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ALINAN KARARLAR 
 

1. Ankara Şubenin 26.07.2022 tarih ve 129 –130 – 131 nolu kararları üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 842 

Şube önerisi doğrultusunda; Merkez Laboratuvarı (MERLAB) faaliyetleri kapsamında 
gerçekleştirilen aşağıda bilgileri yer alan ölçüm harcamalarının Şube Bütçesinden karşılanmasına, 
KARAR VERİLDİ. 
 

ÖLÇÜM YAPILACAK 
TESİS 

ÖLÇÜM TARİHİ ÖLÇÜM YERİ 
GÖREVLİ 

PERSONEL 
ARAÇ 

PLAKASI 

TÜRKİYE PETROLLERİ 
ANONİM ORTAKLIĞI 

İŞ HİJYENİ 
ÖLÇÜMÜ 

25.07.2022 
29.07.2022 

SİLİFKE/MERSİN 
BERK HALİL 
LİŞESİVDİN 

34 CZE 977 

ÇAYKUR ÇAY 
FABRİKALARI 

EMİSYON 
ÖLÇÜMÜ 

25.07.2022 
26.07.2022 

TRABZON 

MUAMMER 
ARSLAN 

İSKENDER 
BULUT 

MAHİR TUNA 

06 BM 
3726 

ÇAYKUR ÇAMLI ÇAY 
FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

EMİSYON 
ÖLÇÜMÜ 

27.07.2022 
28.07.2022 

TRABZON 

MUAMMER 
ARSLAN 

İSKENDER 
BULUT 

MAHİR TUNA 

06 BM 
3726  

ÇAYKUR ÇAMLI ÇAY 
FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

EMİSYON 
ÖLÇÜMÜ 

29.07.2022 
31.07.2022 

RİZE 

MUAMMER 
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İSKENDER 
BULUT 

MAHİR TUNA 

06 BM 
3726 

ÇAYKUR ÇAMLI ÇAY 
FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 

EMİSYON 
ÖLÇÜMÜ 

01.08.2022 
02.08.2022 

RİZE 

MUAMMER 
ARSLAN 

İSKENDER 
BULUT 

MAHİR TUNA 
(01.08.2022) 

 

06 BM 
3726 

HES HACILAR ELEKTRİK 
SAN. VE TİC. A.Ş 

GÜRÜLTÜ 
ÖLÇÜMÜ/2 
26.07.2022 
30.07.2022 

KAYSERİ 

EMRE ALGÜL 
ŞABAN KAYA 
İ.OĞULCAN 
KALENDER 

06 BG 6195 

2. Ankara Şubenin 26.07.2022 tarih ve 132 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 843 

Şube önerisi doğrultusunda; Sümer 2 Sokak No:36 Demirtepe/ANKARA adresinde bulunan AKM ve 
MERLAB birimleri güvenlik alarm sisteminin arızalı parçalarının değişimi işinin 12.455,00 TL + KDV 
bedelden Aydın Elektronik Güvenlik Sistemleri firmasına yaptırılmasına, KARAR VERİLDİ. 
 
 



3. Ankara Şubenin 26.07.2022 tarih ve 133 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 844 

Şube önerisi doğrultusunda; Aksu Sokak, No:19/12 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan dairenin 
doğalgaz iç tesisat onarımı işinin 6.500,00 TL + KDV bedelden Orhan Başar Mühendislik Proje 
Mimarlık Doğalgaz İnş. Tic. Ltd. Şti.’ne yaptırılmasına, KARAR VERİLDİ. 

4. Bursa Şubenin 19.07.2022 tarih ve 157 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 845 

Şube önerisi doğrultusunda; Mudanya Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde 
gerçekleştirilecek olan Asansör Kontrol hizmetleri için Mudanya Hizmet Bürosunda çalıştırılmak 
üzere 124827 Sicil No’lu Oda Üyesi Adem KARAMAN ve 122316 Sicil No’lu Oda Üyesi Ali Onur 
TEKİN’in 02.08.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesiyle işe 
alınmalarına, KARAR VERİLDİ. 

5. Edirne Şubenin 21.07.2022 tarih ve 219 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 846 

Şube önerisi doğrultusunda; 24.01.2022 tarihinden itibaren Lüleburgaz İlçe Temsilciliğinde Belirli 
Süreli Hizmet Sözleşmeli olarak çalışan ve 24.07.2022 tarihinde sözleşmesi sona eren Özge 
AYGÜNNUR’un sözleşme süresinin 24.01.2023 tarihine kadar uzatılmasına, KARAR VERİLDİ. 

6. Eskişehir Şubenin 27.07.2022 tarih ve 104 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 847 

Şube önerisi doğrultusunda; Asansör Kontrol ve Periyodik Kontrol faaliyetlerinde bulunan Teknik 
Görevliler tarafından kullanılmak üzere iş kıyafetlerinin 74.160,00 TL + KDV bedelden Propazar 
Sağ. Güv. Mal. Yenilenebilir Enerji E Tic. İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nden satın alınmasına yönelik 
Şube Yönetim Kurulu’nun 10.05.2022 tarih ve 63 nolu kararı uyarınca alınan Oda Yönetim 
Kurulu’nun 24.05.2022 tarih ve 328 nolu kararının kur fiyatlarında meydana gelen artış nedeniyle 
iptaline, iş kıyafetlerinin toplam 69.080,70 TL + KDV bedelden Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden 
satın alınmasına, KARAR VERİLDİ. 

7. İzmir Şubenin 19.07.2022 tarih ve 207 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 848 

Şube önerisi doğrultusunda; deniz taşıtları motor/jeneratör tanıtım numarası verilmesi işinde 
motor numarası vurmak amacıyla kullanılmak üzere havalı çekiç ve ekipmanlarının toplam 
3.600,00 TL + KDV bedelden Yılmaz ŞENYILDIZ şahıs firmasına yaptırılmasına, KARAR VERİLDİ. 

8. İzmir Şubenin 28.07.2022 tarih ve 61.2/1310 sayılı yazısı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 849 

25.07.2022 tarihinde yapılan 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenleme Kurulu 4. 
toplantsı ekli kararlarının kabulüne ve Şubelere duyurulmasına, KARAR VERİLDİ.  

 

 

 

 



9. Kayseri Şubenin 04.07.2022 tarih ve 74 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 850 

Şube önerisi doğrultusunda; 03 Şubat 2022 – 27 Mart 2022 tarihleri arasında Şube etkinlik 
alanında gerçekleştirilen aşağıda bilgileri yer alan eğitimlere ilişkin eğitici ücretlerinin Şube 
Bütçesinden ödenmesine, KARAR VERİLDİ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kayseri Şubenin 18.07.2022 tarih ve 77 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 851 

Şube önerisi doğrultusunda; Odamız adına Şube yürütücülüğünde 13 – 15 Ekim 2022 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek Savunma Sanayi Sempozyum ve Sergisine yönelik 26 – 27 Temmuz 2022 
tarihlerinde Savunma Sanayisi Başkanlığı’na bilgilendirme amaçlı ziyaret için Ankara’da bulunan 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman VAROL ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Murat 
KARASAKAL’ın ulaşım ve konaklama harcamalarının Şube Bütçesinden karşılanmasına, KARAR 
VERİLDİ. 

