'da halk AKP'nin yarattığı korku 
duvarını, TOMA'ları, gaz bombalarını aştı...

Taksim bir kez daha o alanı hak edenlerin elindeydi...

2 HAZİRAN

Taksim'in halk tarafından alınması ve polisin dışarı çık-
mak zorunda kalmasının ardından eylemlerin nasıl sü-
receği merak konusu olurken, Ankara'dan yoğun saldırı 
haberleri gelmeye devam etti. Ankaralılar polisin tüm 
vahşi saldırılarına büyük bir kararlılıkla saatlerce diren-
di. Benzer şekilde tüm Türkiye sokaklara döküldü, polis 
pek çok noktada halka vahşice saldırdı ama saldırılar 
kimseyi yıldırmadı.

3 HAZİRAN

3 Haziran'da AKP saldırganlığı sonucunda genç işçi 
Mehmet Ayvalıtaş hayatını kaybetti. Artık AKP sal-
dırdıkça, halk direncini gittikçe arttırdı. İskenderun'da 
TKP'lilerin kullandığı araca ateş açan polis artık saldırı-
da sınır tanımazken, Türkiye'nin birçok yerinde kitlesel 
eylemler devam etti. Güne damgasını ise lise ve üniver-
site öğrencileri vurdu.

4 HAZİRAN

4 Haziran'da yine yüzbünlerce insan sokaklara çıkarak 
"hükümet istifa" dedi. Günün en ilginç iki haberi Bülent 
Arınç'ın hükümet adına "alttan girip üsten çıkmaya" 
çalıştığı konuşma ve Twitter gözaltıları oldu. Bugün de 
bazı bölgelerde polis saldırıları olurken, dünyadan da 
dayanışma mesajları gelmeye devam etti.

5 HAZİRAN

5 Haziran'a damgasını vuran AKP'ye karşı greve çıkan 
emekçiler oldu. Ülkenin dört bir yanında çok büyük ey-
lemler gerçekleşti. Bunun dışında Erdoğan'ın eylecileri 
"çapulcu" ilan etmesinin ardından bu söz de eylemin 
simgelerinden biri haline dönüştü.

#GEZİ9YAŞINDA Gezi Direnişi'nin 
Kronolojisi
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6 HAZİRAN

Gezi Parkı Direnişi’nin 11. gününde Erdoğan kaçarca-
sına gittiği Fas’tan yurda dönüyordu. 6 Haziran’ı 7 Ha-
ziran’a bağlayan gece Türkiye’ye dönen Erdoğan’ı bin-
dirilmiş kıtaları karşılarken Türkiye’nin her yeri eylem 
alanına döndü. Halk Erdoğan’ı ona yakışacak şekilde 
karşıladı: “AKP GİDECEK BU İŞ BİTECEK!”

7 HAZİRAN

Direnişin 11. gününde yine yüzbinler ülkenin dört bir 
yanında AKP’ye karşı sokaklardaydı. İstanbul ve Anka-
ra’da halk hemen hemen tüm ilçelerde sokaklara dö-
külürken hükümetin istifası istendi. Taksim’de halkın 
kontrolü 6. günü geride bırakırken, barikatlar sağlam-
laştırıldı. 

8 HAZİRAN

8 Haziran’da Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ta-
raftarı olan onbinlerce kişi Taksim’de buluştu. 9 Hazi-
ran’da yapılacak büyük miting için Taksim’e çağrı yapıl-
dı. Polisin Ankara’daki saldırısı da sürerken, Ankara’da 
onbinler direnmeye devam etti. Artık gözler yarın başta 
Ankara, İstanbul ve tüm Türkiye’de sokağa çıkacak mil-
yonlarda…

9 HAZİRAN

9 Haziran’da İstanbul’da yüzbinler Taksim’de buluşa-
rak çok güçlü bir sesle “Diktatöre boyun eğmeyeceğini” 
ilan ederken, Ankara’da Erdoğan’ı protestoyla karşıla-
yan binlerce yurttaş yine ağır bir polis saldırısına maruz 
kaldı. Erdoğan halkın yüzbinler olup sokaklarda olma-
sına tahammül edemeyerek “anladığınız dilde konuşu-
ruz” diyerek tehdit yağdırdı. Başbakan tehditlerini sür-
dürürken farkında olmadığı tek şey var: Halk artık korku 
duvarını aştı ve bir daha padişaha boyun eğmeyecek. 9 
Haziran’da Gazi Mahallesi’nde, Ankara’da ve diğer iller-
de polis saldırısına karşı direnen, birçok yerde sokaklar-
dan ayrılmayan halk bunu her geçen gün daha büyük 
kararlılıkla ilan ediyor.

10 HAZİRAN
Tüm ülkeye yayılan Gezi Parkı direnişinin 14. günü de 
geride kaldı. Binlerce insan yine ülkenin her yerinden 

sokaklardaydı. Bugünün bir diğer kritik haberi 6.5 saat 
süren Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından 
Bülent Arınç’ın yaptığı açıklamalar oldu. Gezi Parkı’na 
saldırı sinyali verilirken, günün en çok konuşulan olayı 
ise AKP’li tüm yetkililerin canla başla savunduğu polisin 
Ankara’da Ethem Sarısülük’ü vurduğunu gösteren gö-
rüntüler oldu Görüntüler AKP faşizminin geldiği noktayı 
gözler önüne sermesi açısından da oldukça önemli.

AKP tehdit etmeye devam etti: Yasadışı eylemlere izin 
verilmeyecek, gerekenler yapılacak

11 HAZİRAN

Direnişin 15. gününde AKP Taksim'e saldırısını yeni-
den başlattı. İnanılmaz bir vahşet uygulayan AKP'ye 
karşı halk saatler boyunca direndi. Ankara'da da saldı-
ran AKP'ye karşı tüm ülke ayağa kalktı. Özellikle Tak-
sim'deki saldırı AKP'nin halk korkusunu bir kez daha 
ortaya koymuş oldu. On binlerce insana saatler süren 
akıl almaz bir saldırı uygulandı ancak halk Gezi Parkı'n-
dan ayrılmadı.

12 HAZİRAN

11 Haziran'daki büyük polis saldırısının ardından dire-
nişin 16. gününde de on binler Gezi Parkı'nda toplandı. 
Halk başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yine sokak-
lara dökülürken, talep aynıydı: Hükümet istifa... Halkın 
bu talebine gözünü kapatan AKP kurmayları bir yandan 
halkın gözünü korkutma amacıyla tehdit açıklamaları 
yaparken, diğer yandan da kendince belirlediği temsil-
cilerle "referandum" adımına hazırlanıyor. Milyonların 
direnişi sonucunda referandum hilesini kabul etmeye-
ceğini açıklayan direnişçiler mücadelesini sürdürmekte 
kararlı.
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13 HAZİRAN

Direnişin 17. gününde yine halk sokaklardaydı. Erdo-
ğan'ın "sidik kokuyor" açıklaması büyük tepki çekerken, 
daha sonra Taksim Dayanışması ile görüşme talep etti. 
Erdoğan'ın referandum çağrısından 24 saat geçmeden 
çark etmesi ve plebisite dönüştürmesi dikkat çekerken, 
AP Başbakan'ın "tanımıyoruz" dediği Gezi Parkı'na iliş-
kin kararı onayladı.

14-15 HAZİRAN

15 Haziran'da Erdoğan halkı yine tehdit ederken, bu 
tehdidin hemen ardından polis Gezi Parkı'nda halka 
saldırdı.

Saldırının ardından İstanbul ayağa kalkarken, Türkiye 
genelinde yüzbinler sokağa döküldü. Hükümeti istifaya 
çağıran halk, İstanbul'un ilçelerinden Taksim'e yürüdü. 
Polisin vahşeti halkı durduramayınca jandarma desteği 
alındı. Polis sabaha kadar insanlık dışı şekilde saldırsa 
da halk ayağa kalktı bir kere ve padişaha boyun eğme-
di!

16 HAZİRAN

Direnişin 20. gününde AKP halka yönelik vahşi saldırı-
sını sürdürdü. Tüm gücüyle halkı hedef alan onbinlerce 
gaz bombası, tonlarca tazyikli su sıkan polisin saldırı-
sına rağmen Taksim'e çıkan tüm yollar büyük direnişe 
tanıklık etti. Ankara'da polisin katlettiği Ethem Sarısü-
lük'ün cenaze törenine saldıracak kadar çığrından çıkan 
AKP'nin tutumuna karşı halk Ethem'i büyük bir törenle 
sonsuzluğa uğurladı. Gece geç saatlere kadar direnişin 
sürdüğü Ankara'da halk saldırılara boyun eğmedi.

17 HAZİRAN

17 Haziran'da emekçiler Gezi Parkı direnişine destek 
için greve çıktı. Sendikaların Taksim'e yürümesine izin 
verilmeyince eylemler sonlandırıldı. Taksim'e çıkan yol-
larda ufak da olsa bazı çatışmalar yaşandı. Grev dışında 
halk 21.00 eylemlerinde yine sokaklardaydı. Halk yine 
büyük bir tepki ile sokaklara dökülüp hükümeti istifa-
ya çağırdı. Hükümetin tehditleri sürerken, günün en il-
ginç gelişmesi kuşkusuz Taksim Meydanı'nda başlayan 
"Duran Adam" eylemi oldu.
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Gezi Direnişi, dayanışmasından direnişin estetiğine, 
içinde barındırdığı rengarenklilikten kitlesel yapısına de-
ğin ülke tarihinin en büyük halk hareketi olarak tarihteki 
yerini aldı.

Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde si-
yasal iktidarlara ve küresel sermaye politikalarına karşı 
başlatılan eylemliliklerin arttığı bir döneme denk gelen 
bu büyük direniş aynı zamanda toplumu kutuplaştıran, 
düşman gören bir düşünceye verilmiş en büyük yanıt 
oldu.

2002 yılında iktidara gelen AKP 'nin pervasızlaşan öze-
leştirme politikaları ile yolsuzlukları ile inanç ve özgürlük 
alanlarında meydana getirdiği sarsıntılar, kentsel dö-
nüşümlerin yol açtığı mülksüzleşme; başka bir deyişle 
kamusal mükiyetin el değiştirme süreçlerinin yanı sıra 
ülkenin temel paradigmalarıyla oynanması, yaşam tar-
zına müdahale gibi dolaylar, hem eylemliliklerin hem de 
kitleselliğin en temel sebepleriydi diyebiliriz.

Milyonlarca insanın katıldığı Gezi Direnişi'nde alevile-
ri, kendisini ülkücü olarak tarifleyen milliyetçileri, barış 
isteyen kürtleri, laik ve seküler kesimleri, beyaz yakalı 
işçileri, mahallelerde yürüyen mavi yakalıları görürürüz.

Gezi bu yanıyla, yanyana gelmesi mümkün görülmeyen 
kesimlerin yanyana gelebilmesini sağlayan, mevcut hiç-
bir siyasal aktörün temsiliyetini üstlenme yetisine sahip 
olamadığı, siyaset dengelerini sarsan bir etkiye sahipti.

Söz konusu kitlesellik, direnişi sadece bir kesimin dire-
nişi olmaktan çıkartıp bir halk hareketi olarak tanımlan-
masına olanak sağladı.

Gezi Direnişi'nin tam da bu yüzden mahkeme salonla-
rına sığabilecek bir dava olması mümkün değil. Aksine 
Gezi Direnişi, mevcut hukuk normlarına sığmak bir yana 
kendisi yepyeni hukuk normları yaratan kurucu bir dire-
niştir. Gezi Direnişi'nin iktidarı esas korkutan yanların-
dan bir tanesi de buydu.

#GEZİ9YAŞINDA Gezi Direnişi:
Gerçekçi Bir Ütopya

Gerçekçi Bir Ütopya 

Seçkin Barbaros
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İşin bir diğer noktası, Taksim Meydanı...

Dünya tarihi, aynı zamanda hem siyasal, hem askeri 
hem de toplumsal anlamda yüzünü kent merkezlerine 
dikmiş  savaşların da mücadele tarihidir. Nazi Alman-
yası'nın Leningrad Kuşatması, ABD'nin Bağdat işgali 
ve NATO'nun Belgrad bombardımanı, AKP lideri Recep 
Tayyip Erdoğan'ın Şam'daki emevi camiinde namaz 
kılmak istemesi gibi  bir çok olayda, ülkelerin siyasal 
toplumsal ve kültürel yaşamının sembolleri olan kent 
merkezlerinin ele geçirilmesinin hedeflendiğini görürüz.

Hal böyle olunca toplumların, yaşamlarındaki en kritik 
uğraklarda söz konusu kamusal alanları; üstelik  bizzat 
kendilerine ait olmalarından ötürüdü de kullanmaları 
kadar doğal bir şey olmasa gerek.

Herhangi bir yerin değil de kentsel  kamusal  alan  ola-
rak  tarihte bir çok toplumsal, siyasal olaya ev sahipliği 
yapmış olan, işçi sınıfı mücadele tarihimizin hafıza me-
kanı durumundaki Taksim'in öne çıkması ve toplumun 
tüm kesimlerinin gözünü buraya dikmesi ise dünya top-
lumsal hareketleri ile paralellik gösteren bir örnek.

Peki, milyonlarca insan, geçmiş yıllarda yaşadığı birbi-
rinden çok farklı ve kimi zaman birbirine benzer uygu-
lamalara ve politikalara karşı sokağa inmişse bundan 
sonrasında direnmemesi beklenebilir mi? 

Asırlar boyu ayrımcılığa uğramış aleviler, kürtler, lg-
bt+'lar, emekçiler, beyaz yakalılar, kendilerine ait his-
settikleri, kurucusu olduklarını düşündükleri bir ülkenin, 
laik ve kemalist olmanın suç görülmeye başlandığı bir 
ülkeye dönüşmesiyle ötekileşen seküler kesimler, ço-
cuklarının imam hatiplerde okutulmasının önüne geç-
meye çalışan ebeveynler, yurt dışına çıkışı umut gören 
gençler, komşu ülkelerle barış yerine çatışmacı ve prag-

matist bir tutum izlenmesinden rahatsız insanlar ve 
daha nice kesimlerin varlığı, Gezi Direnişi'ni sadece '3-5 
ağacın değil' milyonlarca insanın sesine dönüştürdü.

