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MESLEK KOMİTELERİ 2015 ARALIK AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 

1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Mesleklerin tanıtılmasına yönelik olarak okullar nezdinde kariyer günleri’nin düzenlenmesi ve 

meslek mensuplarının öğrencilere meslekleri ile ilgili bilgilendirme yapılabilmesi için çalışma 

yapılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

2 NOLU TARIM, HAYVANCILIK, SU ÜRÜNLERİ TİCARETİ İLE ZİRAİ İLAÇ 

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 8829 9236 

Vizyon Fruıt Tarım Ürün. 

Tur.Taşımacılık İth.İhr. San.Ve 

Tic.Limited Şirketi 

27/11/2015 
02. Tarım, Hayvancılık, Su 

Ürün. Tic.İle Zirai İlaç 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 üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine 

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

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Oda üyelerine yönelik bankalarla uygun koşullarda protokoller yapılmasına, yapılmış ve devam 

eden prokollerle ilgili de üyelere bilgi verilmesi hususunda çalışma yapılmasının yönetim kuruluna 

sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

6 NOLU KONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

 

KARAR: 

Genel olarak turizm sezonu ile ilgili son dönemlerde yaşanan sıkıntılar görüşülmüştür. Tanıtım 

konusunda eksikliklerin yaşandığı ve bununla ilgili öncelikle turizm komisyonu oluşturulması ve 

odamızın tanıtım konusunda görüşünün oluşturulması ile ilgili çalışma yapılması hususunun 

yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

 

KARAR: 

1.1.2016 tarihinden itibaren uygulamaya geçilecek olan ve aşağıda başlıkları verilen konularla ilgili 

odamız üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk 

edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 E-tebliğat sistemi 

  E-Fatura Kullanma ve e-Defter Tutma Zorunluluğu  

 


