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ALINAN KARARLAR 
             

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 15.05.2018 tarih ve 121 

no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 980 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 15.05.2018 tarih ve 121 

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 

sunmak yükümlülükleri bulunan …….. Büro Tescil No’lu …………………………………………….. 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 MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim 

Yönetmeliği hükümleri uyarınca yürütülen soruşturma süreci sonucunda hazırlanan dosya 

TMMOB MMO Eskişehir Şubesi’ nin 121 no’lu ve 15.05.2018 tarihli kararıyla Oda Yönetim 

Kurulumuza sunulmuştur.  

Odamız kayıtlarının incelenmesinden ise; sözkonusu firma ve yetkili SMM’ inin daha önce de 

Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimden 

geçirmediklerinin tespit edilmesi üzerine anılan Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklere aykırı 

davrandıkları gerekçeleriyle anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca birden fazla kez yürütülen 

soruşturma süreçleri sonrasında TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim 

Yönetmeliğinin 13. maddesi ve 12. maddesinin (c) bendi hükümleri uyarınca adlarına düzenlenen 

SMM Büro Tescil Belgesinin, Oda Yönetim Kurulumuzun 06.05.2014 tarih ve 31 no’lu kararıyla 

20.05.2014-20.06.2014 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınması,  29.03.2017 tarih ve 

3665 no’lu kararıyla 24.04.2017-24.07.2017 tarihleri arasında 3 (üç) ay süreyle geçersiz kılınması 

ve yine 16.08.2017 tarih ve 5270 no’lu kararıyla 02.10.2017-02.04.2018 tarihleri arasında 6 (altı) 

ay süreyle geçersiz kılınmasına ilişkin üç ayrı kez yaptırım uygulandığı anlaşılmıştır.  

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 ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak 

yükümlülükleri bulunan ancak Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri 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 de neden olduğu tespit edilen, ayrıca 

daha önce de aynı nedenlerle, aynı mevzuat gereğince haklarında birden fazla kez SMM 

soruşturması yürütülerek birden fazla kez yaptırım uygulandığı halde Yönetmelikte öngörülen 

yükümlülüklere aykırı olarak Serbest Mühendislik Müşavirlik faaliyeti yürütmeye ısrarla 

devam ettiği anlaşılan 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 



................. adına düzenlenen SMM Büro Tescil Belgesinin, daha önce TMMOB MMO SMM 

Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 12. maddesinin (c ) bendinde öngörülen 

yaptırımın kademeli olarak birden fazla kez uygulanmış ve üst sınırının da tüketilmiş olması 

nedeniyle durumun fiili ağırlığı da gözönünde bulundurularak yine aynı Yönetmeliğin  12. 

maddesinin (d) bendi uyarınca süresiz 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 ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak 

yükümlülükleri bulunan ancak Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri 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 de neden olduğu tespit edilen, ayrıca 

daha önce de aynı nedenlerle, aynı mevzuat gereğince haklarında birden fazla kez SMM 

soruşturması yürütülerek birden fazla kez yaptırım uygulandığı halde Yönetmelikte öngörülen 

yükümlülüklere aykırı olarak Serbest Mühendislik Müşavirlik faaliyeti yürütmeye ısrarla 

devam ettiği anlaşılan ………… Büro Tescil No’lu ……………………………………………..  firmasının 

yetkili SMM’i olan .......... Sicil No’lu Oda Üyesi ................. hakkında Oda mevzuatına aykırı 

şekilde Serbest Mühendislik Müşavirlik hizmeti yürüterek üyeler arasında haksız rekabete 

neden olmak ve sözkonusu aykırı davranışları itiyat haline getirmek 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. 
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