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DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA 

Esas No:2011/6746 
 

DURUŞMA BEYANLARINI SUNAN  

(DAVALI) : TMMOB 

   Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

 

VEKİLİ :  
 

KARŞI TARAF (DAVACI) :  
 

VEKİLİ :  
 

KONUSU: Dairenizce tarafımıza tebliğ edilen duruşma çağrısı nedeniyle davacı iddialarına karşı  

ve son hukuki sürece ilişkin beyanlarımızın sunulmasıdır. 

 

I. OLAYLAR VE HUKUKİ SÜREÇ 
 

Davacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği tarafından Odamızca 

düzenlenen 28.06.2011 tarihli Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil 

Yönergesi'nin bazı maddelerinin iptali istemiyle dava açılmıştır. 

 

Savunma dilekçemizde, savcı düşüncesinin tebliği üzerine verdiğimiz görüş dilekçemizde, açıklama 

istemine ilişkin dilekçelerimizde belirttiğimiz savlarla hukuki dayanaktan yoksun bulunan davanın 

reddi gerektiğini savunmaktayız. 

 

Ancak açılan bu davanın dışında Dairenizde ya da başka Danıştay Dairesi'nde de sürmekte olan 

davalar bulunduğundan, daha önce lisans almış lisanslı büroların tamamının faaliyetinin 

durdurulması, Odamızca tescil belgelerinin iptal edilmesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce 

yürürlüğe konulan ve bu davada yürütmenin durdurulması aşamasında yanlış olarak değerlendirilse 

de dava konusu Odamız Yönergesi'nin üst normu olarak değerlendirilen “Lisanslı Harita ve 

Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik”in yürürlükten kaldırılması, yeniden 

düzenlenen yeni bir yönetmeliğin yürürlüğe konulması, yeniden sınav yapılması, yeniden yapılan 

sınavın iptal edilerek aynı koşul ve iptal edilen sınava başvuran adaylarla sınavın tekrar edilmesi, 

sınavda başarılı olanlara lisans verilmesi, ancak bu kez de Odamızca açılan davalar sonucunda 

yapılan son sınav ve verilen lisansları da etkileyecek yeni yürütmenin durdurulması kararları 

verilmesi, böylece son sınav ve lisans alan üyelerimizin hukuki durumunun da tartışılır hale gelmesi 

nedeniyle sürecin baştan sona bir kez aktarılmasında yarar görmekteyiz. 

 

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun 29.06.2005 

tarihinde, bu Kanun'da öngörülen yönetmeliklerden olan "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve 

Büroları Hakkında Yönetmelik" de 05.05.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Belirtilen düzenlemelere dayanılarak, 11.10.2009 tarihinde "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri 

ve Büroları" sınavı yapılmıştır. 

Bilahare, sınava girip başarısız sayılan bir aday tarafından, sınav kılavuzunda 4 yanlışın, 1 doğru 

cevabı iptal edeceğinin belirtilmesine rağmen, sınav kitapçığına yanlış cevapların dikkate 

alınmayacağının yazılarak adayların hak kaybına uğratıldığı ileri sürülerek sınavın iptali istemiyle 

açılan dava sonucunda; Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 10.02.2011 tarih ve E:2010/309, 

K:2011/237 sayılı Kararıyla, sınav kitapçığına sınav kılavuzuna aykırı olarak konulan ibare 



2 

nedeniyle sınava girenler arasında adaletsizliğe neden olduğu gerekçesiyle sınavın iptaline karar 

verilmiş, davalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün temyiz istemine ve bu aşamada davayı 

kazanan davacının da davadan feragat etmek istemesine karşın, Danıştay Onuncu Dairesi 

05.07.2012 tarih ve E:2011/7268, K:2012/3343 sayılı kararıyla, iptal kararı verildikten sonra kamu 

yararını yakından ilgilendiren bir konuda feragat hakkı tanınmasının hukukun üstünlüğünü sağlama 

amacıyla bağdaşmayacağı gerekçesiyle feragat istemini kabul etmezken sınavın iptaline ilişkin 

mahkeme kararını da hukuka uygun bularak onamıştır. 

 

Bu süreç içerisinde sınava katılıp, başarısız sayılan bir başka adayın bu kez "Lisanslı Harita 

Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik"in 15/f, 16., 18. ve 19. maddeleri ile bu 

yönetmeliğe dayanılarak yapılan sınavın kendisine ilişkin sonucunun iptali ve yürütmesinin 

durdurulması istemiyle açtığı davada da Danıştay Onuncu Dairesi'nin 18.07.2011 tarih ve 

E:2009/16185 sayılı kararıyla, Yasa'da lisans sahibi olacak kişilerde aranacak şartlar arasında beş yıl 

deneyim ve sınavda başarılı olmak şartı yeterli görülmesine karşın yönetmelikte Mesleki Deneyim 

Değerlendirme Formu ve değerlendirme kriterleri getirilerek, yasal dayanağı olmayan bir 

düzenleme yapıldığı gerekçesiyle Yönetmelik'in Mesleki Deneyim Değerlendirme Formuna ilişkin 

15/f, meslek deneyim kriterleri ve puanlarına ilişkin 16., puanlamaya ilişkin 18. ve sınav 

sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin 19. maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına, sınavın 

davacının başarısız sayılmasına ilişkin kısmı hakkında ise, idarece sınavın ve sonuçlarının iptal 

edilerek yeni sınav yapılmak suretiyle sınavın tekrar edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildiğinden, 

bu aşamada sınavın davacıya ilişkin kısmı yönünden yürütmesinin durdurulması istemi hakkında 

karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. 

 

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesi uyarınca 

oluşturulan Lisans Sınavı Komisyonu'nun 12.11.2010 tarihli kararıyla, Ankara 9. İdare 

Mahkemesi'nin 28.09.2010 tarih ve E:2010/309 sayılı, sınavın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin 

kararı uyarınca, herkesin katılımına açık yeni bir sınav yapılmasına, lisans belgesi ve kaşe verilmesi 

işlemlerinin durdurulmasına, faaliyete başlayan lisanslı mühendislerin davaya ilişkin karar 

kesinleşinceye kadar çalışmaya devam etmesine karar verilmiş, Komisyon'un Harita ve Kadastro 

Mühendisleri Odasınca seçilen üyeleri, yargı kararının uygulanmasının Komisyonun görevi 

kapsamında olmadığı, yargı kararının gereğinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yerine 

getirilmesi gerektiği düşüncesiyle Komisyon kararına katılmamışlardır. 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ise, 10.05.2011 tarihinde aldığı kararla, mahkeme kararı gereği, 

dava konusu sınavın iptaline, geçerli başvurusu olan adaylarla sınırlı olmak üzere sınavın tekrarına, 

kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve yargı süreci sebebiyle faaliyette olan lisanslı 

büroların, yapılacak sınav tekrarı sonrasındaki yerleştirme işlemine kadar çalışabileceklerine, 

kararın tüm adaylara (yaklaşık 1200 kişiye) tebliğ edilmesine karar vermiştir. 

