02.08.2018
ALINAN KARARLAR

1. Adana Şubenin 23.07.2018 tarih ve 134nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1138
Şube önerisi doğrultusunda;X. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi Düzenleme Kurulunda
Tarık AKMANLAR’ın yer almasına, KARAR VERİLDİ.
2. Adana Şubenin 23.07.2018 tarih ve 135 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1139
14.07.2018 tarihinde gerçekleşenXII.Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı Düzenleme Kurulu
1. toplantısı ekli kararlarının kabulüne ve Şubelere duyurulmasına, KARAR VERİLDİ.
3. Ankara Şubenin 25.07.2018 tarih ve 188 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1140
 90172 Sicil No’lu Oda Üyesi Figen DURUCAN ve
 107739 Sicil No’lu Oda Üyesi Mehmet Celal DELİCE’nin üyelikten istifa taleplerinin
kabulüne, KARAR VERİLDİ.
4. Ankara Şubenin 25.07.2018 tarih ve 191 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1141
Şube önerisi doğrultusunda; Şube Bülteni (140-141-142-143-144-145. sayıları) için kullanılmak
üzere 150 top, 70 gr. (ebat:57x82 cm) enzo ithal kağıdın toplam 11.325,00TL+KDV bedelden Lider
Kağıtçılık Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’den satın alınmasına, KARAR VERİLDİ.
5. Ankara Şubenin 25.07.2018 tarih ve 192 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1142
Şube önerisi doğrultusunda;dağıtım işleri Şube tarafından gerçekleştirilen Oda dergileri, Şube
bülteni, vb. gönderilerin Temmuz 2018 – Temmuz 2019 tarihleri arasındaki dağıtımlarının B&B
Lojistik Dağıtım firmasına aşağıda belirtilen ücretler karşılığında yaptırılmasına, KARAR VERİLDİ.
Bülten-Dergi (Kanıtlı)
Bülten-Dergi (İmzalı)
Şehir İçi Kargo veya Paket (500 gr’a kadar)
Şehir İçi Kargo veya Paket (500 gr. Üstü)

: 0,90 TL+KDV
: 1.10 TL+KDV
: 4,80 TL+KDV
: 6,00 TL+KDV

6. Ankara Şubenin 25.07.2018 tarih ve 193 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1143
Şube önerisi doğrultusunda; 06.03.2017 – 27.07.2018 tarihleri arasında Eskişehir Şubede çalışan
Şube gelir-gider dengesinde yaşanan problemler nedeniyle iş akdi sona erdirilen ……….. Sicil No’lu
Oda Üyesi …………………….’ın Ankara Şube etkinlik alanında teknik hizmetlerde ortaya çıkan ihtiyaç
durumu gözetilerek 01.08.2018 – 31.12.2018tarihleri arasında Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesiyle
işe alınmasına, KARAR VERİLDİ.

7. Ankara Şubenin 25.07.2018 tarih ve 194 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1144
Şube önerisi doğrultusunda;Oda Yönetim Kurulu onayına sunulması sehven unutulan Şube
faaliyetlerinde kullanılmak üzere (20x28 cm, 15 yaprak) 5.000 adet blok not defterin
3.800.00TL+KDV bedelden Güney Repro Matbaacılık Basım Yayın ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.’ne
yaptırılmasına ilişkin Şube Yönetim Kurulu’nun 12.02.2018 tarih ve 35sayılı kararının uygunluğuna,
KARAR VERİLDİ.
8. Ankara Şubenin 25.07.2018 tarih ve 195 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1145
Şube önerisi doğrultusunda; Merkez Laboratuvarı (MERLAB) faaliyetleri kapsamında
gerçekleştirilecek aşağıda bilgileri yer alan ölçümlere ilişkin harcamaların Şube Bütçesinden
karşılanmasına, KARAR VERİLDİ.
ÖLÇÜM YAPILACAK TESİS/ÖLÇÜM CİNSİ

TARİH

ÇETİN KUYUMCULUK TEKSTİL SAN. VE DIŞ
01-02.08.2018
TİC. LTD. ŞTİ.

ÖLÇÜM YERİ

GÖREVLİ
PERSONEL

TOKAT

MAHİR TUNA

9. Ankara Şubenin 25.07.2018 tarih ve 197 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1146
Şube önerisi doğrultusunda; 06 BG 6196 plakalı Şube aracının rutin km bakımı ve bu kapsamdaki
parça değişimleri ile volan, baskı-balata, ön fren balata değişimi ve işçilik hizmetinin KDV dahil
3.350,00 TL bedelden Çevik Oto Tamir Bakım ve Akis Servisi- Ersin KALE firmasına yaptırılmasına,
KARAR VERİLDİ.
10.Antalya Şubenin 24.07.2018 tarih ve 144 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1147
Şube önerisi doğrultusunda; 22.02.2017 tarihinden itibaren Şubede Teknik Görevli olarak çalışan
……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’nın 20.07.2018tarihli dilekçesi uyarınca iş akdinin fesh
edilmesine yönelik talebinin 03.09.2018 tarihi itibarıyla yasal hakları ödenerek işleme
konulmasına, KARAR VERİLDİ.
11.Antalya Şubenin 24.07.2018 tarih ve 147 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1148
Şube önerisi doğrultusunda;17/26–30 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilenTÜRKAK A Tipi
Muayene Kuruluşu denetimlerinde yeralan denetçiler Mustafa TUTSAK, Murat GÜNEŞ, H.Reşat
SARI, Mehmet ÇETİN, Ömer KARAVELİOĞLU, İsa PAKSOY, Elif KESKİN ile denetimlere hazırlık için
16–18/24–27 Temmuz 2018 tarihlerinde Şubede bulunan İstanbul Şube Teknik Görevlileri Aydın
ARAT, N.Egemen YILMAZ, İzmir Şube Teknik Görevlileri Zafer GÜNEŞ ve Berkay ERİŞ’in ulaşım ve
konaklama harcamalarının Şube Bütçesinden karşılanmasına, KARAR VERİLDİ.

