
1.11 
 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ KURULTAYI 

10-11 ŞUBAT 2018, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-İSTANBUL 

Mesleki Düzenlemeler, Mesleki Denetim ve İmza Yetkisi 

 

E. Orhan ÖRÜCÜ 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Üyesi 

Değerli katılımcılar, Elektrik Mühendisleri Odası adına hepinize sevgi ve saygılarımı 

sunuyorum. Bu etkinliği hazırlayan arkadaşların ellerine, emeklerine sağlık... Olanaklarını 

Bilgisayar Mühendisleri Odamıza sunan Boğaziçi Üniversitesine de teşekkürlerimi arz ederim. 

Aşağılanmaya çalışılan, karalanan, kem sözlerle hedef tahtasına oturtulan Boğaziçi Üniversitesinin, 

Elektrik Mühendisleri Odası ve Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak her zaman arkasında 

olduğumuzu söylüyoruz. İyi ki Boğaziçi Üniversitesi var!  

Mesleki denetim, mesleki yeterlik ve imza yetkisinde bütünlüklü bir hedefimiz olacak ki 

buradan herhangi bir sonuç ve amaç çıkarabilelim. Bizim Elektrik Mühendisleri Odasında ve 

TMMOB'nin diğer organlarında yıllardan beri sürdürdüğümüz çalışmaların sonucunda yansıda 

görüldüğü gibi bir yapının adımlarını atmaktan bahsediyoruz [Yansı-1]. Yani bu, sürdürülebilir 

olmalı, tüm üyelerin mesleki faaliyetlerine yönelik olmalı; ekonomik olarak yönetilebilecek, 

mesleki faaliyetin denetimini mesleki gelişime dönüştürebilen bir çalışmanın adımları olmak 

zorunda. Üyeyi takip etmek, yaptığı her çalışmayı kayıt altına almak, üyenin sicilini tutmak vb. 

şeyler bunun kapsamında olduğu gibi mesleki yeterliklerini belgelediğiniz, eğitimlerden 

geçirdiğiniz, onlarla ilgili sorunları takip ettiğiniz taktirde bu gelinen neticenin toplum nezdinde, 

mühendislik hizmeti alan insanların nezdinde bir karşılığı olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yansı-1: Mesleki Denetim Çalışmasının Ana Hedefi 
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Olmazsa olmaz dört tane önemli yanı var bunun. Bu işleri yaparken nelere bakmak zorundayız? 

Arka planda elimizde veri olması lazım. Bunlardan bir tanesi, ilgili hukuki ve idari mevzuat. 

Anayasa ve Danıştay'la ilgili hukuki konular, söylenenler, yazılanlar, yapılan mahkemeler, benzeri 

şeyler... Bir diğeri ilgili mesleki mevzuatımız. Türkiye, yasa ve yönetmelikten, ilgili mevzuattan, 

tebliğlerden, tüzüklerden geçilmeyen bir ülke. İşimize yaradığı zaman “mevzuat” diyoruz, işimize 

yaradığı zaman -yani yönetenler açısından söylüyorum- mevzuat yok oluyor ya da yenisi yazılıyor; 

ama neticede yaptığımız mesleki denetim ve yeterlilik alanında mutlaka mesleğimizle ilgili bir 

mevzuat olması gerekiyor. Mesleki mevzuatın oluşmasında ilgili meslek kuruluşlarının, siyasi 

otorite ve yürütücüler tarafından çağrıldığı, hep beraber yaptığımız işler var. Bazen de kendi 

kafalarına göre, kimsenin haberinin olmadığı, içinde bir sürü komiklikler barındıran örnekler var. 

Yönetmelikler çıkıyor ama olmazsa olmazı mevzuat. Bir diğeri bizim kendi mevzuatımız. Ne 

yaparsak yapalım kendi dersimizi çalışıp iç hukukumuzu ve alanımızı geliştirmek zorundayız.  

Ben akademisyen değilim; meslek hayatım boyunca enerji sektöründe çalıştım hâlâ çalışmaya 

devam ediyorum. MİSEM (Elektrik Mühendisleri Odası, Meslek İçi Sürekli eğitim Merkezi) 

kurucularında olduğum ve şu an komisyon başkanlığını yürüttüğüm gibi Mühendislik Eğitim 

Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği-MÜDEK'in de kurucu üyesiyim; şu anda 

denetleme kurulu üyesiyim. Mesleki alanlardan hareketle eğitim işlerine de bulaşmış olduk bir 

ölçüde... TMMOB'de danışman olarak görev yaptığım için diğer mühendislik ve mimarlık dalları 

hakkında hasbelkader bilgi sahibi oldum. TMMOB, 1954 yılında kurulmuş bir örgüt. Gazetelere 

yansıdığı ölçüde mesleki örgütlere birtakım saldırılar, şunlar-bunlar var ama biz 64 yıllık örgütüz. 