 

28.03.2013 tarihinde toplanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Komisyonunca "Lisanslı 

Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının faaliyetlerinin 29.03.2013 tarihi mesai bitimi itibariyle 

durdurulmasına, 01.04.2013 tarihi itibariyle Lisanslı Bürolarca yapılan iş ve işlemlerin Kadastro 

Müdürlüklerince yürütülmesine..." şeklinde karar alınmıştır. (Ek-1), 

 

Odamızın 16.09.2013 tarih ve 66/1128 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla da, lisansları iptal edilerek 

faaliyeti durdurulan bütün lisanslı büroların tescil belgeleri iptal edilmiştir. (Ek-2) 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan yeni Yönetmelik de 15.06.2013 tarih ve 28678 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, önceki yönetmelik yürürlükten 

kaldırılmıştır. 
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Yönetmeliğin iptali, öncelikle de yürütmenin durdurulması istemiyle müvekkil Oda tarafından 

açılan davada yürütmenin durdurulması istemi beklenilmeksizin 02.08.2013 tarihinde yayımlanan 

sınav ilanı ile 15.09.2013 tarihinde sınav yapılacağı duyurulurken, lisanslı büro kurulacak yerler ve 

sınav kılavuzunun 14.08.2013 tarihinde ilân edileceği belirtilmiştir. 

 

15.09.2013 tarihinde yapılan sınavda, Odamızca yapılan inceleme ve araştırma sonucunda sınav 

kitapçığındaki bazı soruların piyasada satılan bir kitaptan aynen alındığının saptanması üzerine, 

müvekkil Oda’nın 19.09.2013 tarih ve 3/B15-1307 sayılı yazısıyla sınavı yaptıran Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü ile sınavı yapan Gazi Üniversitesine başvurularak sınavın sonuçlarının 

açıklanmaksızın iptaline karar verilerek kamuoyuna duyurulması istenilmiş, aksi halde yasal 

girişimlerde bulunulacağı bildirilmiştir. (Ek-3) 

 

Odamızın başvurusu üzerine, sınavı yapan Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (GAZİSEM) tarafından, 15.09.2013 tarihinde gerçekleştirilen sınavın 

değerlendirmeye alınmayarak iptal edilmesine ve aynı şartlarda en kısa zamanda tekrar edilmesine 

karar verildiği, tekrar edilecek sınavla ilgili ilanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi 

internet sayfasında duyurulacağı, 20.09.2013 tarihinde duyurulmuştur. (Ek-4) 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında 28.10.2013 tarihinde yapılan 

ilânda da, 15.09.2013 tarihinde yapılan, 20.09.2013 tarihinde iptal edilen sınavın tekrarlanacağı, 

sınavın aynı şartlarla tekrar edilecek olması sebebiyle yeni başvuru alınmayacağı, ilk sınava 

başvurusu olan adayların tekrarlanacak sınava girebileceği, sınavın 01.12.2013 tarihinde yapılacağı 

duyurulmuştur. (Ek-5) 

 

01.12.2013 tarihinde yapılan sınav sonrası, sınav sonuçlarını duyuran ve itirazların kılavuzun 5.2. 

maddesinde belirtilen usule uygun olarak yapılacağını belirten Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü'nce, 13.02.2014 tarihinde resmi internet sitelerinde yapılan duyuru ile tercih yapmaya 

hak kazandığı belirtilenlerin listesi yayımlanarak adayların 01.03.2014 tarihinde idarelerinde tercih 

yapacağı duyurulmuş, çağrılan adaylarla görüşme yoluyla tercih ve yerleştirme yapılmıştır. 

 

Odamız tarafından açılan davalar sonucunda ise, Danıştay Onuncu Dairesinin 18.03.2014 tarih ve 

E.2014/501 sayılı kararıyla (Ek-6), Yönetmeliğin sözlü sınav öngörülmesine ilişkin 15. maddesinin, 

sözlü sınav puanının katkısına ilişkin 16. maddesinin, yine Danıştay Onuncu Dairesi'nin 18.03.2014 

tarih ve E:2014/191 sayılı kararıyla (Ek-7) Yönetmeliğin, sınavı yapan kurum dikkate alınmaksızın 

sınava yapılan itirazın her durumda idarece inceleneceğine, sınav başarı sıralamasının üyeleri 

tamamen idare personelinden oluşan sınav komisyonunca yapılacağına ilişkin 18. maddesinin (c) ve 

(ç) bentleri ile uygulama olanağı kalmayan 21. maddesinin 1. ve 2. fıkralarının yürütmelerinin 

durdurulmasına karar verilmiş, kararların Odamız aleyhine olan kısımlarına ise itiraz edilmiştir. 

 

Sözkonusu yürütmenin durdurulması kararlarının itiraz edilen kısımları bir yana, Yönetmeliğin 

yürütmesi durdurulan maddeleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sınav dışında, bütün 

işlemler zincirini bizzat kendisinin yürüterek sınav sıralamasını yaptığı, yüz yüze görüşmelerle 

tercih aldığı, idarenin kendisinin yerleştirme yaptığı dikkate alındığında, verilen son lisansların ve 

büro sahiplerinin yerleştirmelerinin de tartışılır hale geldiği, Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü'nün yargı kararlarının gerekçeleri doğrultusunda yeniden kararlar alması ve işlemler 

yapması gerektiği açıktır. 

 

Belirtilen bu süreç ve hukuki olaylar karşısında son sınavla lisans almaya ve büro açmaya hak 

kazanan üyelerimizin durumu da tartışmalı hale gelmişken, daha önceki yönetmelik ve sınav gereği 
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aldıkları lisans ve tescil belgelerine dayanarak dava açan üyelerimiz ve bu üyelerimizin biraraya 

gelerek oluşturdukları davacı Derneğin açtıkları davada önceki Yönetmeliğin hukuka aykırı 

bulunması, sınavın iptal edilmesi, bütün lisanslı büroların faaliyetlerinin durdurulması, tescil 

belgelerinin iptali, yeniden yönetmelik düzenlenmesi, yeniden sınav yapılması, yeniden lisans 

verilmesi dikkate alındığında önceki yargı kararlarının fiilen ve hukuken uygulanması olanağı 

kalmadığı gibi, gerek dava açan üyelerimizin, gerekse davacı Derneğin dava açma ehliyetleri de 

bulunmamaktadır, kalmamıştır. 

 

Konunun önemi ve davanın incelenebilmesi için dava açmanın önkoşulu olması nedeniyle dava 

ehliyeti konusunun bir kez daha arz edilmesi zorunlu görülmektedir. 

