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KAMUSAL DENETÝMÝN KURUM-
SALLAÞMASI ÝÇÝN

BÝR OLANAK

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi 25 Mayıs 2001 
tarihinde, 595 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararnameyi iptal etmiş ve yürürlüğünü 
durdurmuştur.

TMMOB Yönetim Kurulu, 595 sayılı KHK yayınlandıktan 
sonra, 24 Haziran 2000 tarihli kararında, “... ülkemizin 
imar hukukunun; planlama, toprak kullanımı, çevre, 
kentleşme, sanayileşme, ulaşım, altyapı ve yapı üretimi 
ile bütün bu süreçlerin kamusal denetiminin bir bütünlük 
içinde ele alınması gerekir ve beklenirken, yürürlüğe 
sokulan 595 Sayılı “Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun 
Hükmünde Kararname” ile kamusal denetim alanı “özel 
şirketlere” devredilerek ticarileştirilmekte, denetim yer-
ine denetimsizlik yaratılmakta ve Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı meslek alanlarımıza ve örgütümüze müda-
hale ederek Meslek Odalarımızı denetim alanından 
dışlamakta” olduğunu belirtmiştir. TMMOB “yapı deneti-
miyle ilgili her türlü sorunun, sistemdeki tüm çarpıklıkların, 
denetimsizliğin ve yetersizliklerin giderilmesinin, imar, 
planlama ve uygulama süreçlerini birlikte ele alan büt-

595 sayýlý KHK’nin Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilmesi üzerine bir açýklama 
yapan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, “Anayasa Mahkemesinin ip-

tal ve yürürlüðü durdurma kararýnýn yapý üretim sürecinin bütününü kapsayacak etkin 
kamusal denetimin kurumsallaþmasý için bir olanak daha ortaya çýktýðýný” belirterek “bu 
olanaðýn ve TMMOB’nin bu alandaki birikiminin ve deneyiminin deðerlendirilerek bir 

çalýþma yapýlmasýný” talep etti.

ünlüklü bir düzenlemeyle, bilimin ve tekniğin gereklerine 
göre ve kamusal bir görev olarak belirlenmesi” gerektiğini 
saptamıştır. 

TMMOB, Bayındırlık ve İskan Bakanı ile Bakanlık yet-
kililerinden hemen sonra bu görüşlerini Anayasa Mahke-
mesine sözlü olarak açıklama olanağını da bulmuştur. 

TMMOB Yönetim Kurulu, Anayasa Mahkemesinin iptal 
ve yürürlüğü durdurma kararını olumlu karşılamaktadır. 
Bu kararla, yapı üretim sürecinin bütününü kapsayacak 
etkin kamusal denetimin kurumsallaşması için bir olanak 
daha belirmiştir.

Bu olanağın değerlendirilip, TMMOB’nin bu alandaki 
birikiminden ve deneyiminden yararlanılarak bir çalışma 
yapılmasını talep ediyoruz. 

Kaya Güvenç
Yönetim Kurulu Başkanı
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Anayasa Mahkemesi Fazilet Partisi tarafýndan 595 Sayýlý “Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun Hük-
münde Kararname”nin tamamý hakkýnda, bu mümkün olmaz ise Anayasa’ya aykýrýlýðýný iddia 
ettiði 4, 13, 14, 15, ve 25. maddeler ile bunlarla ilgili düzenlemeleri içeren diðer maddeler 

hakkýnda yürürlüðün durdurulmasý ve iptal kararý verilmesi istemiyle açtýðý davayý görüþerek 24 
Mayýs 2001 günü karara baðladý.

TMMOB’nin gündeme geldiði günden beri karþý çýktýðý Anayasa’ya aykýrýlýðý iddiasýyla Anayasa 
Mahkemesi’ne baþvurulmasý istemiyle Danýþtay’a dava açtýðý 595 Sayýlý KHK ile ilgili olarak 

ayrýca Anayasa Mahkemesi’ne karar verme sürecinde TMMOB’nin görev, yetki ve sorumluluk 
alanlarýna doðrudan müdahale edildiði, Kamusal denetim alanlarýnýn ticarileþtirildiði, dene-
tim yerine bir denetimsizlik ve kaos ortamý yaratýldýðý savýyla görüþlerinin alýnmasý isteminde 
bulunmuþ ve bu talep uygun bulunarak 9 Mayýs 2001 tarihinde TMMOB görüþleri Anayasa 

Mahkemesi’ne sözlü ve yazýlý olarak sunulmuþtur. 

Anayasa Mahkemesi’nin YÜRÜRLÜÐÜN DURDURULMASINA iliþkin kararý aþaðýdaki gibidir;

595 Sayýlý KHK ile Ýlgili Davada Anayasa Mahkemesi 
Karar Verdi:

YÜRÜRLÜÐÜN DURDURULMASI

EsasSayýsý: 2000/35

Karar Sayýsý: 2001/90

Karar Günü: 24.5.2001

KARAR TUTANAÐI 
(HÜKÜM BÖLÜMÜ)

3.2.2000 günlü, 595 sayýlý “Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname”nin;

A- 4., 13., 14., 15. ve 25. maddelerinin Anayasa’ya aykýrý olduðuna ve ÝPTALÝNE, Fulya Kantarcýoðlu, 
Mahir Can ILICAK, Rüþtü SÖNMEZ, Ertuðrul ERSOY ile Tülay TUÐCU’nun karþýoylarý ve oyçokluðuyla, 

B- Ýptal edilen kurallar nedeniyle uygulanma olanaðý kalmayan 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 
16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., Geçici l., Geçici 2., Geçici 3. ve Geçici 
4. maddelerinin 2949 sayýlý Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluþu ve Yargýlama Usulleri Hakkýnda Kanun’un 
29. maddesinin ikinci fýkrasý gereðince IPTALÝNE, oybirliðiyle. 
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ANAYASA MAHKEMESÝ KARARI
EsasSayýsý: 2000/35 

KararSayýsý: 2001/5 (YürürlüðüDurdurma)

Karar Günü: 24.5.2001 

YÜRÜRLÜÐÜN DURDURULMASI ÝSTEMÝNDE BULUNAN: Anamuhalefet (Fazilet) Partisi Genel     
 Baþkaný Mehmet Recai KUTAN

YÜRÜRLÜÐÜN DURDURULMASI ÝSTEMÝNÝN KONUSU: 3.2.2000 günlü 595 sayýlý “Yapý Denetimi    
  Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname’nin 4., 13., 14., 15. ve 25. maddelerinin Anayasa’nýn   
  127. ve 128. maddelerine aykýrýlýðý nedeniyle iptaline ve yürürlüðün durdurulmasýna karar   
  verilmesi istemidir. 

I- YÜRÜRLÜÐÜN DURDURULMASI ÝSTEMÝNÝN GEREKÇESÝ: 595 sayýlý “Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun   
  Hükmünde Kararname”nin 4., 13., 14., 15. ve 25. maddelerinin iptalini ve yürürlüðünün   
  durdurulmasý istemini içeren 1.6.2001 günlü dava dilekçesinde, bu maddelerin uygulanmasý   
  sonucu doðabilecek sakýncalarýn önlenmesi  bakýmýndan yürürlüðünün durdurulmasýna 
karar     verilmesi istenilmiþtir.

II- YÜRÜRLÜÐÜN DURDURULMASI ÝSTEMÝNÝN INCELENMESÝ: Dava dilekçesi ve ekleri, yürürlüðün    
  durdurulmasý istemine ve iþin esasýna iliþkin rapor, iptali istenilen KHK kurallarýna dayanýlan   
  Anayasa kurallarý, bunlarýn gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra   
  gereði görüþülüp düþünüldü:

  Dava konusu 595 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname iptal edildiðinden  
  iptal kararýnýn yürürlüðe girmesine kadar bu KHK kurallarýnýn uygulanmasý durumunda giderilmesi  
  olanaksýz durum ve zararlar doðabilecektir. 

  Bu nedenle, istem doðrultusunda 595 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun Hükmünde   
  Kararname’nin yürürlüðünün durdurulmasýna karar verilmesi gerekmiþtir. 

