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İSTEMİN ÖZETİ

^tnt##;#..??,",L::il:T,İİ,lil;İl'i,i"l#İi"nİi[iH.tffi ,?Dairesi Başkan|ığı'nın Görev, vetı<i, çaişma iJr.*",[,,ri" ".imar ve Şehircilik ŞubeMüdür,üğü'nün görev. vetki ,. ,"-inluırıiiu;;" ;;;ili;]İ;..u maddesiuin (nı) fıkrasının,bunun dayanağı olan ordu aryı.ş.ı,;, ı"ı.J'i. 
^i.o,.''i'i 

I3.1i.2OI4 rarih ve 20iJ/l35sayılı karannın ve bu Yönetıneİt 
"v.r"*-lr..irl"r.örir'irar*şehir Belediye Meclisi'nin2017/3l0 sayıIı kararı i|e onay|anarak ,ilrıuğ;';;;'ö".i 

'uruur.,,'r 
Belediyesi ücret

J;lt|Jil ;lT:j, 'J.L"j';:"}^?:l".i, 
'a.şk."iğ,,:i,İi,il,"oo,u,.nrn 

ı4 ve ] 5. numaraıı

İ**ı*ri**:*;ş*.d,,,ffi .1HTi:F[ü,şl-pr;ı}":[**İı
yargı karaıının b,ü,,d,ğ, ;;:ffi .;;;ffi ;lT};l,iİl;,iij.ll];il,,İ;::il':, 

; 

jfl 
:l,'.'J,:"*

ffi ffi ru* lii,}1 
"'İ]il'r"J ;llu§ınazlı 

k kon usu yen i kay ı t ücreı i ve
veriıen bir hizmeı oımasr n.{i,,vp.'uil,,,"ı;;;;;;;,H#'.';llr,İlİ.Jl:J:İ:';.,.jll;
görev yönünden reddedilerek v..gi v"ı,l.,".i,i. Jo"iJli.*, gerektiği. davanın stiresindeaçılmadığı, davacı odanın ehliyİtinin o-1mJ,g,l ".#"'r'İ"U"den ise Belediye GeJirlenKanunu'nun 97'nci maddesinde Ler ıürltı nir..",'iri" İrj""" leyecek,erı ıarife,ere dayaıarak
|;1.;l*l: İ:l"JJ,,"'E"".j.rJ|"..tı",ı, lıÖl-Ş,,"j",İJ'"'] Kanunu,nun ı8,;.,"ı -^a.a..;"l,,
i stek er n e ;d; il ;ffi ..";..,j[ğ*9 J :!ğ İ", İ :T,IJJJ l:şr İ:ıl tni;j; ş[ir:meclisinin karar verebileceği, j:,in"ti .;;;;;;;ı.;;İ.İr,u.,n mahaıin en büyük mülkiveamlrının onayty|a yürünilüğe_gireceğinin ı,uır. u.i."o,eı. ordu Büyükşehir BeledjveMecıisi kararıyıa dİ oraıİ sİytıkşIhiİ s.;İİv. ,İİr#],r, Imar re şehirciıik DaıresiBaşkanlığı Görev Yetki * ç"ıişma.-vtırı.i;;i;' #H:"lendiği. anılan Yönetmeliğin
',:";*^l!:;:::;,'^]::tr,İy:,ş::İ[İr ;:,|j;lİ!İ ,,u,,ıo|,, iç,ni},;,;;;;,;;":;*":,,
şeklinde. imar ve Şetıirciılı< s,ü. vuouığ;'.;;::"',;:,,İ:"'::";i"l"o?';';;il,,,ii',|!,|,!*düzenlendiği, bu hükme istinaden.o, r""r.,il,.r",ı.İi''uı,na,g,. iş|eınin hukuka urıunolduğu ileri sürülerek davanın r"aa.aiİ-.ri-g'ç-r;,e''' rr;,;'r'"m"U*O,.

i.d.l, hx.lolill.nntr nnn 1j lo&ı, tr)rp.so\.t n,..,ıd(. V rv8RJd] Kd9tVow - Vrzow kf - cUJR84=;
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veren ord1, 
r"Ti!lİ#:h::,'l*jl-İ"renin usuı i itirazıarı yerindegörü|meyerek, dava dosyası ln..l.n.r"t işin ğ."C, *ii;r.r'Oü.6235 sayı|ı Türk Mühendrs ,; ";;,";;ları. 

