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TMMOB MİMARLAR ODASI  

BURSA ŞUBESİ 

 

Konu : Mesleki denetim hk. 

 

İlgi: 07.02.2014 tarih ve 2014-0107 ve 2014-0107 sayılı yazılarınız  

 

Konya Şubesi’nin Genel Merkeze hitaben gönderdiği 10.02.2014 tarih ve 407/2014 sayılı 

yazısı ekinde sunulan ve Şubenizce cevaben yazılan ilgi yazılarda İmar Kanunu ile Planlı 

Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne yapılan atıflarla mesleki denetim zorunluluğu kalktığından 

üye hakkında herhangi bir soruşturma ve disiplin işlemi yapılamadığı ifade edilmektedir. 

 

6235 sayılı Yasanın 13. ve 39. maddelerine dayalı olarak hazırlanıp, Oda Genel Kurulu 

kararı ile kabul edilen ve 2 Haziran 2005 tarihli ve 25833 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki 

Denetim Yönetmeliği “serbest mimarlık hizmetleri üreten mimarlara tescil belgesi verilmesi, 

tescil belgesi verilen mimarların görev ve sorumlulukları ile mesleki etkinliklerinin denetim 

kurallarını, serbest mimarlık hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralları ve 

uygulamaların tarifini” göstermek üzere düzenlenmiş olan bir yönetmeliktir. 

 

Anılan Yönetmelik de diğer yönetmelikler gibi Anayasa’nın 135. maddesi ve 6235 sayılı 

TMMOB Kanunu’nda tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak çıkarılan 

Yönetmeliklerden biridir. Yönetmeliğin amacı; “mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek 

haklarını ve etiğini korumak, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki 

sorumlulukları tanımlamak ve mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmaktır.” Yönetmeliğin 

2. maddesinde ise, “Bu yönetmelik,  serbest mimarlık hizmeti üreten mimarlara tescil belgesi 

verilmesi, tescil belgesi verilen mimarların görev ve sorumlulukları ile mesleki etkinliklerinin 

denetim kurallarını, serbest mimarlık hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralları ve 

uygulamaları kapsar” denilmektedir.  

 

Mimarlar Odası bu yönetmelik hükümlerine göre; “Mimarlık hizmetlerinin; kamu yararını 

gözetmek, haksız rekabeti engellemek, meslek etiğini ve eser sahibi mimarın 5846 sayılı 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan gelen haklarını korumak” amaçlarıyla “mesleki denetim 

uygulamasını” yürütür. 

 

Yönetmeliğin ilgili maddelerinde Mimarlar Odası’nın mimarların hizmetlerini denetleme, 

işverenle ilişkilerini düzenleyici tedbirleri alma ve bu yönde çalışmalar yapma, üyelerin eser 

sayılan ürünlerinin korunması için gerekli düzenlemeleri yapma, asgari ücret tarifesi belirleme 

ve mesleki denetim hizmeti karşılığında alınacak ücreti belirleyip yayımlama görev ve yetkisi 

olduğu düzenlenmiştir. 

 

Yönetmeliğin 15. maddesinde ise mimarların görev, hak ve sorumlulukları şu şekilde 

belirlenmiştir;   



 “Mimarların görev, hak ve sorumlulukları 

 Madde 15 — Mimarların görev, hak ve sorumlulukları şunlardır; 

 a) Mimar, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm serbest mimarlık hizmetlerini 

Mimarlar Odasının mesleki denetimine sunmakla yükümlüdür. Mimarın bu 

yükümlülüğü iş sahibinin, ilgili idarenin, inşaat ve kullanma izni veren mercilerin 

Mimarlar Odası mesleki denetimini istememesi durumunda da ortadan kalkmaz…” 

 

● Meslek odaları vize işlemi yapmamaktadır. Meslek odaları “mesleki denetim” 

yapmakta olup, bu uygulama bir vize işlemi değildir. Meslek odası ile üye arasında 

yönetmeliklere dayalı hukuki bir düzenlemedir (Danıştay 8. Dairesi, 2005/5700 E. ve 

2007/4017 K.).  

 

● Meslek odası ile üyesi arasında yasa ve yönetmeliklerce bağıtlanmış hukuki süreç ile 

belediyelerin yürütmekte olduğu ve görevleri kapsamında olan yapı ruhsatı düzenleme 

süreci birbirine karıştırılmamalıdır. İdarelerin meslek odası ile üyesi arasındaki bir iç 

düzenlemeye müdahale hakkı bulunmamaktadır.  

 

Bu uygulama tamamen üye-oda ilişkisi ve bunu düzenleyen yasa ve yönetmelikler 

gereği üyelerin mesleki çalışmalarını inceleme ve denetleme yetkisinin kullanılmasıdır. 

 

Oda yönetim kurullarının Genel Kurullarda alınan kararlarla kabul edilen yönetmelik 

hükümlerine uygun işlem yapmak zorunda olduğu Oda mevzuatı hükümleri kapsamında 

açıkça ortadadır ve tüm üyelerin de bu düzenlemelere uymaları zorunludur. 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Birliğe bağlı meslek odalarının yönetmelikleri 

uyarınca meslek odalarının ilgili meslek odasına kayıtlı üyeleri mesleki açıdan 

denetleme ve kanunda yer alan hükümlere aykırı hareketleri görülenlerle meslekle alakalı 

işlerde gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara sebebiyet veren veya meslek 

şeref ve haysiyetini muhil durumları tespit olunanlara gerekli cezaları verebileceği de 6235 

sayılı Kanunu’nun 26. maddesinde hükme bağlanmıştır.  

 

Tüm bu açıklamalar kapsamında, mimarların, Mimarlar Odası düzenlemelerine uymaları 

yasal bir zorunluluk olup, aksi yönde hareket edenler hakkında mevzuata uygun olarak 

disiplin işlemlerinin yapılması gerekmektedir.  

 

Bu çerçevede ilgili yazılarda anılan mimarlar ile birlikte aynı eylemler nedeniyle Oda 

mevzuatına aykırı davrandığı tespit edilen diğer üyeler hakkında Şubeniz Soruşturma 

Uzlaştırma Kurulu tarafından gerekli soruşturmanın yapılması ve işlem dosyalarının Merkez 

Yönetim Kurulu’na iletilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.  

 

Saygılarımla, 

 

 

Necip MUTLU 

Genel Sekreter 

 

 

 