III-SONUÇ: 5.2.2000 günlü, 595 sayýlý “Yapý Denetimi  Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname”nin;  
   24.5.2001 günlü, E. 2000/35. K. 2001/90 sayýlý kararla iptal edildiðinden, uygulanmasýn-
dan     doðacak ve sonradan giderilmesi olanaksýz durum ve zararlarýn önlenmesi ve 
iptal kararýnýn     sonuçsuz kalmamasý için kararýn Resmi Gazete’de yayýmlanacaðý güne 
kadar  YÜRÜRLÜÐÜNÜN    DURDURULMASINA, 24.5.2001 gününde OYBÝRLÝÐÝ ile karar 

Baþkan
Mustafa BUMÝN

Üye
Sacit ADALI

Üye
Mahir Can ILICAK

Üye
Tülay TUÐCU 

Baþkan Vekili
Haþim KILIÇ

Üye
Ali HÜNER

Üye
Rüþtü SÖNMEZ

Üye
Yalçýn ACARGÜN

Üye
Fulya KANTARCIOÐLU

Üye
Ertuðrul ERSOY

Üye
Ahmet AKYALÇIN
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Kamu çalışanları, son 11 yılda tüm baskılara ve 
yargılamalara karşın gerçekleştirdikleri eylem ve etkinlikleri 
ile kamu çalışanları sendikalarının meşruluğunu, hükümetlere, 
parlamentoya, kamuoyuna kabul ettirmişler ve haklılıklarını 
kanıtlamışlardır. Birçok yargı kararı,ülkemizce de kabul edilen 
uluslararası anlaşmalar çerçevesinde sendikaların varlığını, 
eylem ve etkinliklerini, üyeleri adına hak taleplerinin yasal ve 
meşru olduğunu vurgulamıştır.

Her konuda olduğu gibi göstermelik düzenlemeler yaparak 
demokratikleşme konusunda adımlar atılıyor mesajını verme  
anlayışı, kamu çalışanları ile ilgili sendika yasa tasarısında da 
sergilemektedir. Yıllardır Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 
eleştirisine uğrayan Hükümet ve Parlamento, Haziran ayındaki 
ILO toplantısı öncesinde kamu çalışanları ile ilgili yasal düzenle-

meyi yaparak bu eleştirilerden kurtulmak, çalışma hayatı ile ilgili 
demokratik düzenlemeleri yapıyor görünmek istemektedir.

Ancak Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilen taslak 
içeriği nedeniyle işlevsiz, göstermelik bir sendikal örgütlen-
meyi, bunun üzerinden de kamu çalışanlarını denetim altına 
almayı amaçlamaktadır. Oysa yasal düzenlemenin engelleyici, 
kısıtlayıcı, anti demokratik içerikte değil, uluslararası normlara 
koşut bir anlayış ve içerikte olması gerekmektedir.

Yasal düzenleme Türkiye’nin de kabul ettiği  87, 98, 151 
sayılı ILO  sözleşmelerinin özünü yok edici içerikte olmamalıdır. 
Bilindiği gibi 87 sayılı sözleşme çalışanlar arasında ayrım 
gözetilmemesini, çalışanların önceden izin almadan diledikleri 
örgütü kurma ve onlara üye olmasını,  sendikaların etkinliklerini 
düzenleme özgürlüklerini, temel hak olarak düzenlemiş, 

yasal düzenlemelerin bu özgürlükleri 
kısıtlayıcı şekilde olamayacağını açık 
olarak belirterek sendika ve örgütlenme 
özgürlüğünü güvenceye almıştır. İLO de-
netim organları da 87 sayılı sözleşmeye 
dayanarak grevin çalışanların ekonomik 
ve toplumsal çıkarlarını korumak ve 
geliştirmek için başvurabilecekleri 
temel ve yasal bir hak olarak kabul 
etmişlerdir. 98 sayılı sözleşme de kamu 
çalışanlarının toplu sözleşme yapma 
hakkını güvenceye alan sözleşmedir. 
Geçmiş dönemlerde de gündeme get-
irilen yasa tasarıları bu özü yok edici 
nitelikte düzenlemeler içermekteydi.

Kamu çalışanlarının sendikalarının 
varlığı hukuken tanınmış, meşruluk 
tartışmaları bitmiştir. Plan ve Bütçe 
Komisyonu’na sunulan tasarı 1998 
yılında Parlamentoda görüşülürken 
gelişen haklı tepkiler nedeniyle geriye 

KAMU GÖREVLÝLERÝ SENDÝKALARI 
KANUN TASARISI

TMMOB Başkanı Kaya GÜVENÇ, “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Tasarısı” ile ilgili olarak 
“Toplu sözleşme ve grev hakkı içermeyen, kamu çalışanları sendikalarını işlevsizleştiren ve idarenin 

müdahalesine olanak sağlayan yasa tasarısı geri çekilmeli, sendikal hakların onaylanmış uluslararası 
sözleşmelere, ILO sözleşmelerine ve yetkili organ kararlarına uygun hale getirecek, temel sendikal 

hakları güvenceye alacak, özgürlükçü, demokratik, katılımcı bir yasa hazırlanmalıdır” dedi. 16 Mayıs 
2001 tarihinde yapılan açıklama aşağıdadır.
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çekilen yasanın aynısıdır. Bu tasarı TİS ve 
Grev Hakkını içermediği gibi, sendikaları 
iç demokratik işleyişi olmayan, sendikaların 
amaç ve ilkelerine müdahale eden, onları 
idarenin yan örgütü durumuna getiren 
düzenlemeler de içermektedir. Tasarı 
içeriği nedeniyle Türkiye’nin de kabul ettiği 
sendikal temel hak ve özgürlüklerle ilgili İLO 
sözleşmelerine aykırı düzenlemeler içerme-
ktedir.

• Düzenlemede sendikaların 
işyeri temsilcisi seçmesine müdahale 
edilmektedir. Temsilci seçilebilmesi için 
işyerinde asgari sayıda (50 veya 20) 
kamu çalışanının bulunması şartıyla 
birçok işyerinde sendika temsilcisi bile 
bulunmayacaktır. Bunun amacı sendikaları 
işlevsiz, örgütsüz, bürokratik yapılar haline 
dönüştürmektedir.

• Sendika şubelerinin en az 1.000 
(bin) üyeyle kurulması barajı, sendika 
yöneticilerinin aylıksız izinli sayılması için şube büyüklüğü ile 
ilgili en az 3000 üye sınırlaması getirmek anlayışı, temsilcilikleri-
ni belirlemedi ki müdahale anlayışının devamıdır. Sendikalar 
iç işleyişlerini kendileri belirlemelidirler. Bu sınırlamalar temel 
sendikal hak ve özgürlüklerin özünü yok edici niteliktedir.

• Sendikaları işyerinin verimlilik artışını geliştirmek, 
kitaplık, spor sahası vb. tesisler kurmak gibi görevlerle 
ilişkilendirmek, üyelerinin ekonomik demokratik haklarını 
geliştirmeyi temel görev almaktan çıkaran düzenlemeler ile 
“sendika”  görüntüsü altında devletle entegrasyonu hedefleyen 
yapıları oluşturma anlayışı getirilmek istenmektedir. Bu tür 
yapılar, ne ülkenin demokratikleştirilmesine ne de çalışanların 
hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayacak, 
aksine yeni olumsuzluklar yaratacaktır. 

• Üyelik ödentisinin alınması için işkolundaki %10 
baraj getirmek temel sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılması 
önündeki bir diğer yasaklayıcı anlayıştır.

• Sendikalaşma hakkını tüm kamu çalışanlarına 
tanımayan bu tasarı askeri işyerleri ve ceza ve infaz 
kurumlarındaki çalışanların haklarını yok sayarak yıllardır 
kurulmuş olan ASİM-SEN ve TÜM YARGI-SEN’in kapatılmasını 
öngörmektedir.

• Toplu görüşmelerde tek bir Konfederasyonu yet-
kili kılarak bu anlamda devletin açık müdahalesine olanak 
sağlayacak düzenlemeyle güdümlü bir örgütlenmeyi ortaya 
çıkaracak düzenlemeler içermektedir.

• Sendikaların eylem ve etkinliğini tamamen kısıtlayan, 
iş saati dışındaki etkinlikleri bile işverenin iznine tabii kılan bir 
düzenleme ile oluşan yapılar, adı sendika olan ancak hiçlik 
ifadesinden başka bir şey olmayacak yapılar olacaktır.

• Grev ve TİS hakkı içermeyen, bağlayıcı niteliği olmayan 
tasarı, aslında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda var olan 
ancak hiçbir zaman uygulanmamış Danışma Kurulları, sendikal 
faaliyetin eksenine yerleştiren işyeri kurulları ve toplu görüşme 
kurulları ile hayata geçirilmek istenmekte, bu da sendikalar için 

yeni, işlevsel bir faaliyet alanı olarak tanımlanmaktadır.

• Sendikaların ve konfederasyonların yargı kararı ol-
madan kapatılabilmesi, hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayan 
ve yasaklayıcı bir düzenlemedir.

