10.06.2022

ALINAN KARARLAR

1. Ankara Şubenin 09.06.2022 tarih ve 111 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 529
Odamız Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 09.06.2022 tarih ve 111 nolu kararıyla özetle;
“17.06.2019 tarihi itibarı ile Şube Asansör Kontrol Merkezi Biriminde “Muayene Personeli” olarak
çalışan ……………………………’nun görev yaptığı süre zarfında defaatle gelen şikayetler üzerine çeşitli
defalar savunmasının alındığı, Şube Yönetim Kurulu’nca uyarı yazısı yazıldığı, ancak Şubece
yapılan tüm uyarılara, bilgilendirmelere rağmen bu davranışlarına devam ettiği, son olarak
26.05.2022 tarihinde Şube çalışanları arasında tahrik ve kavga çıkarmaya yönelik hareket ve
tavırlarda bulunduğu ve bu eylemlerinin gerek görgü şahitleri ve gerekse birim sorumlularınca
düzenlenen 02.06.2022 tarihli tutanakla tespit edildiği, konuyla ilgili olarak Şube Sekreterliğinin
06.06.2022 tarih ve 50/945 sayılı yazısı ile yine yazılı savunmasının istendiği, savunmasında
belirttiği hususlar davranışlarını haklı gösterecek nitelikte görülmediği ve tüm savunma isteme
yazılarına kaynak oluşturan bilgi ve belgeler Şube Yönetim Kurulunca değerlendirilerek ilgilinin
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Personel Yönetmeliği’nin 15.
maddesinde tanımlanan ve tarafına yüklenen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği sonucuna
varıldığı…” belirtilmekte ve konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeleri içeren dosya sunularak, Ankara
Şube Asansör Kontrol Merkezi Biriminde “Muayene Personeli” olarak çalışan ve aynı zamanda …….
Sicil No’ lu Oda Üyesi olan ………………………..’nun 13.06.2022 tarihi itibarı ile yasal haklarının
ödenerek iş akdinin feshedilmesi Oda Yönetim Kurulumuza önerilmektedir.
17.06.2019 tarihinden beridir Ankara Şube Asansör Kontrol Merkezi Biriminde “Muayene
Personeli” olarak çalışan ve aynı zamanda zamanda ……. Sicil No’ lu Oda Üyesi olan
………………………..’na ilişkin sunulan dosyada mevcut tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuzca
değerlendirilmesi sonucunda ve Şube önerisi doğrultusunda;
a)- Odamız Ankara Şubesi Asansör Kontrol Merkezi Biriminde 17.06.2019 tarihinden beridir Teknik
Görevli pozisyonunda “Muayene Personeli” olarak çalışan ve aynı zamanda zamanda ……. Sicil No’
lu Oda Üyesi olan ………………………..’ nun, Odamızca yürütülen kamusal bir kontrol hizmeti olan
asansör kontrolleri kapsamında yaptığı işler nedeniyle birden fazla kez hakkında şikayetlerde
bulunulduğu, Oda tüzelkişiliği adına kendisiyle iş ilişkisini yürüten ve amiri konumunda olan
Odamız Ankara Şubesi Yönetim Kurulunca bu şikayetlere ilişkin çeşitli defalar yazılı savunmalarının
alındığı, görevini gereklerine uygun şekilde yürütmesi konusunda bilgilendirildiği ve uyarıldığı,
ayrıca çalışma arkadaşları olan diğer Şube personellerine karşı asgari davranış ve nezaket kuralları
ile çalışma barışına uygun olmayan davranışlarda bulunduğu, bu konuyla ilgili de Odamız Ankara
Şubesince yazılı savunmasının alındığı dosyada mevcut bilgi ve belgelerden anlaşılmakta olup,
Odamızca yürütülen kamusal bir kontrol hizmeti olan asansör kontrolleri kapsamında yürüttüğü
görevi gereği yaptığı işlerin gereklerine uygun davranmadığı, Odamızca yürütülen asansör kontrol
faaliyetlerine ilişkin hizmet alanlardan birçok kez şikayet alınmasına neden olduğu, bu konuda
birden fazla kez bilgilendirilmesine ve uyarılmasına rağmen bu davranışlarını itiyat haline getirdiği,
bunlardan ayrı olarak diğer çalışma arkadaşlarına yönelik asgari davranış ve nezaket kurallarına
uymayan eylemlerde bulunarak çalışma barışını bozucu ve iş akışını aksatıcı tutum ve
davranışlarda bulunduğu ve bu suretle TMMOB Makine Mühendisleri Odası Personel Yönetmeliği
hükümleri ile çalışma mevzuatında belirlenen işçi yükümlülüklerine aykırı davrandığı, diğer çalışma
arkadaşlarıyla aralarında olması gereken çalışma barışının ve güven ilişkisinin ortadan kalktığı, iş
ilişkisinin sürdürülmesinin olanaksız hale geldiği, bu haliyle iş ilişkisinin devamının Odamız Ankara
Şubesi’ nin kurumsal işleyişini aksatacağı ve zarar vereceği sonucuna varıldığından, yukarıda
belirtilen tüm bu gerekçelerle ilgilinin iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 17. ve 18. maddeleri
kapsamında tüm yasal hakları ödenmek suretiyle 13.06.2022 tarihinden itibaren fesh edilmesine,

b)- Her ne kadar Odamız Ankara Şubesi’ nin 10.06.2022 tarih ve 50/977 sayılı yazısıyla ilgiliye iş
akdinin feshedildiği yönünde bir bildirimde bulunduğu dosya kapsamından anlaşılmakta ise de iş
akdi feshi işlemlerinin Oda Yönetim Kurulu kararıyla tesis edilen ve Oda Yönetim Kurulu’ nun
yetkisinde olan işlemlerden olması nedeniyle, Odamız Ankara Şubesinin sözkonusu yazısının bir ön
bilgilendirme olarak kabul edilerek, iş akdinin feshedildiği hususunun Oda Yönetim Kurulumuzun
işbu fesih kararı doğrultusunda ilgiliye bildirimi konusunda Odamız Ankara Şubesi Yönetim
Kurulu’na görev ve yetki verilmesine, KARAR VERİLDİ.
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