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ALINAN KARARLAR 

 

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 05.05.2015 tarih ve 339 
no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3562 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan 7562 Büro Tescil No’lu NAİME BANU CÜCE - NBS MÜHENDİSLİK firması ve sözkonusu 

firmanın yetkili SMM’i olan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ nin Mekanik Tesisat 
Hizmetleri kapsamında ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimden geçirmediklerinin tespit 
edilmesi üzerine anılan Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklere aykırı davrandıkları gerekçesiyle 
adı geçen firma ve yetkili SMM’i hakkında TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi 
Yönetim Kurulu’ nun 24.03.2015 tarih ve 314 no’lu kararıyla başlatılan SMM soruşturması 
sonucunda hazırlanan soruşturma dosyası yine TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi 
Yönetim Kurulu’ nun 05.05.2015 tarih ve 339 nolu kararıyla TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve 
Mesleki Denetim Yönetmeliği’ nin 13. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Oda Yönetim 
Kurulumuza sunulmuştur. Sözkonusu dosyada mevcut tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuzca 
incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;  
 
a) TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan 

ve aynı Yönetmelik uyarınca 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 7562 Büro Tescil No’lu NAİME BANU 
CÜCE - NBS MÜHENDİSLİK firması ve yetkili SMM’i .....Sicil No’lu Oda Üyesi 

............................. adına düzenlenen Büro Tescil Belgesinin TMMOB MMO SMM Büroları 
Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 13.maddesi ve 12. maddesinin (c) bendi hükümleri 
uyarınca 01.07.2015-01.08.2015 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınmasına, 
durumun ilgililere ve ilgili kurumlara bildirilmesi için TMMOB MMO Adana Şube Yönetim 
Kuruluna görev ve yetki verilmesine, 

 
b) 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 7562 Büro Tescil No’lu NAİME BANU 
CÜCE - NBS MÜHENDİSLİK firmasının yetkili SMM’i olan ..... Sicil No’lu Oda 

Üyesi.............................  hakkında Oda mevzuatına aykırı şekilde Serbest Mühendislik 
Müşavirlik hizmeti yürütmek suretiyle üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu 
gerekçeleriyle TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 16/b-2 maddesi uyarınca disiplin soruşturması 

başlatılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’un 
soruşturmacı olarak atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

 



 

 

2. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 12.05.2015 tarih ve 341 
no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3563 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan 7866 Büro Tescil No’lu YUSUF ÇEKMECE firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan 

...... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ nin Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında 
ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimden geçirmediklerinin tespit edilmesi üzerine anılan 
Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklere aykırı davrandıkları gerekçesiyle adı geçen firma ve yetkili 
SMM’i hakkında TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 
10.03.2015 tarih ve 301 no’lu kararıyla başlatılan SMM soruşturması sonucunda hazırlanan 
soruşturma dosyası yine TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 
12.05.2015 tarih ve 341 nolu kararıyla TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim 
Yönetmeliği’ nin 13. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Oda Yönetim Kurulumuza sunulmuştur.  
 
Dosyada mevcut bilgi ve belgelerinden incelenmesinden; TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Adana Şubesi Yönetim Kurulu’nun 10.03.2015 tarih ve 301 no’lu kararı uyarınca yürütülen 
soruşturma kapsamında her ne 18.03.2015 tarih ve 44.11/303 sayılı savunma isteme yazısı 
gönderilmiş ise de sözkonusu yazının kargo yoluyla gönderildiği, yazının tebliğine ilişkin              
belgenin de usulüne uygun bir tebligat için yeterli unsurları taşımadığı anlaşılmakta olup, savunma 
hakkının azami ölçüde etkin kullandırılması ve usulüne uygun tebligat için gerekli unsurların 
sağlanması bakımından, savunma isteme yazısının kargo dışındaki bir posta vasıtasıyla (iadeli 
taahhütlü posta, aps v.b.)  ilgiliye/ilgililere gönderilmesi gerektiği, bu haliyle dosyanın TMMOB 
MMO SMM Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği uyarınca yürütülen soruşturmaya ilişkin 
sunulan dosyanın tamamlanmamış olduğu sonucuna ulaşılmış olup, soruşturma dosyasının 
tamamlanmak üzere TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi’ne iadesine, KARAR 
VERİLDİ. 

3. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 12.05.2015 tarih ve 342 
no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3564 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan 9795 Büro Tescil No’lu HAMİT KÜÇÜK firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan 

......Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ ün Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında 
ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimden geçirmediklerinin tespit edilmesi üzerine anılan 
Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklere aykırı davrandıkları gerekçesiyle adı geçen firma ve yetkili 
SMM’i hakkında TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 
10.03.2015 tarih ve 304 no’lu kararıyla başlatılan SMM soruşturması sonucunda hazırlanan 
soruşturma dosyası yine TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 
12.05.2015 tarih ve 342 nolu kararıyla TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim 
Yönetmeliği’ nin 13. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Oda Yönetim Kurulumuza sunulmuştur.  
 
Dosyada mevcut bilgi ve belgelerinden incelenmesinden; TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Adana Şubesi Yönetim Kurulu’nun 10.03.2015 tarih ve 304 no’lu kararı uyarınca yürütülen 
soruşturma kapsamında her ne 18.03.2015 tarih ve 44.11/306 sayılı savunma isteme yazısı 
gönderilmiş ise de sözkonusu yazının kargo yoluyla gönderildiği, yazının tebliğine ilişkin              
belgenin de usulüne uygun bir tebligat için yeterli unsurları taşımadığı anlaşılmakta olup, savunma 
hakkının azami ölçüde etkin kullandırılması ve usulüne uygun tebligat için gerekli unsurların 
sağlanması bakımından, savunma isteme yazısının kargo dışındaki bir posta vasıtasıyla (iadeli 



taahhütlü posta, aps v.b.)  ilgiliye/ilgililere gönderilmesi gerektiği, bu haliyle dosyanın TMMOB 
MMO SMM Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği uyarınca yürütülen soruşturmaya ilişkin 
sunulan dosyanın tamamlanmamış olduğu sonucuna ulaşılmış olup, soruşturma dosyasının 
tamamlanmak üzere TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi’ne iadesine, KARAR 
VERİLDİ. 

4. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 18.05.2015 tarih ve 345 
no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3565 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan 10876 Büro Tescil No’lu METİS MÜŞAVİRLİK İNŞ. MÜH. TAŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ. firması ve 

sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ nun Mekanik 
Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimden geçirmediklerinin 
tespit edilmesi üzerine anılan Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklere aykırı davrandıkları 
gerekçesiyle adı geçen firma ve yetkili SMM’i hakkında TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana 
Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 31.03.2015 tarih ve 317 no’lu kararıyla başlatılan SMM soruşturması 
sonucunda hazırlanan soruşturma dosyası yine TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi 
Yönetim Kurulu’ nun 18.05.2015 tarih ve 345 nolu kararıyla TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve 
Mesleki Denetim Yönetmeliği’ nin 13. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Oda Yönetim 
Kurulumuza sunulmuştur. Sözkonusu dosyada mevcut tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuzca 
incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;  
 
a) TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan 

ve aynı Yönetmelik uyarınca 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 10876 Büro Tescil No’lu METİS 
MÜŞAVİRLİK İNŞ. MÜH. TAŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ. firması ve yetkili SMM’i .....Sicil No’lu Oda Üyesi 

............................. adına düzenlenen Büro Tescil Belgesinin TMMOB MMO SMM Büroları 
Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 13.maddesi ve 12. maddesinin (c) bendi hükümleri 
uyarınca 01.07.2015-01.08.2015 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınmasına, 
durumun ilgililere ve ilgili kurumlara bildirilmesi için TMMOB MMO Adana Şube Yönetim 
Kuruluna görev ve yetki verilmesine, 

 
b)  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 10876 Büro Tescil No’lu METİS 
MÜŞAVİRLİK İNŞ. MÜH. TAŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının yetkili SMM’i olan ..... Sicil No’lu Oda 

Üyesi ............................. hakkında Oda mevzuatına aykırı şekilde Serbest Mühendislik 
Müşavirlik hizmeti yürütmek suretiyle üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu 
gerekçeleriyle TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 16/b-2 maddesi uyarınca disiplin soruşturması 

başlatılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’un 
soruşturmacı olarak atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

 

 



 

 

5. Antalya Şubenin 26.05.2015 tarih ve 341 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3566 

Şube önerisi doğrultusunda; Şube LPG Sızdırmazlık Birimlerinde kullanılmak üzere  3 adet 300 HC 
Gaz Kaçak Dedektörünün toplam 750,00 € + KDV bedelden MRU Baca Gazı ve Emisyon Ölçüm 
Cihazları Ltd. Şti.’nden satın alınmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

6. Antalya Şubenin 26.05.2015 tarih ve 342-343 nolu kararları üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3567 

Şube önerisi doğrultusunda; Şube LPG Sızdırmazlık, Periyodik Kontrol ve Asansör Denetim 
Birimlerinde çalışan Teknik Görevliler için; 

 30 adet iş elbisesinin 2.543,00 TL + KDV bedelden Siteks Giyim San. İnş. Pet. Taş.ve Tic. 
Ltd. Şti.’nden, 

 150 adet Polo yaka T-shırt  (birim fiyatı 23,15 TL) toplam 3.472,20 TL + KDV bedelden 
Fucan İş Güvenliği ve Tekstil Market firmasından satın alınmasının uygunluğuna, KARAR 
VERİLDİ. 

