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ALINAN KARARLAR 
  

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi’nce yürütülmekte olan periyodik kontrol 
hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen 21.12.2017 tarihli periyodik kontrollerde Şube Teknik 
Görevlisi ………………………’in, 21.03.2018 tarihli periyodik kontrollerde de Şube Teknik Görevlisi 
……………………………….’nun usulsüz periyodik kontrol raporu düzenlemelerine ilişkin TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi’nin 29.06.2018 tarih ve 30.01/1067 sayılı yazısıyla 
sunulan araştırma dosyası üzerine görüşüldü. 

KARAR NO:981 

Bilindiği üzere İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı çerçevesinde Şubelerimiz vasıtasıyla ülke genelinde 
Odamızca iş ekipmanlarının periyodik kontrol hizmetleri yürütülmekte olup,  bu faaliyetlerimiz 
kapsamında merkezi düzeyde yapılan bir sözleşmeyle Metro Grossmarket bünyesindeki iş  
ekipmanlarının periyodik kontrolleri de Odamızca gerçekleştirilmektedir. Metro Grossmarket 
firması yetkililerince 22.06.2018 tarihinde Odamız Muayene Kuruluşu sorumlularına gönderilen bir 
e-posta ile özetle; “...Fenni muayeneleri en son 2017 yılında yapılan Bodrum mağazalarındaki 
ekipmanların  periyodik kontrollerinde sözleşme ekinde yer alan  ön hazırlık işlemleri, yük ve basınç 
testleri yapılmaksızın, ekipmanlar gözle kontrol edilerek,  marka, model ve seri numaraları alınarak 
rapor düzenlendiği yönünde şikayet alındığı, Odamızın bilgisi dışında olduğundan emin oldukları 
böyle bir uygulamanın Odamıza duyulan güvenin azalmasına neden olacağı,” hususlarını içeren bir 
şikayet bildiriminde bulunulması üzerine, 25.06.2018 tarih ve 31/3427 sayılı yazımızla Metro 
Grossmarket firmasının Bodrum mağazasının periyodik kontrollerini gerçekleştiren Odamız Denizli 
Şubesi’ nden konu hakkında gerekli araştırma ve soruşturmaların yapılarak sonuçları hakkında Oda 
Merkezine bilgi verilmesi istenmiştir. 

 
Konuya ilişkin olarak yapılan araştırma ve soruşturmalara ilişkin olarak Odamız Denizli Şubesi’nin 
29.06.2018 tarih ve 30.01/1067 sayılı yazısıyla sunulan dosyanın Kurulumuzun toplantı gündemine 
alındığı görülmekle, dosyanın incelenmesi ve değerlendirilmesine geçilmiştir. 

 
Konuyla ilgili tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuzca incelenmesinden; şikayete konu periyodik 
kontrollerde Odamız Teknik Görevlileri ……………………. ve ………………………..’ nun görev aldığı, 
21.12.2017 tarihinde Odamız Teknik Görevlisi …………………….. tarafından yapılan periyodik 
kontrollerde hava tankına hidrostatik test yapılmadan rapor düzenlendiği ayrıca 21.03.2018 
tarihinde yapılması gereken 2. kontrolleri yapmadığı ve gerekli bilgilendirmede bulunmadığı, 
Odamız Teknik Görevlisi ……………………………’nun ise 21.03.2018 tarihinde yapılmayan periyodik 
kontrol raporlarını 21.06.2018 tarihinde 3. kontrolleri gerçekleştirdiğinde geçmiş tarihli olarak 
düzenlendiği, Şube tarafından yapılan araştırmalar kapsamında alınan ilgili personel 
açıklamalarının da bu hususları doğrular nitelikte olduğu, bu durumun aksini ortaya koyan 
herhangi bir haklı ve geçerli bir sebep ve/veya delil de ortaya konulmadığı anlaşılmıştır. Anayasal 
ve yasal bir kamu idaresi konumunda olan Odamızın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin kamuoyu 
nezdindeki güvenilirliği ve kurumsal saygınlığına da gölge düşürecek şekilde,  Odamızca 
yürütülmekte olan kamusal bir kontrol hizmetinde yapmakla yükümlü oldukları görevin gereklerini 
yerine getirmemenin ve savsaklamanın, kamusal bir kontrol hizmetine dair resmi bir raporu 
usulsüz olarak düzenlemenin Odamız Personel Yönetmeliğinde belirtilen kurallara aykırı olmasının 
yanında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II  inci maddesi kapsamında da görevi savsaklamak, 
doğruluk ve dürüstlük kurallarına uymamak v.b. eylemler niteliğinde olduğu sonucuna ulaşılmış 
olup; 
 