12.Antalya Şubenin 24.07.2018 tarih ve 150 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1149
Şube önerisi doğrultusunda; Şube hizmet binasında bulunan 2 adet asansörün uygun etiket alacak
şekilde revizyonlarının bilabedel olarak Makel Asansör Dünyası firması tarafından yapılmasına,
KARAR VERİLDİ.
13.Diyarbakır Şubenin 17.07.2018 tarih ve 186 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1150
Şube önerisi doğrultusunda;01.09.2015 tarihinden itibaren Van İl Temsilciliğinde Teknik Görevli
olarak çalışan ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’in 13.07.2018 tarihli dilekçesi uyarınca iş
akdinin fesh edilmesine yönelik talebinin 10.09.2018 tarihi itibarıyla yasal hakları ödenerek işleme
konulmasına, KARAR VERİLDİ.
14.İstanbul Şubenin 24.07.2018 tarih ve 214nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1151
 94210 Sicil No’lu Oda Üyesi Serap TOPAL,
 96537 Sicil No’lu Oda Üyesi Serhat TERZİ,
 94646 Sicil No’lu Oda Üyesi Sinan ERDOĞAN,
 83203 Sicil No’lu Oda Üyesi Dilek ESENLİK TELATAR,
 102497 Sicil No’lu Oda Üyesi Volkan Bekir YANGIN ve
 53687 Sicil No’lu Oda Üyesi Nesrin ADIGÜZEL’in üyelikten istifa taleplerinin kabulüne,
KARAR VERİLDİ.
15.İstanbul Şubenin 24.07.2018 tarih ve 217 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1152
Şube önerisi doğrultusunda;
 14 Temmuz 2018 tarihinde Denizli'de düzenlenen IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri
Kongre ve Sergisi Düzenleme Kurulu toplantısına katılan Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Seyfettin AVCI'nın,
 14 Temmuz 2018 tarihinde Ankara'da düzenlenen Onur Kurulu toplantına katılan Gafur
ONUR'un,
 01 Ağustos 2018 tarihinde Şubede düzenlenen Akışkan Gücü Mühendis Belgelendirme
Kurulu toplantısına katılan Kurul Üyesi Tuna BALKAN'ın ulaşım ve konaklama
harcamalarının Şube Bütçesinden karşılanmasına, KARAR VERİLDİ.
16.İstanbul Şubenin 24.07.2018 tarih ve 218nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1153
Şube önerisi doğrultusunda; 02 Kasım 2018 tarihinde Dedeman IstanbulHotel’de düzenlenecek
Şube Geleneksel Gecesinin (125,00 TL+KDV/kişi)denk bütçe esasıyla gerçekleştirilmesine, KARAR
VERİLDİ.

17.İstanbul Şubenin 24.07.2018 tarih ve 219nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1154
Şube önerisi doğrultusunda;
 Anadolu Yakası Eğitim Merkezi yeni binası pencereleri için blackout ve keten stor perde
işinin 7.072,20 TL + KDV bedelden Süper Perde Sistemleri - Eyüp Uzun firmasına,
 Anadolu Yakası Eğitim Merkezi ofis malzemelerinin yeni binaya nakliyesi işinin 3.000,00
TL + KDV bedelden Tahincioğlu Nakliye ve Taşımacılık - Cevdet Budak firmasına,
 Şube etkinliklerinde üyelere verilmek üzere 3.000 adet kalemin 3.750,00 TL + KDV
bedelden Tuvana Promosyon firmasına yaptırılmasına, KARAR VERİLDİ.
18.İstanbul Şubenin 24.07.2018 tarih ve 220 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1155
Şube önerisi doğrultusunda; Muayene Kuruluşu Baca Kontrol Birimi baca hesaplarının kontrolünde
kullanılan 1 adet KESA ALADİN adlı bilgisayar programının 2018 yılı güncelleme ve bakım
hizmetinin BACADER-Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneğine 1.782,84 TL + KDV bedelle
yaptırılmasına, KARAR VERİLDİ.
19.İstanbul Şubenin 24.07.2018 tarih ve 221 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1156
Şube önerisi doğrultusunda; Şube bünyesinde bilgisayar kursu olarak verilen CATIA R27 bilgisayar
destekli tasarım programının 2.255,25 TL + KDV bedelden yıllık lisans uzatma ve bakım hizmetinin
Grup Otomasyon ve Bilgi işlem Sist. Ltd. Şti.’nden satın alınmasına, KARAR VERİLDİ.
20.Kocaeli Şubenin 18.07.2018 tarih ve 300 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1157
Şube önerisi doğrultusunda; 05.07.2017 tarihinden itibaren Gebze İlçe Temsilciliğinde Teknik
Görevli olarak çalışan ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 18.07.2018tarihli dilekçesi
uyarınca askerlik nedeniyle iş akdinin fesh edilmesine yönelik talebinin 23.07.2018 tarihi itibarıyla
yasal hakları ödenerek işleme konulmasına, KARAR VERİLDİ.
21.Kocaeli Şubenin 25.07.2018 tarih ve 309 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1158
Şube önerisi doğrultusunda; Şubede teknik hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere aşağıda
belirtilen basılı doküman ve materyallerin 4.630,50 TL+KDV bedelden Cetbay Matbaacılık
firmasına yaptırılmasına, KARAR VERİLDİ.
Açıklama
A4 BLOKNOT
MMO LOGOLU-KARTON ÇANTA
ENERJİ ETÜDÜ RAPORU-RENKLİ
VAP RAPORU-RENKLİ
TAVAN TİNCİ EĞİTİM NOTU
LPG DOLUM BOŞALTIM EĞİTİM NOTU
KAPALI ALAN ÇALIŞMA-RENKLİ