Ezber bozucu yeni dönem...

Geçmiş siyasal alışkanlık ve bölünmüşlük ile yoluna 
devam eden, hiç bir insana heyecan vermeyen siyasal 
aktörlerinin karşısında Gezi Direnişi ezber bozan bir ha-
reketti.

Sağ siyasetin halkın siyaset yaşamına dahil olması kor-
kusu Gezi ile birlikte tekrardan hortlarken sol siyaset-
lerde ise yeni arayışlara bürünülmesi kaçınılmaz oldu.  
12 Eylül öncesi ve sonrası diye okuduğumuz yakın si-
yasal tarihimizde artık Gezi öncesi ve Gezi sonrası diye 
tanımlayabileceğimiz bi ara durağımız oluştu.

Gezi Direnişi, geçmişi aşmanın ve gelece sıçramanın 
2013 yılındaki bir denemesiydi. İçinde barındırdığı her 
bir insana nasıl bir gelecek sorusunu ilk kez sorduran 
ve yanıt aratan gerçekleşebilir bir ütopyaydı. Kahrolsun 
bağzı şeyler yaşasın gerçekleşebilir hayaller dedirten 
bir ütopya.

Ukrayna topraklarında Rusya ile NATO arasında süren 
savaş sebebiyle milyonlarca ton tahılın pazarlık unsuru 
olarak depolarda bekletildiği ancak milyonlarca insanın 
açlığa mahkum bırakıldığı bugün; Gezi Direnişi, milyon-
larca insanın Taksim Meydanı'nda barış içinde bir arada 
yaşayabildiği, karşılıksız bir şekilde karnını doyurabil-
diği bir halk direnişinin pratiğidir. Ve bu pratiğin yar-
gılanması da direnişte yitirdiklerimizin unutulması da 
mümkün değildir.

#GEZİ9YAŞINDA
Gezi Direnişi:

Gerçekçi Bir Ütopya
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Ülkenin her noktasında eylemlerin olduğu, milyonlar-
ca yurttaşın sokaklara döküldüğü, AKP'ye tüm iktidar 
yılları boyunca en büyük korkuyu yaşatan bir direniş-
ten, mücadeleden bahsediyoruz. Bugünden bakınca 
nasıl bir değerlendirme yaparsınız?

Birkaç açıdan değerlendiriyorum... Türkiye toplumsal 
tarihinde bir kent hakkından başlayarak yurttaşların 
kendi demokratik haklarına ve itirazlarına dair talepleri 
de kapsayan, lideri olmadan, birdenbire buluşup müthiş 
bir empatiyle tepkilerini gösterdikleri ve olağanüstü bir 
şiddete karşı büyük bir şiddetsizlikle tepkilerini göster-
dikleri Türkiye toplumsal tarihinin en büyük direnişlerin-
den biri olarak bakıyorum. Ve kazandırdığı çok fazla şey 
olduğunu düşünüyorum, önce kendi meslek alanım açı-
sından. Biliyorsunuz ben yıllardır kent hakkı, çevre hak-
kı, mimarlık mesleği üzerinden hem hayatını kazanan 
hem de bu mücadeleyi sürdüren insanlardan biriyim.

Bu zamana kadar bir sürü çevre direnişi olmuştu, köy-
lü direnişleri olmuştu, kentsel dönüşüme karşı birtakım 
direnişler olmuştu. Ama onların esasına baktığımızda 
herkesin -özellikle kentler için- kendi mülkiyetleri konu-
sunda gösterdikleri hassasiyetten ileri gelen direnişler-
di. İlk defa toplum kendine ait olmayan, yani kendi özel 
mülkiyeti olmayan ama herkesin olan bir kamusal alan 
için müthiş bir direniş ve dayanışma gösterdi. Yani Ge-
zi’nin bizim kentsel direniş tarihinde böyle çok ayrıcalıklı 

Mücella Yapıcı: Gezi'nin Savunulmaya İhtiyacı Yok!

#GEZİ9YAŞINDA Mücella Yapıcı
ile Röportaj

TMMOB Genel Kurulunca delegelerden en yüksek oyu alarak TMMOB Yöne-
tim Kurulu Üyesi seçilen Mücella Yapıcı ile Gezi Davası'nın duruşması öncesi 

22.04.2022 tarihinde soL Haber'den Yavuz Karamahmutoğlu'nun gerçekleştir-
diği röportajı siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.
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bir yeri var. Gezi’nin ardından çok fazla kent savunma-
ları, kentsel dayanışmalar kuruldu. Bu bizim coğrafya-
da çok da alışkın olmadığımız bir durum. Savunmaların 
kurulması, dayanışmaların kurulması hem hukuk yolu-
nun mücadele olarak kullanılarak hem de toplumsal di-
renişin de sokakta bir mücadele gösterme terbiyesi ve 
pratiği bence Gezi Direnişi’nin sizin tabirinizle (onu da 
severim) Haziran Direnişi’ nin bıraktığı miraslardır ve en 
önemlisi bir umut halidir. 

Son dönemde Kazdağları böyle bir örnek yarattı. 
Uzun zaman sonra yine binlerce insanın katıldığı bir 
eylemlilik, savunma oldu, kamplar yapıldı. Orada da 
bir süreç işledi.

Evet, yine çevreye dair Bergama direnişi vardı, mese-
la altın madeni direnişleri vardı ama kentsel alana dair 
bir direniş yoktu. Yani kentsel kamusal alanların savu-
nulmasına dair bir fikriyat yoktu ortada. İşte köylerde 
maden direnişleri, Bergama örneğinde bu terbiye zaten 
vardı, kente geldiğinizde hatırlayın her mahallenin var-
dı kentsel dönüşüme dair bir karşı gelişi... Fakat bunlar 
hep mülkiyet kökenliydi. Mülkiyeti sende olmayan ama 
hepimizin olan bir alana dair Türkiye çapında yaygın bir 
direniş Gezi’dir.

Bahsettiniz ama ben tekrar sorayım, genel olarak bu-
günden bakınca Gezi’nin nasıl bir miras bıraktığını 
düşünüyorsunuz? 

İktidarın da Gezi’yle hesaplaşmayı hâlâ bitirememe-
sinin nedeni de bu sorunun yanıtı bana göre. Bir kere 
şöyle bir umut doğurdu, biz bir araya gelirsek, olağa-
nüstü şiddet koşullarında dahi bazı şeyleri başarabiliriz. 
Ve bir araya gelmedeki müştereğin belirlenmesi konu-
sunda herkesin kendi öznel ideolojisi, politikası, partisi, 
birimi, odası her neyse onların önceliklerini bırakıp ortak 
bir öncelik üzerinden birbirimizi anlayarak o konuda bir-
likte, kendi öz fikirlerimizi de içimizde saklı tutarak ama 
birlikte bir şey yapabiliriz. Aslında iddianame burayı 
çok güzel anlatıyor, anlayamadıkları şu: Diyor ki Gezi 
olayları sui generis olaylardır yani dünyada eşi benzeri 
görülmemiş olaylardır. Bu kadar farklı siyaset, farklı ırk, 
farklı yaş, farklı cinsiyet yani herkes. Kadın, erkek, Türk, 
Kürt, her türlü siyasi oluşum, her türlü meslek odası ve 
siyasi partinin bir araya gelip bu kadar düzgün bir hare-
keti Türkiye’nin bir ili hariç ortaya çıkarmasını anlayamı-
yorlar. Diyorlar ki bunu örgütleyen insanlar olağanüstü 
yetenekliler, toplum hakkında bilgililer falan… Anlata-

biliyor muyum? Herhangi bir lider olmadan bu kadar 
farklı düşüncenin nasıl bir araya gelip de bu mücadeleyi 
kazandığını anlayamıyorlar. Gezi bir başarı öyküsüdür 
aynı zamanda. Gezi dönemini düşünüyorum bugünden, 
bizim çocukken devrim durumu dediğimiz (şimdi yine 
yargılanacağım, devrim demek yasak biliyorsunuz, ben 
ondan da yargılanıyorum biliyorsun) belirleyici koşullar 
bu kadar ağır değilken dahi gerçekleşen Gezi’ye bakıp 
iktidar da maazallah diyor. Şimdi olağanüstü bir eko-
nomik kriz, ahlaki çöküntü, yolsuzluklar ayyuka çıkmış 
durumda. Yani alimallah diyor, bir de Gezi’deki gibi bu 
kadar farklı görüşle bir araya gelirler de hayır derlerse 
ne olur? Ama bu bir umut hali bırakmıştır. Bir korku ik-
limi vardı Gezi öncesinde, bunu dağıttı direniş. İktidar, 
dünyadaki bütün baskıcı iktidarlar gibi bu korku iklimi 
üzerinden iktidarlığını sürdürüyor.

Ben de tam bunu soracaktım...

Gezi inanılmaz bir şekilde mizahıyla, enerjisiyle bu kor-
kuyu yok etti. Bu olağanüstü bir şey. Dünyadaki en 
büyük hapishane insanın kendi beynine kurduğu ha-
pishanedir. Kapitalist sistemin yeni moda baskıcı re-
jimleri de bunu kullanıyorlar. Her birimizin kendimizi 
hapse sokmasını bekliyorlar. Bu çok ahlaksızca da bir 
yöntem. Bunu korkuyla yapıyorlar. Korkan insanlar iti-
razlarını dile getiremezler. Gezi bunu kırdı. Sonrasında 
bütün bu davalarla kendi hapishanesini yeniden inşa 
etme eylemi. Bu da korku. O korku iklimini tekrar ve 
şiddetle besliyorlar. Sesimizi çıkarmayalım, asla sokağa 
çıkmayalım. Yani sokak dediğimiz şey bizim Anayasal 
hakkımız değil mi? Bunu asla istemiyorlar. Ne yazık ki 
burada ana muhalefet de iktidarın bu korkusunu aman 
onu yapmayın iktidara yarar, aman bunu yapmayın ikti-
dara yarar diyerek besliyor. Bizim kendi kendimize zih-
nimizde kurduğumuz hapishanenin inşaatını maalesef 
resmi muhalefetin sayesinde hep beraber yeniden inşa 
ediyoruz.

#GEZİ9YAŞINDA Mücella Yapıcı
ile Röportaj
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Biraz da davayı konuşalım, hukuk bir araç olarak bu 
davada çok net kullanılıyor. Her şey yapboza dönmüş 
durumda. Bu dava nasıl başladı? Okuyucularımız da 
bir kez daha hatırlasın. 

İktidar önce medyayı çok ciddi bir silah ve rıza üretme 
mekanizması olarak kullanırken şimdi yargıyı da ciddi 
bir şekilde kendi elinde bir nevi kamçı gibi kullanıyor. 
Zaten en tehlikeli durum da bu, Gezi’ye kadar bu şekil-
de değildi. Gezi’den sonra iktidarın getirdiği yeni argü-
man senin dediğin gibi araç, yargının kullanılması oldu. 
Yargıyı artık cezalandırma aracı gibi de kullanıyor, bir 
nevi caydırma aracı gibi de kullanıyor. Her şekilde yargı 
şu anda iktidarın emrinde. Mesela Gezi’yi hafızalarda 
kendine göre kriminalize ettiler.

Milyonların katıldığı, meşruluğu tartışılmaz bir dire-
nişi resmi tarihe iktidarın gözünden sokmaya çabalı-
yorlar bir de. Ders kitaplarına direnişle ilgili yazılanları 
inceleyebildiniz mi?

Evet, o inanılmaz. Lise son ders kitabında Gezi olayları 
diye bir bölüm var ve ardından 15 Temmuz var bildiğim 
kadarıyla. Ve öyle komik bir durum ki ekonomik krizi, 
dolar hareketlenmelerini falan Gezi’ye bağlıyorlar. Ço-
cuklar şu şekilde okuyor, Türkiye’deki ekonomik haya-
tın ve finans sektörünün bu hale gelmesinin tek nedeni 
Gezi olayları. Ve sorular hazırlamışlar çocuklara soru-
yorlar, Türkiye’deki bu finans bozukluğunun nedeni ne-
dir diye, doğru cevap Gezi olayları. Bakın bir kere devlet 
kendi milli eğitim kitaplarında bir resmi tarih yaratıyor. 
Hem de çok yakın bir tarihe dair bir resmi tarih yaratıyor. 
Kitapta, “Gezi dış kaynakların Türkiye’nin birliğini bü-
tünlüğünü, ekonomisini çekemeyip onu çökertmek için 
örgütlenmiş bir harekettir” diyor. Yani bugün bizi yar-
gıladığı şeye zaten devlet karar vermiş, bunu kitaplara 
sokmuş, şimdi bunun yargı yoluyla ispatına çalışıyor. 
Anlatabiliyor muyum? Bu yargının araçsallaşmasından 
öte bir şey. Yargı tarih de yazmaya başladı. Şimdi bu 
nasıl düzelir? Çünkü ülkedeki adalet o kadar önemlidir 
ki o olamadan hiçbir şey yapamayız. Bu nereye götü-
rür? Herkes kendi adaletini kendi sağlamaya başlar ve 
başlamıştır da. Toplum silahlandırılıyor bu çok tehlikeli. 
İnsanlar çekip birbirini vuruyor çünkü artık yargıya gü-
venmiyor. Buradan orta çağın daha gerisine düşecek 
bir alana doğru evriliyoruz. Bu çok kritik. 

Davaya gelirsek, neyle suçlanıyorsunuz?