TMMOB olarak kamuda çalışan on binlerce üyemizi de 
etkileyecek bir yasanın temel sendikal hak ve özgürlükleri 
zedelemeyen, demokratik, katılımcı, özgürlükçü bir anlayışla 
ele alınmasını istiyor, grev ve toplu sözleşme içermeyen, “nasıl 
olursa olsun ama bir yasa olsun” anlayışıyla düzenlenen 
bir “Sendika Yasası”nın kamu çalışanlarına ve ülkemizin 
demokratikleşme süreçlerine katkıda bulunmayacağını be-
lirtiyoruz. Emek Platformu Programı içerisinde yer alan ifadel-
erle, “hükümet ve parlamento, sendikal hakları, onaylanmış 
uluslararası sözleşmelere, ILO sözleşmelerine ve yetkili organ 
kararlarına uygun hale getirecek biçimde düzenlemelidir”.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ:

• Toplu sözleşme ve grev hakkı içermeyen, kamu 
çalışanları sendikalarını işlevsizleştiren ve idarenin müdahale-
sine olanak sağlayan yasa tasarısının geri çekilmesini, 

• Sendikal hakların onaylanmış uluslararası 
sözleşmelere, ILO sözleşmelerine ve yetkili organ kararlarına 
uygun hale getirecek, temel sendikal hakları güvenceye alacak, 
özgürlükçü, demokratik, katılımcı bir yasa hazırlanmasını talep 
etmekte, 

• Bu amaca yönelik meşru ve demokratik haklarını 
kullanmakta kararlı olduğunu kamuoyuna ve ilgililere 
duyurmaktadır.

Kaya GÜVENÇ

Yönetim Kurulu Başkanı
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Köye geri dönüþ kapsamýnda Halkýn Demokrasi Partisi 
tarafýndan düzenlenen ve ÝHD, TÝHV, TMMOB, Göç-Der, 
ÖDP, TOHAV temsilcilerinden oluþan bir heyetin  26-27 
Mayýs tarihlerinde Van’da zorunlu göç maðdurlarýyla yaptýðý 
toplantý ve Van-Bitlis illeri içinde boþaltýlan üç köye (Van ili 
Gevaþ Ýlçesi Söðütlü Köyü, Bitlis ili Tatvan ilçesi Düzcea-
lan (Çorsin) Köyü, Tatvan Ýlçesi Çevre (Êz Köyü) yaptýðý 
geziye iliþkin gözlemlerin sonucunda aþaðýdaki tesbitlere 
ulaþýlmýþtýr. 

Türkiye’nin güneydoðusunda 1990’lý yýllarýn baþlarýnda 
yoðunlaþan köy boþaltma ve zorla göçettirme olgusu 1999 
yýlýna kadar devam etti. Bu dönem içerisinde yaklaþýk 3700 
yerleþim alanýndan üç milyondan fazla bir nüfus kendi ir-
adeleri ve denetimleri dýþýnda yaþam ortamlarýný terk etmek 
zorunda kaldý. 16 yýllýk çatýþma ortamýnda yalnýzca yerleþim 

alanlarý yakýlýp boþaltýlmakla kalmadý, ayný zamanda yay-
lalara çýkmak yasaklandý, binlerce dönüm orman yakýldý. 
Boþaltýlan, yakýlan ve yýkýlan yerleþim alanlarýnda yol, su, 
elektrik gibi temel altyapý olanaklarý da yok oldu. Tarlalar 
kullanýlamaz hale geldi. Meyva bahçeleri yok edildi, aðaçlar 
kesildi. Yayla yasaklarý hayvancýlýðýn yok olmasýna neden 
oldu.  Boþaltýlan köylerdeki arazi ve mülkler köy korucularý 
tarafýndan hem tahrip edildi hem de el konuldu. 

Yaþam alanlarýndan kopartýlan insanlar, herhangi bir yer 
gösterilmeksizin sahipsiz bir biçimde bölgedeki ve bölge 
dýþýndaki kent merkezlerine göç etmek zorunda kaldýlar. 
Barýnma, iþ, saðlýk ve eðitim gibi temel hizmetlerden yok-
sun kaldýlar. Üretim ve yaþam alanlarýndan kopartýlarak 
temel hak ve özgürlüklerinden yoksunlaþtýrýlan bu insanlar 
yoksulluk sýnýrý altýnda yaþamaya mahkum edildiler. Aileleri 
parçalandý. Gittikleri yeni yerleþim alanlarýnda kimliklerin-
den ötürü saldýrýya maruz kaldýlar. 

Son iki yýldýr yaþanan barýþ ortamýnda köyüne geri dön-
mek isteyen maðdurlarýn önüne çeþitli engeller çýkarýldý. 
Kaymakamlýklara ve Valiliklere yapýlan onbinlerce baþvuru 
yanýtsýz býrakýldý. Hükümetin Köy-Kent ve Merkez köy uygu-
lamalarý bir baþka zorlama olarak ortaya çýkarýldý. Köy-kent 
uygulamasýyla, kullanýlamayan tarý m arazilerinin kullanýmý 
da olanaklý deðildir. Bu anlamda köy-kentler sosyo-eko-
nomik açýdan da doðru deðildir. 

Halýhazýrda Valilikler tarafýndan geri dönüþ izni verilen 
yerleþim yerlerine dönüþ güvenlik güçlerinin  engellemesiyle 
karþýlaþmaktadýr.  Can güvenlikleri tehdit altýndadýr. Bölgede 
döþenmiþ olan mayýnlarýn yerlerinin belirlenmesi ve tem-
izlenmesi ile ilgili hiç bir çaba gösterilmemektedir. Ayrýca, 
köylerine geri dönmek isteyen maðdurlarýn köylerine dön-
meleri için Valilik ve Kaymakamlýklar tarafýndan hazýrlanan 

Köye geri dönüþ kapsamýnda Halkýn Demokrasi Partisi tarafýndan düzenlenen ve ÝHD, 
TÝHV, TMMOB, Göç-Der, ÖDP, TOHAV temsilcilerinden oluþan bir heyetin  26-27 Mayýs 
tarihlerinde Van’da zorunlu göç maðdurlarýyla yaptýðý toplantý ve Van-Bitlis illeri içinde 

boþaltýlan üç köye yaptýðý geziye iliþkin gözlemlerin sonucunda elde edilen tesbitler 
basýn açýklamasýyla anlatýldý. 

köye geri dönüþ
Ortak Basýn Açýklamasý

31 Mayýs 2001 - Saat 11:00 
Ýnsan Haklarý Derneði Genel Merkezi

Tunalý Hilmi Caddesi 104/4 Kavaklýdere-Ankara 
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format dilekçelerdeki  köylerini terör nedeniyle terkettikler-
ine iliþkin maddeyi iþaretlemeleri yönünde baský yapýlmakta, 
maddi ve manevi tazminat isteklerinde bulunmayacaklarýna 
dair taahhüt istenmektedir. Dolayýsýyla bir anayasal hak olan 
hak arama özgürlüðü ihlal edilmektedir.

 Bu nedenlerle 

1. Kiþilerin yaþam ortamlarýný seçmeleri ve zorla 
yerlerinden edilmeden önceki yaþam ortamlarýna dön-
meleri, en temel hak ve özgürlükleridir. Ýnsan haklarý 
bakýmýndan, kiþi ya da topluluklarýn yaþam ortamlarýna 
geri dönmeleri ya da baþka bir yerde yerleþmeleri “gönül-
lülük” esasýna dayandýrýlmalýdýr. 

2. Merkezi idarenin bir tasarrufu olarak ger-
çekleþtirilen zorunlu göçten kaynaklanan mal ve mülk 
zararlarýnýn tazmin edilmesi, yaþam alanlarýnýn insan 
haklarý standardlarýna göre oluþturulmasý, barýnma, 
beslenme, saðlýk, eðitim ve çalýþma haklarýnýn korunmasý 
için gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr. 

3. Geri dönüþ öncesi, boþaltýlan tüm köyler ve 
bunlarýn çevreleri mayýnlardan temizlenmelidir.

4. Geriye dönüþte yaþanacak sýkýntýlarý gidermek ve 
öncelikle barýnma koþullarýný saðlamak için hem maddi 
hem de teknik yardýma gereksinim vardýr. Valiliklerin 
köylerine geri dönenler için yaptýðý yardým son derece 
yetersizdir. Bu yardýmlarýn düzenli, gerçek ihtiyaca yanýt 
verecek biçimde örgütlenmesi gerekmektedir.

5. Arýcýlýk, tütüncülük ve hayvancýlýk gibi ekonomik 
faaliyetlerin canlandrýlmasý için gerekli donanýmlarýn 
saðlanmasý ve teþvik edilmesi gerekmektedir.

6. Eski yerleþim yerlerine dönmek isteyenlerin 
önündeki engeller ve baskýlar kaldýrýlmalýdýr. Bölgedeki 
can güvenliði sorununun ortadan kaldýrýlmasý gerek-
mektedir. Köye dönmek isteyenler üzerindeki güvenlik 
güçlerinin baskýsýna son verilmelidir. Geçici köy korucu-
luðu sistemi ortadan kaldýrýlmalýdýr. Güvenlik güçleri ile 
bölge halký arasýnda karþýlýklý güvene dayanan iliþkilerin 
oluþturulmasý esastýr. Geçmiþte yaþanan þiddetin yarattýðý 
korkunun ortadan kaldýrýlmasý yönünde çaba sarfedil-
melidir. Þiddete maruz kalanlarýn yaþadýðý travmanýn 
rehabilite edilmesi gerekmektedir.