 

II. DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİ GEREKMEKTEDİR 
 

Yukarıda aktarıldığı üzere verilen yargı kararlarının hukuki niteliği ve yargı kararlarının 

uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümlerine göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yargı 

kararlarının gecikmeksizin uygulanarak lisans belgelerinin geri alınması, lisanslı büro faaliyetlerinin 

durdurulması gerekirken, hukuki dayanağı kalmayan lisanslara dayalı faaliyetlerin bir süre 

devamına izin verilmesine karşın iptal davalarının niteliği ve hukuki sonuçları dikkate alındığında 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce verilen lisansların da, sürdürülen faaliyetin de, lisanslı büro 

sahibi üyelerimizin açtıkları davaların da, bu büro sahibi üyelerimizin oluşturduğu Derneğin açtığı 

davanın da hukuki bir dayanağı kalmamıştır. 

 

Davacı Dernek Tüzüğü'nün 5. maddesinde, lisans alan veya almaya hak kazanan her gerçek kişinin 

derneğe üye olma hakkına sahip olduğu; 6. maddesinde, üyelik için kanunda ve tüzükte aranan 

nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliğinin kendiliğinden sona ereceği hükme 

bağlandığından, buna göre de iptal davasının niteliği gereği davacı Derneğin kuruluş aşamasında 

dahi hukuki bir dayanağı bulunmadığı gibi, yargı kararı gereği lisanslar geri alındığından, davacı 

Derneğin bütün üyelerinin üye olma koşulunu kaybetmeleri, bu nedenle de Yönetim kurulu 

oluşturmanın ve Dernek amacının gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi karşısında Türk Medeni 

Kanunu'nun 87. maddesi gereği kendiliğinden sonra ermesi öngörülen Davacı Derneğin objektif 

dava açma ehliyeti bulunmamaktadır. Kaldı ki Medeni Kanun'un 89. maddesi gereği Derneğin 

amacı Kanun'a aykırı hale geldiğinden davacı Derneğin feshi ve tasfiyesi de yasal bir zorunluluktur. 

 

Diğer yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre iptal davası açılabilmesi 

için iptal davası konusu edilecek işlemin ilgilinin kişisel, meşru ve güncel bir menfaatini ihlâl 

etmesi gerekmektedir. 

 

Dava konusu Yönerge'nin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle davacı Derneğin açtığı davada, 

Yönerge'nin uygulanması sonucu doğrudan davacının hukukunu etkileyen, zarara uğradığı şeklinde 

belirlenebilen kişisel bir menfaat bağı bulunmamaktadır.  

 

Kanunla kurulmuş sendika ve meslek birliklerinin kanunda belirtilen kuruluş amaçlarına yönelik 

olarak dava açabilme hakkı kanunlar tarafından verildiğinden, sendika ve meslek birliklerinin dava 

açma ehliyeti daha geniş bir alanı kapsamaktadır, Derneklerin doğrudan dernek tüzel kişiliğinin hak 

ve çıkarlarını ilgilendiren konularda iptal davası açabilecekleri açık olmakla birlikte, kanuni 

dayanağı bulunmadığından belirtilen konuları aşan salt üyelerini ilgilendiren durumlarda, 

derneklerin tüzüklerinde hüküm bulunsa dahi dava ehliyetinin bulunduğunu kabule hukuken olanak 

bulunmamaktadır. 

 

Dolayısıyla belirtilen nedenle, doğrudan lisans sahibi mühendis ve bürolara ilişkin dava konusu 
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Yönerge davacı Derneğin tüzel kişiliğine yönelik olmadığından, Dernek Tüzüğünde üyeleri adına 

dava açmak derneğin amaçları arasında sayılsa bile,  doğrudan dernek tüzel kişiliğinin hak ve 

çıkarlarını ilgilendirmeyen Yönergenin iptalini istemesinde davacı Derneğin kişisel bir menfaat bağı 

bulunmamaktadır.  

 

Gerçekten de, aynı dernekçe, lisanslı büroların hizmet ücretleri tarifesi ile ilgili bazı ibarelerin iptali 

istemi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne karşı açılan dava 10. Daire'nin 27.09.2010 gün ve 

2010-6793 sayılı kararı ile ehliyet yönünden reddedildiği gibi Odamızca, benzer bir konuda, lisanslı 

harita kadastro mühendislik büroları için lisans sınavı yapılması işlemi ile işlemin dayanağı 

Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemi ile açılan davada aynı derneğin davalı Tapu Kadastro 

Genel Müdürlüğü yanında davaya katılma istemi keza, 10. Daire'nin 13.10.2010 gün ve 2010-1530 

Esas sayılı kararı ile menfaat ilgisinin bulunmadığı gerekçesi ile reddedilmiştir. 

 

Davacı Derneğin Kurucu ve üyeleri olan lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin lisanslarının, 

faaliyetlerinin ve dernek kurmalarının dayanağını oluşturan sınavın iptal edilmesi, iptal kararlarının 

niteliği gereği de lisans verme işlemleri tesis edildikleri tarih itibariyle ve bütün sonuçlarıyla hukuk 

aleminden ortadan kalktığından, nitekim Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce de lisansları iptal 

edilerek açılan büroların faaliyetleri durdurulduğundan, yasal dayanağı kalmayan ve üyelik 

koşulları bulunmayan gerçek kişilerin oluşturduğu tüzel kişiliğin devamı ve amacını gerçekleştirme 

olanağının kalmaması, kanuna aykırı hale gelmesi nedeniyle meşru bir menfaati de 

bulunmamaktadır. 

 

Davacı Derneğin üyelerinin lisans ve faaliyetlerinin, dayanağı sınavın iptaline ilişkin yargı kararları 

nedeniyle başlangıçtan itibaren hukuki dayanağı kalmamış olmakla birlikte, Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğünce de yargı kararı gereği lisansları geri alındığından ve faaliyetleri 

durdurulduğundan, başlangıçta da belirttiğimiz gibi devamına olanak kalmayan ve kendiliğinden 

sona ermesi gereken davacı Derneğin yargı kararları nedeniyle davanın başlangıcında bile 

bulunmayan menfaat bağının dava sonuna kadar devam ettiğinin de kabulüne olanak 

bulunmadığından davacının güncel bir menfaatinden de sözetme olanağı bulunmamaktadır. 

 

Kaldı ki davacı Derneğin öne sürdüğü menfaate aykırılık iddialarının tümüne Dernek üyelerinin 

katıldığı, aynı zamanda tümü Odamız üyesi olan Dernek üyelerinin hak ve menfaatlerini korumakla 

görevli Odamızın düzenlediği Yönerge'nin tümünün menfaatlerini ihlâl ettiğini kabulle davanın 

incelenmesi de hukuka aykırıdır. 

