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Pandemi, orman yangınları, iklim krizi, hayat pahalılığı,
emeğe, bilime, doğaya saldırılar… ‘Olağanüstü’nün

olağanlaştığı iki yıl geçirdik. Bu koşullar altında bir kış daha
geldi.  Zorlu şartlar altında zorlu bir mevsim.

Tam da böylesi bir zamanda Politeknik’in 
7’inci Olağan Genel Kurulu’nda bir araya geldik. 

Bu buluşma hepimiz için aynı zamanda yan yana gelmek
 için bir bahane; paylaşmak, dayanışmak için bir fırsat.

Üstelik bazı aciliyetlerimiz var; sallandıkça hırçınlaşan bir
iktidar, eriyen ücretlerimiz, değersizleştirilen emeklerimiz 

gibi, itibarsızlaşan mesleklerimiz, hoşnutsuz, huzursuz süren
yaşamlarımız gibi… “Umut olmadan olmaz” 

demiştik ya, umut etmek gibi…
Hissizleşmemek ve sessizleşmemek için mühendis, mimar,

şehir plancılarıyla, üyelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla,
dostlarımızla önümüzdeki 2 yılı birlikte tartışıyoruz, 

gelecek çalışmalarımızı, üretimlerimizi, 
mücadele planımızı oluşturuyoruz.

Emek için, bilim için, umut için, yaşanabilir bir ülke için…
 

POLİTEKNİK 
 

 



ÇALIŞMA YAŞAMI VE EMEK MÜCADELESİ

Emek ve meslek örgütlerinin
(DİSK-KESK-TMMOB-TTB)
çağrısı ile güvenlik
soruşturmasını kalıcı hale
getiren yasa hazırlığına itiraz
etmek için Kadıköy
PTT'deydik. TBMM’de görev
alan milletvekillerine toplu
fax çektik. 

20 ARALIK 2019

Salgın koşullarının yasaklara bahane edildiği 1 Mayıs 2020’de yaşamına,
emeğine, geleceğine sahip çıkanlar ülkenin meydanlarını, sokaklarını, 
evlerini ve işyerlerini kutlama alanına çevirdi. 

1 Mayıs 2021’de “Emeğimiz değerli
yaşamlarımız da!” çağrısıyla
meslektaşlarımızı bulundukları her
yerden 1 Mayıs’a katılmaya davet ettik.
Mühendisler, mimarlar, plancılar
emeğin gününde 
taleplerini görünür hale getirdi. 

EVDEN
OFİSTEN
SAHADAN
SOKAKTAN 
SESLENELİM:

Vestel fabrikasında işçileri sağlıksız koşullarda çalışmaya zorlayan, pandemi şartlarını
umursamayan Zorlu Holding’in önündeydik. DİSK’in çağrısıyla yapılan eylemde,
Vestel işçilerinin acil talepleri dile getirildi. 

11 AĞUSTOS 2020

Ermenek Madenci Direnişi'nden maden mühendisi Emel Tunçdemir ile röportaj
yaptık. Direnişe bir mühendisin gözünden bakmak, seslerini duyurmak için
mücadeleleri üzerine konuştuk. 

15 EYLÜL 2020

Çalışanların iş
güvencesine, kıdem
tazminatına göz diken
torba yasa hazırlığına
itiraz etmek için DİSK’in
çağrısıyla
Kadıköy’deydik. 

10 KASIM 2020
DİSK’in çağrısıyla
İstanbul’da Taksim’e
yürümek için buluşan ve
aralarında DİSK Genel
Başkanı Arzu Çerkezoğlu,
DİSK yöneticileri, Politeknik 
YK Başkanı Ersin Kiriş’in 
de bulunduğu çok sayıda
kişi gözaltına alındı. 

Emek ve bilim ile yaşam ellerimizde. Sistem çöktü, yenisini kuralım! 
Yaşasın 1 Mayıs!



2021 yılında ise ankete katılan 681 mühendis, mimar, plancısı 
ücretlerin hızla eridiği, temel yaşamsal ihtiyaçların karşılanamaz
olduğu dönemde 2022 yılı asgari ücreti için ''Net 6500 TL’nin
üzerinde olmalı'' dedi. Çalışma yaşamında mühendislerin alt sınır
ücretini belirleyen asgari ücretle ilgili anketin sonucunu TMMOB ile
paylaştık. 

