18.12.2018
ALINAN KARARLAR
1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Üye Birimi ve Teknik Hizmetler
Belgelendirme Biriminin 2014-2015-2016-2017 ve 01.01.2018-10.12.2018 dönemlerini kapsayan
“SGK İş Göremezlik Ödenekleri Hesabı” kayıt ve belgeleri üzerinde yerinde gerçekleştirilen ön
inceleme raporu ve ekleri ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Muhasebe
Sorumlusu …………………………’nın istifa dilekçesi hakkında görüşüldü.
KARAR NO: 2200
TMMOB MMO Eskişehir Şubesi Muhasebe işlemlerinde görülen şüpheli bir işlem üzerine, Oda
Yönetim Kurulu’nun 07.12.2018 tarihli ve 2177 Sayılı Kararı gereğince TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Üye Birimi ve Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminin 20142015-2016-2017 ve 01.01.2018-10.12.2018 dönemlerini kapsayan “SGK İş Göremezlik Ödenekleri
Hesabı” kayıt ve belgeleri üzerinde yerinde gerçekleştirilen ön incelemede TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Muhasebe Sorumlusu …………………………..’nın Oda
muhasebesinde yürüttüğü görevi kötüye kullanarak, muhasebe işleyişine ilişkin görevlerini
yürütürken, usulsüz iş ve işlemler yaparak kişisel çıkar sağladığı ve bu aşamada tespit edilebildiği
kadarıyla Oda’yı 32.061,10 TL’lik zarara uğrattığı tespit edilmiş olup, ön inceleme sonucunda
hazırlanan 17.12.2018 tarihli inceleme raporu ve ekleri 18.12.2018 tarihinde Kurulumuza
sunulmuştur. Kurulumuza sunulan söz konusu Rapor ekindeki ……………………’nın 10.12.2018 tarihli
yazısıyla, Raporda tespit edilen usulsüzlükleri bizzat ikrar ve kabul ettiği ve ayrıca iş akdinin feshine
ilişkin de 10.12.2018 tarihli istifa dilekçesi sunduğu anlaşılmaktadır.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;
a) 10.12.2018 tarihinde yerinde gerçekleştirilen ön inceleme ve sonucunda hazırlanan
17.12.2018 tarihli ön inceleme raporuyla, Şube muhasebesinde yürüttüğü görevi kötüye
kullanarak muhasebe işleyişine ilişkin görevlerini yürütürken çeşitli muhasebe yöntemleriyle
gizlemek suretiyle, gerçeğe uygun olmayan, usulsüz iş ve işlemler yaparak kişisel çıkar
sağladığı ve bu aşamada tespit edilebildiği kadarıyla Oda’yı 32.061,10 TL’lik zarara uğrattığı
tespit edilen ve ayrıca raporda tespit edilen bir kısım usulsüzlükleri 10.12.2018 tarihli yazısıyla
bizzat ikrar ve kabul de eden TMMOB MMO Eskişehir Şubesi Muhasebe Sorumlusu
…………………………………….’nın iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-(e) hükmü uyarınca
haklı nedenle mümkün olmakla birlikte, tespit edilen bir kısım usulsüzlüklere dair beyan ve
kabulü ile kendisine haksız kazanç sağlayarak Oda’yı uğrattığı tespit edilen 32.061,10 TL’lik
zarar tutarını ödeyeceğine dair taahhüdünü içeren 10.12.2018 tarihli yazısı da gözetilerek,
ilgilinin iş akdinin feshine ilişkin 10.12.2018 tarihli istifa dilekçesindeki talebi doğrultusunda iş
akdinin 10.12.2018 tarihi itibariyle feshine,
b) ………………………………’nın 10.12.2018 tarihli yazısıyla ödemeyi taahhüt ettiği, 10.12.2018
tarihinde yerinde gerçekleştirilen ön inceleme sonucunda hazırlanan 17.12.2018 tarihli
inceleme raporuyla, bu aşamada tespit edilebildiği kadarıyla Oda’yı uğrattığı tespit edilen
32.061,10 TL’lik zarar tutarı ile işlemiş olan 5.729,33 TL’lik yasal faizi olmak üzere şimdilik
toplam 37.790,43 TL’lik zarar tutarı ve ayrıca kendisinin almış/alacak olduğu iş göremezlik
ödeneklerini 25.12.2018 tarihine kadar ödememesi halinde, …………………………..’dan tahsili
konusunda hukuki girişimde bulunulmasına,

c) ………………………………. hakkında cezai takibatta bulunulup bulunulmaması hususunun Odamız
Eskişehir Şubesi Üye Birimi ve Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminde yürütülecek
incelemelerin sonucuna göre değerlendirilmesine, KARAR VERİLDİ.
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