7. Bursa Şubenin 02.06.2015 tarih ve 565 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3568 

Şube önerisi doğrultusunda; Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi kapsamında Şubede 
çalıştırılmak üzere 100446 Sicil No’lu Oda Üyesi Aytaç ŞAHİN ve 88066 Sicil No’lu Oda Üyesi Zafer 
BAĞLAMA’nın 08.06.2015-31.12.2015 tarihleri arasında ekli Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesiyle işe 
alınmalarının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

8. Denizli Şubenin 18.05.2015 tarih ve 456 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3569 

Şube önerisi doğrultusunda; ....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın işsiz olması nedeniyle 
2014 yılı ve öncesi çalışmadığı süreler için üye aidatı alınmamasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

9. Denizli Şubenin 18.05.2015 tarih ve 462 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3570 

Şube önerisi doğrultusunda; Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi faaliyetleri kapsamında     
28-31 Mayıs tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Yürüyen Merdiven/Bant Periyodik Kontrol 
Vasıflandırma Eğitimine katılan Şube Teknik Görevlileri Serdar KARAKAYA, Gökhan AVANOĞLU ve 
Ramazan Halit AYDEMİR’in ulaşım ve konaklama harcamalarının Şube Bütçesinden karşılanmasının 
uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

10. Edirne Şubenin 26.05.2015 tarih ve 469 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3571 

Şube önerisi doğrultusunda; Çorlu İlçe Temsilciliğinde kullanılmakta olan Philips Marka Fax  
cihazının ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle demirbaş kayıtlarının düşürülmesinin 
uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

 

 



 

 

11. Eskişehir Şubenin 26.05.2015 tarih ve 483 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3572 

Şube önerisi doğrultusunda; Üyeler arasındaki birlik ve dayanışmayı arttırmak, yeni üyelerle 
tanışarak kaynaşmayı sağlamak amacıyla 31 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen “Birlik ve 
Dayanışma Pikniği”nin (365 kişi) yemek ve içecek ikramı bedeli olan 12.764,81 TL + KDV’nin Şube 
Bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

12. Eskişehir Şubenin 26.05.2015 tarih ve 484 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3573 

Şube önerisi doğrultusunda; 05 Haziran 2015 tarihinde Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür ve Sanat 
Merkezinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina ve Endüstri Mühendisliği, Anadolu 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören mezuniyet durumundaki 
öğrencilere yönelik gerçekleştirilmesi planlanan “Geleneksel Mesleğe Hoş Geldin Buluşması”nda 
ikram edilecek kokteyl giderleri için 10.465,00 TL + KDV bedelin Şube Bütçesinden karşılanmasının 
uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

13. Eskişehir Şubenin 26.05.2015 tarih ve 486 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3574 

Şube önerisi doğrultusunda; Sahipata Mah. M. Fevzi Çakmak Bulvarı No:130/A adresinde bulunan 
Afyonkarahisar İl Temsilciliği LPG-CNG Sızdırmazlık Kontrol binasının aylık net 700,00 TL olan kira 
sözleşmesinin 15.05.2015 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle aylık net 750,00 TL bedelle 
yenilenmesinin uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

14. Eskişehir Şubenin 26.05.2015 tarih ve 487 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3575 

Şube önerisi doğrultusunda; Hattat Karahisar Mah. Atatürk Cad. Kervansaray Sitesi B Blok No:31 
adresinde bulunan Afyonkarahisar İl Temsilciliği hizmet binasının boya ve badana harcamasına 
yönelik için 1.700,00 TL + KDV’nin Şube Bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna, KARAR 
VERİLDİ. 

15. Eskişehir Şubenin 26.05.2015 tarih ve 488 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3576 

Şube önerisi doğrultusunda; ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’un işsiz olması nedeniyle 
2014 yılı ve öncesi çalışmadığı süreler için üye aidatı alınmamasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

16. İstanbul Şubenin 02.06.2015 tarih ve 539 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3577 

75669 Sicil No’lu Oda Üyesi Nefi MEKİK’in istifa isteminin kabulüne, KARAR VERİLDİ. 

17. İstanbul Şubenin 02.06.2015 tarih ve 541 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3578 

Şube önerisi doğrultusunda; 28 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen TMMOB Sanayi 
Kongresi Yürütme Kurulu toplantısına katılan Yavuz BAYÜLKEN’in ulaşım ve konaklama 
harcamalarının Şube Bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 



 

18. İstanbul Şubenin 02.06.2015 tarih ve 543 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3579 

Şube önerisi doğrultusunda; Şube AKM ve Kadıköy İlçe Temsilciliğinde internet online işlemlerinin 
sağlıklı ve kesintisiz yapılması için 2 adet Tp-Link EAP120 300Mbps Gigabit Access Point’in 113,30 
$ x 2 = 226,60 $ + KDV bedelden Kupa Bilgisayar Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetlerinden satın 
alınmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

19. İstanbul Şubenin 02.06.2015 tarih ve 544 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3580 

Şube önerisi doğrultusunda; Şube bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet Asus K555LN-XO326D 
marka/model dizüstü taşınabilir bilgisayarın 688,00 $ + KDV bedelden REM Bilgisayar San. Tic. Ltd. 
Şti.’nden satın alınmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

20. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.04.2015 tarih ve 402 
no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3581 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan 13395 Büro Tescil No’lu ONUR MÜHENDİSLİK ALİ ULVİ YILÇIN- ÇAĞDAŞ DEĞİRMENCİ 
ADİ ORTAKLIĞI firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi 

.............................’ ın Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri projeleri Oda mesleki 
denetimden geçirmediklerinin tespit edilmesi üzerine anılan Yönetmelikte öngörülen 
yükümlülüklere aykırı davrandıkları gerekçesiyle adı geçen firma ve yetkili SMM’i hakkında 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.01.2015 tarih ve 326 
no’lu kararıyla başlatılan SMM soruşturması sonucunda hazırlanan soruşturma dosyası yine 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.04.2015 tarih ve 402 
nolu kararıyla TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ nin 13. 
maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Oda Yönetim Kurulumuza sunulmuştur. Sözkonusu dosyada 
mevcut tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuzca incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;  
 
a) TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan 

ve aynı Yönetmelik uyarınca 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 13395 Büro Tescil No’lu ONUR 
MÜHENDİSLİK ALİ ULVİ YILÇIN-ÇAĞDAŞ DEĞİRMENCİ ADİ ORTAKLIĞI firması ve yetkili SMM’i 

..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. adına düzenlenen Büro Tescil Belgesinin TMMOB 
MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 13.maddesi ve 12. maddesinin 
(c) bendi hükümleri uyarınca 01.07.2015-01.08.2015 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle 
geçersiz kılınmasına, durumun ilgililere ve ilgili kurumlara bildirilmesi için TMMOB MMO İzmir 
Şube Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesine, 
 

b) 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 13395 Büro Tescil No’lu ONUR 
MÜHENDİSLİK ALİ ULVİ YILÇIN-ÇAĞDAŞ DEĞİRMENCİ ADİ ORTAKLIĞI firmasının yetkili SMM’i 

olan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında Oda mevzuatına aykırı şekilde 
Serbest Mühendislik Müşavirlik hizmeti yürütmek suretiyle üyeler arasında haksız rekabete 
neden olduğu gerekçeleriyle TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 16/b-2 maddesi uyarınca disiplin 
soruşturması başlatılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere .....Sicil No’lu Oda Üyesi 

.............................’ın soruşturmacı olarak atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

21. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.04.2015 tarih ve 402 
no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3582 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan 13395 Büro Tescil No’lu ONUR MÜHENDİSLİK ALİ ULVİ YILÇIN- ÇAĞDAŞ DEĞİRMENCİ 
ADİ ORTAKLIĞI firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan ...... Sicil No’lu Oda Üyesi 

.............................’ nin Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri projeleri Oda mesleki 
denetimden geçirmediklerinin tespit edilmesi üzerine anılan Yönetmelikte öngörülen 
yükümlülüklere aykırı davrandıkları gerekçesiyle adı geçen firma ve yetkili SMM’i hakkında 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.01.2015 tarih ve 326 
no’lu kararıyla başlatılan SMM soruşturması sonucunda hazırlanan soruşturma dosyası yine 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.04.2015 tarih ve 402 
nolu kararıyla TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ nin 13. 
maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Oda Yönetim Kurulumuza sunulmuştur. Sözkonusu dosyada 
mevcut tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuzca incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;  
 
a) TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan 

ve aynı Yönetmelik uyarınca 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 13395 Büro Tescil No’lu ONUR 
MÜHENDİSLİK ALİ ULVİ YILÇIN-ÇAĞDAŞ DEĞİRMENCİ ADİ ORTAKLIĞI firması ve yetkili SMM’i 
86569 Sicil No’lu Oda Üyesi Çağdaş DEĞİRMENCİ adına düzenlenen Büro Tescil Belgesinin 
TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 13.maddesi ve 12. 
maddesinin (c) bendi hükümleri uyarınca 01.07.2015-01.08.2015 tarihleri arasında 1 (bir) ay 
süreyle geçersiz kılınmasına, durumun ilgililere ve ilgili kurumlara bildirilmesi için TMMOB 
MMO İzmir Şube Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesine, 
 

b) 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 13395 Büro Tescil No’lu ONUR 
MÜHENDİSLİK ALİ ULVİ YILÇIN-ÇAĞDAŞ DEĞİRMENCİ ADİ ORTAKLIĞI firmasının yetkili SMM’i 

olan ...... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında Oda mevzuatına aykırı şekilde 
Serbest Mühendislik Müşavirlik hizmeti yürütmek suretiyle üyeler arasında haksız rekabete 
neden olduğu gerekçeleriyle TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 16/b-2 maddesi uyarınca disiplin 
soruşturması başlatılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere ..... Sicil No’lu Oda Üyesi 