MÜHENDİS ASGARİ ÜCRETİ VE ASGARİ ÜCRET MÜCADELEMİZ UZAKTAN ÇALIŞMA

DİSK’in her yıl asgari ücret görüşmeleri öncesinde başlattığı asgari ücret
kampanyasına dahil olduk. Ekonomik krizle başlayan pandemi ile derinleşen
yoksullaşma dalgası emeği ile geçinen herkesin ortak sorunu oldu. İnsanca
yaşayacak asgari ücret talebini yan yana, birlikte büyüttük: 

ARALIK 2020/2021

İngiltere, Fransa, İsviçre, İspanya ve pek çok ülkede,
pandemiyle birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışmayla
ilgili yasal düzenlemeleri inceleyerek “Dünya
uzaktan çalışanların taleplerini konuşuyor”
başlığıyla meslektaşlarımızı bilgilendirdik, taleplerini
görünür hale getirdik. 

Beyaz yakalıların emek örgütleriyle, Covid-19 pandemisiyle birlikte
yaygın bir çalışma biçimi haline gelen evden çalışmayla ilgili bir
kampanya başlattık. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin taleplerimiz
doğrultusunda yeniden düzenlenmesi için çabaladık.

TMMOB tarafından ilan edilen “Mühendis, mimar, şehir plancıları asgari ücreti”
belirlenmeden önce, meslektaşlarımızın asgari ücret talebini ortaya çıkarmak
amacıyla her yıl olduğu gibi 2021 ve 2022 yılları için de anketler yaptık. 

TMOOB, 2021 yılı asgari ücretini brüt 5.750 lira olarak belirledi.  

İnsanca yaşayacak asgari
ücret istiyoruz!

Sefalet ücreti değil, insan onuruna yaraşır asgari ücret!

Ekonomik krizle başlayan ve pandemiyle derinleşen ücretlerdeki erimeye, gelir
kaybına karşı çalışanların yükünün azaltılması amacıyla mühendis asgari ücreti
üzerinden vergi alınmaması ve vergi dilimlerinde ücretin erimemesi için
kampanya yaptık. 

2 ŞUBAT 2021

8 HAZİRAN 2021

IndustriALL Küresel Sendikası, uzaktan çalışma ilkeleri ve
yönergeleri üzerine bir klavuz yayımladı. Klavuzun 
çevirisini yaparak meslektaşlarımıza, çalışma
 arkadaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. 

5 TEMMUZ 2021

2020 yılında 551 mühendis, mimar, şehir plancısının katıldığı
ankette meslektaşlarımızın yüzde 82,58’i net ücretin 5000 TL ve
üzerinde olması gerektiğini söyledi.



Pandemi gündelik yaşamımızda, çalışma yaşamında değişikliklere yol açtı.
Mühendislerin, mimarların, plancıların sahada, ofiste, evde kesintisiz çalıştığı
pandemi döneminde Politeknik faaliyetleri de durmadı. 

Pandemi koşullarında hastanelerde havalandırma sistemlerini ve hijyen
koşullarını teknik açıdan inceleyen meslektaşımız makina mühendisi
Hüseyin Kaya’nın yazısını yayımladık. 12 MAYIS 2020

“AVM’lerin havalandırma sistemleri halk sağlığını nasıl tehdit ediyor,
AVM'ler çalışanlar açısından sağlıklı mı, AVM'lerin iç hava kalitesi
standartları sağlıyor mu?” sorularına madde madde yanıt vererek halk
sağlığını korumaya çalıştık. 

7 MAYIS 2020

“Koronavirüs günlerinde AVM'ler neden açılmamalı?” başlığıyla Artı
TV’de düzenlenen programa katılan üyemiz makina mühendisi Hayati
Can soruları yanıtladı. 

Pandemi koşullarında yüzme havuzlarında halk sağlığı için
alınması gereken önlemleri meslektaşımız makina
mühendisi Üzeyir Uludağ yazdı. 27 MAYIS 2020

Pandemi günlerinde atık sularda alınması gereken
önlemleri çevre mühendisi meslektaşımız Halil 
Korutürk Özcan kaleme aldı. 8 HAZİRAN 2020

Çalışma yaşamında haklarımız için mücadeleye; gündelik yaşamda toplum
sağlığını korumak amacıyla mesleki bilgimizi, emeğimizi, dayanışma olanaklarını
ortaya koymaya devam ettik.

