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ALINAN KARARLAR 
 

1. Kocaeli Şubenin 25.08.2021 tarih ve 642 nolu kararı üzerine görüşüldü.  

KARAR NO: 2276 

TMMOB MMO Kocaeli Şubesi’ nin 07.09.2021 tarihli ve 642 sayılı kararıyla ÖZETLE; “… 08.07.2021 
tarihinde Şube Teknik Görevlisi ………………. nun, çalışma arkadaşı Şube Muhasebe görevlisi 
……………….’ a yönelik olarak saldırgan davranışlarla sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu ve  bu 
durumun tutanak altına alındığı,  08.08.2021 tarihinde de yine  Şube Teknik Görevlisi ………………. 
bu kez başka bir çalışma arkadaşı olan  Şube Muhasebe ve Mali İşler Sorumlusu ……………….’ e  
yönelik olarak diğer çalışma arkadaşlarının nezdinde küçük düşürecek şekilde aşağılayıcı ifadeler 
kullanarak saldırgan davranışlarda bulunduğu ve bu olayın da tutanak altına alındığı, ayrıca Şube 
Teknik Görevlisi ……………….’ nun agresif tutum ve davranışları nedeniyle diğer çalışma 
arkadaşlarıyla yaşadığı ancak tutanak altına alınmayan münferit başkaca tartışmalarının mevcut 
olmasının yanında, mesai saatleri içerisinde borsa ile uğraşmak gibi iş dışı faaliyetlerle zaman 
geçirmesinin de  söz konusu olduğu…” belirtilerek, Şube Teknik Görevlisi ……………….’ nun diğer 
çalışma arkadaşlarına yönelik fiziksel saldırıya varacak şekilde agresif ve aşağılayıcı tutum ve 
davranışlarda bulunduğu, çalışma barışını ve çalışanlar arasında olması gereken uyumu bozucu  
yaklaşımlar sergilediği, ayrıca mesai saatleri içinde işini aksatacak şekilde  iş dışında başkaca kişisel 
faaliyetlerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiği, tüm bunlar nedeniyle  kendisiyle olan iş 
ilişkisinin devamının olanaksız hale geldiği hususları ile yukarıda bahsi geçen iki olaya dair 
tutanaklar ve  ilgililerin ifadeleri Oda Yönetim Kurulumuzun bilgisine sunulmakta ve  belirtilen tüm 
bu gerekçelerle  Şube Teknik Görevlisi ……………….’ nun iş akdinin  4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. 
maddesi 2. fıkrası gereğince haklı nedenle derhal fesih edilmesi hususu Oda Yönetim Kurulumuzun 
onayına sunulmaktadır. 
 
TMMOB MMO Kocaeli Şubesi’ nin 07.09.2021 tarihli ve 642 sayılı kararıyla Oda Yönetim 
Kurulumuzun bilgisine sunulan konuyla ilgili mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi 
sonucunda ve Şube önerisi doğrultusunda; diğer iki çalışma arkadaşına yönelik olarak fiziksel 
saldırıya varacak şekilde agresif ve aşağılayıcı tutum ve davranışlarda bulunan ve bu olayları 
tutanak altına alınan, tutanak altına alınmayan benzer başkaca tutum ve davranışlarının da olduğu 
Şube Yönetim Kurulu kararıyla bildirilen,  çalışma barışını ve çalışanlar arasında olması gereken 
uyumu bozucu yaklaşımlar sergilediği ve ayrıca mesai saatleri içinde işini aksatacak şekilde  iş 
dışında başkaca kişisel faaliyetlerde bulunmayı alışkanlık haline getirdiği ve dolayısıyla kendisiyle 
olan iş ilişkisinin devamının olanaksız hale geldiği anlaşılan Şube Teknik Görevlisi ……………….’ nun iş 
akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi 2. fıkrası gereğince haklı nedenle derhal fesih 
edilmesine, iş akdinin feshi hususunun ilgiliye bildirimi konusunda TMMOB MMO Kocaeli Şubesi 
Yönetim Kurulu’ na görev ve yetki verilmesine, KARAR VERİLDİ.  
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