
                27.12.2017 
  
ALINAN KARARLAR  
 

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 20.12.2017 tarih ve 745                
no’lu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 6536 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan ….. Büro Tescil No’lu …………………………..  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 MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği hükümleri 
uyarınca yürütülen soruşturma süreci sonucunda hazırlanan dosya TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 20.12.2017 tarih ve 745 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 de neden olduğu tespit edilen 
…… Büro Tescil No’lu ………………………………  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 12.02.2018 – 12.03.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle 
geçersiz kılınmasına, durumun ilgililere ve ilgili kurumlara bildirilmesi için TMMOB MMO 
Ankara 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 
…….. Büro Tescil No’lu ……………………………  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 …………………………… ’in soruşturmacı olarak atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

 
 
 



2. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 11.12.2017 tarih ve  
696 no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 6537 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan …….. Büro Tescil No’lu ……………………….. 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 Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 23.10.2017 
tarih ve 646 no’lu kararıyla başlatılan SMM soruşturması sonucunda hazırlanan soruşturma 
dosyası yine TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 11.12.2017 
tarih ve 696  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 
……… Büro Tescil No’lu ……………. 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 12.02.2018 – 12.03.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz 
kılınmasına, durumun ilgililere ve ilgili kurumlara bildirilmesi için TMMOB MMO Trabzon 
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 
…….. Büro Tescil No’lu …………………….. 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. 

 

 

 

 

 

 



3. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 11.12.2017 tarih ve  
696 no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 6538 

TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli olan ve 
aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak yükümlülükleri 
bulunan ………. Büro Tescil No’lu …………. 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 Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 23.10.2017 tarih ve 646 
no’lu kararıyla başlatılan SMM soruşturması sonucunda hazırlanan soruşturma dosyası yine 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 11.12.2017 tarih ve 696  
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 
…….. Büro Tescil No’lu ………… 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 12.02.2018 – 12.03.2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz 
kılınmasına, durumun ilgililere ve ilgili kurumlara bildirilmesi için TMMOB MMO Trabzon 
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 
……. Büro Tescil No’lu ………… 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. 

4.  TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 25.12.2017 tarih ve 
713 no’lu kararı üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 6539 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 25.12.2017 tarih ve 713 
no’lu kararıyla özetle;  TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği 
kapsamında tescilli olan ve aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine 
sunmak yükümlülükleri bulunan ……… Büro Tescil No’lu …………. 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 MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği 
hükümleri uyarınca yürütülen soruşturma süreci sonucunda hazırlanan dosya TMMOB MMO 
Trabzon Şubesi’ nin 713 no’lu ve 25.12.2017 tarihli kararıyla Oda Yönetim Kurulumuza 
sunulmuştur.  

Odamız kayıtlarının incelenmesinden ise; sözkonusu firma ve yetkili SMM’ inin daha önce de 
Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimden 
geçirmediklerinin tespit edilmesi üzerine anılan Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklere aykırı 
davrandıkları gerekçesiyle anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca yürütülen soruşturma süreci 
sonrasında Oda Yönetim Kurulumuzun 16.08.2017 tarih ve 5233 no’lu kararıyla TMMOB MMO 
SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 13. maddesi ve 12. Maddesinin (c) bendi 
hükümleri uyarınca adlarına düzenlenen SMM Büro Tescil Belgesinin 18.09.2017-18.10.2017 
tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle geçersiz kılınması yaptırımı uygulandığı anlaşılmıştır.  

