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T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE 
Esas No : 2006/73   Karar No : 2007/6355 

Davacı: TMMOB Mimarlar Odası 

Davacı Vekili: Av. Berna Çelik  
Konur Sk. No: 4/2 - Kızılay/ANKARA 

Davalılar: 1- Başbakanlık 

2- TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 

Vekili: Av. Zühal Dönmez  
Bestekar Sk. No: 49/5 - Kavaklıdere/ANKARA

 3-(TMMOB) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Vekili: Av. Nurten Çağlar Yakış  
Atatürk Bulvarı No: 131/9 - Bakanlıklar/ANKARA 

Davanın Özeti: Dava, 08.11.2005 tarih ve 25987 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzman-
lık ve Değerlendirme Yönetmeliğinin, Ziraat mühendisliği uzmanlık 
alanları başlıklı 6. maddesinin (I) ve (s) bendleri ile Ziraat Mühendis-
lerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük'ün 19. maddesinin hukuka 
aykırı olduğundan bahisle iptali istemiyle açılmıştır. 

Savunmaların Özeti: Davacı odanın iptalini istediği yönetmeliğin 
ilgili maddelerinde yer alan düzenlemelerle bir ilgisinin olmadığı, 
dolayısıyla dava açma ehliyetinin bulunmadığı,öte yandan anılan dü-
zenlemenin Ziraat Mühendislerinin yetkilerini belirleyen 7472 sayılı 
Yasa ile Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük 
hükümlerine uygun olduğu, ayrıca tarımsal yapıların tasarımında, ön-
celikle kurulma amacı ve içerisinde yetiştirilecek canlı ya da ürünün 
özelliklerinin ve bu yetiştiricilikle ilgili tarımsal faaliyetlerin çok iyi 
bilinmesi gerektiği bu nedenle yasal dayanaktan yoksun bulunan da-
vanın reddi gerektiği savunulmuştur. 

Danıştay Tetkik Hakimi Halil YÜKSEL'in Düşüncesi: Davanın 
reddi gerektiği düşünülmektedir. 

Danıştay Savcısı Radiye TiRYAKi'nin Düşüncesi: Dava, 08.11.2005 
tarih ve 25987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Odası Meslek İçi Eği-
tim, Uzmanlık ve Değerlendirme Yönetmeliğinin, Ziraat Mühendisliği 
Uzmanlık alanları başlıklı 6. maddesinin (i) ve (s) bendleri ile Ziraat 
Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük'ün 19. maddesi-
nin hukuka aykırı olduğundan bahisle iptali istemiyle açılmıştır. 

TMMOB Yasasının 2. maddesinin Birliği ihtisas alanlarının belirlen-
mesinde yetkili kıldığı açık olduğundan, davacının yetkiye ilişkin iti-
razları yerinde görülmemiştir. 

7472 sayılı Kanunun Ziraat Mühendislerinin yetkilerini belirleyen 2. 
maddesinde "Mesleki uğraş veya uzmanlık alanları kapsamında olmak 
üzere araştırma, ıslah yetiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele gibi 
tüm zirai hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, lisans aldıkları veya uz-
manlık yaptıkları alanlara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamak ve 
uygulamak, bütün bu alanlarda gerekli kontrol, muayene, ekspertiz, 
bilirkişi işlerini görmek, raporlar düzenlemek, zirai danışma büroları 
ve laboratuvarları açmak, özel kuruluş ve işletmeler kurdurmak ve 
idare etmek veya bunların sorumlu müdürlüğünü yapmak" şeklinde 
hükme bağlanmıştır. 

Kanunun 6. maddesi gereğince hazırlanarak Resmi Gazetede yayım-
landıktan sonra yürürlüğe giren Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yet-
kilerine İlişkin Tüzüğün dava konusu "Sulama, Drenaj ve Tarımsal 
Yapılar" başlıklı 19.maddesinde de "Tarımsal yapılar ve sulama ala-
nında öğrenim görmüş Ziraat Mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı sa-
niyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan 

içme suyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj, toprak erozyonunu 
önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisler, tarımsal yapılarla ilgili 
araştırma, etüt, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya 
yetkilidirler" hükmü yer almış olup, bu hükümde 7472 sayılı Ziraat 
yüksek Mühendisliği Hakkında Kanuna aykırılık bulunmamaktadır. 