7. Zorunlu olarak göç eden kiþi ya da topluluklarýn 
geriye dönüþ ya da yeniden yerleþim konusundaki terci-
hlerinin hayata geçirilmesinde devlet kuruluþlarý, güven 
duygusunun oluþturulmasý ve zorunlu göç maðdurlarýnýn 
yaþamlarýný yeniden kurmaya katýlmalarýný saðlamak 
üzere baþta zorunlu göç konusunda çalýþma yapan kuru-
luþlar olmak üzere, meslek örgütleri,  insan haklarý kuru-
luþlarý ve diðer sivil toplum örgütleriyle iþbirliði yapmalýdýr. 
Bu çerçevede sivil toplum kuruluþlarýnýn bölgede etkin 
çalýþma yapmasýný saðlayacak koþullar oluþturulmalýdýr. 
Böylesi  demokratik süreçlerle hazýrlanacak kapsamlý bir 
bölgesel kalkýnma planýnýn hazýrlanmasý zýrunludur.

8. Köyüne dönmek isteyen herkesin geri dönüþ 
koþullarýnýn varolmasýna raðmen bu olanaðýn saðlan-
masý yönünde Valilikler ile Jandarma arasýndaki çeliþkinin 

giderilmesine ihtiyaç bulunmaktadýr. 

Yaþamý yeniden sürekli kýlacak ve yukarýdaki önerileri 
dikkate alacak bir uygulama hem bir sosyal yarayý tedavi 
edecek hem de ülke demokrasisine ve ekonomisine  büyük 
katký saðlayacaktýr. Gerçek barýþýn kurulmasý, temel hak ve 
özgürlüklere üstünlük tanýyan saðlýklý adýmlarýn atýlmasýyla 
olanaklýdýr.  

Bizler bölge halký ile dayanýþma içerisinde olarak bu so-
runu gerçek anlamda çözülünceye kadar sürekli gündemde 
tutacaðýz. 

Bölgedeki güvenlik güçleri, yalnýzca kendi yaþam alan-
larýna geri dönmek isteyenlere deðil ayný zamanda soruna 
çözüm yollarý arayan kuruluþlara da kuþkuyla yaklaþmak-
tadýr. HADEP’in düzenlediði bu etkinliðe katýlan heyet üyeleri 
ve ziyaret edilen köylere geri dönmüþ olan köylüler güven-
lik güçlerinin olaðanüstü denetim uygulamasýna maruz 
kalmýþlardýr. Sivil polisler tarafýndan sürekli izlenen Heyet, 
yol üzerinde Jandarma tarafýndan üç kez durdurulmuþ, kim-
lik kontrolünden geçirilmiþ, araçlarý ve üstleri aranmýþ, gezi 
notlarýna el konulmuþ, kaba muameleye maruz kalmýþtýr. 
Heyete, Van merkezine dönünceye kadar hiçbir yerde dur-
mama emri verilmiþtir. Ziyaret edilen ya da ziyaret edilm-
esi planlanan köyler ziyaret öncesi ve sonrasýnda güvenlik 
güçlerinin baskýsýna maruz kalmýþtýr.  HADEP, TMMOB ve 
Göç-Der temsilcilerinin Van Valilisi ile görüþme talepleri de 
olumsuz karþýlanmýþtýr.

Ýnceleme gezisine aþaðýdaki kuruluþ yöneticileri 
katýlmýþtýr.

Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD)
Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý (TÝHV)
Türkiye Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB)
Toplumsal Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý (TOHAV)
Göç Edenler Sosyal Yardýmlaþma ve Kültür Derneði (GÖÇ-DER) 
Halkýn Demokrasi Partisi (HADEP)
Özgürlük ve Dayanýþma Partisi (ÖDP)
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TMMOB II. Mühendislik Mimarlık Kurultayı Geçici Yürütme 
Kurulu 4 Mayıs ve 1 Haziran 2001 tarihlerinde TMMOB’de to-
planarak, oluşturmuş olduğu taslak raporu Düzenleme Kurulu’na 
sundu.

2 Haziran 2001 tarihinde toplanan TMMOB II. Mühendislik 
Mimarlık Kurultayı Düzenleme Kurulu aşağıdaki kararları aldı:

1. KURULTAYIN AMACI

II.Mühendislik Mimarlık Kurultayı’nın amacı, mühendislik-
mimarlık alanları ile ilgili olarak dünyadaki ve Türkiye’deki 
gelişmelerin, bunlara bağlı olarak mühendislik-mimarlık 
hizmetlerindeki üretim sistemlerinin, iş süreçlerinin, müh-
endislik-mimarlık hizmetlerinin tanımının, uygulama ve denetim 
süreçlerindeki konumlarının, mühendis ve mimarların eğitiminin 
ve öğretiminin,TMMOB’nin yasal statüsünün, yapısının, örgütsel 
tarihinin, üye bileşiminin, üye-örgüt ilişkilerinin, hizmet üreti-
minin ve bunlar temelinde örgütsel konumunun ve politikalarının 
belirlenmesidir.

2. REDAKSİYON KURULU RAPORU

28-29 Nisan 2000’de yapılan TMMOB Mühendislik Mimarlık 
Kurultayı belgelerini derlemekle görevlendirilen Redaksiyon 
Kurulu’nca hazırlanan rapor, öncelikle elektronik ortamda tüm 
örgüt birimlerimize gönderilmelidir.

3. KURULTAYI ÖRGÜTLENDİRİLMESİ VE TOPLANMASI

Birinci Kurultay belgelerinin, bölgelerde ve illerde bütün 
örgüt üyelerinin ve örgüt birimlerinin görüşlerine sunulması, 
bölge ve/veya illerde yapılacak toplantılarda geliştirilecek karar 
taslaklarının düzenlenecek II.Mühendislik Mimarlık Kurultayı’na 
sunulması gerek TMMOB Yönetim Kurulu’nca gerekse Kurultay 
Düzenleme Kurulu’nca kabul görmüştür.

Kurultayın örgütlendirilmesi ve toplanması konusunda;

a- Bölgesel ve/veya illerde yapılacak kurultaylara katılım 
serbest olmasına,

b- Kurultayın, kurultay sürecine katılan ve yerel kurultay-
larda seçilecek delegelerle toplanmasına,

TMMOB II.MÜHENDİSLİK 
MİMARLIK KURULTAYI DÜZENLEME 
KURULU TOPLANTI KARARLARI

4. KURULTAY YÜRÜTME KURULU

Kurultay Yürütme Kurulu’nun aşağıdaki isimlerden 
oluşmasına;

Hüseyin YEŞİL   TMMOB
Celal BEŞİKTEPE   TMMOB
Erkan ARSLAN   TMMOB
Ethem TORUNOĞLU  TMMOB
Ali YİĞİT   Elektrik MO
Akif DUMAN   İnşaat MO
İlker ERTEM   Maden MO
Emin KORAMAZ   Makina MO
Serdar KARADUMAN  Şehir Plancıları O

5. KURULTAY SEKRETERİ

Kurultay Sekreteri’nin M.Sıtkı ÇİĞDEM (Elektrik MO) olmasına 
karar verildi.

TOPLANTIYA KATILANLAR:

ADI-SOYADI   BİRİMİ

Kaya GÜVENÇ   TMMOB
Dursun YILDIZ   TMMOB
Mustafa M.ATAGÜN  TMMOB
M.Fikret ÖZBİLGİN  TMMOB
Ethem TORUNOĞLU  TMMOB
Hüseyin YEŞİL   TMMOB
Ekrem POYRAZ   TMMOB
Yusuf BULDU   TMMOB
Celal BEŞİKTEPE   TMMOB
Oğuz GÜNDOĞDU  TM MOB
Hakkı ATIL   TMMOB 
Erkan ARSLAN   TMMOB
Serdar KAYNAK   TMMOB
Cemalettin KÜÇÜK  TMMOB
Ercüment Ş.ÇERVATOĞLU TMMOB
Tezcan E.ABAY   Çevre M.O.
Mutlu ERDEM   Çevre M.O.
M.Sıtkı ÇİĞDEM   Elektrik M.O.
Esma ELDEN (Taydar)  Gıda M.O.
Akif DUMAN   İnşaat M.O.
Hatice Erbay ÇALAĞAN  Jeoloji MO
Erdemir FİDAN   Kimya M.O.
Ertuğrul IŞIK   Maden M.O.
Emin KORAMAZ   Makina M.O.
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F Tipi Cezaevleri ve ölüm oruçları/açlık grevleri ile ilgili olarak TMMOB’nin de içinde yer aldığı 
platform, 28 Mayıs 2001 tarihinde yapmış olduğu basın açıklamasında diyalog çağrısı yaptı.