11. Kocaeli Şubenin 20.07.2022 tarih ve 224 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 852 

Şube önerisi doğrultusunda; Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesiyle çalışan ve sözleşme süreleri 
30.06.2022 tarihinde dolan aşağıda isimleri belirtilen personelin Teknik Görevli kadrosuna 
alınmalarına, KARAR VERİLDİ. 

 

Oda Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri İşe Giriş Tarihi 

127202 Mahmut İzzet TURHAN  Şube  02.08.2021 

124400 Doğan KILIÇ  Gebze İlçe Temsilciliği 26.07.2021 

12. Kocaeli Şubenin 20.07.2022 tarih ve 227 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 853 

Şube önerisi doğrultusunda; 28 Ağustos – 03 Eylül 2022 tarihlerinde İzmir Aliağa Yenişakran’da 
gerçekleştirilecek MMO Öğrenci Üye Kampına katılacak Öğrenci Üyeler Ümit TOPALOĞLU, Tekin 
SAMANCI, Hürkan YASTIKÇILAR, Hasan Can GÜNAL, Büşra GÜR ve Gökhan ÇULLU’nun ulaşım 
harcamalarının Şube Bütçesinden karşılanmasına, KARAR VERİLDİ.  

EĞİTİCİ EĞİTİM ÜCRET 

SERKAN ACAR Pazarlamada Analitik Yaklaşım (10 SA)  

 

3.500.00 TL + KDV 

 

 
SERKAN ACAR Mühendisler İçin Satış Yönetimi Sertifika Programı (16 SA) 

 

6.000,00 TL + KDV 

 

 SERKAN ACAR Müşteri İlişkileri Yönetimi (Crm) Sertifika Programı (6 SA) 

 

2.000,00 TL + KDV 

 

 MURAT 

ERÇETİN 

CV HAZIRLAMA (2 SA) 

2.640,00 TL + KDV 
MURAT 

ERÇETİN 

MÜLAKAT TEKNİKLERİ(6 SA) 

 
ATIF CAN 

ÖZDEMİR 

SolidWorks (48 SA) 7.200,00 TL + KDV 

HARUN 

KOÇYİĞİT 

Excel (İleri Düzey) Eğitimi (24 SA) 4.800,00 TL + KDV 



 

13. Kocaeli Şubenin 20.07.2022 tarih ve 228 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 854 

Şube önerisi doğrultusunda; Ağustos 2022 döneminde düzenlenecek enerji yöneticisi eğitiminde 
katılımcılara dağıtılmak üzere 30 takım (2 cilt) enerji yöneticisi eğitim ders kitabının toplam 
6.300,00 TL + KDV bedelden ACL Ofset Ltd. Şti.’ne bastırılmasına, KARAR VERİLDİ.  

14. Kocaeli Şubenin 27.07.2022 tarih ve 234 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 855 

Şube önerisi doğrultusunda; Ağustos 2022 döneminde düzenlenecek ikinci dönem enerji yöneticisi 
eğitiminde katılımcılara dağıtılmak üzere 30 takım (2 cilt) enerji yöneticisi eğitim ders kitabının 
toplam 6.300,00 TL + KDV bedelden ACL Ofset Ltd. Şti.’ne bastırılmasına, KARAR VERİLDİ. 

15. Kocaeli Şubenin 27.07.2022 tarih ve 237 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 856 

105393 Sicil No’lu Oda Üyesi Gökhan YILDIRIM’ın üyelikten istifa talebinin kabulüne, KARAR 
VERİLDİ. 

16. Konya Şubenin 27.07.2022 tarih ve 115 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 857 

Şube önerisi doğrultusunda; 05.05.2017 tarihinden itibaren Karaman İl Temsilciliğinde Teknik 
Görevli olarak çalışan …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 31.08.2022 tarihi itibarıyla iş 
akdinin fesh edilmesine ve yasal haklarına ilişkin yapılacak uygulamaların Şube tarafından 
yürütülecek olan Arabuluculuk görüşmelerinin sonucuna göre belirlenmesine, KARAR VERİLDİ. 

17. Konya Şubenin 27.07.2022 tarih ve 116 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 858 

Şube önerisi doğrultusunda; Karaman İl Temsilciliğinde çalıştırılmak üzere 109674 Sicil No’lu Oda 
Üyesi Kübra ÇELİK’in 10.08.2022 – 10.08.2023 tarihleri arasında Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesiyle 
işe alınmasına, KARAR VERİLDİ. 

18. Samsun Şubenin 21.07.2022 tarih ve 149 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 859 

Şube önerisi doğrultusunda; Asansör Kontrol Birimi tarafından kontrolleri gerçekleştirilen ancak 
kontrol sonrası düzenlenen faturaların bedelleri tahsil edilemeyen asansör kontrol ücretlerinin 
tahsili için icrai işlem başlatılması amacıyla Şube hukuk danışmanları Av. Cihat ERGENEKON ve Av. 
Murat DEMİRTAŞ’a icrai işlemlerden kaynaklanan harç, vergi vb. giderler için 10.000,00 TL avans 
ödemesi yapılmasına, KARAR VERİLDİ. 

19. Samsun Şubenin 21.07.2022 tarih ve 152 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 860 

Şube önerisi doğrultusunda; Umay Teknik Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait ekipmanların periyodik 
kontrollerinin özel indirimle (servis dahil) KDV dahil 1.209,50 TL bedelle yapılmasına, KARAR 
VERİLDİ. 



 

20. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721560 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 861 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-04 sayılı ve 22.04.2022 tarihli kararı gereğince, 
denetim görevini üstlendiği yapının denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmediği gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan 
STATİK 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, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 
tarih ve E-19090311-360.01.03-3721560 sayılı yazısına istinaden; ilgili Oda Üyesi hakkında 
TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı 
olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nun atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

21. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721560 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 862 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-04 sayılı ve 22.04.2022 tarihli kararı gereğince, 
denetim görevini üstlendiği yapının denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmediği gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan 
STATİK YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.’ nin makina mühendisi kurucu ortağı veya yetkilisi olan…… Sicil 
No’ lu Oda Üyesi ………………………… hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem 
yürütülmesi istendiği bildirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve E-19090311-360.01.03-3721560 sayılı yazısına istinaden; ilgili 
Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma 
açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nun atanmasına, 
KARAR VERİLDİ.  

22. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721571 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 863 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-05 sayılı ve 22.04.2022 tarihli kararı gereğince, 
denetim görevini üstlendiği yapının denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmediği gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan 
STATİK 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, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 
tarih ve E-19090311-360.01.03-3721571 sayılı yazısına istinaden; ilgili Oda Üyesi hakkında 
TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı 
olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nun atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

23. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721571 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 864 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-05 sayılı ve 22.04.2022 tarihli kararı gereğince, 
denetim görevini üstlendiği yapının denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmediği gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan 



STATİK YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.’nin makina mühendisi kurucu ortağı veya yetkilisi olan …… Sicil 
No’ lu Oda Üyesi ………………………… hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem 
yürütülmesi istendiği bildirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve E-19090311-360.01.03-3721571 sayılı yazısına istinaden; ilgili 
Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma 
açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nun atanmasına, 
KARAR VERİLDİ. 

24. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721578 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 865 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-06 sayılı ve 22.04.2022 tarihli kararı gereğince, 
denetim görevini üstlendiği yapının denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmediği gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan 
STATİK YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.’ nin makina mühendisi kurucu ortağı veya yetkilisi olan …… Sicil 
No’ lu Oda Üyesi ………………………… hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem 
yürütülmesi istendiği bildirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve E-19090311-360.01.03-3721578  sayılı yazısına istinaden; ilgili 
Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma 
açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nun atanmasına, 
KARAR VERİLDİ. 

25. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721588 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 866 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-07 sayılı ve 22.04.2022 tarihli kararı gereğince, 
denetim görevini üstlendiği yapının denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmediği gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan 
STATİK YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.’ nin makina mühendisi kurucu ortağı veya yetkilisi olan …… Sicil 
No’ lu Oda Üyesi ………………………… hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem 
yürütülmesi istendiği bildirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve E-19090311-360.01.03-3721588  sayılı yazısına istinaden; ilgili 
Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma 
açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nun atanmasına, 
KARAR VERİLDİ. 

26. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721596 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 867 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-08 sayılı ve 22.04.2022 tarihli kararı gereğince, 
denetim görevini üstlendiği yapının denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmediği gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan 
STATİK YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.’ nin makina mühendisi kurucu ortağı veya yetkilisi olan …… Sicil 
No’ lu Oda Üyesi ………………………… hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem 
yürütülmesi istendiği bildirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve E-19090311-360.01.03-3721596  sayılı yazısına istinaden; ilgili 
Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma 
açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nun atanmasına, 
KARAR VERİLDİ. 



27. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721596 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 868 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-08 sayılı ve 22.04.2022 tarihli kararı gereğince, 
denetim görevini üstlendiği yapının denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmediği gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan 
STATİK 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, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 
tarih ve E-19090311-360.01.03-3721596 sayılı yazısına istinaden; ilgili Oda Üyesi hakkında 
TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı 
olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nun atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

28. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721596 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 869 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-08 sayılı ve 22.04.2022 tarihli kararı gereğince, 
denetim görevini üstlendiği yapının denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmediği gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan 
STATİK YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.’ Nin Kontrol Elemanı olan …… Sicil No’ lu Oda Üyesi 
………………………… hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem yürütülmesi istendiği 
bildirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 
tarih ve E-19090311-360.01.03-3721596 sayılı yazısına istinaden; ilgili Oda Üyesi hakkında 
TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı 
olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nun atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

29. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721596 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 870 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-08 sayılı ve 22.04.2022 tarihli Kararı gereğince, 
şantiye şefliği görevini üstlendiği yapıda ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapıldığı gerekçesiyle 
Şantiye Şefi olan …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında Odamız mevzuat 
hükümlerine göre işlem yürütülmesi istendiği bildirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve E-19090311-360.01.03-
3721596sayılı yazısına istinaden; ilgili Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b 
maddesi uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi 
…………………………’nun atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

30. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721606 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 871 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-09 sayılı ve 22.04.2022 tarihli kararı gereğince, 
denetim görevini üstlendiği yapının denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmediği gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan 
STATİK YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.’ nin makina mühendisi kurucu ortağı veya yetkilisi olan …… Sicil 
No’ lu Oda Üyesi ………………………… hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem 
yürütülmesi istendiği bildirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel 



Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve E-19090311-360.01.03-3721606 sayılı yazısına istinaden; ilgili 
Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma 
açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nun atanmasına, 
KARAR VERİLDİ. 

31. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721606 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 872 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-09 sayılı ve 22.04.2022 tarihli Kararı gereğince, 
şantiye şefliği görevini üstlendiği yapıda ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapıldığı gerekçesiyle 
Şantiye Şefi olan …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında Odamız mevzuat 
hükümlerine göre işlem yürütülmesi istendiği bildirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve E-19090311-360.01.03-3721606 
sayılı yazısına istinaden; ilgili Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi 
uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi 
…………………………’nun atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

32. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721606 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 873 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-09 sayılı ve 22.04.2022 tarihli kararı gereğince, 
denetim görevini üstlendiği yapının denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmediği gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan 
STATİK YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.’ nin Kontrol Elemanı olan …… Sicil No’ lu Oda Üyesi 
………………………… hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem yürütülmesi istendiği 
bildirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 
tarih ve E-19090311-360.01.03-3721606 sayılı yazısına istinaden; ilgili Oda Üyesi hakkında 
TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı 
olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nun atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

33. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3721606 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 874 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-09 sayılı ve 22.04.2022 tarihli kararı gereğince, 
denetim görevini üstlendiği yapının denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmediği gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan 
STATİK 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, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27.05.2022 
tarih ve E-19090311-360.01.03-3721606 sayılı yazısına istinaden; ilgili Oda Üyesi hakkında 
TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı 
olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nun atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

34. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 07.06.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-3808603 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 875 

Adıyaman İl Yapı Denetim Komisyonunun 02-2022-03 sayılı ve 21.04.2022 tarihli kararı gereğince, 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’ un 3. maddesinin 5. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama 



Yönetmeliği’ nin 16. maddesinin 9. bendi hükümlerine aykırı olarak İHYA YAPI DENETİM LTD. ŞTİ. 
bünyesinde proje ve uygulama denetçisi olarak denetim sorumluluğu üstlendiği halde aynı 
zamanda başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunduğu gerekçesiyle …… Sicil 
No’ lu Oda Üyesi ………………………… hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem 
yürütülmesi istendiği bildirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 07.06.2022 tarih ve E-19090311-360.01.03-3808603 sayılı yazısına istinaden; ilgili 
Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma 
açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nin atanmasına, 
KARAR VERİLDİ. 

35. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 21.07.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-4146234 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 876 

Şanlıurfa İl Yapı Denetim Komisyonunun 63-2022-027 sayılı ve 24.05.2022 tarihli kararı gereğince, 
denetim görevini üstlendiği yapının denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmediği gerekçesiyle hakkında idari para cezası uygulanan 
URŞAH YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.’ nin makina mühendisi kurucu ortağı veya yetkilisi olan …… Sicil 
No’ lu Oda Üyesi ………………………… hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem 
yürütülmesi istendiği bildirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 07.07.2022 tarih ve E-19090311-360.01.03-4146234 sayılı yazısına istinaden; ilgili 
Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma 
açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’nin atanmasına, 
KARAR VERİLDİ. 

36. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 29.07.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-4214627 sayılı yazısı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 877 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 29.07.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-4214627 sayılı yazısıyla; 28.12.2018 tarih ve 19090311-360.01.03-
E.247979 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim Kurulu’nun 08.01.2019 
tarih ve 2384 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 06.07.2022 tarih ve 715 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. 

37. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02.08.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-4232783 sayılı yazısı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 878 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02.08.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-4232783 sayılı yazısıyla; 27.10.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-
2067999 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim Kurulu’nun 02.11.2021 
tarih ve 2697 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 19.07.2022 tarih ve 766 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. 
 



38. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02.08.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-4237731 sayılı yazısı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 879 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02.08.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-4237731 sayılı yazısıyla; 07.11.2020 tarih ve E-19090311-360.01.03-
235342 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim Kurulu’nun 17.11.2020 tarih 
ve 319 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 19.07.2022 tarih ve 753 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, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02.08.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-4233705 sayılı yazısı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 880 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02.08.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-4233705 sayılı yazısıyla; 07.11.2020 tarih ve E-19090311-360.01.03-
235371 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim Kurulu’nun 17.11.2020 tarih 
ve 320 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 19.07.2022 tarih ve 754 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, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02.08.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-4232010 sayılı yazısı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 881 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 02.08.2022 tarih ve 
E-19090311-360.01.03-4232010 sayılı yazısıyla; 07.11.2020 tarih ve E-19090311-360.01.03-
235386 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim Kurulu’nun 17.11.2020 tarih 
ve 321 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 19.07.2022 tarih ve 755 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. 

41. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 882 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-08 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-830737 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1628 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. 

42. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 883 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-06 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-833633 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1633 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. 

43. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 884 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-09 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-842224 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1638 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. 

44. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 885 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 10.12.2019 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.290608 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 14.01.2020 tarih ve 4945 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. 

 
 
 
 
 



45. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 886 

Yalova İl Yapı Denetim Komisyonunun 77-2020-002 sayılı ve 16.01.2020 tarihli kararı gereğince 
26.02.2020 tarih ve 19090311-360.01.03-E.48806 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, 
Oda Yönetim Kurulunun 30.03.2020 tarih ve 5386 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 denetimi kapsamındaki görevlerini 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 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 887 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-06 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03.833633 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1631 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ……Sicil No’lu Oda Üyesi ………………………………’ a ilişkin hazırlanan 
soruşturma dosyası soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ………………………….’in 18.07.2022 tarihli 
yazısıyla Kurulumuza sunulmuştur. 
 
Soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgeler Kurulumuzca incelenmiş olup, 18.07.2022 tarihli 
soruşturmacı raporunda, savunma isteme yazısının ilgili üyeye gönderildiği ancak tebliğ 
edilemediği, soruşturmacı tarafından ilgili Üye ile 23.05.2022 tarihinde Saat:15.43’de telefonla 
görüşme yapıldığı, telefonla yapılan bu görüşmede ilgili Üye’ nin sözkonusu yapı ile ilgili herhangi 
bir imzasının bulunmadığını beyan ettiği bilgilerine yer verildiği, soruşturmacı görüşünde de 
soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir görüşe varıldığı anlaşılmaktadır. 
 
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde ise; her ne kadar soruşturmacı raporunda 
soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir görüşe varılmış ise de böyle bir görüşe varılmış 
olmasının soruşturmalarda savunma alınması zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı, TMMOB 
Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde belirlenen savunma verme yönteminin ise sözlü savunma 
verme şeklinde olmayıp yazılı savunma verme şeklinde olduğu hususları gözetilerek, her ne kadar 
adres değişikliğinin Oda’ ya bildirilmesi yükümlülüğü üyelerde olup, ilgilisince bildirilen ve üyelik 
kaydına esas teşkil eden adrese yapılan tebligatla savunma hakkının tanındığının kabulü 
gerekmekte ise de adı geçen Üye’ nin tebligata elverişli adresinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi (ADNKS) üzerinden araştırılarak var olan farklı bir adrese yapılacak olan tebligatla ikinci kez 
savunmasının istenmesinin yerinde olacağı kanaatine varılarak, soruşturma usulünde yapılan bu 
eksikliklerin giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 17. 
maddesi uyarınca en geç 20 (yirmi) gün içinde belirtilen eksikliklerin giderilerek, yeniden 
düzenlenip tamamlanmak üzere soruşturma dosyasının soruşturmacıya iadesine, KARAR VERİLDİ. 
 
 
 
 
 



47. 10260 Sicil No’lu Oda Üyesi Şadan Zühtü MERCAN hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına 
ilişkin olarak soruşturmacı 61897 Sicil No’lu Oda Üyesi Kaan ÖZTEN’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 888 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-01 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03.850508 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1642 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’ a ilişkin hazırlanan soruşturma 
dosyası soruşturmacı ……… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………….’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
Kurulumuza sunulmuştur. 
 
Soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgeler Kurulumuzca incelenmiş olup, 18.07.2022 tarihli 
soruşturmacı raporunda, savunma isteme yazısının ilgili üyeye gönderildiği ancak tebliğ 
edilemediği, soruşturmacı tarafından ilgili Üye ile 23.05.2022 tarihinde Saat:15.43’de telefonla 
görüşme yapıldığı, telefonla yapılan bu görüşmede ilgili Üye’ nin sözkonusu yapı ile ilgili herhangi 
bir imzasının bulunmadığını beyan ettiği bilgilerine yer verildiği, soruşturmacı görüşünde de 
soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir görüşe varıldığı anlaşılmaktadır. 
 
