24.04.2019
ALINAN KARARLAR

1. Eskişehir Şubenin 26.03.2019 tarih ve 397 nolu kararı üzerine görüşüldü.
KARAR NO: 3245
T.C. Kütahya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü denetçilerinin 01.08.2018 tarihinde,
Umurbey Mahallesi Mehmet Ersoy Cad. No: 19/1 Gediz/KÜTAHYA adresinde bulunan
asansörlerde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerin
tutanakları sonucunda, T.C. Kütahya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliğimize yazdığı 22.01.2019 tarih ve 24571279-599-E.93 sayılı
yazısıyla konu ile ilgili yazılı savunma istenilmiş, denetimlerin gerçekleştiği söz konusu asansörlerin
yıllık periyodik kontrollerini gerçekleştiren teknik görevlimiz tarafından ilgili AKM Birimi ve
Eskişehir Şubemize bilgi verilmeden Temsilcilik Yürütme Kurulu bilgisi ile yazıya cevap verildiği
anlaşılmıştır.
Konuya ilişkin asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini gerçekleştiren ve söz konusu cevap
yazısının İl Müdürlüğüne gönderilmesini sağlayan Temsilcilik Teknik ………. Sicil No’lu Oda Üyesi
……………………….. ve yazıdan bilgisi olan Temsilcilik Teknik Görevlisi ………. Sicil No’lu Oda Üyesi
………………………..’dan Eskişehir Şube Yönetim Kurulu’nun 26.02.2019 tarih ve 376 No’lu kararıyla
yazılı savunmaları istenilmiş,
 ………. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………….. tarafından verilen savunma yazısında
15.01.2019 tarihinde annesinin vefat ettiği, izinli olduğu esnada İl Müdürlüğünün ilgili
yazısının geldiğinden haberdar olduğu, vefat durumundan kaynaklı kafasını
toparlayamadığı ve cevap süresinin sonuna gelinmiş olmasından kaynaklı ilgili AKM Birimi
ve Eskişehir Şubemize bilgisi verilmeden İl Müdürlüğüne cevap yazısını gönderdiği,
 ………. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………….. tarafından verilen savunma yazısında
kendisinin iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinde görev aldığı, asansörlerin periyodik
kontrollerinde görevli olmadığı, İl Müdürlüğünün ilgili yazısının geldiğinde izinli olan
……………………..’u ivedilikle bilgilendirdiği, hazırlanan cevap yazısıyla ilgili AKM Birimi ve
Eskişehir Şubeye bilgi verilmesi gerektiğini düşündüğü halde cevap süresinin sonuna
gelinmiş olmasından dolayı gerekli bilgilendirmenin yapılmadığı,
belirtilmiş, T.C. Kütahya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün yaptıkları denetimin akabinde
kesilen para cezasını Teknik Görevli ……. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………………’un şahsi
hesabından ödediği görülmüştür.
Tüm bilgi ve belgelerin tarafımızca değerlendirilmesi neticesinde; sorumluluklarının gereğini yerine
getirmeyerek Oda kurumsal işleyişine aykırı olarak bağlı bulundukları birimi ve Şubeyi
bilgilendirmeden kamusal hizmet veren Odamızın kurumsal saygınlığına zarar verici şekilde T.C.
Kütahya Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne gönderilen hatalı cevap yazısıyla Odaya para
cezası kesilmesine sebebiyet veren Eskişehir Şube Teknik Görevlileri ………. Sicil No’lu Oda Üyesi
……………………….. ve ………. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………….. hakkında –Odaya kesilen para
cezasını kendilerinin ödemiş olduğu da gözetilerek– TMMOB MMO Personel Yönetmeliği’ nin 51.
maddesi (Personelin, görevlerini hizmetin gerektirdiği dikkat, uzmanlık ve çabuklukla yerine getirmesi
kuraldır. Özellikle mevzuat hükümleri ve amirlerince verilen emirler uyarınca Oda‘nın, Oda üyelerinin
çıkarlarına uygun hareket etmeye zorunludur) gereğince uyarı cezası ile cezalandırılmalarına alınan
kararın Odamız Eskişehir Şubesi tarafından ilgili Teknik Görevlilere bildirilmesine, KARAR VERİLDİ.
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