20 Ekim’den beri sürmekte olan ölüm oruçlarý sorununa 
bir çözüm bulabilmek amacýyla çalýþmalarýný sürdüren si-
yasi parti, dernek, sendika ve aydýn ve sanatçýlardan oluþan 
platformumuz, 23/24 Mayýs 2001 tarihli Ýstanbul/Ankara 
yürüyüþ ve etkinliklerinin ardýndan yeni giriþimlerini program 
haline getirmiþtir. F Tipi cezaevlerinde yaþanan sorunlarýn 
ve ölüm orucu sorununun çözümünün, dialogla mümkün ve 
olanaklý olduðuna inanan kuruluþlarýmýz, dialog sürecinin 
baþlatýlmasý konusunda ýsrarlýdýr. O nedenle, “yaþam hakkýna 
saygý istiyoruz. Ölümleri durdurun” istemimiz ve “Ölümlerin 
durdurulmasý için dialog” çaðrýmýz sürekli kýlýnacaktýr.

Etkinlik programýmýz aþaðýda gösterilmiþtir:

1. 29 Mayýs 2001 Salý günü, saat:12:30’da Ankara 
Kýzýlay Postahanesinden Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve 
Adalet Bakanýna, “Yaþam hakkýnda saygý istiyoruz. Ölüm-
leri durdurun. Dialog sürecini baþlatýnýz.” Ýçerikli telgraf 
çekilmesi etkinliði gerçekleþtirilecektir.

2. Ayný gün kuruluþlarýmýzýn il ve ilçe þubelerinden de 
ayný içerikli farkslar gönderilecektir.

3. 29 Mayýs 2001 Salý akþamý saat 21:00-21:05 
arasýnda baþlamak ve bir hafta süreyle gerçekleþtirmek 
üzere, “ýþýklarla dialoða çaðrý” etkinliðinin gerçekleþtirilm-
esi.

4. Eski parlamenterlerden oluþan bir heyet, Cumhur-
baþkaný, Baþbakan ve Adalet Bakaný ile, “Dialog sürecinin 
baþlamasý, ölümlerin durdurulmasý” için hafta içinde görüþme 
giriþiminde bulunacaktýr.

5. Kuruluþlarýmýzýn temsilcileri hafta içinde gazete ve 
televizyonlarýn Ankara temsilcileri ile görüþecektir.

6. Kuruluþlarýmýzýn temsilcileri, Cumhurbaþkaný, Baþ-
bakan ve Adalet Bakaný ile görüþme isteðini yineleyecekler-
dir.

7. Tutuklu ve hükümlü yakýnlarý hafta içinde DSP 
Genel Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Rahþan Ecevit’i ziyaret ede-
ceklerdir.

8. Kuruluþlarýmýzýn yönetici ve üyeleri tüm giriþim ve 
etkinliklerde, “yaþam hakkýna saygý, ölümleri durdurun.” 
yazýlý kokartlarý yakalarýnda taþýyacaklardýr.

9. 10 gün içersinde Ankara’da Aydýn ve sanatçýlarýn 
bir “gece” etkinliði gerçekleþtirilecektir.

10. 9 Haziran 2001 Cumartesi günü Ankara’da 
“Demokrasi mitingi” gerçekleþtirilecek ve kuruluþlarýmýz 
tüm Türkiye’den yönetici ve üyelerinin mitinge katýlýmýný 
saðlayacaklardýr.

Etkinlik programýna katýlan kuruluþlar þunlardýr:

ÖDP, HADEP, SÝP, EMEP,
DBP, TMMOB, DÝSK, KESK,
ÇHD, ÝHD, HALKEVLERÝ; 

68’LÝLER BÝRLÝÐÝ, 
PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ, 

TÜRKÝYE VE ORTADOÐU FORUMU VAKFI, 
AYDIN VE SANATÇI GÝRÝÞÝMÝ, 

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ AÝLELERÝ DERNEKLERÝ TEM-
SÝLCÝLERÝ 

ÖLÜMLERÝ DURDURUN
YAÞAM HAKKINA SAYGI ÝÇÝN

DÝYALOÐA ÇAÐRI
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1 Mayýs- 1 Haziran 2001
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TMMOB
GÜNCESÝ
TMMOB

GÜNCESÝ
1 Mayýs Perþembe

• TMMOB’nin SSK’ya olan borçlarý nedeniyle gelen icra 
memurlarý 1999’dan kalan ve faizleri ile birlikte 14.900.000.000. 
TL (Ondört milyar) tutarýndaki borçlarý nedeni ile haciz iþlemi yaptý 
ve tüm demirbaþlar yediemine teslim edildi.

• TÜRK ÝÞ – HAK ÝÞ – DÝSK - KESK – TMMOB tarafýndan 
oluþturulan 1 mayýs tertip komitesinin düzenlediði 1 mayýs mitin-
gine TMMOB pankartý altýnda TMMOB yönetim Kurulu üyeleri, 
Oda yöneticileri ve üyelerimizin katýlýmý saðlandý. TMMOB pan-
kartý altýnda 150 kiþinin katýldýðý mitinge yaklaþýk olarak 15 bin 
kiþi katýldý. Burada bir konuþma yapan TMMOB Yönetim Kurulu 
Baþkaný Kaya GÜVENÇ 1 mayýsýn resmi tatil günü olmasýný ve 
Emek platformu programýnýn hayata geçirilmesini talep eden bir 
konuþma yaptý.

2 Mayýs Cuma

• Oda Genel Sekreterleri Toplantýsý Toplantýda TMMOB 
çalýþmalarý hakkýnda ve Emek Platformu çalýþmalarý hakkýnda 
bilgi verildi. TMMOB’nin içinde bulunduðu mali sorunlar hakkýnda 
Odalarýmýzýn daha duyarlý ve görevlerinin yerine getirilmesi tekrar-
landý. Ayrýca TMMOB’nin teknik donanýmlarý ve yazýþmalar hak-
kýnda görüþüldü. En kýsa sürede TMMOB’nin teknik donanýmýnýn 
tamamlanarak Odalarýmýzda Ýnternet ve Bilgisayar konularýnda 
istihdam edilen veya bu iþi yürüten personel / yöneticilerle birlikte 
bir toplantýnýn yapýlmasý kararlaþtýrýldý.

• Çevre Bakanlýðý’nda Avrupa Peyzaj Sözleþmesi ile ilgili 
toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi A.Betül UYAR katýldý.

3 Mayýs Perþembe

• Bergama Gerçeði ile ilgili Oda temsilcileri ile TMMOB’de 

toplantý yapýldý..

• KESK Eðitim-Sen Genel Merkezi’nin DGM kararýyla 
polis tarafýndan 2 Mayýs 2001 günü basýlmasý üzerine Eðitim-Sen 
Genel Merkezi’nde yapýlan basýn toplantýsýna TMMOB Yönetim 
Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, TMMOB Genel Sekreteri ve Genel 
Sekreter Yardýmcýsý ile Odalarýmýzdan temsilciler katýldý. Toplantýda 
Baþkan Kaya GÜVENÇ olaylarý deðerlendiren bir konuþma yaptý.

7 Mayýs Pazartesi

• 595 sayýlý  “Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun Hükmünde 
Kararname” ile ilgili olarak Fazilet Partisi tarafýndan dava açýlmýþ ve 
bu davanýn karar verme sürecinde TMMOB’nin görev, yetki ve so-
rumluluk alanlarýna doðrudan müdahale edildiði, kamusal denetim 
alanlarýnýn ticarileþtirildiði, denetim yerine bir denetimsizlik ve kaos 
ortamý yaratýldýðý savýyla Birliðimizin görüþlerinin alýnmasý istemiyle 
Anayasa Mahkemesi’ne yapýlan baþvuru uygun bulunmuþtur.  Bu 
geliþme üzerine 595 sayýlý KHK ile ilgili olarak TMMOB Yönetim 
Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ’in Baþkanlýðýnda Odalarýn temsil-
cileri, Yapý Üretim ve Denetimi Çalýþma Grubu Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi A.Betül UYAR, TMMOB ve Odalar Hukuk Danýþman-
larý ile toplantý yapýldý. 9 Mayýs 2001 günü Anayasa Mahkemesi’ne 
yapýlacak açýklamalar hakkýnda görüþüldü. Sözlü sunumun yaný sýra 
yazýlý sunum da yapýlmasýna karar verildi.

• TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý tarafýndan düzen-
lenen Jeoloji Kurultayý açýlýþýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný 
Kaya GÜVENÇ katýlarak bir konuþma yaptý.

8 Mayýs Salý

• 595 sayýlý KHK ile ilgili olarak 7 Mayýs Pazartesi günü 
baþlatýlan toplantýya devam edilerek Anayasa Mahkemesi’ne su-
nulacak rapora son þekli verildi. Anayasa Mahkemesine TMMOB 
görüþlerinin sunulmasý ve sözlü açýklamalarda bulunmak üzere 
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TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ ile birlikte TM-
MOB Mimarlar Odasý Genel Sekreteri Arif ÞENTEK ve TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odasý Hukuk Danýþmaný Hayati KÜÇÜK’ün 
katýlmasýna karar verildi.