Biz burada hâlâ varız. Bu arada kimler geldi geçti, tarihin tozlu sayfalarında yerlerini aldılar. Biz 

kendi sorunlarımız, meslek-meslektaş-ülke sorunlarından hareketle bu işleri yapmaya çalışıyoruz.  

Mesleki denetimle ilgi konuştuğumuz bu oturumda aslında ironik bir durum da var. Kimse 

denetim istemiyor. Ülkemizde siyasi iktidardan kamu kuruluşlarına, özel şirketlerden kişilere kadar 

“denetim” kelimesini duyduğumuz zaman hepimizin tüyleri diken diken oluyor; ama hayatın da 

vazgeçilmez isteği!...  

Biliyorsunuz, Türkiye Varlık Fonu diye bir şey kuruldu ülkemizde. Varlık fonunda ne olup 

bittiğini insanlara anlatmadan önce altı çizile çizile söylenen tek şey, bu varlık fonunun uluslararası 

bağımsız bir denetim şirketi tarafından denetleneceği, şeffaf olacağıydı. En çok denetime karşı olan 

siyasi iktidar bunu söyler mi? Genellikle siyasi iktidarlar sevmezler denetlenmeyi. Üzerinde ısrarla 

vurguladıkları en önemli şey oydu. Bugün hâlâ varlık fonunun ne olduğunu bilmediğimiz gibi 

denetiminin ne olduğundan da haberimiz yok; ama herhangi bir şey gündeme getirildiğinde de 

dönüp dönüp denetim vurgulanmaya çalışılıyor.  

Mesleki denetim, sadece kişilerin ve yapılan hizmetlerin denetimi değil; iki parçada bakmak 

lazım. Biri tanesi, bir meslek örgütü olarak meslek alanlarımızdan hareketle yürütmeye çalıştığımız 

denetimler var. Bu bizim TMMOB olarak en temel görevlerimizden birisi oluyor. Hatırlar mısınız 

bilmiyorum, 2003-2004 yıllarında gazetelerde çarşaf çarşaf ilanlar çıkardı. Microsoft, Cisco vb. 

oluşumlar üç ya da dört aylık kurslarla insanları mühendis yaparlardı. Biz kanunlardan, iş 

geleneklerimizden ve hukukumuzdan kaynaklanan davranış biçimimizle bu tip üç-dört ayda 

mühendis yetiştirme uygulamalarını -enteresan bir şekilde- reklam verenlerle ilgili Reklam Kurulu 

diye bir kurul var, oraya şikâyet ettik. TMMOB de var o Reklam Kurulunun içinde. Biz dört yılda 

mühendislik unvanı veriyoruz, şirketler üç ya da dört ayda insanlara “mühendis” unvanı veriyorlar. 

Buradan hareketle Reklam Kurulu, 2.000 TL ile bugünkü parayla, o zamanın parasıyla 2 milyar 

lirayla 35-40 milyar lira arası bu firmalara cezalar verince bu üç ya da dört ayda mühendislik yapma 

olayı bitti.  
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TMMOB’nin ve Elektrik Mühendisleri Odasının (EMO’nun) bu mesleki denetim hakkını 

kullanmasıyla ilgili iki örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, yaz saati kalıcılaştırılmasıyla 

ilgili bir yıldır süren mücadelemiz... Duvara söylemiş gibi olduk ama neticede Türkiye'nin özellikle 

batı tarafında yaşayan insanlar bunu anladılar. Asla ve asla, hiçbir şekilde Türkiye'de enerji 

tasarrufu olmadığı, sadece yetersiz kalan, fiyatları yerde sürünen enerji şirketlerinin cebine para 

girmesinden başka hiçbir şey olmadığı... Bir diğeri, Bilgisayar Mühendisleri Odamız açısından 

üzerinde her seçimden sonra konuşulan bir seçim sistemimiz var; ne olduğu bulmaca gibi. 

Bulmacanın parçalarını bir araya getirmeye çalışan ve kamuoyuna açıklayan BMO, TMMOB'nin 

verdiği görev üzerine SEÇSİS ile ilgili derli toplu bir çalışma yaptı, mesleki denetimi geliştirmek 

açısından.  

