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• 19 Haziran 2014 - Atakum’da bulunan Tarım 
Meslek lisesi’nin yıkılması ve alanda bulunan ağaç-
ların kesilmesi suretiyle yerine AVM+CAMİ yapılması 
yönünde Belediyelerce meclis kararı alınmıştır. yine 
söz konusu okulun Tekkeköy-Gelemen mevkiine 
nakledilerek eğitim öğretimin burada yapılması dü-
şünülmektedir. Özellikle ilimiz merkezinde bulunan 
okulların şehir dışında tek bir alana toplanılması gibi 
bir rant projesinin hayata geçirilmek istendiği duyum-
larımızdandır. Düşünülen bu projenin de hayata geç-
mesini engellemek için Tarım Meslek lisesi Projesine 
daha fazla tepki koymak için Büyükşehir belediyesi-
nin önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı.

• 1 Eylül 2014 - Dünya Barış Günü nedeniyle 
TMMoB, KESK ve DİSK bileşenleri tarafından birlikte 
yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

• 19 Eylül 2014 -Samsun İKK olarak; Mühendis, Mi-
mar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle kitle-
sel basın açıklaması yapıldı.

• 2 Ekim 2014 - Meclis Genel Kuruluna “Suriye 
Tezkeresi’ni” getirmesine karşı KESK-DİSK-TMMoB 
olarak, “AKP Hükümetinin ‘IŞİDE Destek Tezkeresine’ 
Hayır!” şiarı ile yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Mühendislik Mi-
marlık Haftası Etkin-
likleri açılış konuşma-
sını TMMoB Samsun 
İl Koordinasyon Ku-
rulu Sekreteri Adnan 
KorKMAz yaptı.

Adnan KorKMAz 
konuşmasında;

“6235 sayılı Türk 
Mühendis ve Mimar 
odaları Birliği Kanunu 27 ocak 1954 tarihinde Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 4 Şu-
bat 1954 tarih ve 8265 sayılı resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. TMMoB 1.Genel Kurulu 
18-22 Ekim 1954 tarihleri arasında toplanmıştır.

TMMoB şimdi 60. yılını kutluyor.

60 yıllık serüvenimizde örgütümüz için büyük 
emek harcayan, şimdi aramızda olmayan tüm değerle-
rimizi ve sevgili Başkanımız Teoman ÖzTÜrK’ü sevgi 
ve saygıyla anıyoruz.

TMMoB 60. yılında da onurlu yürüyüşüne, dik du-
ruşuna devam ediyor.

Herkes biliyor;

TMMoB ve bağlı odaları, 60. yılında da aklın ve 
bilimin yol göstericiliğinde; anayasal ve uluslarara-
sı sözleşmelerle tariflenmiş sanayi, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği, inşaat ve yapı denetimi, enerji, madencilik, 
tarım, gıda, orman, su kaynakları, çevre, kentleşme ba-
rınma hakkı vb. konularda mühendislik, mimarlık, şe-
hir plancılığının gerektirdiği mesleki denetim, bilim-
sel-teknik kriterler ve çağdaş toplumsal gereklilikler 
doğrultusunda emekten, halktan, ülkemizden, meslek-
meslektaş çıkarlarından yana bütünlük içindeki ça-
lışmalarına, önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen 
kararlılıkla devam etmektedir.

TMMoB geçmişte olduğu gibi 60. yılında da “Ül-
kede Barış, Dünyada Barış” anlayışıyla ülkemizde, Su-
riye, ortadoğu, Kuzey Afrika ve Dünya’da savaşa kar-
şı barışı, halkların kardeşliğini, bir arada özgür, eşit 
yaşamı savunmaya ve emperyalizmin yeni stratejileri 
karşısında bağımsız Türkiye mücadelesini büyütmeye 
devam etmektedir.

TMMoB, 60. yılında da mühendislerin, mimarların, 
şehir plancılarının sorunlarının halkın sorunlarından 
ayrı tutulmayacağı, sorunlarının çözümünün büyük 
ölçüde emekçi sınıfların sorunlarının çözümünde 
yattığı gerçeğini ifade etmektedir. Bu ifade gereği, 
TMMoB, kendi meslek alanları ile ilgili olarak ülke-
mizdeki siyasal sistemi tüm yönleri ile sergilemeye ça-
lışmakta; emekten, demokrasiden yana olanlarla ortak 
mücadele etmektedir.

