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İnşaat Mühendisleri Odası, mesleki ve toplumsal 
mücadelesinde yıllardır en ön saflarda yer alan 
saygı değer İMO İzmir Şube Başkanı Tahsin Vergin’i 
6 Kasım 2010 Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi 
sonucu kaybetti. Çalışkanlığı, örgütlülük anlayışı, 
sıcak ve samimi insan ilişkileriyle tüm İMO cami-
asında haklı bir saygınlık kazanan Tahsin Vergin’i 
aramızdan erken uğurlamanın hüznünü yaşıyo-
ruz. 

TMMOB ve İMO’nun çalışmalarında çeşitli kade-
melerde şevkle ve fedakârlıkla görev alan Tahsin 
Vergin, çalışmalarını meslek yaşamıyla toplumsal 
mücadelenin birbirlerinden ayrılmaz alanlar oldu-
ğunu bilerek yürüttü. 

TMMOB bünyesinde teknik eleman örgütlenme-
sinde önemli görevler üstlendi. TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu’nda diğer Odaların il örgüt-
lenmeleriyle çalışmalar yürüttü ve mücadele arka-
daşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 

Üniversite’den mezun olduktan sonra İMO İzmir 
Şubesi’nin mesleki ve toplumsal alanda yürüttüğü 
mücadeleye destek veren Tahsin Vergin, İMO İzmir Şubesi’nin 20. 21. ve 40. Dönemleri’nde Yönetim 
Kurulu Üyeliği, 41. Dönemi’nde Şube Sekreter Üyeliği görevi yaptı. Tahsin Vergin, 2010 yılından bu 
yana da İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi. 

Odamızın Yayın ve Meslek İçi Eğitim Kurullarında da görev üstlenen Tahsin Vergin, İMO’nun 40. 
Dönem’inde İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu Üyeliği, 41. Döneminde Meslek İçi Eğitim Kurulu 
Üyeliği; 38. 39. ve 40. Dönemlerde de Türkiye Mühendislik Haberleri Yayın Kurulu Üyeliği görevle-
rinde yer aldı.  

Değerli Dostumuz ve 

Mücadele Arkadaşımız 

Tahsin Vergin’i Kaybettik…

Tahsin Vergin Kimdir? 

Tahsin Vergin, 1949 yılında İzmir Karşıyaka’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karşıyaka’da tamamlayan Vergin 
1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. 1972-1982 yılları arasında Bayındır-
lık Bakanlığı Yapı İşleri 3. Bölge Müdürlüğü’nde Mühendislik Hizmetleri Baş Mühendisliği görevini yürüttü. 1982 
yılında kamuda sürdürdüğü işinden ayrılarak, kendi firmasında proje ile yüklenicilik işlerine başlayan Tahsin 
Vergin evli ve bir erkek çocuk babasıydı.
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Şube Başkanımızı, mücadele arkadaşımızı ve dostu-
muzu sevgi ve saygıyla uğurluyoruz. Tahsin Vergin 
hatıralarıyla, mücadele anlayışıyla bizlerle yaşamaya 
devam edecektir. Tüm İMO örgütünün başı sağ olsun. 

Tahsin Vergin’i törenle uğurladık

Aramızdan erken ayrılan İMO İzmir Şube Başkanı Tah-
sin Vergin için 8 Kasım 2010 Pazartesi günü Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu’nda tören 
düzenlendi. 

Törene Tahsin Vergin’in ailesi İMO Yönetim Kurulu Üye-
leri, İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri, CHP İzmir Millet-
vekili Mehmet Ali Susam, Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Sırrı Aydoğan, CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Nalban-
toğlu, Bornova, Çiğli ve Dikili Belediye Başkanları, İz-
mir Gazeteciler Cemiyeti temsilcileri, Oda çalışanları ve 
çok sayıda üye katıldı. 

Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende fotoğ-
rafları eşliğinde Tahsin Vergin’in özgeçmişi okundu. 
Ardından İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp ve 
İMO İzmir Şube Eski Başkanı Prof. Dr. Ömer Zafer Alku 
birer konuşma yaptı. 

İMO camiası olarak Tahsin Vergin’i erken uğurlamanın 
hüznünü yaşadıklarını söyleyen Serdar Harp, Tahsin 
Vergin’in dik, kararlı ve düşünce üreten tavrı ile İMO 
İzmir Şubesi’nde inşaat mühendisliği örgütlülüğüne 
ciddi katkılar sunduğunu ve Şubenin önder kadrola-
rı arasında yer aldığını vurguladı. Serdar Harp, Tahsin 
Vergin’nin bu tavrının ve emeklerinin İMO camiasına 
ciddi katkılar sunduğunu, mücadelesinin mücadelele-
rine ışık tutacağını kaydetti ve “Tahsin’i hiçbir zaman 
unutmazcağız” dedi. 

Serdar Harp’in ardından söz alan İMO İzmir Şubesi eski 
Başkanlarından Prof. Dr. Ömer Zafer Alku ise Vergin’in 
yaşamı boyunca “birlikte üretimden yana” olduğunu 
ve kamusal yarar ilkesinden asla sapmadığını vurgu-
ladı.

Törenin ardından Tahsin Vergin’in naaşı mücadele ar-
kadaşlarının ve dostlarının omuzlarında Doğançay 
Mezarlığına defnedildi.

Tahsin Vergin’in yokluğu tarifsiz 

üzüntümüz, telafisiz kaybımızdır

Örgütlü tutumu, özverili emeği, samimi dostluğu ve 
sahip olduğu değerlerle herkesin büyük saygısını ka-
zanan İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı-
mız Tahsin Vergin’i kaybettik. Vergin’in yokluğu tüm 
örgütümüz adına telafisi mümkün olmayan bir kayıp 
ve tarif edilemez bir üzüntü sebebidir. Acımız büyük. 

İMO örgütlülüğünün çok önemli bir parçası ve inşaat 
mühendisliği mesleğinin çok değerli bir üyesi olan 
İzmir Şube Başkanımız Vergin, mesleğimize ve mes-
lektaşlarımıza dönük çalışmalarımızın da uzun yıllar-
dır en yürekli savunucularından biri olmuştur. Vergin, 
İMO İzmir Şubesi’nin başarılı ve etkili biçimde yürüttü-
ğü çalışmaların temel bileşeni olarak TMMOB ve İMO 
örgütlülüğünün bu kentteki siyasetinin gerçek yaşam 
kaynakları bulmasının önünü açan meslektaşlarımızın 
da başında gelmektedir. 

Tahsin Vergin, 1975 yılından bu yana İzmir ve 
Türkiye’de Tüm Teknik Elemanlar Derneği, İnşaat Mü-
hendisleri Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği bünyesinde teknik eleman örgütlenmesinde 
ve devrimci mücadelenin en ön saflarında yer almış, 
TMMOB’nin örgüt bütünlüğünün korunması, anti-
emperyalist mücadele bilincinin geliştirilmesi ve ko-
runmasına olan inancı ve çabalarıyla hepimize örnek 
olmuştur. 

Vergin, ülkenin kriz dönemlerinde, çalışanlara yönelen 
ekonomik, sosyal ve siyasal saldırılarda, yaşadığımız 
1980 karanlığında, örgütümüzün verdiği mücadele-
nin en ön saflarında yer almış; Odamızın ve meslektaş-
larımızın hayatın her alanındaki eşitlikçi, özgürlükçü, 
barışçı ve ilerici tavrının da hem oluşturucularından 
hem de savunucularından biri olmuştur.

Tahsin Vergin’in mücadele arkadaşları ve dostları ola-
rak kaybettiğimiz birikimin ne kadar değerli olduğu-
nun farkındayız. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere 
tüm İMO örgütlülüğünün derin acısını paylaşıyoruz. 

İMO Yönetim Kurulu