Biz, bir mesleği ve meslektaşı savunuyorsak bu işe dışarıdan bakan insanlar herhangi bir konu 

başlarına geldiği zaman önce bizlere bakmak zorundalar. En son yaşadığımız -bana göre tırnak 

içinde bir soytarılık olan- PTT Messenger... Ben “Bu neyin nesidir,” dediğimde dönüp önce BMO 

buna ne diyor, diye bakarım; oradan anlarım. Mesleki denetimin her alanında olduğu gibi petrolde 

başka odaya, sanayide başka odaya, ormancılıkta başka odaya bakarak doğru bulunduğu yerden 

kendi bilgilendirmemi yapmak ve takip etmek zorundayım. Neticede bir meslek örgütü olarak da 

çok ayrıntılı, dallanan budaklanan yerlerde insanların dileklerine ve ihtiyaçlarına yetişmek ve 

açıklamak bizim temel görevlerimizden biri. Başvuru kaynağı olmak zorundayız.  

31 Mart 2016'da Türkiye'deki enterkonnekte sistem çöktüğünde EMO'nun “web” sayfasına, 

kişilerine, çalışanlarına inanılmaz talepler oldu. Normalde “web” sayfasının istatistiklerini alan 

arkadaşlar bilir; bizim grafik belli bir çizgide pek sapmadan gider. 31 Mart’ta tavan yapmış. Demek 

ki TMMOB de diğer Odalar da kanunun ve Anayasa’nın verdiği görevi hakkıyla yerine getiriyorlar. 

Herhangi bir soru olduğunda, mesleki denetim ve tutarlılık açısından Türkiye kamuoyu bizlere 

müracaat ediyor. TMMOB ve bağlı Odalar bu sorumluluğun bilincinde.  

Yaşantımızın her alanında artık teknoloji, teknolojinin ürünleri, bizim her tarafımıza değiyor. 

Yaşantımıza değen ve gelişen teknoloji bize gerçekten bir konfor sağlıyor. Peki bize bu konforu 

sağlayan, bu hizmeti veren insanlar gerçekten bu işin erbabı mı? Elinde sadece bir diploma varken 

bu işleri yapmaya yetkileri var mı? Yapamazsa bunun karşılığı ne olacak?  

KOBİ'lerden bahsedildi... KOBİ'lere KOSGEB üzerinden devlet paralar veriyor; karşılıklı 

karşılıksız. Bir zamanlar mühendisleri çalıştırırken maaşlarını vermeye kalktı; ama onu da 

sulandırdığımız için 10.000 TL, 50.000 TL alan mühendisler falan oldu. Tabii onun parasını KOBİ 

sahibi alıyordu; mühendise yine hak ettiğini veriyordu. Şimdi birkaç senedir de yüksek lisans, 

doktoralı mühendislere veya personele destek vermeye başladı. Yani devlet istiyor ki KOBİ 

dediğimiz, Türkiye'deki üretimin büyük yükünü çekenlere teknik elemanların, mühendisin eli 

değsin. Peki bu insanların bu aldığı destekler ne olacak? Yani sistemini yapılandırmak için devlet 

ona para verdiğinde bilgisayar alacak veya donanım alacak. Kim ne verecek buna? Çünkü 

yaptığınız işe bağlı olarak bilgisayar ve donanımın da ucu bucağı yok. Ve diğer işinizi yürütmek 

için alacağınız yazılım sistemi ne olacak? İşinize yarayacak mı? Parayı verip gittikten sonra çöplük 

mü olacak? Bunu kimler yapacak? Yapanları kim değerlendirecek. İşte bunu meslek örgütleri 

yapacak...  

 

 

 

 

 



4.11 
 

Meslek örgütü bu işi yaptığında da birincisi bu alan tanımlanacak. İkincisi bu işi yapan 

tanımlanacak. Üçüncüsü de bu işi yapan insanların, bu hizmeti isteyen insanların hak ve yetkilerini 

savunacağız. Yani biri Orhan Örücü'ye bir yetki ve belge verdiği zaman EMO diyecek ki Orhan 

Örücü, yüksek gerilim işletme veya topraklama ölçümü yapmaya yetkilidir, benim Odam tarafından 

belgelendirilmiştir, yetkilendirilmiştir; sen bu arkadaşa, Odanın mühürlü belgesi olan arkadaşa işini 

gönül huzuruyla yaptırabilirsin. Öbür arkadaşa da diyecek ki bu arkadaş senin işini yapmadığı 

zaman bu işin arkasında EMO var. Başına bir sorun geldiği, işi düzgün yapılamadığında EMO’ya 

şikâyette bulunabilir. Şikayete göre o işi yapan veya yapamayan arkadaşın sicilini EMO tuttuğu için 

gerekli işlemler yapılır. Neticede üçlü sacayağı üzerinde bu işleri yürütmeye çalışıyoruz.  