Öte yandan, davacının iptalini istediği tarımsal yapılara ilişkin Yö-
netmeliğin 6/1 maddesine gelince; tarımsal yapılar üretim amacı ile 
kurulurlar ve tüm yapısal unsurları ile içerisinde gerçekleştirilen üre-
timin miktar ve kalitesi üzerine etkilidirler. Tarımsal üretimde mater-
yal bitki, hayvan ya da herhangi bir tarımsal üründür. Bu bağlamda, 
tarımsal yapıların tasarımında öncelikle, kurulma amacı ve içerisinde 
yetiştirilecek canlı ya da ürünün özelliklerinin ve bu yetiştiricilik ile 
ilgili tarımsal faaliyetlerin çok iyi bilinmesi ve bu yapıların işletme-
deki diğer yapı ve tesislerle olan ilişkilerinin göz önünde tutulması 
gerekmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalardan, tarımsal yapıların tasarımı uzman-
lık gerektirdiğinden, davacı tarafın, tarımsal yapının türü ne olursa 
olsun,mimari tasarımlarının ve projelerinin mimarlar tarafından üstle-
nilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu,ziraat mühendislerinin tarım-
sal yapıların sadece zirai uygulamalar yönüyle ilgili görev alabilecek-
leri yolundaki iddiası yerinde görülmemiştir. 

Dava konusu Yönetmeliğin 6.maddesinin (s) bendinde yer alan "pey-
zaj ve çevre" düzenleme alanının iptali istemine gelince; 

Davacı tarafından, "peyzaj ve çevre" düzenleme alanının, ziraat mü-
hendislerinin tek başına tasarlamaya, uygulamaya,kabule ve imzaya 
yetkili olduğu uzmanlıklar arasında sayıldığını,bu durumun mimarlık 
mesleğinin yetki alanını kısıtladığını ve mimarların bu alandaki bi-
limsel ve yasal haklarının ellerinden alınması sonucunu doğuracağı 
gerekçesiyle iptali talep edilmekte ise de, iptali talep edilen (s) bendi-
nin yer aldığı 6. maddenin son fıkrasında "yukarıda (ı), (p), (s), (ş),(t), 
(u),(ü) bentlerinde sayılan uzmanlık alanlarında öğrenim gören ziraat 
mühendisleri ve ilgili diğer meslek disiplinlerine ait eğitim alan üyeler 
için Oda tarafından birlikte veya ayrı olarak eğitim ve yetki belgesi 
verilebilir." hükmü yer aldığından, yönetmeliğin 6/s bendinde yer alan 
"peyzaj ve düzenleme konusu, davacı tarafın iddiasının aksine, ziraat 
mühendislerinin tek başına tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imza-
ya yetkili olduğu uzmanlık alanları arasında sayılmadığından, mimar-
lık mesleğinin yetki alanının kısıtlanması ve mimarların bu alandaki 
bilimsel ve yasal haklarının ellerinden alınması söz konusu değildir. 

Açıklanan nedenlerle hukuki dayanaktan yoksun olan davanın reddi 
gerekeceği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği 
görüşüldü:Dava, 08.11.2005 tarih ve 25987 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek içi Eğitim, Uzmanlık ve De-
ğerlendirme Yönetmeliğinin, Ziraat mühendisliği uzmanlık alanları 
başlıklı 6. maddesinin (I) ve (s) bendleri ile Ziraat Mühendislerinin 
Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük'ün 19. maddesinin hukuka aykırı 
olduğundan bahisle iptali istemine ilişkindir. 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasının 2. 
maddesinin (a) bendinde; bütün mühendis ve mimarları ihtisas kol-
larına ayırmak ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermek, (b) 
bendinde ise; mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müş-
terek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, 
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak, meslek 
mensuplarının 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, birli-
ğin kuruluş amaçları arasında sayılmıştır. 

Anılan Yasanın 5. maddesinde Birlik Yönetim Kurulunun oluşumu, 

MİMARLAR ODASI'NIN, ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN TARIMSAL 
YAPILAR KONUSUNDA YÖNETMELİĞE BAĞLADIĞI YETKİSİNİN İPTALİ 
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6. maddesinde Birlik Yönetim Kurulunun Görevleri düzenlenmiş, 19. maddesinde de; odaların bu Yasanın 2. maddesinde belirtilen amaç için 
Birlik Genel kurulunca kararlaştırılan işlerden yalnız odalarını ilgilendiren kısımlar ile görevli oldukları belirtilmiştir. 

TMMOB Ana Yönetmeliğinin 24. maddesinin 2. bendinde de; oda tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerini yürürlükteki TMMOB Mevzua-
tına ve ilgili diğer kanuni düzenlemelere göre inceleyerek karara bağlamak Birliğin görev ve yetkileri arasında belirlenmiştir. 

