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Danıştay 8. Dairesi, Elektrik 
Mühendisledir Odası'nın (EMO) 
mesleki denetim ve asgari ücret uy-
gulamalarına ilişkin açılan davalar-
da konuya ilişkin EMO yönetmelik-
lerinin hükümlerini ve bu hükümler 
kapsamında alınan EMO Yönetim 
Kurulu'nun kararlarını onadı. 

EMO En Az Ücret ve Mesleki 
Denetim Uygulama Esasları 
Yönetmeliği'ne karşı açılan davada 
Danıştay 8. Dairesi, asgari ücret ve 
mesleki denetime ilişkin EMO yönet-
meliklerinde yer alan hükümleri ve bu 
hükümler kapsamında EMO Yönetim 
Kurulu'nun çeşitli tarihlerde aldığı 
kararları hukuka uygun bularak, onay-
ladı. 

Konuya ilişkin açıklan dava sonun-
da, Danıştay 8. Dairesi'nin (15442 E ve 
2017/4572 K sayılı) kararında, asgari 
ücretin hizmetin niteliğinin düşme-
sinin önlenmesi amacını taşıdığını, 
mesleğin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamakla görev-
li olan EMO’nun asgari ücret belirle-
me ve uygulanmamsını denetleme 
hakkının bulunduğunu belirtilerek, 
asgari ücret belirlemenin rekabeti 
engellemediğini, asgari ücretin altın-
da kalmamak kaydı ile mühendislerin 
serbestçe rekabet edebileceklerine 
vurgu yapıldı. 

Danıştay 8. Dairesi söz konusu ka-
rarın ardından benzer iptal taleplerini 
içeren 4 farklı davada da (2012/2186 

E ve 2017/4570K, 2014/745 E 
ve 2017/4573 K, 2012/7650 E 
ve 2017/20135 K, 2011/880 E ve 
2011/4567 K) benzer kararlara imza 
attı. 

Konuya ilişkin Danıştay 8. Dairesi 
2011/880 E ve 2017/4567 K sayılı ka-
rarında ise EMO'nun belirlediği asgari 
ücretin alındığının denetleme görevi 
gereğince üyelerinin ürettiği hizmet-
lere ilişkin olarak düzenlenen serbest 
meslek makbuzu ve/veya faturaları 
isteme yetkisinin bulunduğu ayrıca 
belirtilmiştir. 
Mevzuata Uygunluk Denetimine Vize 

Danıştay 8. Dairesi'nin kararların-
da "Anayasa’nın 135 ve 6235 Sayılı 
Kanun’un 2. maddesi gereğince; 
Meslek mensuplarının mesleki faa-
liyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin 
genel menfaatlere göre gelişmesini 
sağlamak, meslek disiplin ve ahlakı-
nı korumak amacı ile kural koymak 
ile görevli olan Odaların bir idari or-
gan olduğunu belirterek, soyut olarak 
mesleğin onurunu ve meslek disiplini-
ni korumak, mesleğin gelişimini sağ-
lamak mesleğin icrasında uyulacak 
ilke ve kuralları saptamak hususların-
da meslek odalarının görev ve yetki 
sahibi olduğunun kuşkusuz olduğu" 
belirtilmiştir.

Danıştay 8. Dairesi'nin 2011/880 E 
ve 2017/4567 K sayılı kararında, mes-
leki denetimin mühendisin yeterliliği 
ve hizmetin içeriği hakkında olama-
yacağı belirtilerek, yapılan denetimin 

vize ve onay mahiyetinde olamayaca-
ğına karar verdi. 

İlgili kararlarda, mesleki deneti-
min "meslek mensubunca bulundurul-
ması gereken bazı belge ve bilgilerin 
bulunup bulunmadığını, oda üyelik 
kaydının bulunup bulunmadığını, kı-
sıtlılığının olup olmadığını, bürosunun 
tescil edilip edilmediği gibi hususları 
içeren şekli bir denetim" olduğunu be-
lirterek, üretilen hizmetin mevzuat ve 
yönetmeliklere uygun olarak üretilip 
üretilmediğinin denetleme yetkisinin 
bulunduğunun kuşkusuz olduğu açık-
landı. 

Danıştay 8. Dairesi EMO’nun mü-
hendisi yeterlilik açısından denet-
leyemeyeceğini belirtmiş ancak ör-
neğin işletme sorumluluğuna ilişkin 
Yönetim Kurulu'nun sayı, kapasite, 
bölge vb konularda kısıtlama getir-
mesinin hukuka, çalışma özgürlüğüne 
aykırı olmadığına, serbest rekabeti 
engellemeyeceğine, tam tersine yapı-
lan işin niteliğinin düşürülmemesinin 
kamu yararı gereği olduğuna, huku-
ka aykırı olmadığına karar vermiştir. 
Danıştay ayrıca EMO’nun yaptığı mes-
leki denetimin içeriğe ve yeterliliğe 
ilişkin olmadığından nispi olmayan 
bir ücret almasının doğal olduğunu 
belirtmiştir. 

