
27.05.2014 

ALINAN KARARLAR 

1. TMMOB MMO Adana Şubesi Yönetim Kurulu’nun 20.05.2014 tarih ve 80 no’lu kararı üzerine 
görüşüldü. 

KARAR NO: 125 

TMMOB MMO Adana Şubesi Yönetim Kurulu’nun 20.05.2014 tarih ve 80 no’lu kararıyla özetle; 

“Oda Yönetim Kurulumuzun 25.04.2014 tarih ve 4862 sayılı kararıyla mesleki denetim 

yükümlülüğüne aykırı davranış nedeniyle adlarına düzenlenen 11011 No’ lu  SMM Büro Tescil 

Belgesi 1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınmış olan  ALO ÇUKUROVA DOĞALGAZ İNŞAAT SANAYİ VE 

TİC. LTD. ŞTİ. firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi 

……………………’ nin  mesleki denetim yükümlülüğü konusundaki ortaya atılan yanlış ve yanıltıcı 

bilgilerden dolayı hataya düştükleri ve o süreçte sehven bu yükümlülüğe aykırı davrandıkları 

yönünde beyanda bulundukları ve bu beyanlarında samimi olduklarını doğrulayacak şekilde 

projelerini mesleki denetime sundukları...” belirtilerek, adı geçen firma ve yetkili SMM’ i adına 

düzenlenen SMM Büro Tescil Belgesinin geçersizliğine ilişkin yaptırımın durdurulması 

önerilmektedir.   

Şube önerisi doğrultusunda;  

a) Oda Yönetim Kurulumuzun 25.04.2014 tarih ve 4862 sayılı kararıyla verilen ALO ÇUKUROVA 

DOĞALGAZ İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan ……  

Sicil No’lu Oda Üyesi ……………..….…. adına düzenlenen 11011 no’ lu Büro Tescil Belgesinin 1 (bir) 

ay süreyle geçersiz kılınmasına ilişkin yaptırımın durdurulmasına, 

b) Oda Yönetim Kurulumuzun 25.04.2014 tarih ve 4862 sayılı kararıyla verilen ALO ÇUKUROVA 
DOĞALGAZ İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan …….  
Sicil No’lu Oda Üyesi ………..……..…. adına düzenlenen 11011 no’ lu Büro Tescil Belgesinin 1 (bir) ay 
süreyle geçersiz kılınması yaptırımının durdurulduğu hususunun, sözkonusu yaptırımın bildirildiği 
ilgili kurumlara ve ilgililerine ivedilikle bildirilmesi hususunda Odamız Adana Şubesi Yönetim 
Kurulu’ na görev ve yetki verilmesine, KARAR VERİLDİ.  
 
2. TMMOB MMO Adana Şubesi Yönetim Kurulu’nun 20.05.2014 tarih ve 81 no’lu kararı üzerine 

görüşüldü. 

KARAR NO: 126 

TMMOB MMO Adana Şubesi Yönetim Kurulu’nun 20.05.2014 tarih ve 81 no’lu kararıyla özetle; 
“Oda Yönetim Kurulumuzun 25.04.2014 tarih ve 4863 sayılı kararıyla mesleki denetim 
yükümlülüğüne aykırı davranış nedeniyle adlarına düzenlenen 11428 No’ lu  SMM Büro Tescil 
Belgesi 1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınmış olan AKDENİZ ISI SOĞUTMA DOĞ.MÜH.TAAH.TİC.-
FATMA DURUEL firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan …….  Sicil No’lu Oda Üyesi 
…………………….’ın mesleki denetim yükümlülüğü konusundaki ortaya atılan yanlış ve yanıltıcı 
bilgilerden dolayı hataya düştükleri ve o süreçte sehven bu yükümlülüğe aykırı davrandıkları 
yönünde beyanda bulundukları ve bu beyanlarında samimi olduklarını doğrulayacak şekilde 
projelerini mesleki denetime sundukları...” belirtilerek, adı geçen firma ve yetkili SMM’ i adına 
düzenlenen SMM Büro Tescil Belgesinin geçersizliğine ilişkin yaptırımın durdurulması 
önerilmektedir. 

 



 

Şube önerisi doğrultusunda;  

a) Oda Yönetim Kurulumuzun 25.04.2014 tarih ve 4863 sayılı kararıyla verilen AKDENİZ ISI 

SOĞUTMA DOĞ.MÜH.TAAH.TİC.-FATMA DURUEL firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan 

……….  Sicil No’lu Oda Üyesi …………..………. adına düzenlenen 11428 no’ lu Büro Tescil Belgesinin 1 

(bir) ay süreyle geçersiz kılınmasına ilişkin  yaptırımın durdurulmasına, 

b) Oda Yönetim Kurulumuzun 25.04.2014 tarih ve 4863 sayılı kararıyla verilen AKDENİZ ISI 
SOĞUTMA DOĞ.MÜH.TAAH.TİC.-FATMA DURUEL firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan 
……….  Sicil No’lu Oda Üyesi …………………..…. adına düzenlenen 11428 no’ lu Büro Tescil Belgesinin 
1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınması yaptırımının durdurulduğu hususunun, sözkonusu yaptırımın 
bildirildiği ilgili kurumlara ve ilgililerine ivedilikle bildirilmesi hususunda Odamız Adana Şubesi 
Yönetim Kurulu’ na görev ve yetki verilmesine, KARAR VERİLDİ. 
 
