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MESLEK KOMİTELERİ 2016 OCAK AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 

 

 

1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

 

Komite üyeleri tarafından işverenler üzerinde bulunan yasal yükümlülükler konusu görüşülmüştür. 

Devletin işveren için destekleyici çalışmalarının arttırılması ve en başta vergi indirimi olmak kaydı 

ile bu tipteki yasal yüklerinin hafifletilmesi için yönetim kurulu tarafından Çalışma ve sosyal 

Güvenlik bakanlığı nezdinde çalışma yapılması hususunun teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

KARAR / TEKLİF:  

 

Konun Sorunlar ve Çözüm Önerileri kitapçığına alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

GÜNDEM: 

 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre ; “Ticaret Sicilindeki kaydı 

terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenlerin oda kayıtları, ilgili Meslek Komitesinin de 

görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir.” hükmü amirdir. 

Bu kapsamda, aşağıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyesinin oda sicil kaydının da silinmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

  

Sıra 

No 

Oda 

Sicili 

No Ticaret Unvanı 

Ticaret 

Sicili Terk 

Tarihi: Meslek Grubu 

1 9607 
Red And Green Enerji Üretim Ve Danişmanlik 

Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi 
10/12/2015 01. İmalatçilar Grubu 

 

KARAR / TEKLİF: 

 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre ; “Ticaret Sicilindeki kaydı 

terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenlerin oda kayıtları, ilgili Meslek Komitesinin de 

görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir.” hükmü amirdir. Bu kapsamda, yukarıda 

unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı odamız üyesinin oda sicil 

kaydının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 
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3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre ; “Ticaret Sicilindeki kaydı 

terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenlerin oda kayıtları, ilgili Meslek Komitesinin de 

görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir.” hükmü amirdir. 

Bu kapsamda, aşağıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyesinin oda sicil kaydının da silinmesi hususu 

 

Sıra 

No 

Oda 

Sicili 

No Ticaret Unvanı 

Ticaret 

Sicili Terk 

Tarihi: Meslek Grubu 

1 2812 
Öz-An-Bo Havuz Isitma Soğutma İzolasyon 

İnş.Taahh.San.Ve Tic. Limited Şirketi Fethiye Şb. 
29/12/2015 03. İnşaat, Taahhüt Grubu 

 

KARAR / TEKLİF: 

 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre ; “Ticaret Sicilindeki kaydı 

terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenlerin oda kayıtları, ilgili Meslek Komitesinin de 

görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir.” hükmü amirdir. Bu kapsamda, yukarıda 

unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı odamız üyesinin oda sicil 

kaydının da silinmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

 

Sektörel ve güncel sorunlar, 

 

KARAR / TEKLİF: 

 

2016 Turizm sezonu öncesinde Dalaman Havalimanı İşletme Müdürü ile Devlet Hava Meydanları 

İşletme Müdürlerine ziyaret yapılması ve yaşanılan sorunların aktarılması hususunun yönetim 

kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir 
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13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBUMESLEK 

KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre ; “Ticaret Sicilindeki kaydı 

terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenlerin oda kayıtları, ilgili Meslek Komitesinin de 

görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir.” hükmü amirdir. 

Bu kapsamda, aşağıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyesinin oda sicil kaydının da silinmesi hususu 

Sıra 

No 

Oda 

Sicili No Ticaret Unvanı 

Ticaret 

Sicili Terk 

Tarihi: Meslek Grubu 

1 7266 Yunkos Tur.Gida Tic.Ltd.Şti.Feth.Ş. 29/12/2015 
13. Emlak, Eğitim, Sağlik Ve 

Sportif Faaliyetler Grubu 

 

KARAR / TEKLİF: 

 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre ; “Ticaret Sicilindeki kaydı 

terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenlerin oda kayıtları, ilgili Meslek Komitesinin de 

görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir.” hükmü amirdir. Bu kapsamda, yukarıda 

unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı odamız üyesinin oda sicil 

kaydının da silinmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

 

Gündeme komite üyelerinin imzaları ile alınan değer tespitleri ile ilgili yaşanılan sorunların 

görüşülmesi,  

 

KARAR / TEKLİF: 

 

Komite üyeleri tarafından değer tespitleri ile ilgili sorunların yaşandığı yönetim kurulunun 

uhdesinde 3 emlakçı üyemize yaptırılan değer tespitlerinin belirlenmesinde sıkıntılar yaşandığı 

değerlendirilmiş ve bu tespitlerin yapılmasıyla ilgili önleyici tedbirlerin alınması hususunda çalışma 

yapılmasının yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. (örneğin tespitlerin 

yapılamadığı, daha önce tespit yapıldığı halde yanında bulunan yerle ilgili tespit yapılamaması vb 

gibi ayrıca örnek, 03.09.2015 tarih ve 5473 sayılı yazı, 05.01.2016 tarih ile 86-87-88 sayılı yazılar)  
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GÜNDEM: 

 

Gündeme komite üyelerinin imzaları ile alınan gayrimenkul ve yatırım danışmanı olarak faaliyet 

gösteren kişilerle ilgili yaşanılan sorunların görüşülmesi,  

 

KARAR / TEKLİF: 

 

Meslek komitesi üyeleri tarafından sektörleriyle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Gayrimenkul ve 

yatırım danışmanı olarak faaliyet yapan ancak vergi dairesi kaydı ile sgk kaydı bulunmayan kişiler 

hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması hususunun yönetim 

kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

   