Birliği Kantınu'nun J3.üncü

rİ:İ:_";;;,::;:::i';,:;iİİİ! ,İ,;İİİl,Ü:,üe!,ü::i ;*,,";;i;,),,)|,,i"..,
':::,r;:,;"",?"# 

",oy'u*İ|,::7-"ffi'"':"* 
::;;o' ,^*:' ';:,;:"i::",,",,:::;

5393 sayıiı Belediv'7iyin,",;;;;;";;":!":Ö?W,";:,::";:İ:esjnin birınciJıkrası»ın (b) bendjnde dekoYnak ve uYgulanai, konunlirio ı"ııiıi, ,Jri",i";;'r':?"! çılarnıak, belediye .vasakları
Planll Alanlaı imar yönetmeliği,nin ,,Tanrmlar,, 

n"*: . |""l'nu Y'r verilm,şıİr.

:::::"l,,k " 
geçen (_ .) (z) 

. 
Fen .i;-';;';,,';;;','":;";.?İu.\lı 4'üncü, maddesinde ,71ı 8ımonno,.horiıa kadosı.o ,, ı"ur"i 

"il,})i.r,iy,_:_,r^,f,*,,.r* 
ıesis.an, sıhhi rcsisaı ve ısııma,

dengi okullardaı, 
^"run 

on 
benzeri alanlardu ınesleki ve ıeLnik ogıenim'"İİİİ,' 

"İ, 
'İ! ,u"

şgı}'*x;:,İİ:'.i#Wr3!!iii!:,!i""r;!:,;',;"Wii;',,;i:;iiİ!"İİ;{;:;;
Wrn:;Hx:';:i;İ|İ,_q:'!",::lff;:;,]l:",::,",,","*,"ioi#I,,"?;ni
oıarak inşa edilmesinin i!!"o' "*' "" o,"i|"''",İ,' ,,|rTj!ın 

ıiiın mal:enıelerı ıe ıesisarı ile

ge,ekıi,digi 
",^.,|i;i",H;,1!d}ii,,,l!İİİİ;;İ",İ:!;:İ,,"i;:İi!:"::,:::':"',",;;:;

,,,__._ 
OTi,.Y9netmeIiğin "Yapı pro.1eleri]; r.r',İl,' r' 

"j:;;!"";;:!:{:,;,";;;!,;.,::;r:lriİ:::,İA j;,,;ir.:;,t;İ.1jJil:)i:;,:y;,:::i2
Kanunu,,uyarınca. ilgiti ,"rı"i ,oX,İİ';::;,,'T ::.:-!:: * Mima, odolo,ı Bi,ı,gi
ge re ki r. "'ı,roi,,i,' ;Z;: ri" ?::., :o:' :n 

a A a y ı ı l ı o ı ma ı a r

;şişnal*rlru*lilüir'ffi :"::ffi ;nx,;İİ:m
rrrl*İ:r:,İi:",iii:,!!*iİ 

;i;i,, 
n:,::::;,u::,!:,,:"ff;,},::

?#,:::::{:İ:';:{",!İİ!;,;İr:_ri.r,-X!:!";}:J;!ş", 
iıgiıi ti,u,i,:,,ii';:,:,:,:;',:,.