 



a)- TMMOB MMO Denizli Şubesi Teknik Görevlilerinden ………………………….’ nun yukarıda açıklanan 
gerekçelerle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II  inci maddesi uyarınca iş akdinin haklı nedenle derhal 
feshine, ilgilinin iş akdinin haklı nedenle derhal feshedildiği hususunun gerekçeleriyle birlikte noter 
kanalıyla ilgiliye bildirimi konusunda Odamız Denizli Şubesi Yönetim Kurulu’na görev ve yetki 
verilmesine, 

 
b)- TMMOB MMO Denizli Şubesi Teknik Görevlilerinden ………………………… yönünden de yine 
yukarıda açıklanan gerekçelerle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II  inci maddesi uyarınca iş akdinin 
haklı nedenle derhal feshi hükümlerinin uygulanmasının gerektiği sabit olmakla birlikte, adı geçen 
kişinin konuyla ilgili araştırma sonuçlarının değerlendirilerek, durumun tespit edildiği işbu 
Kurulumuz toplantısı tarihinden önce, 01.06.2018 tarihli istifa dilekçesiyle 08.06.2018 tarihi 
itibariyle işten ayrıldığı ve tek taraflı olarak iş sözleşmesini feshettiği, ilgilinin istifa talebinin de 
Kurulumuzun 26.06.2018 tarih ve 909sayılı kararıyla kayıt altına alındığı anlaşıldığından, ortada 
feshe elverişli iş akdi bulunmadığından bu hususta herhangi bir işlem yürütülemeyeceğine, 

 
c)- TMMOB MMO Denizli Şubesi Teknik Görevlilerinden ………………………… aynı zamanda ………… 
Sicil No’lu Odamız Üyesi olduğundan, yine yukarıda belirtilen gerekçelerle, bağlı olduğu meslek 
kuruluşunda üstlendiği görevin gereklerini yerine getirmemesi ve bağlı olduğu meslek 
kuruluşunun kamuoyu nezdindeki güvenilirliğini ve kurumsal saygınlığını zedeleyecek nitelikte 
eylemlerde bulunması nedenleriyle ilgili Üye hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca 
disiplin soruşturması başlatılmasına,  soruşturmacı olarak …………. Sicil No’lu Oda Üyesi 
………………………….’ ın atanmasına, 

 
d)- TMMOB MMO Denizli Şubesi Teknik Görevlilerinden ………………… aynı zamanda ……………. Sicil 
No’lu Odamız Üyesi olduğundan, yukarıda belirtilen gerekçelerle, bağlı olduğu meslek kuruluşunda 
üstlendiği görevin gereklerini yerine getirmemesi ve bağlı olduğu meslek kuruluşunun kamuoyu 
nezdindeki güvenilirliğini ve kurumsal saygınlığını zedeleyecek nitelikte eylemlerde bulunması 
nedenleriyle ilgili Üye hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği uyarınca disiplin soruşturması 
başlatılmasına,  soruşturmacı olarak …………. Sicil No’lu Oda Üyesi ………………………….’ ın 
atanmasına, 
 
e)- Usulsüz periyodik kontrol raporu düzenlemek eylemleri nedeniyle TMMOB MMO Denizli 
Şubesi Teknik Görevlilerinden …………………….. ve ……………………. hakkında C. Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulması hususunun ilgililer hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümleri 
uyarınca yürütülecek disiplin soruşturması/kovuşturması sonucuna göre 
değerlendirilmesine,KARAR VERİLDİ.  
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