Ziraat mühendislerinin görev ve uzmanlık alanlarını belirten 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 2. maddesinde, "mes-
leki uğraş ve uzmanlık alanları kapsamında olmak üzere araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele, ziraat alet ve makinaları, 
bahçe mimarisi, toprak tasnifi, toprak, su, gıda, yem, kimyevi gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni ve zirai ekonomi gibi bilumum zirai 
hizmet ve faaliyetlerde bulunmak, lisans aldıkları veya uzmanlık yaptıkları alanlara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamak ve uygulamak, bütün 
bu alanlarda gerekli kontrol, muayene, ekspertiz, bilirkişilik yapmak, raporlar düzenlemek, zirai danışma büroları ve laboratuvarları açmak, 
özel kuruluş ve işletmeler kurmak ve idare etmek veya bunların sorumlu müdürlüğünün yapmak" hükmüne yer verilmiş, bu Yasanın 6. maddesi 
uyarınca yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine ilişkin Tüzüğün "Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar" başlıklı 19. 
maddesinde ise "Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan 
sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içme suyu sağlamak için yapılacak göletler ,toprak erozyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici 
tesisler, tarımsal yapılarla ilgili araştırma etüd, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya yetkilidirler. " hükmüne yer verilmiştir. 

Dava dosyasının incelenmesinden, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulunca kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür-
lüğe giren TMMOB Ziraat Mühendisleri Mesleki İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. maddesinin (i) ve (s) bendleri ile 
Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine ilişkin Tüzüğün 19. maddesinin iptali istemiyle bakılmakla olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 

Tarımsal yapılar uzmanlık alanı, toprak ve su kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanmayı, bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi, 
üretimin çeşitli evrelerinde uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm yapı ve tesislerin planlanması projelendirilmesi, yapımı 
ve tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmelerini amaçlayan ve uzun ömürlü önlemlerin alınmasıyla ilgili olduğundan ve 
tarımsal yapılarda materyal bitki, hayvan ya da herhangi bir tarımsal ürünün yine tarımsal metotlarla üretiminin gerçekleştirilmesi karşısında, 
bu yönüyle yönetmeliğin iptali istenilen 6. maddesinin (I) bendinde hukuka ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmamaktadır. 

Öte yandan Yönetmeliğin iptali istenilen 6. maddesinin (s) bendinde yer olan" peyzaj ve çevre düzenleme" uzmanlık alanına ilişkin düzenle-
menin iptali istemine gelince; 

Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyerek yaşanılabilir bir çevre yaratmayı amaçlayan peyzaj mimarlığı 
ile ziraat mühendisliği arasındaki ilk bağ yukarıda değinilen 7472 sayılı Yasanın 2. maddesinde "bahçe mimarisi" olarak kurulmuş ve bu Yasa 
uyarınca çıkartılan Tüzüğün 23. maddesinde ise, "peyzaj mimarlığı alanında öğrenim görmüş ziraat mühendislerinin, kentsel planlama, kırsal 
rekreasyon, tarihi ve doğal koruma alanları, turistik alan, yeşil alan ve park, kırsal yerleşim planları gibi projeler kapsamında yer alan peyzaj 
projelerinin hazırlanması uygulanması ve kontrolü işlemlerini yapmaya yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Kaldı ki, 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde "Süs Nebatları Şubesi " olarak ve daha sonra 1946 yılında kurulan Ankara 
Üniversitesi bünyesi içinde yer olan Ziraat Fakültesinde "Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü" adını alan ve en sonunda 1968 yılında 
"Peyzaj Mimarlığı" adını alan bölümden mezun olanlara peyzaj mimarı unvanı ve diploması verilmektedir. 

Ayrıca, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6/s maddesi ile dayanağı Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin 
Tüzüğün 23. maddesi ile geçici 1. maddesinin iptali istemiyle Peyzaj Mimarları Odası tarafından Dairemize açılan davada; 26.03.2007 gün 
E:2005/4342. K:2007/1678 sayılı kararla davanın reddine karar verilmiştir. 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Uzmanlık ve Belge-
lendirme Yönetmeliğinin dava konusu edilen 6. maddesinin (I) ve (s) bendleri ile Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün 
19. maddesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, uyuşmazlığın 
karara bağlandığı tarihte yürüklükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 450,00.YTL avukatlık ücretinin, davacıdan alınarak 
davada vekil aracılığıyla temsil edilen davalı Ziraat Mühendisleri Odası ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine verilmesine 27.11.2007 
gününde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan Ayla ALKIVILCIM 

Üye Yeniay KAYA 

Üye Alaattin ÖĞÜŞ 

Üye Sıddık YILDIZ 

Üye Atıl ÜZELGÜN 

MİMARLAR ODASI'NIN, ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN TARIMSAL 
YAPILAR KONUSUNDA YÖNETMELİĞE BAĞLADIĞI YETKİSİNİN İPTALİ 
İÇIN AÇTIĞI DAVA, DANIŞTAY TARAFINDAN REDDEDİLDİ
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T.C.  DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2005/4342  Karar No : 2007/1678
Davacı : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
Vekili : Av. Hatice Genç  Strazburg Cad. No: 38/21 - Sıhhiye/ANKARA 

