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ALINAN KARARLAR  
 

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin Yönetim Kurulu’ nun 18.12.2017 tarih ve 
90/4441 sayılı yazısı ile …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………  ’in 26.12.2017 tarih ve 8535 
sayıyla Oda Merkezi kayıtlarımıza giren dilekçesi üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 6370 

Bilindiği üzere Oda Yönetim Kurulumuzun 03.11.2017 tarih ve 5858 sayılı kararıyla; 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 …… Büro Tescil No’lu …………….. firması ve yetkili SMM’ i …… Sicil No’lu Oda Üyesi 
……………………………’in adına düzenlenen Büro Tescil Belgesinin TMMOB MMO SMM Büroları Tescil 
ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 13.maddesi ve 12. maddesinin (c) bendi hükümleri uyarınca 
11.12.2017 – 11.01.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınmasına ve yine 
sözkonusu SMM Bürosunun yetkili SMM’ i olan …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… 
hakkında da TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar 
verilmiştir. 

…… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’ in TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu’ nun 18.12.2017 tarih ve 90/4441 sayılı yazısı ekinde tarafımıza iletilen  
18.12.2017 tarihli dilekçesi, yazdığı  26.12.2017 tarih ve 8535 sayısıyla kayıtlarımıza giren Oda 
Yönetim Kurulu Başkanlığına hitaben yazdığı dilekçesi ve ayrıca Oda yetkilileriyle yaptığı sözlü 
görüşmelerde; 2017 yılına ait tüm projelerini Oda mesleki denetiminden geçirdiğini, bundan   
sonra da  mesleki denetim yükümlülüğünü yerine getireceğini beyan ederek SMM Büro Tescil 
Belgesinin 1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınmasına ilişkin yaptırımın iptal edilmesi istenilmektedir. 

Konunun Kurulumuzca değerlendirilmesi sonucunda;   

 

a) Hakkında cezai yaptırım uygulanan SMM Bürosunun ilgili dönem için tüm projelerini Oda 
mesleki denetiminden geçirmesi, ilgili Üye’ nin bundan sonra mesleki denetim 
yükümlülüğüne uyacağına dair yazılı ve sözlü beyanları ve talebi üzerine genel ceza hukuku 
prensiplerine kıyasen cezalandırmanın ıslah ve caydırıcılık unsurlarının sağlandığı hususu 
gözetilerek,  aynı nitelikteki eylemlerin tekrarı halinde yürütülecek soruşturmada ve ceza 
verilmesi halinde verilecek cezada gözönünde bulundurulmak üzere, Oda Yönetim 
Kurulumuzun 03.11.2017 tarih ve 5858 sayılı kararının (a) bendi hükmüyle tesis edilen,  
…… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’ i 
olan …… 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 11.12.2017-11.01.2018 tarihleri arasında 1 (bir) 
ay süreyle geçersiz kılınmasına dair yaptırımın kalan kısmının uygulanmasının 
durdurulmasına,  

 

b) Oda Yönetim Kurulumuzun 03.11.2017 tarih ve 5858 sayılı kararının (a) bendi hükmüyle 
uygulanan yaptırımın kalan kısmının uygulanmasının durdurulduğu hususunun sözkonusu 
yaptırımın bildirildiği ilgili kurumlara ve ilgililerine gerekçeleriyle birlikte ivedilikle 
bildirilmesi hususunda Odamız İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’ na görev ve yetki verilmesine,  
 
 



c)    Yine Oda Yönetim Kurulumuzun 03.11.2017 tarih ve 5858 sayılı kararıyla …… Sicil No’lu Oda 
Üyesi …………………………… hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca başlatılan disiplin 
soruşturmasının devamına, KARAR VERİLDİ. 
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