Miktar (Adet)
200
1000
5
3
100
100
15

Fiyat (TL)
2,5
1,9
18
6
7,5
5,5
5,5

Tutar (TL)
500
1900
90
18
750
550
82,5

ARAÇ GÖREV EMRİ
BASKILI KALEM

6
500

15
1,3

TOPLAM

90
650
4630,5

22.Kocaeli Şubenin 25.07.2018 tarih ve 311 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1159
Sakarya İl Temsilciliğiüye biriminde kullanılmak üzere 500 adet ÜB 41/T SAK serisi 002001-002500
numaralarında alındı belgesi bastırılmasına, KARAR VERİLDİ.
23.Kocaeli Şubenin 25.07.2018 tarih ve 313 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1160
Şube önerisi doğrultusunda; 11 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Diyarbakır Şube
denetlemesine katılacak olan Denetleme Kurulu Üyeleri Gültekin KESKİN ve Mahmut KÖSE’nin
ulaşım ve konaklama harcamalarının Şube Bütçesinden karşılanmasına, KARAR VERİLDİ.
24.Konya Şubenin 18.07.2018 tarih ve 134 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1161
Şube önerisi doğrultusunda; Şube hizmet binası konferans salonunda kullanılmak üzere 2010
yılında alımı yapılan projeksiyon cihazının mercekli lambasının ekonomik ömrünü doldurması,
lamba sensörü ve main kartının da arıza yapması sebebiyle tamirat ve bakım işlerinin 4.850,00 TL+
KDV bedelden Burak Bilgisayar Bilişim Hizmetlerine yaptırılmasına, KARAR VERİLDİ.
25.Samsun Şubenin 25.07.2018 tarih ve 248 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1162
Şube önerisi doğrultusunda;
 Semolina Mısır İrmiği Gıda San. Tic. A.Ş’ye ait ekipmanların periyodik kontrollerinin
özel indirimle KDV dahil2.079,75 TL,
 Um-Car Otomotiv İnş. Tic. Ltd. Şti.’ne ait ekipmanların periyodik kontrollerinin özel
indirimle KDV dahil590,00 TL bedelle yapılmasına, KARAR VERİLDİ.
26.Trabzon Şubenin 24.07.2018 tarih ve 176 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1163
Şube önerisi doğrultusunda; Ardahan 25. Hudut Tugay Komutanlığı periyodik kontrollerinin özel
indirimle (servis dahil) 8.428,00 TL bedelle yapılmasına, KARAR VERİLDİ.
27.Trabzon Şubenin 24.07.2018 tarih ve 178 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1164
79877 Sicil No’lu Oda Üyesi Yusuf Cihad ERYİĞİT’in üyelikten istifa talebinin kabulüne, KARAR
VERİLDİ.

28.Odamıza üyelik işlemleri uygulamaları üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1165
 Bilindiği üzere Odamıza üyelik kaydı işlem ve uygulamaları halihazırda 3458 sayılı
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Kanunu hükümleri uyarınca yürütülmektedir. Bu doğrultuda, Odamıza üyelik
başvurularında 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun 1. maddesinde
sayılan belgeler (diploma, geçici mezuniyet belgesi, eşdeğerlik/denklik belgeleri v.b.)
aranmakta olup, bu belgelerin asılları görülmek suretiyle üyelik kaydı işlemleri
gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan, bazı üniversitelerin diploma veya geçici mezuniyet
belgesi düzenleme işlemlerindeki gecikmelerden dolayı ilgililerin Odamıza üyelik
başvurusunda bulunamamaları ve dolayısıyla mesleki faaliyetlerine başlayamamaları
yönünde mağduriyetler yaşandığı tespit edilmiştir. İlgililerin 3458 sayılı Mühendislik ve
Mimarlık Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki mühendislik tahsillerinin tevsiki
yönünden E-Devlet üzerinden alınmış olan belgeler anılan Yasa’ nın 1. maddesinde sayılan
belgeler arasında olmamakla birlikte, Odamızın Anayasal ve yasal kuruluş amaçları
arasında olan meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacına uygun
olarak, ilgililerin yaşadıkları sözkonusu mağduriyetin giderilmesi bakımından; bir örneği
üyelik dosyalarına konulmak üzere, diploma veya geçici mezuniyet belgelerinin asıllarının
düzenlendikleri tarihten itibaren 3ay içerisinde Odamıza sunulması ve bu konuda üyelik
için başvuru sahiplerinden yazılı taahhüt alınması koşuluyla, Şubelerimizce yürütülen
üyelik kayıt işlemlerinde, belge kabullerinde görevli olan kişilerce (sistem üzerinden
barkod, karekot vb.) kontrolleri yapılmak suretiyle E-Devlet üzerinden alınan belgelerin de
kabul edilerek üyelik işlemlerinin yapılmasına,
 Ayrıca, geçici mezuniyet belgeleri ve diploma asıllarıyla üyelik işlemi için yapılan
başvurularda bu belgelerin kontrolü için ilgililerden E-Devlet üzerinden alınan mezuniyet
belgelerinin istenilmesi ve kontrolü yapılmak suretiyle üyelik işlemlerinin
gerçekleştirilmesine, KARAR VERİLDİ.
29.TMMOB’nin 23.07.2018 tarih ve 1332 sayılı yazısıyla gönderilen TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun
19.06.2018 tarih ve 2018-45/9No’lu Kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1166
Oda Onur Kurulu’nun ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’e ilişkin 2017/335 dosya no’lu,
1368 toplantı no’lu ve 11.11.2017 tarihli kararı TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 19.06.2018 tarih
ve 2018-45/9 no’lu kararı ile onanmış olup, Oda Onur Kurulunun “……….. Sicil No’lu Oda Üyesi
…………………….’in 15 (onbeş) gün meslekten men edilmesi” yönündeki kararının 27.08.2018
tarihinden başlatılmak üzere uygulamaya konulması için, kararın ilgiliye ve ilgili mercilere
duyurulması konusunda İzmir Şube Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesine, KARAR VERİLDİ.
30.Oda Yönetim Kurulu’nun 20.09.2017 tarih ve 5484 no’lu, 29.05.2018 tarih ve 733 no’lu kararları
üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1167
……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………….’la ilgili;
 Oda Onur Kurulu’nun 2017/150 dosya no’lu, 740 toplantı no’lu ve 03.06.2017 tarihli
kararı ile 288,00 TL (İkiyüzseksensekiz Türk Lirası) hafif para cezası ile cezalandırılması
yönünde hüküm kurulmuş olması,

