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Odadan Haberler

Odamız 43. Dönem 1. Danışma 

Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi
Odamız 43. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı, 
23 Haziran 2012 Cumartesi günü İMO Teoman Öztürk 
Konferans Salonu’nda “43. Dönem Çalışma Programı 
Taslağına Dair Görüşme” gündemiyle gerçekleştirildi. 

İMO Yönetim Kurulu Üyeleri ve şubelerden gelen 
Danışma Kurulu Üyelerinin katılımıyla düzenlenen 
Danışma Kurulu Toplantısı, Divan Kurulu seçimiyle 
başladı. 

Divan Başkanlığı’na Eski İMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Harp, Başkan Yardımcılığına İMO İzmir Şube 
Sekreter Üyesi Hülya Altun, Yazmanlıklara ise Diyar-
bakır Şube Sekreter Üyesi Ahmet Kaşan ve Hatay 
Şube Sekreter Üyesi Cemil Tileylioğlu seçildi. 

Divan Kurulu seçiminin ardından İMO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Taner Yüzgeç açılış konuşmasını yaptı. Ko-
nuşmasına İMO Genel Kurulunun başarılı geçmesine 
yaptıkları olumlu katkılar nedeniyle Danışma Kurulu Üyelerine ve tüm örgüt üyelerine teşekkür 
ederek başlayan Taner Yüzgeç, örgüt olarak yoğun bir çalışma dönemine girildiğini, bu dönemin 
başarıyla tamamlanması için hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.  

Türkiye’nin siyasi gündemini değerlendiren ve ülke gündeminin çok hızlı değiştiğine dikkat çeken 
Yüzgeç, son iki gün içerisinde Suriye ile savaş eşiğine gelindiğini, Güneydoğu’da savaşın yeniden 
hız kazandığını, Ankara’da metro tünelinin çöktüğünü, Eskişehir’de iş kazasında 4 işçinin hayatını 
kaybettiğini hatırlattı. İki günde bile olağanüstü düzeyde çok sayıda gelişmenin yaşandığını vur-
gulayan Yüzgeç, ülkenin zor bir dönemde olduğunu belirtti. 

Yüzgeç: iktidarın ‘ustalık dönemi’ politikalarıyla karşı karşıyayız

Çalışma Programı Taslağını değerlendiren Taner Yüzgeç, Odanın “iktidarın ‘ustalık dönemi’ politika-
larıyla karşı karşıya olduğunu, Çalışma Programının bu politikalara karşı mücadele perspektifinde 
ve Genel Kurulun Yönetim Kurulu’na yüklediği görevler çerçevesinde hazırlandığını kaydetti. 

Bu dönemde TMMOB ve Odalara yönelik saldırılara karşı bir seferberlik haliyle mücadele edileceği-
ni, bunun için de merkezi bütünlüğü koruyarak, katılımcı, paylaşımcı, bütünleştirici ve demokratik 
bir karar alma mekanizmasının oluşturulmasının öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden Yüzgeç, 
çalışma programında ele alınan diğer konuları genel hatlarıyla değerlendirdi.

Yüzgeç 43. Çalışma Döneminde kentsel dönüşüm, yapı denetim, kamu ihale kanunu, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği, ulaşım politikaları ve ulaştırma yatırımları, su ve enerji politikalarındaki eğilimler, 
yetkin mühendislik, bilirkişilik uygulamaları, meslekiçi eğitim, mesleki denetim, SİM ve İTB uygula-
maları ile tasarruf tedbirleri konularında yoğun çalışmalar yürüteceklerini belirtti. 

Taner Yüzgeç’in ardından Çalışma Programı Taslağı’nı değerlendirmek üzere sırasıyla Murat Gök-
demir, Abdullah Bakır, Ahmet Göksoy, Turan Kapan, Ali Açan, Necati Atıcı, Cemal Gökçe, Hayri Ün, 
Ayhan Emekli, Durmuş Nar, Haluk Selçuk, Veysel Özkan, Alfer Atasever, Hilmi Yüncü, Fuat Günak, 
Necati Şahin ve Galip Kılınç söz aldı.