 

III. ODAMIZIN GÖREV, YETKİ VE HAKLARI 
 

Anayasa’nın 135. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları 

tanımlanmıştır. Buna göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belli bir mesleğe mensup 

olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel 

menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan 

ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak 

maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre 

yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişileridir.  

 

Anayasa’nın 135. maddesinde, meslek kuruluşlarının karar ve yönetim organlarının seçimle göreve 

gelmesinin öngörülmesi, Devletin idari ve mali denetimine tabi olduklarının belirtilmesi ve sorumlu 

organlarının görevlerine ancak yargı kararıyla son verilebileceğinin kurala bağlanması, bu idarelerin 

özerkliğine işaret etmektedir. 
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Meslek kuruluşlarının özerkliği, merkezî idareden bağımsız olarak karar ve yürütme organlarını 

seçebilme, ilgili mesleki faaliyetlerle sınırlı olmak üzere üyelerini ve örgütlerini bağlayıcı karar 

alma ve uygulama, meslek mensuplarının uyacağı ilke ve kuralları belirleme ve üyeleri hakkında 

disiplin tedbirleri uygulama hak ve yetkisini içermektedir. 

 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 2. maddesinin (b) fıkrasında: 

mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçları karşılamak, mesleki 

faaliyetlerini kolaylaştırmak, birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim 

kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve 

faaliyetlerde bulunmak, birliğin başlıca kuruluş amaçları arasında sayılmıştır.  

 

Anayasa'nın 135. maddesi gereği, kamu kurumu niteliğinde kamu tüzel kişiliğine sahip Odamızın, 

Anayasa'nın 124. maddesi gereği, kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere kendi görev 

alanıyla ilgili konularda yönetmelikler düzenleyebileceği, düzenleyici işlemler yapabileceği açık 

olduğuna, bir başka hiyerarşi içindeki diğer bir idarenin düzenleyici işleminin Odamız düzenleyici 

işleminin üst normu olamayacağına, başka bir idarenin düzenleyici işleminin Odamız görev, hak ve 

yetkilerini düzenleme olanağı bulunmadığına, Odamız görev, hak ve yetkilerinin Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü'nün kendi görev alanıyla ilgili Yönetmelikte düzenlenemeyeceğine göre, 

Odamızın kendisinin, Anayasa, 6235 sayılı Kanun, 3458 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat 

hükümlerinden kaynaklanan görev, hak ve yetkilerini düzenleyici işlemlerle düzenlenmesinde 

hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 

 

Esasen lisanslı büro sahiplerinin herbirinin Odaya kayıt ve tescil yaptırmak zorunda bulunan, 

dolayısıyla Odanın Anayasa ve Kanunlarından gelen yüküm ve yaptırımlarına tabi olan üyeleri 

olduğu dikkate alındığında, Anayasa, 6235 sayılı Kanun ve 3458 sayılı Kanun hükümleri yürürlükte 

iken 5368 sayılı Kanunla, belirtilen Oda mevzuatının yürürlükten kaldırıldığı, Odanın yetkilerinin 

kısıtlandığı, Anayasa'dan gelen kural belirleme, mesleki faaliyet denetimi yapma, gözetim, yaptırım 

uygulama yetkilerinin bulunmadığı ya da sınırlandığı gibi bir yoruma gidilmesi halinde, bu kez de 

5368 sayılı Kanun'un Anayasa'ya aykırı olacağı ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi 

gerektiği açıktır. 

 

Ancak, 5368 sayılı Kanun'un 1. maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarının diğer kanunlar ve ilgili 

mevzuata göre hak, görev ve yetkilerinin devam edeceği düzenlenmiş, lisanslı mühendislerin Odaya 

üye olması ve büro tescili zorunlu tutulurken, Odanın Anayasa ve ilgili mevzuata göre görev, hak ve 

yetkilerini kullanacağı öngörülmüştür. 

 

Lisanslı büro sahiplerinin, mesleğini icra edebilmesi için Odamıza üye olmasının zorunlu tutulması 

mesleki düzenin sağlanması yanında, meslek ahlakının korunması ve meslek disiplininin 

sağlanması amacına ilişkin olduğundan ve bürolarının Odamıza tescillerinin yapılmasının 

öngörülmesinin de kanun kapsamında sayılan işlerin yapılması konusunda yetkilendirilmelerine 

ilişkin olduğundan üye kayıt ve tescil zorunluluğunun niteliği gereği Odanın yürütülen hizmetle 

ilgili kurallar koyabileceğinin, mesleki denetim yapabileceğinin, yaptırım uygulayabileceğinin 

kabulü zorunludur. 

 

 

IV. LİSANSLI BÜROLARIN GÖREV, HAK VE YETKİLERİ 

 

Davacı taraf, 5368 sayılı Kanun'un 1. maddesinde, kamu kurum ve kuruluşları ile lisans sahibi 

harita ve kadastro mühendislerinin diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre hak, görev ve yetkilerinin 

devam edeceğinin öngörüldüğü, buna göre de serbest mühendislik faaliyetine ilişkin görevleri de 
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yapabileceklerini, bu faaliyetlerine de devam edeceğini iddia etmektedir. 

 

Davacı tarafın, bu iddiasının kabulü için, diğer kanun ve mevzuata göre, öne sürebileceği bir hak ve 

yetkisinin bulunması, diğer kanun ve mevzuatta bu hak ve yetkiyi sınırlandıracak bir düzenleme 

bulunmaması gerekmektedir. 

 

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ile kadastro teknik 

hizmetlerinden tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tâbi olan işlemlerin yapım 

sorumluluğunun yetki devri suretiyle, belli koşulları taşıyan ve yapılacak sınavı kazanarak lisans 

belgesi almaya hak kazanan harita ve kadastro mühendislerine gördürülmesi, idarenin hizmetin 

yapılmasını denetleyen, hizmetin görülüş kurallarını koyan bir konuma yerleştirilmesi, Odaya kayıt, 

Odaya tescil ve düzenlemeler sırasında Oda’nın da görüşünün alınması suretiyle Oda'nın da 

Anayasa ve kanunlardan gelen hak ve yetkilerini kullanması mesleki faaliyeti denetlemesi, yaptırım 

uygulaması amaçlanmıştır. 