adonıa,ınınıiciı;;,;,;;;",;:,J:*[,;!i[j;,İ,;,,*:İjt:İlr,i!,::,"::rr'"r'r''r,,

*ffNff*rurugNffi
ffi 2
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Başkan

o'X'rj1;1, ,,n*.,.,,

AsL, GlE9iR

uyuşınazlık; ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyeı göstelecekmimarlık ve mühendislik proje müellif|eri iı. i|""i mesullerin ordu BüyııkşehirBelediyesi'ne kayıt olma zoruniuıugunun ilır;;p ilr;;;jıgınoan kaynaklanınaktadır,
"Fenni Mesul'' ve "Fen Adamları'' kavramları g.r.k ir", r.*nu'non'g.'i nlunı,Alanlar imar Yönetmeliği'nde tanımlanınış ,e ııı ıtavn]ıln farklı mesleki a|anlirı ifade ettiğibelinilmişıir, Plan|ı Aünlar-l:1;.İil;;i;il;,;;j: müellifliği ve yapım işlerinindenetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimirıann le-'mtitıenaısı erin,211ll1954 tarih ve6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimarodala. silij «."r;, uyarınca. ilgili ııeslek odasınakayıtlı olmaları, büro tescillerini y.p,,...ll. g.rİkrij"T*", mesu|lerin sicillerinin, ilgilimeslek odalaıınca tutulacaqı 

.açık 
'bir 

ş*ila'. u.ıliiı*ışıır. yıne yönetmelikıe, ,,fenadamlarının sicilleri"nin ise Llediye ,. ;;;; 
"ı.l,"r,",.'." içinde, belediye|erın ilsilibirimlerince fufulacağı belirtilmiştii. o,. vil", i)jj ..r,', Kanun uvarıııca, Türkivedemühendislik ve mimarlık -esı.i mersupl.ir,"' iiJi oİuy" t.y,, }.apıtITna zorunIuıugubulunmakla birlikıe. Betedive Kanunu'nda p.;. n.,r,".,ıı,Ğİ ile fenni ınesullerın sicil]erininBelediyece tutulacağına iIişkin açık bir hüküm yer almamaktadır.

Bu durumda: wkarıva..a|ınan mevzuat hükümleri ,|"r,n., pro.;e müellıfleri ile fennimesullerin sicillerinin Beüediyece. ,"*ı"*i,".^liişt,n "'uç,ı. 
uı, hüküm yeı alınamasınedeniyle, ordu Büyükehir Beıediyesi .,",r.,* ;ç"r].ra""uu''r., gösıerecek nıiınarlık vemühendislik proje müellifleri iıe fenni mesulıeri" örir 

'iı]iruir.hir 
Belediyesine kar ıı olma

H-',İ:iJ}.',İiffifl:#ffl,*ı", i işı i" 
"i#ı 

",",,.] 
;;;;; r"* 

-il; 
;;ffi;}.

Nitekim, benzer bir on:v^"91-lyn, gerekçeyle Verilelı lptal kararü Danlşlay SekizınciDairesi'nin 18/t0/21l7 gtln ve e ,ZOleZ:ZZS]-İİ''İİİİİSİjİ'ry,l, l.urrn ile onanmıştır.Bununla birlikte dava 
.konusu iş|emin a.r.., 

"i""1. üyelennin çalışma hayaıınailişkin olduğu, bu itibarla yürütülm..i tıi"J.i"ıJiriero"#r., doğabiJeceği açıkıır.Açıklanan nedenlerle:. hukuka aykırılıg, İç* 
-ol"n 

dava konusu işlemlerin;
:]İ]L'_"İi'' haljnde telafisi gtiç zarar]ar dogauiıe'.effin )szz ,uy,ı, Kanunun 27.ınaddesiuyarınca teminat alınmaksızın yünitmesiriin arrai-ır*,*, kırarın tebliğini izıevengünden itibıren 7 gün içerisind. s"..un ntiiŞir-r.. i*nu"resi'ne itirız yolu açıkolmık üzere 02lll/2018 tarihinde oybirIiğ'r'. l-"?". "]lla;.'

Uye üy.