.............................’ın soruşturmacı olarak atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

 

 



 

 

 

22. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.04.2015 tarih ve 402 
no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3583 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan 3983 Büro Tescil No’lu SEDAT KURAN-TASARI MÜHENDİSLİK firması ve sözkonusu 

firmanın yetkili SMM’i olan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ ın Mekanik Tesisat 
Hizmetleri kapsamında ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimden geçirmediklerinin tespit 
edilmesi üzerine anılan Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklere aykırı davrandıkları gerekçesiyle 
adı geçen firma ve yetkili SMM’i hakkında TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu’ nun 30.01.2015 tarih ve 326 no’lu kararıyla başlatılan SMM soruşturması 
sonucunda hazırlanan soruşturma dosyası yine TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu’ nun 30.04.2015 tarih ve 402 nolu kararıyla TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve 
Mesleki Denetim Yönetmeliği’ nin 13. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Oda Yönetim 
Kurulumuza sunulmuştur. Sözkonusu dosyada mevcut tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuzca 
incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;  
 
a) TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan 

ve aynı Yönetmelik uyarınca 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 3983 Büro Tescil No’lu SEDAT KURAN-

TASARI MÜHENDİSLİK firması ve yetkili SMM’i ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. 
adına düzenlenen Büro Tescil Belgesinin TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki 
Denetim Yönetmeliğinin 13.maddesi ve 12. maddesinin (c) bendi hükümleri uyarınca 
01.07.2015-01.08.2015 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınmasına, durumun 
ilgililere ve ilgili kurumlara bildirilmesi için TMMOB MMO İzmir Şube Yönetim Kuruluna görev 
ve yetki verilmesine, 
 

b) 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 3983 Büro Tescil No’lu SEDAT KURAN-
TASARI MÜHENDİSLİK firmasının yetkili SMM’i olan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi 

............................. hakkında Oda mevzuatına aykırı şekilde Serbest Mühendislik Müşavirlik 
hizmeti yürütmek suretiyle üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu gerekçeleriyle 
TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 16/b-2 maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına, 

soruşturmayı yürütmek üzere .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın soruşturmacı 
olarak atanmasına, KARAR VERİLDİ. 
 
 
 
 



23. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.04.2015 tarih ve 402 
no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3584 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan 2652 Büro Tescil No’lu METİN KESKİNER firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i 

olan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında 
ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimden geçirmediklerinin tespit edilmesi üzerine anılan 
Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklere aykırı davrandıkları gerekçesiyle adı geçen firma ve yetkili 
SMM’i hakkında TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 
30.01.2015 tarih ve 326 no’lu kararıyla başlatılan SMM soruşturması sonucunda hazırlanan 
soruşturma dosyası yine TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 
30.04.2015 tarih ve 402 nolu kararıyla TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim 
Yönetmeliği’ nin 13. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Oda Yönetim Kurulumuza sunulmuştur. 
Sözkonusu dosyada mevcut tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuzca incelenmesi ve değerlendirilmesi 
sonucunda;  
 
a) TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan 

ve aynı Yönetmelik uyarınca 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 2652 Büro Tescil No’lu METİN KESKİNER 

firması ve yetkili SMM’i ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. adına düzenlenen Büro 
Tescil Belgesinin TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 
13.maddesi ve 12. maddesinin (c) bendi hükümleri uyarınca 01.07.2015-01.08.2015 tarihleri 
arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınmasına, durumun ilgililere ve ilgili kurumlara 
bildirilmesi için TMMOB MMO İzmir Şube Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesine, 
 

b) 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 2652 Büro Tescil No’lu METİN KESKİNER 

firmasının yetkili SMM’i olan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında Oda 
mevzuatına aykırı şekilde Serbest Mühendislik Müşavirlik hizmeti yürütmek suretiyle üyeler 
arasında haksız rekabete neden olduğu gerekçeleriyle TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 16/b-2 
maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere ..... Sicil 

No’lu Oda Üyesi .............................’ın soruşturmacı olarak atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

24. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.04.2015 tarih ve 402 
no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3585 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan 412 Büro Tescil No’lu NEVZAT YAVUZ - CEREN MÜHENDİSLİK firması ve sözkonusu 

firmanın yetkili SMM’i olan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’un Mekanik Tesisat 
Hizmetleri kapsamında ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimden geçirmediklerinin tespit 
edilmesi üzerine anılan Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklere aykırı davrandıkları gerekçesiyle 
adı geçen firma ve yetkili SMM’i hakkında TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 



Yönetim Kurulu’ nun 30.01.2015 tarih ve 326 no’lu kararıyla başlatılan SMM soruşturması 
sonucunda hazırlanan soruşturma dosyası yine TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu’ nun 30.04.2015 tarih ve 402 nolu kararıyla TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve 
Mesleki Denetim Yönetmeliği’ nin 13. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Oda Yönetim 
Kurulumuza sunulmuştur. Sözkonusu dosyada mevcut tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuzca 
incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;  
 
a) TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan 

ve aynı Yönetmelik uyarınca 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 412 Büro Tescil No’lu NEVZAT YAVUZ - 
CEREN MÜHENDİSLİK firması ve yetkili SMM’i 22004 Sicil No’lu Oda Üyesi Nevzat YAVUZ adına 
düzenlenen Büro Tescil Belgesinin TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim 
Yönetmeliğinin 13.maddesi ve 12. maddesinin (c) bendi hükümleri uyarınca 01.07.2015-
01.08.2015 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınmasına, durumun ilgililere ve ilgili 
kurumlara bildirilmesi için TMMOB MMO İzmir Şube Yönetim Kuruluna görev ve yetki 
verilmesine, 
 

b) 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 412 Büro Tescil No’lu NEVZAT YAVUZ - 

CEREN MÜHENDİSLİK firmasının yetkili SMM’i olan ....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. 
hakkında Oda mevzuatına aykırı şekilde Serbest Mühendislik Müşavirlik hizmeti yürütmek 
suretiyle üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu gerekçeleriyle TMMOB Disiplin 
Yönetmeliğinin 16/b-2 maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına, soruşturmayı 

yürütmek üzere ...... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın soruşturmacı olarak 
atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

25. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.04.2015 tarih ve 402 
no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3586 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan 13516 Büro Tescil No’lu BAŞ MEKANİK TESİSAT PROJE MÜH.İNŞ.TAAH.SAN.VE 
TİC.LTD.ŞTİ. firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi 

.............................’ın Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri projeleri Oda mesleki 
denetimden geçirmediklerinin tespit edilmesi üzerine anılan Yönetmelikte öngörülen 
yükümlülüklere aykırı davrandıkları gerekçesiyle adı geçen firma ve yetkili SMM’i hakkında 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.01.2015 tarih ve 326 
no’lu kararıyla başlatılan SMM soruşturması sonucunda hazırlanan soruşturma dosyası yine 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.04.2015 tarih ve 402 
nolu kararıyla TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ nin 13. 
maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca Oda Yönetim Kurulumuza sunulmuştur. Sözkonusu dosyada 
mevcut tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuzca incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda;  
 
a) TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan 

ve aynı Yönetmelik uyarınca 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 13516 Büro Tescil No’lu BAŞ MEKANİK 
TESİSAT PROJE MÜH.İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. firması ve yetkili SMM’i ..... Sicil No’lu Oda 

Üyesi ............................. adına düzenlenen Büro Tescil Belgesinin TMMOB MMO SMM 
Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 13.maddesi ve 12. maddesinin (c) bendi 
hükümleri uyarınca 01.07.2015-01.08.2015 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz 
kılınmasına, durumun ilgililere ve ilgili kurumlara bildirilmesi için TMMOB MMO İzmir Şube 
Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesine, 
 

b) 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 13516 Büro Tescil No’lu BAŞ MEKANİK 
TESİSAT PROJE MÜH.İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. firmasının yetkili SMM’i olan ..... Sicil No’lu 

Oda Üyesi ............................. hakkında Oda mevzuatına aykırı şekilde Serbest Mühendislik 
Müşavirlik hizmeti yürütmek suretiyle üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu 
gerekçeleriyle TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin 16/b-2 maddesi uyarınca disiplin soruşturması 

başlatılmasına, soruşturmayı yürütmek üzere ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 
soruşturmacı olarak atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

26. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.04.2015 tarih ve 402 
no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3587 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan 2674 Büro Tescil No’lu SAFA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. firması ve 

sözkonusu firmanın yetkili SMM’i olan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın Mekanik 
Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimden geçirmediklerinin 
tespit edilmesi üzerine anılan Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklere aykırı davrandıkları 
gerekçesiyle adı geçen firma ve yetkili SMM’i hakkında TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 30.01.2015 tarih ve 326 no’lu kararıyla başlatılan SMM soruşturması 
sonucunda hazırlanan soruşturma dosyası yine TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu’ nun 30.04.2015 tarih ve 402 nolu kararıyla TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve 
Mesleki Denetim Yönetmeliği’ nin 13. maddesinin (c) bendi hükümleri uyarınca Oda Yönetim 
Kurulumuza sunulmuştur. Sözkonusu firmaya ilişkin tescil kayıtlarının araştırılması sonucunda ise 
anılan firma ve yetkili SMM’ i adına düzenlenen 2674 No’ lu SMM Büro Tescil Belgesinin ilgili 
mevzuat gereğince 2015 yılı yenileme işleminin yaptırılmamış olduğu ve dolayısıyla hükümsüz 
olduğu, bu haliyle SMM Hizmeti yürütüldüğü anlaşılmıştır.  