Davalı : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 

Vekili : Av. Zühal Sirkecioğlu Dönmez  Bestekar Sk. No: 49/5 - Kavaklıdere/
ANKARA 
Davanın Özeti: Dava; 06.04.2005 gün ve 25778 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ziraat 
Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği" nin 6/s maddesi ile dayanağı 24.01.1992 
gün ve 21121 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Ziraat 
Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine ilişkin Tüzüğün" 23. maddesi ile Geçici 
1. Maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.
 Savunmanın Özeti: 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Yasa 
ve yetki tüzüğünün, diğer meslek disiplinleri için hak kaybı içermediği, Ziraat 
Mühendisi olup da Peyzaj Mimarlığı eğitimi almış olanların Ziraat Mühendis-
leri odasına üye olmasının mümkün olmadığı, bu itibarla davacı tarafca ileri 
sürülen hususların gerçeği yansıtmadığı, haksız açılan davanın reddi gerektiği 
savunulmuştur. 
Danıştay Tetkik Hakimi Halil YÜKSEL’in Düşüncesi: Davanın reddi gere-
keceği düşünülmektedir. 
Danıştay Savcısı Hüseyin YILDIZ’ın Düşüncesi: Dava. 6.4.2005 günlü ve 
25778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği"nin 6/s 
maddesi ile dayanağı 24.1.1992 gün ve 21121 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe giren "Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine ilişkin 
Tüzük"ün 23. maddesi ile Geçici 1. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır. 

Anayasanın 115. maddesinde "Bakanlar Kurulunun, kanunun uygulanmasını 
göstermek veya emrettiği işleri belirlemek üzere, kanunlara aykırı olmamak 
ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabileceği" 
124. maddesiyle de; kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren 
kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı ol-
mamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilecekleri öngörülmüştür. 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği Kanunu’nun 13. ve 39. 
maddesine dayanılarak düzenlenen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6. maddesinin (s) bendinde 
"6.5.1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun 
ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış olan 24.1.1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tü-
zük hükümlerinin uygulanması amacıyla mevzuat çalışmaları yapmak, resmi 
ve özel kuruluşlarda gerekli girişimlerde bulunmak" kuralı yer almıştır. Madde 
hükmüyle Ziraat Yüksek Mühendisleriyle Ziraat Mühendislerinin hizmet alan-
larındaki çalışmalarını kamu yararı ilkesine, çalışma alanlarıyla ilgili genel dü-
zenleyici işlemlere, Türkiye tarım ve tarımcısının yararına olacak şekilde ger-
çekleştirilmesi amaçlandığından Anayasa ve yasaya aykırılık taşımamaktadır. 

Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük’ün "Peyzaj Mimar-
lığı" başlığını taşıyan 23. maddesinde, ise, "Peyzaj mimarlığı alanında öğre-
nim görmüş Ziraat Mühendisleri, kentsel planlama, kırsal rekrasyon tarihi ve 
doğal koruma alanları, turistik alan, yeşil alan ve park kırsal yerleşim planları 
gibi projelerinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü işlerini yapmaya yet-
kilidirler." hükmü getirilmiştir. Aynı Tüzük’ün Geçici 1. maddesinde de "Bu 
Tüzük’ün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma aldıkları lisans dalları dı-
şındaki konularda faaliyette bulunmuş olan Ziraat Mühendislerinin, durum-
larını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yetkileri kullanma hakları saklıdır. 
Bu belgeler görev yaptıkları kamu kuruluşları veya bağlı bulundukları meslek 
kuruluşları tarafından verilir." şeklinde hükme bağlanmıştır. Madde hüküm-
lerinin birlikte değerlendirilmesinde, Ziraat fakültelerinden yalnızca peyzaj 
mimarlığı bölümünden mezun ziraat mühendislerinin kendi hizmet alanlarında 
faaliyet gösterecekleri belirtilmek suretiyle, bu fakültelerin diğer bölümlerin-
den mezun olan ziraat mühendislerinden ayrık tutularak uygulamada doğabile-
cek kargaşanın önlendiği böylece davacı oda mensuplarının (TMMOB.Peyzaj 
Mimarlar Odasının) haklarının gasp edildiği iddiasının gerçekleşmediği gibi 
aslında haklarının korunmuş olduğu açıktır. Tüzük’ün yürürlüğe girdiği tarih-
ten önce diploma aldıkları lisans dalları dışındaki konularda mesleki faaliyette 
bulunan Ziraat mühendislerinin müktesep hakları korunduğundan, düzenleme-
lerde Anayasa ve Yasaya aykırılık bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun olan davanın reddinin uygun 
olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 

Dava; 06.04.2005 gün ve 25778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe giren "Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası 
Ana Yönetmeliği" nin 6/s maddesi ile dayanağı 24.01.1992 gün ve 21121 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Ziraat Mühendislerinin Görev 
ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün" 23. maddesi ile Geçici 1. Maddesinin iptali 
istemiyle açılmıştır.

