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ALINAN KARARLAR 
 

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 23.02.2016 tarih ve 45 
no’lu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 180 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 23.02.2016 tarih ve 45 
no’lu kararıyla özetle; “ TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği 
kapsamında tescilli olan ve aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine 
sunma yükümlülükleri bulunan 5140 Büro Tescil No’lu KAPTAN ISI MÜHENDİSLİK İNŞAAT MAK. 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan ……….. Sicil No’lu Oda 
Üyesi ………………………………..’ın Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri projeleri Oda 
mesleki denetimden geçirmediklerinin tespit edilmesi üzerine anılan Yönetmelikte öngörülen 
yükümlülüklere aykırı davrandıkları gerekçesiyle Oda Yönetim Kurulu’nun 06.05.2014 tarih ve 31 
no’lu kararıyla daha önce de TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim 
Yönetmeliğinin 13. maddesi ve  12. Maddesinin (c) bendi hükümleri uyarınca adlarına düzenlenen 
SMM Büro Tescil Belgesinin 20.05.2014-20.06.2014 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz 
kılınmasına karar verildiği, ancak anılan firma ve yetkili SMM’ inin anılan yükümlülüklere aykırı 
davranarak ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimden geçirmemeye devam ettiğinin tespit 
edilmesi üzerine TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 14 
Ocak 2016 tarihli ve 640 no’ lu kararıyla yine aynı Yönetmelik uyarınca adı geçen firma ve yetkili 
SMM’i hakkında SMM soruşturması başlatıldığı” belirtilerek, sözkonusu soruşturma sonucunda  
hazırlanan soruşturma dosyası TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim 
Yönetmeliği’ nin 13. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Oda Yönetim Kurulumuza sunulmuştur.  
 
Sözkonusu dosyada mevcut tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuzca incelenmesi ve değerlendirilmesi 
sonucunda; Ankara 12. İdare Mahkemesi’ nin 2014/1097 E., 2015/592 K. sayılı ve 30.04.2015 
tarihli kararıyla, TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği hükümleri 
uyarınca aynı gerekçelerle yürütülen SMM soruşturması sonucunda  adı geçen SMM Bürosu ve 
yetkili SMM’ i adına düzenlenen SMM Büro Tescil Belgesinin 20.05.2014-20.06.2014 tarihleri 
arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınmasına ilişkin daha önce verilen  Oda Yönetim Kurulu’nun 
06.05.2014 tarih ve 31 no’lu kararının iptaline karar verilmiş olup, sözkonusu iptal kararının 
bozulması istemiyle Odamızca yapılan itiraz incelemesi de halen devam etmekte olduğundan, 
konuyla ilgili yürütülecek işlemlerin değerlendirilmesi için sözkonusu yargı sürecinin sonucunun 
beklenmesine, KARAR VERİLDİ.   

2. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 23.02.2016 tarih ve 46 
no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 181 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan 4270 Büro Tescil No’lu YUSUF YILDIRIM - ERSA MÜHENDİSLİK MAKİNA DOĞ.SAN.TİC. 
firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ………………………..’ın 
Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimden 
geçirmediklerinin tespit edilmesi üzerine anılan Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklere aykırı 
davrandıkları gerekçesiyle adı geçen firma ve yetkili SMM’i hakkında TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 14.01.2016 tarih ve 642 no’lu kararıyla 
başlatılan SMM soruşturması sonucunda hazırlanan soruşturma dosyası yine TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 23.02.2016 tarih ve 46 nolu kararıyla 



TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ nin 13. maddesinin (c) bendi 
hükmü uyarınca Oda Yönetim Kurulumuza sunulmuştur. Sözkonusu dosyada mevcut tüm bilgi ve 
belgelerin Kurulumuzca incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;    

