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TMMOB’un açtığı dava üzerine Danıştay, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliği’nin ilgili maddesinin yürürlüğünü durdurdu…

TMMOB ÜYELERİNE TOBB’A KAYIT ZORUNLULUĞU YOK

TMMOB’NİN DEVRİMCİ DEMOKRAT DURUŞUNA ve 
BİRLİKTE MÜCADELE KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKIYORUZ
TMMOB 40. Dönem 3. Danışma Kurulu’nun 10 

Ekim 2009 tarihli toplantısının engel-
lenmesi ve ertelenmek zorunda kalınması üzerine TMMOB 
Yönetim Kurulu’nun ardından TMMOB’ye bağlı odaların yö-
netim kurulu başkanları da 14 Ekim 2009 tarihinde TMMOB 
örgütlülüğüne yönelik ortak açıklama yaptı.

“TMMOB’nin Devrimci Demokrat Duruşuna ve Birlikte Mücadele 
Kültürüne Sahip Çıkıyoruz” başlıklı açıklamada şöyle denildi:

“TMMOB 40. Dönem Çalışmalarının Değerlendirilmesi gün-
demi ile 10 Ekim 2009 günü İMO Teoman ÖZTÜRK salonun-
da yapılan TMMOB 40. Dönem III. Danışma Kurulu toplantısı 
büyük bir çoğunluğu Danışma Kurulu üyesi olmayan bir grup 
tarafından müdahale edilerek engellenmiştir.

Bir süredir TMMOB örgütlülüğü içinde bu grup tarafından 
geliştirilen saldırgan tutum TMMOB Danışma Kurulu’nda 
da yaşanmıştır.

TMMOB Başkanı’nın konuşmasından sonra oda başkanla-
rının konuşmasına olağan dışı yöntemler ve şiddetle mü-
dahale edilmiş, salondan kürsüye, divana doğru ve kimi 
Danışma Kurulu üyelerinin üzerine yürünmüş, Divana ve 
Danışma Kurulu üyelerine sözlü hakaretlerle saldırılmıştır. Bu 

tavır karşısında divan, toplantıya ara vermiştir. Aradan sonra 
Divan tarafından öncelikli olarak Danışma Kurulu üyeleri ol-
mak üzere tüm toplantı katılımcılarına söz ve kürsü hakkının 
verileceğinin belirtilmesine rağmen aynı çevrenin TMMOB 
kültürüne yakışmayacak düzeyde saldırgan tutumlarını de-
vam ettirmesi üzerine yaşanabilecek tatsız olayların önüne 
geçebilmek için toplantı ertelenmiştir.

TMMOB’nin demokrasi ortamlarında bu ve benzeri saldırı-
lara izin verilmeyeceği bilinmelidir.

Bizler TMMOB’ye bağlı oda başkanları olarak, TMMOB’nin 
mücadele geleneklerinden aldığımız tarihsel sorumlulukla 
davranacağımızı, ülkemizde halkımız ve meslektaşlarımız 
açısından son derece yakıcı gündemlerin yaşandığı bir 
dönemde TMMOB ortamını sorumsuz yaklaşımlara teslim 
etmeyeceğimizi ifade ediyor, bilinçli ve örgütlü olarak ger-
çekleştirilen bu saldırıyı reddediyor ve kınıyoruz.

50 yılı aşkın tarihi boyunca ülkenin ve üyelerinin sorunlarını 
temel varlık sebebi sayan TMMOB’nin geçmişindeki cesur, 
devrimci ve demokrat tutumu geleceğini de şekillendirmeye 
devam edecektir.

Yaşasın TMMOB ve TMMOB Örgütlülüğü.”

TMMOB tarafından Danıştay’da açılan davada, 
mühendis, mimar ve şehir plancıları-

nın kamu ihalelerine girebilmeleri için ticaret, sanayi ya da 
esnaf/sanatkar odalarına kayıtlı olmaları zorunluluğu getiren 
Yapım İşleri İhale Yönetmeliği’nin ilgili maddesinin yürürlüğü 
durduruldu.

4 Mart 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşleri 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin bazı maddelerinin iptali için 
TMMOB tarafından Kamu İhale Kurumu’na açılan davada, 38. 
maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin yürütmesi durduruldu. 
“Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin 38. maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi, kamu ihalelerine gireceklerden tica-

ret ve/veya sanayi odasına ya da esnaf ve sanatkar odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belgenin isteneceğini düzenliyordu. 

Danıştay 13. Dairesi, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu’nun 33. maddesi gereğince, mühendis 
ve mimarların ihtisasına uygun odaya kayıt olması durumunda 
mesleklerini icra edebileceklerini belirterek, söz konusu yönet-
melik maddesinin mühendis ve mimarlar açısından hukuka 
uygun bulunmadığına hükmederek, yürütmenin durdurulma-
sına karar verdi.

Danıştay 13. Dairesi, yönetmeliğin “anahtar personel” tanımını dü-
zenleyen 3. maddesi ile 31. maddenin birinci fıkrası ve 62. maddenin 
birinci fıkrasının yürütmeliğinin durdurulması istemini ise reddetti.<