Konuya ilişkin Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 

a) 02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ nin 57. maddesi ile 
Odamızın ilgili mevzuatına göre proje müellifliği için zorunlu bulunan SMM Büro Tescil 
Belgesinin ilgili mevzuat uyarınca yenileme işlemi yapılmadığı ve dolayısıyla hüküm ifade eder 
olmadığı halde, Mekanik Tesisat Proje Müellifi olarak yapı ruhsatlarına imza atmak suretiyle 
yürürlükteki mevzuata, mesleki etik kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle 28768 Sicil No’lu 
Oda Üyesi Fadime UÇMAZ hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca 
soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 
atanmasına, 



b) SAFA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. firması ve sözkonusu firmanın yetkili 
SMM’i olan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. adına düzenlenen 2674 No’lu Büro 
Tescil Belgesinin 2015 yılı için yenileme işlemi yaptırılmadığının ve bu haliyle hüküm ifade 
etmediğinin ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi konusunda Odamız İzmir Şubesi’ ne görev 
ve yetki verilmesine, 

c) Konuyla ilgili olarak ilgili Belediyelere yazı yazılarak,  ilgili Üye’ nin proje müellifi olarak isim ve 
imzasının bulunduğu yapı ruhsatlarının iptallerinin istenmesi, gönderilen yazının akıbetinin 
takip edilerek, sözkonusu yapı ruhsatlarının iptal edilmemesi halinde iptallerine yönelik 
olarak her türlü hukuki girişimde bulunulması konusunda TMMOB MMO İzmir Şube Yönetim 
Kurulu’na görev ve yetki verilmesine, KARAR VERİLDİ. 

27. İzmir Şubenin 21.05.2015 tarih ve 415 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3588 

Şube önerisi doğrultusunda; Manisa İl Temsilciği hizmet binası ferforje bahçe kapısı imalatı ve 
montajı işinin 1.500,00 TL + KDV bedelden Dekor İnşaat Tadilat Dekorasyon firmasına 
yaptırılmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

28. İzmir Şubenin 21.05.2015 tarih ve 419 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3589 

Şube önerisi doğrultusunda; Tepekule Açık Hava Sinemasında 23 Haziran 2015-10 Eylül 2015 
tarihlerinde üyelere ve halka ücretsiz olarak gösterimi gerçekleştirilecek açık hava sinema 
programının ekli gelir gider bütçesinin uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

29. İzmir Şubenin 21.05.2015 tarih ve 420 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3590 

Şube önerisi doğrultusunda; 02 Haziran 2015 tarihinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 
İstanbul’da düzenlenen Onaylanmış Kuruluş 3. Eşgüdüm toplantısına katılan Şube Teknik 
Görevlileri M. Berkay ERİŞ ve Abdülhalim AKIŞIN’ın ulaşım harcamalarının Şube Bütçesinden 
karşılanmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

30. Kayseri Şubenin 01.06.2015 tarih ve 290 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3591 

Şube önerisi doğrultusunda; ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın işsiz olması nedeniyle 
2014 yılı ve öncesi çalışmadıkları süreler için üye aidatı alınmamasının uygunluğuna, KARAR 
VERİLDİ. 

31. Kayseri Şubenin 01.06.2015 tarih ve 291 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3592 

Şube önerisi doğrultusunda; Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi faaliyetleri kapsamında 
Sivas 5.Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı bünyesinde bulunan basınçlı kapların periyodik 
kontrollerinin özel indirimle 8.093,00 TL+KDV bedelle yapılmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

32. Kocaeli Şubenin 27.05.2015 tarih ve 606 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3593 

Şube önerisi doğrultusunda; ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın işsiz olması nedeniyle 
2014 yılı ve öncesi çalışmadığı süreler için üye aidatı alınmamasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

 

 



 

33. Kocaeli Şubenin 27.05.2015 tarih ve 607 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3594 

Şube önerisi doğrultusunda; 

 02 Haziran 2015 tarihinde KYÖD Sosyal Tesislerinde Oda Sicil Numarası 60000/70000 
arasındaki üyelerin katılımıyla düzenlenen tanışma toplantısı ve kokteylinin (20,00 TL + 
KDV/kişi bedelden) KDV dahil 720,00 TL tutarındaki harcamaları ile, 

 05 Haziran 2015 tarihinde Yelken Kulüp’te Kocaeli Üniversitesi Makine, Endüstri ve 
Mekatronik Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek 
“Mesleğe Hoşgeldin” söyleyişisi ve kokteylinin (25,00 TL + KDV/kişi bedelden) KDV dahil 
2.800,00 TL tutarındaki harcamalarının Şube Bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna, 
KARAR VERİLDİ. 

34. Kocaeli Şubenin 27.05.2015 tarih ve 608 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3595 

Şube önerisi doğrultusunda; 

 25 Mayıs 2015-05 Haziran 2015 tarihlerinde düzenlenecek enerji yöneticiliği eğitiminde 
kullanılacak 30 takım eğitim kitabının 2.970,00 TL + KDV bedelden, 

 04-18 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenen enerji yöneticiliği eğitiminde kullanılan 17 adet 
kitabın 1.683,00 TL + KDV bedelden Bizim Körfez Matbaasına bastırılmasının uygunluğuna, 
KARAR VERİLDİ.  

35. Kocaeli Şubenin 27.05.2015 tarih ve 609 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3596 

Şube önerisi doğrultusunda; 4.750 adet Mart-Nisan ayı Şube bülteninin 4.690,62 TL + KDV 
bedelden Bizim Körfez Matbaasına bastırılmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

36. Konya Şubenin 29.04.2015 tarih ve 268 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3597 

Şube önerisi doğrultusunda; Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi faaliyetleri kapsamında              
16 Mayıs 2015 tarihinde Oda Merkezinde düzenlenen LPG/CNG Eğitim ve Gözetim Faaliyetleri 
Eğitimine katılan Şube Teknik Görevlileri Mehmet AKCAN, Fatih AVDER, Nuri ÇETİN, İzzet ÖZEN, 
Serdar KILIÇ, Muzaffer AKŞİT ve Ömer ERGÜN’ün ulaşım harcamalarının Şube Bütçesinden 
karşılanmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

37. Konya Şubenin 06.05.2015 tarih ve 273 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3598 

Şube önerisi doğrultusunda; Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi faaliyetleri kapsamında     
18-23 Mayıs 2015 tarihlerinde Muğla-Milas’da düzenlenen İş Hijyeni Ölçüm ve Personeli 
Vasıflandırma Eğitimine katılan  Şube Teknik Görevlisi Mustafa DURAN’ın ulaşım ve konaklama 
harcamalarının Şube Bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

 

 

 

 



38. Konya Şubenin 06.05.2015 tarih ve 274 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3599 

Şube önerisi doğrultusunda; Her üç ayda bir yayınlanan Şube bülteninin 2015 yılı içinde satın alma 
şartnamesinde belirtilen özelliklerde dört kez basımının Erman Ofset Matbaacılık Ltd. Şti.’ne 
yaptırılmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

39. Konya Şubenin 13.05.2015 tarih ve 278 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3600 

Şube önerisi doğrultusunda; Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi faaliyetleri kapsamında     
28-31 Mayıs tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Yürüyen Merdiven/Bant Periyodik Kontrol 
Vasıflandırma Eğitimine katılan Şube Teknik Görevlisi Yücel KÜRKLÜ’nün ulaşım ve konaklama 
harcamalarının Şube Bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

40. Konya Şubenin 13.05.2015 tarih ve 280 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3601 

Şube önerisi doğrultusunda; 21 Mayıs 2015 tarihinde Seydişehir’de düzenlenen Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği 
Bölümünün mezuniyet töreni ikram bedeli KDV dahil 480,00 TL’nin Şube Bütçesinden 
karşılanmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

41. Konya Şubenin 13.05.2015 tarih ve 281 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3602 

Şube önerisi doğrultusunda; 01.07.2014 tarihinden itibaren Şubede çalışan Teknik Hizmetler ve 
Belgelendirme Birimi Teknik Görevlisi 96546 Sicil No’lu Oda Üyesi Tayfun MÜVEZZİ’nin 11.05.2015 
tarihli dilekçesi doğrultusunda iş akdinin fesh edilmesine yönelik talebinin 20.05.2015 tarihi 
itibarıyla işleme konulmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

42. Konya Şubenin 20.05.2015 tarih ve 284 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3603 

Şube önerisi doğrultusunda; 23 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü birinci öğretim mezuniyet töreni ikram bedeli KDV dahil 
862,22 TL’nin Şube Bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

43. Konya Şubenin 20.05.2015 tarih ve 285 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3604 

Şube önerisi doğrultusunda; 24 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen Selçuk Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü ikinci öğretim mezuniyet töreni ikram bedeli KDV dahil 
470,50 TL’nin Şube Bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

44. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 291 no’ lu ve 27.05.2015 
tarihli kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3605 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 291 no’ lu ve 27.05.2015 

tarihli kararıyla özetle; “..... sicil no’ lu Oda Üyesi .............................’ ın yürütmüş olduğu 
mühendislik faaliyetlerinde meslek odası ve üye arasında olması gereken ilişkiye uygun hareket 
etmediği, kurucu ortağı olduğu KONTEST MÜH. MAK. İNŞ. GIDA HAY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne ait web 
sayfasından yayınlanan yazı ve duyurularla, bağlı olduğu meslek odasıyla olması gereken bağlılık 



ve asgari nezaket kurallarına aykırı şekilde ve toplum nezdindeki kurumsal itibarını zedeleyecek 
derecede, eleştiri sınırlarını aşan, rencide edici ve küçük düşürücü ifadeler kullanarak, haksız itham 
ve isnadlarda bulunduğu ve bu suretle bağlı olduğu meslek odasıyla doğal ve hukuki olmayan bir 
rekabet ortamı yaratmaya çalıştığının tespit edildiği...”  belirtilerek, sözkonusu eylemleri nedeniyle 
adı geçen Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yürütülmesi 
istenmektedir. 

