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Temyiz isteminde Bulunan 

Vekili 

:..:K:::a:..ırs.,ı_,Tc.::a:.:.ra,.f,___ _ _.: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 

V=ek,l.!!ll ___ ____.: Av. Hayati Küçük 

lhlamur Sk. 1011 Kızılay/ANKARA 

istemin Özeti :Serbest Elektrik Mühendisi olan davacının, ürettiği projeleri bağlı 

bulunduğu Oda denetiminden geçirmediğinden bah:sle üç ay süreyle meslekten men cezasıyla 

cezalandırılmasına ilişkin TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Onur Kurulunun 8.10.2005 gün 

ve 39/07 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; davacının TMMOB Elektrik 

Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinin 12. maddesinde 

yer alan ürettiği projeyi bağlı olduğu Oda denetimine sunma yükümlülüğünü ihlal etmesi 

nedeniyle daha önce para cezasıyla cezalandırıldığı anlaşıldığından, aynı eylemi tekrar etmesi 

üzerine 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasının 26/ç maddesi uyarınca 

üç ay süreyle meslekten men cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlernde hukuka aykırılık 

bulunmadığı gerekçesiyle dawıyı reddeden Ankara 4. Idare Mahkemesinin 31.5.2007 gün ve 

E:2006/678;K:2007/1508 sayılı kararının; ·ilgili mevzuat hükümlerinde projelerin Oda 

denetiminden geçirileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ileri sünülerek 2577 sayılı 

Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir. 

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir. 

Danıştay Tetkik Hakimi Volkan CAKMAK'ın Düsüncesi Istemin reddi gerekeceği 

düşünülmektedir. 

Danıstay Savcısı Ahmet Yahva ÖZDEMiR'In Düsüncesl :Idare ve vergi 

mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı Idari 

Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesini·n biFinci fıkrasında belirtilen nedenlerin 

bulunması gerekmektedir. 

Temyiz dilakçesinde öne sünülen husu~lar, söz konusu maddede yazılı ned-;nlerden 

hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının 

uygun olacağı düşünülmektedir. 

TÜRK MiLLETi ADlNA 

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği gönüşüldü: 

Idare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip 

bozula bilmeleri 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı 

nedenlerin bulunmasına bağlıdır. 
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Idare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, 

bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın 

onanmasına ve yargılama giderterinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 

29.3.201 O gününde oybirliği ile karar verildi. 
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