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ALINAN KARARLAR 
 

1. TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nun 09.06.2016 tarih ve 10.0/4809 nolu yazısıyla 
sunulan dosya üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 954 

TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nun 09.06.2016 tarih ve 10.0/4809 no’ lu yazısı 
ekinde sunulan ..............’ın 06.06.2016 tarihli şikayet dilekçesiyle özetle; “28.05.2016 Şantiye 
Şefliği dersi devam ederken adını sonradan öğrendiği ..................... – Makina Mühendisi 
kartvizitleri ile dolaşan bir kişinin derse girerek, hiçbir şey sormadan (eğitimin ikinci gününde saat 
14:00 civarı) boş olan bir sandalyeye oturduğunu,  sorulan sorulara cevap verirken dinlemek 
amaçlı eğitime katıldığını belirttiğini ve bu şüpheli davranışları üzerine koridorda kendisiyle 
görüşme yaptığını, bu görüşmede şantiye şefliği belgesi olduğunu ve bu işi yaptığının, şimdi de 
şantiye şefi adaylarıyla tanışmak amaçlı derse girdiğini ifade ettiğini, ...............’nin elinde çok 
sayıda kartvizit bulunması üzerine sorulan sorular sonucunda şantiye şefleri üzerinden para 
kazanmak (aracılık-komisyonculuk vb.)amacıyla Şube’ ye gelmiş olduğunun anlaşıldığını,  istek 
amaçlı kendisinden elindeki kartvizitlerden 6 adet kartvizit alınarak yönetime ileteceğini 
söylediğini, mühendislik mesleği üzerinde rant sağlamak amaçlı uygun olmayan, etik olmayan, 
meslek etiği ile uyuşmayan bu üye davranışının Şube Yönetim Kurulu aracılığı ile ilgili kurullara 
iletilmesinin mesleğin ve meslektaşın korunması açısından uygun olacağını ...” 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; ilgili kişi hakkında yapılan şikayet bildirimde geçen “ İstanbul Şube 
binasında gerçekleştirilen şantiye şefliği eğitimleri sırasında, eğitime katılan Oda üyeleriyle irtibata 
geçerek, üyelerle mimarlık ofisleri arasında aracılık yapmaya çalışmak, bu aracılıktan aynı 
zamanda maddi çıkar da sağlamak”  şeklindeki 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. 

2. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 14.06.2016 tarih ve 252 
no’lu kararıyla iletilen ........ Sicil No’ lu Oda Üyesi .............................’ nun 08.06.2016 tarihli 
dilekçesi ve ekleri üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 955 

Bilindiği üzere Oda Yönetim Kurulumuzun 06.01.2015 tarih ve 2049 sayılı Kararıyla TMMOB 
Disiplin Yönetmeliği uyarınca .............. Sicil No’lu Oda Üyesi ..............................  hakkında 
başlatılan ve yürütülen disiplin soruşturması sonucunda hazırlanan soruşturma dosyasının Oda 
Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmesi sonucunda, yine Oda Yönetim Kurulumuzun 04.06. 2015 
tarih ve 3650 no’ lu kararının (a) bendiyle; “...soruşturulan ................................... hakkında bu 
eylem nedeniyle zaten C. Savcılığı’ na bir suç duyurusunun yapıldığının bildirim sahibince beyan 
edildiği hususları gözetildiğinde, whatsapp yazışmalarında kullandığı  ifadeler yönünden ......... 
............................... hakkında hazırlanan soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’ na sevkine bu 
aşamada yer olmadığına, belirtilen eylemlerle ilgili C. Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu 
beyan eden bildirim sahibince C. Savcılığı’ nca yürütülen soruşturma süreci sonucunda dava 
açılması durumunda, sözkonusu ceza davası sonucunda verilecek kararın Odamıza iletilmesi 
halinde dosyanın Oda Onur Kurulu’ na sevk edilip edilmemesi hususunun yeniden 
değerlendirilmesine..” karar verilmiştir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu’ nun 14.06.2016 tarih ve 252 no’lu kararıyla iletilen ........ Sicil No’ lu Oda Üyesi ....... 
.............’ nun 08.06.2016 tarihli dilekçesi ekinde ise adı geçen Üye’ nin bildirim sahibine karşı  
“Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret” suçunu işlediğini kesin olarak tespit eden T.C 



Bursa 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin 2015/461 E., 2015/947 K. sayılı ve 23.11.2015 tarihli 
kararının sunulduğu anlaşılmaktadır.  ........... Sicil No’lu Oda Üyesi ....................................  
hakkında hazırlanan soruşturma dosyasının Oda Yönetim Kurulumuzun 04.06. 2015 tarih ve 3650 
no’ lu kararının (a) bendi hükmü gereğince Kurulumuzca yeniden değerlendirilmesi neticesinde; 
T.C Bursa 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ nin 2015/461 E., 2015/947 K. sayılı ve 23.11.2015 tarihli 
kararı da gözönünde bulundurularak, Oda ve meslek etiği ile kurallarına aykırı olarak bir diğer 
meslektaşına karşı “Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret” eylemlerinde bulunan ......... 
Sicil No’lu Oda Üyesi ...............................  hakkında hazırlanan disiplin soruşturma dosyasının 
Oda Onur Kurulu’na sevk edilmesine, KARAR VERİLDİ. 