“Koronavirüs günlerinde çalışma
yaşamında haklarımız” 

Pandemide hızlıca kurulan dayanışma ağlarının içinde yer aldık. ‘3 Boyutlu Destek
Covid-19 Kolektif Üretim Hareketi’ne katıldık. 3D yazıcılarla koruyucu sağlık
ekipmanları (yüz koruyucu) ürettik ve sağlık merkezlerine ilettik. Pandemi nedeniyle
ortaya çıkan mekansal sorunlar için tasarım, organizasyon, öneri ve çözüm geliştiren
mühendis, mimar ve plancıların ağı Acil Korona Mekanları çalışmalarına katıldık.

PANDEMİ 24 NİSAN 2020

31 MART 2020

Pandemi sırasında meslektaşlarımızın durumunu
göstermek için podcast serisi başlattık. Farklı işkollarında
ve meslek disiplinlerinde, sahada, ofiste, evden/uzaktan
çalışan meslektaşlarımızla podcastler yaptık. 

18 MAYIS 2020

Politeknik Ankara Ofisi'nde pandemi şartlarında güvencesiz
çalıştırılan öğretmenler için siperlik ürettik. 9 EKİM 2020

broşürü hazırlayarak yayımladık. 
Pandemide işyerlerinde
yaygınlaştırmaya çalıştık.



Karantina ve sonrası dönemde çalışma hayatıyla
ilgili olumsuz sonuçları kadın mühendisler,
mimarlar, plancılar erkek meslektaşlarına göre
daha yüksek oranlarda yaşıyor.
Kadınlar için kısa çalışma ödeneği ile sigorta
priminin düşmesi %35 (toplamda %26), iş
yoğunluğunun artması %46 (toplamda %35)
oranlarıyla genelden daha sıklıkla gerçekleşmiş.

Anketimizin sonuçlarını
paylaşmak üzere
Independent Türkçe’ye
Politeknik YK üyesi Duygu
Coşkun röportaj verdi. 

POLİTEKNİK MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARININ
ÇALIŞMA HAYATINDA COVİD-19 ARAŞTIRMASI

Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının
Çalışma Hayatında Covid-19 Araştırması’nı
yaptık. Doç. Dr. Yıldırım Şentürk,
Dr. Ebru Işıklı ve MSGSÜ etik kurul onayı
ile gerçekleştirdiğimiz araştırmada;
mühendislerin, mimarların, şehir
plancılarının pandemi koşullarında
çalışma yaşamında açığa çıkan
dönüşümler ve toplumsal yaşama 
ilişkin değerlendirmeleri sorgulandı.

KASIM 2020 – ŞUBAT 2021
 

24 MART 2021

Pandemide de eşitsizlik: Kadınlar
pandemiyi daha kötü yaşıyor!

Metropol dışı kentlerde yaşayan çalışanlar
pandemiye karşı daha yalnız!

Pek çok negatif, biraz da
pozitif deneyimle:

evden
çalışma

Araştırmada, pandemide yaygın bir şekilde uygulanan evden çalışmayla ilgili
mühendis ve mimarların deneyimleri ayrıntılı bir şekilde incelendi. Evden
çalışmayla ilgili negatif durumlarda başı çeken %52’lik oranla ev masraflarının
artması oldu. İş ve iş dışı sınırlarının kalmaması (%51), ev işleri ve bakım yükünün
artması (%40), ofis sandalyesinin olmaması (%40) yüksek oranlarla ifade edilen
olumsuzluklar arasında yer alıyor.

Pek çok negatif, biraz da pozitif deneyimle : Evden Çalışma



AKP döneminde tahrip edilen Kabataş İskelesi 
proje iptal süreci hakkında açıklama yayımladık. 

 

Kıyısı, parkı tahrip edilen, betonlaştırılan
Kabataş nasıl kurtarılacak? 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Taksim Meydanı için
başlattığı yarışma süreci hakkında açıklama yaptık. 

Güvenpark’ın altına dolmuş otoparkı yapımına yol veren Güvenpark 1. Derece Doğal
SİT Alanı ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar
Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve dava süreçleriyle ilgili
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Başkanı Ceren İlter ile söyleşi yaptık. 