Bu hikaye şöyle başladı, o kadar çok Gezi davası açıl-
dı ki sadece bizim değil, her yerde insanlar tutuklandı. 
Mesela Gezi’de kaybettiğimiz çocukların davalarını dü-
şünün, orada o katillere verilen cezaları düşünün. Cay-
dırıcı olmayan, neredeyse ödül gibi verilen cezalar var. 
Bir bütünlük içinde bakmak lazım Gezi davalarına. İşte 
gözlerini kaybedenlerin açtıkları tazminat davaları, bi-
zim açtığımız çıplak arama davaları… Bütün bu toplam 
içinde aslında alınan sonuçlara baktığımızda bir sürü 
insan beraat etti Gezi’den çünkü hakikaten suç değil 
yaptığımız. Hepimiz anayasal ve demokratik insanlık 
hakkımızı kullandık. Görünmez olan, canlarını, gözlerini 
kaybeden insanların mahkemelerinde verilen kararlar. 
Polise, cumhurbaşkanı emri ben verdim demişti. Haksız 
da olsan, ne yaparsan yap mesleğini nasıl kötüye kulla-
nırsan kullan ben seni koruyacağım diye cevap vermişti.

Aynı başbakan (Erdoğan yani) davada kendini mağ-
dur atfediyor. Yanlış bilmiyorsam, iddianamenin mağ-
dur olarak atfettiği kişiler dönemin kabinesi. 

Sadece kendisi değil hepsi ediyor. Arınç'lar, Abdullah 
Gül'ler bugün yanlış yaptık diye eleştirenler hala oradan 
çekmediler kendilerini. İsmail’i tekme ile öldüren, ceza 
almış polis bizden şikayetçi oldu ve mahkeme bunu ka-
bul etti. İsmail’e tekme atarken ayağı incinmiş, onu biz 
zorlamışız ve itibarını yerle bir etmişiz. Durum dayanılır 
bir hal olmaktan çıktı. Türkiye’nin her yerinde böyle. O 
dönemdeki tüm asayiş olaylarda, Beşiktaş’tan biliyoruz, 
o dönem Beşiktaş’ta çıkan tüm asayiş olayları ayırma-
dan yolluyorlar. İnşaatta kavga mı çıkmış, karı koca mı 
ayrılmış, hırsızlık mı olmuş hepsi bizde. İnanılmaz bir 
şey. Milyonlarca liralık kamu malına zarar. Atılan gaz fi-
şekleri ile yandı her yer, milyonlarca şahit var. Belki de 
bunu tek tek değil toptan Gezi'yi kriminalize edecek da-
vada bizi buldular.



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Haziran 202245

#GEZİ9YAŞINDA Mücella Yapıcı
ile Röportaj

Bizim ortaya çıkmamız şöyle; ilk davada vali Gezi Par-
kı'nı açmıştı. Yolda arkadaşlarımızla giderken gözaltına 
alındık, şiddet ve çıplak arama oldu bu sırada. 2911’e 
muhalefetten alındık ama 4 gün içeride kaldık. O sıralar 
geçirilen işkencelerin, çıplak aramaların davası da sü-
rüyor. Alındık ama beşimiz seçildik ve alınmamızla ilgi-
miz olmayan bir şey girdi içeri. Taksim Dayanışması'nın 
bir suç örgütü olduğu ve ben ve arkadaşlarımın bu suç 
örgütünün kurucusu olmakla suçlandığımız bir davayla 
karşılaştık. O davanın iddianamesinde Osman Kavala 
yoktu. Benim yargılandığım davada, diğer dört arkada-
şım artık yargılanmıyor bir tek ben yargılanıyorum tek-
rar, beraat ettik. Beraat kesinleşti. Devlet kendisi bile 
bunu temyiz etmedi.

2016’da, Murat Papuç gidiyor emniyete, "ben bu dava-
nın arka planını çok iyi biliyorum, size bir takım bilgiler 
vereceğim" diyor. Soros, OTPOR, modpor aklına gelen 
her şeyi söylüyor. Orada da diyor ki Mücella Yapıcı, Os-
man Kavala ve Can Atalay Gezi'nin finansörleridir. Ve 
birtakım isimler, tapeler... Bir gün olursa oturup roma-
nını yazacağım. Keşke Aziz Nesin olsaydı da ben anlat-
saydım, o da yazsaydı. Her neyse, sonra bir baktık ilk 
iddianameyi yazan savcılar FETÖ’den ceza almış.

Dönemin valisi, emniyet müdürü 'FETÖ'den tutuklan-
dılar. Soruşturmayı başlatan savcı kaçak, yurt dışında 
şu an. Çok sayıda dava bu izler nedeniyle düştü. Gezi 
Davası ısrarla neden devam ettiriliyor?

Şimdi düşünüyorum ben... Bugünden baktığımda o 
günler Kavala falan ilgilenecek halimiz yoktu. Yok Kanal 
İstanbul, yok bilmem ne, kafamızı kaşıyacak vaktimiz 
yoktu. Kavala’nın başka bir yerden, Büyükada’daki bir 
otelden dolayı bir davası başlamış. Oradan galiba bir 
tutuklanmış, dava başlamış. Herhalde oradan bir şey 
tutturamayacaklarını fark etmişler ki Kavala’yı buraya 
soktular. Bizim davaya Kavala’nın girmesi aslında pek 
de Gezi ile alakalı değil.

Peki, iddianamede 1 + 1 + 6 sence nasıl seçildi?
Bu ilk, hep beraberken ondan sonra tekrar beraat edin-
ce, Kavala’nın ilgisi ne biliyor musun? Gezi'ye birkaç 
plastik sandalye ve beş plastik masa, biraz da poğaça 
yollamak. Başka hiçbir şey yok. Birkaç kişiyle konuşmuş 
etmiş, hele benimle hiçbir alakası yok. Aramızda zaten 
ideolojik bir şey de var. Ben hem kadın hareketinin hem 
de TMMOB üyesi olarak bu fon meselesine ideolojik 
olarak karşı duruyorum ve yönetişim kavramlarına da 

karşıyım. Fon alanları kınamıyorum ama bize göre fonla 
iş yaptığınızda bir şekilde bağlı kalırsınız. Bizim böyle 
bir kararımız var TMMOB olarak. TMMOB’a bakın fon 
yoktur. Bize, AB tarafından milyonlarca lira fon teklif 
edildi çok doğru işler için. Ama almadık.

Beraat ettik. Osman Kavala da bizimle beraat etti. Aynı 
gece adamcağız gün yüzü göremeden yine casusluk-
tan tutukladılar. Şimdi tekrar istinafa gitti. Biz beraat 
ettik ya, İstinaf, Çarşı Davası ile birleştirin diyor. Çarşı 
Davası 6 senedir Yargıtay’da bekliyor. 

Bir yönlendirme mi var? Gezi Direnişi nedeniye 3. 
yargılanmanız, bu iddianame, ilk iki hazırlanan iddia-
nameye ek yapılarak hazırlanan bir iddianame midir?

Tabii canım. Diyorlar ki döndürün buraya. Çarşı da gel-
di. "Araştırın bakalım, soruşturmayı derinleştirin" dedi 
istinaf. Döndük yine bir iddianameyle. İlkinden farkı 
şu, biraz daha işin matematiğini kurmaya çalışmışlar. 
Avukatların söylediğini söyleyeyim, bu iddianame biraz 
daha zekice, illiyetlik kurmaya çalışmış. Şöyle, bir ana 
fikri var, şiddetle bir hükümeti kırmak için bir örgüt ge-
rekiyor değil mi? Örgütün yurt dışı ayağı Osman Kavala, 
Soros bilmem ne, kuran ben, diğer arkadaşlar yeni oldu, 
başta örgütü kuranlar bizler, şiddet kısmı da Çarşı'da. 
Çünkü Çarşı'nın davada bize hiçbir şey yok. Şahitler 
dinlenildi, araştırmalar yapıldı. Şiddete karşı insanlarız. 
Suç da şahsidir, orada taş atılmasını bana yoramazsın. 
"Çarşı ile birleştirin" dedi. Beş mahkeme görüldü. Beş 
mahkemenin de beşinde Çarşı bizden ayrılmak iste-
di. Taksim Dayanışması'ndan Can, ben ve Tayfun’uz. 
Diğer arkadaşlar Soros moros o taraftan hiç alakaları 
olmadan yargılanıyorlar. Tabii Gezi ile bağlantısı kuru-
luyor. Ama Çarşı istemedi bizle yargılanmak. Beş mah-
kemede bu reddedildi. Bundan önceki mahkemede ne 
olduğunu anlamadık, ne biz ne avukatlar. Birden bire 
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Çarşı ayrıldı, Can Dündar'lar tefrik edildi. Hepimiz ne 
oluyor dedik? Anlaşılan o ki, yine bir yerden emir gel-
di. O arada Bekir Bozdağ geldi. Avrupa Konseyi artık 
Türkiye’yi çıkarma noktasına geldi Kavala yüzünden. 
Kavala’yı içerde tutmak için casusluk davası çöktü. Ka-
vala’yı nereden tutacak? 1+1+6 nereden çıktı diyorsun 
ya onu anlatıyorum. Yine döndü Gezi'ye. Bu daha ince-
likli hazırlanmış mütalaada savcı diyor ki Osman Kava-
la dışarıdan emirleri almış, zaten onlar Gezi kalkışması 
diyorlar, Ortadoğu’daki Arap Baharı'nın Türkiye parça-
sıymış, bu zaten önceden planlanmışmış. O ağaçları ta-
şıtacaklarmış zaten, biz bunu bahane etmişiz ve ulusla-
rarası Türkiye’yi çökertme planını yürürlüğe koymuşuz. 
Yürürlüğe koymamız için tarihi bilmemiz lazım. İBB’nin 
Taksim’i yayalaştırma projesini kabul etmesi, Tayyip 
Erdoğan’ın bunları yapması planın içinde miydi? Biz ne 
bilelim gecenin bir yarısı gelip yapacaklarınızı. Bu arada 
yurtdışı bağlantıları için Osman Kavala memur edilmiş, 
ben de bütün bunları kurmaya, Osman Kavala’nın tali-
matları ve emirleri doğrultusunda yapmışım, milyonlar-
ca insan ne yaptıysak emirleri ondan almışız. Onları da 
ben örgütlemişim. Peki ben Osman Kavala’yla nerede 
görüşmüşüm.

O yok.

Yok. Osman Kavala’yı ben 96’dan beri görmedim. Gör-
mediğimi bırak, yolda bile karşılaşmadım. Bir tek 99 
depreminden sonra, onlar yardımlar yapıyorlardı dep-
reme. Sokakta görmedim adamı.

Peki nasıl olmuş?

Mine Özerdem var, İstanbul’dan tanırım. O zaman 
S.O.S. diye bir şey var, Tarlabaşı yıkımlarında hep bera-
ber çalışıyorduk. O dönemler Mine Özerdemler pankart 
yapacak Tarlabaşı’nda, ben de mimarlar odası görevli-
siyim, konuştuk, konuşurum yani. 8 kere konuşmuşuz 
telefonda. İşte ben de o 8 telefonda Osman Kavala’dan 
talimatları almışım. İddiaları bu, diğerleri de bize ya-
taklık etmiş. Bir böbürleniyorum, dünyada hangi halk 
ayaklanması hangi devrim 5 telefonla yapılır? Arkadaş-
lar bana iyi bakın. Bir de benim suçum habire devrim 
demek. Devrim yapacağız demişim, her konuşmamda 
devrim demişim. 

Yanlış bilmiyorsam, bu tapelere ilişkin ses kayıtlarını 
dinleyemediniz ama Cuma günü karar verilecek.

Bu tapelerle ilgili başından beri, ilk mahkemeden beri 
ses kayıtlarını istiyoruz. Bir kayboldu dendi, bir orada 
dendi hala daha ortaya çıkmadı. Mahkeme de çok tuhaf 
bir ara karar aldı, biz bu tapeleri dublaj gibi okuyacağız 
sesi tape yapacağız. Biz dedik ki çıldırdınız mı böyle bir 
şey olur mu? Bu kararından rücu etti mahkeme. Ve hala 
ses kayıtları ortada yok. Soruşturmanın derinleştirme 
talebini reddetti mahkeme.

Bir an önce karara varmak istediklerini mi anlamalı-
yız?

İstinafın istediğini de yapmadı bu mahkeme, karara gi-
diyor. Bu çok ilginç bir şey.

Son olarak, tüm bu yaşananlar karşısında Cuma günü 
nasıl bir savunma yapacaksınız?

Neyi savunacağım? Gezi savunulmaz ki... Ben çok me-
rak ediyorum onlar ne diyecekler? Cuma günü merak 
ettiğim tek şey mahkemenin ne yapacağıdır. Bir mimar 
olarak böyle bir saçma sapanlıktan nereye varacaklarını 
merak ediyorum. Dizi izler gibi, nasıl bir finalle bağlaya-
caklar bunu? Neyi savunacağım, Gezi'nin savunulmaya 
ihtiyacı mı var? Ayıptır, haddime düşmez. Benim için en 
büyük onurdur. Ben ve arkadaşlarım adına da söylüyo-
rum. Gezi yargılanamaz, gezi kirletilemez. Bize düşen, 
hepimize düşen; bu yeni bir tarih inşasına karşı, bu çok 
yanlış ve korkunç bir şey, bundan sonra ömrüm oldukça 
nerede olursam olayım Gezi'nin ve hepimizin bu şanlı 
tarihine sahip çıkmaktır. Bize düşen odur. Suç mu işle-
dik de savunma yapacağız.
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Gezi Davası'nda, aralarında Yönetim Ku-
rulu Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plan-
cıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin eski 
başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar 
Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın 
da bulunduğu arkadaşlarımız hakkında 
verilen mahkumiyet kararına ilişkin TM-
MOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz tarafından basın açıklaması yapıl-
dı:

Adaletin kara gününü yaşıyoruz! Ülke tarihi-
mizin en görkemli, en yaratıcı, en gurur verici 
halk hareketi olan Gezi Direnişi’nin parçası olan 
arkadaşlarımız uydurma deliller ve asılsız suç-
lamalarla yargılandıkları dava sonucunda hapis 
cezasına mahkum edilerek tutuklandılar.