 

Devredilen hizmetlerin niteliği ve hizmet yürütecek olanların statüsü dikkate alınarak, lisanslı 

mühendislerin faaliyet, denetim ve sorumlulukları ile kuracakları bürolara dair esas ve usuller 

kanun ve kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmelikle düzenlenmeye çalışılmışsa da, düzenlemenin 

Anayasa ve ilgili meslek Odaları mevzuatıyla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Lisanslı büroların da noterler gibi, belli ilçe idari sınırlarında yetkili kılınarak, iş sayısına göre 

belirlenen büro açılacak yerlerde görev yapması, mesleklerini bu unvan adı altında icra etmeleri, 

yeminle göreve başlamaları, Türk Ceza Kanunu uygulamasında kamu görevlisi sayılmaları, lisanslı 

mühendisin görevinde bulunmadığı hallerde imza yetkisini en fazla bir ay süre ile büroda çalışan bir 

mühendise devredilebilmesi, idarece belirlenen tarife üzerinden ücret alması öngörülmüştür. 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanıp, yürürlüğe konulan Yönetmelikte de benzer 

hükümlere yer verilirken, ayrıntılar da düzenlenerek, lisanslı mühendislik mesleğinin tanımı, 

meslek unvanının kazanılması ve korunması, sınav, eğitim, lisans verme koşulları, uyulacak mesleki 

kurallar, lisanslı mühendislerin başvuruları ve yaptıkları işleri başvuru günü ve saati ile kayıt altına 

almak zorunda oldukları, lisanslı büroların resmi çalışma saatleri içerisinde hizmete açık 

bulundurulmasının zorunlu olduğu, asılan tabelada yalnızca Yönetmelikte belirlenen işlerin 

yapılabileceği, lisanslı bürolarda Yönetmelikte belirlenen hizmetler dışında iş yapılamayacağı, 

lisanslı mühendislerin, belirlenecek yetki alanı dışında şube, irtibat bürosu ve benzer isimler altında 

ayrı bir lisanslı büro açamayacağı ve lisans hakkını devredemeyeceği, lisanslı bürolarda lisans 

sahibi dışında en az bir mühendisin daha çalıştırılacağı, bu yönetmelikte hüküm bulunmayan 

hallerde ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

 

5368 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri birlikte incelendiğinde, başka kanun ve mevzuat 

hükümlerine dahi bakılmasına gerek kalmadan, lisanslı mühendislik müessesesinin, devredilen 

hizmetlerin aksamadan yürütülmesi ve idareye duyulan güven ve itimadın sarsılmaması için iş 

sayısına göre belirlenen yeter sayıda ve sadece bu işe özgülenmiş ve mesai saatleri içerisinde açık 

bulundurulmak zorunda olunan genişliği ve donatısı belirli, lisanslı mühendisin de dahil olduğu en 

az belirli sayıda personelin hazır bulundurulduğu bürolarda sürdürülmesi, sadece yetki 

kapsamındaki işin yapılması, başka iş yeri açılmaması, belirlenen istisnai süre dışında imza 

yetkisini bizzat lisanslı mühendisin kullanması, lisanslı mühendisin Ceza Hukuku uygulamasında 

kamu görevlisi sayılması düzenlenmiştir. 

 

Görüleceği üzere başka kanun ve mevzuatta öngörülen ve lisanslı mühendislerin kullanabileceği 

hak ve yetkilere ilişkin düzenlemeleri aramaksızın, sadece 5368 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik 
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hükümlerinden anlaşılacağı üzere lisanslı mühendislik hizmetinin başka bir iş ve görevle 

birleştirilemeyeceği, bağdaştırılamayacağı açıktır. 

 

Hizmetin niteliği ve hizmeti yükümlenecek lisanslı mühendislerin statüsü birlikte düşünüldüğünde 

5368 sayılı Kanun'un 1. maddesinde öngörülen hükmü, lisanslı mühendislerin, çalışma saatleri 

içerisinde serbest mühendislik hizmetleri de yapabilecekleri, serbest mühendislik faaliyetleri için de 

büro açabilecekleri, bu bürolarını da tescil ettirebilecekleri şeklinde yorumlama olanağı yoktur. 

 

Çalışma hürriyetine ilişkin bir alanda, çalışma hürriyetinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin 

kanunla yapılabileceğine ilişkin kurallar kadar devredilen bir kamusal hizmetin gördürülmesi 

usullerinin ve hizmetleri göreceklerin statüsü ile yapabilecekleri diğer görev ve yetkilerin de açıkça 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

Nitekim Noterlik Kanunu'nun 50. maddesinde, hiçbir hizmet ve görevin noterlikle birleşemeyeceği 

hükme bağlanırken, Avukatlık Kanunu'nun 11. maddesinde avukatlık mesleği ile birleşmeyen işler 

sayıldıktan sonra 12. maddesinde avukatlık mesleğiyle birleşebilen işler maddeler halinde 

sayılmıştır. 

 

5368 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikte yapılacak hizmetin niteliği ve hizmeti yürütecek ilgililerin 

statüsü ve hizmetin yürütülmesine ilişkin koşullar düzenlenirken, lisanslı mühendislikle birlikte 

yürütülebilecek, birleştirilebilecek, bağdaştırılabilecek bir iş, görev ve hizmet sayılmamıştır. 

 

Aksine hizmetin niteliği, gördürülme usul ve koşulları, hizmeti görecek lisanslı mühendislerin 

niteliği, büro kurulacak yerler, büroların donatı, mekan, personel koşulları, çalışma saatleri, imza 

yetkisi devri koşulları birlikte düşünüldüğünde görevin başka iş ve görevlerle bağdaştırılamayacağı, 

düzenlemenin de bu gerçek üzerine oturtulduğu açıktır. 

 

Başka iş ve görevlerin de birlikte sürdürülebileceği kabul edilmiş olsaydı, başka iş ve görevlerin 

sürdürülme usul ve koşullarının da belirlenmesi, büro açılacak yerlerde başka iş ve görev sayılarının 

da dikkate alınması, en önemlisi de bunun hizmetin niteliği ve görevi üstlenenlerin statüsü gereği 

kanunla açıkça düzenlenmesi gerekirdi. 

 

Kaldı ki 5368 sayılı Kanun'un 1. maddesinde öngörülen diğer kanun ve mevzuata göre hak, görev 

ve yetkilerinin devam edeceği yolundaki kuraldan hareketle diğer kanun ve mevzuata göre bir hak 

ve yetkinin kabul edilebilmesi için hak ve yetki öngören kanun ve mevzuatın, lisanslı büro gibi 

başka bir hak ve yetkinin kullanılmasına da olanak sağlaması gerekmektedir. 

 

Bu değerlendirmeden farklı bir yorumun kabulü halinde 5368 sayılı Kanun'un 1. maddesine 

dayanılarak, 657 sayılı Kanun'a tabi bir kamu görevlisi mühendisin aynı zamanda lisanslı harita 

kadastro mühendislik bürosu da açabileceğini, 657 sayılı Kanun'a tabi görevini de sürdürebileceğini 

kabul etmek gerekmektedir. 

 

657 sayılı Kanun'daki kısıt ve kurallar nedeniyle, 5368 sayılı Kanun'un 1. maddesinden hareketle 

bir kamu görevlisi mühendisin lisanslı mühendislik bürosu açmasına olanak bulunmadığı gibi, 

serbest mühendislik bürosu sahibi bir mühendisin de mevzuattaki kısıtlamalar nedeniyle aynı 

zamanda lisanslı mühendislik bürosu açmasına olanak bulunmamaktadır. 