7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Yasanın 2. maddesinde, "zi-
raat yüksek mühendisleri mesleki iştigal veya ihtisas sahaları dahilinde olmak 
üzere araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza, zirai mücadele, ziraat alet 
ve makinaları, bahçe mimarisi. toprak tasnifi, toprak, su, gıda, yem, kimyevi 
gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni, zirai ekonomi gibi bilumum zirai 
hizmet ve faaliyetlerde bulunmaya, lisans aldıkları veya ihtisas yaptıkları sa-
halara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamaya ve tatbik etmeye, bütün bu saha-
larda gerekli kontrol, muayene, ekspertiz, ehlivukuf işlerini görmeye, raporlar 
tanzim etmeye, zirai danışma büroları ve laboratuvarları açmaya, hususi mües-
sese ve işletmeler kurmaya ve idare etmeye veya bunların mesul müdürlüğünü 
ifaya salahiyetlidirler." hükmü yer almaktadır. 

2526 sayılı Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün "Yet-
ki" başlıklı 2. maddesinde," Ziraat mühendislerinin yetkileri, genel çalışma 
alanları dışında lisans veya lisans üstü diploması aldıkları bölümler ve mesleki 
çalışma alanlarıyla sınırlıdır. Bu Tüzükte, yalnız ziraat mühendislerinin yetkili 
olduğu belirtilen alanlar dışındaki konularda, diğer fakülte veya yüksek okul-
ların lisans veya yüksek lisans düzeyinde öğrenim programlarını bitirenlerin 
öğrenim gördükleri alanlarda çalışma hakları saklıdır.", dava konusu edilen 
"Peyzaj Mimarlığı" başlıklı 23. maddesinde ise, "Peyzaj mimarlığı alanında 
öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, kentsel planlama, kırsal rekreasyon, ta-
rihi ve doğal koruma alanları, turistik alan, yeşil alan ve park, kırsal yerleşim 
planları gibi projeler kapsamında yer alan peyzaj projelerinin hazırlanması, 
uygulanması ve kontrolü işlerini yapmaya yetkilidirler." denildikten sonra 
Geçici 1.Maddesinde "Bu Tüzük’ün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma 
aldıkları lisans dalları dışındaki konularda mesleki faaliyette bulunmuş olan zi-
raat mühendislerinin durumlarını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yetkileri 
kullanma hakları saklıdır, hükmüne yer verilmiştir. 

Öte yandan, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasının 13 
ve 39. maddelerine dayanılarak çıkartılan ve davaya konu edilen, Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 
"Odanın Amaç ve Görevleri" başlıklı 6. maddesinin (s) bendinde, 6.5.1960 ta-
rihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve bu Kanun 
uyarınca çıkarılmış olan 24.1.1992 tarihli ve 21121 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hü-
kümlerinin uygulanması amacıyla mevzuat çalışmaları yapmak, resmi ve özel 
kuruluşlarda gerekli işlemlerde bulunmak, odanın, amaç ve görevi olarak sa-
yılmıştır. 

Yukarıda değinilen mevzuat kapsamında, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mi-
mar Odaları Birliği Yasasının 13. ve 39. maddesi uyarınca kurulan ve kamu 
kurumu niteliğinde. kamu tüzel kişiliğine sahip Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliğine bağlı Ziraat Mühendisleri Odasının, kuruluş amaçları, üyelik 
durumu, oda organlarının görev ve yetkileri, seçimler ve mali hükümlere iliş-
kin düzenlemeler getiren yönetmelik uyarınca Ziraat Mühendisliği mesleğinin 
temellerini oluşturan Yasa ve Tüzüğün uygulanması amacıyla mevzuat çalış-
maları yapmaya, resmi ve özel kuruluşlarda gerekli girişimlerde bulunmaya 
ilişkin düzenlemede mesleki örgütlenme ve faaliyet açısından hukuka aykırı 
bir yön bulunmamaktadır. Kaldı ki. bu çalışma ve girişimler sonucunda tesis 
edilecek işlemlerin hukuka aykırılıkları iddiası ile dava açılması her zaman 
mümkündür. 