Bu kararın hukukla ve adaletle açıklanabilir hiç-
bir yanı bulunmamaktadır.Gezi Davası en ba-
şından itibaren siyasi iktidarın politik ihtiyaçları 
uyarınca dizayn edilmiş, kararı da iktidarın iste-
diği biçimde verilmiştir.

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz 
Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstan-
bul Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman 
ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can 
Atalay’ın da bulunduğu yargılanan arkadaşları-
mız hukuki gerekçelerle değil, politik hesaplarla 
cezalandırılmışlardır.

Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onur-
lu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Direnişi Dava-
sında yargılanan tüm arkadaşlarımız da bizim 
yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdır.

KİMSE DOKUNAMAZ
SUÇSUZLUĞUMUZA

TMMOB
Türk Mühendis ve   Mimar Odaları Birliği

Basın Açıklaması
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İktidar dayatmasıyla, kurgu iddianamelere da-
yanarak verilen bu mahkeme kararı Gezi’nin 
tertemiz direnişini lekeleyemeyecektir.

Bu kararı kabul etmiyoruz!

Gezi Direnişinin arkasında dimdik durduğumuz 
gibi, Gezi Davasında yargılanan ve ceza alan 
arkadaşlarımızın da yanında dimdik durmaya 
devam edeceğiz.

Halkı hedef alan, toplumsal muhalefeti sindir-
meye yönelik bu karar, gelecekte hem iktidar 
sahiplerinin hem de bu kararın altında imzası 
bulunanların üzerinde bir utanç vesikası olarak 
kalacaktır.

Gezi’nin o görkemli haziran günlerinden öğren-
diğimiz en büyük ders, birbirimizin elinden tut-
manın, birbirimize sahip çıkmanın bizi ne kadar 
güçlü kıldığıydı.

Bundan sonra da birbirimize sahip çıkmaya, 
arkadaşlarımız, ağaçlarımızı, ormanlarımızı, şe-
hirlerimizi korumaya devam edeceğiz.

Çünkü biz Gezi’yiz, çünkü biz Halkız!

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TMMOB
Türk Mühendis ve   Mimar Odaları Birliği

Basın Açıklaması
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26 Mayıs Perşembe günü Kocatepe Kültür Merkezinde 
başlayan TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu, 29 Mayıs 
Pazar günü yapılan seçimler ile son buldu. Seçimlerde 
TMMOB Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek 
Onur Kurulu üyeleri belirlendi. Tek liste ile girilen se-
çimlerde Devrimci, Demokrat, Yurtsever, İlerici, Çağdaş 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları’nın desteklediği Mavi 
Liste adaylarının tamamı seçildi.

Yönetim Kurulu seçimlerinde en yüksek oyu Gezi Da-
vası dolayısı ile cezaevinde bulunan Mimarlar Odası 
adayı Mücella Yapıcı aldı. TMMOB 47. Dönem Yönetim 
Kurulu’na Hülya Küçükaras, Cevahir Efe Akçelik, Şükrü 
Akçadağ, Ekrem Poyraz, Mustafa Zorlu, Feramuz Aşkın, 
Yusuf Songül, Turğay Erkan, Müveddet Hanze Gürkaş, 
Selçuk Uluata, Murat Fırat, Ömer Ersin Gırbalar, Onur 
Gökulu, Hüsnü Meydan, Emin Koramaz, Utkan Güneş, 
Adnan Deniz Özdemir, A. Mücella Yapıcı, Yılmaz Ça-
tal, Yüksel Kurt, Ayşegül Oruçkaptan, Orhan Sarıaltun, 
Esen Leyla İmren, Özden Güngör seçildi.

Yeni dönemin ilk toplantısı ise 4 Haziran 2022 tarihinde 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Toplantı Salonun-
da gerçekleştirilerek Yönetim Kurulu görev dağılımını 
yapıldı. Emin Koramaz oy birliği ile yeniden TMMOB Yö-
netim Kurulu başkanı seçildi.

Yapılan oylama sonucunda ayrıca Selçuk Uluata TM-
MOB 2. Başkanı, Ekrem Poyraz da Sayman üye olarak 
seçildi. Yürütme Kurulu üyeliklerine ise  Hüsnü Meydan, 
Hülya Küçükaras, Feramuz Aşkın, Hanze Gürkaş, Orhan 
Sarıaltun, Özden Güngör seçildi.

TMMOB 47. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısının 
tamamlanmasının ardından Yönetim Kurulu üyeleri Mi-
marlar Odası Genel Merkezi önünde devam eden Ada-
let Nöbetini ziyaret ederek dayanışma duygularını ifade 
ettiler. Burada Yönetim Kurulu adına söz alan Emin Ko-
ramaz, Gezi Davası'ndan verilen yargı kararının hukuka 
dayanmadığının altını çizerek, tüm tutukluların derhal 
serbest bırakılmasını istedi.

Emin Koramaz ayrıca tutuklu bulunduğu için Yönetim 
Kurulu toplantısına katılamayan Mücella Yapıcı şahsın-
da Gezi tutukluları için TMMOB Yönetim Kurulu top-
lantısında alınan dayanışma ve mücadele kararını da 
kamuoyu ile paylaştı. Genel Kurulda gerçekleştirilen se-
çimler sonucunda Denetleme Kurulu’na İlter Çelik, Öz-
gür Topçu, Nadir Avşaroğlu, M. Zeki Barutçu ve Halil 
İbrahim Yiğit seçilirken, Yüksek Onur Kurulu’na ise Bat-
tal Kılıç, Abdullah Bakır, Sadık Kınalı, Ayşe Işık Ezer ve 
Şihat Şengal seçildi.

TMMOB 47. GENEL KURULU

TMMOB Genel Kurulu Genel Kurul
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TMMOB 47. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ 

KARANLIĞA KARŞI BİLİM VE TEKNİK İLE
MÜCADELE ZAMANI

GEZİYE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE
SAHİP ÇIKIYORUZ!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 26–29 Mayıs 
2022 tarihlerinde 24 bağlı Odası ve 650 bin mühen-
dis, mimar, şehir plancısı üyesini temsilen TMMOB 47. 
Olağan Genel Kurulu olarak Ankara’da toplanmıştır. 
Birliğimizin 46. Dönemi dünyada ve ülkemizde etkili 
olan Covid-19 Salgını nedeniyle ertelenmiş dönem ola-
rak sadece 10 aylık süreyi kapsamış olmasına rağmen 
bu süre zarfında yürüttüğümüz çalışmalar, demokratik 
geleneğimize ve odalarımızın genel kurullarında ortaya 
çıkan iradeye sahip çıkma doğrultusunda gerçekleşti-
rilmiştir.

Covid-19 salgını, ABD’nin Çin’e yönelik ticaret savaş-
ları, emperyalizmin NATO’yu parlatma-genişletme, 
Rusya’yı kuşatma, Çin’in yükselişini engelleme çabaları, 
Rusya-Ukrayna savaşı, kapsamlı ambargo ve yaptırım-
lar, nükleer füzeler dahil silahlanmanın artan boyutları 
ve dünya çapında tedarik-ticaret-emek ve finans zincir-
lerinde yaşanan kırılmalar, etkileri önümüzdeki dönem-
de yoğunlaşarak sürecek olan önemli gelişmelerdir. 
Bu gelişmeler dünya ekonomisi ve siyasetinin gelecek 
perspektiflerini etkileyecek boyutlardadır. ABD’nin ba-
şını çektiği tek kutuplu yeni dünya düzeni dönemi ka-
panmıştır, artık iki kutuplu/veya çok kutuplu bir dünya 
vardır ve uluslararası ticarette ABD doları hakimiyetinin 
geleceği sarsıntıdadır. Küreselleşmenin sonu, yeni bir 
dünya düzeni ve kurumları, uluslararası ticarette yeni 
para birimi/veya birimleri gibi konular epeydir tartışıl-
maktadır. Ukrayna savaşı, çeşitli yönleriyle gördüğü-
müz üzere bu süreci hızlandırmıştır. Bu genel dünya 
durumu, halklar açısından sosyal hak kayıpları, işsiz-
lik, yoksullaşma, açlık, toplumsal parçalanma, mülteci 
akınları, insanlık dışı yaşam koşulları, kitlesel ölümler 
ve halklar arasında kuşaklar boyunca sürecek düşman-
lıklara yol açıyor. Ancak bu olumsuzluklar geniş kitleler 
tarafından sorgulanıyor ve başka bir dünya özleminin 
yayılmasına da yol açıyor. Mevcut dünya durumu, halk-
çı, kamucu/toplumcu, sömürüsüz, savaşsız, barışçı se-
çeneği halkların önüne koymaktadır. Genel kurulumuz 
bu tek doğru insani alternatifin yanındadır.

Ülkemiz ekonomiden siyasete, dış politikadan hukuka, 
çevreden sağlığa kadar her alanda yaşanan büyük bir 
kriz içerisindedir. Yargıdan bürokrasiye, güvenliğe ka-
dar devlet işleyişinin her aşaması iktidarın ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden dizayn edilmektedir.

Uzun yıllardır devam eden ekonomik krizin toplumsal 
etkilerinin en üst düzeye çıktığı bir dönem yaşanmakta-
dır. Hayat pahalılığı, işsizlik, yokluk ve yoksulluk bütün 
toplum kesimlerinin yaşamını tehdit eder hale gelmiştir. 
Artan kiralar, kontrol altına alınamayan fiyatlar, temel 
tüketim maddelerinde yaşanan kıtlık, düşen alım gücü, 
açlık sınırının altına düşen ücretler nedeniyle toplumun 
farklı kesimleri tepkilerini ortaya koymuştur. Üniversite 
öğrencilerinden sağlık çalışanlarına, kamu emekçilerin-
den işçilere, esnaftan çiftçilere ve emeklilere kadar pek 
çok kesim “geçinemiyoruz” diyerek öfkelerini sokaklara 
taşımıştır.

Temel gıda ürünleri erişilemez fiyatlara yükselmiş du-
rumdadır. Milyonlarca yoksul, ucuz ekmek alabilmek 
için saatlerce kuyruklarda beklemek zorunda kalmakta-
dır. Artan tarımsal girdi maliyetleri, nakliye bedelleri ve 
aracı karları nedeniyle mevsim sebzeleri bile alınamaz 
hale gelmiştir. İnsanlar ev kirası, ulaşım masrafları ve 
faturalar nedeniyle ay sonunu getiremez olmuştur. Mil-
yonlarca kişi geçimini sağlayabilmek için borç batağına 
sürüklenerek adeta bankalar için çalışır hale gelmiştir. 
İktidar sahipleri, kendilerini ve çevrelerini zenginleştir-
mek için ülkemizin bütün zenginliklerini tüketmektedir-
ler.. Özelleştirmeler, devlet ihaleleri ve ödeme garantili 
projeler eliyle bir avuç iktidar yandaşının servetine ser-
vet katmıştır. Enerjiden tarıma, madenlerden sanayiye 
kadar her alanda paha biçilmez tesislerimiz halkın elin-
den birer birer koparılmıştır. Tek adam rejimi, yoksullu-
ğu halkın yaşam tarzı haline getirmiştir.

Yaşanan bu kriz mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
hayatlarını da olumsuz etkilemiştir. Başta yeni mezun 
ve işsiz meslektaşlarımız olmak üzere, kamuda ve özel 
sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir plan-
lama hizmetlerini yapan meslektaşlarımız giderek artan 
zorluklarla baş etmeye çalışmaktadır.

Kamuda çeşitli statülerde çalışan meslektaşlarımızın 
ekonomik ve sosyal koşulları gerilemiş durumdadır. 
Sistematik biçimde daraltılan iş alanlarımız nedeniy-
le yıllardır kamuda mühendis, mimar ve şehir plancısı 
ataması yapılmamaktadır. Özel sektörde çalışan mes-
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lektaşlarımızın çalışma koşulları ise kriz derinleştikçe 
daha da zorlaşmaktadır. İşsizlik tehlikesi, düşük ücretler 
ve güvencesiz çalışma ücretli çalışan meslektaşlarımı-
zın ortak kaderi haline gelmiştir. Emekli meslektaşları-
mızın emeklilik statüsü, esnek kuralsız güvencesiz hale 
getirilmiştir. Devlet destekli ekonomik güvencesi sağ-
lık ve sosyal hakları olan, sosyal risklere karşı koruyan 
emeklilik modeli değiştirilerek yerine bütün bu hakları 
yok sayan yaşlılıkta güvence olmayan bireysel emeklilik 
modeli ikame edilmiştir. Emekli olmak geç ve güç hale 
getirilmiştir. TMMOB sosyal güvenlik sistemi ve emek-
lilerimizin sorunlarının tespiti çözümü için gerekli çalış-
malara devam edecektir.

Birçok genç meslektaşımız, mesleki, ekonomik ve sos-
yal tatminsizlik nedeniyle geleceğini yurt dışında ara-
maktadır. Yaşadığımız sorunlar, ülkemizde emeğiyle 
geçinen tüm kesimlerin yaşadığı sorunların bir parçası-
dır. Bu sorunların sebebi mevcut siyasi iktidar ve onun 
20 yıldır uyguladığı ekonomik-sosyal politikalardır. Bu 
siyasi anlayışın meslektaşlarımızın ve ülkemizin yaşadı-
ğı sorunlara çözüm bulması mümkün değildir.

Bugün elimizde her alanda harabeye dönmüş bir eko-
nomi ve her alanda çürümüş bir devlet yapısından baş-
ka bir şey kalmamıştır.