7 MAYIS 2020DOĞA VE KENT MÜCADELESİ

Kanal İstanbul mücadelesi pandemide
kesintisiz devam etti. Politeknik YK Başkanı
inşaat mühendisi Ersin Kiriş ve üyemiz 
jeofizik mühendisi Savaş Karabulut Kanal
İstanbul’un doğaya zararları ile ilgili
MedyaScopeTV’ye açıklamalarda bulundu. 

24 ARALIK 2019

Taksim meydanı göstermelik bir katılımla
planlanabilir mi? 

Kuzey Ormanları Savunması’nın çağrısıyla
Kanal İstanbul yağmasına karşı neler
yapabileceğimizi konuşmak üzere ''Ya Kanal
Ya İstanbul'' diyerek buluştuk. Buluşmayla
birlikte İstanbul’da Kanal İstanbul’a karşı
mücadele koordinasyonu kuruldu. 

26 ARALIK 2019

Ya kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun
çağrısı ile Küçükçekmece’den başlayan
Kanal İstanbul güzergahında yapılan 
insan zinciri eylemindeydik. 

2 ŞUBAT 2020

İstanbullular Kanal İstanbul itirazını kent 
merkezine taşıdı. Ya Kanal Ya İstanbul
Koordinasyonu’nun çağrısıyla Kadıköy’de 
Kanal İstanbul’a karşı düzenlenen meşaleli
yürüyüşteydik. 

07 ŞUBAT 2020

Marmara Denizi’nden Küçükçekmece Gölü’ne, oradan Sazlıdere su havzasına,
Dursunköy, Baklalı, Durusu-Terkos üzerinden Karadeniz’e uzanan ve 45 km
uzunluğundaki Kanal İstanbul projesinin güzergahında kalan su varlıklarını, tarım
alanlarını, ormanları, yaşam alanlarını ve kumsalları kayıt altına aldık. Projenin nasıl
bir yok oluşa neden olacağını İstanbullular ile paylaştık.

24 ŞUBAT 2020

ya kanal
ya İstanbul!

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümünde, aradan geçen
yıllarda neler yaşandı, neler yapıldı, neler yapılmadı sorularına  yanıtlar
aradık, “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi: 21 yıl sonra aynı yerde
olmak” diyerek açıklama yaptık. 

Kazdağları’nda Alamos Gold
şirketinin tahribatına karşı
aylardır nöbet tutanlara yapılan
jandarma saldırısını protesto
etmek için Kadıköy’deydik. 

17 AĞUSTOS 2020

22 EYLÜL 2020

29 EYLÜL 2020

10 EKİM 2020



VALİDEBAĞ KORUDUR, KORU KALACAK!

İstanbul’da, kentin içinde doğal yapısı korunabilmiş, 1. Derece
Tarihi ve Doğal Sit Alanı statüsündeki Validebağ Korusu’nda
Üsküdar Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı
peyzaj projesine karşı başlatılan nöbetteydik. Aylarca süren
nöbette Üsküdar Belediyesi’nin projeyi fiilen başlatma girişimleri
engellendi. Mahkeme peyzaj projesini iptal etti, Validebağ
Korusu’nu savunanlar kazandı.   

Geçmişten bugüne Validebağ Korusu'nun nasıl değiştiğini ve
30 yılı aşkın süren mücadele tarihini araştırarak yayımladık. 

İstanbul Beykoz'da Kuzey
Ormanları’nda 111 bin metrekarelik
otel, villa ve AVM projesine yol
veren imar planlarını durdurmak
için Beykoz’daydık. Yüzlerce
İstanbullu Beykoz Ormanları için
yürüdü. 

13 MART 2021

Bursa’nın Yenişehir İlçesi, Kirazlıyayla Köyü’nde Meyra Madencilik’in Çinko,
Kurşun, Bakır Zenginleştirme (Flotasyon) Tesisi ve Atık Barajı Projesi’nin
yaratacağı etkileri tespit etmek üzere teknik inceleme yapmak ve aylardır
mücadele eden Kirazlıyaylalılarla buluşmak için Kirazlıyala’daydık. 

