
     12.01.2016 

ALINAN KARARLAR 

 

1. 11.01.2016 tarihli İnceleme Raporu üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 5333 

Odanın Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu ve personelinin, Karabük İl Temsilciliğindeki faaliyet ve 
gelirlerle ilgili yaptıkları incelemede Odanın mali işleyişi ile ilgili Oda yönetmelik ve genelgelerine 
uygun olmadığından kuşku duydukları kayıt ve uygulamalara rastlamış olmaları nedeniyle Şube 
Yönetim Kurulu’nun, Oda Genel Merkezinden 2013-2014 yıllarının tümü ve 2015 yılının Aralık 
ayının 4’üne kadar olan kısmı ile ilgili ayrıntılı inceleme yapılması talebi üzerine Oda Yönetim 
Kurulunun 08.12.2015 tarih ve 5081 sayılı kararıyla görevlendirilen dört kişinin gerçekleştirdiği 
inceleme sonucu hazırlanan raporda, Oda mali işleyişinde uyulması gereken yönetmelik ve 
genelgelere aykırı işlem yaparak Oda gelirlerinin bir bölümünü kayıtlarda göstermemek veya 
yanlış göstermek suretiyle kişisel menfaat sağladığı tespit edilen MMO Zonguldak Şubesi’ne bağlı 
Karabük İl Temsilciliği Teknik Görevlisi ….. Sicil No’lu Oda Üyesi …………………………..’ın iş akdinin 
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin II/e bendi gereğince haklı sebeple tazminatsız ve tek 
taraflı olarak feshedilmesine, KARAR VERİLDİ. 

2. 11.01.2016 tarihli İnceleme Raporu üzerine görüşüldü. 

KARAR NO: 5334 

Odanın Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu ve personelinin, Karabük İl Temsilciliğindeki faaliyet ve 
gelirlerle ilgili yaptıkları incelemede Odanın mali işleyişi ile ilgili Oda yönetmelik ve genelgelerine 
uygun olmadığından kuşku duydukları kayıt ve uygulamalara rastlamış olmaları nedeniyle Şube 
Yönetim Kurulu’nun, Oda Genel Merkezinden 2013-2014 yıllarının tümü ve 2015 yılının Aralık 
ayının 4’üne kadar olan kısmı ile ilgili ayrıntılı inceleme yapılması talebi üzerine Oda Yönetim 
Kurulunun 08.12.2015 tarih ve 5081 sayılı kararıyla görevlendirilen dört kişinin gerçekleştirdiği 
inceleme sonucu hazırlanan raporda, Oda mali işleyişinde uyulması gereken yönetmelik ve 
genelgelere aykırı işlem yaparak Oda gelirlerinin bir bölümünü kayıtlarda göstermemek veya 
yanlış göstermek suretiyle kişisel menfaat sağladığı tespit edilen MMO Zonguldak Şubesi’ne bağlı 
Karabük İl Temsilciliği Teknik Görevlisi ….. Sicil No’lu Oda Üyesi ……………………………………. hakkında 
C. Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, KARAR VERİLDİ. 
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