ŞUBAT AYI MESLEK KOMİTESİ KARARLARI/TEKLİFLERİ
1 Nolu Madencilik Ve İmalat Sanayi Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
1 Nolu Meslek Komitesi’nin Ocak ayı olağan toplantısında, hem meslek komitesi üyelerinin grup
içinde bilinirliğinin arttırılması hem de üye ile olan ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla üye
ziyaretlerinin yapılması sırasında oda aracının kullanılmasının, oda aracının kullanılamayacağı
hallerde ise komite üyelerinin ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için dışarıdan araç hizmetinin
sağlanması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda Yönetim
Kurulu’nun konu hakkındaki 10.01.2012 tarih ve 161 sayılı kararı ile ilgili bilgi verilmesi,
KARAR/TEKLİF:
1 Nolu Meslek Grubunda bulunan üyelere yapılacak ziyaretler için komite üyeleri tarafından
aşağıdaki ziyaret takvimi belirlenmiştir.
28 Şubat 2012
29 Şubat 2012
1 Mart 2012
2 Mart 2012

:Seki- Karabel
:Kemer-Eşen-Kumluova
:Göcek
:Çevreyolu- Çiftlikköy

Söz konusu ziyaretlere gitmek amacıyla araç kiralanması, bu aracın kira bedelinin 2012 yılı
bütçesinde komiteler için ayrılan ödenekten karşılanması ve şoförü ile birlikte araç kiralama işinin
yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilmesi hususun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
2. GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre ; “Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat
ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle
bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret
sicili memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla
yükümlüdür.
Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin
üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri
tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı da silinmiş olup, oda kaydının silinmesi
hususunun görüşülmesi,

Sicil
No
Unvanı
4405 Konyalılar Doğrama Raşit Ünlü
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Vergi No
9150080164

V.D.Terk
Tarihi
Grubu Durumu
25/10/2011 A-1
FAAL

Sayfa 1

KARAR/TEKLİF:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan
kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin
edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu
kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin vergi dairesi kaydının silindiği ve ticaret sicili
kaydının terkin edildiği görülmüştür. Bu kapsamda ticareti terk ettiği tespit edilen “Konyalılar
Doğrama Raşit Ünlü”nün ilgili mevzuat hükümleri gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun
Odamız Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Sicil
V.D.Terk
No
Unvanı
Vergi No
Tarihi
Grubu Durumu
440
5
Konyalılar Doğrama Raşit Ünlü
150080164
25/10/2011
A-1
FAAL
3. GÜNDEM:
Gündeme 5 meslek komitesi üyesi ile alınan “Fethiye Körfezini Yaşatalım Yaşayalım”
sempozyumuna devam niteliğinde olarak ilkokul öğrencilerine yönelik İlçe Tarım ile birlikte deniz
canlılarını tanıtıcı broşür yaptırılması hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Deniz canlılarının ilkokul öğrencilerine tanıtılması konusunda İlçe Tarım Müdürlüğü ile işbirliği
içerisinde Odamızca bir broşür çalışması yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
2 Nolu İnşaat Ve İnşaatla İlgili Faaliyetler Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden 12.01.2012 tarih ve 1186 sayılı yazı ile gelen Yapı
Müteahhitliği Bilişim Sistemi (Yambis) hakkındaki yazının görüşülmesi
KARAR:
Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (Yambis) hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden
gelen 12.01.2012 tarih ve 1186 sayılı yazı hakkında komite üyelerine bilgi verilmiş, konunun internet
sitesi ve basın yolu ile üyelerimize duyurulduğu hususundan da bahsedilmiştir.
3 Nolu Otomobiller Ve Hafif Motorlu Taşıtların Satışı, Motorlu Taşıtların Parça Ve Aksesuarları İle
Akaryakıt Satışı Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
3 Nolu Meslek Grubu Üyelerine yapılacak ziyaretlerin organize edilmesi
KARAR:
Üyelere yapılacak olan ziyaretlerin 21-23 Şubat 2012 tarihleri arasında Asım Orhan, Saliha Doğan,
Nuri Kıvrak ve Durmuş Oran’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. GÜNDEM:
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Gündeme 4 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan Akaryakıt istasyon sahiplerine pompa sayaç
mühürlerinin 29.02.2012 tarihinden önce yaptırmaları konusunda hatırlatıcı sms gönderilmesi
hususunun görüşülmesi
KARAR/TEKLİF:
Akaryakıt istasyon sahiplerine pompa sayaç mühürlerinin 29.02.2012 tarihine kadar yaptırmaları
konusunda hatırlatma yapmak amacıyla mesaj gönderilmesinin yönetim kuruluna sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
4 Nolu Yaş Sebze Ve Meyve İle Gıda Maddeleri İmalatı Ve Toptan Ticareti Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
06.01.2012 tarihli meslek komitesi toplantısında üyelere yapılacak ziyaretler öncesinde gruptaki
üyelerle Ocak ayı içersinde ve grup üyelerinin müsait olduğu herhangi bir Cuma gününde toplantı
yapılmasına oybirliği ile karar verilmiş ancak toplantı tertip edilememiştir. Üyelerle yapılması
planlanan toplantı tarihin yeniden belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Meslek grubundaki üyelerle Nisan ayı içersinde toplantı yapılmasının daha uygun olduğu hususunda
görüş birliğine varılmıştır.
2. GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre ; “Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat
ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle
bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret
sicili memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla
yükümlüdür.
Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin
üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri
tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı da silinmiş olup, oda kaydının silinmesi
hususunun görüşülmesi,