• Emek Platformu Baþkanlar Kurulu Toplantýsý TMMOB’de 
yapýldý. Yeni dönem dönem sözcülüðü ve Emek Platformu .çalýþma-
larý hakkýnda görüþülen toplantý bir sonuca varýlamayarak ileride 
bir tarihe ertelendi.

• TÜRKAK genel Kurulu için TMMOB ‘nin görüþlerinin oluþ-
turulmasý ve TMMOB politikalarýnýn genel kurulda ifade edilmesi 
için oda temsilcileri ile birlikte TMMOB’de toplantý yapýldý.

9 Mayýs Çarþamba

• TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ sözcül-
üðündeki TMMOB heyeti 595 sayýlý KHK’ne iliþkin sözlü ve yazýlý 
görüþlerini Anayasa Mahkemesi’ne sundu.

• Tüketici Haklarý Derneði’nin Mülkiyeliler Birliði’nde 
düzenlemiþ olduðu “Ulusal Tüketiciler Birliði”nin kurulmasý gün-
demli toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Nüvit SOYLU 
katýldý.

11 Mayýs Cuma

ÝSDEMÝR’in özelleþtirilmesi ve burada çalýþan Mühendis Mimar-
larýn sorunlarý hakkýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya  
GÜVENÇ, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hakký ATIL, TMMOB 
Genel Sekreteri M. Fikret ÖZBÝLGÝN ve ÝSDEMÝR temsilcileri ile 
birlikte bir toplantý yapýldý. 

12 Mayýs 2001

Sivil Anayasa Giriþimi ve Aydýnlýk Ýçin Yurttaþ Giriþimi tarafýn-
dan Ýstanbul’da düzenlemiþ olduðu “ Avrupa Birliði Yolunda Devlet 

– Sivil Toplum Diyaloðu Sempozyumu” 2 nolu “ Yönetimde Reform 
ve saydamlýk Atölyesi” çalýþmalarýna TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin YEÞÝL gözlemci olarak katýldý.

15 Mayýs  Salý

TMMOB’nin bir temsilciyle katýldýðý Türk Akreditasyon 
Kurumu’nun (TÜRKAK) Genel Kurulu 30 üyenin katýlýmýyla 
yapýldý. TMMOB Temsilcisi Ýsmet ÖZTUNALI Genel Kurul’da, Ku-
rumun hedeflerini belirleyen bir çalýþma programý olmasýný, AB’ye 
verilen Ulusal Program içeriði ile tanýnan öneme uygun çalýþmalar 
yapýlmasýný vurguladý.  Genel Kurulda Kurum Baþkaný TMMOB’ye 
cevaben en baþta Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði olmak 
üzere katký dileklerini belirtti. “Ürünlere iliþkin Teknik Mevzuatýn 
Hazýrlanmasý ve Uygulanmasýna Dair Kanun”un yakýnda çýkacaðý 
belirtildi. Bu Kanun, akreditasyon ve uygunluk deðerlendirmesi 
(belgeleme) çalýþmalarýna hýz ve düzen getireceði söylendi.

16 Mayýs Çarþamba

• TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odasý ve DSÝ tarafýn-
dan ortaklaþa düzenlenen Küresel Isýnma ve Kuraklýk  konulu 
toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ ve 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Baþkaný Dursun YILDIZve TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri  katýldý.

• Hükümetin ÝLO sözleþmeleri öncesinde Kamu çalýþan-
larýnýn Sendikalarýna yönelik yapmýþ olduðu düzenlemeye iliþkin 
TMMOB basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýnda Kamu 
çalýþanlarýnýn grevli ve toplu sözleþmeli, özgürlükçü, demokratik 
ve katýlýmcý bir yasa hazýrlanmasý talebinde bulunuldu.

• Tekstil Mühendisleri Odasý adýna TMMOB Yönetim Ku-
rulu üyeliðini sürdüren Doç.Dr. Ayþe OKUR aile üyelerinden birinin 
önemli saðlýk sorunlarý , Ýzmir dýþýna çýkabilme olanaðý olmadýðý 
ve bu koþullarýnýn daha uzun süreceði nedeni ile yeterli katlýda 
bulunamayacaðý gerekçesiyle TMMOB Yönetim Kurulu üyeliðinden 
istifa etti. 

18 Mayýs Cuma

• TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ankara 
Þubesi tarafýndan Oda adýna düzenlenen Ulaþým Trafik 
Kongresinin açýlýþýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný 
Kaya GÜVENÇ ve TMMOB Genel Sekreteri M. Fikret 
ÖZBÝLGÝN katýldý. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný 
Kaya GÜVENÇ güncel konularda TMMOB görüþlerini 
içeren bir konuþma yaptý.

• TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Edirne 
Þubesi ve Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk 
Fakültesi tarafýndan birlikte düzenlenen Bahar Konfer-
anslarý kapsamýndaki “Mühendislik Eðitimi ve Uygu-
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lamada Karþýlaþýlan Sorunlar” Konul panele TMMOB II.Baþkaný 
Dursun YILDIZ ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Oðuz GÜN-
DOÐDU konuþmacý olarak katýldýlar. Ayrýca TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Oðuz GÜNDOÐDU “Deprem ve Marmara” Konulu 
bir Konferans verdi.

• Edirne Ýl Koordinasyon Kurulu ile toplantý yapýldý. Makina 
Mühendisleri Odasý Edirne Þubesi’nin yeni yerinin açýlýþýný da ya-
pan TMMOB Temsilcileri daha sonar ayný mekanda Edirne örgüt 
birimleri (Elektrik, Ýnþaat, Jeoloji, Makina, Harita, Ziraat Müh-

endisleri Odasý ) Yöneticileri, Ýl - ilçe temsilcileri ve üyelerin katýldýðý 
toplantýda TMMOB ve Odalar iliþkisi bilgilenmedeki eksiklikler, 
örgütlenme, yapý denetimi, meslek uygulamalar vb. konularda 
karþýlaþýlan sorunlar üzerine görüþ alýþveriþinde bulunuldu.

19 Mayýs Cumartesi

TMMOB Mühendislik ve Mimarlýk Öðrenci Kolu Etkinlikleri 
Yaygýnlaþtýrma ve Öðrenci Kurultayý Çalýþma Grubu Ankara ÝKK 
aracýlýðý ile Bayýndýr Barajýna 60 Öðrenci üye ve Yöneticilerin 
katýlýmýyla Öðrenci gezisi yaptý.

19-20 Mayýs  Cumartesi / Pazar

Baðýmsýz Ýletiþim Aðý (BÝA)’nýn Yerel Medya Kuruluþlarýna yönelik 
Eðitim Programlarýnýn Sekizincisi Püis Otel’de yapýldý.Toplantýya 
TMMOB Sayman Üyesi Mustafa Münir ATAGÜN , TMMOB Yayýn 
çalýþaný ve Odalarýmýzýn yayýn çalýþanlarý katýldýlar.

21 Mayýs Pazartesi

• Hükümetin Kamu çalýþanlarý sendikalarýna yönelik 
TBMM gündemine getirdiði “Kamu Görnevlileri Sendikalarý 
Kanun Tasarýsý”na iliþkin TMMOB’nin görüþleri Mühendis-Mimar 
Milletvekillerine Siyasi Parti Grup Baþkaný Vekillerine ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu üyelerine iletildi.

• Sakarya Ýli Karasu Ýlçesi Paralý Köyü yakýnýna taþocaðý 
açýlmasýyla ilgili olarak Orman, Maden, Jeoloji, Ziraat ve Harita ve 
Kadastro Mühendisleri Odalarý temsilcilerinden oluþan inceleme 
heyeti yerinde incelemeler yaptý. Rapor hazýrlanýyor. Heyete TM-
MOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin KÜÇÜK’de katýldý. 

22 Mayýs Salý

• Tutuklu ve Hükümlü  Aileleri Derneði F tipi cezaevleri 
sorunu ve ölüm oruçlarý konusunda görüþmek üzere 
TMMOB’ni ziyaret etti. 

• TMMOB Hatay ÝKK Sekreteri beraberindeki bir 
heyet ile Hatay Sel felaketi konusunda görüþmek için 
TMMOB’yi ziyaret etti. Görüþmeye TMMOB Yönetim 
Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, TMMOB Yönetim 
Kurulu II. Baþkaný Dursun YILDIZ’ýn yanýsýra Ankara 
ÝKK Sekreteri Hayati KARATOKUÞ ve ÝMO yöneticileri 
katýldý. Toplantýda bu konuda çalýþmalarý yürütmesi 
ve koordinasyonu saðlamasý için Hatay ÝKK ve Ankara 
ÝKK’na sözlü olarak görev verildi.