 Oda Onur Kurulu’nun 2017/306 dosya no’lu, 1125 toplantı no’lu ve 23.09.2018 tarihli
kararı ile ise 1.075,00 TL (Binyetmişbeş Türk Lirası) ağır para cezası ile cezalandırılması
yönünde hüküm kurulmuş olması nedeniyle Oda Yönetim Kurulu’nun 20.09.2017 tarih
ve 5484 no’lu, 29.05.2018 tarih ve 733 no’lu kararlarıyla ilgili üyeye bildirilerek tahsil
edilmesi yönünde karar verilmiş olduğu, ancak adı geçen üyenin alınan kararlar
kendisine bildirildiği halde belirtilen süreler içerisinde gereğini yerine getirmemesi
nedeniyle sözkonusu bedellerin icra yoluyla takibinin yapılmasının sağlanması için
TMMOB MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’na görev ve yetki verilmesine, KARAR
VERİLDİ.
31.Oda çalışanlarının kadro durumları üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1168
 Ekli listede yer alan Oda personelinin belirtilen birimlerde tanımlanan kadrolarda
çalıştırılmalarına,
 Ekli listede yer alan Oda personelinin Belirli Süreli hizmet Sözleşmelerinin belirtilen tarihe
kadar uzatılmasına, KARAR VERİLDİ.
32.Teknik Danışman üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1169
Mühendis ve Makina Güncel dergisi içerik çalışmalarının belirlenmesi kapsamında 06.02.2018
tarihi itibariyle belirli ve kısmi süreli hizmet sözleşmesiyle Teknik Danışman olarak çalışan 61784
Sicil No'lu Oda Üyesi Ümit KESKİN’in 01.08.2018 tarihinden itibaren Teknik Görevli kadrosunda
çalıştırılmasına, KARAR VERİLDİ.
33.Oda eski Teknik Görevlisi ve ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’in Odamız aleyhine açtığı
işe iade davasının sonucu üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1170
Oda eski Teknik Görevlisi ve ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’in Oda aleyhine açtığı işe
iade istemli tespit davası sonucunda davanın kabulüne ilişkin Ankara 45. İş Mahkemesinin
2016/1542 E., 2017/113K. sayılı ve 07.04.2017 tarihli kararı ile Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin
2018/4915 E. 2018/12629 K. sayılı
ve 24.07.2018 tarihli onama kararı üzerine,
…………………………’in işe iadesi, işe iade edilmediği takdirde 4 aylık brüt ücret tutarında tazminatın,
en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının ödenmesi talep edilmiş olup, Kurulumuzca yapılan
değerlendirme neticesinde ilgilinin işe iade edilmemesine ve Ankara 45. İş Mahkemesinin
2016/1542 E., 2017/113K. sayılı ve 07.04.2017 tarihli kararında hükmedilen tüm alacaklarının Oda
Bütçesinden karşılanmasına, KARAR VERİLDİ.
34.MİEM Ağustos ayı kursları üzerine görüşüldü.
KARAR NO:1171
MİEM tarafından Ağustos ayı içinde aşağıdaki kursların düzenlenmesine, KARAR VERİLDİ.
Kurs Adı
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA
ASANSÖR
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK
SORUMLUSU

Kurs Tarihi
10-11 Ağustos 2018
10-12 Ağustos 2018
14-16 Ağustos 2018

Şube
İSTANBUL
ESKİŞEHİR
İSTANBUL

Sınav Tarihi
12 Ağustos 2018
13 Ağustos 2018
17 Ağustos 2018

7-10 Ağustos 2018

TRABZON

11 Ağustos 2018

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ
TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI (YENİ
TASARLANAN BİNA) EĞİTİMİ
HAVALANDIRMA TESİSATI
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI
SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI
SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (5 GÜN)
MEKANİK TESİSAT
SOĞUTMA TESİSATI
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU
YANGIN TESİSATI

9-12 Ağustos 2018
13-16 Ağustos 2018
27-30 Ağustos 2018
8-10 Ağustos 2018
27-29 Ağustos 2018
6-7 Ağustos 2018
8-10 Ağustos 2018
9-11 Ağustos 2018