Değerlendirmeler üzerine tekrar söz alan Taner Yüzgeç, çalışma programını hazırlarken ülkenin ve 
mesleğin önceliklerini göz önünde bulundurduklarını söyledi ve birlikte hareket ederek başarılı bir 
dönem geçireceklerine dikkat çekti. 

Danışma Kurulu Toplantısı divan başkanı Serdar Harp’in kapanış konuşmasıyla sona erdi.
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Teoman Öztürk anması ve 

TMMOB Öğrenci Evi’nin temel atma 

töreni gerçekleştirildi
TMMOB’nin toplumcu çizgisinin yaratı-
cısı Teoman Öztürk ölümünün 18. yıldö-
nümünde etkinliklerle anıldı. Etkinlikler 
kapsamında önce Teoman Öztürk’ün 
Karşıyaka’daki mezarı başında bir anma 
töreni düzenlendi ardından TMMOB 
Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nin temel 
atma töreni gerçekleştirildi. 

Anma törenine TMMOB ve bağlı Oda-
ların Yönetim Kurulu Üyeleri, Teoman 
Öztürk’ün ailesi, mücadele arkadaşları 
ve çok sayıda TMMOB üyesi katıldı. 

Odamız yöneticileri, üyeleri ve çalışan-
larının da yoğun katılım gösterdiği an-
mada TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Soğancı bir konuşma yaptı. Mehmet Soğancı, Teoman Öztürk’ü her yıl çeşitli etkinliklerle 
andıklarını, bu yıl ise TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nin temelini atarak Teoman Öztürk’e 
yakışır bir iş yapmaya çalıştıklarını söyledi. 

Mehmet Soğancı, Teoman Öztürk’ün TMMOB Başkanlığı yaptığı 1973-1980 dönemini anlatan “Bir 
Döneme Tanıklık” kitabının sunuşunu okuyarak, “Tüm baskı ve saldırılara karşı, mücadeleyi sürdü-
rerek, birlik anlayışını hayata geçirenleri, örgütlenmeyi güçlendirenleri, bilim ve tekniği halkın hiz-
metine sunma anlayışını yerleştirip, geliştirenleri, birikimimizi yaratanları Teoman Öztürk’le birlikte 
saygıyla anıyor ve bıraktıklarını sürdürme ve geleceğe taşıma kararlılığımızı bir kez daha yineliyo-
ruz” diye konuştu. 

Tören, Teoman Öztürk’ün mezarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi. 

TMMOB’nin en önemli projelerinden “Öğrenci Evinin” temeli atıldı 

Anma töreninin ardından TMMOB’nin bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü ve son yıllarda en çok 
önemsediği projelerinden biri olan TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nin temel atma töreni 
gerçekleştirildi. 

Yenimahalle Belediyesi’nin tahsis ettiği arsa üzerinde TMMOB’nin imkânları ile gerçekleştirilecek 
ve 300 öğrenciye konaklama imkânı sağlayacak “TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri”nin temel 
atma törenine TMMOB ve Odaların yöneticileri, DİSK ve KESK yöneticileri, Yenimahalle Belediye 
Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
TMMOB üyeleri ve halk katıldı. 

“Yolumuz aydınlık yüzlü bir belediye başkanının yolu ile kesişti”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı törende yaptığı konuşmada, TMMOB’nin top-
lumcu çizgisinin ana hatlarını belirleyen Teoman Öztürk’ün ölüm yıldönümünde temel atma töre-
ninin gerçekleştiriliyor olmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Hep birlikte önemli bir ana tanıklık 
ettiklerini, bir meslek örgütü yolunun aydınlık yüzlü bir belediye başkanının yolu ile kesiştiğini söy-
leyen Soğancı  “Bugün TMMOB tarihinde önemli bir gün. Adı TMMOB ile özdeşleşmiş, TMMOB’nin 
bugünkü toplumcu çizgisinin ana hatlarını mücadele arkadaşları ile belirlemiş Sevgili Başkanımız 
Teoman Öztürk’ün ölüm yıldönümü bugün. TMMOB, insandan, emekten, halktan, hukuktan, ada-
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letten yana bir mimarlık-mühendislik 
hareketinin örgütüdür. TMMOB, bugün 
sıkıntılı, sancılı, sorunlu bir ülkede, göz-
lere mil çekilen, kulakların sağır edildiği, 
dillerin kesildiği bir ülkede, ‘Hayır biz pa-
dişahım çok yaşa diyenlerle saf tutmu-
yoruz, kral çıplak diyenlerle alanlarda 
omuz omuza duruyoruz’ diyebiliyorsa, 
yani Türkiye emek ve demokrasi müca-
delesinin ön saflarında yer alabiliyorsa 
Teoman Öztürk ve arkadaşlarına çok şey 
borçludur. Huzurunuzda onu saygıyla 
bir kez daha anıyorum” dedi. 