46. Çalışma dönemimiz, neoliberal yağma politikalarına 
karşı kamusal değerleri, ekonomik krize karşı mesleki ve 
özlük haklarımızı, dinci gericiliğe karşı aydınlanma de-
ğerlerini ve laikliği savunmakla geçmiştir. Yaşadığımız 
tüm baskılara rağmen demokrasiye, özgürlüklere, ba-
ğımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımız-
dan asla taviz vermedik.

Eğitim, ülkemizin geleceğinin şekillendirilmesinde en 
önemli konudur. Sosyal devlet anlayışının gerilemesi, 
eğitimin ticarileştirilmesi, niteliksizleştirilmesi, cemaat-
lerin ve gericiliğin eğitime müdahaleleri ülkemizin gele-
ceğini tehdit etmektedir.

Toplumsal aydınlanmanın öncüsü olan üniversitelerin, 
1980 faşist darbesi ile başlatılan zapturapt altına alın-
ma projesi, AKP iktidarı ile en üst seviyeye ulaşmıştır. 
Ülkemizin tüm üniversiteleri, kayyum rektörler ile bilim-
den uzaklaşmakta; niteliksiz ve biat eden kuşaklar ye-
tiştirilmesinin koşulları hazırlanmaktadır.
Genel Kurulumuz, mühendislik, mimarlık ve şehir plan-
cılık eğitiminin kaynağı olan ilk ve orta öğretimde; eği-

timin demokratik, laik, bilimsel içerikte ve anadilde bir 
eğitim sistemini savunur. TMMOB, hem çocuklarımızın 
aydınlık geleceği, hem de gelecekteki meslektaşlarımı-
zın alması gereken nitelikli ve parasız eğitim için müca-
dele etmekten geri durmayacaktır.

Cumhuriyet tarihinin tüm kamusal yatırımları ve kurum-
ları farklı yöntemlerle özelleştirilmiştir. Özelleştirmeler 
sonucunda çalışanlar, üreticiler ve toplum büyük kayıp-
lar yaşarken, sermaye sahipleri servetlerine servet kat-
mışlardır. Ülkemizin kamusal birikimi ve zenginliği olan 
kamu kurum ve kuruluşlar halka ait olmaktan çıkarılmış, 
bir kısmı ise Varlık Fonuna devredilerek sürekli zarar 
eden, denetimsiz yapılar haline getirilmişlerdir.

Günümüz dünyasında elektrik enerjisi tüm toplum açı-
sından vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Toplumun yeniden 
üretimi için gerekli olan tüm temel ihtiyaçlar gibi elekt-
riğin üretimi, iletimi ve dağıtımı da merkezi bir plan ve 
kamusal bir anlayışla her türden rant ilişkisinden arındı-
rılmış, kesintisiz, kaliteli ve erişilebilir olarak halka sunul-
malıdır. Ne var ki sermayenin çıkarlarının toplumsal ihti-
yaçların önünde gören neoliberalizm, diğer tüm kamusal 
hizmet ve sektörlerin olduğu gibi, elektrik üretim-iletim 
ve dağıtımının özelleştirilerek ticarileştirilmesini dayat-
maktadır. Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına öncelik verilmeli, kaynak potansiyelimiz 
gerçekçi yaklaşımlarla ortaya konulmalıdır. Özellikle 
doğalgaz, ithal kömür ve nükleer gibi ülke kaynaklarını 
özel sermayeye ve dışa aktaran mevcut politikalardan 
vazgeçilmelidir.

Bizden çalınanların geri alınması için tereddütsüz bir 
şekilde yeniden kamulaştırma adımları hızla atılmalıdır. 
Bu yağma düzenine karşı toplumun ortak çıkarı için, 
planlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için, yeni 
yatırımların yapılarak istihdamın artırılması için acilen 
sektör temelli yeni ve güçlü kamu işletmeleri kurulmak 
zorundadır. Bunun için kamusal fayda ve demokratik 
yönetim ve denetim anlayışı ekseninde oluşturulacak 
kamusal kurum ve kuruluşlara ihtiyacımız vardır.

Doğa ile uyumsuz ve plansız kentleşme, sanayi, enerji 
vb. politikalar sonucu yok edilen doğal yaşam alanları ve 
bozulan ekosistemler sağlık sorunları, gıda krizi gibi so-
runların doğmasına neden olmuştur. Tarım sektörümüz 
yıllardır uygulanan yanlış ve özelleştirmeci tarım politi-
kaları nedeniyle çöküş içindedir. Yaşanan krizden kurtu-
labilmek için ithalat kolaycılığına dayalı neoliberal eko-
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nomi politikaları yerine üretim ekonomisini, sermayenin 
öncelikleri yerine kamusal çıkarları, gündelik politikalar 
yerine tarımda planlı kalkınmayı, gıda egemenliğini ve 
güvenliğini hedefleyen anlayış bir an önce benimsen-
meli, tarım sektörüne yönelik yapısal sorunları gideren 
tarımsal planlamalar acil olarak gündeme alınmalıdır.

Ormanlarımız, madenlerimiz, denizlerimiz, derelerimiz, 
limanlarımız, mera ve tarım alanlarımız, tarihi mekân-
larımız yandaş şirketlere ve uluslararası tekellere peş-
keş çekilmektedir. Kaz Dağlarından Fatsa’ya, Ceratte-
pe’den Kuzey Ormanlarına, Hasankeyf’ten Allianoi’ye, 
Dipsiz Göl’den Kapadokya’ya, Manisa Kula-Salihli Je-
oparkı’ndan İzmir Çeşmeye ve Munzur Gözeleri’nden 
Salda Gölü’ne kadar yaşam alanları, denizler, dereler, 
kıyılar, ormanlar, meralar, yaban hayatı, biyolojik, jeolo-
jik ve ekolojik çeşitlilik, doğal, tarihsel ve kültürel miras 
sermayenin dizginsiz talanına açılmıştır.

Yapılması halinde İstanbul, Trakya, Karadeniz ve Mar-
mara Denizi’ne yönelik tahribatı felaket düzeyinde 
olacak olan Kanal İstanbul projesinin takipçisi olmaya 
devam edeceğiz. Birliğimiz ve Odalarımız tarafından 
açılan davaların seyri, hukuk sürecinin iktidarın güdü-
münde sahte bir oyuna dönüştüğünü göstermeye yet-
mektedir.

Ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşanan ve afete dönüşen 
doğa olaylarının yarattığı yıkım ve can kayıpları giderek 
artmaktadır. Yaşadığımız son sel felaketlerinin temel 
nedenleri, iklim değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı 
doğa tahribatları, yanlış su politikaları, HES’ler, plansız 
ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı ile merkezi ve yerel 
yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesidir. 
Yanlış su yönetimi ve HES politikaları sonlandırılmalıdır. 
Dere yatakları acilen bilim ve tekniğin kurallarına uygun 
olarak rehabilite edilmeli, bu alanlar üzerindeki mevcut 
yapılar kaldırılmalı, tekrar yapılaşmaya açılmaması için 
anayasal korumaya alınmalıdır.

OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz bir şekilde, hak-
larında herhangi bir soruşturma dahi yürütülmeden ih-
raç edilen kamu çalışanlarına yönelik gösterilen insanlık 
dışı tavır hala sürmektedir. Davalar hukuktan uzak ka-
rarlar ile uzatılmakta ya da sonlandırılmaktadır. Bu zul-
me biran önce son verip KHK’lar ile ihraç edilen mes-
lektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine 
iade edilmelidir.

Genel Kurulumuz, Kürt sorununda oyalamacı, tasfiyeci 
ve faşizan savaş politikalarını reddetmekte ve halk ol-
maktan kaynaklı doğal hakları için direnen Kürt halkının 
yanında yer almaktadır. İnkârcı, asimilasyoncu, güven-
likçi politikalar yerine aynı coğrafyada yaşayan halkla-
rın eşit ve özgür biçimde bir arada yaşama koşullarının 
oluşturulması, çatışmalı sürecin barış sürecine evrilme-
si konusunda Genel Kurulumuz açık bir şekilde taraftır. 
Kürt halkının sosyal, siyasal, kültürel hakları, talepleri 
demokrasi ve insan hakları kapsamında değerlendiril-
mesi gerekirken, çözümsüzlük üreten baskı, şiddet ve 
güvenlik eksenli politikaların uygulanması çatışmalı or-
tamın devam etmesine neden olmaktadır. Bugün Ku-
zey Irak’ta askeri operasyonlar sürdürülürken, AKP’nin 
ülkeyi savaş ortamında seçime götürme amacıyla Suri-
ye’de yapmaya niyetlendiği yeni operasyon, ülkemizde 
ve bölgede barış umutlarını yok ederken, çözümsüzlü-
ğün daha da derinleşmesine yol açacaktır.

İktidarın politikalarına muhalefet eden tüm kesimler 
haksız, hukuksuz bir şekilde cezaevlerine atılmaktadır. 
Cezaevlerinde hukuk dışı, antidemokratik uygulama-
lar artmakta, bu uygulamalara karşı gelişen tepkiler de 
yetkililer tarafından görmezden gelinmektedir.

Türkiye tarihinde hiçbir dönemde kadına yönelik şiddet 
bu denli yaygınlaşmamış, alenileşmemiş ve cezasız bı-
rakılmamıştır. Devlet kurumlarında ve gündelik yaşam-
da empoze edilen gerici anlayış, kadınların toplumsal 
ve mesleki hayata katılımını engellemektedir. Kadın-
lar erkeğe, işsizliğe, yok sayılmaya ve ev içi sömürüye 
mahkum edilmektedir. Kadın mücadelesinin önemli bir 
kazanımı olan İstanbul Sözleşmesinden çekilinmesi ile 
kadına yönelik şiddetin cezasızlığının önü açılmıştır. Ai-
lede, eğitimde, çalışma yaşamında; kısaca bütün top-
lumsal yaşamda açıkça görülebilen olumsuzluklar, AKP 
iktidarında artmıştır.

Kadın meslektaşlarımızın çalışma ortamlarında yaşa-
dıkları zorluklar, karşılaştıkları şiddet, cinsiyet eşitsizliği 
ve yıldırma politikalarının son bulması için daha etkin 
mücadele edilmesi gerekliliği önümüzde bir görev ola-
rak bulunmaktadır. Birliğimiz kadına yönelik şiddete ve 
cinayetlere, yok saymaya, değersizleştirmeye, her tür-
lü toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve nefret söylemine 
karşı adalet, eşitlik ve özgürlük için mücadele etmeyi 
sürdürecek, İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye karar-
lılıkla devam edecektir.

TMMOB Genel Kurulu Sonuç
Bildirgesi
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Türkiye’nin en yakıcı sorunlarından birisi de mülteci kri-
zidir. Krizin kaynağı olan emperyalizmin savaş politika-
ları ve onun sesi olan ABD-AB, Batı sınırlarına duvarlar 
örerek ya da Türkiye gibi kimi ülkeleri tampon ülke hali-
ne getirerek kendisini bu krizin uzağında tutmaya çalış-
maktadır. Afganistan’dan Suriye’ye varan emperyalist 
müdahale süreçlerinden bağımsız bir mülteci krizi tar-
tışılamaz. Türkiye’de mülteci krizinin kaynağında AKP 
iktidarının Suriye iç savaşında emperyalizmin dümen 
suyunda izlediği cihatçı iç savaş siyaseti vardır. Türki-
ye ekonomisindeki derin krizle birlikte işsizliğin ve yok-
sulluğun yaygınlaşması da yabancı uyrukluların günah 
keçisi ilan edilmesinin koşullarını yaratmaktadır. Bu da 
aslında iktidarın sorumlu olduğu gerçekliliğinin dışında 
bir sebep arayışı algısı doğurarak ile sürecin yanlış ana-
lizine sebep olmaktadır. İnsani düzeyde tüm halkların 
sorunlarına sahip çıkan, emekçiler arasında düşmanlık 
yaratmak yerine tepkileri sorumlu olan emperyalizme 
ve onun temsilcisi iktidara yönelten bir çizginin mülteci 
krizinde de geliştirilmesine büyük ihtiyaç vardır.

Çarpık ekonomik yapı, sermaye kesiminin kasalarını 
doldururken halkımıza emek sömürüsü, iş cinayetleri, 
gelir adaletsizliği dayatılmaktadır. Soma’dan Ermenek’e 
kadar yaşadığımız iş cinayetleri sonucu işçi mezarlığı-
na dönüşmüş ülkemizde koşullar daha da kötüleşmiş-
tir. İşçi sağlığını ve iş güvenliğini maliyet olarak gören 
kapitalizmin sömürü sistemi günlük hayatımızı teslim 
almıştır. Çalışma hayatını belirleyen politikalar, kanunlar 
ve ilgili mevzuat, uygulamalar kökten değişmelidir. Bir-
liğimiz, üreten, sanayileşen, iş cinayetlerinin engellendi-
ği, işsizliğin olmadığı, iş güvenliği mevzuatının sermaye 
tarafından değil, emekçinin ve aynı zamanda kamunun 
güvenliği ve sağlığını gözeten bilimsel-teknik yaklaşım-
ların belirlediği bir ülke için mücadele etmektedir.

Siyasi iktidar tarafından seçim süreci öncesinde top-
lumsal muhalefetin tüm unsurlarıyla sindirilmesi amaç-
lamaktadır. Bu kapsamda "sosyal medyaya sansür ya-
sası" olarak bilinen kanun teklifi meclisin gündemine 
getirilmiştir. Birliğimiz, halkın haber alma ve ifade öz-
gürlüğü çerçevesinde; açık, özgür, sansürsüz, hızlı ve 
güvenli İnternet’in kamusal hizmet çerçevesinde bir 
yurttaş hakkı olmasını sağlama, iletişim kurma, bilgi 
paylaşma ve bilgiye ulaşma özgürlüğü önündeki tüm 
engellerin kaldırılması için tüm bileşenleriyle mücadele 
etme inancı ve kararlılığındadır.