3
UY.tl8niıih sit|m.ni.ıi bu aı.ofun ıı!p,.,ııfua.! ,,l lof tan.§,nd.- VrvBRJc' - KdgtVQw - Vrzo\^t3 - CUJR,B4= ,l
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ffi t[i:,i:,,l;i'"1"ili;il'ii,.i#il"i;Li:H§"til,H,TDairesi Başkanlığı'nın Görev, ioti, çui,ş.. ii"i*l'tln', ''lmar ve Şehiıcılik ŞubeMüdürlüğü'nün görev, yetki ve soru,nı;üuki;;" ;;;ili;]İr*, maddesinin (nı) tikrasının,bunun dayanağı olan ordu Biiyükşehir B"b;j;."iliİlr''r'l 
'r.'].20l4 

tarih ve 20i4.ıl35sayılı karannın ve bu Yöneıııeliı. rv"r"* ır.rirl".röra,j'irrr"lşeh ir Belediye Meclisi'nin2017/3l0 sayılı kararı ile onaylanarak vua.1,o;'-:'"'Ö"ra', ativıilş.l.,ir Belediyesi ücretTarifesı'nin "imar ve Sehircilii^Dairest,'B.il;i;İ;;r',İ'i"ro'ur''nun 
l4. re l5 numaralıolan kısımlarının; Beiedive Kanununda p.;. ,-rrtr"İıiİİ"İİ 

' 
iİe renn, ınesul]erin siciIIerininbelediyeIerce ıutulacagına du11. 

.bi, . 
aırinf,n..'nin "iİir.."o,e,, 

kanun!a düzenlenmesigereken bir durumun yönetme,ikle a;J.*,n.r...cl, l|i n"rr., durumla ilgilı bır çokYar8ı karailntn bulunduğu ileri sünilerek ip,rı; .," y,ir,iİİrln'İn dr.drrrl,n".ı istenilmektedır.

ffi ff*;-ş Yi,'i.1 Jiliii'J;lliiiiiıık konusu yeni kayıt ücreti ve
verilen bir ı,izm.ı oı",a,, nJ-"ivı.'uil,",ir.vi;;;;;''j,::ji'jlll.,İl]i'JT:Jil:'J..,.#;
görev yönünden reddedilerek 

Yf3ı.ırı"-.1';"" io"oJ':ur.r' gerektiği, davanın s(iresindeaçılmadığı, davacı odanın ehliyeıinin olmadığı: -ar".-'vonunauo 
ise Belediye ceJirIenKanunu'nun 97'nci maddesinde ier ıtırlü ı,ir,r.İ"içi. İrj."" leyecekteri tarifelere dayanarakbelediyelerin ücret ıaleo edebilecekleri, s3gisarl,,'ö.,"İir'"' Kanunu,nun l8,inci madiesinin(f) fıkrasında kanunıarja vergi, restm, n*ç r" İ"İİl,İr'rİtİİistekıerine bağlı hizrneıler k-arşıIıgında 

"i,";;;,;;;,,k# li,i]i,::İii:fil;:,H;ff:meclisinin karar verebileceği. jı'tı"n"ıi -;;iJ;ı.]J;İrİr'l"" mahalin en büytik müıkive

H.şr,f ıfl,i#,,.,.6,#s.,=qlü!:ti,:ifi:;İ,;ilİf;#:İi,İ:**İ.Hİ*
Başkanlığı Görev Yetki * ç"ıişm, -vtirıeı;il'#H;:.|endiği. anıIan Yönetıne]iğin9,_uncu ınaddesin i n (ın) fıkras ı nda ise " a ay ii * ş "ji 

i,' "ı ): ıi h,i"ii
İJ;iffil Hf,rJ:. j:ili;; !,g"; ii,i,iii i,"i,7,',i,|,,')' İ!,:,:,:,::":,:,'İ''İ",,',i',::.::' ,,:::,:;:,
atıze,ıenoigi,-Lu ;J#,;lil*}r:.*"*Jll.',l',1l,.il."];"*|,;:";1#'llj'ff:
olduğu ileri sürüIerek davanın reddedilmesi-gğ,*'' rr"r"lr'"."U*O,.