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 ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak 
yükümlülükleri bulunan ancak Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri 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 de neden olduğu tespit edilen, 
ayrıca daha önce de aynı nedenlerle, aynı mevzuat gereğince haklarında SMM 
soruşturması yürütülerek yaptırım uygulandığı halde Yönetmelikte öngörülen 
yükümlülüklere aykırı olarak Serbest Mühendislik Müşavirlik faaliyeti yürütmeye devam 
ettiği anlaşılan ……… Büro Tescil No’lu ………… firması ve sözkonusu firmanın yetkili SMM’i 
olan 63127 Sicil No’lu Oda Üyesi Oktay ÇELİK adına düzenlenen SMM Büro Tescil 
Belgesinin yine aynı Yönetmelik hükümleri uyarınca 12.02.2018 – 12.05.2018 tarihleri 
arasında 3 (üç) ay süreyle geçersiz kılınmasına, durumun ilgililere ve ilgili kurumlara 
bildirilmesi için TMMOB MMO Trabzon Şube Yönetim Kuruluna görev ve yetki 
verilmesine, 

b) TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği kapsamında tescilli 
olan ve aynı Yönetmelik uyarınca ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunmak 
yükümlülükleri bulunan ancak Mekanik Tesisat Hizmetleri kapsamında ürettikleri 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 de neden olduğu tespit edilen, 
ayrıca daha önce de aynı nedenlerle, aynı mevzuat gereğince haklarında SMM soruşturması 
yürütülerek yaptırım uygulandığı halde Yönetmelikte öngörülen yükümlülüklere aykırı 
olarak Serbest Mühendislik Müşavirlik faaliyeti yürütmeye devam ettiği anlaşılan 11928 
Büro Tescil No’lu OKTAY ÇELİK firmasının yetkili SMM’i olan 63127 …… Sicil No’lu Oda Üyesi 
…………………………… hakkında Oda mevzuatına aykırı şekilde Serbest Mühendislik Müşavirlik 
hizmeti yürüterek üyeler arasında haksız rekabete neden olmak ve sözkonusu aykırı 
davranışları itiyat haline getirmek 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. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 19090311-
360.01.03-E.31606 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 6540 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12.06.2017 tarih ve 14094 sayılı Olur’u ile 17-2017-10 sayılı ve 
04.01.2017 tarihli , 17-2017-43 sayılı ve 15.05.2017 tarihli Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyon 
Kararları gereğince, denetim görevini üstlendiği yapıdaki denetim görevini Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun’da ve ilgili Yönetmelik’te belirtilen esaslar çerçevesinde yürütmediği gerekçesiyle 1 (bir) yıl 
süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan (15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete 
duyurusuyla) ………………………...’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi olan …… Sicil No’lu Oda Üyesi 
…………………………… hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem yürütülmesi istendiği 
bildirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 
19090311-360.01.03-E.31606 sayılı yazısına istinaden; ilgili Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’lu 
Oda Üyesi ……………………………’in atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 19090311-
360.01.03-E.31606 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 6541 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12.06.2017 tarih ve 14094 sayılı Olur’u ile 17-2017-10 sayılı ve 
04.01.2017 tarihli , 17-2017-43 sayılı ve 15.05.2017  tarihli Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyon 
Kararı gereğince, denetim görevini üstlendiği yapıdaki denetim görevini Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun’da ve ilgili Yönetmelik’te belirtilen esaslar çerçevesinde yürütmediği gerekçesiyle 1 (bir) yıl 
süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan (15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete 
duyurusuyla) …………………..’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi olan …… Sicil No’lu Oda Üyesi 
…………………………… hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem yürütülmesi istendiği 
bildirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 
19090311-360.01.03-E.31606 sayılı yazısına istinaden; ilgili Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’lu 
Oda Üyesi ……………………………’in atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 19090311-
360.01.03-E.31606 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 6542 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12.06.2017 tarih ve 14094 sayılı Olur’u ile  17-2017-10 sayılı ve 
04.01.2017 tarihli , 17-2017-43 sayılı ve 15.05.2017 tarihli Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyon 
Kararı gereğince, denetim görevini üstlendiği yapıdaki denetim görevini Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun’da ve ilgili Yönetmelik’te belirtilen esaslar çerçevesinde yürütmediği gerekçesiyle 1 (bir) yıl 
süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan (15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete 
duyurusuyla) ………………………….’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi olan …… Sicil No’lu Oda Üyesi 
…………………………… hakkında Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem yürütülmesi istendiği 
bildirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 
19090311-360.01.03-E.31606 sayılı yazısına istinaden; ilgili Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği'nin 16.b maddesi uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’lu 
Oda Üyesi ……………………………’in atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

 

 

 

 



8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 19090311-
360.01.03-E.31606 sayılı yazısı üzerinde görüşüldü. 

