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22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

17.   22. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ

22.Çalışma döneminde yürütülen çalışmaların önemli bir ayağını, hukuksal konular oluşturmuş-
tur. Kamu yararı, toplumsal fayda temelinde mesleki hak ve yetkilerimizin geliştirilmesi amacıyla 
toplumsal ve mesleki alanlara ilişkin yürürlüğe konan yasal düzenlemelere karşı davalar açılmış veya 
davalara müdahil olunmuştur. 

Meslekle ilgili konularda değişen mevzuatı  takip etmek amacıyla dönem içinde yayınlanan Res-
mi Gazete’ler, Kamu kurumlarınca hazırlanan  teknik şartname, ihale ilanı vb düzenlemeler taranmış 
elde edilen veriler ilgili işyerlerindeki oda örgütlülüğünün  ve deneyimli meslektaşların bir araya 
getirilmesi ile oluşturulan komisyonlarda Oda görüşleri ve dava metinlerine dönüştürülmüştür.

22.Çalışma döneminde hukuki çalışmalar, Odamızın hukuk danışmanları Avukat  Hatice GENÇ 
ile Avukat Mehmet HORUŞ’un koordinasyonunda yürütülmüştür. 

17-1. ODAMIZCA AÇILAN DAVALAR 

1) Danıştay 13. Dairesi, Dosya no: 2005/9700 E., 2008/3076 K.

Açılma Gerekçesi: T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nce ha-
zırlanarak yürürlüğe konulan “Araştırma Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi” nde Jeolojik-
Jeoteknik Rapor bölümünün 29.sayfasında yer alan “bu çalışmaları 10 yıl fiilen yapmış fiziki coğraf-
ya mezunu jeomorfolog veya 12 yıl fiilen yapmış jeofizik mühendisi, mühendislik jeolojisi konusunda 
yüksek lisans yapmış ve en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi tarafından yapılır.” ibaresinin, 33. 
sayfada “Etüt Ekibi” başlığı altında yer alan “Etüt ekibi, ilgili konuda fiilen çalışmış en az 5 yıl 
deneyimli 1 veya daha fazla jeoloji mühendisi, maden mühendisi, jeofizik mühendisi, jeolog veya 
jeomorfolog…………dan oluşur” ibaresinin,  37. sayfada “Sondaj Ekibi” başlığı altında yer alan 
“sondaj işlerinde…….. en az beş yıl deneyimli jeofizik mühendisi, jeomorfolog olacaktır” ibaresi-
nin, Geoteknik (Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği) Proje Raporu” bölümünün 67. sayfasında 
“Genel” başlığı altında 5. fıkrasında yer alan “Geoteknik etüt ve geoteknik ön/kesin proje raporları 
idarece onaylanmış zemin mekaniği mühendisi (inşaat mühendisi) veya geoteknik ana bilim dalında 
yüksek lisans yapmış ve en az 5 yıl deneyimli jeoloji mühendisi tarafından hazırlanacak ve imzala-
nacaktır” 

ibaresinin, “Üstyapı Projelendirme Raporu” bölümünün 117 sayfasında yer alan “1.Üstyapı Proje-
lendirme Raporuna İlişkin Genel Hususlar” alt başlığının 1. bendinin d alt bendindeki “Belirtilen 
birimler dışında olup en az 10 yıl ayrı işte yol üst yapı etüt ve projelendirme raporu hazırlamış 
olmak” ibaresinin  ve 2. bendinin 2.fıkrasında yer alan “Üniversitelerin inşaat mühendisliği bölü-
münden mezun olup en az 2 yıl üstyapı etüt ve projelendirme konusunda çalışmış olmak veya inşaat 
mühendisliği bölümleri ulaşım dalında yüksek lisans yapmış olmalıdır” ibaresinin iptali ve öncelikle 
yürütülmesinin durdurulması istemi  ile açılmıştır. 

Son Durum: Yürütmenin durdurulması istemimiz reddedilmiş olup bu karara itiraz edilmiştir. 
İtirazımız İdari dava Daireleri Genel Kurulunda incelenmiş, “Araştırma Mühendislik Hizmetleri 
Teknik Şartnamesi” nde 33. sayfada “Etüt Ekibi” başlığı altında yer alan “Etüt ekibi, ilgili konuda 
fiilen çalışmış en az 5 yıl deneyimli 1 veya daha fazla jeoloji mühendisi, maden mühendisi, jeofizik 


