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İllerde gerçekleştiren eylemlere 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
bağlı Odaların Yönetim Kurulu baş-
kanlarından oluşan bir heyet katılım 
sağladı. Yürüyüş ve basın açıklamala-
rında dayanışma mesajları verilirken, 
aralarında TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları 
Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
eski başkanı Tayfun Kahraman ve 
Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Can 
Atalay’ın da yer aldığı Gezi Davası 
tutuklularının serbest bırakılması is-
tendi. 

İzmir’de ise 18 Mayıs 2022 ta-
rihinde İzmir Türkan Saylan Kültür 
Merkezi önünde basın açıklama-
sı düzenlendi. TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu’nun (İKK) çağrı-
sıyla gerçekleştirilen basın açıklama-
sına, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, TMMOB 2. Başkanı 
Selçuk Uluata, Yürütme Kurulu Üyeleri 
Güngör Özden, Hüsnü Meydan, Orhan 
Sarıaltun, EMO Başkanı Yönetim 
Kurulu Mahir Ulutaş, MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunur Yener, İMO 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Özer Akkuş, Peyzaj Mimarları Odası 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özay 
Yerlikaya’dan oluşan TMMOB heyeti 
de katılım sağladı. 

TMMOB İzmir İKK’nın çağrısıyla 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi önünde 
buluşan mimar, mühendis ve şehir 
plancılarına Tayfun Kahraman’ın ailesi, 
CHP Dış Siyaset Danışma Kurulu Üyesi 
Murat Karayalçın, emek ve meslek ör-

gütlerinin temsilcileri de destek verdi. 
Buradan yapılan yürüyüşün ardından 
Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne 
gerçekleştirilen basın açıklamasında 
ortak metni TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz okudu. 

İktidarın halkın acil sorunlarına 
çözüm üretmek yerine toplumsal mu-
halefeti susturmaya çalıştığına dikkat 
çekilen açıklamada, “Son günlerde 
birbiri ardına yaşanan hezeyanların 
altında, iktidarın bu çözümsüzlüğü-
nün telaşı yatıyor. Ülke tarihimizin en 
kitlesel ve uzun süreli halk hareketle-
rinden biri olan Gezi Direnişi ve Canan 
Kaftancıoğlu davalarında birbiri ardı-
na verilen mahkumiyet kararları ikti-
darın çaresizliğinin dışavurumudur” 
denildi. Muhalefeti sindirme politi-
kaları doğrultusunda Gezi Davası’nda 
tutuklama kararları verildiği ifade edi-
lerek, şöyle denildi:  

“Gezi Direnişi ve bu direnişin par-
çası olmuş herkes, tarih karşısında ve 
toplum vicdanında tertemiz ve leke-

sizdir. Siyasi iktidarın arkadaşlarımız 
nezdinde cezalandırmak istediği Gezi 
Direnişi olduğu kadar, parkına, şehri-
ne, doğasına, tarihine sahip çıkan mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarıdır. 
Siyasi iktidarın cezalandırmak istediği, 
mesleki bilgisini halktan yanan kulla-
nan kamucu mühendis, mimar, şehir 
plancılarının mücadelesidir; TMMOB 
ve bağlı odalarının onurlu mücadele 
geleneğidir. Buradan iktidara sesle-
niyoruz: hukuku ve yargı organlarını 
siyasal çıkarlarınız doğrultusunda kul-
lanmaya çalışmayın. Gezi Direnişini, 
Gezi Davası`nda ceza alan arkadaşla-
rımızı, uğruna bedeller ödediğimiz de-
ğerlerimizi, kamusal faydayı ve mes-
lektaşlarımızın haklarını savunmaya 
devam edeceğiz.” 

Ekonomik krizin TMMOB üyelerini 
de olumsuz etkilediğine vurgu yapılan 
açıklamada, yeni mezunlar arasında 
işsizlik sorunun büyüdüğüne dikkat 
çekilerek, şöyle denildi: 