İtirazlarını ve taleplerini yükseltmek için sokağa çıkan 
tüm kesimler sınırsız ve orantısız bir polis şiddetiyle 
bastırılmaktadır. Son örneğini Gezi Davası’nda gördü-
ğümüz gibi mahkemeler iktidar sopası olarak görev ya-
pıp, iktidar politikaları doğrultusunda kararlar vermek-
tedir.

Adaletin karanlık çağını yaşıyoruz!

Gezi Direnişi ve Canan Kaftancıoğlu davalarında birbiri 
ardına verilen mahkumiyet kararları iktidarın toplumsal 
muhalefete gözdağı verme çabasının göstergesidir.

Ülke tarihimizin en görkemli, en yaratıcı, en gurur verici 
halk hareketi olan Gezi Direnişi’nin parçası olan arka-
daşlarımız uydurma deliller ve asılsız suçlamalarla yar-
gılandıkları dava sonucunda hapis cezasına mahkum 
edilerek tutuklandılar. Gezi Davası’nda mahkum edilen 
arkadaşlarımızın nezdinde siyasi iktidarın cezalandır-
mak istediği tüm Gezi Direnişi ve o direnişin parçası 
olmuş milyonlarca kişidir. Çünkü Gezi Direnişi, AKP’nin 
20 yılda yarattığı çürümüş, köhne düzenin tam karşısın-
da yer alan aydınlık bir Türkiye geleceğinin temsilcisidir.

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella 
Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin 
eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın 
Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu yargılanan 
arkadaşlarımız hukuki gerekçelerle değil, politik hesap-
larla cezalandırılmışlardır. Gezi Direnişi nasıl ki bu ülke-
nin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Dire-
nişi Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız da bizim 
yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdır.

TMMOB Genel Kurulu Sonuç
Bildirgesi

Fotoğraf: F. Kemal ÖZOĞUZ
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İktidar dayatmasıyla, kurgu iddianamelere dayanarak 
verilen bu mahkeme kararı Gezi’nin tertemiz direnişi-
ni lekeleyemeyecektir. Bu kararı kabul etmiyoruz! Gezi 
Direnişinin arkasında dimdik durduğumuz gibi, Gezi 
Davasında yargılanan ve ceza alan arkadaşlarımızın da 
yanında dimdik durmaya devam edeceğiz!

Halkı hedef alan, toplumsal muhalefeti sindirmeye yö-
nelik bu karar, gelecekte hem iktidar sahiplerinin hem 
de bu kararın altında imzası bulunanların üzerinde bir 
utanç vesikası olarak kalacak ve örgütümüz bu hukuk-
suzlukların sorumlularının yargılanması için gerekli mü-
cadeleyi verecektir.

TMMOB 47.Olağan Genel Kurulu delegeleri olarak biz, 
mühendis, mimar ve şehir plancıları TMMOB örgütlü-
lüğü altında; meslek uygulama alanlarımız ile ilgili poli-
tikaların, ülkemiz ve halkımızın çıkarları doğrultusunda 
şekillenmesi için çaba harcamaktayız.

Almış olduğumuz bilimsel teknik eğitim ve mesleki so-
rumluluklarımızın gereği olarak, yurdumuzu, insani de-
ğerleri, kentlerimizi, kırlarımızı, bilim ve sanayi alt ya-
pımızı, doğal ve kültürel varlıklarımızı sahipleniyoruz. 
Daha fazla kar ve rant uğruna ülke kaynaklarının talan 
ve tahrip edilmesine karşı çıkıyoruz. Üreterek gelişen, 
paylaşarak büyüyen bir ülke istiyoruz.

Yüreği emekten ve halktan yana atan tüm demokratik 
güçlerle dayanışma içindeyiz. Emeğin, barışın, özgür-
lüklerin, çağdaş değerlerin, bilimin ve hakça bölüşümün 
egemen olduğu bir ülke için mücadele ediyoruz.

Genel Kurulumuz, “Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 
sorunlarının halkımızın ve ülkemizin sorunlarından ayrı 
olmadığının bilinciyle ;

Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiden, öz-
gürlükten, bağımsızlıktan, laiklikten, toplumculuktan ve 
barıştan yana politikalarımızdan taviz vermeyeceğiz!

Ülkemizi kasıp kavuran kriz koşullarında meslektaşla-
rımızın ekonomik, demokratik ve mesleki faydalarının 
geliştirilmesi için mücadele etmekten vazgeçmeyece-
ğiz!

Sanayileşen, üreten ve demokratikleşen bir Türkiye 
mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz!

Türkiye’nin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, Ge-
zi’ye, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacağız!

Gezi direnişinde kaybettiklerimizi saygıyla anıyor, mü-
cadelelerini sürdürerek onurlu duruşlarından vazgeç-
meyen ve tutsak edilen arkadaşlarımızı selamlıyoruz.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz! Yaşasın TMMOB Örgüt-
lülüğü!

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
47. OLAĞAN GENEL KURULU

(26–29 Mayıs 2022, Ankara)

TMMOB Genel Kurulu Sonuç
Bildirgesi
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26 Mayıs Perşembe günü sabahın erken saatinde Tak-
sim’de yolculuğumuza başlamak için otobüsümüzün 
yanında toplanmaya başladığımızda, aynı amacı taşı-
yan insanlarla tanışmanın heyecanı, merakı ve yolculu-
ğumuz hakkında endişelerim vardı. 

Amacımız, Marmara denizini kirleten noktalara uğraya-
rak oradaki yerel çevreciler ve yaşam savunucularıyla 
buluşmak, incelemelerde bulunmak ve kamuoyu için 
farkındalık yaratmaktı. Endişem ise 4 gün sürecek yol-
culukta yerel halk ve yerel de mücadele eden arkadaş-
larla  yeterli bir buluşma yapıp yapamayacağımız, yeter-
li ilgiyi yaratıp yaratamayacağımız endişesiydi. 

İklim Adalet Koalisyonunun alt çalışma  grubu olan Mar-
mara Yaşasın çalışma grubunun organize ettiği kervan 
yolculuğuna sonunda başlıyorduk.

Birinci gün, Ergene Havzası
Televizyon belgeselcilerle birlikte yaklaşık 20 kişiydik. 
Ve yolumuz ilk durağı Marmara Ereğlisi’nde, Marmara 
Ereğlisi Çevre Derneği gönüllüleri ile birlikte Kınıklı de-
resinin Sultanköy Plajı’nda denize döküldüğü yerdi. Çok 

güzel bir kumsalı ve çevresinde yazlık evler bulunan 
bölgede, sanayi tesislerinin atık sularıyla kirletilen Kınıklı 
deresinin, plajda önemli kirliliğe neden olduğu gözlendi. 
Yanımıza CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’de katıldı. 
Umut ediyorum gördüklerini, izlenimlerini mecliste pay-
laşır ve bir şeyler değiştirebilir. Bölgedeki diğer millet-
vekillerinin de bu duyarlılık içinde olmasını diliyorum.

Yolculuğumuz Ergene nehrinin en büyük kollarından 
olan Çorlu Çayına devam etti.  Benim yaklaşık  8 yıl önce 
gördüğüm dereden  akan kirli suyun Marmara denizi ile 
ilişkisini kurmak ve sürekli siyah ve kimyasal yüklü su-
yun Marmara denizine döküldüğünü kavramak bende 
dahil hepimizi sarstı.

Kapkara akan bir su ve kimyasal koku insanı oradan 
kaçırmaya çalışıyordu, görmemek, bilmemek istiyordu 
sanki insan. Bir de bu suyun o verimli ovalardaki top-
rağı suladığını düşünmek, oradan yetişen ürünlerimizin 
İstanbul ve ülkede soframıza geldiğini fark etmek çok 
rahatsız edici. Çevre halkının başta kanser ve cilt hasta-
lıklarının arttığını söylemesi de korkutucuydu. 

Bir Kervan Yolculuğu
 

B. Levent Akçasu
Elektronik Mühendisi

EKOLOJİ Bir Kervan
Yolculuğu
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Bu kirli ve zehirli sular Ege denizi ve Marmara Denizine dökülmesi bir facia elbette. Yetkili-
lerin bulduğu çözüm ise bu suları derin deşarj ile Marmara Denizine boşaltmak.  Bu suları, 
kirletici sanayi tesislerinde arıtılması ve geri kazandırılması yerine derin deşarj denilen komik 
çözümle denize boşaltılması ülkenin çevre politikasının ne durumda olduğunun göstergesi.  
Buradan ayrılıp Ergene nehrinin derin deşarj yapıldığı noktaya gittiğimizde şaşkına uğradık 
çünkü Devlet-Özel ortaklı bir şirket tarafından işletilen derin deşarj alanının olduğu bölgeye  
jandarma tümeni kurulmuştu,  otobüsten inemedik bile.  Fotoğraf çekmek yasak, duraklamak 
yasak. 

Yolda Marmara Yaşasın Grubu organizatörlerinden ve bu kervana büyük emek veren İlksen 
Dinçer Baş arkadaşımızın söz ve bestesini yaptığı şarkısını öğrenmeye çalıştık.  Bu konuda 
zorlanmadık desek yalan olur. Sözler çok güzel ama şarkıyı söylemek gerçekten çok zordu. 
Umarım bu şarkımız dilden dile yayılır ve Marmara Denizi sevdalılarının dilinden düşmez.

MARMARAM 
Feleğin tekerine, çomak sokma kararım var / Her şey ortada, katliam açıkta / Reddediyorum 
susmayı 
Karmaşık sözlere bulanmayı / Her şey ortada, katliam açıkta /Yapanın yanına, kalmayacak bu 
defa
Bu söz net, açık, temiz / Biz kimileri gibi değiliz
Marmaram, denizim /Gözümdeki tuz, sevincim / Suyuna bıraktığım nefesim / Pırıltım, mavim, 
kederim
Marmaram, denizim / Avcumdaki kum, kaderim / Suyuna bıraktığım nefesim / Pırıltım, mavim, 
kederim
Feleğin tekerine, çomak sokma / Kararım var ……

Biga’ya devam ederek Kara Biga’da geceledik. Biga’yı ilk defa görüyordum ve çok beğendim. 
Eskişehir’e benzettim, geniş caddeler, düzenli bir kent anlayışı. Kara Biga ise çok şirin bir sahil 
kasabasıydı.  Çok yorulmuştuk ve gece odalara erken çekilip hemen uykuya daldık. Ben iyi bir 
uyku çektim ama sabah öğrendiğim kadarıyla odadaki 2 arkadaşım benim horlama senfonimi 
dinlemişler.

EKOLOJİ Bir Kervan
Yolculuğu
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EKOLOJİ Bir Kervan
Yolculuğu

İkinci gün, Bandırma
Ertesi gün bölgedeki yaşam savunucuları ve bölge halkıyla buluşup balıkçıları ziyaret ettik. 
Balıkçılar, trol, gırgırlar ve elbette kirlilikten şikayetçiydi.  Marmara denizinde bir zamanlar 
yaşayan 120’e yakın balık türünden sadece bir kaç tür kaldığını, , suyun ekolojik dengesinin 
tamamen bozulduğundan bahsettiler. Bölgedeki kıyı balıkçılığı yok olmakta.  Bir balıkçı arka-
daşımızın yunus balıklarından da şikayet etmesini yadırgadım. Bende bu yaklaşım, yoksulluk 
ve işsizlik ortamında mağdurların,  diğer mağdur kesimleri suçlamasını çağrıştırdı.   Bu deni-
ze iyi baksaydık, kirleticilerden uzak tutsaydık yunuslarda, balıklarda, balıkçılarda  bir denge 
içinde yaşayıp giderlerdi şüphesiz. 

Bölgedeki termik santraller, hava ve suya sürekli kirletici atıklar atmakta ve bölge kirlenmiş 
vaziyette.  Biga’da, Alarko-Cengiz ortaklığı olan Cenal Elektrik A.Ş. Termik Santrali önün-
de Biga Ekoloji ve Yaşam Platformu ile Kazdağları Ekoloji, Kapıdağ Dayanışma Platformu, 
Bandırma Demokrasi Platformu tarafından pankart ve dövizler eşliğinde basın açıklaması  
okundu.  Yolumuz Bandırma’ya uzandı. Yolda bize Güney Marmara Dayanışması’da eşlik 
etti. Gönen çayını gördük ve içler acısıydı. Bu sularla yetişen ürünler sağlık riskleri taşıyor ve 
soframıza geliyor. 

Ardından Beyköy’e geçtik, köylülerin elinden alınan 1.sınıf tarım arazilerinde yapımına baş-
lanan Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) inşaatı görüntülendi. Balıkesir-Çanakkale 
çevre planlarına aykırı olarak yapımına başlanan bu OSB, Marmara Denizi kirliliğini ve bölge-
deki nüfus baskısını önemli oranda arttıracak, Kapıdağ ve Manyas Kuş Cennetindeki biyolojik 
çeşitliliği yok edecek, bölgenin sınırlı su kaynaklarını tüketecek, verimli tarımsal üretime dar-
be vuracak, sonuç olarak gıda arzındaki sorunlar artarak devam edecek. Kırk bin dönüm çok 
verimli arazi OSB için talan ediliyor. Beyköy’de köylüler ağlayarak anlattılar. Onlarca yıl sa-
hip oldukları, işledikleri topraklar, belki de ülkeni verimli tarım arazileri başka bir yer yokmuş 
gibi OSB için betona teslim ediliyordu. İsyan duygusu, üzüntü ve öfkeliydik hepimiz. Teselli 
bulacağımız tek nokta ise, bu projenin  kamuoyunda yer bulması özellikle sosyal medyada 
epey tepkinin olması. Gücümüz yeterse ve kamuoyunu daha da aydınlatırsak OSB yapımını  
durdurabiliriz diye düşündüm. 
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EKOLOJİ Bir Kervan
Yolculuğu

Kapıdağ yarımadasından geçerek bölgede Kapıdağ Dayanışma Platformu ile buluşarak çev-
redeki kirletici sanayi tesislerini görerek Kyzikos harabelerine yakın bölge ye geldik ve orada 
Kapıdağ Dayanışma Platformu bizi bilgilendirdi ve tekrar deprem riskine dikkat çekti. 
Çünkü Kyzikos kenti deprem sonucu yok olmuş. 