18 EKİM 2020

Bursa Kirazlı’da yaşanan maden
tahribatını ve doğal hayatın,
halkın göreceği zararları tespit
ettiğimiz teknik raporumuzu
yayımladık.

12 KASIM 2020

İzmir depreminden sonra Türkiye’nin deprem sorununa,
iktidarın deprem politikalarına değindik. 

08 KASIM 2020

bursa / kİrazlıyayla

Beşiktaş’ta herhangi bir proje açıklanmadan İBB ve
Beşiktaş Belediyesi tarafından başlatılan Beşiktaş
Meydan Projesi hakkında açıklama yaptık. 
''Beşiktaş Meydanı’nda ne yapılıyor, ne yapılmalı?” 

05 MAYIS 2021

24 HAZİRAN 2021

19 EYLÜL 2021

“Depremler, enkazlar, TOKİ ve barınma hakkı” 



MESLEKİ BİLGİMİZLE YAŞAMA SAHİP
ÇIKIYORUZ, HAKİKATİ SAVUNUYORUZ !

Haziran İsyanı ile hesaplaşmaktan hiç vazgeçmeyen AKP iktidarı Gezi’yi yargılamak
için her yolu denedi, denemeye de devam ediyor. Meslek örgütlerinden
meslektaşlarımızın da yargılandığı Gezi Davası’nın duruşmalarını Silivri’de takip ettik. 

Temmuz ayının son günlerinde başlayan, Antalya, Muğla ve Mersin’de günlerce
söndürülemeyen orman yangınlarında 9 kişi hayatını kaybetti, on binlerce
hektar orman, canlı yok oldu. Yangınlarla birlikte tüm meslektaşlarımıza yok
olan ormanlık alanlarda başlatılacak olası projelerin mühendisi, mimarı, plancısı
olmama çağrısı yaptık. 

Çorlu Tren Katliamı… 8 Temmuz
2018’de Tekirdağ Balabanlı-Çorlu
istasyonları arasında 162. km’de
meydana gelen ve 25 kişinin yaşamını
yitirdiği, 268 kişinin yaralandığı acılarla
dolu bir katliam. Kamusal denetimi yok
eden AKP iktidarının, halkın ulaşım
güvenliğini yok saydığı ülkede yok
edilen 25 insan… Adalet bekleyen
onlarca aile…

2020/2021

ÇORLU KATLİAMINDA SORUMLULARIN PEŞİNDEYİZ !

Yağışların neden her seferinde taşkına dönüştüğüne ve iktidarın
taşkınlara nasıl sebep olduğuna ilişkin açıklama yaptık. 
Her yağış neden taşkına dönüşüyor, yıkım neden önlen(e)miyor?” 

 24 ARALIK 2019
04 AĞUSTOS 2021

Orman yangınlarının tahribatını
uydu görüntüleri ile tespit ettik,
koordinatlarla çıkardığımız
yanmış alanlarda her türlü
yapılaşmaya, müdahaleye karşı
ortak hafıza oluşturmak ve
ormanların geleceğini
savunabilmek için çalışma
başlattık. 

18 AĞUSTOS 2021

18 AĞUSTOS 2021

söz verelİM, 
ORMANLAR YENİDEN 

''Galataport'u Gördünüz mü? :
Özelleştirilen el konulan bir kıyı.''

İstanbul’da 49 yıllığına Doğuş Holding ve Bilgili Holding’e devredilen Salı
Pazarı-Karaköy sahilinde inşa edilen, kente karşı işlenen en önemli
suçlardan Galataport Kruvaziyer Limanı Projesi sessiz sedasız açılırken
kamusal alanın gaspını fotoğraflarla kayıt altına aldık. 

11 KASIM 2021

Mühendisler olarak katliamın
nedenlerini, sorumlularını çok iyi
biliyoruz. Bu nedenle ''kaza değil cinayet''
dedik ilk günden itibaren. Katillerin peşini
bırakmadık. Çorlu Katliamı Davası’nı
yakından takip ettik, etmeye devam
ediyoruz. Adalet arayışındaki Çorlu
ailelerinin yanındayız!

Meslektaşlarımıza seslendik. Dava sürecinde bilirkişilik görevi alan bilirkişi
mühendislere, hakikati bilen meslektaşlarımıza mesleki sorumluluklarına
sahip çıkma çağrısı yaptık. 

YEŞERSİN ...