 
Konuyla ilgili olarak Oda Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucunda; yürütmüş 
olduğu mühendislik faaliyetlerinde meslek odası ve üye arasında olması gereken ilişkiye uygun 
hareket etmediği, kurucu ortağı olduğu KONTEST MÜH. MAK. İNŞ. GIDA HAY. SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ.’ne ait web sayfasından yayınlanan yazı ve duyurularla, bağlı olduğu meslek odasıyla olması 
gereken bağlılık ve asgari nezaket kurallarına aykırı şekilde ve toplum nezdindeki kurumsal itibarını 
zedeleyecek derecede, eleştiri sınırlarını aşan, rencide edici ve küçük düşürücü ifadeler kullanarak, 
haksız itham ve isnadlarda bulunduğu ve bu suretle bağlı olduğu meslek odasıyla doğal ve hukuki 
olmayan bir rekabet ortamı yaratmaya çalıştığı y6önünde Odamız Konya Şubesi’ nce tespit edilen 

eylemleri nedeniyle ...... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği’ nin 16/(b) bendi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına, soruşturmacı olarak 

......Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın atanmasına,  KARAR VERİLDİ. 

45. Samsun Şubenin 28.05.2015 tarih ve 598 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3606 

Şube önerisi doğrultusunda; ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ in işsiz olması nedeniyle 
2014 yılı çalışmadığı süreler için üye aidatı alınmamasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

46. Samsun Şubenin 28.05.2015 tarih ve 601 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3607 

Şube önerisi doğrultusunda; Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi faaliyetleri kapsamında 
Resman PVC Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.’nin periyodik kontrollerinin özel indirimle toplam KDV 
dahil 2.332,86 TL bedelle yapılmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

47. Samsun Şubenin 28.05.2015 tarih ve 603 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3608 

Şube önerisi doğrultusunda; LPG Sızdırmazlık Kontrolü yapılan istasyonları ve kontrollerde görevli 
Teknik Görevlilerin denetlenmesi için 25-27 Mayıs 2015 tarihlerinde Şubede bulunan İzmir Şube 
Teknik Görevlisi Hüseyin TATLIDİLLER’in ulaşım ve konaklama harcamalarının Şube Bütçesinden 
karşılanmasının uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

48. Zonguldak Şubenin 12.05.2015 tarih ve 247 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3609 

Şube önerisi doğrultusunda; 29 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen Bülent Ecevit Üniversitesi 
mezuniyet töreninde Makina Mühendisliği bölümünde ilk 3 dereceye giren öğrencilere verilen 3 
adet Quake MID9025 marka 9” tabletin bedeli KDV dahil toplam 600,00 TL’nin Candaş Bilgisayar 
İletim Turizm Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne ödenmesinin uygunluğuna, KARAR VERİLDİ.  

49. Zonguldak Şubenin 12.05.2015 tarih ve 248 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3610 

Şube önerisi doğrultusunda;  LPG ölçümlerinin yapıldığı Karadon Mahallesi Memur Sitesi 161 ada, 
1 nolu parseldeki Kilimli Belediyesinden kiralanan 16 m2’lik bölümün 95,60 TL/ay olan kirasının                  
ÜFE endeks oranı olan %7,36 oranında arttırılarak yeni kira bedelinin 103,00 TL/ay olmasının 
uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 



50. Zonguldak Şubenin 12.05.2015 tarih ve 249 nolu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3611 

Şube önerisi doğrultusunda; Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi faaliyetleri kapsamında     
16 Mayıs 2015 tarihinde Kocaeli’nde düzenlenen LPG/CNG Eğitim Gözetim Eğitimine katılan Şube 
Müdürü Ayhan HİLALCI ve Teknik Görevliler Emre BAYRAT, Dinçer AŞAĞIÇAYIR, Çiğdem URAYLI ve 
Mehmet ALKAN’ın ulaşım ve konaklama harcamalarının Şube Bütçesinden karşılanmasının 
uygunluğuna, KARAR VERİLDİ. 

51. Oda Merkezine demirbaş alımı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3612 

Oda Merkezinde kullanılmak üzere 1 adet CANON LASER MONO I-SENSYS LBP6310DN marka 
yazıcının 466,00 + KDV bedelden Akercom firmasından satın alınmasına, KARAR VERİLDİ. 

52. Satın Alma Komisyonunun 01.06.2015 tarihli raporu üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3613 

Satın Alma Komisyonu Raporu doğrultusunda; Odamız sızdırmazlık istasyonlarında kullanılan raf 
ömrü dolan doğrulama gazı tüplerinin yenilenmesi için 12 adet 100 ppm bütan gazın 200 Euro + 
KDV/adet bedelden ve tüpün 125 Euro + KDV/adet bedelden Hat Sanai ve Tıbbi Gazlar A.Ş.’den 
satın alınmasına, KARAR VERİLDİ. 

53. MİEM Haziran ayı kursları üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3614 

MİEM tarafından Haziran ayı içinde aşağıdaki kursların düzenlenmesine, KARAR VERİLDİ. 

Araçların LPG’ye Dönüşümü 12-14 Haziran 2015 Antalya Şube 14 Haziran 2015 

Araç Projelendirme 08-11 Haziran 2015 Antalya Şube  12 Haziran 2015 

Asansör Avan Proje Hazırlama 
15-16 Haziran 2015 İzmir Şube 17 Haziran 2015 

16-17 Haziran 2015 Ankara Şube 18 Haziran 2015 

Asansör  
02-04 Haziran 2015 Bursa Şube  05 Haziran 2015 

19-21 Haziran 2015 Ankara Şube 22 Haziran 2015 

Doğalgaz İç Tesisat* 

01-04 Haziran 2015 Ankara Şube  05 Haziran 2015 

08-11 Haziran 2015 Bursa Şube  12 Haziran 2015 

15-18 Haziran 2015 Kocaeli Şube 19 Haziran 2015 

25-28 Haziran 2015 İstanbul Şube 29 Haziran 2015 

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü * 

08-11 Haziran 2015 Ankara Şube  12 Haziran 2015 

19-22 Haziran 2015 Kocaeli Şube 23 Haziran 2015 

Mekanik Tesisat  15-21 Haziran 2015 İstanbul Şube 22 Haziran 2015 

Havalandırma Tesisatı  

15-16 Haziran 2015 Adana Şube 17 Haziran 2015 

19-20 Haziran 2015 İzmir Şube 21 Haziran 2015 

29-30 Haziran 2015 Ankara Şube 01 Temmuz 2015 

Soğutma Tesisatı  09-10 Haziran 2015 İzmir Şube  11 Haziran 2015 



17-18 Haziran 2015 Adana Şube 19 Haziran 2015 

Klima Tesisatı * 24-28 Haziran 2015 Kocaeli Şube 29 Haziran 2015 

Yangın Tesisatı   02-04 Haziran 2015 İstanbul Şube  05 Haziran 2015 

Şantiye Şefliği 

03-05 Haziran 2015 Samsun Şube  05 Haziran 2015 

09-11 Haziran 2015 Bursa Şube  11 Haziran 2015 

22-24 Haziran 2015 İstanbul Şube  24 Haziran 2015 

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür 

11-13 Haziran 2015 Kayseri Şube  13 Haziran 2015 

16-18 Haziran 2015 
Denizli Şube 
(Nazilli İlçe Tem.) 

18 Haziran 2015 

26-28 Haziran 2015 İstanbul Şube 28 Haziran 2015 

54. TMMOB’nin 20.05.2015 tarih ve 872 sayılı yazısıyla gönderilen TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun 
15.05.2015 tarih ve 2015-43/703 No’lu Kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3615 

Oda Onur Kurulunun ……….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………… ’a ilişkin 2014/158 dosya no’lu, 567 
toplantı no’lu ve 21.02.2015 tarihli kararı TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 15.05.2015 tarih ve 
2015-43/703 nolu kararı ile onanmış olup, Oda Onur Kurulunun “…….. Sicil No’lu Oda Üyesi ………. 
’a 45 (kırkbeş) gün meslekten men edilmesi” yönündeki kararının 01.07.2015 tarihinden 
başlatılmak üzere uygulamaya konulması için, kararın ilgiliye ve ilgili mercilere duyurulması 
konusunda Bursa Şube Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesine, KARAR VERİLDİ. 