Uzmanlık alanları, uzmanlığın belgelendirilmesi sıkıntılı bir durum. Hukuk sistemimizde, 

mahkemelerde sürekli sıkıntılar yaşanmakta... Kendi alanımdan örnek verirsem, bir trafo arızası 

olduğunda bilirkişiye gönderiyor mahkeme. Ellerinde biliyorsunuz birtakım bilirkişiler var, hazır; 

çoğu adliye kapılarında bekliyor. Bilirkişi raporunda diyor ki trafo şöyle şöyle yandı. Karşı tarafın 

avukatları da şimdi eskisi gibi değil artık. “Tamam, diploması gereği trafodan konuşabilir, ama 

mesleki deneyimi var mı, yani trafodan anlıyor mu?” diye soruyor. Bunlar Odaya yazı yazıyorlar. 

Diyorlar ki “Bu arkadaşın trafo üzerine hakkı, yetkisi var mı?” Biz, bize gelen böyle talepleri ilk 

önce reddediyoruz. Siz bizden istediğinizde trafoyla ilgili eleman varsa onu veririz; ama bu noktaya 

gelmişse ondan sonra biz bu konuya müdahil olmayız diye.  

Bu sıralarda meslek alanlarının belirlenmesi konusuna ikincil bir yerden bir olanak çıktı 

elimize. Bilirsiniz bilirkişilik kanunu değişti. Bu bilirkişilik kanununa bağlı olarak bilirkişilik 

yönetmeliği çıktı. Bu yönetmeliğe bağlı olarak da “bilirkişilik temel eğitimi” diye “bence gereksiz” 

bir eğitim programı yapıyoruz. Dört günlük bir eğitim mecbur tutuluyor. Bunun üç günü avukatlar 

gelip -o avukatların da doktoralı olması lazım- hukuki bilgi veriyorlar. Bir gün de bizim 

arkadaşlarımız uzmanlık alanlarında rapor vb. şeyler anlatıyorlar. Buralardan bir yönetmelik daha 

çıktı sonradan; alt uzmanlık alanları belli olmaya kalktı. Biz EMO olarak şimdiye kadar verdiğimiz 

belgeler, kurslar vb. şeylerle bizden alt uzmanlık alan arkadaşları buralara bildirdik. Şu anda 

TMMOB üzerinden 67'ye yakın alt uzmanlık alanını Bilirkişilik Daire Başkanlığına verdik. 

Bilgisayar Mühendisleri Oda’mız bir liste verdi mi, takip edemedim. Yani bu, meslek alanı 

tanımında önemli bir şey oldu.  

EMO, 64 yıllık bir örgüt. Bilgisayar mühendisliği eğitiminin başladığı 40 yıl oldu ama 

Bilgisayar Mühendisleri Odamız 6 yaşında. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da EMO, 

BMO'ya her alanda, her şekilde yanında ve yardımcı olacaktır. BMO’ya yapabileceği her şeyi, 

olanaklarını sonuna kadar sunacaktır. Bunu da başta söylemeyi unuttum, söylemekte fayda var. 

BMO'yu kendimiz gibi görüyoruz, herhalde BMO da bizi öyle görüyordur.  

Bu yakınlarda bizlerle ilgili birtakım tartışmalar var. Bu tartışmalara girmeyeceğim. Hep 

dediğimiz gibi “Su yolunu bulur.” Bizlere bir şey olmaz. Söyleyecek sözümüz varsa söylemeye 

devam edeceğiz. Yapacak işimiz varsa da yapmaya devam edeceğiz.  