Sicil
No

Unvanı
Vergi No
Hacıbey Kebap Ve Simit Sarayı Fadime
7209 Veziroğlu
9250260958
7421 F.H.E Fethiye Halk Ekmek Fatma Demir 2750100873
Osmanlı Fırını Ve Unlu Mamülleri Birol
7420 Altun
671100522

V.D.Terk
Tarihi

Grubu Durumu

31/12/2011 A-4
31/08/2011 A-4

FAAL
FAAL

31/01/2011 A-4

FAAL

KARAR/TEKLİF:
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5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan
kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin
edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu
kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyeleri vergi dairesi kaydının silindiği ve ticaret sicili
kaydının terkin edildiği görülmüştür. Bu kapsamda ticareti terk ettiği tespit edilen söz konusu
üyelerin ilgili mevzuat hükümleri gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun Odamız Yönetim Kurulu’na teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Sicil
No
7209
7421
7420

Unvanı
Vergi No
Hacıbey Kebap Ve Simit Sarayı
Fadime Veziroğlu
9250260958
F.H.E Fethiye Halk Ekmek Fatma
Demir
2750100873
Osmanlı Fırını Ve Unlu Mamülleri
Birol Altun
671100522

V.D.Terk
Tarihi

Grubu

Durumu

31/12/2011

A-4

FAAL

31/08/2011

A-4

FAAL

31/01/2011

A-4

FAAL

5 Nolu Bilgisayar Telekomünikasyon Ve Ev Eşyaları Toptan Ve Perakende Tic. Grubu Meslek
Komitesi
1. GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre ; “Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat
ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle
bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret
sicili memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla
yükümlüdür.
Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin
üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk
ettikleri tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı da silinmiş olup, oda
kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
Sicil
V.D.Terk
No
Unvanı
Vergi No
Tarihi
Grubu
Durumu
4697 Çağrı Mefruşat Hülya Tunç
8660084464 13/06/2011
A-5
ASKIDA
5600 Polat Elektronik Muhittin Polat
7320169830 11/08/2011
A-5
ASKIDA
KARAR/TEKLİF:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan
kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin
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Sayfa 4

edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu
kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyeleri vergi dairesi kaydının silindiği ve ticaret sicili
kaydının terkin edildiği görülmüştür. Bu kapsamda ticareti terk ettiği tespit edilen söz konusu
üyelerin ilgili mevzuat hükümleri gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun Odamız Yönetim Kurulu’na teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Sicil
No

Unvanı

Vergi No

V.D.Terk
Tarihi

Grubu

Durumu

4697 Çağrı Mefruşat Hülya Tunç

8660084464 13/06/2011

A-5

ASKIDA

5600 Polat Elektronik Muhittin Polat

7320169830 11/08/2011

A-5

ASKIDA

6 Nolu Tarım, Hayvancılık Ve Tarım Aletleri İle Kimyasal Maddelerin Ticareti Grubu Meslek
Komitesi
1. GÜNDEM:
05.01.2012 tarihli meslek komitesi toplantısında meslek grubunda yer alan üyelerle iletişimin
arttırılması amacıyla yemek yada kahvaltı organizasyonu yapılmasına karar verilmişti. Söz konusu
etkinliğin planlanması hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Komite tarafından üyelere yönelik yapılacak etkinliğin önümüzdeki aylarda belirlenmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
7 Nolu İnşaat Malzemeleri, Hırdavat Ve Yapı Materyalleri Toptan Ve Perakende Ticareti Grubu
Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından inşaat sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.
8 Nolu Gıda Ve İçecek Maddeleri Perakende Ticareti Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre ; “Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat
ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle
bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret
sicili memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla
yükümlüdür.
Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin
üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk
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ettikleri tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı da silinmiş olup, oda
kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
Sicil
No
5738
7850
6691
3071

