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Mesleki denetim ve en az ücretle 
ilgili uygulamaların hukuka uygun-
luğu yargı kararlarıyla da saptandı. 
Danıştay 8. Dairesi'nce verilen 8 
ayrı kararda TMMOB ve EMO'nun 
mesleki denetim ve en az ücret ile il-
gili düzenlemelerin değerlendirildi.

EMO Yönetim Kurulu tarafından, 
23 Ocak 2018 tarihinde EMO üyeleri-
ne yönelik olarak yapılan açıklamada, 
mesleki denetim uygulaması ve mes-
leki hizmetlerin karşılığı olan en az 
ücret belirlemesine ilişkin davalara 
ilişkin bilgi verildi. Mesleki denetim-
le ilgili olarak çeşitli davalar açıldığı 
anımsatıldı. Danıştay 8. Dairesi'nce 
verilen 8 ayrı kararda TMMOB ve 
EMO'nun mesleki denetim ve en az 
ücret ile ilgili düzenlemelerin değer-
lendirildiği kaydedilerek, mesleki de-
netim uygulaması ve en az ücretlerin 
hukuka uygunluğunun bir kez daha 
kapsamlı olarak teyit edildiği açıklandı. 

Mesleki denetim sorunları nede-
niyle verilen Onur Kurulu cezalarının 
iptali istemiyle açılan davaların red-
dedildiği vurgulanarak, mahkemelerin 
EMO'nun mesleki denetim kurallarına 
uyma zorunluluğuna vurgu yaptığı 
belirtildi. Mektupta Danıştay kararları 
özetlendi. 
Mesleki Denetim 

"Danıştay 8. Dairesi'nin EMO'nun 
mesleki denetim yapma yetkisiyle il-
gili değerlendirmeleri şu şekildedir:

- Anayasa ve Yasa kuralları uyarın-
ca meslek odalarının; gerek üyeleri-
nin gerekse de soyut olarak mesleğin 
onurunu ve mesleki disiplini korumak, 

mesleğin gelişimini sağlamak, mesle-
ğin icrasında uyulacak ilke ve kuralları 
saptamak hususlarında görev ve yetki 
sahibi olduğu tartışmasızdır.

-Davacı tarafından, Anayasa ve 
yasalarda meslek birlikleri ve bağlı 
odalara, mesleki denetim konusunda 
verilmiş hiçbir yetki bulunmadığı öne 
sürülerek dava konusu düzenlemele-
rin iptali talep edilmekte ise de; mes-
lek odalarının yukarıda yer alan yasal 
düzenleme uyarınca, mühendislik ve 
mimarlık mesleği mensuplarının, müş-
terek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki 
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin 
genel menfaatlere uygun olarak geliş-
mesini sağlamak üzere meslek disip-
linini ve ahlakını korumak için gerekli 
bir kısım ilkeler belirleyebileceği açık 
olmakla, TMMOB ve bağlı odaların 
mesleki denetim yapmasında mevzu-
ata aykırılık bulunmamaktadır.

-Elektrik mühendisi unvan ve yet-
kisi ile mesleki faaliyette bulunulur-
ken, mesleki davranış ilkelerine ve 
meslek etiğine uygun sürecin işletil-
mesi, kurumsal işleyişin ve bütünsel-
liğin sağlanması gerekliliği nedeniyle 
EMO'nun, kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu olmasından kaynak-
lanan mesleki faaliyetin içeriğine 
ilişkin olmamak koşulu ile üyeleri 
üzerinde mesleki denetim görev ve 
yetkisinin bulunduğu kuşkusuzdur.

-6235 sayılı TMMOB Kanununun 
2. Maddesinin (b) fıkrası uyarınca, 
meslek odaları, meslek mensupları-
nın, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, 

mesleğin yerel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak üzere 
meslek disiplinini ve ahlakını korumak 
için gerekli gördüğü bir takım kurallar 
koyabilir.

