
                20.09.2017 
  
ALINAN KARARLAR  

1. TMMOB MMO Diyarbakır Şubesinin 18.09.2017 tarih ve 10/1753 sayılı yazısı ve ekleri üzerine 
görüşüldü. 

KARAR NO: 5402 
 
TMMOB MMO Diyarbakır Şubesinin 18.09.2017 tarih ve 10/1753 sayılı yazısıyla özetle; “Diyarbakır 
Şube’ ye bağlı bazı İl Temsilciliklerinin gelir-gider muhasebe kayıtlarının yıllara ve aylara göre 
farklılık gösterdiğinin görülmesi üzerine (alındı belgesi iptali, faturaların geç kesilmesi, üyelik 
belgesi ve şantiye şefliği belgelerinde alındı belgesinin kestirilmediğinin düşünülmesi, bilirkişi 
bordrolarının olmaması, motor şasi ve azami ağırlık ile ilgili düzensiz ve orantısız gelir kayıtları, 
teknik rapor, kapasite raporu v.b. gelirlerin saklanıldığı v.s.)  şüpheye düşüldüğü ve Şube Yönetim 
Kurulunun 22.08.2017 tarihli ve 477 no’ lu kararıyla Adıyaman İl Temsilcilik Üye ve Teknik Birim 
muhasebe kayıtlarının detaylı olarak incelenmesi için denetleme komisyonu oluşturulduğu...” 
belirtilerek, bahsi geçen Şube Denetleme Komisyonunun Adıyaman İl Temsilciliğinde yapmış 
olduğu incelemelere ilişkin tutanaklar ve evraklar yazı ekinde sunulmuştur. 
 

Sözkonusu yazı ekindeki belgelerin Kurulumuzca incelenmesinden; Odamız Diyarbakır Şubesi 
Yönetim Kurulunun 22.08.2017 tarihli ve 477 no’ lu kararı gereğince oluşturulan denetim 
komisyonunca 12-13.09.2017 tarihlerinde Adıyaman İl Temsilciliğinde yerinde yapılan 
incelemelerde, Odamız Diyarbakır Şubesi-Adıyaman İl Temsilciliğinde teknik görevli olarak 
çalışmakta olan ve aynı zamanda …… Sicil Numaralı Odamız Üyesi olan …………………….’ un 
Adıyaman İl Temsilciliğindeki görevi esnasında Odamız Temsilciliği adına yürütülen ve görevi 
kapsamında olan işlemlerde, kayıtlarda, kamuya verilen hizmetlerde v.s. ‘de çeşitli usulsüzlükler 
yaptığı ve kişisel çıkar sağladığının gerek Temsilcilik kayıtları ve gerekse kişinin kendi kabul ve 
beyanlarına göre tespit edildiği ve bu tespitlerin ekleriyle beraber tutanak (8 ayrı tutanak olmak 
üzere)  altına alındığı anlaşılmaktadır.  
 

Mevcut bilgi ve belgeler üzerinde Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucunda; 

 
a)- Odamız Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulunun 22.08.2017 tarihli ve 477 no’ lu kararı gereğince 
oluşturulan denetim komisyonunca 12-13.09.2017 tarihlerinde Adıyaman İl Temsilciliğinde 
yerinde yapılan incelemelerde Adıyaman İl Temsilciliğindeki görevi esnasında Odamız Temsilciliği 
adına yürütülen ve görevi kapsamında olan işlemlerde, kayıtlarda, kamuya verilen hizmetlerde 
v.s.‘de çeşitli usulsüzlükler yaptığı ve kişisel çıkar sağladığı tespit edilen (usulsüzlüklerin detayları 
sözkonusu tutanaklarda mevcuttur.) ve tutanak altına alınan Odamız Diyarbakır Şubesi-Adıyaman 
İl Temsilciliğinde teknik görevli olarak çalışmakta olan ve aynı zamanda ….. Sicil Numaralı Odamız 
Üyesi olan ……………………………’ un soruşturmanın selameti açısından yıllık izine çıkarılmasına, 
 
b)- Odamız Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulunun 22.08.2017 tarihli ve 477 no’ lu kararı gereğince 
oluşturulan denetim komisyonunca 12-13.09.2017 tarihlerinde Adıyaman İl Temsilciliğinde 
yerinde yapılan incelemelerde tespit edilen usulsüzlükler ve Oda’ nın uğratıldığı zarar miktarının 
tespiti bakımından Temsilcilik kayıtlarının kapsamlı şekilde incelenerek rapor hazırlanması 
konusunda inceleme heyeti oluşturulmasına ve oluşturulan inceleme heyeti tarafından yerinde 
inceleme yapılmasına, konuyla ilgili kapsamlı inceleme ve değerlendirmede bulunarak rapor 
hazırlamak üzere Oda Denetleme Kurulunun göreve çağrılmasına,  
 
 
 
 
 



c)- Oda’ yı uğrattığı zarar miktarının …………………….’ tan tahsili hususunun, Oda Denetleme 
Kurulunun olağanüstü denetlemesi sonucunda hazırlanacak raporla zarar miktarının 
netleştirildikten sonra değerlendirilmesine,   
 
d)- ………………………. hakkında cezai takibatta bulunulup-bulunulmaması hususunun konuyla ilgili 
yürütülmeye devam eden incelemelerin sonucuna göre değerlendirilmesine, 
 
e)- Bağlı olduğu meslek odası bünyesinde teknik görevli olarak görev yapmakta iken görevi 
kapsamında olan işlerde görevinin sağladığı yetkileri kötüye kullanarak birtakım usulsüzlükler 
yapmak suretiyle kişisel çıkar sağladığı ve bağlı olduğu meslek odasını zarara uğrattığı gerekçesiyle 
Odamız Diyarbakır Şubesi-Adıyaman İl Temsilciliği teknik görevlisi ve aynı zamanda ……… Sicil 
Numaralı Odamız Üyesi olan …………………… hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 16-(b) 
maddesi uyarınca soruşturma başlatılmasına, soruşturmacı olarak ….. Sicil No’ lu Oda Üyesi 
……………………..’ ün atanmasına, oybirliğiyle KARAR VERİLDİ.  

2. Kocaeli Şubenin 13.09.2017 tarih ve 735 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 5403 

Şube önerisi doğrultusunda; Emniyet Ventilinin Test ve Kontrol Sertifikalandırma programını 
düzenleyen ARI-Armaturen firmasının Almanya’da Ekim ayında düzenleyeceği eğitime Şube Teknik 
Görevlileri Alpaslan GÜVEN ve Ali ŞAHİN’in yol, konaklama ve yemek giderleri programı 
düzenleyen firma tarafından karşılanmak üzere gönderilmesinin uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 
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