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2.10 HUKUKİ DURUM

EMO Ankara Şubesi olarak üyelerimizin meslek hayatında karşılaştığı sorunlar ve bunlara yönelik 
çözüm önerileri geliştirmek amacıyla hukuk danışmanımız tarafından hukuki danışmanlık hizmeti 
yürütülmektedir.

EMO ANKARA ŞUBE 01/01/2018- 15/03/2019 TARİHLERİ ARASI HUKUK FALİYETLERİ BİLGİ NOTU

 " Tıbbi Cihaz Satış reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 
iptali için açılan ve  Danıştay 15. Dairesi’nde 
2014/6304 Esas no ile görülen davada red kararı 
verilmiş, karar  tarafımızdan temyiz edilmiş 
olup, halen  Danıştay İDDK tarafından inceleme 
aşamasındadır.

 " Necatibey Cad. No:88/7 adresinde bulunan 
dairenin genel kurul kararlarının iptali için açılan 
davada davalı sıfatı ile yer almaktayız. Davanın ilk 
duruşmasında katıldık. Eksik evraklar giderildikten 
sonra dosya bilirkişiye gönderilecek. Duruşması 
15/04/2019 tarihine bırakıldı. 

 " ankara.hukuk@emo.org.tr adresi üzerinden 
41 adet başvuru yapılmıştır. Başvurulara yazılı 
yanıtlar verilmiş, bazı başvurularda üyelerin talebi 
doğrultusunda yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 
Taleplerin çoğunluğu ücret ve fatura alacakları 
konusunda yaşanan sıkıntılar oluşturmaktadır.
(Ayrıntıları  Başak Hanım tarafından grafik halinde 
hazırlanmıştır.)

 " EMO  Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 
02/10/2018 tarihinde  düzenlenen “YG Tesislerinde 
İşletme Sorumluluğu Durum ve Gelecek 
Çalıştayı” nda mevzuat ve yargı kararları ışığında 
mühendislerin sorumlulukları başlıklı bir  sunum 
yapılmıştır.

 " EMO ANK ŞUBE Oda tarafından düzenlenen MÜGE kapsamında 13 Mart 2019 tarihinde “Mühendislerin 
Hakları  ve Sorumlulukları” başlığı ile sunum yapılmıştır.

 " MİSEM eğitimleri kapsamında, 14 adet “Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu”,  14 adet “Elektrik SMM”,  
6 adet “Asansör SMM” eğitimi olmak üzere toplam 34   eğitimde eğitmen olarak sunum yapılmıştır. 
Sunum başlıkları  “Mühendislerin Hakları ve Sorumlulukları” ve  “Odaların Hukuki Nitelikleri” konularında 
olup, ders içerikleri  MİSEM müfredatı ve güncel gelişmeler den oluşmaktadır.

 " EMO Ank. Şube müdürü ve teknik büro tarafından yönlendirilen konularda yazılı ve sözlü görüşler 
verilmiştir.

 " Rekabet Kurumu tarafından Konya temsilciliği ile ilgili başlatılan soruşturma sürecinin ilk gününden 
itibaren takip edilmiş, üç kez Konya da görüşme ve toplantı yapılmış, kurumdan talep edilen beyan 
ve savunmalar hazırlanmıştır.
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