İSTANBUL
İZMİR
KONYA
KOCAELİ
İSTANBUL
İSTANBUL
İZMİR
ESKİŞEHİR

13 Ağustos 2018
17 Ağustos 2018
31 Ağustos 2018
10 Ağustos 2018
29 Ağustos 2018
8 Ağustos 2018
10 Ağustos 2018
11 Ağustos 2018

6-10 Ağustos 2018
6-12 Ağustos 2018
6-12 Ağustos 2018
13-14 Ağustos 2018
1-3 Ağustos 2018
3-5 Ağustos 2018
27-30 Ağustos 2018
3-5 Ağustos 2018

GAZİANTEP
ANKARA
İSTANBUL
İSTANBUL
DENİZLİ
İSTANBUL
KONYA
İZMİR

10 Ağustos 2018
13 Ağustos 2018
13 Ağustos 2018
15 Ağustos 2018
3 Ağustos 2018
5 Ağustos 2018
6 Ağustos 2018

35.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ in 08.02.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası ile sözkonusu soruşturmaya dayanak teşkil eden Oda Yönetim
Kurulu’nun 27.12.2017 tarih ve 6542 no’ lu kararı hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1172
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 19090311360.01.03-E.31606 sayılı yazısına istinaden Oda Yönetim Kurulu’nun 27.12.2017 tarih ve 6542
no’ lu kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi
……………………. hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına ilişkin hazırlanan ve soruşturmacı
……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ in 08.02.2018 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma
dosyasının incelenmesi üzerine; ilgili Üyemiz hakkındaki disiplin soruşturması başlatılmasına
dayanak teşkil eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.31606 yazısının esasen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 05.06.2017 tarih ve 19090311-360.01.03-E.13427 sayılı yazısıyla daha önce ………..
Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yapmış olduğu ve Oda Yönetim Kurulumuzun da
30.06.2017 tarih ve 4724 no’ lu kararıyla ilgili hakkında disiplin soruşturması başlattığı bildirimle
aynı konuya ilişkin olarak Bakanlıkça daha önce yapılan sözkonusu bildirimde bir başka Oda
Üyemizin sehven eksik bildirilmiş olması nedeniyle eksik bildirilen ilgili Odamız Üyesi hakkında da
Odamız mevzuatı uyarınca işlem yapılmasının istendiği bir yazı olduğu, ayrı bir yapıya ilişkin olarak
……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yapılan ayrı bir bildirim olmadığı, buna
karşılık Oda Yönetim Kurulumuzun 27.12.2017 tarih ve 6542 no’ lu kararıyla ise aynı yapıya ve
aynı konuya ilişkin olarak ilgili hakkında ikinci kez sehven disiplin soruşturması başlatılmış olduğu
anlaşılmıştır. Konuya ilişkin Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; genel ceza hukuku
ilke ve kuralları ile Odamız disiplin mevzuatı ilke ve kuralları gereğince aynı eyleme yönelik birden
fazla yargılama ve cezalandırma sözkonusu olamayacağından, ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi
……………………. hakkında aynı yapıya ve konuya ilişkin olarak sehven ikinci kez disiplin soruşturması
başlatılmasına ilişkin Oda Yönetim Kurulumuzun 27.12.2017 tarih ve 6542 no’ lu kararının ve bu
karar uyarınca yürütülen tüm işlemlerin iptaline, KARAR VERİLDİ.

36.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ in 13.02.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası ile sözkonusu soruşturmaya dayanak teşkil eden Oda Yönetim
Kurulu’nun Oda Yönetim Kurulu’nun 27.12.2017 tarih ve 6541 no’ lu kararı hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1173
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 19090311360.01.03-E.31606 sayılı yazısına istinaden Oda Yönetim Kurulu’nun 27.12.2017 tarih ve 6541 no’
lu kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi
……………………. hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına ilişkin hazırlanan ve soruşturmacı ………..
Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ in 13.02.2018 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma dosyasının
incelenmesi üzerine; ilgili Üyemiz hakkındaki disiplin soruşturması başlatılmasına dayanak teşkil
eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 19090311360.01.03-E.31606 sayılı yazısının esasen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 05.06.2017 tarih ve 19090311-360.01.03-E.13427 sayılı yazısıyla daha önce ………..
Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yapmış olduğu ve Oda Yönetim Kurulumuzun da
30.06.2017 tarih ve 4723 no’ lu kararıyla ilgili hakkında disiplin soruşturması başlattığı bildirimle
aynı konuya ilişkin olarak Bakanlıkça daha önce yapılan sözkonusu bildirimde bir başka Oda
Üyemizin sehven eksik bildirilmiş olması nedeniyle eksik bildirilen ilgili Odamız Üyesi hakkında da
Odamız mevzuatı uyarınca işlem yapılmasının istendiği bir yazı olduğu, ayrı bir yapıya ilişkin olarak
……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yapılan ayrı bir bildirim olmadığı, buna
karşılık Oda Yönetim Kurulumuzun 27.12.2017 tarih ve 6541 no’ lu kararıyla ise aynı yapıya ve aynı
konuya ilişkin olarak ilgili hakkında ikinci kez sehven disiplin soruşturması başlatılmış olduğu
anlaşılmıştır. Konuya ilişkin Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; genel ceza hukuku
ilke ve kuralları ile Odamız disiplin mevzuatı ilke ve kuralları gereğince aynı eyleme yönelik birden
fazla yargılama ve cezalandırma sözkonusu olamayacağından, ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi
……………………. hakkında aynı yapıya ve konuya ilişkin olarak sehven ikinci kez disiplin soruşturması
başlatılmasına ilişkin Oda Yönetim Kurulumuzun 27.12.2017 tarih ve 6541 no’ lu kararının ve bu
karar uyarınca yürütülen tüm işlemlerin iptaline, KARAR VERİLDİ.
37.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ in 14.02.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası ile sözkonusu soruşturmaya dayanak teşkil eden Oda Yönetim
Kurulu’nun 27.12.2017 tarih ve 6540 no’ lu kararı hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1174
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 19090311360.01.03-E.31606 sayılı yazısına istinaden Oda Yönetim Kurulu’nun 27.12.2017 tarih ve 6540 no’
lu kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi
……………………. hakkında başlatılan disiplin soruşturmasına ilişkin hazırlanan ve soruşturmacı ………..
Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ in 14.02.2018 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma dosyasının
incelenmesi üzerine; ilgili Üyemiz hakkındaki disiplin soruşturması başlatılmasına dayanak teşkil
eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 19090311360.01.03-E.31606 sayılı yazısının esasen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 05.06.2017 tarih ve 19090311-360.01.03-E.13427 sayılı yazısıyla daha önce ………..
Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yapmış olduğu ve Oda Yönetim Kurulumuzun da
30.06.2017 tarih ve 4722 no’ lu kararıyla ilgili hakkında disiplin soruşturması başlattığı bildirimle
aynı konuya ilişkin olarak Bakanlıkça daha önce yapılan sözkonusu bildirimde bir başka Oda
Üyemizin sehven eksik bildirilmiş olması nedeniyle eksik bildirilen ilgili Odamız Üyesi hakkında da
Odamız mevzuatı uyarınca işlem yapılmasının istendiği bir yazı olduğu, ayrı bir yapıya ilişkin olarak
……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yapılan ayrı bir bildirim olmadığı, buna

