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Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin (TMMOB) 1973-1980 
yılları arası başkanlığını yapmış, 

mühendis-mimar hareketinin toplum-
cu bir çizgiye sahip olmasında önder 
ve yiğit kişiliği ile hep ön saflarda yer 
almış, TMMOB ile bütünleşmiş Teoman 
Öztürk ölümünün 16. yıldönümünde 
özlemle anıldı. 

Teoman Öztürk için ölüm yıldönümü 
olan 11 Temmuz 2010 tarihinde ilk 
olarak Karşıyaka’daki Anıt Mezarı 
önünde bir anma etkinliği düzenlen-
di. Törene Teoman Öztürk’ün ailesi, 
TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri, oda 
ve şube yönetim kurulu üyeleri ve çok 
sayıda TMMOB üyesi katıldı. Törende 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-

TEOMAN ÖZTÜRK ÖZLEMLE ANILDI
sinmeden, korkmadan, geri adım 
atmadan temel hak ve özgürlüklere 
sahip çıkacaktır. Biz bu bayrağı biz-
den öncekilerden devraldık, bizden 
sonrakilere de onurla devredece-
ğiz. Bunu herkes böyle bilsin.
TMMOB bütün yaşanan olumsuz-
luklara karşı, karanlığa karşı aydın-
lığı, baskıcı, otoriter yönetim anlayı-
şına karşı özgürlük ve demokrasiyi, 
ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği 
linç kültürüne karşı bir arada kar-
deşçe ve barış içinde yaşamayı, 
her şeyin para-kâr olduğu piyasa 
anlayışına karşı eşitliği ve adaleti 
savunmaya devam edecektir. 
TMMOB emekçi sınıfların haklar 
mücadelesine, halkımızın işsizlik, 
yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele 
taleplerine sahip çıkacaktır.
TMMOB ‘şimdi tam da eşit, özgür, 
demokratik bir Türkiye talebini 
yükseltme ve bunun için mücadele 
etme zamanıdır’ demektedir. Şimdi 
neo-liberal politikalara, kapitalizme, 
emperyalizme, gericiliğe, darbe çı-
ğırtkanlıklarına direnme zamanıdır. 
Şimdi TMMOB ‘kahrolsun em-
peryalizm, yaşasın mücadelemiz’ 
demektedir.”

Teoman Öztürk’ün hayatını ve müca-
delesini anlatan “Teoman Öztürk Bel-
geseli”nin gösterimiyle devam eden 
etkinlik, Ahu Sağlam müzik dinletisi 
ile son buldu.

met Soğancı ve Öztürk’ün arkadaşları 
Mehmet Ali Yılmaz ve Oğuz Türkyılmaz 
birer konuşma yaptı.

İMO Teoman Öztürk Salonu’nda dü-
zenlenen anma etkinliği ise TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı’nın açış konuşmasıyla başladı. 
Soğancı, Öztürk’ün sözlerinden alın-
tılarla TMMOB’nin mücadele çizgisini 
anlattığı konuşmasında, TMMOB’nin 
1970’lerde Teoman Öztürk ve arka-
daşlarınca yaratılmış yol haritasında 
onurlu yürüyüşüne, dik duruşuna de-
vam ettiğini ve edeceğini vurguladı. 
Soğancı, şöyle konuştu:

“Herkes bilmelidir ki, 1970’lerden 
beri sürdürülen bu onurlu yürü-
yüş ve dik bir duruşla TMMOB; 