 

3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun'un 9. maddesinde, Kamuda görevli 

mühendislerin çalışma saatleri dışında bile olsa ücretli veya ücretsiz hususi surette sanatlarını icra 

edemeyecekleri öngörülerek serbest mühendislerin çalışma alanları ve hakları korunurken, ancak 
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serbest meslek erbabı bulunmayan yerlerde ve ilgili idarelerin müracaatı ve mülkiye amirinin 

muvafakatı halinde zaruret bulunan yerlerde devamlı olmamak ve asıl vazifelerinin çalışma saatleri 

dışında yapmak şartı ile kamu görevlisi mühendislerin iş kabul edebileceği gibi istisnai ve 

zorunluluğa dayalı bir düzenleme yapılmıştır. 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 34. maddesinde yabancı 

müteahhit veya yabancı kuruluşların mühendislikle ilgili yabancı uzman çalıştırmaları belli koşul ve 

izne bağlanırken, 35. maddesinde de 34. madde kapsamına girmeyen işlerde yabancı mühendislerin 

çalışma izinleri kurala bağlanarak serbest mühendislerin haklarının ve çalışma alanlarının 

korunması amaçlanmıştır. 

 

6235 sayılı Kanun'un 2. maddesinde öngörülen mühendislik mesleği mensuplarının faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek 

mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak görevi 

ve aynı Kanun'un 39. maddesinde verilen Kanunla ilgili düzenleme yapma yetkisine dayanılarak 

hazırlanan düzenlemelerden olan HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil 

Yönetmeliği'nin 6. Maddesinde, serbest harita kadastro mühendislik bürosunun tescili için büro 

adına tam gün çalışan bir serbest harita kadastro mühendisinin bulunması gerektiği belirtilirken, 

serbest harita kadastro mühendislik müşavirlik hizmeti yapmak üzere HKMO'dan tescil belgesi 

almış olan serbest harita kadastro mühendislerinin, aynı amaç doğrultusunda kurulmuş diğer tüzel 

kişiliklere ortak olamayacakları, büroların şube açamayacakları hükme bağlanmıştır. 

 

Dolayısıyla 5368 sayılı Kanunda lisanslı mühendislik faaliyetleriyle birlikte iş yapılabileceğine 

ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, lisanslı mühendislik faaliyetleriyle başka bir işin 

bağdaştırılmasına olanak tanınmadığı gibi, diğer kanun ve mevzuat hükümleri de serbest harita 

kadastro mühendislik bürosu hizmetleri sırasında harita kadastro mühendislik hizmetleri 

kapsamında bir başka büro açılmasına, bir başka tüzel kişiliğe ortak olunmasına olanak sağlamamış, 

aksine meslek mensuplarının haklarının, menfaatlerinin ve çalışma alanlarının korunması, haksız 

rekabetin önlenmesi amacıyla serbest harita kadastro mühendislik bürosu sahiplerinin ayrıca 

faaliyette bulunmasını yasaklamıştır. 

 

Nitekim Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 12.11.1993 tarih ve E:1992/580, K:1993/544 

sayılı kararıyla, hesap uzmanlığı yapması nedeniyle yeminli mali müşavirlik belgesi verilen ve 

avukatlık yapmakta olan davacının, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 

Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin, meslek 

mensuplarının, kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamayacaklarına 

ilişkin 43. maddesinin avukatlık yapmasına engel olduğu iddiasıyla iptali istemiyle açtığı davayı, 

yeminli mali müşavirlerin kendilerine sürekli gelir sağlayıcı biçimde serbest meslek çalışması 

yapmasının yasaklanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden Daire kararı 

hukuka uygun bulunmuştur. 

 

Dolayısıyla dava konusu Odamız Yönergesi'nde lisanslı büroların görev, hak ve yetkilerine ilişkin 

hükümler Anayasa, 6235 sayılı Kanun, 3458 sayılı Kanun, 5368 sayılı Kanun ve Odamızca 

düzenlenen yönetmelik hükümleri dikkate alınarak düzenlenmiş olup, hukuka aykırılık 

bulunmamaktadır. 

 

Diğer yandan, Odamızın Yönetmelik düzenleme usulüne göre yönetmelik değişikliklerinin Genel 

Kurulca kabulü, değişikliğin TMMOB tarafından onayı ve Resmi Gazete'de yayımı gerektiğinden, 

ancak Genel Kurullar 2 yılda bir yapıldığından, Yönerge ile düzenlenen konu Odamızın 18-19-

20.04.2014 tarihlerinde yapılan 44. Olağan Genel Kurulunda Gündeme alınmış olup, hazırlanan 

Yönetmelik oybirliği ile kabul edilirken (Ek-8), HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları 
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Tescil Yönetmeliği de “SHKMMB’lerin tescilleri sona erdirilmeden LİHKAB, LİHKAB’ların 

tescilleri sona erdirilmeden de SHKMMB kurulamaz. Anılan bürolarda kendi yetki alanı dışında 

işlem yürütülemez.” hükmünü içerecek şekilde yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir. (Ek-9) 

 

 

V. AYRI BİR BAŞLIK OLARAK MESLEKİ FAALİYET DENETİMİ VE ÜCRETİ 

HAKKINDA 
 

Anayasa'nın 135. maddesi gereği, meslek kuruluşları, merkezi idareden bağımsız olarak karar ve 

yürütme organlarını seçebilme, ilgili mesleki faaliyetlerle sınırlı olmak üzere üyelerini ve 

örgütlerini bağlayıcı karar alma ve uygulama, meslek mensuplarının uyacağı ilke ve kuralları 

belirleme, denetleme, gözetleme, disiplin tedbirleri uygulama hak ve yetkisine sahiptirler. 

 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 2. maddesinin (b) fıkrasında: 

mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçları karşılamak, mesleki 

faaliyetlerini kolaylaştırmak, birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim 

kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve 

faaliyetlerde bulunmak, birliğin başlıca kuruluş amaçları arasında sayılmıştır.  

 

Müvekkil Oda tarafından, Anayasa ve 6235 sayılı Yasa hükümleri dikkate alınarak, üyelerinin eşit 

koşullar içinde çalışmalarını sağlamak, haksız rekabeti önlemek, mesleki denetim, yeterlilik ve 

kapasite yönlerinden değerlendirilmelere esas kayıtlarını tutmak, asgari ücret ve mesleki faaliyet 

denetimi esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanıp, 11.06.2006 tarih ve 26105 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan “HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği”nin 2. maddesinde mesleki 

denetimin hizmeti üretenin mesleki denetimini ve ürettikleri hizmetlerin asgari ücret tarifesine 

uygunluğu denetimini kapsayacağı, 9. maddesinde denetimin, içeriğin denetlenmesi ve onaylanması 

anlamını taşımayacağı belirtilirken, 16. maddesinde mesleki denetim hizmeti karşılığı olarak 

alınacak meslek denetim ücreti, 17. maddesinde ücret tarifesine uyma zorunluluğu, 19. maddesinde 

tip sözleşmelerin onaylatılması zorunluluğu düzenlenmiştir. 