Mesleki denetim vb. konular hemen burada bir oturumda iki ya da üç saatlik, 15-20 dakikalık 

konuşmalarla olacak bir şey değil. Dediğim gibi 50-60 yıllık bir geçmişi olan EMO bile 2016 

yılında iki günlük -bir buçukmuş- mesleki denetim çalıştayı yaptı. Mutlaka BMO'nun da bir buçuk 

ya da iki günlük, sadece mesleki denetime yönelik bir çalıştay yapmasında fayda var. Amacı ve 

kapsamı belli tek bir konu olursa mutlaka netice alınıyor.  
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Biliyorsunuz bilgisayar mühendisleri, EMO'da üyeyken birkaç tane bilgisayar mühendisi 

arkadaşımıza biz hem büro tescil belgesi hem de müşavir mühendis belgesi verdik. Biz mesleki 

denetimde esas olarak iki tane belge veriyoruz. Bir tanesi, “serbest müşavir mühendis (SMM)” 

diyoruz. Diğeri, en az ücret tanımlarımız var. Bunlar üzerinden hareketle üyelere SMM belgesi 

veriyoruz. Bu aşağı yukarı 60'lı yıllardan beri süregelen bir belge. EMO'dan bu belgeyi alan 

bilgisayar mühendisi birkaç tane arkadaşımız var. EMO kendi üye portalında üyenin bütün her 

şeyini takip ediyor mesleki alanlarda. Büro tescil belgemiz maliye mevzuatı açısından. Önce bir 

büro kurmak zorundasınız. O büronun çoğunluğu bilgisayar mühendisi, TMMOB üyesi olması 

lazım. Daha sonra o büro, tescil ettiğimiz mühendislik bürosu için istediğiniz kadar mühendis 

çalıştırabiliyorsunuz.  

Bu belgelerin çoğunluğu yapı sektörüyle ilgili şirket kuran, büro tescil belgesi olan 

arkadaşlarımıza verilen belgeler. Bu işler ister istemez Türkiye'de yapı sektörüyle başladı. Geçmişi 

bunun 1964-65'li yıllarda Sanayi Bakanlığının araçlara 3. dingil ekletmesiyle ilgili bir konunun 

gündeme gelmesine dayanır. Sanayi Bakanlığı o zaman Makine Mühendisleri Odasına (MMO’ya) 

“Biz bu araçlara 3. dingil ekleteceğiz, buna yetkili elemanımız, insanımız yok. Siz bunu denetler 

misiniz?” diyor. MMO da araçlara 3. dingil takılma işiyle ilgili insanlara yeterlilik vermeye ve 

yapılan işi denetlemeye başlıyor. Gene benzer bir örnek -ismini karıştırıyor olabilirim- Kayseri'de 

Şakir Zümre fabrikası. Herkes soba fabrikası diye biliyor, ama geçmişte havacılık sanayinde benzeri 

yerlerde yatırımı olan bir firma. Düdüklü tencere yapıyor. O zaman düdüklü tencereyi test edecek 

basınçlı kaplar, deney yok. MMO bunu da yapıyor.  

Biz o zamanlarda EMO olarak -1980 öncesini bilenler; her televizyonun yanına bir tane 

regülatör olduğunu hatırlarlar “kara kutu” şebekemiz 220’den çok düşük olduğu için onların 

kalitesini denetlerdik. Bir de asansör işlerimiz vardı. Bunlar bu şekilde geçmişten bu yana bu alanda 

geçmişi eski olan mesleki denetim, bunların uygulanması ve takibi.  

Ancak bunların en eskisi, hâlâ yaygın olan SMM, büro tescil belgesi gibi çok ayrıntılı 

çalışmalar. Odamızın her sene yayımladığı bir kitap var; en az ücret tarifesi vs. hepsi bunun içinde. 

EMO’da eskiden bilgisayar mühendisleri de olduğu için içlerindeki bazı yönetmeliklerimizde vb. 

yerlerde bilgisayar mühendisleri hizmetlerinin adı geçiyor. Buralardan hareketle biz üyelerimizi 

denetliyoruz.  

TMMOB, 2000 yılından bu yana, 18 yıldır bütün odalarının mesleki denetimle ilgili her türlü 

mevzuatını tamamladı. Bu mevzuat nedir? En az ücret tarifeleri, SMM yönetmeliği vb. bütün bu 

şeyler tüm Odalarımızın var. Tabii bilgisayar mühendisleri sürece sonradan katıldığı için onda öyle 

bir şey yok; ama neticede bu odaların 30-40 yıllık birikimleri üzerinden BMO böyle bir olanağa çok 

kısa bir sürede kavuşur. Dikkat ederseniz bilgisayar mühendisleri bizim En Az Ücret Kitabımızda  

hâlâ duruyor, silmedik. Bu bölümü özellikle aldım ki şu anda bilgisayar mühendisliği hizmetlerini 

görelim [Yansı-2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.11 
 

 

  