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde ise; her ne kadar soruşturmacı raporunda 
soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir görüşe varılmış ise de böyle bir görüşe varılmış 
olmasının soruşturmalarda savunma alınması zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı, TMMOB 
Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde belirlenen savunma verme yönteminin ise sözlü savunma 
verme şeklinde olmayıp yazılı savunma verme şeklinde olduğu hususları gözetilerek, her ne kadar 
adres değişikliğinin Oda’ ya bildirilmesi yükümlülüğü üyelerde olup, ilgilisince bildirilen ve üyelik 
kaydına esas teşkil eden adrese yapılan tebligatla savunma hakkının tanındığının kabulü 
gerekmekte ise de adı geçen Üye’ nin tebligata elverişli adresinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi (ADNKS) üzerinden araştırılarak var olan farklı bir adrese yapılacak olan tebligatla ikinci kez 
savunmasının istenmesinin yerinde olacağı kanaatine varılarak, soruşturma usulünde yapılan bu 
eksikliklerin giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 17. 
maddesi uyarınca en geç 20 (yirmi) gün içinde belirtilen eksikliklerin giderilerek, yeniden 
düzenlenip tamamlanmak üzere soruşturma dosyasının soruşturmacıya iadesine, KARAR VERİLDİ. 

48. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 889 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-03 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
27.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03.857781 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1650 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’ a ilişkin hazırlanan soruşturma 
dosyası soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
Kurulumuza sunulmuştur. 
 
Soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgeler Kurulumuzca incelenmiş olup, 18.07.2022 tarihli 
soruşturmacı raporunda, savunma isteme yazısının ilgili üyeye gönderildiği ancak tebliğ 
edilemediği, soruşturmacı tarafından ilgili Üye ile 23.05.2022 tarihinde Saat:15.43’de telefonla 
görüşme yapıldığı, telefonla yapılan bu görüşmede ilgili Üye’ nin sözkonusu yapı ile ilgili herhangi 
bir imzasının bulunmadığını beyan ettiği bilgilerine yer verildiği, soruşturmacı görüşünde de 
soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir görüşe varıldığı anlaşılmaktadır. 
 
 



Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde ise; her ne kadar soruşturmacı raporunda 
soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir görüşe varılmış ise de böyle bir görüşe varılmış 
olmasının soruşturmalarda savunma alınması zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı, TMMOB 
Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde belirlenen savunma verme yönteminin ise sözlü savunma 
verme şeklinde olmayıp yazılı savunma verme şeklinde olduğu hususları gözetilerek, her ne kadar 
adres değişikliğinin Oda’ ya bildirilmesi yükümlülüğü üyelerde olup, ilgilisince bildirilen ve üyelik 
kaydına esas teşkil eden adrese yapılan tebligatla savunma hakkının tanındığının kabulü 
gerekmekte ise de adı geçen Üye’ nin tebligata elverişli adresinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi (ADNKS) üzerinden araştırılarak var olan farklı bir adrese yapılacak olan tebligatla ikinci kez 
savunmasının istenmesinin yerinde olacağı kanaatine varılarak, soruşturma usulünde yapılan bu 
eksikliklerin giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 17. 
maddesi uyarınca en geç 20 (yirmi) gün içinde belirtilen eksikliklerin giderilerek, yeniden 
düzenlenip tamamlanmak üzere soruşturma dosyasının soruşturmacıya iadesine, KARAR VERİLDİ. 

49. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 890 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-04 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
27.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03.857938 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1653 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’ a ilişkin hazırlanan soruşturma 
dosyası soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
Kurulumuza sunulmuştur.  
 
Soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgeler Kurulumuzca incelenmiş olup, 18.07.2022 tarihli 
soruşturmacı raporunda, savunma isteme yazısının ilgili üyeye gönderildiği ancak tebliğ 
edilemediği, soruşturmacı tarafından ilgili Üye ile 23.05.2022 tarihinde Saat:15.43’de telefonla 
görüşme yapıldığı, telefonla yapılan bu görüşmede ilgili Üye’ nin sözkonusu yapı ile ilgili herhangi 
bir imzasının bulunmadığını beyan ettiği bilgilerine yer verildiği, soruşturmacı görüşünde de 
soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir görüşe varıldığı anlaşılmaktadır. 
 
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde ise; her ne kadar soruşturmacı raporunda 
soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir görüşe varılmış ise de böyle bir görüşe varılmış 
olmasının soruşturmalarda savunma alınması zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı, TMMOB 
Disiplin Yönetmeliği hükümlerinde belirlenen savunma verme yönteminin ise sözlü savunma 
verme şeklinde olmayıp yazılı savunma verme şeklinde olduğu hususları gözetilerek, her ne kadar 
adres değişikliğinin Oda’ ya bildirilmesi yükümlülüğü üyelerde olup, ilgilisince bildirilen ve üyelik 
kaydına esas teşkil eden adrese yapılan tebligatla savunma hakkının tanındığının kabulü 
gerekmekte ise de adı geçen Üye’ nin tebligata elverişli adresinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi (ADNKS) üzerinden araştırılarak var olan farklı bir adrese yapılacak olan tebligatla ikinci kez 
savunmasının istenmesinin yerinde olacağı kanaatine varılarak, soruşturma usulünde yapılan bu 
eksikliklerin giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 17. 
maddesi uyarınca en geç 20 (yirmi) gün içinde belirtilen eksikliklerin giderilerek, yeniden 
düzenlenip tamamlanmak üzere soruşturma dosyasının soruşturmacıya iadesine, KARAR VERİLDİ. 

50. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 891 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-08 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-830737 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 



üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1629 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’a ilişkin hazırlanan soruşturma 
dosyası soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
Kurulumuza sunulmuştur. 
 
Soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgeler Kurulumuzca incelenmiş olup, 18.07.2022 tarihli 
soruşturmacı raporunda, savunma isteme yazısının ilgili üyenin Oda’da kayıtlı adresine 29.04.2022 
tarihinde gönderildiği, tebligatın üyenin taşındığı bilgisi ile geri döndüğü, GSM hattından ise üyeye 
ulaşılamadığı bilgilerine yer verildiği, soruşturmacı görüşünde de soruşturulan Üye’ nin kusuru 
olmadığı yönünde bir görüşe varıldığı anlaşılmaktadır. 
 
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde ise; her ne kadar soruşturmacı raporunda 
soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir görüşe varılmış ise de böyle bir görüşe varılmış 
olmasının soruşturmalarda savunma alınması zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı hususu 
gözetilerek, her ne kadar adres değişikliğinin Oda’ ya bildirilmesi yükümlülüğü üyelerde olup, 
ilgilisince bildirilen ve üyelik kaydına esas teşkil eden adrese yapılan tebligatla savunma hakkının 
tanındığının kabulü gerekmekte ise de adı geçen Üye’ nin tebligata elverişli adresinin Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinden araştırılarak var olan farklı bir adrese yapılacak olan 
tebligatla ikinci kez savunmasının istenmesinin yerinde olacağı kanaatine varılarak, soruşturma 
usulünde yapılan bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca en geç 20 (yirmi) gün içinde belirtilen eksikliklerin 
giderilerek, yeniden düzenlenip tamamlanmak üzere soruşturma dosyasının soruşturmacıya 
iadesine, KARAR VERİLDİ. 

51. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 892 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-06 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-833633 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1634 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’a ilişkin hazırlanan soruşturma 
dosyası soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
Kurulumuza sunulmuştur.  
 
Soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgeler Kurulumuzca incelenmiş olup, 18.07.2022 tarihli 
soruşturmacı raporunda, savunma isteme yazısının ilgili üyenin Oda’da kayıtlı adresine 29.04.2022 
tarihinde gönderildiği, tebligatın üyenin taşındığı bilgisi ile geri döndüğü, GSM hattından ise üyeye 
ulaşılamadığı bilgilerine yer verildiği, soruşturmacı görüşünde de soruşturulan Üye’ nin kusuru 
olmadığı yönünde bir görüşe varıldığı anlaşılmaktadır. 
 
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde ise; her ne kadar soruşturmacı raporunda 
soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir görüşe varılmış ise de böyle bir görüşe varılmış 
olmasının soruşturmalarda savunma alınması zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı hususu 
gözetilerek, her ne kadar adres değişikliğinin Oda’ ya bildirilmesi yükümlülüğü üyelerde olup, 
ilgilisince bildirilen ve üyelik kaydına esas teşkil eden adrese yapılan tebligatla savunma hakkının 
tanındığının kabulü gerekmekte ise de adı geçen Üye’ nin tebligata elverişli adresinin Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinden araştırılarak var olan farklı bir adrese yapılacak olan 
tebligatla ikinci kez savunmasının istenmesinin yerinde olacağı kanaatine varılarak, soruşturma 
usulünde yapılan bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca en geç 20 (yirmi) gün içinde belirtilen eksikliklerin 
giderilerek, yeniden düzenlenip tamamlanmak üzere soruşturma dosyasının soruşturmacıya 
iadesine, KARAR VERİLDİ. 



52. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 893 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-09 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-842224 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1639 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’a ilişkin hazırlanan soruşturma 
dosyası soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
Kurulumuza sunulmuştur. 
 
Soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgeler Kurulumuzca incelenmiş olup, 18.07.2022 tarihli 
soruşturmacı raporunda, savunma isteme yazısının ilgili üyenin Oda’da kayıtlı adresine 29.04.2022 
tarihinde gönderildiği, tebligatın üyenin taşındığı bilgisi ile geri döndüğü, GSM hattından ise üyeye 
ulaşılamadığı bilgilerine yer verildiği, soruşturmacı görüşünde de soruşturulan Üye’ nin kusuru 
olmadığı yönünde bir görüşe varıldığı anlaşılmaktadır. 
 
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde ise; her ne kadar soruşturmacı raporunda 
soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir görüşe varılmış ise de böyle bir görüşe varılmış 
olmasının soruşturmalarda savunma alınması zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı hususu 
gözetilerek, her ne kadar adres değişikliğinin Oda’ ya bildirilmesi yükümlülüğü üyelerde olup, 
ilgilisince bildirilen ve üyelik kaydına esas teşkil eden adrese yapılan tebligatla savunma hakkının 
tanındığının kabulü gerekmekte ise de adı geçen Üye’ nin tebligata elverişli adresinin Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinden araştırılarak var olan farklı bir adrese yapılacak olan 
tebligatla ikinci kez savunmasının istenmesinin yerinde olacağı kanaatine varılarak, soruşturma 
usulünde yapılan bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca en geç 20 (yirmi) gün içinde belirtilen eksikliklerin 
giderilerek, yeniden düzenlenip tamamlanmak üzere soruşturma dosyasının soruşturmacıya 
iadesine, KARAR VERİLDİ. 

53. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 894 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-01 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-850508 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1644 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’a ilişkin hazırlanan soruşturma 
dosyası soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
Kurulumuza sunulmuştur.  
 
Soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgeler Kurulumuzca incelenmiş olup, 18.07.2022 tarihli 
soruşturmacı raporunda, savunma isteme yazısının ilgili üyenin Oda’da kayıtlı adresine 29.04.2022 
tarihinde gönderildiği, tebligatın üyenin taşındığı bilgisi ile geri döndüğü, GSM hattından ise üyeye 
ulaşılamadığı bilgilerine yer verildiği, soruşturmacı görüşünde de soruşturulan Üye’ nin kusuru 
olmadığı yönünde bir görüşe varıldığı anlaşılmaktadır. 
 
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde ise; her ne kadar soruşturmacı raporunda 
soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir görüşe varılmış ise de böyle bir görüşe varılmış 
olmasının soruşturmalarda savunma alınması zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı hususu 
gözetilerek, her ne kadar adres değişikliğinin Oda’ ya bildirilmesi yükümlülüğü üyelerde olup, 
ilgilisince bildirilen ve üyelik kaydına esas teşkil eden adrese yapılan tebligatla savunma hakkının 



tanındığının kabulü gerekmekte ise de adı geçen Üye’ nin tebligata elverişli adresinin Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinden araştırılarak var olan farklı bir adrese yapılacak olan 
tebligatla ikinci kez savunmasının istenmesinin yerinde olacağı kanaatine varılarak, soruşturma 
usulünde yapılan bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca en geç 20 (yirmi) gün içinde belirtilen eksikliklerin 
giderilerek, yeniden düzenlenip tamamlanmak üzere soruşturma dosyasının soruşturmacıya 
iadesine, KARAR VERİLDİ. 

54. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 895 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-03 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
27.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-857781 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1652 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’a ilişkin hazırlanan soruşturma 
dosyası soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
Kurulumuza sunulmuştur.  
 
Soruşturma dosyasındaki mevcut bilgi ve belgeler Kurulumuzca incelenmiş olup, 18.07.2022 tarihli 
soruşturmacı raporunda, savunma isteme yazısının ilgili üyenin Oda’da kayıtlı adresine 29.04.2022 
tarihinde gönderildiği, tebligatın üyenin taşındığı bilgisi ile geri döndüğü, GSM hattından ise üyeye 
ulaşılamadığı bilgilerine yer verildiği, soruşturmacı görüşünde de soruşturulan Üye’ nin kusuru 
olmadığı yönünde bir görüşe varıldığı anlaşılmaktadır. 
 
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde ise; her ne kadar soruşturmacı raporunda 
soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir görüşe varılmış ise de böyle bir görüşe varılmış 
olmasının soruşturmalarda savunma alınması zorunluluğunu ortadan kaldırmadığı hususu 
gözetilerek, her ne kadar adres değişikliğinin Oda’ ya bildirilmesi yükümlülüğü üyelerde olup, 
ilgilisince bildirilen ve üyelik kaydına esas teşkil eden adrese yapılan tebligatla savunma hakkının 
tanındığının kabulü gerekmekte ise de adı geçen Üye’ nin tebligata elverişli adresinin Adrese 
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinden araştırılarak var olan farklı bir adrese yapılacak olan 
tebligatla ikinci kez savunmasının istenmesinin yerinde olacağı kanaatine varılarak, soruşturma 
usulünde yapılan bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış olup, TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca en geç 20 (yirmi) gün içinde belirtilen eksikliklerin 
giderilerek, yeniden düzenlenip tamamlanmak üzere soruşturma dosyasının soruşturmacıya 
iadesine, KARAR VERİLDİ. 

55. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 896 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 08.07.2019 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.157668 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 23.07.2019 tarih ve 3826 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 denetimi kapsamındaki görevlerini 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 …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 897 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-08 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-830737 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1627 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na 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. 

57. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 898 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-06 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-833633 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1632 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na 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. 

58. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 899 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-09 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-842224 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1637 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na 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. 

59. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 900 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-01 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-850508 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1643 sayılı kararıyla hakkında disiplin 



soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na 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. 

60. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 901 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-03 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
27.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-857781 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1651 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na 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. 

61. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 902 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-04 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
27.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-857938 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1654 sayılı kararıyla hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na 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. 

62. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 903 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 08.07.2019 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.157668 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 23.07.2019 tarih ve 3825 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. 

 
 



63. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 904 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-08 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-830737 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1630 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 denetimi kapsamındaki görevlerini 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. 

64. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 18.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 905 

Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyonunun 17-2021-09 sayılı ve 09.04.2021 tarihli kararı gereğince 
22.04.2021 tarih ve E-19090311-360.01.03-842224 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim 
üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 1640 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 denetimi kapsamındaki görevlerini 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. 

65. …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’ lu Oda Üyesi …………………………’in 27.07.2022 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 906 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 08.04.2019 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.82808 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 24.04.2019 tarih ve 3234 sayılı kararıyla ha kkında 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 denetimi kapsamındaki görevlerini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili 
hakkındaki soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 

66. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca yürütülen 
disiplin soruşturmasına ilişkin olarak soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 
28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.   

KARAR NO: 907 

Oda Yönetim Kurulu’nun 28.04.2020 tarih ve 5397 sayılı Kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği 
uyarınca hakkında disiplin soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ………………………………’a 
ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan ve soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi 
………………………’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla Kurulumuza sunulan soruşturma dosyasındaki 
mevcut tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi ile soruşturmacı görüşü doğrultusunda; sahibi ve 



yetkili SMM’ i olarak tescilli olduğu serbest mühendislik firması adına düzenlenen SMM Büro 
Tescil Belgesi, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yenileme işlemi yaptırılmadığından 2017 yılından 
beridir geçersiz ve hükümsüz olduğu halde, belgeyi geçerli bir belge olarak göstermek amacıyla 
asıl belgenin tahrif edilmesi suretiyle sahte bir belge düzenlenerek bu belgeyle ilgili resmi 
makamlara işlem yapılmak üzere başvuruda bulunulması ve yapı ruhsatlarına imza atılması, sahibi 
ve yetkili SMM’i olduğu firma adına resmi kurumlar nezdinde işlem yürütülmesi, mesleğini 
uygularken Oda mevzuatı ve genel mevzuat hükümlerine aykırı davranılması, mühendislik meslek 
etiği ve onuruyla bağdaşmayacak şekilde mesleki faaliyet yürütülmesi eylemleri nedeniyle ….. Sicil 
No’lu Oda Üyesi ……………………hakkında hazırlanan disiplin soruşturması dosyasının Oda Onur 
Kurulu’na sevk edilmesine, KARAR VERİLDİ. 

67. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca yürütülen 
disiplin soruşturmasına ilişkin olarak soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 
28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.    

KARAR NO: 908 

Oda Yönetim Kurulu’nun 28.04.2020 tarih ve 5398 sayılı Kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği 
uyarınca hakkında disiplin soruşturması başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na ilişkin 
yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan ve ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 
28.07.2022 tarihli yazısıyla Kurulumuza sunulan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve 
belgelerin değerlendirilmesi ile soruşturmacı görüşü doğrultusunda; Planlı Alanlar Yönetmeliği ile 
TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği hükümleri gereğince proje 
müellifliği için SMM Büro Tescil Belgesi almak zorunlu olup, SMM Büro Tescil Belgelerinin hukuki 
dayanağı olan TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği hükümleri 
uyarınca da sözkonusu belgelerin yenilenmesi gerekmekteyken,  yetkili SMM’ i olduğu SMM 
Bürosu ve kendi adına düzenlenen SMM Büro Tescil Belgesinin yenileme işlemini yaptırmadığı ve 
dolayısıyla SMM Büro Tescil Belgesi hüküm ifade eder olmadığı halde Mekanik Tesisat Proje 
Müellifi olarak yapı ruhsatlarına imza atmak suretiyle yürürlükteki mevzuata, mesleki etik 
kurallara aykırı davrandığı tespit edilen ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………hakkında 
hazırlanan disiplin soruşturması dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevk edilmesine, KARAR VERİLDİ. 

68. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 909 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 15.11.2019 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.269506 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 17.12.2019 tarih ve 4772 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan ….. 
Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm 
bilgi ve belgelerin incelenmesinden;  soruşturulan Üye’ nin Oda’ da kayıtlı adresine savunma 
isteme yazısı gönderildiği halde belirtilen adrese tebligat yapılamadığı ve savunmasının 
alınamadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar adres değişikliğinin Oda’ ya bildirilmesi yükümlülüğü üyede 
olup, ilgilisince bildirilen ve üyelik kaydına esas teşkil eden adrese yapılan tebligatla savunma 
hakkının tanındığının kabulü gerekmekte ise de adı geçen Üye’ nin tebligata elverişli adresinin 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinden araştırılarak var olan farklı bir adrese 
yapılacak olan tebligatla ikinci kez savunmasının istenmesinin yerinde olacağı sonucuna 
ulaşıldığından; TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca en geç 20 (yirmi) gün içinde 
belirtilen eksikliğin giderilerek, yeniden düzenlenip tamamlanmak üzere soruşturma dosyasının 
soruşturmacıya iadesine, KARAR VERİLDİ. 
 



69. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 910 

Ankara İl Yapı Denetim Komisyonunun 06-2020-10 sayılı ve 13.01.2020 tarihli kararı gereğince 
26.02.2020 tarih ve 19090311-360.01.03-E.48289 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, 
Oda Yönetim Kurulunun 31.03.2020 tarih ve 5382 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. 

70. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 911 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 11.12.2019 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.290853 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 14.01.2020 tarih ve 4948 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan ….. 
Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm 
bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde ve soruşturmacı görüşü doğrultusunda; ilgili 
Üye’nin yapı denetimi kapsamındaki görevlerini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili 
hakkındaki soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 

71. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 912 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 11.12.2019 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.290906 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 14.01.2020 tarih ve 4952 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan ….. 
Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm 
bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde ve soruşturmacı görüşü doğrultusunda; ilgili 
Üye’nin yapı denetimi kapsamındaki görevlerini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili 
hakkındaki soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 

72. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 913 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 11.12.2019 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.290944 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 14.01.2020 tarih ve 4956 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan ….. 
Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm 
bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde ve soruşturmacı görüşü doğrultusunda; ilgili 
Üye’nin yapı denetimi kapsamındaki görevlerini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili 
hakkındaki soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 



73. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 914 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 15.11.2019 tarih 
ve 19090311-360.99-E.269366 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 17.12.2019 tarih ve 4769 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan ….. 
Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm 
bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde ve soruşturmacı görüşü doğrultusunda; ilgili 
Üye’nin yapı denetimi kapsamındaki görevlerini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili 
hakkındaki soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 

74. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 915 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 15.11.2019 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.269506 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 17.12.2019 tarih ve 4775 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan ….. 
Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm 
bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde ve soruşturmacı görüşü doğrultusunda; ilgili 
Üye’nin yapı denetimi kapsamındaki görevlerini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili 
hakkındaki soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 

75. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 916 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 23.10.2019 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.248647 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 15.11.2019 tarih ve 4444 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan ….. 
Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’na ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm 
bilgi ve belgelerin incelenmesinden;  soruşturulan Üye’ nin Oda’ da kayıtlı adresine savunma 
isteme yazısı gönderildiği halde belirtilen adrese tebligat yapılamadığı ve savunmasının 
alınamadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar adres değişikliğinin Oda’ ya bildirilmesi yükümlülüğü üyede 
olup, ilgilisince bildirilen ve üyelik kaydına esas teşkil eden adrese yapılan tebligatla savunma 
hakkının tanındığının kabulü gerekmekte ise de adı geçen Üye’ nin tebligata elverişli adresinin 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinden araştırılarak var olan farklı bir adrese 
yapılacak olan tebligatla ikinci kez savunmasının istenmesinin yerinde olacağı sonucuna 
ulaşıldığından; TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca en geç 20 (yirmi) gün içinde 
belirtilen eksikliğin giderilerek, yeniden düzenlenip tamamlanmak üzere soruşturma dosyasının 
soruşturmacıya iadesine, KARAR VERİLDİ. 
 
 
 
 
 
 



76. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ………………………..’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 917 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 15.11.2019 tarih 
ve 19090311-360.99-E.269366 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 17.12.2019 tarih ve 4770 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 denetimi kapsamındaki görevlerini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili 
hakkındaki soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 

77. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ………………………..’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 918 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 11.12.2019 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.290853 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 14.01.2020 tarih ve 4949 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 denetimi kapsamındaki görevlerini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili 
hakkındaki soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 

78. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ………………………..’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 919 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 11.12.2019 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.290906 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 14.01.2020 tarih ve 4953 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 denetimi kapsamındaki görevlerini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili 
hakkındaki soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 

79. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ………………………..’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 920 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 11.12.2019 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.290944 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 14.01.2020 tarih ve 4957 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 denetimi kapsamındaki görevlerini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili 
hakkındaki soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 



80. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ………………………..’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 921 

Ankara İl Yapı Denetim Komisyonunun 06-2020-60 sayılı ve 04.03.2020 tarihli kararı gereğince 
17.03.2020 tarih ve 19090311-360.01.03-E.70691 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, 
Oda Yönetim Kurulunun 28.04.2020 tarih ve 5409 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması 
başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’a ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki 
mevcut tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden;  soruşturulan Üye’ nin Oda’ da kayıtlı adresine 
savunma isteme yazısı gönderildiği halde belirtilen adrese tebligat yapılamadığı ve savunmasının 
alınamadığı anlaşılmıştır. Her ne kadar adres değişikliğinin Oda’ ya bildirilmesi yükümlülüğü üyede 
olup, ilgilisince bildirilen ve üyelik kaydına esas teşkil eden adrese yapılan tebligatla savunma 
hakkının tanındığının kabulü gerekmekte ise de adı geçen Üye’ nin tebligata elverişli adresinin 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) üzerinden araştırılarak var olan farklı bir adrese 
yapılacak olan tebligatla ikinci kez savunmasının istenmesinin yerinde olacağı, ayrıca 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen disiplin soruşturmalarında Oda Onur Kurulu’ 
na sevk edip etmeme konusunda karar ihdas edilebilmesi için gerekli olan ve soruşturma konusu 
yapıya ilişkin ilgili Belediyeler ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden istenilmesi gereken bilgi 
ve belgelerin (yapı, ruhsatı, yapı denetim sözleşmesi, yapı seviye tespit tutanakları, yapı kontrol 
tutanakları, yapı tatil zabıtları, yapı kullanım izin belgeleri, Teknik İnceleme Raporları ve ekleri v.b.) 
dosya kapsamında mevcut olmadığı anlaşıldığından, TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 17. maddesi 
uyarınca en geç 20 (yirmi) gün içinde belirtilen eksikliklerin giderilerek, yeniden düzenlenip 
tamamlanmak üzere soruşturma dosyasının soruşturmacıya iadesine, KARAR VERİLDİ. 

81. ….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ………………………..’in 28.07.2022 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 922 

Ankara İl Yapı Denetim Komisyonunun 06-2020-60 sayılı ve 26.02.2020 tarihli kararı gereğince 
11.03.2020 tarih ve 19090311-360.01.03-E.65216 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, 
Oda Yönetim Kurulunun 31.03.2020 tarih ve 5389 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması 
başlatılan ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………’a ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki 
mevcut tüm bilgi ve belgelerin incelenmiş olup; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
kapsamında yürütülen disiplin soruşturmalarında Oda Onur Kurulu’ na sevk edip etmeme 
konusunda karar ihdas edilebilmesi için gerekli olan ve soruşturma konusu yapıya ilişkin ilgili 
Belediyeler ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden istenilmesi gereken bilgi ve belgelerin (yapı, 
ruhsatı, yapı denetim sözleşmesi, yapı seviye tespit tutanakları, yapı kontrol tutanakları, yapı tatil 
zabıtları, yapı kullanım izin belgeleri, Teknik İnceleme Raporları ve ekleri v.b.) dosya kapsamında 
mevcut olmadığı anlaşıldığından, TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 17. maddesi uyarınca en geç 20 
(yirmi) gün içinde belirtilen eksikliklerin giderilerek, yeniden düzenlenip tamamlanmak üzere 
soruşturma dosyasının soruşturmacıya iadesine, KARAR VERİLDİ. 
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