
17. 26. DÖNEM ODA ONUR KURULU RAPORU

Odamız 25. Olağan Genel Kurulunda seçilen ve 5 asıl, 5 yedek üye ile göreve başlayan 
Kurulumuz, çalışma dönemi içinde üyemiz Kutlu TANER’i kaybetmiştir. Odamıza her ka-
demede görev yaparak büyük emek veren Kutlu TANER’i saygı ile anıyoruz.

26. Dönem Onur Kurulu; Oda Yönetim Kurulu Kararı ile iletilen dosyaları bütün Kurul 
üyelerinin dönem içinde görev aldığı toplantılar sonucunda, TMMOB Disiplin Yönetmeliği 
çerçevesinde inceleyerek karara bağlamıştır. 

Kurulumuz tarafından dönem içinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:
• 4 üyemiz hakkında Disiplin Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (a) bendi uyarınca 

“meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirme-
mek” fiili nedeniyle yazılı uyarı cezası,

• 2 üyemiz hakkında Disiplin Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 
“Büro tescili ve tescil yenilemesi gerektiren durumlarda, tescilsiz mesleki etkinlik-
lerde bulunmak, serbest mühendislik ve mimarlık ile ilgili yönetmelik ve talimatlara 
uymamak” fiili nedeniyle hafif para cezası,

• Disiplin Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin (b) bendinde tanımlanan “mesleğini ve 
görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulaya-
rak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek” ve/veya “tahrifatla sahte belge 
üretmek” fiilleri nedeniyle;

2 üyeye, 15 (onbeş) gün,
3 üyeye, 1 (bir) ay,
1 üyeye, 45 (kırkbeş) gün,
1 üyeye, 2 (iki) ay,
1 üyeye, 4 (dört) ay

olmak üzere 8 (sekiz) üyeye “meslek uygulamasından süreli yasaklama” cezaları verilmiş 
ve bu cezalar TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından onanmıştır. 2 üyeye verilen 3 (üç) 
ay süre ile meslek uygulamalarından yasaklama cezası kararı ise, onaylanmak üzere TM-
MOB Yüksek Onur Kurulu’na gönderilmiştir.

Kurulumuza intikal eden 1 (bir) üyeyle ilgili olarak ise; hakkında açılan ceza davasına 
ilişkin nihai kararın kesinleşmesinden sonra Onuru Kurulu Kararı’nın verilmesi gerekçesiy-
le dosyanın bekletilmesine karar verilmiştir.

Daha önce disiplin cezası almış olan 2 (iki) üyenin başvurusu üzerine, TMMOB Disiplin 
Yönetmeliği Ek Madde-1’in birinci fıkrası gereği ve belirtilen zamanaşımı sürelerini sağla-
mış oldukları dikkate alınarak cezalarının silinmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
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