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ALINAN KARARLAR 
 

1. Odamız Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 16.11.2021 tarih ve 211 nolu kararı üzerine 
görüşüldü.  

KARAR NO: 2833 

Odamız Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu’ nun 16.11.2021 tarih ve 211 no’ lu kararıyla özetle; 
“Karabük İl Temsilciliğinde Teknik Görevli olarak çalışan ve aynı zamanda ….. Sicil No’lu Oda Üyesi 
……………………… hakkında Kastamonu Asker Alma Bölge Başkanlığından Şube’ ye telefon ile iletilen 
şikayette; Odamızla yapılan sözleşmeye istinaden Kastamonu Asker Alma Bölge Başkanlığı etkinlik 
alanında bulunan  16 adet basınçlı ekipmanların kontrollerinin Haziran 2021 ve Temmuz 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirildiği, yapılan kontroller sonucunda raporların düzenlendiği, düzenlenen 
raporlarda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığının belirtildiği fakat Cide Askerlik Şube 
Başkanlığından gelen geri bildirimde 28.07.2021 tarihinde yapılan sıcak su kazanının periyodik 
kontrolünden sonra Ekim ayı içerisinde kazanın devreye alınma aşamasında sıcak su kazanının çeşitli 
yerlerinden su kaçaklarının olduğu ve akabinde Asker Alma Bölge Başkanlığınca kontrolü yaparak 
rapor düzenleyen …………………. ile yaptıkları telefon görüşmesinde kazana basınç testi yapılıp 
yapılmadığının sorulduğu ve …………………..’ ün de daha önceki senelerde kazanın basınç testine tabi 
tutulup kayıt altına alındığı, bu sene kazanın daha fazla deformasyon olmaması amacıyla basınç testi 
yapılmadığı, sadece gözle muayene yapılarak raporun düzenlendiği şeklinde bilgi verdiğinin ifade 
edildiği,   
 
Kastamonu Asker Alma Bölge Başkanlığınca yapılan sözkonusu şikayet bildirimi üzerine Şube Teknik 
Görevlisi  …………………..’ ten telefonla konu hakkında bilgi alındığı ve derhal harekete geçilerek tüm 
teknik görevlilerin yeniden sözkonusu Askerlik Şubelerine görevlendirilerek basınç testleri yeniden 
yaptırılmış ve ayrıca ………………’ ten söz konusu kazanda meydana gelen kusurun giderilmesinin  
istenildiği, Askerlik Şubelerindeki kontrollerin tekrar yaptırılmasından sonra ise Şube Teknik Görevlisi  
……………….. hakkında yapılan şikayet konusu olayın doğruluğunun araştırılması ve incelenmesine 
geçildiği, bu süreçte  Teknik Görevli …………………’ ün tedbiren görev yerinden uzaklaştırılması 
gerektiğinden birikmiş yıllık izinleri kullandırılmak suretiyle görev yerinden uzaklaştırıldığı, şikayet 
konusu olayın araştırılması sürecinde 01.11.2021 tarih ve 293 nolu yazı ile …………………..’ ten savunma 
istendiği, Askerlik Şubesi ile de  görüşmelere devam edilerek kontrollerin hidrostatik olarak değil de 
gözle muayene şeklinde yapılıp yapılmadığına dair tespit tutanaklarının istenildiği, konu ile ilgili 
olarak İnebolu Askerlik Şubesinden kontrolün gözle yapıldığına dair 28.07.2021 tarihli tutanağın Şube’ 
ye gönderildiği, ……………………..’ ün 05.11.2021 tarihinde savunmasını Şubeye teslim ettiği, sözkonusu 
savunmasında özetle “Bu iddianın yerinde olmadığı, söz konusu basınçlı kapların çoğunun test 
yapılmasını üstlendiği, iş yoğunluğu yahut işin niteliği kapsamında eksikliğin söz konusu durumun 
meydana geldiği ve gerek Askerlik Şubesi gerekse de MMO ya gelebilecek zararı karşılamak adına 
bahsi geçen Cide'deki kazanın tadilatını yaptırdığı,  işin etik gereklilikleri  kapsamında sorumluluk 
alarak daha sonrasında ise şüpheli bir durum kalmaması ve hata yapmış olma ihtimalini ortadan 
kaldırmak amacıyla bütün kazanların testlerini yeniden yaptığı…”  yönünde beyanlarda bulunduğu,  

Şikayet bildirimine konu olayın araştırılması ve incelenmesine ilişkin yürütülen süreç sonucunda,  bu 
süreçte İlgili kişi ve kurumlarla yapılan görüşmeler, Şube Teknik Görevlisi …………………….’ ten alınan 
savunma ve Şube Teknik Görevlisi ……………………….’ ün kontrolü hidrostatik olarak değil de gözle 



  

yaptığına dair tutanağın birlikte değerlendirilmesinden; yürütülen araştırma ve inceleme süreci 
sonucunda şikayet konusu olayın doğruluğunun tespit edildiği ve şikayete konu eylemin 
gerçekleştiğinin anlaşıldığı,  Şube Yönetim Kurulunca konunun değerlendirilmesi sonucunda, Odamız 
Zonguldak Şubesi Karabük İl Temsilciliği Teknik Görevlisi ………………………’ ün, Oda tarafından 
yürütülmekte olan kamusal kontrol faaliyetlerinden olan ve toplumun can ve mal güvenliğini 
doğrudan ilgilendiren iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri hizmeti kapsamında yapmakla yükümlü 
olduğu kontrolleri gereklerine uygun şekilde yapmadığının, sadece gözle kontrol yapmak suretiyle 
rapor düzenlediğinin tespit edildiği…”  

hususları Oda Yönetim Kurulumuza bildirilerek, belirtilen gerekçelerle adı geçen personelin olayın 
incelenmesi ve araştırılması süresinde kullandığı izinlerinin düşülüp, kalan birikmiş izinlerinin 
ücretinin ödenmek suretiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II inci maddesi uyarınca iş akdinin haklı 
nedenle derhal feshedilmesinin uygunluğu Oda Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmuştur.  

Odamız Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu’ nun sözkonusu kararıyla Oda Yönetim Kurulumuza 
bildirilen hususların Kurulumuzca değerlendirilmesi ve Şube önerisi doğrultusunda;  

a)- Oda tarafından yürütülmekte olan kamusal kontrol faaliyetlerinden olan ve toplumun can ve mal 
güvenliğini doğrudan ilgilendiren iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri hizmeti kapsamında 
yapmakla yükümlü olduğu kontrolleri gereklerine uygun şekilde yapmadığı, sadece gözle kontrol 
yapmak suretiyle rapor düzenlediği hususu tespit edilerek, Odamız Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu’ 
nun 16.11.2021 tarih ve 211 no’ lu kararıyla Kurulumuza bildirilen Odamız Zonguldak Şubesi Karabük 
İl Temsilciliği Teknik Görevlisi  ………………………..’ ün iş akdinin,  (adı geçen personelin olayın 
incelenmesi ve araştırılması süresinde  kullandığı  izinlerinin  düşülüp, kalan birikmiş izinlerinin 
ücretinin ödenmek suretiyle)  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 Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu’ na görev ve yetki 
verilmesine, KARAR VERİLDİ. 
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