Unvanı
Orka Market Ayşe Ayla Ayvazoğlu
Buğday Ekmek Fırını Bulut Özenli
Tokgöz Market Hasan Demir
Damla Gıda Mefkure Günüç

Vergi No
6510374056
6870034157
2750080735
4380044859

V.D.Terk
Tarihi
31/12/2011
16/06/2011
10/06/2011
04/05/2011

Grubu
A-8
A-8
A-8
A-8

Durumu
FAAL
FAAL
ASKIDA
ASKIDA

KARAR/TEKLİF:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan
kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin
edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu
kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyelerinin vergi dairesi kaydının silindiği ve ticaret sicili
kaydının terkin edildiği görülmüştür. Bu kapsamda ticareti terk ettiği tespit edilen söz konusu
üyelerin ilgili mevzuat hükümleri gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun Odamız Yönetim Kurulu’na teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Sicil
No
5738
7850
6691
3071

Unvanı
Orka Market Ayşe Ayla Ayvazoğlu
Buğday Ekmek Fırını Bulut Özenli
Tokgöz Market Hasan Demir
Damla Gıda Mefkure Günüç

Vergi No

V.D.Terk
Tarihi

6510374056
6870034157
2750080735
4380044859

31/12/2011
16/06/2011
10/06/2011
04/05/2011

Grubu
A-8
A-8
A-8
A-8

Durumu
FAAL
FAAL
ASKIDA
ASKIDA

9 Nolu Konfeksiyon, Ayakkabı, Deri Giyim, Deri Eşyaları, Ecza Ve Kişisel Bakım Ürünleri Toptan Ve
Perakende Ticareti Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre ; “Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat
ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle
bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret
sicili memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla
yükümlüdür.
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Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin
üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk
ettikleri tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı da silinmiş olup, oda
kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
Sicil
No
4910

Unvanı
Bagart By Hatice Funda Şerefoğlu

Vergi No

V.D.Terk
Tarihi

8100051080 31/08/2011

Grubu Durumu
A-9

FAAL

KARAR/TEKLİF:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan
kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin
edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu
kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin vergi dairesi kaydının silindiği ve ticaret sicili
kaydının terkin edildiği görülmüştür. Bu kapsamda ticareti terk ettiği tespit edilen söz konusu üyenin
ilgili mevzuat hükümleri gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun Odamız Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Sicil
No

Unvanı

4910 Bagart By Hatice Funda Şerefoğlu

Vergi No
8100051080

V.D.Terk
Tarihi

Grub
u

31/08/2011 A-9

Durum
u
FAAL

10 Nolu Kuyumculuk, Saat, Optik, ve Hediyelik Eşya Toptan ve Perakende Ticareti Grubu Meslek
Komitesi
1. GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.
2. GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre ; “Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat
ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle
bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret
sicili memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla
yükümlüdür.
Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin
üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
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Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk
ettikleri tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı da silinmiş olup, oda
kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
Sicil
No