HDP İzmir İl Örgütü'ne yapılan vahşi saldırı sonucu ölen Deniz Poyraz’ı
anmak ve faşizme karşı dayanışmak için Kadıköy’de eylemdeydik. 

10 EKİM Emek, Barış ve Demokrasİ Meydanı 
Anıt Meydan ve Anma Yerİ Tasarımı
Uluslararası Fİkİr ve Tasarım Projesİ

MESLEKİ BİLGİMİZLE YAŞAMA SAHİP
ÇIKIYORUZ, HAKİKATİ SAVUNUYORUZ !

Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yaparken İBB’ye ait hafriyat kamyonunun altında
kalarak öldürülen Şule İdil Dere’nin davasını takip ettik. Suçlulara ödül gibi cezalar
veren mahkeme, asıl sorumluları yargılamadı. Pek çok yetkilinin
soruşturulmasına İstanbul Valiliği izin vermedi. 

Meslektaşlarımızı, mücadele arkadaşlarımızı kaybettiğimiz 10 Ekim Ankara
Katliamı'nın yıl dönümlerinde “Katilleri tanıyoruz. Kaybettiklerimizi unutmadık,
unutturmayacağız” diyerek İstanbul Kadıköy’deydik. 

10 EYLÜL 2020

10 EKİM 2020-2021

Boğaziçililerin, kayyum rektör atamasına karşı nöbeti devam ediyor! 

Kayyum rektörlerle yönetilen
üniversitelerde yaşanan usulsüzlükler,
yozlaşma ve hak ihlallerinin anlatıldığı
kapsamlı bir araştırma yaptık ve
yayınladık. “Kayyum rektörlerle
yönetilen üniversitelere neler oluyor?” 

Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atanması üzerine Boğaziçi Üniversitesi
öğrencilerinin itirazı isyana dönüştü. Üniversite bileşenleri yerleşkede, yerleşke
girişlerinde, kent merkezilerinde ''kayyum rektör istemiyoruz'' diyerek aylarca
sokaktaydı. Kayyum rektöre karşı büyüyen toplumsal tepki, Kadıköy’de yapılan
eylemlerle tescillendi. Aylar süren mücadelenin ardından Melih Bulu bir gece
kararnamesi ile görevden alındı. Yardımcısı Naci İnci yeni kayyum rektör oldu.  

15 MART 2021

OCAK 2021-ARALIK 2021

8 HAZİRAN 2021
Unutulmaz elbet…

Peki ya
unutturmamak?
Hakikati görünür
kılmak, geçmiş ile
bugünü, hafıza ile
umudu bir araya

getirmek…
 

Toplumsal hafıza yitimi ve unutturma politikaları ile
mücadele edenler, hakikatin yok oluşuna ve hafızanın
buharlaşmasına meydan okurlar. Hafızanın bekçileri
sayesinde, kolektif hafızadan silinmeye çalışılan
hakikatler gün yüzüne çıkar ve kimi zaman adalet bu
şekilde tesis edilir, bir gün mutlaka aydınlığa çıkar.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği Emek,
Barış ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fikir ve
Tasarım Projesi Yarışması’na katılarak proje hazırladık. Mühendis, mimar ve
plancılardan oluşan Politeknik ekibinin projesi sergilenen 38 proje arasında yer aldı. 

10 Ekim 2015 Ankara katliamı, Türkiye’de yaşanan
siyasal süreçler sonucunda, iktidar eliyle tetiklenen
kapkara bir ‘’an’’dır. Katliamın hedefinde; barış için bir
araya gelen halklar, geçmişten geleceğe uzanan
mücadele azmi ve dayanışma vardı. “An”da çok
büyük acı, öfke ve ısrarla, cesaretle yan yana durma,
yiten canlara sahip çıkma yani umut vardı. Hala
aydınlatılamayan 10 Ekim Ankara Katliamı, hakikate
ve adalete dair ısrarlı mücadelemizin bir kesiti oldu.
Bu acı kesit, belleklerde büyük bir 
temsil gücü elde etti.



BEYAZ BARETİN KADRAJI

Farklı illerden 33 mühendis, mimar, şehir plancısı toplamda 99 fotoğraf
gönderdi. Seçici kurulun değerlendirmesinin ardından 21 kişinin gönderdiği
36 fotoğraf sergide yer almaya hak kazandı. 