Sonra SMM denetimi hikâyesi var. Belgeler bir yıllık olduğu için biz EMO olarak farklı 

uygulama yaptık. SMM belgesi almak isteyen arkadaşları eğitime sokuyoruz. Söylendi ya, insanlar 

haklarını-hukuklarını bilmiyorlar. Biz o insanlara bir noktada serbest mühendisin hayat bilgisini 

veriyoruz. Başına gelen işler nedir? Nelerle karşılaşır? Hatta şu hale geldi ki -yani meslek 

örgütünün rolü açısından- Elektrik-Elektronik Mühendisi diye tuhaf bir unvan çıktı. Unvanlar da 

diplomalara yazıldığından dünyada başka hiçbir yerde olmayan bir sıkıntı var başımızda... EMO, 

transkript inceleyerek sen elektrikçisin, şunu yapabilirsin, sen elektronikçisin yapamazsın gibi 

üstüne vazife olmayan bir işe bulaştı. Elektrik mühendisliği yaygın bir hizmet olduğu için mezun 

olan elektrik-elektronik mühendislerini almaya kalktıklarında biz dönüp onların derslerine 

bakıyoruz. Enerji dönüşümü, yüksek gerilim dersleri almış mı diye bakıyoruz. Çocuklar almayınca 

bazı elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde elektrik mühendisliği bilim dallarında insan 

kalmadığı ortaya çıktı. SMM faaliyetinden dönerek elektrik mühendisliği bölümü Türkiye'de 

canlanmış oldu. Bu da bir mesleki denetim faaliyetinin ikinci bir yan etkisi.  

Bölüm başkanlarıyla oluşturduğumuz komisyonumuz var. Biz her sene 3. ya da 4. sınıfta bölüm 

seçmek isteyen arkadaşlara “SMM nedir? Hangi dersleri alır?” gibi dersler veriyoruz ki bir 

zamanlar tamamlama eğitimi vardı. Tamamlama eğitimleri de yok artık. TMMOB'nin İnternet 

sayfasında da 36 sayfalık “TMMOB ve Mesleki Denetim” diye bir kitap var; şimdiye kadar yaşanan 

her şey bunlarda kapsanıyor. Bilgisayar mühendisi arkadaşlar bu işe başlayacaklarsa yeniden bu işi 

yapıp öğrenmesinler. Yapılmış, edilmiş, yayın haline gelmiş kaynaklarımız var; İnternet sayfasında 

var. Burada yaptığımız bütün işlerin anayasa ve hukuk açısından neler olduğu yazıyor.  

 

 

 

 

 

Yansı-2: EMO En Az Ücret Kitabında Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri 
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Mesleki denetim uygulamalarına biraz değinmekte fayda var. OMDU (Ortak Mesleki Denetim 

Uygulaması) dediğimiz uygulamayla başladı bu iş. Ortak mesleki denetim uygulaması dediğimiz 

74'lü yıllarda başlıyor; yani 36+17=53 senelik bir geçmişten bahsediyoruz. İnşaat, Makine, Elektrik 

ve Mimarlar Odasının proje onayıyla başlayan bir şey OMDU Yönetmeliğimiz. İlk defa bir 

uygulama yönetmeliği çıkardık. Asgari ücret ve çizim standartları oluşturduk. “Serbest Müşavirlik 

Mühendislik Mimarlık” diye başka bir mevzuat oluşturduk. Tarihler dikkatinizi çekiyor mu bilmem; 

son derece eski tarihler [Yansı-3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesleki denetimle ilgili bu bölümde de Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın bizimle ilgili 

kararları var [Yansı-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11]. Anayasanın 135. Maddesi bizi tarif ettiği için bu 

maddeye dayanarak meslek alanlarımızı yönetiyoruz, gözlemliyoruz ve ilgili şeyleri yapıyoruz. 

Bunlar Türkiye'de geçerli bir şey mi? Anayasa Mahkemesinin kendi içtihat kararlarını kabul 

etmemesi, OHAL'le ilgili KHK incelemelerinden bana ne demesinden, verdiği kararların peşine 

düşüp de mahkemeler tarafından maskara edilmesine kadar... Artık bir Anayasa Mahkemesi yok 

ama  arkamızda hukuki bir zemin var. Bugün Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ve mahkemeler çok 

perişan durumda. Tamamen siyasetin oyuncağı haline gelmiş; ama idari mahkemeler ve Danıştay 

hâlâ gerçekten hâkimlik mesleğini yapar pozisyonda. En son EMO olarak yaptığımız uygulamaların 

Danıştay nezdinde 8. Dairenin bütün kararlarını aldığımız bir uygulama var; ama Türkiye'de hukuki 

bir şey geçerli olmadığı için buna ne kadar güvenilir bilmiyorum. Şunun altını çizmekte fayda var. 