 

Dava konusu Yönerge'nin 20. maddesinde de "(1) LİHKAB'lar yüklenimine aldıkları işlerin mesleki 

denetimini iş bazında olmak üzere ay sonu itibari ile HKMO ilgili Temsilciliğine veya Şubeye 

yaptırmak zorundadır. Mesleki Denetim hizmet ücreti olarak her bir iş için 150 TL'ye kadar olan iş 

hacimlerinde 2 TL, 151-300 TL arasında olan iş hacimlerinde 5 TL, 301-500 TL arasında olan iş 

hacimlerinde 7,5 TL, daha yukarısı için olan iş hacimlerinde ise 10 TL'dir. 

 (2) Bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan miktarlar, her dönem 

yayımlanan LİHKAB ücret tarifesine göre güncellenir. 

 (3) Mesleki Denetim Hizmeti Ücreti, Tip Sözleşme aşamasında HKMOBİS üzerinden iş 

bazında alınan Mesleki Denetim Dekontu karşılığında LİHKAB tarafından tahsil edilir." hükmüne 

yer verilerek lisanslı büroların mesleki faaliyet denetimi düzenlenmiştir. 

 

Dairenizce, “5368 sayılı Yasa'da ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında 

Yönetmelikte LİHKAB Ücret Tarifesi dışında herhangi bir mali yükümlülük getirmemesi 

karşısında, üst hukuk normlarına aykırı olduğu” gerekçesiyle Yönergenin 20. maddesinin 

tamamının yürütülmesi durdurulmuştur. 

 

Dairenizin E:2011/6746 sayılı dosyasına verdiğimiz açıklama istemine ilişkin dilekçemizde, 

Yönergenin 20. maddesinin mesleki denetimi yaptırma, mesleki denetim hizmet ücreti miktarı, 

güncellenmesi ve tahsil usulünü içerdiği halde, LİHKAB Yönetmeliğinde ücret tarifesi dışında bir 

mali yükümlülük getirmemesi nedeniyle üst norma aykırı olduğu gerekçesiyle sadece denetim 
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ücretinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, ancak maddenin tamamının iptalinin, gerekçeyle hüküm 

fıkrası arasında çelişki yarattığı, Yönetmeliğin Odamız yetkilerini ve alacağı mesleki faaliyet 

denetimi ücretini düzenleme olanağı bulunmadığı, nitekim  LİHKAB Yönetmeliğinde bulunmadığı 

halde Odamız Yönergesi'nin 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan tescil ve onay işlemine, 2. 

fıkrasında yer alan kayıt ve tescil ile tescil ücretine, 4. fıkrasında yer alan tescil yenileme ve yıllık 

onay ücretine; 5. maddesindeki büroların donanımı ve HKMO Odası tarafından denetiminin 

yapılacağına; 16. maddesindeki, lisanslı büroların HKMO mevzuatı çerçevesinde denetime tabi 

tutulacağına; 17. maddesindeki HKMO'nun meslek içi eğitim verebileceğine; 18. maddesindeki 

HKMO internet sayfasında yayınlanan TİP sözleşmenin imzalanacağına; 22. maddesindeki 

LİHKAB sahibi lisanslı mühendislerin HKMO mevzuatı hükümlerine aykırı hareket 

edemeyeceklerine, aykırı harekette bulunanların gerekli prosedürden sonra HKMO Onur Kurulu'na 

sevk edileceğine; 23. maddesindeki bir ibare hariç (yayınlanan ücret tarifesine uymayan) diğer 

yaptırım kurallarına ilişkin hükümler Dairenizce hukuka uygun bulunarak, davacının yürütmenin 

durdurulması isteminin reddine karar verildiği, yürütmenin durdurulması kararından Odamızın 

denetim yetkisinin bulunduğu, ancak Dairemizce, verilen karardan mesleki denetim ücretinin 

bürodan hizmet alandan değil, büronun kendisinden ücret alınması gerektiği sonucuna varıldığı, 

ancak kararın açıklanmaya muhtaç olduğu belirtilerek açıklama isteminde bulunmuşsak da, 

Dairenizin 12.03.2013 tarih ve E:2011/6746 sayılı kararıyla Odamızın açıklanmasını istediği 

hususun temyiz sebebi olduğu gibi, kararın yeterince açık ve anlaşılır olduğu gerekçesiyle açıklama 

istemimiz reddedilmiştir. 

 

Yargı kararlarının uygulanması amacıyla Odamız Yönetim Kurulu'nun 26.03.2012 tarih ve 87/1517 

sayılı kararıyla, LİHKAB'ların HKMO LİHKAB Büro Tescil Yönergesi'nde belirtilen Mesleki 

Denetim Hizmetlerine ait Hizmet Ücreti'nin TMMOB Kanununda belirtilen Hizmet Gelirleri 

bölümü çerçevesinde ve her bir iş için ayrı olmak üzere Oda Genel Kuruluna kadar 4,00 TL olarak 

belirlenmesine, yine Odamız Yönetim Kurulu'nun 14.05.2012 tarih ve 4/60 sayılı kararıyla 

LİHKAB'ların HKMO LİHKAB Büro Tescil Yönergesi'nde belirtilen Mesleki Denetim 

Hizmetlerine ait Hizmet Ücreti'nin TMMOB Kanununda belirtilen Hizmet Gelirleri bölümü 

çerçevesinde ve her bir iş için ayrı olmak üzere Odamızın Olağanüstü Genel Kuruluna kadar 

uygulamanın 4,00 TL olarak devam etmesine karar verilerek bürolardan hizmet alanlardan değil, 

faaliyeti denetlenen lisanslı mühendisin kendisinden ve nispi ücret yerine maktu ücret alınması 

yoluna gidilmiştir. 

 

Nitekim, 2010/2 sayılı müvekkil Oda Genelgesi'nin LİHKAB'ın yetkili olduğu alanlarda ürettikleri 

hizmet için "HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği" çerçevesinde Mesleki Denetim 

yaptırmalarının zorunlu olduğuna ilişkin "(c) Mesleki Denetim" başlıklı bölümü, açılan davada, 

Danıştay 8. Dairesi'nin 01.03.2013 tarih ve E:2010/7453, K:2013/1630 sayılı kararıyla hukuka 

uygun bulunmuştur.  