Bandırmaya varmıştık. Bandırma’yı da ilk defa görüyordum ve orayı da Biga gibi çok beğen-
dim. Bandırma meydanında geniş bir basın açıklaması yapıldı. Yerel örgütler ve halkın katılımı 
ile Bandırma meydanında hatırı sayılır bir kalabalık vardı. OSB yapılacak tarım arazini işleyen 
bir kadın arkadaşın ağlayarak arazisine sahip çıkmaya çalışması çok etkileyici geldi bana.  
Basın açıklaması sonucu yerel çevre örgütleri arasındaki gerginlik bu yolculuğun en olum-
suz yönünü oldu.  Genelleştirme yapmayayım ama dayanışma, beraber iş yapma konusunda 
hala eksikliklerimizin olduğu bir gerçek. Olayın içeriğine fazla girmeden bu konuyu atlayalım.  
Öğretmen evinde yemek yiyip foruma katıldık. Öğretmen evinde bir çok kişinin bizi merak 
etmeleri, sorular sorması ve bilgi isteyip destek vermek istemeleri beni sevindirdi. 
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EKOLOJİ Bir Kervan
Yolculuğu

Forumda Bandırma’dan katılanlar sorunları dile getirirken kervana katılan arkadaşlar da o 

yolculuk boyunca ki gözlemlerini aktardılar. Çıkışta bize Meşe Palamudu fidesi hediye edildi. 
Çok sevinmiştim ama şu anda balkonumda fide kurumuş vaziyette. Bakamamışım, çok mu su 
verdim çok mu güneşte kaldı bilemiyorum. 

Ardından kervan, Bursa Su Kolektifi’nin katılımıyla Bursa’ya doğru rotasına devam etti. Bursa 
Nilüfer ilçesinde çok güzel bir uygulama otelinde kaldık. Gerçekten odalar ve servis mükem-
meldi. Orada staj yapan genç öğrencilerin mahcup ama güler yüzleri beni etkiledi. Gece gene 
ben iyi uyudum ama oda arkadaşım horlamam yüzümden sanırım aynı şeyi söyleyemeyecek.
   
Üçüncü gün, Körfezden İstanbul’a dönüş
Sabah Nilüfer’in bir kolu olan Deliçay’da farklı noktalarda incelemelerde bulunduk ve Bur-
sa Su Kolektifi tarafından pankart ve dövizler eşliğinde basın açıklaması okundu. Uludağ’ın 
eteklerinden doğan ve Bursa’nın içinden geçip, Karacabey’de denize dökülen Nilüfer çayı 
adeta bir atık su kanalına dönüşmüş durumda. Buradaki basın açıklaması yerel bir TV kana-
lında canlı yayınlandı. 

Uygun şekilde arıtılmayan evsel ve endüstriyel atık sular yüzünden 4.seviye olan “çok kirli su” 
tanımına giren Nilüfer çayına, önce şehrin doğusundaki OSB’lerin, ardından batı tarafındaki 
OSB’lerin kirli atık suları boşaltılıyor, ayrıca arıtma sonrası oluşan çamurlar da Nilüfer çayına 
veriliyor.

Şeftali bahçeleriyle ünlü, verimli Bursa ovasında, halen Nilüfer çayından tarımsal sulamadan 
yararlanılıyor. Bu sularla sulanan ürünlerin sağlık riskleri taşıdığı açık.  En güzel yerlerimize, 
sularımıza, göllerimize , derelerimize bu kadar hoyrat davrana, harap eden bir anlayışı anla-
mak çok zor. Kalkınma, büyüme, sanayileşme sevdası ile doğayı yok eden bu anlayış sonun-
da biz le beraber kendi kendini de yok edecek böyle giderse. 

Kervan, İzmit Körfezi’ne doğru yoluna devam etti ve Yalova Çevre Platformu gönüllüleri ile bir 
araya gelerek, Yalova’da verimli tarım alanları üzerinde üretim yapan Aksa Elyaf Fabrikasının 
önünde, devam eden kapasite arttırma faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Kervan Kocaeli’ni geçe-
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rek, Körfez’de panoramik tepe üzerinde sanayi tesisleriyle kuşatılmış İzmit Körfezini görün-
tüledi, Kocaeli’nde ekoloji mücadelesi veren örgütlerden hava ve su kirliliği ile sağlık sorunları 
hakkında bilgi aldı; 16 OSB ve 34 adet limanla Türkiye’nin kimya sanayi üretiminin % 26’sını 
karşılayan Kocaeli’nin hava ve su varlıkları, sanayiye ek olarak limanlardan kaynaklanan çok 
ağır bir ekolojik yıkımla karşı karşıya.

Bu duruma rağmen yeni sanayi tesislerine ve kapasite artırımlarına izin verilmekte, yıkımların 
kümülatif etkisi katlanarak artmaktadır. Panoramik görüntüde büyük bir deprem geçirmiş ve 
bilim insanlarının söylediğine göre de tekrar bir deprem beklenen bölgede yıkıcı yapılaşma ve 
kritik sanayi tesislerinin varlığı korkunç bir gerçek. 

Eğer Marmara bölgesi sanayi alanı değil de; turizm, tarım ve balıkçılık bölgesi olarak ele alın-
saydı, dünyanın çok özel bir iç denizine, bereketli sularına, tarım arazilerine ve turizm alan-
larına sahip olurduk diye düşünmeden edemiyorum. Ülkenin sanayisinin çok büyük yükünü 
çeken  bir bölgeyi bir iç denizin etrafında konuşlandırmak hele bu bölge deprem bölgesiyse  
bu nasıl kafa diye insan kendi kendine soruyor.

Körfez rotası Dilovası’nda bulunan Dilderesi’nde yapılan incelemelerle tamamlandı. Dilderesi 
de Marmara çevresinde sürekli görüntülenen, sucul varlıkların atık su kanalı olarak kullanıl-
masının diğer bir dramatik örneği; sanayi yoğun olan Dilovası’ndaki endüstriyel tesislerin 
kimyasal atık suları arıtılmadan nehre veriliyor, yoğun kirlilik ve kokunun hâkim olduğu dere, 
bir fosseptik çukuru muamelesi yapılan Marmara Denizi’nde son buluyor.

Sonunda yorgun, üzüntülü fakat bir farkındalık yaratabilme umuduyla İstanbul’a döndük. 
Fakat Kervan yolculuğu bitmemişti,  Marmara’yı kirleten en büyük unsuru yani İstanbul’u 
atlayamazdık. Ertesi gün rotanın ilk durağı Sazlıdere ve Kanal İstanbul projesiydi. Ben tem-
bellik hakkımı kullandım ve Sazlıdere ve arkasından yapılan Yenikapı ve Kadıköy derin deşarj 
noktalarındaki basın açıklamalarına katılmadım.

Derin deşarj bizim iktidar kesimleri tarafından sihirli sözcükler. Evsel ve sanayi atıklarını derin 
deşarj ile Marmara’ya boşaltırız oradan dip akıntısıyla Karadeniz geçer mantığı bilim insanla-
rının da çoğunun söylediği gibi sadece kendini ağıtma. Kirlilik Marmara’ya geri dönüyor. Za-
ten müsilaj gibi aslında sonuç olan felaketler, Marmara’daki kokular ve kirlilik bize bu sistemin 
çalışmadığını gösteriyor. 

Dördüncü gün, İstanbul
Kervan’ın son durağı Burgaz adaydı ve adadaki dostlarla buluşup bir forumla kervanı de-
ğerlendirdik.  Plan Kadıköy’den toplu gitmekti ama Pazar günü olması ve o gün vapurların 
bedava olması nedeniyle aksamalar oldu ben Bostancı’dan giderek Burgaz adaya ulaştım. 
Forum çok iyi geçti bence.  Forumda Marmara ekosistemini korumak için ileriye dönük eylem 
planları tartışıldı.

Evsel atık suların ileri biyolojik arıtma sonrası, endüstriyel atık suların da tesis bazında kim-
yasal arıtma sonrası geri kazanılarak kullanılması gerektiği, Marmara Denizi’nin arıtılsa dahi 
atık sular için alıcı ortam olmaya uygun olmadığı ve su fakiri olan Türkiye’de suyun hoyratça 
tüketiminin durdurulması gerektiği vurgulandı. 18 adalı yurttaşın Ergene Derin Deniz Deşar-
jına karşı açtıkları dava hakkında bilgi alındı.

EKOLOJİ
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Özetle benim için yorucu, gördüklerimden etkilendiğim ama ufak da olsa bir şey yapmanın 
mutluluğunu yaşadığım bir geziydi. Beraber olabilirsek, örgütlenebilirsek zararın neresinden 
dönülürse kardır deyip olumsuzlukların üzerine yürümek gerekli. Bu yazı da deneyimimi size 
aktararak bir fayda sağlamışsa ne mutlu bana...

Fotoğraf: F. Kemal ÖZOĞUZ
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Çevre duyarlılığı kazandırmak amacıyla Beşiktaş Be-
lediyesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi ile ‘Ekolojik Yıkımla Mücadele’ şenliği düzenledi. 
Etkinliğe EMO İstanbul Şubesi olarak katılım sağladık. 
Etkinlik kapsamında Şubemiz ve NKP İstanbul tarafın-
dan standlar açıldı.

Çernobil faciasına ilişkin NKP İstanbul tarafından açılan 
sergiye ilgi çekti. Yoğun ilgi gösterilen şenlikte; çeşitli 
atölye çalışmaları, forum - söyleşi ve sergi gibi etkin-
liklerin yanı sıra dernek ve yayınevlerine ait stantlar da 
ziyaretçilerini ağırladı. Şenlik, çocuklara ve yetişkinlere 
yönelik çeşitli alanlarda atölye çalışmalarıyla başladı. 
Sedat Durel’le ‘Mikroplastik Kirliliği’, Aysun Keskinkılıç 
Tuncer’le ‘Mega Projeler’, Zeynep Karamanlı ile ‘Kent-
leşme’ konulu forumların ardından Selahattin Beyaz ve 
Prof. Dr. Beyza Üstün’ün katıldığı ‘Marmara Deniz Kirli-
liği’ adlı panel düzenlendi.

ÇEVRE VE EKOLOJİ RESİM SERGİSİ DÜZENLENDİ
Fotoğraf sergileri, Çevre ve Ekoloji Resim Sergisi’nin 
ziyaret edildiği şenlik Erdal Bayrakoğlu, Baba Zula ve 
Yeni Türkü gibi müzisyen ve müzik gruplarının konser-
leriyle son buldu.

Ekolojik Yıkımla Mücadele Şenliği

Doğa Ekolojik Mücadele

Etkinlikte Yeni Türkü ve Baba Zula tarafından  konser verildi.

NKP İstanbul tarafından  Çernobil Faciasına ilişkin sergi açıldı.

Şubemiz ve NKP İstanbul tarafından etkinlik kapsamında standlar açıldı.



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Haziran 202263

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Haziran 2021

42. DÖNEM
ÇALIŞMALARIMIZ Basında Şubemiz

ŞUBE MÜDÜRÜMÜZ ALİ FUAT AYDIN TGRT HABER'DE
Şube Müdürümüz Ali Fuat Aydın elektrikte tasarruf etmenin 

yollarına ilişkin 21.04.2022 tarihinde TGRT Haber'e demeç verdi.

Okumak için tıkyayınız.

ŞUBE BAŞKANIMIZ TV100 KANALINDA
Şubemiz 43. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Nuruilah 
Güleç, kamuoyunda geniş yer bulan enerji maliyet artışlarına 

ilişkin 19.05.2022 tarihinde TV100 kanalına demeç verdi.

İzlemek için tıkyayınız.

https://www.tgrthaber.com.tr/ekonomi/elektrik-faturalarini-dusurmenin-yolu-bulundu-2823992
https://www.youtube.com/watch?v=SsLms9tld1E
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1954 yılından bu yana mesleğine, onuruna ve 
ülkesine sahip çıkan odamızın yeni üyelerine 

aramıza hoşgeldiniz diyoruz.