ffi uY^P 8|liim §,rtmi.d.ı ı" 6oı..".., ıun . ..".ı., ,1-, !o..r -l,..,nd.. V.VBR)d - Kdgtvo w - vrzowkJ - CUJR84
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._ .. Karar veren ordu, 
r*"iİlİ,*İh:::l*İİİarenin usuıi iıirazıarı yerindegörülmeyerek, dava dosyası in..l.n.r"l. İşin ğİÖ, *"rrİ'Ou.6235 sayılı Türk Mühendis ," "ıri,,i"r"-öa'.lan 

Birliği Kanıınu'nun 3-ı.üncü

İİ,İ!,?*,"'!,::#:;:,Y:İ:İ! ,İ:,nİİ::İ;r,ı',i ,,,,",)i,|,-}},,"ii,,,,,
ihıisasına uygun tı: 

- 

"a"u7'"L:;İ':f":,^* 
mesleki ıedrb()ı .vupabitmeleri için

mecbu,iyeıinlt)ıe,..:i^İ|İfr*:?,İ,,"tr: ve azalık *rl,,, ',{İ"İİİ''"",,"k

5393 sayı|ı Beledivg 
,I(xnxng'nrn ıj. ,.aa"rjnin birinci fikrasının (b) bendinde de

'.'Kanunlorın betediveye vlai,si yeyi ,rr"*|iiii ii}relik çıkarnıaA, belediye vasakları*oymok ve q,gulamak, kanunlircta t"ıir,'ii,-i)ii,ll!i)i"o. '' u"r^ur^yer veıilmışıır,Plan|ı AlanIar inıar t6ngtmgl;g,o," "*-,rr]j'o,
'::;:#:"i::,,I"rr:J"!,/"|,/" ,*" "aiyi"j,';;;',',"ii"ni;?!',!i,,o";::rr:i:::::':,"|:i,,::,
aengi okullordan ,"run oın??'"ri 

alanlarda ıncsleki ve ıeltnik öğreniıı vereıı, eıı a: lise

wrşİXgriırtıliŞr*olarak inşa edilmesinin kamu, adına a",r"iirri,iri' ;;;:;r, ruhsaı eki eıiiı ve pıoıilerin'*""''f İ:,"?;1!H"i,;':::,:"r^""upıo,in,,",:oıJo*'l'n,n,ı.n,n,şt,.
" r -u 

^|oİi 
ı iii," ;:;;:;;, _Y1l' r'oj' ı",i " baş ı ık ı ı 5 7,nc,

mühendisıerin, zıııııc5ı ,"!_!::,::;, 

j",",,.,i,J)),,-ı.,;i;:::İ;:;}:,il:,i:;":Y;:,,:i2

5ii;11" ,,"y",,,.,. 
" 
,i;i; :::r:; ":r::,:: ';:|;,,'":!^Y:,!endis ve i,^i 'öi,i",,'"i,i,,g,

gerekir" kuralına; F-enni mesuıiyet n,.r.iiir,"'rŞ"li1:,.!::9 :"r":ll".,i|Ii Japıırnıaıan

liiT::'lxj'*;r,,',;:;,,r|n"ndigi. "Fenni m;'.,i,;;;"u"""' 
ile ılgililerin iicille.nin

::::::i:;|;,;;;;;:; 
j;:';:;e'i""":;;:İ!_:tri:{.'#İİiİİ:',iiiİ'Ş."*},

:::;l:::,;:i1?,:::l,,,:::;,!,y:e aıınır,, t,.,ı,"ll ;;i:::: ,,:.":::::"u::/::':i,ff;'l::::

lil*W," jiiri::r:;W:;,l::|#;.'r;Ş;1';,;İ!::,İİ-?'İi,'^:;:,
adomlarının sicillerinii ıuıulması uiiaarııg, .i,;,,i, :'r;;:ii:::'r::;;:r,[İirg,;,e" .yapuç6k |p,,