Bizim mesleki denetim, mesleklerin belirlenmesi ve bunlarla ilgili üyelere yönelik yaptığımız 

uygulamalar konusunda arkamızda 30-40 yıllık hukuki bir dayanak var, bunu bilmemizde fayda var. 

Yolumuz uzun ve yol yokuş, yağmur var ve rüzgar karşıdan esiyor. Meslek, meslektaş ve ülke 

sorunlarından hareketle çözemeyeceğimiz sorun yok. Tüm camianıza kolaylıklar diliyorum. 

 

 

 

 

Yansı-3: TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi-Alıntı 
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Yansı-4: Mesleki Denetim Düzenlemelerine İlişkin Danıştay Kararları - 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yansı-5: Mesleki Denetim Düzenlemelerine İlişkin Danıştay Kararları - 2.5 

MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET UYGULAMALARI HUKUKA
UYGUN BULUNDU

Danıştay 8. Dairesi`nce verilen 8 ayrı kararda TMMOB ve EMO`nun
mesleki denetim ve en az ücret ile ilgili düzenlemelerin
değerlendirildiği kaydedilen mektupta, EMO`nun mesleki denetim
uygulaması ile mesleki hizmetlerin karşılığı olan en az ücret
belirlenmesinin hukuka uygunluğunun bir kez daha kapsamlı olarak
teyit edildiği açıklandı. Mektupta şöyle denildi:

"Ayrıca Odamız üyelerinin mesleki denetim yaptırmamaları nedeniyle
almış oldukları Onur Kurulu cezalarının iptali istemiyle açılan davalar
da reddedilmekte, kararlarda EMO`nun mesleki denetimle ilgili
kurallarına uyulması zorunluluğu vurgulanmaktadır. Mesleki denetim
ve en az ücretlerle ilgili kuralların mesleğimizin ve meslektaşlarımızın
yararına sonuçlar doğurduğu gözetildiğinde, tüm meslektaşlarımızın
gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz."
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MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET UYGULAMALARI HUKUKA
UYGUN BULUNDU

Danıştay 8. Dairesi`nin EMO`nun mesleki denetim yapma
yetkisiyle ilgili değerlendirmeleri şu şekildedir:

- Davacı tarafından, Anayasa ve yasalarda meslek birlikleri ve
bağlı odalara, mesleki denetim konusunda verilmiş hiçbir yetki
bulunmadığı öne sürülerek dava konusu düzenlemelerin iptali
talep edilmekte ise de; meslek odalarının yukarıda yer alan
yasal düzenleme uyarınca, mühendislik ve mimarlık mesleği
mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere meslek disiplinini ve
ahlakını korumak için gerekli bir kısım ilkeler belirleyebileceği
açık olmakla, TMMOB ve bağlı odaların mesleki denetim
yapmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
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Yansı-6: Mesleki Denetim Düzenlemelerine İlişkin Danıştay Kararları - 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yansı-7: Mesleki Denetim Düzenlemelerine İlişkin Danıştay Kararları - 4.5 

MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET UYGULAMALARI
HUKUKA UYGUN BULUNDU

Danıştay 8. Dairesi`nin EMO`nun mesleki denetim
yapma yetkisiyle ilgili değerlendirmeleri şu şekildedir:

- Elektrik mühendisi unvan ve yetkisi ile mesleki faaliyette
bulunulurken, mesleki davranış ilkelerine ve meslek etiğine
uygun sürecin işletilmesi, kurumsal işleyişin ve bütünselliğin
sağlanması gerekliliği nedeniyle Elektrik Mühendisleri
Odasının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu
olmasından kaynaklanan mesleki faaliyetin içeriğine ilişkin
olmamak koşulu ile üyeleri üzerinde mesleki denetim görev ve
yetkisinin bulunduğu kuşkusuzdur.
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MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET UYGULAMALARI
HUKUKA UYGUN BULUNDU
Danıştay 8. Dairesi`nin EMO`nun mesleki denetim yapma yetkisiyle ilgili
değerlendirmeleri şu şekildedir:

- Anılan Yönetmelik maddeleri ile getirilen denetimin içerik
denetimi olmayıp, şekli nitelikte bir denetim olduğu
anlaşılmakta olup, iş bu Yönetmelik maddelerinde hukuka
aykırılık bulunmamaktadır.