3. .......... Sicil No’lu Oda Üyesi .......... hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca yürütülen 
disiplin soruşturmasına ilişkin olarak soruşturmacı ......... Sicil No’lu Oda Üyesi ...............  
.............’in 01.06.2016 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.   

KARAR NO: 956 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 24.12.2015 tarih ve 
60169443-335.05.02-E.15990 sayılı yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 
19.01.2016 tarih ve 5476 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan ........ Sicil No’lu 
Oda Üyesi ..................’ya ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve 
belgelerin değerlendirilmesi neticesinde ve soruşturmacı görüşü doğrultusunda;  soruşturulan 
Üye’ nin, Yapı Müteahhitlerinin kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında 
Yönetmelik’ in Şantiye Şefliği başlıklı 10’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hükmüne aykırı olarak 5 
adet yapı sınırını aşmak ve aynı anda 5 ayrı yapım işi sayısından ve 30.000 m2 sınırından fazla 
olarak şantiye şefliği üstlenmek eylemleri nedeniyle kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili hakkındaki 
soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 

4. ....... Sicil No’lu Oda Üyesi ........................ hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca 
yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak soruşturmacı ....... Sicil No’lu Oda Üyesi .......... 
................’in 01.06.2016 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.   

KARAR NO: 957 

Oda Yönetim Kurulu’nun 28.03.2016 tarih ve 184 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; ilgili kişi hakkında yapılan bildirimde geçen “ İstanbul Şube 
binasında gerçekleştirilen şantiye şefliği eğitimleri sırasında, eğitime katılan Oda üyeleriyle irtibata 
geçerek, üstelik TMMOB Mühendis Aylık Brüt Asgari Ücretinin altında ücret teklif etmek suretiyle 
üyelerle mimarlık ofisleri arasında aracılık yapmaya çalışmak, bu aracılıktan aynı zamanda maddi 
çıkar da sağlamak” eylemlerinde bulunmak suretiyle, Oda ve meslek etiği ve kurallarına, 
yürürlükteki mevzuata aykırı davranan ........ Sicil No’lu Oda Üyesi .................. hakkında 
hazırlanan disiplin soruşturması dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevk edilmesine, KARAR VERİLDİ. 

5. ........ Sicil No’lu Oda Üyesi ....................... hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca 
yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak soruşturmacı ........ Sicil No’lu Oda Üyesi ........ 
.........’in 01.06.2016 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.   

KARAR NO: 958 

Oda Yönetim Kurulu’nun 10.05.2016 tarih ve 636 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; Odamızca yürütülen asansör periyodik kontrolleri 
kapsamında kontrol görevlisi olarak görevlendirildiği asansörlere gerçeğe aykırı şekilde yeşil etiket 
düzenlemek suretiyle haksız kazanç temin etmek, mühendislik mesleğinin yanında bağlı olduğu 
meslek odasında üstlendiği ve Oda adına yürüttüğü bir kamusal kontrol hizmetinin gerektirdiği 



bilinç ve sorumluluklara aykırı davranan ......... Sicil No’lu Oda Üyesi ................ hakkında 
hazırlanan disiplin soruşturması dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevk edilmesine, KARAR VERİLDİ. 

6. .......... Sicil No’lu Oda Üyesi ........................ hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı ............ Sicil No’lu Oda Üyesi ................................’in 10.06.2016 tarihli 
yazısıyla sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 959 

Oda Yönetim Kurulu’nun 28.03.2016 tarih ve 181 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; 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 ..........................’in 17.06.2016 tarihli 
yazısıyla sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 960 

Oda Yönetim Kurulu’nun 28.03.2016 tarih ve 182 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; 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. 

8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 08.06.2016 tarih ve 19090311-360-
.01.99-E.13669 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 961 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Olur’u gereğince, denetim 
görevini üstlendiği yapıdaki denetim görevini Yapı Denetimi Hakkında Kanun’da ve ilgili 
Yönetmelik’te belirtilen esaslar çerçevesinde yürütmediği gerekçesiyle idari para cezası uygulanan 
SELÇUK YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi olan ........... Sicil No’lu Oda 
Üyesi ............................... hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem yürütülmesi 
istendiği bildirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 08.06.2016 tarih 
ve 19090311-360-.01.99-E.13669 sayılı yazısına istinaden; ilgili Oda Üyesi hakkında TMMOB 
Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak ....... 
Sicil No’lu Oda Üyesi ......................’ün atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

 



9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 08.06.2016 tarih ve 19090311-360-
.01.99-E.13669 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 962 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Olur’u gereğince, denetim 
görevini üstlendiği yapıdaki denetim görevini Yapı Denetimi Hakkında Kanun’da ve ilgili 
Yönetmelik’te belirtilen esaslar çerçevesinde yürütmediği gerekçesiyle idari para cezası uygulanan 
SELÇUK YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi olan .............. Sicil No’lu Oda 
Üyesi ................. hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem yürütülmesi istendiği 
bildirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 08.06.2016 tarih ve 
19090311-360-.01.99-E.13669 sayılı yazısına istinaden; ilgili Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak .......... Sicil 
No’lu Oda Üyesi .......................’ün atanmasına, KARAR VERİLDİ. 
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