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ALINAN KARARLAR 
 

1. Oda Onur Kurulu’nun 1737 toplantı no’ lu, 2017/371 dosya no’ lu ve 10.03.2018 tarihli kararı 
üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 855 

………… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………  tarafından yapılan bildirim üzerine Oda Yönetim 
Kurulu’nun 29.03.2017 tarih ve 3742 nolu kararıyla başlatılan disiplin soruşturması ve 
kovuşturması sonucunda Oda Onur Kurulu’nun 1737 toplantı no’ lu, 2017/371 dosya no’ lu ve 
10.03.2018 tarihli kararıyla; suç ve cezaların şahsiliği ilkesi, evrensel ve anayasal savunma hakkı 
gereğince ve TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 17. maddesinde öngörülen usul ve esaslar 
çerçevesinde, hakkında soruşturma yürütülen kişilerin her biri hakkında ayrı ayrı suç 
vasıflandırması yapılmaksızın, yine bu vasıflandırmalara göre ilgililerin ayrı ayrı yazılı savunmaları 
alınmaksızın hazırlanan soruşturma dosyasının TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 17. maddesinde 
öngörülen usul ve esaslara uygun olmadığı, dosyanın bu haliyle herhangi bir kanaat oluşturarak 
hüküm ihdas etmeye elverişli olmadığı gerekçesiyle dosyanın esasına girilmeksizin Oda Yönetim 
Kuruluna iadesi yönünde karar verilmiştir.  

Oda Onur Kurulunun sözkonusu kararının Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde; her ne 
kadar Oda Onur Kurulunca, soruşturma dosyasının TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 17. 
maddesinde öngörülen usul ve esaslara uygun olmadığı, dosyanın bu haliyle herhangi bir kanaat 
oluşturarak hüküm ihdas etmeye elverişli olmadığı gerekçesiyle esasına girilmeksizin Oda Yönetim 
Kuruluna iadesi yönünde karar verilmiş ise de, TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 19. maddesine 
göre Oda Onur Kurullarının, hiç soruşturma süreci yürütülmemiş şikayet ve istemler konusunda 
dahi konuyla ilgili soruşturmayı bizzat tamamlama yetkisinin olduğu açık olup, konunun 
hassasiyeti, usul ekonomisine uygunluk, disiplin süreçlerinin makul sürede tamamlanması ve 
sürüncemede bırakılmaması gerekliliği de gözetilerek, TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin anılan 
hükmüne kıyasen Oda Onur Kurulunun sözkonusu kararında soruşturma sürecine dair belirtilen 
eksikliklerin Oda Onur Kurulunca tamamlanmasının mümkün olduğu sonucuna ulaşılmış olup, 
sözkonusu disiplin soruşturması/kovuşturması dosyasının belirtilen çerçevede değerlendirilmek 
üzere Oda Onur Kuruluna tekrardan sevkine, KARAR VERİLDİ. 
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