3. ……….  Sicil No’lu Oda Üyesi ……………….…. hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca 
yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak soruşturmacı …….  Sicil No’lu Oda Üyesi 
………….…….’ un 22.05.2014 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.   

KARAR NO: 127 

Oda Yönetim Kurulu’nun 25.04.2014 tarih ve 4862 sayılı Kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği 
uyarınca hakkında disiplin soruşturması başlatılan ……….  Sicil No’lu Oda Üyesi …………..…….’ ye 
ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgeler Kurulumuzca 
değerlendirilmiştir. Soruşturmacının dosya içeriğinde mevcut 21.05.2014 tarihli görüşünde özetle; 
“...11011 Büro Tescil No’lu ALO ÇUKUROVA DOĞALGAZ İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.’ nin yetkili 
SMM’ i olan ……….  Sicil No’lu Oda Üyesi ……………….…….’ nin  mesleki denetim yükümlülüğü 
konusundaki ortaya atılan yanlış ve yanıltıcı bilgilerden dolayı hataya düştüğünü  ve o süreçte 
sehven bu yükümlülüğe aykırı davrandığını, bundan sonra mesleki denetim yükümlülüğüne uygun 
davranacağını sözlü olarak beyan ettiği, Oda kayıtlarının incelenmesinden de beyanında  samimi 
olduğunu doğrular şekilde projelerini mesleki denetime sunduğunun anlaşıldığı, samimi beyanları 
ve mesleki denetim yükümlülüğüne uymak konusunda sergilediği olumlu tutum nazara alınarak 
hakkında hazırlanan soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’ na sevkine yer olmadığı yönünde 
kanaate varıldığı...”  belirtilmektedir. Konuyla ilgili Kurulumuzca yapılan değerlendirme 
neticesinde ve 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 bulunduğu halde ürettiği projeleri mesleki 
denetime sunmadığı gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlatılan ……….  Sicil No’lu Oda 
Üyesi …………………….’  nin, samimi beyan ve ikrarları ile hakkında açılan soruşturmaya esas teşkil 
eden projelerini mesleki denetimden geçirmiş olması hususları nazara alınarak, ilgili hakkında 
hazırlanan soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine yer olmadığına, KARAR VERİLDİ. 

 
4. ……….  Sicil No’lu Oda Üyesi ………………..….  hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca 
yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak soruşturmacı ……….  Sicil No’lu Oda Üyesi 
………………….’ un 22.05.2014 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.   

KARAR NO: 128 

Oda Yönetim Kurulu’nun 25.04.2014 tarih ve 4863 sayılı Kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği 
uyarınca hakkında disiplin soruşturması başlatılan ……  Sicil No’lu Oda Üyesi ………….….’ a ilişkin 
hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgeler Kurulumuzca değerlendirilmiştir. 
Soruşturmacının dosya içeriğinde mevcut 21.05.2014 tarihli görüşünde özetle; “...11428 Büro 
Tescil No’lu AKDENİZ ISI SOĞUTMA DOĞ.MÜH.TAAH.TİC.-FATMA DURUEL firması ve sözkonusu 
firmanın yetkili SMM’i olan ……….  Sicil No’lu Oda Üyesi ………………..….’ın   mesleki denetim 



yükümlülüğü konusundaki ortaya atılan yanlış ve yanıltıcı bilgilerden dolayı hataya düştüğünü  ve 
o süreçte sehven bu yükümlülüğe aykırı davrandığını, bundan sonra mesleki denetim 
yükümlülüğüne uygun davranacağını sözlü olarak beyan ettiği, Oda kayıtlarının incelenmesinden 
de beyanında  samimi olduğunu doğrular şekilde projelerini mesleki denetime sunduğunun 
anlaşıldığı, samimi beyanları ve mesleki denetim yükümlülüğüne uymak konusunda sergilediği 
olumlu tutum nazara alınarak hakkında hazırlanan soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’ na 
sevkine yer olmadığı yönünde kanaate varıldığı...”  belirtilmektedir. Konuyla ilgili Kurulumuzca 
yapılan değerlendirme neticesinde ve 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 bulunduğu halde ürettiği 
projeleri mesleki denetime sunmadığı gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlatılan ……….  
Sicil No’lu Oda Üyesi ………….……….’ ın, samimi beyan ve ikrarları ile hakkında açılan soruşturmaya 
esas teşkil eden projelerini mesleki denetimden geçirmiş olması hususları nazara alınarak, ilgili 
hakkında hazırlanan soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine yer olmadığına, KARAR 
VERİLDİ. 
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