“Kamuda çeşitli statülerde çalışan 

TMMOB Ülke Genelinde Sokağa Çıktı…
GEZİ’NİN VE ARKADAŞLARIMIZIN ARKASINDAYIZ

TMMOB, 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği Danışma Kurulu’nda alınan karar gereği, 16-22 Mayıs 
haftasında “Gezi'ye, Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!” sloganıyla ülke genelinde eylem yaptı.
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meslektaşlarımızın ekonomik ve sos-
yal koşulları, üstlendikleri sorumlu-
luklara ve almış oldukları eğitime uy-
mayan bir düzeye gerilemiş durumda. 
Sistematik biçimde daraltılan iş alan-
larımız nedeniyle yıllardır kamuda 
mühendis, mimar ve şehir plancısı ata-
ması yapılmıyor. Kamu hizmetlerinin 
niteliği düşerken, meslektaşlarımız 
da özel sektöre itiliyor. Özel sektörde 
çalışan meslektaşlarımızın çalışma 
koşulları kriz derinleştikçe daha da 
zorlaşıyor. Meslektaşlarımız kriz ko-
şullarında ilk gözden çıkarılacaklar 
listesinde bulunuyor. İşsizlik tehlikesi, 
düşük ücretler ve güvencesiz çalışma 
ücretli çalışan meslektaşlarımızın or-
tak kaderi haline geldi. Ücretlerimiz 
enflasyon karşısında giderek eriyor ve 
yaşam standardımız dibe doğru çeki-
liyor. Nitelikli bir eğitim alan, köklü 
üniversitelerden iyi derecelerle me-
zun olmuş birçok genç meslektaşımız, 
mesleki, maddi ve sosyal tatminsizlik 

nedeniyle geleceğini yurt dışında arı-
yor.”

Açıklamada mühendisleri, mimar-
ları, şehir plancılarının acil talepleri 
şöyle özetlendi:  

“-Nitelikli işgücümüzün heba ol-
masına neden olan işsizlik sorunu 
derhal çözülmelidir.

-Tüm meslektaşlarımıza güvenceli 
istihdam sağlanmalıdır.

-SGK ile TMMOB arasında ücret-
li çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ‘Asgari Ücret Denetim 
Protokolü’ ivedilikle yürürlüğe konul-
malıdır.

-Kamuda mühendis, mimar ve şe-
hir plancılarının istihdamı artırılmalı-
dır.

-Kamuda çalışan mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının ücretleri 
ve özlük hakları iyileştirilmelidir, ek 
göstergeler 4800-6400 aralığına yük-
seltilmelidir. 

-KHK ile haksız ve hukuksuz bi-

çimde kamu görevinden ihraç edilen 
meslektaşlarımız tüm haklarıyla bir-
likte derhal görevlerine iade edilme-
lidir. 

-Özelleştirme uygulamalarına son 
verilmeli, yeniden kamulaştırma ya-
pılmalıdır. Ülkenin yaşanabilir hale 
gelmesi için tüm alanlarda kamucu 
politikalar benimsenmelidir.

-Ülkemizin doğal kaynaklarını, 
ormanlarını, tarım alanlarını ve tarihi 
mirasını yağmalamayı amaçlayan tüm 
düzenlemeler geri çekilmelidir. 

-Kamusal ve mesleki denetimler 
toplum güvenliğinin sağlanması açı-
sından zorunludur, serbestleştirme 
uygulamalarına son verilmelidir. 

-Gezi Tutsakları bir an önce serbest 
bırakılmalıdır. Gezi Direnişi nasıl ki bu 
ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir 
parçasıysa, Gezi Direnişi Davasında 
yargılanan tüm arkadaşlarımız da bi-
zim yüz akımız ve onurlu tarihimizin 
bir parçasıdır.”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi’nin 54. kuruluş yıldö-
nümü olan 8 Haziran 2022 tarihin-
de, TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu’nun (İKK) 27 Nisan 2022 ta-
rihinde bu yana sürdürdüğü Adalet 
Nöbeti’ni devraldı. Gezi davasında-
ki hukuksuz tutuklamaları protesto 
eden EMO üyeleri, Mücella Yapıcı, 
Can Atalay ve Tayfun Kahraman‘ın 
serbest bırakılmasını istedi.

TMMOB İzmir İKK‘nın, İzmir 
Mimarlık Merkezi önünde yürttüğü 
Adalet Nöbeti‘ne katılan EMO üye-
leri, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu eski 
Başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar 
Odası Hukuk Müşaviri Can Atalay`ın 

Gezi Davası`nda hukuksuz bir şe-
kilde tutuklanması protesto ederek, 
Gezi Direnişi‘nde hayatını kaybeden 
gençleri andı. Gezi Davasında veri-
len hukusuz tutuklama kararlaırnın 

ardından 17 Nisan‘dan bu yana sür-
dürrülen Adalet Nöbetleri her akşam 
saat 17:00-20:00 arasında bir TMMOB 
biriminin sorumluğunda gerçekleşti-
riliyor. 

Kuruluş Yıldönümümüzde Adalet Nöbeti`ni Devraldık