şru**rururuffff*ruru*
2

,nJ.l, &, ddİu,n.nn nlip

ffi
,t,Jbndit 

!y.F§lı k ılİ ..,",i., VrvBRJd-Kd 9tVQw - Vrzowk3 - CJJRB4=



uyuşınazlık; ordu Büyükşehiı, Belediyesi sınırları içerisinde laaliyet gösterecekmimarlık ve ııühendislik proje ınüellifleri ii. 
-]';;; 

mesullerin ordu BüyüşehirBelediyesi'ne kayıt olma zoruniulugunun urır*p urırrr.jıgınaan kaynaklanmaktadır.
"Fenni Mesu," ve "Fen. Adamları" kavramları gerek Tma, *r*.,,ii, g;"kr; 

'ı.rı,
Alan,ar İmar yönetme|iği'nde tanımlanııış ve iki kavrinln farklı mesleki alanları ifade ettiğibelirtilmiştir, Planlı A|anlar_.imaı 

,vtıneımeıigin;", ;; müellifliği ve yapım işlerinindenetimine dair fenni mesuIiyet üsllenen mimİrt.İrn 'r.-'.lil,.nalslerin. 
271lıl954 tarjh ve6235 sayı|ı Türk Mühendis ,e Mimaroaaıarı a,rıii] rl"r", uyarınca. ilgili ıneslek odasınakayıtlı olmalan. büro ıescilIerini y.p',.-.l.r, g.rİl;;";*", mesullerin sicillerinin, ilgilimeslek odalarınca tuıulacaqı .aç*'bır ş.ıııa". L.iiiiı,.ışıır. yine yönetmelikıe. ,,fen

adamlarının sicilleri"nin ise tlediye ,. ;;;;;; 
"ı"","r,r,.'.. içinde, belediyelerın ilgilibirimlerince tufulacağı belinilmişii. o,; ;;;, uijj ..r,,, Kanun uyarlııca, Türkiye,demühendislik ve mimarlık -esüel n,,ensuil.ir,"' ıiJi oİuy, ı..y,, }.apt|rma zoruniuluğubulunmakla birlikte. Beledive Kanunu'nda p.ı" .u".ııirı*İ ile fennı ınesullerin sicillerin,inBelediyece tuıulacagına ilişİin açık bir hliktlm j*.İın..rİİ.O,r.

Bu durumda; yukanya ainan -"rrrr, hükü.l.ri ,|u,n." prole müeilıfleri iIe fennımesullerin sicillerinin B.ı"{r:":. turulacagtna iIişkin içık bir hüküm yer almamasınedeniyIe, ordu Büyükşehir niıedlyesi .;;;;;,ç;il;;;.'i.uliy., gösıerccek miııarlık veınühendislik proje ınüellifleri 
1_. 

r."'"i .i|Yırc*'örjr'b]iru*u.t'r Be]edivesine karıt o|ma
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Nitekim, benzeı bır do;v-a!g avnl gerekçey,e verileıı ıpıal kararı Danışıa,, SekizınciDairesi'nin lçtlO/2Ol7 giınveE,':20l6}2İ2a]-ö''İİİrİSljİ"Jy,l, 

lu.u., ile onanınıştır.Bununla birlikte dava 
.konusu işlemin aur.., ol.n,n üyelerinin çalışma havatınailişkin olduğu, bu itibarla yünitüı..sı ı,"ıinJ.i"ıJrirui#n, doğabileceği açıkıır.Açıklanan nedenlerle:. hukuka aykırılıg, iç* oı- dava konusu işlemlerin;

:I9:ı:"'i', hatinde telafisi sre 1rarıa. aoşuuiı.l.g-ia"n )szz ..y,ı, Kanunun 27.maddesiuyannca teminat a|ınmaksızın ytirüımesini-n arrai-ı,ir..,*, kırırln tebliğini izıevengünden itıbıren 7 gon içerisinde ıı-.r" s"öii].iii"ı,*"r"ri'ne iıiraz yoıu açıkolmık üzere 02i l l /20 18 ıarih inde oybir| iği rl. İr?".l*]la;."
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