V.D.Terk
Unvanı
Vergi No
Tarihi
Grubu Durumu
Tırtıl
Hediyelik
Eşya
Nurben
6799 Karasalihoğlu
5640244217
14/06/2011
A-10 FAAL
KARAR/TEKLİF:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan
kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin
edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu
kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin vergi dairesi kaydının silindiği ve ticaret sicili
kaydının
terkin edildiği görülmüştür. Bu kapsamda ticareti terk ettiği tespit edilen söz konusu
üyenin ilgili mevzuat hükümleri gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun Odamız Yönetim
Kurulu’na teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Sicil
V.D.Terk
No
Unvanı
Vergi No
Tarihi
Grubu Durumu
Tırtıl
Hediyelik
Eşya
Nurben
6799 Karasalihoğlu
5640244217
14/06/2011
A-10 FAAL
11 Nolu Ulaştırma ve Depolama Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
D1 Yetki belgeli firmaların, il içinde yolcu taşıyamamaları hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
D1 Yetki belgeli firmaların, il içinde yolcu taşıyamamaları konusu komite üyelerince
değerlendirilmiş ve bu konu ile ilgili olarak odamız tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde
girişimde bulunulması için konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. GÜNDEM:
Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün
02.01.2012 tarih ve 19 sayılı süre uzatımı ile ilgili yazısının görüşülmesi
KARAR:
Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün
“ulaştırma yetki belgelerinde süre uzatımı” ile ilgili 02.01.2012 tarih ve 19 sayılı yazısı hakkında
bilgi edinilmiş ve üyelere e-posta yoluyla bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12 Nolu Otel Motel Pansiyon, Kamp Yeri İşletmesi Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
“Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” hakkındaki Fethiye Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’nin 13.01.2012 tarih
ve B.10.4.İSM.04.48.40.17/121-289 sayılı yazısının görüşülmesi,
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KARAR/TEKLİF:
Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” hakkında Fethiye Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’nden gelen yazı ile ilgili
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar TAŞKIN tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. Komite
üyeleri tarafından yazının önemine dikkat çekilmiş ve meslek grubundaki üyelerin daha etkin
bilgilendirilmesi amacıyla üyelere uygun olan dağıtım şekli ile (kargo, kurye) konu hakkındaki
bilgilendirme yazısının gönderilmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
2. GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre ; “Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat
ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle
bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret
sicili memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla
yükümlüdür.
Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin
üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir. ” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk
ettikleri tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil kayıtları da silinmiş olup,
oda kayıtlarının silinmesi hususunun görüşülmesi,
Sicil
No

Unvanı

Vergi No

V.D.Terk
Tarihi

Grubu Durumu

7318

Remer Hotel Ramazan Dinç

2980077428

15/12/2011

A-12

FAAL

6077

Mimoza Otel Üzeyir Dikidaş

2960116610

15/12/2011

A-12

ASKIDA

4539
The Sunrise Otel Özcan Yağlı
9280055301 18/10/2011 A-12
ASKIDA
KARAR/TEKLİF:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan
kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin
edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu
kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyelerinin vergi dairesi kaydının silindiği ve ticaret sicili
kaydının terkin edildiği görülmüştür. Bu kapsamda ticareti terk ettiği tespit edilen söz konusu
üyelerin ilgili mevzuat hükümleri gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun Odamız Yönetim
Kurulu’na teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Sicil
V.D.Terk
No
Unvanı
Vergi No
Tarihi
Grubu Durumu
7318

Remer Hotel Ramazan Dinç
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2980077428

15/12/2011 A-12

FAAL

6077

Mimoza Otel Üzeyir Dikidaş

2960116610

15/12/2011 A-12

Sayfa 9
ASKIDA

4539

The Sunrise Otel Özcan Yağlı

9280055301

18/10/2011 A-12

ASKIDA

13 Nolu Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre ; “Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat
ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle
bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret
sicili memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla
yükümlüdür.
Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin
üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyelerinin vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk
ettikleri tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil kayıtları da silinmiş olup,
oda kayıtlarının silinmesi hususunun görüşülmesi,
Sicil
No

Unvanı

Vergi No

V.D.Terk
Tarihi

Grubu Durumu

1975

Oba Kebab Evi Halil Eroğlu

3650014807

31/10/2011

A-13

FAAL

6386

Kale Park Restaurant Yunus Önver 6600068736

31/05/2011

A-13

ASKIDA

6941

Club Havana Mustafa Öztut

15/03/2011

A-13

ASKIDA

7080237956

7386
Cafe Park Selahattin Sabuncu
7360072149 31/01/2011 A-13
FAAL
KARAR/TEKLİF:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan
kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin
edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu
kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyelerinin vergi dairesi kaydının silindiği ve ticaret sicili
kaydının terkin edildiği görülmüştür. Bu kapsamda ticareti terk ettiği tespit edilen söz konusu
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üyelerin ilgili mevzuat hükümleri gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun Odamız Yönetim Kurulu’na teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

Sicil
No

Unvanı

Vergi No

V.D.Terk
Tarihi

Grubu

Durumu

1975

Oba Kebab Evi Halil Eroğlu

3650014807

31/10/2011

A-13

FAAL

6386

Kale Park Restaurant Yunus Önver

6600068736

31/05/2011

A-13

ASKIDA

6941

Club Havana Mustafa Öztut

7080237956

15/03/2011

A-13

ASKIDA

7386

Cafe Park Selahattin Sabuncu

7360072149

31/01/2011

A-13

FAAL

14 Nolu Bilgi Ve İletişim İle Finans Ve Sigortacılık Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre ; “Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat
ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle
bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret
sicili memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla
yükümlüdür.
Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin
üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri
tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil kayıtları da silinmiş olup, oda kaydının
silinmesi hususunun görüşülmesi,