karşılık Oda Yönetim Kurulumuzun 27.12.2017 tarih ve 6540 no’ lu kararıyla ise aynı yapıya ve aynı
konuya ilişkin olarak ilgili hakkında ikinci kez sehven disiplin soruşturması başlatılmış olduğu
anlaşılmıştır. Konuya ilişkin Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; genel ceza hukuku
ilke ve kuralları ile Odamız disiplin mevzuatı ilke ve kuralları gereğince aynı eyleme yönelik birden
fazla yargılama ve cezalandırma sözkonusu olamayacağından, ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi
……………………. hakkında aynı yapıya ve konuya ilişkin olarak sehven ikinci kez disiplin soruşturması
başlatılmasına ilişkin Oda Yönetim Kurulumuzun 27.12.2017 tarih ve 6540 no’ lu kararının ve bu
karar uyarınca yürütülen tüm işlemlerin iptaline, KARAR VERİLDİ.
38.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.07.2018 tarih ve 19090311360.01.03-E.124929 sayılı yazısı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1175
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.07.2018 tarih ve 19090311360.01.03-E.124929 sayılı yazısıyla; 04.04.2018 tarih ve 19090311-360.02.99-E.59991 sayılı
Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim Kurulu’nun 14.05.2018 tarih ve 490 sayılı
Kararı’yla hakkında disiplin soruşturması başlatılan ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’e
ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’ na sevkine yer olmadığına yönelik
verilen yine Oda Yönetim Kurulu’nun 26.06.2018 tarih ve 979 sayılı Kararı’nın, TMMOB Disiplin
Yönetmeliği’nin 19.maddesi uyarınca yeniden gözden geçirilmesi istenmiş olduğundan, ilgili
hakkında hazırlanan soruşturma dosyası ve itiraz yazısının TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin
19.maddesi uyarınca Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ.
39.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.07.2018 tarih ve 19090311360.01.03-E.125171 sayılı yazısı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 1176
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.07.2018 tarih ve 19090311360.01.03-E.125171 sayılı yazısıyla; 28.12.2017 tarih ve 19090311-360.02.99-E.32084 sayılı
Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim Kurulu’nun 24.01.2018 tarih ve 6769 sayılı
Kararı’yla hakkında disiplin soruşturması başlatılan ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’a
ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’ na sevkine yer olmadığına yönelik
verilen yine Oda Yönetim Kurulu’nun 26.06.2018 tarih ve 978 sayılı Kararı’nın, TMMOB Disiplin
Yönetmeliği’nin 19.maddesi uyarınca yeniden gözden geçirilmesi istenmiş olduğundan, ilgili
hakkında hazırlanan soruşturma dosyası ve itiraz yazısının TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin
19.maddesi uyarınca Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ.
40.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2018 tarih ve
60169443-335.05.02-E.128654 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü.
KARAR NO: 1177
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2018 tarih ve
60169443-335.05.02-E.128654 sayılı yazısında özetle; yapı müteahhitliğini üstlendikleri yapıdaki
sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit
edilen yapı müteahhitlik firmasının yetki belgesinin aynı Kanun’ un 42. maddesine göre 5 yıl
süreyle iptal edildiği belirtilerek, sözkonusu yapının şantiye şefliği görevini üstlenen 21968 Sicil
No’lu Oda Üyesi Süleyman SAKA hakkında Odamız mevzuatı uyarınca işlem yürütülmesi
istenmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2018
tarih ve 60169443-335.05.02-E.128654 sayılı yazısına istinaden ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi
……………………. hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma
açılmasına, soruşturmacı olarak ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’in atanmasına, KARAR
VERİLDİ.

