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1-  DAVACI : EMO
DAVALI : ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
MAHKEME     : Denizli  Asliye Ticaret Mahkemesi 
DOSYA NO :2019/1082 E.
KONU : Haksız rekabetin tespiti ve engellenmesi davası
Dosyada bilirkişi raporunda aleyhe olan hususlara ilişkin itiraz ve beyan dilekçemiz sunulmuş 

olup, duruşması 17/01/2022 tarihindedir. 

2-  DAVACI/KARŞI DAVALI: USB ULUSAL SİSTEM BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD ŞTİ
DAVALI /KARŞI DAVACI : EMO
MAHKEME     : İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 
DOSYA NO  : 2017/1221 E. 
KONU : USB Ltd.Şti tarafından açılan itirazın iptali davası ve EMO tarafından açılan karşı alacak 

davası. 
23/03/2021 tarihli bilirkişi raporuna akreditasyon konusunda uzman bilirkişiden rapor alınması 

yönünde ve aleyhe olan hususlara ilişkin itiraz ve beyan dilekçesi sunulmuş olup, Türkak’tan seçi-
lecek bilirkişiye dosyanın gönderilmesi için Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine yazılmış, 
Türkak’dan daha önce dosyadan çekilen Reşit Uzuncam haricinde bilirkişi bulunmadığını yönünde 
cevap verilmiştir. Bunun üzerine TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğüne akreditasyon konusunda 
bilirkişilik yapabilecek mühendis ve üst düzeyde uzman bilirkişilerin bulunup bulunmadığının husu-
sunda müzekkere yazılmış olup cevabı beklenmektedir. Duruşması 11/01/2022 tarihindedir. 

3-  MÜŞTEKİ : EMO
SANIK : SALİH AYVAZ
MAHKEME     : İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi 
DOSYA NO    : 2020/290 E. 
KONU : EMO’nun marka ve logosunu kullanan sanık hakkında yapılan suç duyurusu sonucu açılan 

dava 
Davaya katılma talebimiz kabul edilmiş olup, sanığın  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 

30/1.maddesi uyarınca suçun işleniş biçimine, suç konusunun önem ve değerine göre takdiren 1 yıl 
hapis ve 5 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan 
dolayı mahkum olmaması, kişilik özellikleri ve duruşmadaki tutum ve davranışlarının olumlu olması 
nedenleriyle ileride bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirildiğinden 5271 sayılı CMK’nun 231/5-
6.maddesi uyarınca takdiren hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5271 sayılı CMK’nun 231/8.
maddesi uyarınca sanığın 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.

4-  MÜŞTEKİ : EMO
SANIK : İBRAHİM ARSLAN
MAHKEME     : İzmir 4. Ağır  Ceza Mahkemesi 
DOSYA NO    : 2019/364 E. 
KONU : SMM belgesini sahte olarak düzenleyen İbrahim Aslan hakkında Resmi Evrakta Sahtecilik 

suçlaması ile açılan dava 
Dava karara çıkmış olup, sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan beraatine, resmi bel-
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gede sahtecilik suçundan mahkumiyet kararı verilmiş olup, dosya istinaf incelemesinden geçerek 
keinleşmiştir.  

5- DAVACI : EMO
DAVALI : ROTA YAPI İNŞ TAAH SAN VE TİC LTD ŞTİ 
MAHKEME     : İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi 
DOSYA NO    : 2020/137 D.İŞ 
KONU : EMO binasının bodrum katının su alması ile ilgili istenilen delil tespiti 
Bilirkişi raporu aleyhimize gelmiş olup, itiraz sonucu gelen rapor da aleyhimizedir. Tespit dosyası 

olduğu için sonuçlanmıştır. 

6-  MÜŞTEKİ : EMO
SANIK : FAİLİ MEÇHUL 
MAHKEME     : İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı  
DOSYA NO    : 2021/70594 Soruşturma  
KONU : Makina Mühendisi Oğuz İnceoğlu adına da Elektro Otomatik Pano Sistemleri ünvanlı 

yangın pompaları ve mekanik tesisat alanında faaliyet göstermek amacıyla  kimliği belirsiz kişilerce 
sahte SMM ve Büro Tescil belgesi düzenlenmesi nedeni ile yapılan suç duyurusu

Dosya halen savcılık incelemesindedir. 

7-  MÜŞTEKİ : EMO
SANIK : İSMAİL SÖNMEZGÜL 
MAHKEME     : Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı  
DOSYA NO    : 2020/2359 Soruşturma  
KONU : Yüksek Öğretim Kurumunda elektrik-elektronik mühendisliği programında herhangi 

bir kaydı bulunmayan ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasına da kayıtlı olmayan şüpheli İsmail 
SÖNMEZGÜL isimli şahsın, bu kriterleri taşımaksızın Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinin elektrik proje 
ve yapım işini Nimetoğlu A.Ş. adına aldığı, sahte diploma ve belgeler sunmak suretiyle kamu ku-
ruluşu olan devlet hastanesini zarara uğrattığı, şüphelinin elektrik projelerini TMMOB’ça aslında 
tahsis edilmemiş sahte sicil numarasıyla üstlendiği haksız rekabette bulunduğu yönünde yapılan 
suç duyurusu

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olup, karara genel merkez tarafından itiraz 
edilmiştir. Dosya genel merkez tarafından takip edilmektedir. 

8-  MÜŞTEKİ : EMO
SANIK : İBRAHİM ARSLAN
MAHKEME     : Turgutlu Ağır  Ceza Mahkemesi 
DOSYA NO    : 2021/167 E. 
KONU : SMM belgesini sahte olarak düzenleyen İbrahim Aslan hakkında Resmi Evrakta Sahtecilik 

suçlaması ile açılan dava 
Sanık hakkında yapılan şikayette asansörlerden birinin Turgutlu’da bulunması sebebiyle ka-

bul edilen iddianame doğrultusunda açılan davada katılma talebimiz gönderilmiş olup duruşması 
01/02/2022 tarihindedir.
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9-  DAVACI : EMO
DAVALI : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
MAHKEME     : Danıştay 10. Daire Başkanlığı
DOSYA NO    : 2021/4359
KONU : Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin 1. Maddesinde yer alan “ve/veya elektrik dağıtım 

lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere ” ifadesinin ve 2. Maddesinin 1. Fıkrasında  “ve/veya 
elektrik dağıtım lisansı sahibi olanlar da dahil olmak üzere ” ifadesinin iptali ve yargılama sonuna 
kadar yürütmenin durdurulması istemli açılan dava 

08/07/2021 tarihinde dava açılmış olup, yargılama devam etmektedir.

10- DAVACI : EMO
DAVALI : YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
MAHKEME     : Manisa 2. İdare Mahkemesi
DOSYA NO    : 2021/607
KONU : Elektrik iç tesisat projelerindeki Türk Telekom A.Ş.’ne ait onay zorunluluğuna dair uygu-

lamadan vazgeçilmesine ilişkin yazıya Yunusemre Belediyesi tarafından gerek yasal süresinde cevap 
verilmeyerek zımnen reddi gerekse yasal süresinden sonra verilen reddine ilişkin kararının iptaline 
ilişkin olarak açılan dava 

04/08/2021 tarihinde dava açılmış olup,yargılama devam etmektedir.