KARAR NO: 6543 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12.06.2017 tarih ve 14094 sayılı Olur’u ile 17-2017-10 sayılı ve 
04.01.2017 tarihli , 17-2017-43 sayılı ve 15.05.2017 tarihli Çanakkale İl Yapı Denetim Komisyon 
Kararı gereğince; proje müellifliğini üstlendiği yapıya ilişkin olarak 4708 sayılı Yapı Denetim 
Hakkında Kanunun 1., 3. ve 9. maddeleri ile Yapı Denetim ve Uygulama Yönetmeliğinin 7. 
maddesine aykırılık gerekçesiyle 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun 8. maddesi uyarınca 
Proje Müellifi Makina Mühendisi olan …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında 
Odamız mevzuat hükümlerine göre işlem yürütülmesinin istendiği bildirilen Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2017 tarih ve 19090311-360.01.03-E.31606 sayılı 
yazısına istinaden, ilgili Oda Üyesi hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 16.b maddesi 
uyarınca soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak …… Sicil No’lu Oda Üyesi 
……………………………’in atanmasına, KARAR VERİLDİ. 

9. 6680 Sicil No’lu Oda Üyesi Şevket PEKOL hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak 
soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’ün 22.11.2017 tarihli yazısıyla sunulan 
soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6544 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı, 29.11.2016 tarih 28016 sayılı 
Olurları gereğince 07.12.2016 tarih ve 19090311-360.01.03-E.28804 sayılı Bakanlık yazısıyla 
yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim Kurulunun 26.12.2016 tarih ve 2430 sayılı kararıyla 
hakkında disiplin soruşturması başlatılan …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’a ilişkin 
hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 17.08.2015 
tarihli soruşturmacı raporunda 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 yer verilmediği, salt soruşturulan  Üye’ nin beyanına dayanılarak Oda Onur 
Kuruluna sevk edilmesine gerek olmadığı yönünde kanaate varıldığı anlaşılmakta olup,  
soruşturma dosyasında konuya ilişkin toplanmış herhangi bir bilgi ve belgeye de rastlanamamıştır.  
Salt soruşturulan Üye’ nin beyanına dayanılarak denetim görevine dair kusur ve sorumluluk  
konusunda bir görüşe varılamayacağı açık olup, 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. 

10. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’ün 22.11.2017 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6545 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 04.05.2017 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.10345 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 4371 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 proje müellifliği görevini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili hakkındaki 
soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 

 



11. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’ün 22.11.2017 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6546 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 04.05.2017 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.10345 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 4372 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.  

12. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’ün 22.11.2017 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6547 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 04.05.2017 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.10345 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 4373 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.  

13. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’nun 20.11.2017 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6548 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 03.10.2016 tarih ve 22861 sayılı Oluru gereğince 19.10.2016 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.24419 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 25.10.2016 tarih ve 1866 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.  

14. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca 
yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi 
……………………………’nun 20.11.2017 tarihli yazısıyla sunulan soruşturma dosyası hakkında 
görüşüldü.   

KARAR NO: 6549 

Oda Yönetim Kurulu’nun 24.05.2017 tarih ve 4343 sayılı Kararıyla TMMOB Disiplin Yönetmeliği 
uyarınca hakkında disiplin soruşturması başlatılan 93706 Sicil No’lu Oda Üyesi Sedat KAYNAR’a 
ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm bilgi ve belgelerin incelenmesinden; ………. 
Büro Tescil No’ lu  ……………………………. firmasının yetkili SMM’i olan …… Sicil No’lu Oda Üyesi 
……………………………’ ın TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği 
gereğince ürettikleri projeleri Oda mesleki denetimine sunma yükümlülüğü bulunduğu halde 



