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TMMOB’un ilkini 2006 yılında ya-
yımladığı Mühendislik Mimarlık 
Öyküleri serisinin dokuzuncu kitabı 
Ekim 2022'de okuyucuyla buluştu. 

Mühendislik ve mimarlık öykü-
lerinin her bir kitabı, ülkemizin sa-
nayileşme ve kalkınma serüveninin 
farklı boyutlarına dikkat çekiyor. Bu 
kitaplar, sanayi devrimine ayak uy-
durmaya çalışan Osmanlı’nın mirasını, 
çağdaş bir ülke yaratmak isteyen genç 
Cumhuriyetin gayretlerini ve planlı 
kalkınma döneminin yaratıcı uygu-
lamalarını yeni nesillerle paylaşabil-
mek açısından bulunmaz birer kaynak 
sunuyor. TMMOB’nin kurumsal tarihi 
açısından değil, Türkiye’deki mühen-

Mühendislik Mimarlık Öyküleri IX 
Yayımlandı

dis, mimar ve şehir plancılığının mes-
leki tarihi açısından da çok önemli 
bir yer tutan bu serinin son kitabında, 
“mühendislik tarihine” odaklanıyor.  
Muharrem Kılıç’ın anlatımıyla Ankara 
Gar Kompleksi’ne yer verilen kitapta, 
“Kars Demiryolu Projesi’ni ise Merve 
Arslan Çinko ve Zeynep Eres aktarı-
yor. Bir başka demiryolu öyküsü olan 
ise “Selim Sırrı Paşa ve İzmit-Ankara 
Demiryolu Serüveni” başlığı altında, 
Turgut Karaçoban’ın anlatımlarıyla yer 
alıyor.  “İlk Kadın Jeolog” adlı çalışma-
ya da yer verilen kitapta, Prof. Zeyyat 
Hatipoğlu’nun yaşam öyküsüne de yer 
veriliyor. Çetin Uygur’un yaşamı ise 
“Bir Anarşist Mühendis” başlıklı yazı-

da anlatılıyor. Turhal Şeker Fabrikası’nı 
ve Ankara Rüzgar Tüneli’nin öyküle-
ri de yer alıyor. Kitapta ayrıca İhap 
Hulusi’nın anlatıldığı “Cumhuriyeti 
Afişleyen Adam” ve “Bir Ömürdür 
Fabrika” başlıklı yazılarda yer alıyor. 

Mühendislik Mimarlık Öyküleri IX’a https://bit.ly/3ha0PYb adresini ziyaret ederek veya QR kodu tara-
tarak ulaşabilirsiniz.

Kaçak elektrik kullanımına karşı 
mücadele ederken 18 Ekim 2002 ta-
rihinde kiralık katiller tarafından öl-
dürülen üyemiz Hasan Balıkçı’yı ara-
mızdan ayrılışının 20. yılında özlem 
ve saygıyla anıyoruz. Dünya Dürüstlük 
Ödülü sahibi üyemiz Hasan Balıkçı’nın 
onurlu mücadelesini devam ettirecek 
ve emin ellerde gelecek nesillere ta-
şıyacağız…

Dürüst, adil ve onurlu kişiliği ile 
örnek bir meslektaşımız olan Hasan 
Balıkçı, aldığı tehditlere rağmen mes-
leki sorumluluklarını cesurca yerine 

getirdi. Ancak ülke kaynaklarının top-
lumsal kullanımındaki adaletsizliklere 
karşı ödünsüz tavrı, ne yazık ki çarpık 
enerji politikalarından beslenen çıkar 
çevrelerinin hedefi haline gelmesine 
yol açtı. Kaçak elektrik kullandıkları 
tespit edilen imalathane sahipleri-
nin talepleri doğrultusunda Adana 
TEDAŞ`tan, Şanlıurfa`ya sürgüne gön-
derilen Balıkçı, aynı imalathane sa-
hiplerinin azmettirdiği kiralık katiller 
tarafından 18 Ekim 2002 tarihinde 
katledildi.

Uluslararası Saydamlık Örgütü, 

Hasan Balıkçı`yı 2004 yılında 
Dürüstlük Ödülü ile onurlandırdı.

EMO olarak Balıkçı`nın anısını 
yaşatmaya ve O`nun haksızlıklara, 
yolsuzluklara ve karanlık ilişkilere 
karşı verdiği mücadeleyi sürdürmeye 
kararlıyız.

Halkı ve ülkesi için hayatını ortaya 
koyan Balıkçı`nın yaktığı meşale, bu-
gün en büyük rehberimizdir.

Meslektaşımız Hasan Balıkçı`yı 20. 
ölüm yıldönümünde saygı ve özlemle 
anıyoruz.

Yolsuzlukla Mücadelenin Simge İsmi Hasan Balıkçı’yı Saygıyla 
Anıyoruz