Danıştay 8. Dairesi benzer hü-
kümlere 2 farklı davanın kararla-
rın (2011/880 E ve 2017/4567 K, 
2012/7650 E ve 2017/20135) da yer 
vermiştir. 

Mesleki Denetime 
Danıştay Onayı
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Transkript İncelemeye Onay
Öte yandan Danıştay 8. Dairesi’nin 

2012/7650 E ve 2017/20135 sayı-
lı kararında ise birden fazla unvana 
sahip mühendislerin almış oldukları 
derslere ilişkin transkriptleri inceleye-
rek üretebilecekleri hizmet alanlarını 
belirlemesine dayalı EMO uygulama-
sının hukuka uygun olduğuna karar 
verilerek, görevinin gereği olduğunu 
belirtmiştir.

 Böylece, "Asgari ücret", "mesle-
ki denetim" ve "transkript inceleme" 
uygulamalarına ilişkin açılan dava-
lar kapsamında Danıştay 8. Dairesi, 
"TMMOB-EMO En az Ücret ve Mesleki 
Denetim Uygulamaları Yönetmeliği", 
"TMMOB-EMO Ana Yönetmeliği", 
"TMMOB-EMO Serbest Müşavir 
Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği", 
"TMMOB-EMO Yapı Elektronik 
Sistemleri ve Tesisatları Hizmetleri 

Yönetmeliği", "TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği", "TMMOB Asgari Ücret ve 
Çizim Standartları Tespit Komisyonu 
Kontrol Bürolarının Kurulmasına 
Dair Yönetmeliği", "TMMOB SMM 
Asgari Ücret Yönetmeliği", "TMMOB 
SMM Hizmetleri ve Asgari Ücret-
Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları 
Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerinin 
ve bu yönetmelikler uyarınca verilmiş 
olan Oda Yönetim ve Onur Kurulu ka-
rarlarının iptali istemlerini reddetti. 

Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
(EMO) Olağanüstü Genel Kurul’a 
gitmesine yönelik Sulh Hukuk 
Mahkemesi nezdinde açılan dava, 
6 Kasım 2017 tarihinde yapılan ilk 
duruşmada reddedildi. 

Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, 
olağanüstü genel kurul istemiyle il-
gili davanın idari yargının görev ala-
nında olduğunu bildirerek, “dava şartı 
yokluğu”na hükmetti.

EMO 45. Olağan Genel Kurul 
Delegesi Ali Yiğit tarafından Sulh 
Hukuk Mahkemesi nezdinde 7 Nisan 
2017 tarihinde TMMOB ve EMO`ya 
karşı açılan davada; EMO 45. Olağan 
Genel Kurulu'nda alınan bazı kararla-
rın yeniden görüşülmesi, EMO Yönetim 
Kurulu seçimlerinin yenilenmesi iste-
miyle mahkeme kararıyla Olağanüstü 
Genel Kurul yapılması istenmişti. 
Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, 6 

Kasım 2017 tarihli davanın ilk du-
ruşmasında karar açıkladı. Mahkeme, 
olağanüstü genel kurul istemiyle ilgili 
davanın idari yargının görev alanında 
bulunduğu gerekçesiyle dava şartı 
yokluğu nedeniyle davayı reddetti.

Olağanüstü Genel Kurul İstemine Ret

Odamızın kuruluşunun 63. yılını 2 Aralık 

2017 Cumartesi günü saat 20.00’de Pine 

Bay Otel Kuşadası’nda kutluyoruz. Meslek 

yaşamında 60., 50., 40. ve 25. yılı geride bı-

rakan üyelerimize plaketlerinin verileceği 

Geleneksel Oda gecemizde tüm üyeleri-

mizle bir arada olmayı diliyoruz.

Meslek yaşamında 60., 50., 40. ve 25. yılını 

tamamlayan üyelerimizin bulunduğu liste-

ye ilişkin düzeltme ve uyarılarınızı Şubemi-

ze bildiriniz.

Katılım için Şubemize bilgi vermenizi 
rica ederiz.

2 Aralık 2017 Cumartesi
Pine Bay Otel Kuşadası

Çift Kişilik Odada kişi başı
205 TL
Tek Kişilik Oda
285 TL

Üç Kişilik Odada kişi başı
190 TL
Çocuk ücreti : İki yetişkinle aynı odada kalmak koşulu 
ile  0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş %50 indirimlidir. 
İkinci çocuk 0-2 yaş ücretsiz, 3-12 yaş %50 indirimlidir

Herşey Dahil Hizmeti: Giriş günü açık büfe öğle yemeği, 
kırmızı etli set menü gala yemeği, 10.00-24.00 saatleri 
arasında limitsiz yerli içki, konaklama, çıkış günü açık 
büfe sabah kahvaltısı ve KDV dahildir.

Ücretsiz etkinlikler : Tenis (gündüz), masa tenisi, bilardo, 
sauna, Türk hamamı, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, 
resepsiyon alanında wi-fi

Gala Yemeği dış katılımcı 110 TL