EMO İstanbul Şubesi
43. Dönem Yönetim Kurulu

Yeni Üyelerimiz  Odanıza Hoşgeldiniz
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SİCİL     ADI SOYADI
85919 MERT YAĞCI
85920 ABDULLAH BURAK KADAK
85921 BERKAY KÖYLÜ
85922 METEHAN HORUZ
85923 HASAN AYDIN
85924 NEDİM KAYALİ
85940 BÜNYAMİN DEMİR
85941 EMRE CAN GÜREL
85942 ABDULKERİM SARIGÜL
85943 MEHMET SOYTÜRK
85944 ŞİLAN KUDİŞ
85950 ONURCAN GENÇ
85951 UĞUR MELİH AVCI
85953 İBRAHİM ÖĞÜNÇ ÇAKIR
85954 KAYHAN ZEREYALP
85966 YUSUF KAAN EROĞLU
85967 İLKAN ATALAY
85968 MUAMMER BİŞKİNLER
85970 FİDAN DURAMAZ
85971 ECRİN ELMAZ
85993 RECEP GÜNER
85995 ERCAN KARADEDE
86007 HÜSEYİN KAYA
86009 UMUT ÇAĞATAY ZENGÜL
86010 GÖZDE CANBOLAT
86011 ÖZDE TOPAÇ
86013 RONİ ÖZCAN
86014 AHMET FURKAN ÖZBİLGİN
86015 DENİZ KARAKAŞ
86016 ESRA ÖZAYDIN
86017 ADEM ORHAN
86018 BEHÇET BÜNYAMİN HAMZA
86019 FERDİ KARATOP
86020 YUNUS EMRE KARAKUŞ
86021 TALHA YÜKSEK
86022 MERT DİNÇER
86023 ERHAN YILDIZ
86024 MUSTAFA ÖZEREN
86025 YUSUF YILDIZ
86062 FATMA NUR TİRYAKİ
86133 MERTCAN AKKAYIN
86134 ŞULE AKIN
86135 VEDİ İCİL
86136 CEMRE YUSUF CİBAROĞLU
86137 KAZIM BAYDERE
86147 MUHAMMED TUĞRUL
86173 ERCAN ASLAN

SİCİL     ADI SOYADI
86174 UĞUR BİLGEN
86175 ATILAY TANDOĞAN
86176 SERAP ALTUNKAYA
86177 EŞREF SERGEN
86178 MUHAMMED CİHAT ÇELİK
86179 ARDA CAN ÖZENSOY
86180 AZİZ ÖZBAY
86181 HİLAL GENÇCEYLAN
86182 TAYLAN ARSLANTÜRK
86183 ALP ARSLAN ÇETİN ÇOBAN
86184 MUHAMMET RAŞİT SAVAŞ
86185 BARIŞ ÖZDEMİR
86186 SAMET DEVRİM
86192 VOLKAN EFE
86193 BERAT MELİK BİNGÖL
86198 YAKUP SEVİNÇ
86199 RIZA BOSTAN
86200 YAVUZ ÖZDİN
86201 SEÇKİN DEMİR
86202 ZEYNEP MERT
86203 BURAK AKÇAY
86204 OĞUZHAN KAYAÖZ
86206 RASİM ÖZCAN
86207 ONUR BÖLÜKBAŞI
86208 MEHMET GÜZEL
86209 MEHMET GÖÇ
86210 GÖKHAN KARACA
86211 HALİT TAHA SELVİ
86212 YUSUF İZZETTİN ERENOĞLU
86213 SEVDE SELÇUK AKSU
86214 ERDİCAN KOÇAK
86215 İSMAİL KAVLAK
86216 ALİ ÇAĞLAYAN GÜNER
86217 HAKAN ÇALIŞKAN
86218 ANIL GÖVEN
86219 SAFA ÇAVUŞ
86220 MUSTAFA TÜLEN
86221 KASIM ATALAY
86222 İSMAİL KARAAĞAÇ
86248 HALİL SAFA YAVUZDOĞAN
86250 ABDULLAH YASİN TOK
86251 MUZAFFER TOKDEMİR
86252 MUHAMMET SİVRİ
86301 HÜSEYİN RIDVANLAR
86302 SEDA NUR KİREÇCİ
86303 MAHİR KUBİLAY ÖZTÜRK
86304 HACI UMUT YAMAN

Odanıza HoşgeldinizYeni Üyelerimiz
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SİCİL     ADI SOYADI
86305 ZÜLFÜKAR KOÇAK
86306 MUSTAFA KARAVUŞ
86327 EROL YARDAK
86328 TUNAHAN SOYLU
86329 SELÇUK KARAKOÇ
86332 BAHRAN DEMİR
86333 KUBİLAY ÇELİK
86334 UYGAR KARAKUŞ
86335 BERKAY GEZBELİ
86336 MERT CAN ESEN
86341 FATİH DİLMAÇ
86342 SELİM CAN KONUK
86349 HAKAN YAZICI
86381 MUHAMMED SEFA ADLIĞ
86392 MUHAMMED SALİH DAMAR
86393 YUSUF YAZAR
86394 UĞUR AYCAN
86395 BORA ÇETİN
86396 KÜRŞAT ÖMER DEMİRCİ
86415 SELİN GÜL ARI
86416 METİN PARLAK
86417 BAHRİ BİÇKİN
86418 GÖKHAN ATASEVER
86419 TUNAHAN ÖNDER
86420 SÜLEYMAN AVŞAR
86421 ERKAN ZENGİN
86434 EMRE ILGIN TAMTÜRK
86435 MEHMET HAN KASAPOĞLU
86436 SARA ÖZGE KÜÇÜK
86437 MEHMET BURHAN SÜZER
86468 FEYYAZ AYKOL
86469 YUSUF SOLAK
86470 KARDELEN KOÇAK
86471 AHMET ERTEKİN
86472 MUSTAFA TURAN
86473 SERKAN ÖZTÜRK
86474 AYGÜN AKAN
86481 RABİA GÜNGÖR
86489 ERTUĞRUL YILMAZ
86518 AYKUT KÖYATASI
86519 JİYAN YİĞİT
86520 ALİ KURU
86560 VAHİT CAN
86561 AHMET CANER SADIKOĞLU
86562 MUHAMMED EMİR TURAN
86563 ERKAN BULUT
86581 BARAN YİĞİT ALADOĞAN

SİCİL     ADI SOYADI
86582 MUHAMMED BURAK ERSOY
86590 AYŞEGÜL GENÇ
86611 FATİH ESEN
86612 ANIL YAPAL
86613 ABDULLAH DEVECİ
86647 ERAY ÇINAR
86648 ABDULVAHİT KARAİL
86649 MUSTAFA KOYUNCU
86650 AHMET ORMAN
86651 SİNAN UÇAR
86652 OKAN ÖLMEZ
86653 ERMAN KOLSUZ
86654 SİNEM TUNCA
86655 MUHAMMET BURAK TUZCU
86676 ŞEYHMUS KAÇMAZ
86677 MUHAMMET KÜRŞAT BIRAK
86678 GÖKHAN GÖKSEL
86679 FATİH ORUÇ
86705 MERT EMRE EREN
86706 EMRAH DOĞAN
86707 ÖZGÜR GÜLEÇ
86732 OLGUN MUTU
86734 MEHMET AKSU
86735 OKTAY GÜLÇİMEN
86736 İSMAİL YALÇINKAYA
86737 YAYLA ÖZATİZ
86738 GÜLİZAR TETİK YURDUSEVEN
86739 ABDURRAHMAN ATAŞ
86740 KUTBETTİN EREN
86750 HÜSEYİN ÖZDEMİR
86751 ABDULLAH YURTBAY
86752 HAKAN SARIKAYA
86797 YAVUZ DİRİCE
86835 FATİH FURKAN ÖZDEMİR
86838 DOĞAN TÜRKAY
86840 MEHMET ÜNLÜ
86841 BATUHAN KIPÇAK
86842 ÖMER ÇELİKER
86843 MÜCAHİD MARAT
86844 MERTCAN AKGÜL
86845 AHMET ALPEREN SÜER
86846 ZEYNEL ABİDİN AYYILDIZ
86847 FATİH UĞUZ
86848 ALPER TELLİ
86849 MİRAÇ MERT TÜNCÜ
86850 ÜNAL KAVAL
86851 HALİL FIRAT SOYDAN

Odanıza HoşgeldinizYeni Üyelerimiz
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86852 YASEMİN YUCAK
86853 FATİH ASLAN
86854 MUHAMMED SALİH UĞUR
86867 FATİH DOĞAN BEŞLİ
86868 ORHAN AKAR
86869 HİLAL KIZILCABEL
86870 CUMALİ ACAR
86871 BENAY KARACA
86872 ERKAN KAM
86873 FUAT İLHAN
86895 UMUT MURAT
86896 YUNUS ÇINAR
86897 EMRE CAN DERİN
86898 KAYA URAS TUZCUOĞLU
86899 ALAATTİN KOÇ
86910 VURAL ASLANALP
86913 ALİ ÇAVUŞ
86929 MUSTAFA ATASEVER
86930 EBRAR KOÇ
86949 MELİH YAŞAR
86950 AHMET ABDULLAH KARAÇALI
86951 FURKAN KARAKURT
86952 HEJAR MİRKAN EKİNCİ
86953 DUYGU KANDEMİR
86980 FATİH BALI
86981 TUĞRUL BAŞAK
86982 ERDEN YILDIZ
86983 MESUT CEYLAN
86984 AYHAN GENÇ
86985 GÖZDE YILDIRIM
86997 ALİ İHSAN İSKENDER
87002 FEVZİ CENGİZ
87003 ÜMİT SARIKAYA
87004 OSMAN BELDER
87005 BATUHAN GÜNER
87006 ÖMER GÖKALP
87007 SERKAN ÇOBAN
87009 İLYAS YILMAZ
87010 SALİM EMRE GÜRİŞ
87011 EYÜP POYRAZ
87012 HİKMET ALPER ENER
87013 DENİZ İKBAL
87014 ÜNAL DEMİR
87015 TUNA TOPAYAN
87016 ANIL CAN GÜNDOĞDU
87017 FURKAN BARAN
87026 MUSTAFA KÖSEM

SİCİL     ADI SOYADI
87028 SERDAR OKUMUŞ
87044 SENANUR ZIVALI
87049 UĞUR BAYRAK
87050 SERCAN ÖZÜN
87051 GÜRAY YİĞİT
87052 ONUR LİMAN
87053 ERKAN YILMAZ
87054 BATUHAN ŞAHİN
87062 YUNUS KELEŞOĞLU
87063 SERCAN ÇAĞLAR
87064 DİLAN ATAKUL
87065 MAHMUT BAŞAR
87071 FERHAT YILDIZ
87072 ESRA GÜZELÖZ
87073 BATUHAN AYGÜN
87074 MERT YILMAZ
87075 ALİYE YASEMİN GÜLÜM PARLAYAN
87076 BURAK ŞENTÜRK
87077 ENES BALLİ
87094 YASEMİN KARAASLAN
87095 TAYFUN ALTAN
87096 YALÇIN YILDIRIR
87097 KEREM YILDIZ
87104 ERAY AKKAYA
87140 YÜKSEL ERDOĞAN
87144 MURAT OĞUZ
87145 OSMAN YAKIŞAN
87146 AHMET TUĞKAN GÜLER
87148 FATİH ORAK
87151 KADİR BATIN BEDİR
87155 SALİH ATMACA
87156 YUNUS EMRE SELVİ
87164 CENK GÜLER
87190 ŞEHMUS KILIÇ
87191 FATİH AKKOCAOĞLU
87192 HAMZA CIĞIL
87193 AMMAR KURHASAN
87194 ABDURRAHMAN YAĞIZ
87216 ECEM ÖNCÜ
87218 AHMET ATAKAN ZEYBEK
87219 YUSUF AYDIN
87220 MUHAMMET KURT
87221 SEMİH İŞIKYILDIZ
87222 MUSTAFA ALİ AY
87223 BURAK HATİPOĞLU
87224 MEHMET EMİN DURAN
87245 METİN BOZ

Odanıza HoşgeldinizYeni Üyelerimiz
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87246 NECMİ EMRE SARIAL
87247 KANBER TAŞLI
87248 BEKTAŞ FETHİ UĞUR
87249 GÖKHAN GÜN
87250 ERMAN TOK
87251 UMUT BİLGİN
87258 HÜSEYİN HİLMİ ÇELEBİ
87259 TUĞBA KAYALAR
87272 MUSTAFA DERDA YAVUZ
87294 YUSUF CİHAN
87295 MEHMET ALĞAN
87303 HOSSAM ALHOMSI
87311 KADİR GÜNDOĞDU
87325 MEHMET YILDIRIM
87327 ENES ÖKKEŞ ÇATAL
87335 OZAN AÇIKGÖZOĞLU
87336 SAVAŞ ENES ERATEŞLİ
87337 ÜNAL TAŞDEMİR
87338 CEMAL EKREM KİTAPCI
87339 SEFA EKER
87340 HASAN HÜSEYİN SARIKAYA
87341 BURAK TANIŞMAN
87342 SERHAT KINAY
87343 ABDULLAH ÖNER
87344 İBRAHİM AYKANAT
87345 GÖKHAN ÇOLAK

SİCİL     ADI SOYADI
87346 SÜALP SÜDAŞ
87347 OSMAN AKSOY
87349 ONUR ÖZDEMİR
87355 SABRİ ARSLAN
87369 EMRE ÇELİK
87412 ŞAHİN IŞIK
87413 BİLGEHAN DİKER
87414 MUSTAFA AKSOY
87415 YUSUF ZİYA ULUOCAK
87443 ONUR KARATAŞ
87444 İBRAHİM HALİL ÇALIŞAN
87445 HASAN DURUKAN SOYAK
87446 METİN ÇELİK
87447 HASAN TURUS
87448 ÇAĞRI İSPİRLİ
87449 EMİNE BANU AYDIN REYHAN
87452 SELAHATDİN BURAK KAFA
87453 ÖZGEN AKYÜZ
87454 YUSUF KEP
87455 MUHAMMED ERDEM
87456 YİĞİT RECEP ŞEN
87458 METİN YEŞİLBAĞDAN
87459 ALİ GÜMÜŞSOY
87463 FIRAT BOZKURT
87483 BARAN BERK ÇELİK
87484 MEHMET SELMAN YILDIZ
87485 FATİH BURAK

Odanıza HoşgeldinizYeni Üyelerimiz
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Anılarına SaygıylaUnutmayacağız

ÜNAL ERDOĞAN
(25.03.1941-02.05.2021)

EMO İstanbul Şubesi 24, 25 ve 26. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan, Odamızda 
bir çok kademede görev alan ve yakalandığı amansız hastalık sebebiyle aramızdan ayrılan 

Ünal Erdoğan'ı unutmayacağız.

MUSTAFA BULUT
(09.08.1954-19.03.2019)

Odamız'da uzun yıllar büyük bir mütevazilik ve 
fedakarlıkla Oda çalışmalarında görev almış, 
bütün zor zamanlarda herkesin omuzbaşında 

durmuş Mustafa Bulut'u unutmayacağız.

A. CEM YAZICI
(15.11.1954-20.05.2019)

Odamıza üye olduğu günden itibaren Oda 
faaliyetlerinde yer alan, uzunca yıllar Şubemiz 
Şişli temsilciliği görevini yürüten A. Cem Yazıcı'yı 

unutmayacağız.
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