Öte yandan, Ziraat Mühendislerinin Genel Çalışma, Görev ve Yetkilerini dü-
zenleyen ve sadece Ziraat Fakültelerinin Peyzaj Mimarlığı bölümünde eğitim 
alan ve mezuniyet sonrasında Peyzaj Mimarı unvanı alanların yapacakları 
işleri belirten Tüzüğün 23. maddesinde, 1960 yılında yürürlüğe giren Ziraat 
Yüksek Mühendisliği Hakkında Yasanın yukarıda açıklanan 2. maddesi hü-
kümlerine aykırılık bulunmadığı gibi, Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce 
diploma aldıkları lisans dalları dışındaki konularda faaliyette bulunmuş olan 
Ziraat Mühendislerinin, durumlarını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yet-
kileri kullanma haklarını saklı tutan Geçici 1. maddesinde ise, kazanılmış hak 
kapsamında hukuka aykırılık görülmemiştir. 

Açıklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine, 
yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, uyuşmazlığın karara 
bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 
450,00 YTL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine 
26.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. 

Başkan V. Dr. Tacettin ŞİMŞEK 
Üye Yeniay KAYA /Üye Alaattin ÖĞÜŞ/Üye Sıddık YILDIZ 
Üye Atıl ÜZELGÜN 

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI'NIN, ODA'MIZ ALEYHİNE AÇTIĞI 
DAVA, DANIŞTAY TARAFINDAN REDDEDİLDİ
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T.C  DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2006/72
Karar No : 2007/6354
Davacı : TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 
Vekili : Av. Hatice Genç  Strazburg Cad. No:38/21 
- Sıhhiye/ANKARA 
Davalı : TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası-
ANKARA
Davanın Özeti: Dava, 08.11.2005 tarih ve 25987 
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Ziraat Odası Meslek içi Eğitim, Uzmanlık ve De-
ğerlendirme Yönetmeliğinin, Ziraat Mühendisliği 
Uzmanlık alanları başlıklı 6. maddesinin (p) ve 
(s) bendleri ile aynı maddenin "yukarıda (I), (p). 
(r), (s), (ş), (t). (u), (ü) bentlerinde sayılan uzman-
lık alanlarında öğrenim gören ziraat mühendisleri 
ve ilgili diğer meslek disiplinlerine ait eğitim alan 
üyeler için oda tarafından birlikte veya ayrı olarak 
eğitim ve yetki belgesi verilebilir hükmünü içeren 
son paragrafındaki (s) ibaresinin hukuka aykırı ol-
duğundan bahisle iptali istemidir. 
Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. 
Danıştay Tetkik Hakimi Halil YÜKSEL'in Dü-
şüncesi: Davanın reddi gerektiği düşünülmektedir. 
Danıştay Savcısı Radiye TiRYAKİ'nin Düşünce-
si : Dava, 8.11.2005 tarih ve 25987 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Odası Mes-
lek içi Eğitim,Uzmanlık ve Değerlendirme Yönet-
meliğinin. Ziraat Mühendisliği Uzmanlık alanları 
başlıklı 6.maddesinin (p) ve (s) bendleri ile aynı 
maddenin "yukarıda (I).(p),(r).(s),(ş),(t),(u),(ü) 
bentlerinde sayılan uzmanlık alanlarında öğrenim 
gören ziraat mühendisleri ile ilgili diğer meslek di-
siplinlerine ait eğitim ve yetki belgesi verilebilir." 
hükmünü içeren son paragrafındaki (s) ibaresinin 
hukuka aykırı olduğundan bahisle iptali istemiyle 
açılmıştır. 

Dosyanın incelenmesinden, davacı Peyzaj Mi-
marları Odasınca "Peyzaj ve çevre düzenleme"nin 
Peyzaj Mimarlığı mesleğinin asli uzmanlık alanı 
olduğu,böylece dava konusu yönetmeliğin "Zira-
at mühendisliği uzmanlık alanları"nı düzenleyen 
6.maddesinin (s) bendi ile "Peyzaj ve Çevre Dü-
zenleme" faaliyetini Ziraat Mühendisliği uzmanlık 
alanı olarak tanımlaması nedeniyle, peyzaj mimar-
lığının ihtisas alanların ihlal eden düzenlemelere 
gidildiği, ayrıca "Çevre Koruma"nın tek bir meslek 
disiplinin uzmanlık alanı haline getirilemeyeceği, 
yönetmeliğin 6.maddesinin son paragrafında iba-
redeki (s) bendi için Ziraat Mühendisleri Odası 
tarafından yetki belgesi verilmesinin, 1973 yılın-
dan itibaren bilimsel tanımı ve eğitimi yapılan bir 
meslek alanının (Peyzaj Mimarlığı) gasbı ve ihlali 
anlamına geldiği öne sürülerek bakılmakta olan da-
vanın açıldığı anlaşılmıştır. 