41.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’in 17.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1178
Oda Yönetim Kurulunun 22.05.2018 tarih ve 657 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; “TTB, BAROLAR BİRLİĞİ, TMMOB ve TÜREVLERİ...” başlığıyla kaleme aldığı ve
Balıkesir Zeytin Efe Gazetesinin 14 Şubat 2018 tarihli sayısının 6. sayfasında yayınlanan yazısında,
basın özgürlüğü ve eleştiri sınırları dahilinde kabul edilmesi mümkün olmayacak şekilde, bağlı
olduğu meslek odasının kurumsal kimliğine saldırı niteliğinde gerçekdışı, artniyetli, haksız itham ve
isnatlarda bulunmak suretiyle doğrudan bağlı olduğu meslek odasının kamuoyu nezdindeki
kurumsal saygınlığına zarar vermeyi ve gölge düşürmeyi hedefleyerek, 5627 sayılı Enerji Verimliliği
Kanunu ve ikincil mevzuatı çerçevesinde Oda tarafından yürütülmekte olan eğitim ve sınav
uygulamalarından yola çıkarak, her yönüyle çarpıtılmış, hayal ürünü ve uydurma olduğu açık olan
bir anı paylaşımı kisvesi altında, kamuoyunda TMMOB Makina Mühendisleri Odasının eğitim ve
sınav uygulamalarında hukuka aykırı davrandığı ve keyfi uygulamalarda bulunduğu yanılgısı ve
algısı yaratacak şekilde artniyetli ve gerçekdışı iddialara yer verdiği gerekçeleriyle ilgili Üye
hakkında hazırlanan soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ.
42.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’in 17.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1179
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 31.01.2018 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.19397 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 402 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan ………..
Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ye 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.
43.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’in 19.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1180
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 31.01.2018 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.19397 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 403 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; ilgili
Üye’nin yapı denetim görevini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili hakkındaki
soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ.
44.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’in 17.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1181

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 27.03.2018 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.53903 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 471 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 TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında mesleki anlamda
gerçekleştirdiği suç niteliğinde bir eylemi saptanamadığından ilgili hakkında hazırlanan soruşturma
dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine yer olmadığına, KARAR VERİLDİ.
45.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’in 17.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1182
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 27.03.2018 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.53903 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 472 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan ………..
Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’e ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi
ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde ve soruşturmacı görüşü doğrultusunda; ilgili Üye’nin
yapı denetim görevini yerine getirirken TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında mesleki anlamda
gerçekleştirdiği suç niteliğinde bir eylemi saptanamadığından ilgili hakkında hazırlanan soruşturma
dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine yer olmadığına, KARAR VERİLDİ.
46.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’in 17.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1183
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 27.03.2018 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.53903 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 474 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan ………..
Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’e ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi
ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde ve soruşturmacı görüşü doğrultusunda; ilgili Üye’nin
yapı denetim görevini yerine getirirken TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında mesleki anlamda
gerçekleştirdiği suç niteliğinde bir eylemi saptanamadığından ilgili hakkında hazırlanan soruşturma
dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine yer olmadığına, KARAR VERİLDİ.
47.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. ’in 17.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1184
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 27.03.2018 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.53903 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 474 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 TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında mesleki anlamda
gerçekleştirdiği suç niteliğinde bir eylemi saptanamadığından ilgili hakkında hazırlanan soruşturma
dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine yer olmadığına, KARAR VERİLDİ.

48.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’nın 17.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1185
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 31.01.2018 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.19500 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 407 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.
49.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’nın 17.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1186
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 31.01.2018 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.19500 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 408 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.
50.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’nın 19.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1187
Makina mühendisi olarak yaptığı ekspertizlik işinde sahte kapasite raporu düzenleyerek, usulsüz
işler yaptığı, yaptığı işler neticesinde …………………………………….. tarafından kendisine ekspertizlik
hizmeti veremez cezası verildiği iddialarıyla yapılan bir bildirim üzerine Oda Yönetim Kurulumuzun
5077 no’ lu ve 03.11.2017 tarihli kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin
soruşturması başlatılan ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında hazırlanan
soruşturma dosyası soruşturmacının 19.07.2018 tarihli yazısıyla sunulmuştur. Dosyada mevcut
bilgi ve belgelerin Kurulumuzca incelenmesinden; 29.05.2018 tarihli yazısına cevaben TOBB’ nin
16.07.2018 tarih ve 10811 sayılı yazısıyla özetle, …………………………………. eksperi Makine Mühendisi
…………………………..’ nun kapasite raporu eksperliğinin aynı adreste iki farklı işyerine kapasite
raporu düzenlemesi nedeniyle pasife alındığının, kapasite raporunun hangi firmaya düzenlenmesi
gerektiği hususunun tespiti için Birliklerince mahallinde inceleme yapılacağının belirtmelerine
rağmen bu konuda bir talep gelmediği için herhangi bir işlem yapılamadığının, ayrıca konunun
yargıya intikal etmiş olduğu ve sonuçlanmasının beklenmesinin gerektiği görüşünde olduklarının
belirtildiği, 19.07.2018 tarihli soruşturmacı raporunda ise TOBB’ un sözkonusu yazısına atıfla
herhangi bir kanaate varılamadığı ve yargı sonucuna göre karar verilmesinin doğru olacağı
yönünde görüş bildirildiği anlaşılmaktadır.
Konuyla ilgili Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; soruşturmacı raporunda her ne
kadar yargı sonucuna göre karar verilmesinin doğru olacağı yönünde görüş bildirilmiş ise de sözü
edilen yargı sürecine dair soruşturma dosyasında herhangi bir somut bilgi (yargı sürecinin hangi
yargı merciinde devam ettiği, dosya numarası, konusu, tarafları v.b.) mevcut olmayıp, vakıf