Sicil
No

V.D.Terk
Tarihi

Unvanı
Vergi No
Grubu Durumu
Uğur Sigorta Aracılık Hizmetleri
5577 Ümit Teoman Yapıcı
9370120934 30/09/2011
A-14
ASKIDA
KARAR/TEKLİF:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan
kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin
edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu
kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin vergi dairesi kaydının silindiği ve ticaret sicili
kaydının terkin edildiği görülmüştür. Bu kapsamda ticareti terk ettiği tespit edilen söz konusu üyenin
ilgili mevzuat hükümleri gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun Odamız Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Sicil
No

Unvanı
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Vergi No

V.D.Terk
Tarihi

Grubu

Durumu
Sayfa 11

5577

Uğur Sigorta Aracılık Hizmetleri
Ümit Teoman Yapıcı
9370120934 30/09/2011

A-14

ASKIDA

15 Nolu Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
05.01.2012 tarihli meslek komitesi toplantısında Emlakçılar Derneğinde kullanılmak üzere
televizyon alınması hususunda alınan komite kararının odamız Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine
karar verilmişti. Konuyla ilgili Yönetim Kurulu’nun 10.01.2012 tarih ve 161 sayılı kararı hakkında
komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Emlakçılar Derneğinde kullanılmak üzere televizyon alınması hususundaki Yönetim Kurulu’nun
10.01.2012 tarih ve 161 sayılı kararı hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.
16 Nolu Kiralama ve Leasing ile Seyahat Acenteleri Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
03.01.2012 tarihinde gerçekleştirilen meslek komitesi toplantısında üyelere ziyaret yapılmasından
önce TÜRSAB Yürütme Kurulu ile müşterek meslek grubundaki üyelere 11 Mart 2012 tarihinde
sezon açılış yemeği/kahvaltısı düzenlenmesi konusunda çalışma yapılması ve bir sonraki toplantıda
organizasyonun tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verilmişti. Bu kapsamda yapılacak olan
etkinliğin kararlaştırılması hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
11 Mart 2012 tarihinde sezon açılış yemeği/kahvaltısı düzenlenmesi konusu görüşülmüş ve 16 Nolu
Meslek Grubu üyeleri ile kahvaltı yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Söz konusu
kahvaltı organizasyonu için komite üyeleri tarafından fiyat araştırması yapılması ve uygun görülen
yerde etkinliğin gerçekleştirilmesine ve konunun Yönetim Kurulu2na teklif edilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
17 Nolu Destek Hizmetleri Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmetler İle Sportif Faaliyetler Grubu Meslek
Komitesi
1. GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre ; “Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat
ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle
bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret
sicili memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla
yükümlüdür.
Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin
üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri
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tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı da silinmiş olup, oda kaydının silinmesi
hususunun görüşülmesi,

Sicil
No

V.D.Terk
Unvanı
Vergi No
Tarihi
Grubu Durumu
Nokta Fethiye Özel Dil Kursu
4808 Ramazan Arıhan
760053943 31/01/2011
A-17
ASKIDA
6960 Foto Expres Ferit Güneş
4330307669 02/06/2011
A-17
ASKIDA
6884 Ölüdeniz İddaa Fatma Demir
2750100873 31/08/2011
A-17
ASKIDA
5857 Nokta Spor Merkezi Abdullah Kara
5000080653 25/11/2011
A-17
ASKIDA
KARAR/TEKLİF:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesine göre Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan
kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin
edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu
kararıyla silinir.” hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyelerinin vergi dairesi kaydının silindiği ve ticaret sicili kaydının
terkin edildiği görülmüştür. Bu kapsamda ticareti terk ettiği tespit edilen söz konusu üyelerin ilgili mevzuat
hükümleri gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun Odamız Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Sicil
No
4808
6960
6884
5857

Unvanı
Nokta Fethiye Özel Dil Kursu Ramazan
Arıhan
Foto Expres Ferit Güneş
Ölüdeniz İddaa Fatma Demir
Nokta Spor Merkezi Abdullah Kara
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Vergi No
760053943
4330307669
2750100873
5000080653

V.D.Terk
Tarihi
31/01/2011
02/06/2011
31/08/2011
25/11/2011

Grubu
A-17
A-17
A-17
A-17

Durumu
ASKIDA
ASKIDA
ASKIDA
ASKIDA
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