55. TMMOB’nin 20.05.2015 tarih ve 875 sayılı yazısıyla gönderilen TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun 
15.05.2015 tarih ve 2015-43/706 No’lu Kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3616 

Oda Onur Kurulunun .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’e ilişkin 2014/149 dosya no’lu, 
607 toplantı no’lu ve 21.03.2015 tarihli kararı TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 15.05.2015 tarih ve 
2015-43/706 nolu kararı ile onanmış olup, Oda Onur Kurulunun “..... Sicil No’lu Oda Üyesi 

.............................’in 981,00 (dokuzyüzseksenbir Türk lirası) TL ağır para cezası ile 
cezalandırılması” yönündeki kararının ilgili Üye’ ye bildirilerek, anılan karar gereğince; 981,00 
(dokuzyüzseksenbir Türk lirası) TL ağır para cezasının ilgili Üye’ den tahsil edilmesine,  KARAR 
VERİLDİ. 

56. TMMOB’nin 20.05.2015 tarih ve 876 sayılı yazısıyla gönderilen TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun 
15.05.2015 tarih ve 2015-43/707 No’lu Kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3617 

Oda Onur Kurulunun .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ya ilişkin 2014/152 dosya no’lu, 
610 toplantı no’lu ve 21.03.2015 tarihli kararı TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 15.05.2015 tarih ve 
2015-43/707 nolu kararı ile onanmış olup, Oda Onur Kurulunun “..... Sicil No’lu Oda Üyesi 

.............................’nun 45 (kırkbeş) gün meslekten men edilmesi” yönündeki kararının 
01.07.2015 tarihinden başlatılmak üzere uygulamaya konulması için, kararın ilgiliye ve ilgili 
mercilere duyurulması konusunda Bursa Şube Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesine, 
KARAR VERİLDİ. 
 
 
 
 



57. TMMOB’nin 20.05.2015 tarih ve 879 sayılı yazısıyla gönderilen TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nun 
15.05.2015 tarih ve 2015-43/710 No’lu Kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 3618 

Oda Onur Kurulunun .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’a ilişkin 2014/154 dosya no’lu, 
612 toplantı no’lu ve 21.03.2015 tarihli kararı TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 15.05.2015 tarih ve 
2015-43/710 nolu kararı ile onanmış olup, Oda Onur Kurulunun “..... Sicil No’lu Oda Üyesi 

.............................’in 15 (onbeş) gün meslekten men edilmesi” yönündeki kararının 01.07.2015 
tarihinden başlatılmak üzere uygulamaya konulması için, kararın ilgiliye ve ilgili mercilere 
duyurulması konusunda Bursa Şube Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesine, KARAR VERİLDİ. 

58. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3619 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2079 sayılı Oluru gereğince 
07.02.2015 tarih ve 19090311-360/3596 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2529 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. 

59. .... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3620 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2074 sayılı Oluru gereğince 
07.02.2015 tarih ve 19090311-360/3597 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2531 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. 

60. 6320 Sicil No’lu Oda Üyesi Taşmehmet ÇELİK hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı 43330 Sicil No’lu Oda Üyesi Hüseyin ÖĞÜNLÜ’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3621 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2076 sayılı Oluru gereğince 
07.02.2015 tarih ve 19090311-360/3598 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2533 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. 
 
 
 
 



61. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3622 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3470 sayılı Oluru gereğince 
24.02.2015 tarih ve 19090311-360/5161 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2699 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. 

62. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3623 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2085 sayılı Oluru gereğince 
07.02.2015 tarih ve 19090311-360/3579 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2522 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 .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3624 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2088 sayılı Oluru gereğince 
07.02.2015 tarih ve 19090311-360/3584 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2523 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. 

64. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3625 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2082 sayılı Oluru gereğince 
07.02.2015 tarih ve 19090311-360/3595 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2528 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. 
 



65. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. ‘nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3626 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2079 sayılı Oluru gereğince 
07.02.2015 tarih ve 19090311-360/3596 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2530 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. 

66. .... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3627 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2074 sayılı Oluru gereğince 
07.02.2015 tarih ve 19090311-360/3597 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2532 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. 

67. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3628 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2076 sayılı Oluru gereğince 
07.02.2015 tarih ve 19090311-360/3598 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2534 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. 

68. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3629 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/23469 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311-360/4947 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2773 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. 
 



69. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3630 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3498 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311-360/4956 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2684 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 ............................. ‘nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3631 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3466 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311-360/4938 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2769 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. 

71. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3632 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3498 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311-360/4956 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2685 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. 

72. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ........................ hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 

soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3633 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3477 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311-360/4930 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2673 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. 
 



73. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3634 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2055 sayılı Oluru gereğince 
06.02.2015 tarih ve 19090311-360/3549 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2517 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. 

74. .... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3635 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2056 sayılı Oluru gereğince 
09.02.2015 tarih ve 19090311-360/3714 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2553 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. 

75. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3636 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3465 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311-360/4941 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2770 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. 

76. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3637 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3478 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311-360/4945 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2772 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. 
 



77. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3638 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3464 sayılı Oluru gereğince 
25.02.2015 tarih ve 19090311-360/5387 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2794 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. 

78. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3639 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2055 sayılı Oluru gereğince 
06.02.2015 tarih ve 19090311-360/3549 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2518 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. 

79. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3640 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2056 sayılı Oluru gereğince 
09.02.2015 tarih ve 19090311-360/3714 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2554 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. 

80. .... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3641 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3485 sayılı Oluru gereğince 
13.03.2015 tarih ve 19090311-360/7477 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 2954 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. 
 



81. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3642 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3460 sayılı Oluru gereğince 
25.02.2015 tarih ve 19090311-360/5266 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2783 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. 

82. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nün 07.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3643 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3465 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311-360/4941 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2771 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. 

83. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nin 08.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3644 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24.11.2014 tarih ve 58483233-020/31136 sayılı Oluru gereğince 
04.12.2014 tarih ve 19090311/360/32548 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 16.12.2014 tarih ve 1795 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması 

başlatılan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’e ilişkin hazırlanan soruşturma 
dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden; her ne kadar 05.05.2015 tarihli 
soruşturmacı raporunda, soruşturulan Üye’ ye savunma isteme yazısı gönderilmesine rağmen 
savunma vermediği belirtilerek, ilgili kişinin kusurlu olduğu yönünde görüş bildirilmekle birlikte 
bildirim konusu aykırılıkların makina mühendisliği iştigal alanında olup-olmadığı, makina 
mühendisliği iştigal alanında olması halinde soruşturulan Üye’ nin sözkonusu aykırılıklarda 
denetim kusurunun bulunup-bulunmadığı yönünde herhangi bir değerlendirmeye yerverilmediği 
anlaşılmakta olup, soruşturma dosyasında konuya ilişkin toplanmış herhangi bir bilgi ve belgeye de 
rastlanamamıştır. Diğer yandan kişilerin savunma haklarını kullanıp-kullanmamalarıyla soruşturma 
konusu eyleme ilişkin kusurlu olup-olmadıkları arasında herhangi bir illiyet bağı kurulamayacağı, 
savunma hakkını kullanmamanın kusurluluk bakımından bir gerekçe teşkil etmeyeceği de açıktır.  
Dosyadaki mevcut bilgi ve belgelerin ve yapılan değerlendirmelerin Oda Onur Kurulu’na sevk edip-
etmeme konusunda kanaat oluşturulmasında yeterli olmadığı sonucuna ulaşıldığından; 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. 
 
 



84. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ...... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nin 08.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3645 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 03.09.2014 tarih ve 58483233-020/23644 sayılı Oluru gereğince 
16.09.2014 tarih ve 19090311/360/25057 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 27.10.2014 tarih ve 1167 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması 

başlatılan .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ye ilişkin hazırlanan soruşturma 
dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 05.05.2015 tarihli soruşturmacı 
raporunda, soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı gerekçesiyle savunma isteme yazısı 
gönderilmesine gerek duyulmadığı belirtilmekle birlikte, hangi gerekçelerle soruşturulan Üye’ nin 
kusuru olmadığı yönünde bir  kanaate varıldığı açıklanmadığı gibi bildirim konusu aykırılıkların 
makina mühendisliği iştigal alanında olup-olmadığı, makina mühendisliği iştigal alanında olması 
halinde soruşturulan Üye’ nin sözkonusu aykırılıklarda denetim kusurunun bulunup-bulunmadığı 
çerçevesinde yapılacak bir değerlendirmeye de yerverilmediği anlaşılmakta olup, soruşturma 
dosyasında konuya ilişkin toplanmış herhangi bir bilgi ve belgeye de rastlanamamıştır. Diğer 
yandan konuyla ilgili olarak Oda Yönetim Kurulumuzca alınacak herhangi bir karara karşı 
ilgililerince itiraz edilmesi ve dolayısıyla dosyaya ilişkin kovuşturma sürecinin de devam etmesi 
olası olduğundan salt kusursuz olduğu kanaatine dayanılarak, soruşturma usulünün gerektirdiği 
savunma alma koşulundan vazgeçilemeyeceği  de açık olup, soruşturma usulüne uygunluk 
bakımından soruşturulan             Üye’ nin savunmasının istenmesi  gerekmektedir. Dosyadaki 
mevcut bilgi ve belgelerin ve yapılan değerlendirmelerin Oda Onur Kurulu’na sevk edip-etmeme 
konusunda kanaat oluşturulmasında yeterli olmadığı ve usulü eksiklikler taşıdığı sonucuna 
ulaşıldığından; 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. 

85. .... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nin 08.05.2015  tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3646 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 13.03.2015 tarih ve 58483233-020/7263 sayılı Oluru gereğince 
24.03.2015 tarih ve 19090311/360/8267 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 31.03.2015 tarih ve 3006 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. 

86. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nin 08.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3647 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2049 sayılı Oluru gereğince 
09.02.2015 tarih ve 19090311/360/3669 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2548 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması 

başlatılan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’e ilişkin hazırlanan soruşturma 
dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden; her ne kadar 05.05.2015 tarihli 
soruşturmacı raporunda, soruşturulan Üye’ ye savunma isteme yazısı gönderilmesine rağmen 
savunma vermediği belirtilerek, ilgili kişinin kusurlu olduğu yönünde görüş bildirilmekle birlikte 



bildirim konusu aykırılıkların makina mühendisliği iştigal alanında olup-olmadığı, makina 
mühendisliği iştigal alanında olması halinde soruşturulan Üye’ nin sözkonusu aykırılıklarda 
denetim kusurunun bulunup-bulunmadığı yönünde herhangi bir değerlendirmeye yerverilmediği 
anlaşılmakta olup, soruşturma dosyasında konuya ilişkin toplanmış herhangi bir bilgi ve belgeye de 
rastlanamamıştır. Diğer yandan kişilerin savunma haklarını kullanıp-kullanmamalarıyla soruşturma 
konusu eyleme ilişkin kusurlu olup-olmadıkları arasında herhangi bir illiyet bağı kurulamayacağı, 
savunma hakkını kullanmamanın kusurluluk bakımından bir gerekçe teşkil etmeyeceği de açıktır.  
Dosyadaki mevcut bilgi ve belgelerin ve yapılan değerlendirmelerin Oda Onur Kurulu’na sevk edip-
etmeme konusunda kanaat oluşturulmasında yeterli olmadığı sonucuna ulaşıldığından; 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. 

87. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nin 08.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3648 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 21.07.2014 tarih ve 58483233-020/6093 sayılı Oluru gereğince 
07.08.2014 tarih ve 19090311/360/6500 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 12.08.2014 tarih ve 760 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması 

başlatılan .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’e ilişkin hazırlanan soruşturma 
dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden; her ne kadar 05.05.2015 tarihli 
soruşturmacı raporunda, soruşturulan Üye’ ye savunma isteme yazısı gönderilmesine rağmen 
savunma vermediği belirtilerek, ilgili kişinin kusurlu olduğu yönünde görüş bildirilmekle birlikte 
bildirim konusu aykırılıkların makina mühendisliği iştigal alanında olup-olmadığı, makina 
mühendisliği iştigal alanında olması halinde soruşturulan Üye’ nin sözkonusu aykırılıklarda 
denetim kusurunun bulunup-bulunmadığı yönünde herhangi bir değerlendirmeye yerverilmediği 
anlaşılmakta olup, soruşturma dosyasında konuya ilişkin toplanmış herhangi bir bilgi ve belgeye de 
rastlanamamıştır. Diğer yandan kişilerin savunma haklarını kullanıp-kullanmamalarıyla soruşturma 
konusu eyleme ilişkin kusurlu olup-olmadıkları arasında herhangi bir illiyet bağı kurulamayacağı, 
savunma hakkını kullanmamanın kusurluluk bakımından bir gerekçe teşkil etmeyeceği de açıktır.  
Dosyadaki mevcut bilgi ve belgelerin ve yapılan değerlendirmelerin Oda Onur Kurulu’na sevk edip-
etmeme konusunda kanaat oluşturulmasında yeterli olmadığı sonucuna ulaşıldığından; 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. 

88. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nin 08.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3649 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2068 sayılı Oluru ile 
16.02.2015 tarih ve 4386 sayılı Oluru gereğince 02.03.2015 tarih ve 19090311/360/5829 sayılı 
Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2796 sayılı 

kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ye 
ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 
05.05.2015 tarihli soruşturmacı raporunda, soruşturulan Üye’ nin teknik bir eksikliği görülmediği 
ve kusuru olmadığı gerekçesiyle savunma isteme yazısı gönderilmesine gerek duyulmadığı 
belirtilmekle birlikte, hangi gerekçelerle soruşturulan Üye’ nin kusuru olmadığı yönünde bir  
kanaate varıldığı açıklanmadığı gibi bildirim konusu aykırılıkların makina mühendisliği iştigal 
alanında olup-olmadığı, makina mühendisliği iştigal alanında olması halinde soruşturulan Üye’ nin 
sözkonusu aykırılıklarda denetim kusurunun bulunup-bulunmadığı çerçevesinde yapılacak bir 
değerlendirmeye de yerverilmediği anlaşılmakta olup, soruşturma dosyasında konuya ilişkin 



toplanmış herhangi bir bilgi ve belgeye de rastlanamamıştır. Diğer yandan konuyla ilgili olarak Oda 
Yönetim Kurulumuzca alınacak herhangi bir karara karşı ilgililerince itiraz edilmesi ve dolayısıyla 
dosyaya ilişkin kovuşturma sürecinin de devam etmesi olası olduğundan salt kusursuz olduğu 
kanaatine dayanılarak, soruşturma usulünün gerektirdiği savunma alma koşulundan 
vazgeçilemeyeceği de açık olup, soruşturma usulüne uygunluk bakımından soruşturulan             
Üye’ nin savunmasının istenmesi gerekmektedir. Dosyadaki mevcut bilgi ve belgelerin ve yapılan 
değerlendirmelerin Oda Onur Kurulu’na sevk edip-etmeme konusunda kanaat oluşturulmasında 
yeterli olmadığı sonucuna ulaşıldığından; 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. 

89. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca 
yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak soruşturmacı .... Sicil No’lu Oda Üyesi 

.............................’in 14.05.2015 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.   

KARAR NO:3650 

Oda Yönetim Kurulumuzun 06.01.2015 tarih ve 2049 sayılı Kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği 

uyarınca hakkında disiplin soruşturması başlatılan .... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ a 
ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin  Kurulumuzca 
incelenmesinden; 14.05.2015 tarihli soruşturmacı raporunda özetle, “...yapılan değerlendirmede 
taraflar arasında yapılan whatsapp yazışmalarında kullanılan dil, ibare ve söylemlerin karşılıklı 
olarak hakaret unsurları taşıdığı, bu haliyle 6235 sayılı TMMOB Kanunu’ nun 2./(b) bendinin ihlali 
niteliğinde olduğu, bu yönüyle her iki Oda üyesinin de bu whatsapp yazışmaları nedeniyle 
haklarında Oda disiplin hükümlerinin uygulanması gerektiği ve kusurlu oldukları, şikayete konu 
diğer iddiaların ise soyut ve genel suçlama niteliğinde kaldığı gözetilerek bu hususlar yönünden 
kovuşturmaya yer olmadığı...” yönünde görüş bildirildiği anlaşılmaktadır. 
 
Konuyla ilgili olarak Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;  
 
a) Her ne kadar 14.05.2015 tarihli soruşturmacı raporunda, kullanılan dil, ibare ve söylemlerin 

karşılıklı olarak hakaret unsurları taşıdığı gerekçesiyle taraflar arasında yapılan whatsapp 
yazışmaları yönünden her iki Oda üyesinin de kusurlu oldukları ve Oda disiplin hükümlerinin 
işletilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiş ise de niteliği gereği hakaret suçunun genel ceza 

ilkeleri çerçevesinde bir değerlendirme gerektirdiği, soruşturulan ............................. 
hakkında bu eylem nedeniyle zaten C. Savcılığı’ na bir suç duyurusunun yapıldığının bildirim 
sahibince beyan edildiği hususları gözetildiğinde, whatsapp yazışmalarında kullandığı  ifadeler 

yönünden ............................. hakkında hazırlanan soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’ 
na sevkine bu aşamada yer olmadığına, belirtilen eylemlerle ilgili C. Savcılığı’na suç 
duyurusunda bulunduğunu beyan eden bildirim sahibince C. Savcılığı’ nca yürütülen 
soruşturma süreci sonucunda dava açılması durumunda, sözkonusu ceza davası sonucunda 
verilecek kararın Odamıza iletilmesi halinde dosyanın Oda Onur Kurulu’ na sevk edilip 
edilmemesi hususunun yeniden değerlendirilmesine, 

b) Yine her ne kadar 14.05.2015 tarihli soruşturmacı raporunda, taraflar arasında yapılan 
whatsapp yazışmalarında kullanılan dil, ibare ve söylemlerin karşılıklı olarak hakaret unsurları 
taşıdığı gerekçesiyle, bildirim sahibine de bu konuda  kusur izafe edilerek Oda disiplin 
hükümlerinin bildirim sahibi açısından da işletilmesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiş ise de 
bir önceki bentte de belirtildiği üzere niteliği gereği hakaret suçu genel ceza ilkeleri 
çerçevesinde bir değerlendirme gerektirmekte olup, bildirim sahibi hakkında TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği hükümleri uyarınca bu aşamada herhangi bir işlem yürütülemeyeceğine, bu 
eylemler hakkında ilgilisince C. Savcılığı’ na suç duyurusunda bulunulması, C. Savcılığı’ nca 
yürütülecek bir soruşturma süreci sonucunda dava açılması durumunda sözkonusu  ceza 
davası sonucunda verilecek kararın şikayetçi tarafından Odamıza iletilmesi halinde bildirim 
sahibi hakkında da TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yürütülüp 
yürütülmeyeceği hususunun yeniden değerlendirilmesine, 

 



c) 14.05.2015 tarihli soruşturmacı raporunda geçen “..., şikayete konu diğer iddiaların ise soyut 
ve genel suçlama niteliğinde kaldığı gözetilerek bu hususlar yönünden kovuşturmaya yer 
olmadığı...” yönündeki görüş doğrultusunda, şikayete konu diğer iddiaların soyut ve genel 
olduğu gerekçesiyle bu hususlar yönünden soruşturulan Üye hakkında hazırlanan dosyanın 
Oda Onur Kurulu’ na sevkine yer olmadığına, KARAR VERİLDİ.  