İptali talep edilen düzenlemelerin yer aldığı Yö-
netmeliğin 6. maddesinin son fıkrasında "yukarıda 
(I},(p},(s},(ş},(t},(u},(ü) bentlerinde sayılan uz-
manlık alanlarında öğrenim gören ziraat mühendis-
leri ve ilgili diğer meslek disiplinlerine ait eğitim 
alan üyeler için Oda tarafından birlikte veya ayrı 
olarak eğitim ve yetki belgesi verilebilir.} hükmü 
yer aldığından, yönetmeliğin 6/p bendinde yer alan 
"Çevre Koruma" ve p/s bendinde yer alan "Peyzaj 
ve Düzenleme" konusunun, davacının iddiasının 
aksine, ziraat mühendislerinin tek başına tasarla-
maya uygulamaya kabule ve imzaya yetkili olduğu 
uzmanlık alanları arasında sayılmadığından, dava-
cı iddiasının aksine çevre korumanın tek bir mes-
lek disiplininin uzmanlık alanı haline getirilmediği 
gibi, (s) bendinde yer alan düzenleme ile de Peyzaj 
Mimarlarının uzmanlık alanlarının ihlali ve gasbı 
söz konusu değildir. 
Açıklanan nedenle hukuki dayanaktan yoksun olan 
davanın reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin 
gereği görüşüldü: 
Dava, 08.11.2005 tarih ve 25987 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Odası Mes-
lek içi Eğitim, Uzmanlık ve Değerlendirme Yönet-
meliğinin, Ziraat Mühendisliği Uzmanlık alanları 
başlıklı 6. maddesinin (p) ve (s) bendleri ile aynı 
maddenin "yukarıda (I), (p), (r), (s), (ş), (t), (u), (ü) 
bentlerinde sayılan uzmanlık alanlarında öğrenim 
gören ziraat mühendisleri ve ilgili diğer meslek di-
siplinlerine ait eğitim alan üyeler için oda tarafın-
dan birlikte veya ayrı olarak eğitim ve yetki belgesi 
verilebilir." hükmünü içeren son paragrafındaki (s) 
ibaresinin iptali istemiyle açılmıştır. 

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği Yasasının 2. maddesinin (a) bendinde; bütün 
mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak 
ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermek, 
(b) bendinde ise; mühendislik ve mimarlık mesleği 
mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin ge-
nel menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak 
üzere meslek disiplinin ve ahlakın,I korumak için 
gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde 
bulunmak, birliğin kuruluş amaçları arasında sa-
yılmıştır. 

Anılan Yasanın 5. maddesinde Birlik Yönetim Ku-
rulunun oluşumu, 6. maddesinde Birlik Yönetim 
Kurulunun Görevleri düzenlenmiş, 19. maddesin-
de de; odaların bu Yasanın 2. maddesinde belirtilen 
amaç için Birlik Genel kurulunca kararlaştırılan 
işlerden yalnız odalarını ilgilendiren kısımlar ile 
görevli oldukları belirtilmiştir.
TMMOB Ana Yönetmeliğinin 24. maddesinin 2. 
bendinde de; oda tüzük, ana yönetmelik ve yönet-
meliklerini yürürlükteki TMMOB Mevzuatına ve 
ilgili diğer kanuni düzenlemelere göre inceleyerek 
karara bağlamanın Birliğin görev ve yetkileri ara-
sında olduğu hükme bağlanmıştır. 

Ziraat mühendislerinin görev ve uzmanlık alanları-
nı belirten 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği 
Hakkında Kanunun 2. 'maddesinde, "mesleki uğ-
raş ve uzmanlık alanları kapsamında olmak üzere 
araştırma, ıslah, yetiştirme, toprak muhafaza, zirai 
mücadele, ziraat alet ve makinaları, bahçe mima-
risi, toprak tasnifi, toprak, su, gıda, yem, kimyevi 
gübre, nebat tahlilleri, teknoloji, zootekni ve zirai 
ekonomi gibi bilumum zirai hizmet ve faaliyetlerde 
bulunmak, lisans aldıkları veya uzmanlık yaptıkları 
alanlara ait keşif, plan ve projeleri hazırlamak ve 
uygulamak, bütün bu alanlarda gerekli kontrol, 
muayene, ekspertiz, bilirkişilik yapmak, raporlar 
düzenlemek, zirai danışma büroları ve laboratu-
varları açmak, özel kuruluş ve işletmeler kurmak 
ve idare etmek veya bunların sorumlu müdürlüğü-
nün yapmak" hükmüne yer verilmiş, bu Yasanın 6. 
maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Ziraat Mü-
hendislerinin Görev ve Yetkilerine ilişkin Tüzüğün 
"Çevre Koruma" başlıklı 7. maddesinde ise "Tarım 
arazilerinin, tarım ürünlerinin, tarımsal sulamada 
ve su ürünlerinin yetiştirilmesinde kullanılan su-
ların, çevre kirliliği yaratan etkenlerle kirlenmesi 
konularında yapılacak inceleme, araştırma, plan-
lama, projeleme ve kontrol hizmetlerinde ziraat 
mühendisleri faaliyette bulunmaya yetkilidirler." 
hükmüne yer verilmiştir. 