 
a)  TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan 

ve aynı Yönetmelik uyarınca ürettiği projeleri Oda mesleki denetimine sunma yükümlülüğü 
bulunan ancak Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettiği projeleri TMMOB MMO SMM 
Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ ne aykırı olarak Oda mesleki denetiminden 
geçirmeksizin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde işlem süreçlerine sunduğu ve dolayısıyla 
Oda mevzuatına aykırı olarak Serbest Mühendislik Müşavirlik hizmeti yürütmek suretiyle 
üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu tespit edilen 4270 Büro Tescil No’lu YUSUF 
YILDIRIM - ERSA MÜHENDİSLİK MAKİNA DOĞ.SAN.TİC. firması ve yetkili SMM’i ….. Sicil 
No’lu Oda Üyesi ……………………… adına düzenlenen Büro Tescil Belgesinin TMMOB MMO 
SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 13.maddesi ve 12. maddesinin (c) 
bendi hükümleri uyarınca 25.04.2016-25.05.2016 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle 
geçersiz kılınmasına, durumun ilgililere ve ilgili kurumlara bildirilmesi için TMMOB MMO 
Eskişehir Şube Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesine, 

 
b) TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan 

ve aynı Yönetmelik uyarınca ürettiği projeleri Oda mesleki denetimine sunma yükümlülüğü 
bulunan ancak Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettiği projeleri TMMOB MMO SMM 
Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ ne aykırı olarak Oda mesleki denetiminden 
geçirmeksizin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde işlem süreçlerine sunduğu ve dolayısıyla 
Oda mevzuatına aykırı olarak Serbest Mühendislik Müşavirlik hizmeti yürütmek suretiyle 
üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu tespit edilen 4270 Büro Tescil No’lu YUSUF 
YILDIRIM - ERSA MÜHENDİSLİK MAKİNA DOĞ.SAN.TİC. firmasının yetkili SMM’i olan ………… 
Sicil No’lu Oda Üyesi ……………….. hakkında Oda mevzuatına aykırı şekilde Serbest 
Mühendislik Müşavirlik hizmeti yürütmek suretiyle üyeler arasında haksız rekabete neden 
olduğu gerekçeleriyle TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 16/b-2 maddesi uyarınca disiplin 
soruşturması başlatılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere ………. Sicil No’lu Oda Üyesi 
…………………….’in soruşturmacı olarak atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

3. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 23.02.2016 tarih ve 47 
no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 182 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan 14329 Büro Tescil No’lu EMRE DİNÇ VE OSMAN YILMAZ ADİ ORTAKLIĞI firması ve 
sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ………………………’ın Mekanik 
Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimden geçirmediklerinin 
tespit edilmesi üzerine anılan Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklere aykırı davrandıkları 
gerekçesiyle adı geçen firma ve yetkili SMM’i hakkında TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 14.01.2016 tarih ve 643 no’lu kararıyla başlatılan SMM 
soruşturması sonucunda hazırlanan soruşturma dosyası yine TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 23.02.2016 tarih ve 47 nolu kararıyla TMMOB MMO SMM 
Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ nin 13. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Oda 
Yönetim Kurulumuza sunulmuştur. Sözkonusu dosyada mevcut tüm bilgi ve belgelerin 
Kurulumuzca incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;    

 

 

 

 



a)  TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan 
ve aynı Yönetmelik uyarınca ürettiği projeleri Oda mesleki denetimine sunma yükümlülüğü 
bulunan ancak Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettiği projeleri TMMOB MMO SMM 
Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ ne aykırı olarak Oda mesleki denetiminden 
geçirmeksizin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde işlem süreçlerine sunduğu ve dolayısıyla 
Oda mevzuatına aykırı olarak Serbest Mühendislik Müşavirlik hizmeti yürütmek suretiyle 
üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu tespit edilen 14329 Büro Tescil No’lu EMRE 
DİNÇ VE OSMAN YILMAZ ADİ ORTAKLIĞI firması ve yetkili SMM’i ………. Sicil No’lu Oda Üyesi 
……………………. adına düzenlenen Büro Tescil Belgesinin TMMOB MMO SMM Büroları Tescil 
ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 13.maddesi ve 12. maddesinin (c) bendi hükümleri 
uyarınca 25.04.2016-25.05.2016 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınmasına, 
durumun ilgililere ve ilgili kurumlara bildirilmesi için TMMOB MMO Eskişehir Şube Yönetim 
Kuruluna görev ve yetki verilmesine, 