-Bu denetimin meslek mensu-
bunun sunduğu hizmetin içeriğinin 
denetlenmesi yahut meslek mensu-
bunun yeterliliğinin denetlenmesi 
niteliğinde olmaması, meslek men-
subunca bulundurulması gerekli bazı 
belge ve bilgilerin bulundurulup bu-
lundurulmadığı, meslek mensubunun 
Oda üyelik kaydının bulunup bulun-
madığı, kısıtlılığının olup olmadığı, 
bürosunun tescilini yaptırıp yaptırma-
dığı gibi mesleki disiplini sağlamaya 
yönelik şekli bir denetim niteliğinde 
olması gerektiği…

-Bu denetim sırasında odanın 
hizmetin mevcut mevzuat ve stan-
dartlara uygunluğu yönünden bir 
denetleme yapılabileceğinde kuşku 
bulunmamaktadır.

-Anılan Yönetmelik maddeleri 
ile getirilen denetimin içerik deneti-
mi olmayıp, şekli nitelikte bir dene-
tim olduğu anlaşılmakta olup, iş bu 
Yönetmelik maddelerinde hukuka ay-
kırılık bulunmamaktadır.

-Mesleki denetimin tanımı, kapsa-
mı, şekli ile ilgili dava konusu düzen-
lemeler ile getirilen denetimin şekli 
nitelikte bir denetim olduğu, mesleki 
faaliyetin özünü zedeleyecek nitelikte 
faaliyetin içeriğinin denetlenmesine 
ilişkin olmadığı anlaşılmakta olup, 
Yönetmelik maddelerinde hukuka ay-
kırılık bulunmamaktadır.

güncel

Onur Kurulu Cezaları Onaylanıyor...
MESLEKİ DENETİM VE EN AZ 
ÜCRET HUKUKA UYGUN 
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En Az Ücret

Danıştay 8. Dairesi'nin EMO'nun en 
az ücret belirleme yetkisiyle ilgili de-
ğerlendirmeleri ise şu şekildedir:

-Meslek mensuplarının sundukları 
hizmet karşılığında alacakları ücret 
yönünden asgari standardı belirleyen 
bir tarifenin düzenlenmesi ve bu tari-
feye uyulmasının denetimi noktasında 
meslek odalarının yetki sahibi olduğu 
da dikkate alındığında, mesleğin belli 
bir standart ile meslek onuruna ya-
kışacak asgari bir ücret karşılığı ya-
pılmasını sağlamak amacıyla asgari 
ücret belirlenmesi yönünde yetki ve-
rilmesine ilişkin Yönetmelik hükmü 
ve asgari ücret tanımının, 6235 sayılı 
Yasa ve Anayasada belirtilen yetkiler 
uyarınca, mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini 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 kapsamında 
bir düzenleme olduğu açıktır.

-EMO üyelerinin hak ve menfaat-
lerini korumak, üyeler arasında reka-
bet yaratılarak mühendislik hizmeti 
sunumunda niteliğin düşmesinin 
önüne geçilmesini sağlamak amacıyla 
üyelerinin sunduğu hizmetin karşılığı 
olan ücretin asgari sınırlarını tespit 
edebileceği hususunda kuşku bulun-
mamaktadır.

-Meslek odasının asgari ücreti 
düzenleme ve denetleme yetkisi hiz-
metin gereği gibi ifa edilebilmesi ve 
kamu yararı açısından da bir zorun-

luluktur. Ayrıca, asgari ücret belirlen-
mesi, mühendisler ile hizmet sunduğu 
kişiler arasında, asgari ücretin altında 
olmamak şartıyla, serbestçe ücret be-
lirlenmesine engel oluşturmamakta-
dır.

-Üyelerinin hak ve menfaatlerini 
korumakla yükümlü bir kamu kuru-
mu niteliğinde meslek kuruluşu olan 
Elektrik Mühendisleri Odasınca mü-
hendisler arasında rekabet yaratılarak 
hizmet sunumunda niteliğin düşmesi-
nin önüne geçilmesi ve üyelerinin hak 
ve menfaatlerinin korunması amacıy-
la getirilen en az ücret düzenleme ve 
denetleme yetkisi veren dava konu-
su Yönetmelik hükmünde üst hukuk 
normlarına ve kamu yararına aykırılık 
bulunmamaktadır."

güncel