TMMoB, 60. yılında da kadına yönelik şiddetin ön-
lenmesi, yaşamın içinde hak ettiği yerin kazandırılma-
sı için, söylemini “toplumsal cinsiyet eşitliği” temelin-
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de oluşturarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. TMMoB 
“Kadın, erkek omuz omuza yaşamın her alanında” sözü 
ile “Kadınlar örgütlü, TMMoB daha güçlü” sözünü 60. 
yılında da yüksek sesle söylemeye devam etmektedir.

TMMoB 60. yılında da; meslek sorunlarının ülke 
sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden hareketle, emek 
ve demokrasi güçleriyle birlikte, bağımsızlık, eşitlik, 
demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdürmeye, 
siyasi iktidarın tüm anti demokratik uygulamalarına 
karşı durmaya, bunları deşifre etmeye, her türlü saldı-
rı karşısında dik durmaya devam etmektedir.

TMMoB 60. yılında da; karanlığa karşı aydınlığa; 
baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı özgürlük 
ve demokrasiye; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği 
linç kültürüne karşı bir arada kardeşçe ve barış içinde 
yaşama; her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına 
karşı eşitliğe, emekçi sınıfların haklar mücadelesine, 
işsizlik, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele taleple-
rine sahip çıkmaktadır. TMMoB, 60. yılında da; eşit, 
özgür, demokratik bir Türkiye’de bir arada yaşamı sa-
vunmakta, korkmadan, sinmeden, geri adım atmadan 
temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmakta, inisiyatif 
kullanmakta ve mücadele etmektedir.

TMMoB bu ülkenin bir nefes alma-verme alanıdır.
Bu ülkenin ve bu ülke insanının önemli bir mevzisi-
dir. Bu ülkenin, bu ülke halkının ve dolayısıyla üyenin 
TMMoB’ye ihtiyacı vardır, bu ihtiyaç devam etmek-
tedir. Bu ihtiyacın gereklerinin yerine getirilebilmesi 
için de, TMMoB’nin odalarına, odaların şubelerine, 
şubelerin de örgütlü üyeye ihtiyacı vardır. TMMoB 
60. yılında da bu ihtiyacın gereklerini yerine getirme-
ye devam etmektedir.

Herkes bilsin;

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, 
politik ve kültürel tüm örgütlerinden, sömürü ve eşit-
sizliklerden bağımsız, “Bir Başka Dünya, Bir Başka 
Türkiye Mümkün”dür, bizim yolumuz budur. yüreği 
insan sevgisiyle dolu TMMoB örgütlülüğünü, hiçbir 
güç bu yoldan geri döndürememiştir ve 60. yılında da 
döndüremeyecektir.

60. yılımız kutlu olsun.”demiştir. 

• 18 Ekim 2014 - Prof. Dr. Aziz KoNUKMAN tara-
fından “Türkiye’nin Ekonomik Durumu” konulu Kon-
ferans verildi. Konferansın ardından kokteyle geçildi.

• 19 Ekim 2014 – Kahvaltı ve ardından tavla turnu-
vası ve sonrasında briç turnuvası yapıldı.

• 20 Ekim 2014 - Çevre Mühendisleri odası Genel 
Başkanı Baran BozoĞlU’nun sunumuyla “Türkiye’de 
Su yönetimi ve Güncel Sorunlar” konulu konferans 
düzenlendi.

• 21 Ekim 2014 – Mühendislik ve Mimarlık Haftası 
etkinliklerine Terme’de düzenlenen “Terme Kirli Sant-
ral İstemiyor!” Paneli ile devam edildi. 

• 22 Ekim 2014 -Mimar Enbiya SANCAK’ın ko-
nuşmacı olarak katıldığı “Mimarlık ve Samsun” ko-
nulu konferansla başladı. Ardından Prof. Dr. İbrahim 
TEllİoĞlU’nun sunumuyla yapılan “Tarih Boyunca 
Samsun” konulu konferans ile etkinlikler tamamlandı.
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