TMMOB’nin Öğrenci Evi ve Sosyal Tesis 
yapılması konusundaki inancı ve kararlı-
lığına vurgu yapan Soğancı, “Türkiye’nin 
gazetecisinden aydınına, KESK’ten 
DİSK’e tutuklularla yarı açık cezaevine çevrildiği bir ortamda, dik duran bir örgüt, Yenimahalle Bele-
diye Başkanı ve onun kadrolarıyla birlikte yollarının kesiştiği bir noktada bu eseri buraya dikmeye 
azmetmiştir. TMMOB yöneticileri ve kadroları böylesine inançlıdır, böylesine bir karşı duruş için-
dedir. Sevgili Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a çok teşekkür ediyorum. Böylesine bir araziyi ranta 
peşkeş çekebilirdi ama ‘hayır’ dedi. ‘Gençlik geleceğimizdir‘ sözünden yola çıkan TMMOB’nin de 
bir meslek örgütü olarak öğrenci üye örgütlenmesinin geldiği boyutları göstermek gibi bir niyeti 
vardı, işte yollarımız keşişti. Sayın Başkanla 18 ay diye sözleşmiştik ama ben tam bir yıl sonra yine 
Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk’ün ölüm yıldönümünde buranın açılışı yapacağımıza adım gibi 
eminim. TMMOB böylesine bir kararlılık içerisindedir” diye konuştu. 

Soğancı, Teoman Öztürk ve arkadaşlarına ve bugün aynı mücadeleyi yürüten TMMOB yöneticileri-
ne, kadrolarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı. 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da, Ankara’da 16 üniversite ve 210 bin öğrenci bulundu-
ğunu belirterek, bölgede yapılabilecek daha rantsal bir proje yerine, sorumlu belediyecilik anlayışı 
ile öğrencilerin barınma sorunlarını çözecek bir işbirliğine imza attıklarını söyledi. Fethi Yaşar, yur-
dun 13 ay sonra hizmete açılacağını ifade ederek, “Burada kalacak gençlerin Teoman Öztürk gibi 
yurtseverler olarak yetişmesini temenni ediyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu: TMMOB yöneticilerini tebrik ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 80 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nde hala gençlerin yurt so-
runlarının çözülemediğini belirterek, “Samsun’da dere yatağına konut yaparsınız. Ucuz konut diye 
yola çıkar, pahalı konutlar yaparsınız ama öğrenci yurdu yapmazsınız” diye konuştu. Türkiye’nin 
iyi yönetilemediğini, baskı ve tutuklamalarla yarı açık cezaevine dönüştürüldüğünü söyleyen Kı-
lıçdaroğlu, “Baskının bu kadar yoğun olduğu bir dö-
nemde TMMOB’nin böylesine bir eserin altına imza 
atması daha büyük bir önem taşıyor. TMMOB yöneti-
cilerini tebrik ediyorum. Umuyorum bu yurda Teoman 
Öztürk’ün adı verilecektir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fet-
hi Yaşar ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı hep beraber butona basarak TMMOB Öğrenci 
Evi ve Sosyal Tesisleri’nin temelini attılar. 

Temel atma töreni sanatçı Oğuz Aksaç’ın konseriyle 
sona erdi.