 

Danıştay 8. Dairesinin anılan kararında, Anayasa'nın 135. maddesi, 6235 sayılı Türk Mühendis ve 

Mimar Odaları Birliği Kanununun 33. maddesi uyarınca mühendislere Odaya kayıt zorunluluğu, 

5368 sayılı Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun ve Lisanslı 

Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik ile Odaya tescil yaptırma zorunluluğu 

getirildiği, bu eksende; lisanslı harita ve kadastro mühendisi unvan ve yetkisi ile mesleki faaliyette 

bulunulurken ve lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürosu olarak faaliyetler yerine getirilirken, 

mesleki davranış ilkelerine ve meslek etiğine uygun sürecin işletilmesi, kurumsal işleyişin ve 

bütünselliğin sağlanması gerekliliği nedeniyle TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının, 

kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmasından kaynaklanan mesleki denetim görev ve 

yetkisinin bulunduğunun kuşkusuz olduğu,bu bağlamda; Genelgede belirtilen mesleki denetimin 

yaptırılması yönünde öngörülen zorunluluğun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yaptığı 
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denetim dışında, mesleki denetim görevinin yerine getirilmesi ve yetkisinin kullanımında 

bütünlüğün sağlanması için, yürütülen hizmetin ülkenin çıkarlarına, mesleğin ve tekniğin 

gereklerine uygun bir şekilde uygulanması, koordinasyonu ve gelişiminin sağlanması, haksız 

rekabetin önlenmesi, yeterlilik ve kapasite yönlerinden değerlendirilmesine esas olacak kayıtların 

tutulması ve kriterlerin saptanması, uygulamanın izlenmesi kapsamında kabul edilmesi gerektiği 

gerekçelerine yer verilmiştir. 

 

Buna karşın, açıklama istemimizdeki belirttiğimiz nedenlerle Yönerge'nin 20. maddesinin 

yürütmesinin durdurulmasına ilişkin yargı kararındaki belirsizlik, Odamız aleyhine çok sayıda 

tazminat davası açılmasına yol açmış, gerekçeye karşın hüküm fıkrasında Yönergenin 20. 

maddesinin tamamının yürütülmesinin durdurulması nedeniyle, mesleki denetim yapılamayacağı ve 

hiç ücret alınamayacağı gibi gerekçelerle Odamızca alınan mesleki faaliyet denetimi ücretlerinin 

tazminen ödenmesine ilişkin kararlar verilmiştir. 

 

Böylece bir yandan yönetmelik ve sınavın hukuka aykırılığının saptanması nedeniyle lisansları iptal 

edilen büro sahibi mühendislerin dava açmakta meşru bir menfaati bulunmadığı/kalmadığı halde, 

elde ettikleri kazanç ve tazminat hukukuna özgü zararın denkleştirilmesi kuralı dikkate alınmadan, 

diğer yandan düzenleme gereği bürolardan hizmet alandan alınıp, Odaya aktarmak suretiyle 

kendilerinin sadece tahsile aracılık ettiği ücreti kendilerinin zararı gibi istemeleri ve mahkemelerin 

de tazminata hükmetmesi sebepsiz zenginleşmeye ve diğer mühendisler karşısında  eşitsizliğe sebep 

olmuştur. 

 

Kaldı ki faaliyetlerinin ve lisanslarının hukuki dayanağı olmadığı halde Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü'nün yargı kararlarını zamanında yerine getirmemesi nedeniyle faaliyetlerine devam 

ederek haksız kazanç elde eden lisanslı büroların, lisanslarının iptal edilmediği sürece Odamızca 

denetimi yapılmak zorunda kalındığından, denetim hizmeti karşılığı ücret alınması mevzuat gereği 

olduğundan, lisansı sonradan iptal edilen bürolardan, Yönergeden ayrı olarak, serbest mühendislik 

büroları gibi ücret alınması halinde daha çok ücret alınması gerektiği de açıktır. 

 

Belirtilen bu durum nedeniyle Yönerge'nin mesleki denetim usulü, ücreti, tahsili konularına ilişkin 

karar verilirken, açıklama istemimize ilişkin dilekçemizdeki hususların, Dairenizin E:2010/7453, 

K:2013/1630 sayılı kararının lehimize olan kısımlarının dikkate alınarak ve Odamız aleyhine 

açılmış tazminat davalarında mahkemelerce kararınızın gerekçe ve hüküm fıkralarının birlikte ele 

alınarak karar verileceği gözetilerek ve yapıldığı halde ücreti alınamayan mesleki denetimler ile 

Yönerge'nin 20. maddesinin yürütmesinin durdurulduğu gerekçesiyle mesleki denetimini 

yaptırmayan büroların mesleki denetiminin nasıl yapılabileceği ve ücretlerinin nasıl tahsil 

edilebileceği ya da mahkeme kararları gereği ödenen tazminata karşın, yapılan denetime ilişkin 

hizmet ücretlerinin geriye dönülerek nasıl hesaplanacağı sorunlarına yol gösterilerek karar 

verilmesini dilemekteyiz. 

 

Açıklanan nedenlerle, usul ve esas yönünden yasal dayanağı bulunmayan davanın reddine karar 

verilmesini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerinin karşı tarafa yükletilmesini saygılarımızla 

arz ve talep ederiz.  

 

 

 

             DAVALI 

            TMMOB 

         HARİTA VE KADASTRO 

                   MÜHENDİSLERİ ODASI 
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              VEKİLİ 

                         

 

Ekler: 

Ek-1: 28.03.2013 tarihinde toplanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Komisyonu kararı. 

Ek-2: Müvekkil Oda'nın 16.09.2013 tarih ve 66/1128 sayılı Yönetim Kurulu kararı. 

Ek-3: Müvekkil Oda’nın 19.09.2013 tarih ve 3/B15-1307 sayılı yazısı. 

Ek-4: Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM)’in 

20.09.2013 tarihli duyurusu. 

Ek-5: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında 28.10.2013 tarihinde 

yaptığı ilân. 

Ek-6: Danıştay Onuncu Dairesinin 18.03.2014 tarih ve E.2014/501 sayılı kararı. 

Ek-7: Danıştay Onuncu Dairesi'nin 18.03.2014 tarih ve E:2014/191 sayılı kararı. 

Ek-8: 44. Olağan Genel Kurul'da kabul edilen TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliği. (Henüz 

yayımlanmamıştır.) 

Ek-9:  44. Olağan Genel Kurul'da kabul edilen TMMOB HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik 

Büroları Tescil Yönetmeliği 6. maddesi. (Henüz yayımlanmamıştır.) 

Ek-10: 44. Olağan Genel Kurul Yönetmelikler Komisyonu Raporu. 

Ek-11: Yönetmeliklerin kabul edildiğine dair 44. Olağan Genel Kurul Divan Tutanakları. 