- Mesleki denetimin tanımı, kapsamı, şekli ile ilgili dava konusu
düzenlemeler ile getirilen denetimin şekli nitelikte bir denetim
olduğu, mesleki faaliyetin özünü zedeleyecek nitelikte
faaliyetin içeriğinin denetlenmesine ilişkin olmadığı
anlaşılmakta olup, Yönetmelik maddelerinde hukuka aykırılık
bulunmamaktadır.
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Yansı-8: Mesleki Denetim Düzenlemelerine İlişkin Danıştay Kararları - 5.5 

 

 

Yansı-9: En Az Ücret Düzenlemelerine İlişkin Danıştay Kararları - 1.3 

EN AZ ÜCRET UYGULAMALARI HUKUKA UYGUN
BULUNDU
Danıştay 8. Dairesi`nin EMO`nun en az ücret belirleme yetkisiyle ilgili değerlendirmeleri
ise şu şekildedir:

- Meslek mensuplarının sundukları hizmet karşılığında alacakları ücret
yönünden asgari standardı belirleyen bir tarifenin düzenlenmesi ve bu
tarifeye uyulmasının denetimi noktasında meslek odalarının yetki sahibi
olduğu da dikkate alındığında, mesleğin belli bir standart ile meslek
onuruna yakışacak asgari bir ücret karşılığı yapılmasını sağlamak amacıyla
asgari ücret belirlenmesi yönünde yetki verilmesine 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.
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MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET UYGULAMALARI
HUKUKA UYGUN BULUNDU
Danıştay 8. Dairesi`nin EMO`nun mesleki denetim yapma yetkisiyle ilgili
değerlendirmeleri şu şekildedir:

- Bu denetimin meslek mensubunun sunduğu hizmetin içeriğinin
denetlenmesi yahut meslek mensubunun yeterliliğinin
denetlenmesi niteliğinde olmaması, meslek mensubunca
bulundurulması gerekli bazı belge ve bilgilerin bulundurulup
bulundurulmadığı, meslek mensubunun Oda üyelik kaydının
bulunup bulunmadığı, kısıtlılığının olup olmadığı, bürosunun
tescilini yaptırıp yaptırmadığı gibi mesleki disiplini sağlamaya
yönelik şekli bir denetim niteliğinde olması gerektiği…

- Bu denetim sırasında odanın hizmetin mevcut mevzuat ve
standartlara uygunluğu yönünden bir denetleme
yapılabileceğinde kuşku bulunmamaktadır.
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Yansı-10: En Az Ücret Düzenlemelerine İlişkin Danıştay Kararları - 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yansı-11: En Az Ücret Düzenlemelerine İlişkin Danıştay Kararları - 3.3 

EN AZ ÜCRET UYGULAMALARI HUKUKA UYGUN
BULUNDU
Danıştay 8. Dairesi`nin EMO`nun en az ücret belirleme yetkisiyle ilgili
değerlendirmeleri ise şu şekildedir:

- TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası`nın üyelerinin hak ve menfaatlerini
korumak, üyeler arasında rekabet yaratılarak mühendislik hizmeti
sunumunda niteliğin düşmesinin önüne geçilmesini sağlamak amacıyla
üyelerinin sunduğu hizmetin karşılığı olan ücretin asgari sınırlarını tespit
edebileceği hususunda kuşku bulunmamaktadır.

- - Meslek odasının asgari ücreti düzenleme ve denetleme yetkisi hizmetin
gereği gibi ifa edilebilmesi ve kamu yararı açısından da bir zorunluluktur.
Ayrıca, asgari ücret belirlenmesi, mühendisler ile hizmet sunduğu kişiler
arasında, asgari ücretin altında olmamak şartıyla, serbestçe ücret
belirlenmesine engel oluşturmamaktadır.
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EN AZ ÜCRET UYGULAMALARI HUKUKA UYGUN
BULUNDU
Danıştay 8. Dairesi`nin EMO`nun en az ücret belirleme yetkisiyle ilgili
değerlendirmeleri ise şu şekildedir:

- Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumakla yükümlü bir kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşu olan Elektrik Mühendisleri Odasınca mühendisler arasında rekabet
yaratılarak hizmet sunumunda niteliğin düşmesinin önüne geçilmesi ve üyelerinin
hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla getirilen en az ücret düzenleme ve
denetleme yetkisi veren dava konusu Yönetmelik hükmünde üst hukuk normlarına
ve kamu yararına aykırılık bulunmamaktadır.
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