Dava dosyasının incelenmesinden, TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası Genel Kurulunca kabul edilip 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
TMMOB Ziraat Mühendisleri Mesleki içi Eğitim, 

Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 6. 
maddesinin (p) ve (s) bendleri ile aynı maddenin" 
yukarıda (I), (p), (r), (s), (ş), (t), (u), (ü) bentlerinde 
sayılan uzmanlık alanlarında öğrenim gören ziraat 
mühendisleri ve ilgili diğer meslek disiplinlerine 
a,it eğitim alan üyeler için oda tarafından birlikte 
veya ayrı olarak eğitim ve yetki belgesi verilebilir." 
hükmünü içeren son paragrafındaki (s) ibaresinin 
iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Yukarıda değinilen Tüzük hükmünden de anlaşıla-
cağı üzere ziraat mühendislerinin "Çevre Koruma" 
ile ilgilerinin öznesinde tarım ve tarımsal faaliyet-
ler bulunduğundan davacının, bu alanın ziraat mü-
hendisliği mesleği ile sınırlandığı iddiasının aksine 
yönetmelik hükmünde "çevre korumayı" tek bir 
meslek disiplininin uzmanlık alanına koyma gibi 
bir durum bulunmamaktadır.

Öte yandan Yönetmeliğin iptali istenilen 6. madde-
sinin (s) bendinde yer olan" peyzaj ve çevre düzen-
leme" uzmanlık alanına ilişkin düzenlemenin iptali 
istemine gelince;

Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik 
bir yapı içinde inceleyerek yaşanılabilir bir çevre 
yaratmayı amaçlayan peyzaj mimarlığı ile ziraat 
mühendisliği arasındaki ilk bağ yukarıda değinilen 
7472 sayılı Yasanın 2. maddesinde "bahçe mimari-
si" olarak kurulmuş ve bu Yasa uyarınca çıkartılan 
Tüzüğün 23. maddesinde ise, "peyzaj mimarlığı 
alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri-
nin ,kentsel planlama, kırsal rekreasyon, tarihi ve 
doğal koruma alanları, turistik alan, yeşil alan ve 
park, kırsal yerleşim planları gibi projeler kapsa-
mında yer alan peyzaj projelerinin hazırlanması 
uygulanması ve kontrolü işlemlerini yapmaya yet-
kili olduğu belirtilmiştir. 

Kaldı ki, 1933 yılında kurulan Yüksek Ziraat Ens-
titüsü bünyesinde "Süs Nebatları Şubesi" olarak ve 
daha sonra 1946 yılında kurulan Ankara Üniver-
sitesi bünyesi içinde yer olan Ziraat Fakültesinde 
"Bahçe Mimarisi ve Ağaçlandırma Kürsüsü" adını 
alan ve en sonunda 1968 yılında Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü adına alan alandan mezun olanlara peyzaj 
mimarı unvanı ve diploması verilmektedir. 

Ayrıca, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana 
Yönetmeliğinin 6/s maddesi ile dayanağı Ziraat 
Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine ilişkin Tü-
züğün 23. maddesi ile geçici 1. maddesinin iptali 
istemiyle Peyzaj Mimarları Odası tarafından Daire-
mize açılan davada; 26.03.2007 gün E:2005/4342. 
K:2007/1678 sayılı kararla davanın reddine karar 
verilmiştir. 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Oda-
sı Meslek içi Eğitim Uzmanlık ve Belgelendirme 
Yönetmeliğinin dava konusu edilen 6. maddesinin 
(p) ve (s) bendleri ile aynı maddenin "yukarıda (I), 
(p), (r), (s), (ş), (t), (u), (ü) bentlerinde sayılan uz-
manlık alanlarında öğrenim gören ziraat mühendis-
leri ve ilgili diğer meslek disiplinlerine ait eğitim 
alan üyeler için oda tarafından birlikte veya ayrı 
olarak eğitim ve yetki belgesi verilebilir." hükmü-
nü içeren son paragrafındaki (s) ibaresinde hukuka 
aykırı bir yön bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun 
bulunan davanın reddine yargılama giderlerinin 
davacı üzerinde bırakılmasına, 27.11.2007 günün-
de oybirliği ile karar verildi.

Başkan Ayla ALKIVILCIM
Üye Yeniay KAYA/Üye Alaattin ÖĞÜŞ
Üye Sıddık YILDIZ/Üye Atıl ÜZELGÜN

PEYZAJ MİMARLARI ODASI’NIN, MİEM YÖNETMELİĞİMİZE KARŞI 
AÇTIĞI DAVA, DANIŞTAY TARAFINDAN REDDEDİLDİ !