olunamayan bir yargı sürecinin beklenmesinin de hukuki ve fiili olarak olanaklı olmadığından,
yapılan soruşturma sonucunda soruşturulan Üye’ ye yönelik iddiaları ispatlayan yeterli ve somut
delile de ulaşılamadığından ilgili hakkında hazırlanan soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na
sevkine yer olmadığına, KARAR VERİLDİ.
51.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 26.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1188
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 03.04.2017 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.7821 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 26.04.2017 tarih ve 4033 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan
……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’e 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.
52.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 26.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1189
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 28.02.2017 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.4680 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 15.03.2017 tarih ve 3564 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.
53.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 26.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1190
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 23.09.2016 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.22120 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 13.10.2016 tarih ve 1700 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan
……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ye ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut
tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde ve soruşturmacı görüşü doğrultusunda; ilgili
Üye’nin yapı denetim görevini yerine getirirken TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında mesleki
anlamda gerçekleştirdiği suç niteliğinde bir eylemi saptanamadığından ilgili hakkında hazırlanan
soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine yer olmadığına, KARAR VERİLDİ.
54.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 26.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1191
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 13.10.2016 tarih ve 22902 sayılı Oluru gereğince 21.10.2016 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.24777 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim

Kurulunun 10.11.2016 tarih ve 2034 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; ilgili
Üye’nin yapı denetim görevini yerine getirirken TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında mesleki
anlamda gerçekleştirdiği suç niteliğinde bir eylemi saptanamadığından ilgili hakkında hazırlanan
soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine yer olmadığına, KARAR VERİLDİ.
55.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 26.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1192
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 20.04.2017 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.9530 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 15.03.2017 tarih ve 3564 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.
56.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 26.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1193
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 26.09.2016 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.22150 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 13.10.2016 tarih ve 1701 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.
57.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 26.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1194
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 03.07.2017 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.16027 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 19.07.2017 tarih ve 4969 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.
58.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 19.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.

KARAR NO: 1195
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 28.02.2018 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.36558 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 455 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.
59.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca
yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi
…………………….’ın 19.07.2018 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1196
Oda Yönetim Kurulu’nun 22.02.2018 tarih ve 7010 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.
60. ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 19.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1197
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 28.02.2018 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.36551 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 453 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.
61.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 19.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1198
Odamız İzmir Şubesi’ nce …………………………………………’ne vermiş olduğu Periyodik Kontrol
Raporlarında Oda logosu kullandığının tespit edilmesi üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 22.05.2018
tarih ve 656 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; verdiği periyodik kontrol

hizmetlerinde Oda logolu periyodik kontrol raporu düzenlemek suretiyle kontrolün Oda adına
yapıldığı izlenimi yaratarak kamuyu yanılttığı, Oda’ nın kurumsal nüfuz ve itibarından faydalandığı
ve diğer üyeler arasında haksız rekabete de neden olduğu gerekçeleriyle ilgili hakkındaki
soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ.
62.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 19.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1199
Odamız İzmir Şubesinde 12.04.2017 tarihinde gerçekleştirilen bir seminerde başkasının çalışması
olan Yeşil Bina adlı sunumu izinsiz olarak kullandığı iddiasıyla yapılan bir bildirim üzerine Oda
Yönetim Kurulumuzun 246 no’ lu ve 16.04.2018 tarihli kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği
uyarınca soruşturma başlatılan ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında hazırlanan
soruşturma dosyasının Kurulumuzca değerlendirilmesi neticesinde ve soruşturmacı görüşü
doğrultusunda; başka bir meslek mensubuna ait mesleki bir sunumu izinsiz kullanmak şeklindeki
bir eylem, fikri ve sınai haklar hukuku kapsamında maddi ve manevi hakların ihlali niteliğinde
değerlendirilebilecek nitelikte bir eylem olmasının yanında, aynı zamanda mesleki disiplin hukuku
bakımından meslek etiğine de uygun bir davranış olmayıp 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve buna
bağlı çıkarılan TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında mesleki disiplin suçu niteliğinde olduğu da
kuşkusuzdur. Bununla birlikte, mesleki disiplin hukuku yönünden bir değerlendirme yapılabilmesi
için ise öncelikle böyle bir eylemin varlığının, yani fikri ve sınai haklar hukuku kapsamında ilgili
yargı mercilerince gerekli teknik incelemeler de yapılarak maddi ve manevi hak sahipliğinin
tespitinin gerektiği de açıktır. Somut olayda, sözkonusu sunumun fikri ve sınai haklar hukuku
kapsamında maddi ve manevi hak sahipliğine ilişkin ilgili yargı mercilerince yapılmış herhangi bir
yargısal tespit mevcut olmadığı gibi Odamızca da yargı mercilerinin yerine geçerek böyle bir tespit
yapılmasının hukuken ve fiilen olanaklı olmadığı açık olup, soruşturmaya konu eyleme dair yeterli,
somut ve hukuki bir delil mevcut olmadığından ilgili hakkında hazırlanan soruşturma dosyasının
Oda Onur Kurulu’na sevkine yer olmadığına, KARAR VERİLDİ.
63.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 19.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1200
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 28.02.2018 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.36551 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 454 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; ilgili
Üye’nin yapı denetim görevini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili hakkındaki
soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ.
64.……….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin
olarak soruşturmacı ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………….’ın 19.07.2018 tarihli yazısıyla
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 1201
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 28.02.2018 tarih
ve 19090311-360.01.03-E.36558 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim
Kurulunun 14.05.2018 tarih ve 456 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; ilgili
Üye’nin yapı denetim görevini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili hakkındaki
soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ.
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