Covid-19 pandemisinde sokakta, evde, işte farklılaşan gündelik
deneyimleri ‘Maskenin Ardı’ temasıyla Beyaz Baretin Kadrajı 
3. Ödüllü Fotoğraf Sergisi’ne taşıdık.

Pandemi koşulları nedeniyle 22 Mayıs’ta
online yaptığımız açılışla kapılarını
aralayan sergimiz, 3 boyutlu olarak
gezilebilen sanal ortamdan izlenebiliyor. 

Politeknik "Bilim Teknik Kent Emek Söyleşileri" kapsamında gazeteci-yazar
Çiğdem Toker ile  “Kamu İhalelerinde Olağan İşler” kitabı üzerine söyleşi yaptık. 

SÖYLEŞİLER

Meslektaşlarının temel sorunlarını dert edinen bir meslek odası yaratma iddiasıyla
genel kurula hazırlanan, çalışmalarını 2 yıldır kesintisiz sürdüren Mimarlıkta
Dayanışmacı Taban Hareketi (MDTH) üyeleri ile bir araya geldik. Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi 46. Olağan Genel Kurulu sürecine dair hazırlıklarını,
çalışmalarını konuştuk. 

10 ŞUBAT 2020

10 OCAK 2020

'Covid-19 pandemisi ve haklarımız' çağrısıyla Av. Mehmet Ümit Erdem ile söyleşi
yaptık. Evde, ofiste ve sahada pandemi koşullarında çalışan mühendislerin,
mimarların, plancıların haklarını konuştuk, meslektaşlarımızın canlı yayında dile
getirdiği soruları cevapladık.

5 NİSAN 2020

Bilimfili yazarı Gürkan Akçay ile 'Pandemi-Hakikat-Bilim' başlıklı bir söyleşi yaptık. 

25 MAYIS 2020

Yıllardır deprem güvenli kentler konusunda birlikte çalıştığımız,
İstanbul’un çeşitli mahallerinde deprem bilgilendirme çalışmaları
yaptığımız, yayınlar ürettiğimiz üyemiz, meslektaşımız Savaş Karabulut ile
iktidarın deprem politikası ile ilgili eleştirileri ve iktidar cephesinden gelen
hedef göstermelerle ilgili söyleşi yaptık. 

Kaliforniya’da yaşayan, iklim/su konusunda araştırmalar yapan
meslektaşımız biyoloji/kimya mühendisi Gökçe Şencan ile
Akdeniz ve Ege sahillerinde devam etmekte olan yangınlarını ve
acil durum yönetimini konuştuk. 

03 MAYIS 2021

02 AĞUSTOS 2021



Ant Yapı’da cinsel tacize ve mobbinge maruz kalması ve
yöneticilerin bu duruma kayıtsız kalması üzerine mimar Zümra
Şerife Karaca ile söyleşi yaptık, kadın dayanışmasını büyüttük.

05 AĞUSTOS 2020 / 20 MART-1 TEMMUZ 2021
 

politeknik 

İzmir’de tacizci patron Tufan Arkayın’a karşı kadın
mühendisler, mimarlar plancılar yan yana durdu. Tacize 
ve yalan beyanlara karşı kadın meslektaşlarımızın açtığı
davanın duruşmalarına katıldık. Tufan Arkayın 3 yıl ceza
aldı. Kadın mühendislerin dayanışması, mücadelesi kazandı. 

''İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz!'' diyerek
örgütlenen kadın eylemlerindeydik. 

21 TEMMUZ 2020

KADIN

28 AĞUSTOS 2020

ŞUBAT 2020/MART 2020

KADINLAR İŞYERLERİNDE TACİZE KARŞI SES VERDİ: 
TACİZCİ PATRON TUFAN ARKAYIN’A 3 YIL CEZA

Pınar Gültekin cinayetine sessiz kalmamak için “Katilleri de suç ortaklarını
da affetmiyoruz” çağrısıyla İstanbul Kadıköy sahilinde yapılan eylemdeydik. 

Ant Yapı’da tacize uğrayan ve haksız şekilde işten çıkarılan
Zümra Şerife Karaca’yı şirkete açtığı davada yalnız bırakmadık.
Davasının takipçisiyiz. 

2 EKİM 2020


