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Mühendis-mimar hareketinin 
devrimci-demokrat ve toplum-
cu bir çizgiye sahip olmasında 

önemli ve büyük katkılar sağlamış olan 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği’nin (TMMOB) unutulmaz başkan-
larından Teoman Öztürk,11 Temmuz 
2008 tarihinde düzenlenen bir dizi 
etkinlikle anıldı.

TMMOB’nin 1973-1980 yılları ara-
sında başkanlığını üstlenen Teoman 
Öztürk’ün aramızdan ayrılışının 14. 

TMMOB’nin Unutulmaz Başkanı anıldı…

TEOMAN 
ÖZTÜRK ANISINA 
FORUM

Çalışma Grubu Başkanı Cengiz Göltaş 
anma etkinliklerinde yer aldılar. 

İlk etkinlik, Ankara Karşıyaka Mezar-
lığı’nda anıt mezarı başında düzenle-
nen törenle gerçekleştirildi. Törende, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, Ziraat Mühendisleri 
Odası’ndan TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Ergin Özügür, TMMOB Eski 
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Önen, 
Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
Enerji Çalışma Gurubu Başkanı Oğuz 
Türkyılmaz, TMMOB ve İnşaat Mü-
hendisleri Odası (İMO) Eski Yönetim 
Kurulu Üyesi Hilmi Yüncü, DİSK Genel 
Sekreteri Tayfun Görgün birer konuş-
ma yaptılar.

“TMMOB’nin 
Karakteri; Öztürk ve 
Arkadaşlarının Mirası”

Törende konuşan TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
“TMMOB’nin karakterinin” Teoman 
Öztürk ve arkadaşlarından kalma bir 
miras olduğunu belirterek, 11 Tem-
muz’u “TMMOB’nin koordinatlarının, 
yol haritasının konuşulduğu önemli 
bir gün” olarak nitelendirdi. Soğancı, 
“TMMOB’nin sahip olduğu anlayış 
değişmediği sürece, 11 Temmuz’larda 
burada bulunmaya devam edeceğiz” 
dedi.

yıldönümünde Anıt Mezarı başında 
ve İnşaat Mühendisleri Odası’nda 
düzenlenen etkinliklerle anıldı. Anma 
etkinliklerine TMMOB ve odaların yö-
neticileri, çalışanları ile Öztürk’ün aile-
si, dostları, çok sayıda meslektaşı ve 
mücadele arkadaşları katıldı. Elektrik 
Mühendisleri Odası’ndan (EMO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Musa Çeçen, 
Yazmanı Hüseyin Önder, EMO Enerji 
Birim Koordinatörü Necati İpek, EMO 
Üyesi ve TMMOB Danışmanı Orhan 
Örücü, EMO Üyesi ve TMMOB Enerji 
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Soğancı, Öztürk’ün TMMOB Başkanı 
olduğu dönemin Türkiye’sinde iç 
savaş yaşandığını, “sağ sol çatışması 
yok, faşist katliamlar var” sloganının te-
mel slogan olduğunu ve faşizme karşı 
direnişin toplumun tüm kesimlerince 
yürütüldüğünü, işte böylesi bir ortam-
da Teoman Öztürk ve arkadaşlarının 
TMMOB’nin yol haritasını çizdiklerini 
söyledi. Teoman Öztürk’ün mücade-
leci kişiliğine dikkat çeken Mehmet 
Soğancı, Öztürk’ün başkanlık görevini 
üstlendiği 1970- 1980 yıllarının önemi-
ni kavramak gerektiğini ifade ederek, 
şöyle konuştu:

“Öztürk ve arkadaşları, can güvenliği-
nin olmadığı o zor ortamda devrimci, 
demokrat yurtsever mühendislerle 
birlikte örgüte sahip çıktılar. Emek-

ten, halktan, eşitlikçi, özgürlükten, 
barış ve kardeşlikten yana, örgütü, 
muhalif, emperyalizme karşı bir güç 
haline getirdiler. TMMOB, Teoman 
Öztürk’ün döneminde emekten, 
halktan, barıştan yana bir nitelik ka-
zandı. Geçmişten alınan bu mirasla 
1998’de ‘Demokrasi Kurultayı’nı, 
2003’de de ‘Mühendislik Mimarlık 
Kurultayı’nı gerçekleştirdik, örgütün 
yol haritasının kenar çizgilerini belir-
ledik. Bu örgüt kendi iç dinamikleriy-
le yolunu tutan bir örgüttür. TMMOB, 
tüm yaşananlarda taraf olan muhalif 
bir örgüttür. TMMOB mesleki sorun-
ları, toplumun sorunlarından ayırt 
etmez. Bu ülkenin TMMOB’ye ihti-
yacı vardır. TMMOB’de bu ihtiyaçlara 
yönelik hareket etmektedir.”

“Öztürk, Örgütlü Bir 
Liderdi”

MMO Enerji Çalışma Gurubu Başkanı 
Oğuz Türyılmaz, 3 yıl birlikte çalıştığı 
Öztürk’ün insan olarak takdir edilecek 
özelliklerinin yanında örgütlü bir lider 
olmasının altını çizdi. Türkyılmaz, 
Teoman Öztürk’ü “Kararlı, inançlı, 
kavganın hem neferi hem de önderi 
olan, devrimci mücadelede kararlılığa 
sahip biriydi” sözleriyle anlattı.

“Teoman Adanmış Bir 
Yaşamdı”

TMMOB Eski Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz Önen de, Teoman Öztürk’le olan 
arkadaşlığını ve O’nu kaybetmenin acı-
sını şöyle anlattı:

“Mezar, insanı arkadaşına yaklaştı-
rıyor. Teoman benim yol arkadaşım-
dı. Biz Teoman’la yalnız meslekte 
birlikte olmadık. 12 Eylül dönemini 
birlikte yaşadık. Teoman’la o dö-
nemde ‘İmece’ adında bir firma 
kurduk. Oraya gelen küçük büyük 
tüm işlerle ilgilendik. Daha sonra 
vakıflara iş yapmaya başladık. Cami 
ve Suluhan’ı birlikte onardık. Sonra 
Paris Caddesi’nde ortak bir bakkal 
dükkanı açtık. Teoman, orada uzun 
dönem vakit geçirdi. Bu dönem 
bizim için sosyal bir ortamdı. 
Birlikte sürekli kavganın içinde 
olduk. Teoman, zor dönemlerde 
çok özverili çalıştı ve zor günler 
yaşadı. Tabi özverili çalışmanın 
faturasını da ödemek zorunda 
kaldı. Teoman’ın düşüncesine 
sahip onlarca insanız, ama o bize 
farkını gösterdi. Teoman adanmış 
bir yaşamdı. Teoman’ın başka bir 
yaşamı olmadı. Bu yaşanmışlık 
onu farklı kıldı. Teoman, devrimci 
sosyalist çizgisini hiçbir zaman 
yitirmedi. Teoman, örnek bir kişi-
likti ve hala ciddi bir örnek olarak 
karşımızda duruyor. Günümüzde 
artık dünya değişti bunu biliyoruz 
ama Teoman’ın devri ve deneyimi 
bize daima ışık tutuyor ve tutmaya 
devam edecek. Bu dönemin ürün-
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lerini kesinlikle genç kuşaklara 
aktarmak gerekiyor.”

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ergin 
Özügür de söz aldığı törende, “Teoman 
Öztürk” adı altında yayımlanan kitapta, 
Teoman Öztürk için kendisinin kaleme 
aldığı bölümü katılımcılara okudu.

TMMOB ve İMO eski Yönetim Ku-
rulu Üyesi Hilmi Yüncü de, Teoman 
Öztürk’ün anısına yıllardır anma et-
kinliklerinin düzenleniyor olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

“Öztürk’le Kader 
Birliği Etmenin 
Onurunu Yaşıyoruz”

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün 
ise konuşmasında, Teoman Öztürk’ün 
DİSK’e olan büyük katkısına dikkat 
çekti. Görgün, şöyle konuştu:

“Teoman Öztürk, DİSK’in DİSK ol-
ması için büyük katkılar koymuştur. 
Onun işçi sınıfına verdiği destek-
ten dolayı işçi sınıfı büyümüştü 
ve artık süreçte tehdit olabilme 
halini almıştı. Teoman Ağabey, 
DİSK Davası’ndan dolayı bir süre 
İstanbul’da cezaevinde yatmıştı. 
Ben de onunla birlikte aynı ceza-
evinde kaldım. Onu cezaevinde 
daha yakından tanıma imkanı 
buldum. DİSK olarak bizler onunla 
kader birliği etmiş olmanın onurunu 
yaşıyoruz.” 