 
b) TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan 

ve aynı Yönetmelik uyarınca ürettiği projeleri Oda mesleki denetimine sunma yükümlülüğü 
bulunan ancak Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettiği projeleri TMMOB MMO SMM 
Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ ne aykırı olarak Oda mesleki denetiminden 
geçirmeksizin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde işlem süreçlerine sunduğu ve dolayısıyla 
Oda mevzuatına aykırı olarak Serbest Mühendislik Müşavirlik hizmeti yürütmek suretiyle 
üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu tespit edilen 14329 Büro Tescil No’lu EMRE 
DİNÇ VE OSMAN YILMAZ ADİ ORTAKLIĞI firmasının yetkili SMM’i olan….. Sicil No’lu Oda 
Üyesi ………………… hakkında Oda mevzuatına aykırı şekilde Serbest Mühendislik Müşavirlik 
hizmeti yürütmek suretiyle üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu gerekçeleriyle 
TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 16/b-2 maddesi uyarınca disiplin soruşturması 
başlatılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere ………. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. 
…………’in soruşturmacı olarak atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

4. TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nun 08.02.2016 tarih ve 10.0/1148 nolu yazısıyla 
sunulan dosya üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 183 

TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nun 08.02.2016 tarih ve 10.0/1148 nolu yazısıyla 
sunulan dosya içeriğinde mevcut ………………………..’in 02.02.2016 tarihli şikayet dilekçesinde  
özetle; “1975 yılında İDMMA(YTÜ)ni bitirerek Elektrik mühendisi olduğunu, kırk yılı aşkın 
tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine SMM olarak hizmet vermekte olduğunu, Mersin Üniversitesinden 
yeni mezun ve Oda’ nın …… Sicil No’ lu üyesi makina mühendisi …………………………..’ la kendisinin 
ısrarlı talepleri üzerine Elektrik Projeleri çizimi ve takibi konusunda şartlarını ortaya koyarak 
mutabık kaldığını, ancak şartların hiç biri yerine getirilmediği halde 20 Ocak 2016 Salı günü saat 
18.32 de şahsına ait olan ……………………. no’ lu telefonunu arayarak “senin sıkarım kafana, bak 
adam ol-benim canımı sıkarsan bak seni tek kurşunla götürürüm, yaşına başına da bakmam” türü 
ölümle tehditte bulunduğunu ve sözkonusu bu tehdit olayının 26 Ocak 2016 Salı günü 
Gaziosmanpaşa / Cumhuriyet Savcılığına 2016/2530 numara intikal ettirildiğini ve olayın hukuksal 
boyutunun avukatı tarafından takip edildiğini” belirterek,  konuyla ilgili olarak aynı zamanda adı 
geçen Üye hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yürütülmesi 
istenmektedir. Mevcut bilgi ve belgelerin Kurulumuzca değerlendirilmesi ve Şube önerisi 
doğrultusunda; şikayet dilekçesinde geçen iddiaların araştırılmak üzere ……… Sicil No’ lu Oda 
Üyesi ………………. hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği’ nin 16/b-2 maddesi uyarınca disiplin 
soruşturması başlatılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………… 
…………..’in soruşturmacı olarak atanmasına, KARAR VERİLDİ. 
 
 
 



 

5. TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nun 02.03.2016 tarih ve 10.0/1837 nolu yazısıyla 
sunulan dosya üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 184 

TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nun 02.03.2016 tarih ve 10.0/1837 nolu yazısıyla 
sunulan dosya içeriğinde mevcut …………………’ın 29.02.2016 tarih şikayet dilekçesiyle özetle; 
“29.02.2016 Pazar günü Şube’ de eğitmen olarak görev yaptığı sırada ………………… isimli Oda 
Üyesinin Şantiye Şefliği eğitimine katılan üyelerle irtibata geçerek mimarlık ofisleri ile irtibatı 
olduğunu belirterek aracılık yapmaya çalıştığını gördüğünü, kendisine daha önce eğitim verdiği için 
arasında geçen diyalogda bunu kendisinin de itiraf ettiğini, bu aracılığın maddi çıkar elde etme 
amacı olduğunu ısrarlı sorularının üzerine ayrıca söylemek durumunda kaldığını, TMMOB 
Mühendis Asgari Ücreti aylık brüt 3.300 TL. olarak belirlenmiş iken bu kişinin yıllık 1.500 TL’ ye 
şantiye şefi aramasından mimarlık ofislerinden daha fazla miktarda para aldığının anlaşıldığını,  bu 
kapsamda eğitime katılan meslektaşlara bu olumsuz örnek üzerinden sohbet gerçekleştirdiğini, 
ayrıca sözkonusu kursa katılan üyelerden birisinin de Şube binasının giriş katında başka bir kişinin 
de kendilerine yönelik yılda 5.000-TL teklif ettiğini belirttiğini, Şube binası içerisinde eğitimlerin 
devam ettiği sürede TMMOB ilkelerine aykırı düşecek şekilde ve meslektaşlar üzerinde maddi 
menfaat (rant) elde etmeye çalışan bu kişilerin engellenmesinin gerektiğini, eğitmen olarak 
derslerde anlattıklarının tam tersi olan bir durumun, bu aracı kişiler tarafından aynı binada ve aynı 
gün içinde meslektaşlara yaşatıldığını, kendisinden adı soyadı ve iletişim bilgileri aldığı ve 
yaptığının yanlış olduğunu ifade ettiği Şube Üyesi …………………….. ile ilgili inceleme başlatılmasını 
ve iddia ve tespitlerin doğrulanması halinde Onur Kurulu sürecinin işletilmesi gerektiğini ...” 
belirterek, konuyla ilgili olarak adı geçen Üye hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri 
uyarınca işlem yürütülmesi istenmektedir. Mevcut bilgi ve belgelerin Kurulumuzca 
değerlendirilmesi ve Şube önerisi doğrultusunda; şikayet dilekçesinde geçen iddiaların araştırılmak 
üzere ……... Sicil No’ lu Oda Üyesi ………………………………… hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği’ 
nin 16/b-2 maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere 
……… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………………’in soruşturmacı olarak atanmasına, KARAR 
VERİLDİ. 

6. …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………………..’nün 17.02.2016 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü 

KARAR NO: 185 

Oda Yönetim Kurulu’nun 15.12.2015 tarih ve 5092 sayılı Kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği 
uyarınca hakkında disiplin soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………..’e 
ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi ile 
soruşturmacı görüşü doğrultusunda; TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim 
Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve aynı Yönetmelik uyarınca ürettiği projeleri Oda mesleki 
denetimine sunma yükümlülüğü bulunan ancak Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettiği 
projeleri TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ ne aykırı olarak Oda 
mesleki denetiminden geçirmeksizin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde işlem süreçlerine sunduğu 
ve dolayısıyla Oda mevzuatına aykırı olarak Serbest Mühendislik Müşavirlik hizmeti yürütmek 
suretiyle üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu tespit edilen ….. Sicil No’lu Oda Üyesi 
…………………………… hakkında hazırlanan disiplin soruşturması dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevk 
edilmesine, KARAR VERİLDİ. 
 
 
 
 



 

7. …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………….. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …………… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………….’nün 26.02.2016 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 186 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 07.04.2015 tarih ve 58483233-020-9552 sayılı Oluru gereğince 
15.04.2015 tarih ve 19090311-360-10497 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 28.04.2015 tarih ve 3302 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması 
başlatılan …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………….’a ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki 
mevcut tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde ve soruşturmacı görüşü 
doğrultusunda; ilgili Üye’nin yapı denetim görevini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle 
ilgili hakkındaki soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 

8. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı ………. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’nün 26.02.2016 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 187 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 07.04.2015 tarih ve 58483233-020-9553 sayılı Oluru gereğince 
15.04.2015 tarih ve 19090311-360-10498 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 28.04.2015 tarih ve 3304 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması 
başlatılan …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………’a ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki 
mevcut tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde ve soruşturmacı görüşü 
doğrultusunda; ilgili Üye’nin yapı denetim görevini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle 
ilgili hakkındaki soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 

9. ……… Sicil No’lu Oda Üyesi ………………….… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………………..’nün 01.03.2016 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü 