• TMMOB tarafýndan “Ýpekyolu Vadisi Serbest 
Bölgesinin ve Sýnýrlarýnýn Belirlenmesi ve Kurulup 
Ýþletilmesine Dair” Bakanlar Kurulu’nun kararýnýn 
iptali ve yürütmenin durdurulmasý için açýlan davada 
Danýþtay 10.Dairesi tarafýndan verilen yürütmenin 

durdurulmasý red Kararýna karþý Orman, Ziraat, Harita ve Ka-
dastro M.O. ve Peyzaj M.O.’nýn katkýlarýyla Çalýþma Grubunca 
(TMMOB Hukuk Danýþmanlarý, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri 
Celal BEÞÝKTEPE ve Cemalettin KÜÇÜK) hazýrlanan itirazlarýmýz 
ve açýklamalarýmýz Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na 
sunulmak üzere Danýþtay 10.Daire Baþkanlýðý’na TMMOB Genel 
Sekreterliði aracýlýðýyla iletildi. 

23 Mayýs Çarþamba

• Anýtkabir’de “Anýtkabir Atatürk Müzesi” adýyla yapýlmasý 
düþünülen müze kompleksiyle ilgili toplantýya TMMOB’ni temsilen 
Y.Mimar Mustafa Aslan ASLANER ve Y.Müh.Mimar Orhan AKY-
ÜREK katýlmýþlardýr.

• 601 sayýlý KHK Hakkýnda Oda temsilcileri ile TMMOB’de 
toplantý yapýldý.

• Ulusal Tüketiciler Birliði Giriþim Grubu’nun Mülkiyeliler 
Birliði’nde düzenlemiþ olduðu toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr.Nüvit SOYLU gözlemci olarak katýldý.

24 Mayýs Perþembe

• ÝHD öncülüðünde F tipi cezaevleri ve ölüm orucu/açlýk 
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grevleriyle ilgili olarka TMMOB’nin içinde yer aldýðý Meslek 
Birlikleri, Siyasi Partiler, Sendikalar, Demokratik Kitle Örgüt-
leri, aydýn ve sanatçi giriþiminin oluþturduðu Platformun temsili 
Ýstanbul-Ankara yürüyüþüne katýlým saðlandý. Temsilcilerden ve 
ailelerden oluþan heyetin Ankara giriþindeki karþýlayýcý heyetine 
Genel Sekreter M.Fikret ÖZBÝLGÝN katýldý. Ýstanbul Kitlesi ile 
Ankara kitlesinin Konur sokakta öðlen saatlerinde buluþmasý ve 
basýn açýklamasýndan sonra oluþturulan üç temsilci grubun birine 
TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ baþkanlýk etti ve 
TBMM’de görüþmelerde bulunarak bir dosya TBMM Ýnsan Haklarý 
Komisyonu Baþkanlýðýna iletildi. Ayný gün 18:00’da Konur Sokak’ta 
yapýlan basýn açýklamalarý ve bilgilendirme toplantýsýna Baþkan 
Kaya GÜVENÇ, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyeleri katýldý. 
Sürdürülmekte olan Platform toplantýlarýna TMMOB Katýlýmlarý 
sürmektedir.

• Þehir Plancýlarý Odasý üyesinin Rekabet kuruluna as-
gari ücret belirleme konusundaki baþvurusu sonucunda Þehir 
Plancýlarý Odasýnýn “Biz TMMOB Yönetmeliðine göre bu ücretleri 
belirlemekteyiz” diye savunma verdikten sonra, Rekabet Kurulu 
TMMOB’nin ilk savunmasýný ve görüþlerini almak ve raporlaþtýr-
mak üzere Birliðimizi incelemeye gelmiþtir. Bu konuda ilk rapor 
ayný gün tutularak imzalanmýþ, Rekabet Kurlunun incelemeleri 
sürmektedir.

25 Mayýs Cuma

Tutuklu ve hükümlü Aileleri Derneði F tipi cezaevleri 
sorunu ve ölüm oruçlarý konusunda görüþmek üzere 
TMMOB’ni ziyaret etti. 

26 Mayýs Cumartesi

• Memur-Sen 3.Olaðanüstü Genel Kurulu 
yapýldý. TMMOB Baþkaný Kaya GÜVENÇ’in mesaj 
gönderdiði Genel Kurul’un açýlýþýna Genel Sekreter 
M.Fikret ÖZBÝLGÝN katýldý.

• KESK’in 21-26 Mayýs 2001 tarihleri arasýnda 
TBMM’de görüþülmekte olan “Kamu Görevlileri Sen-
dikalarý Kanun Tasarýsý”na karþý gerçekleþtirdiði Ýstanbul-Ankara 
yürüyüþüne destek verildi. Bu konuda özellikle Ýstanbul, ;Ýzmir, 
Denizli, Adana, Kocaeli, Bursa ve Eskiþehir ÝKK tarafýndan gerek 
maddi gerek ise eylemlere aktif katýlým biçiminde destekler su-
nuldu. KESK’in Kýzýlay’daki yapýlacak olan kitlesel basýn açýklam-
asýna TMMOB Pankartý ile katýlýndý. Bu sýrada sabah saatlerinde 
Ankara’da Oda Yöneticilerimizin ve üyelerimizin bulunduðu bine 
yakýn kiþi göz altýna alýndý. TMMOB tarafýndan Yaþanan engelle-
meler ve gözaltýna alýnmalar ayný gün basýn açýklamasý ile kýnandý. 
Genel Sekreter M.Fikret ÖZBÝLGÝN imzasýyla yapýlan açýklamada 
yasanýn TBMM’den geri çekilerek, grevli ve toplu sözleþmeli, özgür-
lükçü, demokratik ve katýlýmcý bir yasa hazýrlanmasý talebimiz 
yinelendi.

• TMMOB adýna TMMOB AB Sürecinde Hizmetlerin 
Serbest Dolaþýmý, Yabancý Mühendisler ve Mimarlar Çalýþma 
Grubunun düzenleyeceði “AB Sürecinde Türkiye konulu Panel.” 
KESK eylemi dolayýsýyla konuþmacýlardan Doç. Dr. Cem SOMEL’in 
gözaltýna alýnmasýndan dolayý ileriki bir tarihe ertelendi.

26-27 Mayýs Cumartesi / Pazar

• HADEP tarafýndan Van ilinde düzenlenen göç sorunu 
konusundaki toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya 
GÜVENÇ , TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Celal BEÞÝKTEPE , Van 
ÝKK ve Bölgedeki TMMOB Birimleri katýldý.

• TMMOB Van ÝKK toplantýsý yapýldý.Toplantýya TMMOB 
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ, TMMOB Yönetim Kurulu 
üyesi Celal BEÞÝKTEPE ve Feray SALMAN, TMMOB eski Baþkaný 
Yavuz ÖNEN, ÝKK sekreteri, TMMOB Van Bileþenleri yöneticileri 
ve üyeler katýldý. 

28 Mayýs Pazartesi

TTB Ankara 15.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde TTB’nin görevden 

alýnma istemiyle dava duruþmasýna TMMOB Yönetim Kurulu 
Baþkaný Kaya GÜVENÇ TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hakký 
ATIL ve TMMOB Genel Sekreteri M. Fikret ÖZBÝLGÝN katýldý.

29 Mayýs Salý

• Ýzmir ÝKK Bölge Toplantýsý yapýldý. TMMOB ve Emek 
Platformu çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirme ve karþýlýklý görüþ 
alýþveriþinde bulunmak üzere yapýlan toplantýya TMMOB Yöne-
tim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ katýldý. Katýlýmýn düþük olduðu 
toplantýda, TMMOB çalýþmalarý görüþüldü ve 595 Sayýlý KHK’nin 
Anayasa Mahkemesi tarafýndan yürürlüðün durdurulmasý son-
rasýnda TMMOB’nin yapmasý gereken çalýþmalar üzerinde duruldu. 
TUS’un Ýzmir’de 25 yýlý aþkýn bir süredir uygulanmasý nedeniyle, bu 
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alanda elde edilen deneyimin ve birikimin yapýlacak çalýþmalarda 
deðerlendirilebilmesi amacýyla en kýsa zamanda bir forum düzen-
lenmesinin yararlý olacaðý kararýna varýldý.

• TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ Ýzmir 
Emek Platformu bileþenleriyle Mart ve Nisan aylarýndaki çalýþma-
larýn deðerlendirildiði toplantýya katýldý.

• Ýzmir ÝKK temsilcileri ve TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný 
Kaya GÜVENÇ SÜMERBANK iþçilerinin grevini destek ziyaretinde 
bulundu. Üretimi durdurulan Sümerbank Fabrikasý’nda iþyerini 
terketmeyen iþçiler ziyaret edildi. Ýþçilere destek veren TMMOB 
Baþkaný “ülkemizin üretimden koparýlmak ve bütünüyle uluslara-
rasý sermayenin kar hýrsýna terk edilmek istendiðini, buna karþý 
mühendislerin ve mimarlarýn iþçilerle, köylülerle birlikte mücadele 
ettiðini” söyledi.

• Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Habitat 1 Forumu 
Yönetiþim Çalýþma Grubu alt komisyonu toplantýsýna TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi A. Betül UYAR katýldý.

30 Mayýs Çarþamba

• TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý tarafýndan Ýzmir’de 
düzenlenen II: Ulusal Ambalaj Kongresi ve Sergisi açýlýþýna TMMOB 
Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ sanayileþmenin önemine 
deðindi ve kriz ve sonrasýna iliþkin görüþlerini dile getirdi.

• TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya GÜVENÇ , Ege 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öðrencileri Kitap Kolu tarafýn-
dan düzenlenen “Kriz ve Çýkýþ Yollarý” adlý panele katýldý. Panelde 
Kaya GÜVENÇ, “Kriz ülkeyi yönetenlerin ve onlarýn arkasýnda 
olanlarýn siyasi tercihi sonucu ortaya çýkmýþtýr. Krizden çýkýþýn 
temel noktasý da bu siyasal tercihin deðiþmesi ile ilgili olmak 
zorundadýr. EP Programýnýn planlama ve ulusal politikalarý ilk 
elden hayat bulmalýdýr.” dedi. Panele Kaya GÜVENÇ’in yaný sýra, 
Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Neþe 
ÖZGEN ve Evrensel Gazetesi Sorumlu Yazýiþleri Müdürü Bülent 
Falakaoðlu da panelist olarak katýldýlar.

• TMMOB ÝMO Ýstanbul Þubesi tarafýndan düzenlenen 
Ulaþým Kongresinin açýlýþýna TMMOB Yönetim Kurulu II. Baþkaný 
Dursun YILDIZ katýldý. 

• ODTÜ Öðretim Elemanlarý Derneði tarafýndan “Dünyada 
Altýn Üretimi ve Bergama” konu baþlýklý açýk oturuma TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ethem TORUNOÐLU ve Cemalettin 
KÜÇÜK ile Odalarýmýzdan yönetim Kurulu üyeleri katýlým saðladý-
lar.

30-31 Mayýs  Çarþamba / Perþembe

BAÐ-KUR’ un Genel Kurulu’na TMMOB’ni temsilen TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük ve TMMOB Þehir Plancýlarý 
Odasý Baþkaný Necati Uyar katýldý.

31 Mayýs Perþembe 

• Türkiye MAI ve Küreselleþme Karþýtý Çalýþma Grubu 
TMMOB’ni ziyaret etti. Toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu 
Baþkaný Kaya GÜVENÇ, TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Et-
hem TORUNOÐLU, Cemalettin KÜÇÜK, Erkan ARSLAN, Ser-
dar KAYNAK ve TMMOB Genel Sekreteri M. Fikret ÖZBÝLGÝN 
katýldýlar. Ziyarette Türkiye MAI ve Küreselleþme Karþýtý Çalýþma 
Grubunun çalýþmalarý hakkýnda ve etkinlikleri konusunda görüþ 
alýþveriþinde bulunuldu.

• TMMOB bünyesinde Bergama Gerçeði daha önce oluþ-
turulan çalýþma grubu toplandý ve çalýþmalarýný sürdürdü.

ÝHD, TÝHV, TMMOB, GÇÖ-DER, ÖDP ve TOHAV temsilcile-
rinden oluþan heyetin 26-27 Mayýs tarihlerinde Van’da zorunlu 
göç maðdurlarýyla yaptýðý toplantý ve incelemeler sonucunda oluþ-
turduklarý raporu 31 Mayýs 2001 tarihinde basýn açýklamasýyla 
kamuoyuna duyurdu.
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HAZÝRAN-TEMMUZ 2001
TMMOB VE ODA ETKÝNLÝKLERÝ

26 Mayıs 2001 

BASINA VE KAMUOYUNA 

On bir yıldır grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakları için tüm baskı 
ve yargılamalara karşın mücadele veren Kamu Çalışanlarının kendile-
rini doğrudan ilgilendiren ve önümüzdeki günlerde TBMM’de görüşülecek 
olan, toplu sözleşme ve grev hakkı içermeyen, sendikaları işlevsizleştiren, 
idarenin müdahalesini olanaklı kılan “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun 
Tasarısı”na karşı görüş ve taleplerini Meclis Başkanlığı’na ve ilgililere sunmak 
ve kamuoyuna duyurmak üzere başlattıkları temsili Ankara yürüyüşünde 
Ankara’ya girmeleri engellenmeye çalışılmış ve aralarında Odalarımızın 
yönetici ve üyelerinin de bulunduğu yüzlerce kamu çalışanı gözaltına 
alınmıştır.

Demokratik ve en meşru haklarını kullanmakta olan kamu çalışanlarının 
ve örgütleri KESK’in haklı taleplerini iletebilmeleri önündeki bu hukuk dışı 
uygulamaları kınıyoruz. 

TMMOB olarak, mevcut yasanın TBMM’nden geri çekilerek, sendikal 
hakların onaylanmış uluslar arası sözleşmelere, ILO sözleşmelerine ve yetkili 
organ kararlarına uygun, temel sendikal hakları güvenceye alan, grevli ve 
toplu sözleşmeli, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı bir yasa hazırlanmasını 
talep ediyoruz. 

Saygılarımızla,

 

M. Fikret ÖZBİLGİN

KESK Mitingi’ndeki Saldýrýyý Kýnýyoruz

“Türkiye’de Sendikal Anlayışlar, Sendika Siyaset 
İlişkisi’nin Gelişimi” başlıklı kitap yayınlandı

Türkiye’de sendikaların karşı karşıya bulunduğu 
sorunlar ve anlayışlar konusunda Nurullah ÖZ-
BEY tarafından yapılan araştırma KESK’e bağlı 
Enerji-Yapı Yol Sen tarafından kitap olarak 
yayınlandı.

Geliri, 1998 yılında İstanbul Boğaziçi 
Köprüleri’nde kamu çalışanlarının sendikal 
mücadelesini desteklemek için direniş ya-
pan ve yargılanarak 75 milyar TL’sına ulaşan 
para cezasına çarptırılan sendika üyesi gişe 
memurlarına katkı sağlayacak olan kitap 
aşağıdaki adresten temin edilebilir.

Ederi: 5.000.000.- TL

Tel: 0 (312) 434 39 84-431 73 05
Adres: Enerji-Yapı Yol Sen 
Ziya Gökalp Cad. 36/20 06420 Yenişehir-An-

DAYANIÞMAYA ÇAÐRI
Türkiye’de Sendikal Anlayýþlar, Sen-

dika Siyaset Ýliþkisi’nin Geliþimi

Çizelge Odalardan gelen bilgiler çerçevesinde düzenlenmiþtir
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ayda bir yayınlanır
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Atatürk Bul. No:131 Kat:9 Bakanlıklar 06650 Ankara
Tel: (0312) 418 12 75 Fax: (0312) 417 48 24

TMMOB Adına Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Kaya Güvenç
Teknik Sekreter: Selma KANBUR

Matbaa: Kardelen Ofset Tel: 0 312 435 37 90

Sayın Kaya GÜVENÇ

TMMOB GENEL BAŞKANI

Sayın Başkan,

Konfederasyonumuzun “toplu sözleşme ve grev hakkı içeren, 
özgürlükçü ve demokratik bir yasa” talebiyle 21 Mayıs 2001 
tarihinde İstanbul’dan başlattığı Ankara Yürüyüşü ve 26 Mayıs 
Ankara Mitingi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlüklerini 
yasaklayan/kısıtlayan sendika yasasına yönelik olarak 
gerçekleştirdiğimiz yürüyüş ve mitingde, göstermiş olduğunuz 
dayanışma ve desteğe en içten duygularımla teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Sami EVREN

Genel Başkan

Sayın

TÜRK MÜHENDİS MİMAR

ODALARI BİRLİĞİ

ANKARA

Değerli Dostumuz

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi için amaç dışı faaliyet 
gösterdiği gerekçesiyle, görevden alınması istemiyle açılan 
dava Ankara’da başladı. Açlık grevleri gibi hekimin ve meslek 
birliğinin temel görev alanında yapılan bir basın açıklaması 
nedeniyle açılmış olması bir yana, davaname ve süreç özensiz, 
eksikliklerle dolu idi. Davanamedeki eksikliklerin giderilmesi için 
ertelenen ilk duruşmamıza katılarak gösterdiğiniz dayanışma 
için teşekkür eder, 11 Haziran 2001 saat 10:00’da yapılacak 
duruşmada da katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Dr. Füsun SAYEK

TTB Merkez Konseyi Başkanı


