
                                                            
 

2015 Ekim Ayı Meslek Komitesi Kararları                                                                                                                    Sayfa 1 
 

MESLEK KOMİTELERİ 2015 EKİM AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 

 

1 NOLU İMALATÇILAR 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 

Oda 

Sicili 

No 

Ticaret 

Sicili 

No Ticaret Unvanı 

Ticaret Sicili 

Terk Tarihi: Meslek Grubu 

4802 5001 
Doğuşum Cam Sanayi İnşaat Taahhüt Turizm 

Ticaret Taşım. Ltd. Şti. 
01.09.2015 

01 - 01. İmalatçılar 

Grubu 

7968 8312 
Rello Alternatif Enerji Üretim 

Sis.Mühen.İnş.Tur.Org.Tar. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
01.09.2015 

01 - 01. İmalatçılar 

Grubu 

9297 9735 Seki Enerji İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 30.09.2015 
01 - 01. İmalatçılar 

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. 

 

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 sildirmeyenlerin oda kayıtları, ilgili Meslek Komitesinin de görüşü 

alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir.” hükmü amirdir. 
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Bu kapsamda, aşağıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyesinin, oda sicil kaydının da silinmesi hususu 

Oda 

Sicili 

No 

Ticaret 

Sicili 

No Ticaret Unvanı 

Ticaret Sicili 

Terk Tarihi: Meslek Grubu 

6663 6956 Tahancı Yapı Emlak İnş. Tur. Taş. San. Ltd.Şti. 01.09.2015 
03-03. 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. 

 

5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ 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 

Oda 

Sicili 

No 

Ticaret 

Sicili 

No Ticaret Unvanı 

Ticaret Sicili 

Terk Tarihi: Meslek Grubu 

8643 9044 
Remas Tarım Hayv. Tur. İnş. Malz. Maden. Tic. 

İth.İhr. Ltd.Şti 
28.09.2015 

05-05. İnşaat 

Malzemeleri Grubu 

7110 7411 
Yapısan Hafriyat Taş. Tar. Gıda İnş. San. Tic. 

Ltd. Şti. 
01.09.2015 

05-05. İnşaat 

Malzemeleri 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 
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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. 

 

6 NOLU KONAKLAMA HİZMETLERİ 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 hususunun görüşülmesi. 

Sıra 

No 

Oda 

Sicili 

No 

Ticaret 

Sicili 

No Ticaret Unvanı 

Ticaret Sicili 

Terk Tarihi: Meslek Grubu 

1 9289 9726 FABAY TURİZM YATIRIM. A.Ş. 02.09.2015 
06 - 06. KONAKLAMA 

HİZMETLERİ 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: 

 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR / TEKLİF: 

 

İlçemizin turizme bakış açısının değiştirilmesi, profesyonel destekle yeni bir bakış açısı 

kazandırılması için yapılabilecekler komite üyeleri tarafından görüşülmüştür. Bu kapsamda 

öncelikli olarak bölge halkına turizm bilincinin verilebilmesi için profesyonel yardım alınması 

ayrıca turizm konusundaki öneri ve şikâyetlerin alınabilmesi için sektöre yönelik anket yaptırılması 

hususunun görüşülmesi, 
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11 NOLU KUYUM, TEKSTİL VE AYAKKABI TOPTAN VE PERAKENDE 

 

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 

Oda 

Sicili 

No 

Ticaret 

Sicili 

No Ticaret Unvanı 

Ticaret 

Sicili Terk 

Tarihi: Meslek Grubu 

7814 8145 
Bakırcılar Optik Özel Sağlık Hiz. 

Tur. Teks. İnş. Ltd.Şti. 
01.09.2015 

11-11.Kuyum, Tekstil ve Ayakkabı 

Toptan ve Perakende Ticareti Grubu 

6435 6722 
Öztopuzlu kuyumculuk İnş. Taah. 

Tur. Tic. Ltd. Şti 
04.09.2015 

11-11.Kuyum, Tekstil ve Ayakkabı 

Toptan ve Perakende Ticareti 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. 

 

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 
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Oda 

Sicili 

No 

Ticaret 

Sicili 

No Ticaret Unvanı 

Ticaret Sicili 

Terk Tarihi: Meslek Grubu 

9348 9783 
Çekim Gücü Özel Eğitim ve Öğrt. Hizm. Taş. 

Tur.Ltd.Şti. 
22.09.2015 

13-13.Emlak, 

Eğitim, Sağlık 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 5 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin 12maddesinin c bendinde “Kullanma 

izni verilmesi veya irtifak hakkı tesis edilmesinde ilk yıl için taşınmazın rayiç bedelinin yüzde ikisi, 

kiralamalarda ise yüzde dördüdür” hükmü nedeniyle özellikle kiralamalarda sorunlar yaşanıyor, 

kiralama, ecrimisil bedellerinin satış rayiç bedelinin %4’ü üzerinden hesaplanıyor olması nedeni ile 

bedellerin çok fahiş çıktığı ifade edilerek,  söz konusu maddeyle ilgili değişiklik yapılması 

hususunda kamuoyu yaratılması amacıyla konunun 365 oda/borsaya iletilerek görüşlerinin alınması 

ve konuyla ilgili sorunun ilgili mercilere iletilmesi için çalışma yapılması hususunun yönetim 

kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR: 

 

Konuyla ilgili bilgi almak üzere Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşülmesine, alınacak bilgi 

sonrasında konunun tekrar gündeme alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 


