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ALINAN KARARLAR 

1. Diyarbakır Şubenin 16.08.2021 tarih ve 410 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 2191 

Odamız Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 16.08.2021 tarih ve 410 nolu kararıyla özetle; 
06.08.2008 – 28.02.2019 tarihleri arasında Şubede Büro Görevlisi olarak çalışan, 01.03.2019 
tarihinden itibaren de Teknik Görevli kadrosunda çalışmakta olan ve aynı zamanda Odamızın 
………………. Sicil No’lu Üyesi olan ……………….’ in Şube içi görüşmeleri üyelerle paylaşması üzerine 
yaşanan sıkıntılar ve çalışma anlayışıyla ilgili kendisine yapılan sözlü uyarılar da göz önünde 
bulundurularak Şube Yönetim Kurulu’nun 05.08.2021 tarih ve 403 nolu uyarınca 06.08.2021 tarih 
ve 1029 sayılı yazısıyla savunması istendiği, ilgilinin 09.08.2021 tarihli yazılı savunmasının 
değerlendirilmesi sonucunda da; ilgiliyle çalışma barışının sağlanamaması ve güven duygusunun 
tesis edilememesi, ilgilinin iş yeri çalışma düzen ve disiplinine aykırı davranması, mesai saatlerine 
riayet etmemesi, yöneticilerine karşı gayri ciddi davranması, bunlara karşın yapılan sözlü 
uyarılarda kendisine kurumsal mahremiyeti koruması gerektiği ve görüşmeleri üçüncü taraflarla 
paylaşmaması da ayrıca söylenmesine rağmen görüşme içeriklerinin üçüncü taraflarla paylaşması, 
uyarılara saygı ve nezaket kurallarını zorlayan yaklaşımı ile karşılık vermesi gibi nedenlerle iş 
ilişkisinin sürdürülmesinin olanaksız olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, sözkonusu 
gerekçelerle ilgilinin iş akdinin 20.08.2021 tarihinden itibaren yasal haklarının ödenerek geçerli 
nedenle hususu Oda Yönetim Kurulumuza önerilmektedir. 

Şube önerisi doğrultusunda konunun Kurulumuzca değerlendirilmesi sonucunda; sevk ve idaresi 
altında olduğu Odamız Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu’ nun bildirdiği gerekçeler göz önüne 
alınarak, iş yeri çalışma düzen ve disiplinine uygun davranmamak, mesai saatlerine riayet 
etmemek, amirlerine karşı ciddiyetsiz tutum içinde olmak, bu konularda ve kurumsal mahremiyeti 
koruması gerektiği, görüşmeleri üçüncü taraflarla paylaşmaması gerektiği hususlarında da ayrıca 
uyarıldığı halde kurum içi mahremiyete riayet etmemeye devam etmek ve uyarılara saygı ve 
kurallarını zorlayan bir yaklaşımla karşılık vermek gibi eylemlerde bulunduğu anlaşılan ve 
06.08.2008 – 28.02.2019 tarihleri arasında Şubede Büro Görevlisi olarak çalışan, 01.03.2019 
tarihinden itibaren de Teknik Görevli kadrosunda çalışmakta olan ve aynı zamanda Odamızın 
………………. Sicil No’lu Üyesi olan ……………….’ in, Odamız Diyarbakır Şubesi bünyesindeki çalışma 
akışını bozucu tutum ve davranışlarda bulunduğu, gerek diğer çalışanlarla ve gerekse amirleriyle 
aralarında olması gereken çalışma barışının ve güven ilişkisinin ortadan kalktığı, iş ilişkisinin 
sürdürülmesinin olanaksız hale geldiği, bu haliyle iş ilişkisinin devamının Odamız Diyarbakır Şubesi’ 
nin kurumsal işleyişini aksatacağı ve zarar vereceği sonucuna varıldığından, ilgilinin iş akdinin, 
4857 sayılı İş Kanunu’ nun 17. ve 18. maddeleri kapsamında, tüm yasal hakları ödenmek suretiyle 
20.08.2021 tarihinden itibaren fesh edilmesine ve iş akdinin feshedildiği hususunun ilgiliye bildirimi 
konusunda Odamız Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu’na görev ve yetki verilmesine, KARAR VERİLDİ. 
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