sunmadıklarının tespit edildiğinin bildirilerek  anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca işlem 
yürütülmesi konusunda ilgili Şubece bildirimde bulunulduğu, Şube bildirimi üzerine Odamız 
kayıtlarının incelenmesinden ise anılan SMM Bürosu ve yetkili SMM’ i adına düzenlenen 14306 
No’ lu Büro Tescil Belgesinin ilgili mevzuat gereğince 2017 yılı yenileme işleminin  yaptırılmamış 
olduğu ve dolayısıyla hükümsüz olduğu, bu haliyle SMM Hizmeti yürütüldüğünün anlaşıldığı, 
bunun üzerine de Oda Yönetim Kurulumuzun 24.05.2017 tarihli ve 4343 sayılı kararıyla adı geçen 
SMM Bürosunun yetkili SMM’ i …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında TMMOB 
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disipklin soruşturması başlatıldığı, yürütülen soruşturma 
sonucunda ise hazırlanan dosyanın Kurulumuza sunulduğu anlaşılmaktadır. 

Dosyada mevcut tüm bilgi ve belgeleri üzerinde Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucunda; 
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 yaptırılmadığı ve dolayısıyla hüküm ifade eder olmadığı halde 
Mekanik Tesisat Projesi üretmek suretiyle yürürlükteki mevzuata, mesleki etik kurallara aykırı 
davrandığı gerekçesiyle Oda mevzuatına aykırı olarak Serbest Mühendislik Müşavirlik hizmeti 
yürütmek suretiyle üyeler arasında haksız rekabete neden olduğu tespit edilen …… Sicil No’lu Oda 
Üyesi …………………………… hakkında hazırlanan disiplin soruşturması dosyasının Oda Onur Kurulu’na 
sevk edilmesine, KARAR VERİLDİ. 

15. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’in 28.11.2017 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6550 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 18.05.2017 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.11748 sayılı Bakanlık yazılarıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 4389 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. 

16. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’in 19.12.2017 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6551 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 04.10.2017 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.24107 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 18.10.2017 tarih ve 5748 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.  

 

 

 

 

 



17. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’in 19.12.2017 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6552 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 04.10.2017 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.24107 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 18.10.2017 tarih ve 5749 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.  

18. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’in 26.12.2017 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6553 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 22.02.2017 tarih ve 4263 sayılı Oluru gereğince 01.03.2017 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.4865 sayılı Bakanlık yazılarıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 15.03.2017 tarih ve 3577 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan 7309 
…… 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. 

19. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’in 26.12.2017 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6554 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2016 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 06.04.2017 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.8286 sayılı Bakanlık yazısıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 26.04.2017 tarih ve 4041 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.  

20. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’in 26.12.2017 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6555 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2017 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 28.04.2017 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.10204 sayılı Bakanlık yazılarıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 4370 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. 



21. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’in 26.12.2017 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6556 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2017 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 03.07.2017 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.16055 sayılı Bakanlık yazılarıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 19.07.2017 tarih ve 4972 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. 

22. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’in 26.12.2017 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6557 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2017 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 03.07.2017 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.16055 sayılı Bakanlık yazılarıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 19.07.2017 tarih ve 4973 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. 

23. …… Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………… hakkında yürütülen disiplin soruşturmasına ilişkin 
olarak soruşturmacı …… Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’in 26.12.2017 tarihli yazısıyla 
sunulan soruşturma dosyası hakkında görüşüldü. 

KARAR NO: 6558 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17.05.2017 tarih ve 11718 sayılı Oluru gereğince 07.07.2017 tarih 
ve 19090311-360.01.03-E.16529 sayılı Bakanlık yazılarıyla yapılan bildirim üzerine, Oda Yönetim 
Kurulunun 19.07.2017 tarih ve 4975 sayılı kararıyla hakkında disiplin soruşturması başlatılan …… 
Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………’ne ilişkin hazırlanan soruşturma dosyasındaki mevcut tüm 
bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde ve soruşturmacı görüşü doğrultusunda; ilgili 
Üye’nin yapı denetim görevini yerine getirirken kusurlu olduğu gerekçesiyle ilgili hakkındaki 
soruşturma dosyasının Oda Onur Kurulu’na sevkine, KARAR VERİLDİ. 
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