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ALINAN KARARLAR 
 

1. Odamız Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 10.08.2022 tarih ve 135 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 923 

Odamız Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 10.08.2022 tarih ve 135 no’ lu kararıyla özetle; “Saha 
Kalite İç Denetimi Prosedürü (AKM-p26) kapsamında, periyodik kontrol süreçlerinin ilgili 
yönetmelikler, prosedürler ve akreditasyon şartları kapsamında yerine getirilip getirilmediğinin, olası 
şüpheli durumların tespit edilmesi amacıyla 04.07.2022 – 05.07.2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 
inceleme ve denetimlerde beridir Şube Asansör Kontrol Merkezi Biriminde Teknik Görevli 
pozisyonunda “Muayene Personeli” olarak çalışan ve aynı zamanda …… Sicil No’ lu Oda Üyesi 
…………………….’a ait 01.01.2022 – 16.06.2022 tarihleri arasındaki tüm denetim kayıtları 
incelendiğinde,  

 08.06.2022 tarihinde Varlık Mahallesi Tanzimat Cadde No:10 Yenimahalle Ankara adresinde 
bulunan Çınar Konutları Sitesi A4 Blok binasına ait ve kontrol sonucunda Yeşil (Uygun) etiket 
verdiği asansörün, gerçekleştirilen denetim sonucunda Kırmızı (Güvensiz) etiket kusurların 
tespit edildiği, gerçekleştirdiği kontrolün “Yetersiz” olduğu denetçi tarafından tespit edilerek 
raporlandığı, ilgili adreste bulunan 20 adet asansörün randevusunun 07.06.2022-10.06.2022 
tarihleri arasında 4 iş günü (5 asansör/gün) olacak şekilde planlandığı, ilgili kontrol sürelerine 
ilişkin araç takip sistemi üzerinden yapılan inceleme sonucunda sırasıyla; 07.06.2022 tarihinde 
09:37’de adreste olduğu 12:53’de adresten ayrıldığı, 08.06.2022 tarihinde 09:16’da adreste 
olduğu 14:40’de adresten ayrıldığı, 09.06.2022 tarihinde ilgili adrese hiç gitmediği, mesai 
saatleri içerisinde tüm gün farklı bir adreste bulunduğu, 10.06.2022 tarihinde 13:30’da 
adreste olduğu ve 13:49’da adresten ayrıldığı ve 20 asansöre ait kontrollerin ilgili adreste 
toplam bulunma sürelerine bakıldığında 9 saat sonunda adresten ayrıldığı,  

 305 adet asansör periyodik kontrol, 105 adet asansör takip kontrolü, 12 adet asansör ikinci 
takip kontrolü olmak üzere toplam 422 asansör için rapor oluşturduğu, 

 422 asansör kaydına ilişkin araç takip sistemi üzerinden kayıtlara bakıldığında 89 adedine 
randevu planlanan tarihte gitmediği, planlanan tarihten önce veya sonra gittiği ve asansör 
sayıları göz önüne alındığında günlük 5 asansörden fazla kontrol yaparak çalışma günlerinin 
boşaltıldığı,  

 Periyodik kontrolünü yaptığı 305 asansörün 180 adedine Mavi (Hafif Kusurlu) etiketi verdiği, 

 Mavi Etiket verdiği tüm asansörlerin (180 adet) geçmiş periyodik kontrollerinde yine Mavi 
Etiketi aldığı, kontrol raporlarının tamamı incelendiğinde ise bir önceki Mavi Etiketli kontrol 
raporu ile oluşturulan kontrol raporlarının tüm maddelerinin birebir aynı olduğu, herhangi bir 
yeni madde eklemesi veya çıkarması olmadığı, yeni bir tespitte bulunmadığı ve birebir aynı 
raporu ürettiği hususlarının tespit edildiği…”  

belirtilmekte ve tespit edilen bu hususlara ilişkin 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 …………………………’ ın iş akdinin belirtilen gerekçelerle 4857 



  

sayılı İş Kanunu’nun 25/II inci maddesi uyarınca iş akdinin haklı nedenle derhal feshedilmesi 
hususu Oda Yönetim Kurulumuza önerilmektedir.  

 

Odamız Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 10.08.2022 tarih ve 135 nolu sözkonusu kararının ve 
konuyla ilgili bilgi ve belgelerin sunulmasıyla Oda Yönetim Kurulumuzun bilgisine giren tespitlerle ilgili 
olarak Kurulumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ve Odamız Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu’ nun önerisi doğrultusunda;  

a)- Oda tarafından yürütülmekte olan kamusal kontrol faaliyetlerinden olan ve toplumun can ve mal 
güvenliğini doğrudan ilgilendiren asansör periyodik kontrolleri hizmeti kapsamında yapmakla 
yükümlü olduğu kontrolleri gereklerine uygun şekilde yapmadığı, kontrol hizmetinin gerektirdiği 
çalışma günlerine uymadığı, kontrol yapması gereken günleri boşaltmak suretiyle çalışması gereken 
günlerde çalışmadığı, iş akışını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunduğu ve bu suretle TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Personel Yönetmeliği hükümleri ile çalışma mevzuatında belirlenen işçi 
yükümlülüklerine ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandığı Odamız Ankara Şubesince gerçekleştirilen 
denetim ve incelemelerle tespit edilen ve konuyla ilgili bilgi ve belgelerle birlikte hakkındaki bu 
tespitler Odamız Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 10.08.2022 tarih ve 135 no’ lu kararıyla 
Kurulumuzun bilgisine sunulan Odamız Ankara Şubesi Asansör Kontrol Merkezi Biriminde Teknik 
Görevli pozisyonunda “Muayene Personeli” olarak çalışan ve aynı zamanda …… Sicil No’ lu Oda Üyesi 
…………………………’ ın iş akdinin yukarıda belirtilen gerekçelerle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II inci 
maddesi uyarınca haklı nedenle derhal feshedilmesine, 

b)- İş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II inci maddesi uyarınca haklı nedenle derhal feshedildiği 
hususunun ilgiliye bildirilmesi konusunda Odamız Ankara Şubesi Yönetim Kurulu’ na görev ve yetki 
verilmesine, KARAR VERİLDİ.  
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