Tören, anıt mezara karanfillerin bırakıl-
masının ardından sonra sona erdi. 

Aynı gün akşam saatlerinde, TMMOB 
İnşaat Mühendisleri Odası’nda Te-
oman Öztürk’ün adının verildiği sa-
londa anma etkinliği gerçekleştirildi. 
Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte, 
Ahu Sağlam’ın şarkıları eşliğinde, Öz-
türk’ün hayatını ve mücadelesini konu 
alan bir sunu gerçekleştirildi. 

Etkinliğin açılışında konuşan TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, “Başkanım” diyerek hitap ettiği 
Teoman Öztürk’ü sevgi ve saygıyla 
andığını belirtti. Soğancı, “Küresel ka-
pitalizmin ve onun temsilcisi AKP’nin 

saldırılarına karşı durabilmek ancak 
kendi örgütlü özgücümüzü dayanarak, 
bütün emek ve demokrasi güçlerinin 
birlikte mücadelesi ile başarılabilecek-
tir” dedi. Soğancı TMMOB 40. Olağan 
genel Kurul Sonuç Bildirgesi’ni okuya-
rak sözlerini tamamladı.

“Öztürk’ün Yaktığı 
Meşaleyi Taşıyoruz”

Etkinlik kapsamında, “70’lerden Bu 
Yana Oluşturulan Anlayışlarla TMMOB 
ve Bağlı Odalarının Bugünkü Sorumlu-
lukları ve Görevleri” konulu bir forum 
düzenlendi. Forumda söz alan EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen, 
Teoman Öztürk ve arkadaşlarının cep-
lerinde dolarlar biriktirmek yerine, ezi-
lenlerin yanında yer almayı seçtiklerini 
dile getirerek, Öztürk ve arkadaşlarının 
yaktığı meşaleyi taşıdıklarını kaydetti. 
Bugün Türkiye’de yaşanan pek çok 
olumsuzluğun TMMOB tarafından 
çok öncelerden öngörüldüğünü be-
lirten Çeçen, doğru yolda olduklarına 
olan inancını ifade etti. Çeçen, örgütün 
bir marabası olmaktan onur ve gurur 
duyduğunu da sözlerine ekledi. 

“TMMOB’nin Ulaştığı 
Düzeyi Korumalıyız” 

Forumda konuşan, MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz da, 

TMMOB’nin her türlü sömürüye, eşit-
sizliğe, sermayenin emek üzerindeki 
egemenliğine karşı olduğunu belirte-
rek, şöyle konuştu:

“Ülkemiz ve meslek alanlarımız 
lehine bağımsız yürüyüşümüzü 
etkin bir şekilde sürdürmek için, 
TMMOB’nin ulaştığı düzeyi ko-
rumalı ve güçlendirilmeliyiz. Bu 
düşüncelerle ‘Yaşasın TMMOB 
Örgütlülüğü’ diyor, sevgili başka-
nımızı saygıyla anıyorum.” 

Forumda ayrıca; Maden Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Torun, Kimya Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Besleme, İnşaat Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp, 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fahri 
Özten, Şehir Plancıları Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Tarık Şengül, 
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Atakan Günay, Mimarlar 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekinci, 
Mimar Odası Yönetim Kurulu Sekrete-
ri Redife Kolçak, MMO Enerji Çalışma 
Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, 
TMMOB eski Yönetim Kurulu üyeleri 
Serdar Kaynak ve Haydar İlker söz 
aldılar. 

Anma etkinliği forumun ardından dü-
zenlenen kokteyl ile sona erdi.