KARAR NO: 188 

Oda Yönetim Kurulu’nun 15.12.2015 tarih ve 5093 sayılı Kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği 
uyarınca hakkında disiplin soruşturması başlatılan …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’e 
ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi ile 
soruşturmacı görüşü doğrultusunda; TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim 
Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve aynı Yönetmelik uyarınca ürettiği projeleri Oda mesleki 
denetimine sunma yükümlülüğü bulunan ancak Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettiği 
projeleri TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ ne aykırı olarak Oda 
mesleki denetiminden geçirmeksizin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde işlem süreçlerine sunduğu 
ve dolayısıyla Oda mevzuatına aykırı olarak Serbest Mühendislik Müşavirlik hizmeti yürütmek 
suretiyle üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu tespit edilen ….. Sicil No’lu Oda Üyesi 
……………………….. hakkında hazırlanan disiplin soruşturması dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevk 
edilmesine, KARAR VERİLDİ. 
 
 
 
 
 



10. …… Sicil No’lu Oda Üyesi ………………………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………………’in 10.03.2016 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü 

KARAR NO: 189 

Oda Yönetim Kurulu’nun 19.01.2016 tarih ve 5450 sayılı Kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği 
uyarınca hakkında disiplin soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. 
………..’a ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuzca 
değerlendirilmesi sonucunda; 09.03.2016 tarihli soruşturmacı görüşünde her ne kadar 
soruşturmaya konu projelerin Oda mesleki denetiminden geçirilmiş olması ve SMM Büro Tescil 
Belgesinin 2016 yılı yenileme işleminin de yaptırılmış olması nedeniyle soruşturulan Üye hakkında 
soruşturmaya yer olmadığı yönünde görüş bildirilmiş ise de mesleki denetim yükümlülüğü yerine 
getirilmeksizin projelerin işlem süreçlerine sunulduğu açık olup, eylem tarihi itibariyle 
soruşturmaya konu eylem gerçekleştirilmiş durumda olduğundan, konuyla ilgili işlem süreçleri 
geçirildikten sonra projelerin mesleki denetime sunulmuş olması disiplin 
soruşturması/kovuşturması süreçlerinde ancak iyi hal ve takdir-i indirim sebebi teşkil edebilecek 
bir durum olup, disiplin uygulamalarının ortadan kaldırılmasına sebep teşkil edemeyeceğinden ve 
ayrıca aynı konudaki disiplin uygulamalarının istikrarı bakımından, soruşturmacının bu görüşüne 
itibar etmek mümkün olmamıştır.  Açıklanan nedenlerle; TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve 
Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve aynı Yönetmelik uyarınca ürettiği 
projeleri Oda mesleki denetimine sunma yükümlülüğü bulunan ancak Mekanik Tesisat Hizmetleri 
kapsamında ürettiği projeleri TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ 
ne aykırı olarak Oda mesleki denetiminden geçirmeksizin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde işlem 
süreçlerine sunduğu ve dolayısıyla Oda mevzuatına aykırı olarak Serbest Mühendislik Müşavirlik 
hizmeti yürütmek suretiyle üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu tespit edilen …..Sicil 
No’lu Oda Üyesi …………………………………. hakkında hazırlanan disiplin soruşturması dosyasının Oda 
Onur Kurulu’na sevk edilmesine, KARAR VERİLDİ. 

11. ……. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………….. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………’in 10.03.2016 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü 

KARAR NO: 190 

Oda Yönetim Kurulu’nun 19.01.2016 tarih ve 5452 sayılı Kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği 
uyarınca hakkında disiplin soruşturması başlatılan ……. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’a 
ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi ile 
soruşturmacı görüşü doğrultusunda; soruşturulan Üye’ nin halen Sancaktepe Belediyesinde 
çalıştığı tespit edilmesi ve dolayısıyla Sancaktepe Belediyesi ve İstanbul Valiliği adına yaptığı 
projeler ile ilgili sorunun olmaması nedeniyle, ilgili hakkında hazırlanan soruşturma dosyasının Oda 
Onur Kurulu’na sevkine yer olmadığına, KARAR VERİLDİ. 
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