90. ........Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca 
yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi 

.............................’in 14.05.2015 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.   

KARAR NO: 3651 

Oda Yönetim Kurulu’nun 26.03.2015 tarih ve 2939 sayılı Kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği 

uyarınca hakkında disiplin soruşturması başlatılan ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’a 
ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi ile 
soruşturmacı görüşü doğrultusunda; 02.11.1985 tarih ve 18916 sayılı Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği’ nin 57. maddesi ile Odamızın ilgili mevzuatına aykırı olarak SMM Büro Tescil Belgesi 
bulunmadığı 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. 

91. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3652 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.02.2015 tarih ve 58483233-020/5556 sayılı Oluru gereğince 
13.03.2015 tarih ve 19090311/360/7465 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 2953 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. 

92. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3653 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2018 sayılı Oluru gereğince 
10.02.2015 tarih ve 19090311/360/3805 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2555 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. 
 
 



93. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3654 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3418 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311-360/4946 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2677 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. 

94. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3655 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3438 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311-360/4952 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2681 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. 

95. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ...... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3656 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3437 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311/360/4951 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2680 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. 

96. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3657 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3441 sayılı Oluru gereğince 
24.02.2015 tarih ve 19090311/360/5192 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2700 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. 

97. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3658 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3421 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311/360/4935 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2675 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. 

98. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3659 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3435 sayılı Oluru gereğince 
25.02.2015 tarih ve 19090311/360/5274 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2784 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. 

99. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3660 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3417 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311/360/4955 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2683 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. 

100. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3661 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3439 sayılı Oluru gereğince 
24.02.2015 tarih ve 19090311/360/5149 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 



Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2696 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. 

101. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3662 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2043 sayılı Oluru gereğince 
09.02.2015 tarih ve 19090311/360/3683 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2551 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. 

102. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3663 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3417 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311/360/4955 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2682 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. 

103. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3664 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.02.2015 tarih ve 58483233-020/5557 sayılı Oluru gereğince 
13.03.2015 tarih ve 19090311/360/7380 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 2951 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. 
 
 
 



104. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3665 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3421 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311/360/4935 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2676 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. 

105. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3666 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/1974 sayılı Oluru gereğince 
07.02.2015 tarih ve 19090311-360/3586 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2525 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. 

106. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3667 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3437 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311/360/4951 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2679 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. 

107. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3668 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/1974 sayılı Oluru gereğince 
07.02.2015 tarih ve 19090311/360/3586 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2524 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. 

108. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3669 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/1974 sayılı Oluru gereğince 
07.02.2015 tarih ve 19090311/360/3586 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2526 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. 

109. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3670 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3436 sayılı Oluru gereğince 
25.02.2015 tarih ve 19090311/360/5276 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2786 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. 

110. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3671 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3435 sayılı Oluru gereğince 
25.02.2015 tarih ve 19090311/360/5274 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2785 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

111. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3672  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3418 sayılı Oluru gereğince 
23.02.2015 tarih ve 19090311-360/4946 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 03.03.2015 tarih ve 2678 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. 

112. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’ın 15.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3673 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3420 sayılı Oluru gereğince 
13.03.2015 tarih ve 19090311-360/7433 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 2952 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. 

113. ...... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ......Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 18.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3674 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.02.2015 tarih ve 58483233-020/5532 sayılı Oluru gereğince 
13.03.2015 tarih ve 19090311/360/7194 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 2941 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. 

114. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 18.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3675 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.02.2015 tarih ve 58483233-020/5533 sayılı Oluru gereğince 
13.03.2015 tarih ve 19090311/360/7294 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 2942 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. 

115. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ......Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 18.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3676 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.02.2015 tarih ve 58483233-020/5530 sayılı Oluru gereğince 
13.03.2015 tarih ve 19090311/360/7303 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 2943 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. 

116. ...... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 18.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3677 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.02.2015 tarih ve 58483233-020/5531 sayılı Oluru gereğince 
13.03.2015 tarih ve 19090311/360/7304 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 2944 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. 

117. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 18.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3678 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.02.2015 tarih ve 58483233-020/5528 sayılı Oluru gereğince 
13.03.2015 tarih ve 19090311/360/7306 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 2945 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. 
 
 
 
 
 



118. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 18.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3679 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.02.2015 tarih ve 58483233-020/5529 sayılı Oluru gereğince 
13.03.2015 tarih ve 19090311/360/7327 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 2949 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. 

119. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 20.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3680 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 18.03.2011 tarih ve B.09.YİG.0.15.01.00/1395 sayılı Oluru 
gereğince 10.06.2011 tarih ve B.09.0.YİG.0.15.01.00-130/4150 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan 
bildirim üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 21.06.2011 tarih ve 3461 sayılı kararıyla hakkında 

disiplin soruşturması başlatılan ......Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’e ilişkin hazırlanan 
soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden; soruşturma sürecinde 
birçok defalar soruşturulan Üye’ nin Oda’ ya bizzat kendisinin bildirdiği ve üyelik kaydına esas 
tutulan adresine savunma isteme yazıları gönderilerek savunma hakkı tanındığı, ancak 
soruşturulan Üye’ nin bizzat kendisinin Oda’ ya beyan ettiği adresinde bulunamadığı ve 
tebligatların iade edildiği, ilgiliye savunma isteme yazısı tebliğinin  tüm çabalara rağmen sonuçsuz 
kaldığı anlaşılmaktadır. 15.03.2002 tarihli ve 24696 sayılı R.G.’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’ nin 57. maddesindeki “...Oda üyelerinin 
Odaya bildirmiş oldukları ve Oda üyelik kayıtlarında mevcut adresleri kanuni tebligat adresleri 
olarak kabul edilir. Üyeler, kayıta esas adreslerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişiklik 
tarihinden itibaren bir ay içinde bağlı bulundukları Şubeye yeni adreslerini bildirmekle 
yükümlüdür...” hükmüne göre  adres değişikliklerini bildirim yükümlülüğünün Oda üyelerinde 
olduğu açıktır. Konuyla ilgili  Kurulumuzca yapılan değerlendirmede,  Oda’ ya bildirdiği adrese 
defalarca savunma isteme yazısı gönderilen ancak bildirdiği bu adreste bulunamayan soruşturulan 
Üye’ ye savunma hakkı tanındığını kabul etmek gerektiği  sonucuna ulaşılmış olup, soruşturmacı 
görüşü doğrultusunda da ilgili Üye’nin yapı denetim görevini yerine getirirken kusurlu olduğu 
gerekçesiyle ilgili hakkındaki soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 

120. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 20.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3681 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 26.11.2009 tarih ve 664-02-34/186-7180 sayılı Oluru gereğince 
21.04.2010 tarih ve B.09.0.YİG.0.15.00.07/1257 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, 
Oda Yönetim Kurulunun 19.08.2010 tarih ve 1043 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. 



121. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 25.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3682 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.02.2015 tarih ve 58483233-020/5552 sayılı Oluru gereğince 
13.03.2015 tarih ve 19090311-360/7480 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 2955 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. 

122. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 25.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3683 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.02.2015 tarih ve 58483233-020/5553 sayılı Oluru gereğince 
13.03.2015 tarih ve 19090311-360/7490 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 2956 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. 

123. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 25.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3684 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2013 sayılı Oluru gereğince 
05.02.2015 tarih ve 19090311-360/3381 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2516 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. 

124. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 25.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3685 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23.01.2015 tarih ve 58483233-020/2015 sayılı Oluru gereğince 
06.02.2015 tarih ve 19090311-360/3554 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 19.02.2015 tarih ve 2521 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. 



125. .....Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 28.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3686 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 13.03.2015 tarih ve 58483233-020/7234 sayılı Oluru gereğince 
24.03.2015 tarih ve 19090311-360/8290 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 31.03.2015 tarih ve 3010 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. 

126. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nin 29.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3687 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24.11.2014 tarih ve 58483233-020/31138 sayılı Oluru gereğince 
04.12.2014 tarih ve 19090311-360/32554 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 16.12.2014 tarih ve 1796 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. 

127. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nin 29.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3688 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 08.10.2014 tarih ve 58483233-020/26977 sayılı Oluru gereğince 
18.10.2014 tarih ve 19090311-360/27926 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 27.10.2014 tarih ve 1227 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. 

128. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nin 29.05.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3689 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 04.07.2014 tarih ve 58483233-020/5555 sayılı Oluru gereğince 
23.07.2014 tarih ve 19090311-360/6190 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 05.08.2014 tarih ve 666 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. 



129. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı ..... Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’in 01.06.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 3690 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26.02.2015 tarih ve 58483233-020/5534 sayılı Oluru gereğince 
13.03.2015 tarih ve 19090311-360/7375 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 26.03.2015 tarih ve 2950 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. 

130. ..... Sicil No’lu Oda Üyesi ............................. hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 

olarak soruşturmacı .....Sicil No’lu Oda Üyesi .............................’nun 02.06.2015 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü.  

KARAR NO: 3691 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.02.2015 tarih ve 58483233-020/3516 sayılı Oluru gereğince 
25.02.2015 tarih ve 19090311/360/5252 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda 
Yönetim Kurulunun 10.03.2015 tarih ve 2780 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. 
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