MESLEK KOMİTELERİ ŞUBAT AYI KARARLARI/TEKLİFLERİ
1 NOLU MESLEK KOMİTESİ (İMALATÇILAR GRUBU)
GÜNDEM:
Odamız üyesi mermer işletmeleri ile sektörel değerlendirmelerin yapılması,
KARAR/TEKLİF:
Meslek grubu içersinde yer alan mermer işletmecilerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda mermercilik
sektöründe yaşanan sorunlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonrasında aşağıda ana başlıklar
halinde verilen konularla ilgili olarak çevre odalardan da görüş ve önerilerin alınması ve alınan görüş ve
önerilerle ilgili gerekli girişimlerde bulunulması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
 Özellikle mermer imalatı sırasında enerji maliyetleri en büyük gider kalemini oluşturmaktadır.
Teknecilere sağlandığı gibi ÖTV'siz mazot alma imkanının imalat sektörüne de getirilmesi veya
elektrik konusunda üreticilere kolaylıkların sağlanması en büyük gider kalemlerinin azalmasına ve
sektörün rahat bir nefes almasını sağlayacaktır.
 Sektörde istihdam edilecek personelin daha işe alınması sırasında öncelikli olarak eğitim alması ve
sonrasında işe alınması prosedürü uygulandığından bahsedilmiştir. Bununla beraber bu eğitimi
verecek kurumun belirsizliği de sektörde sıkıntılara neden olmaktadır. İşe alınması gerçekleşir
gerçekleşmez eğitim alınması zorunlu kılınan personele birde bu konudaki eğitim hangi kurum
tarafından verileceğinin bilinmemesi çoğu zaman işyeri sahiplerini büyük cezalarla karşı karşıya
getirmektedir.
 Sektörde çalışan kişilerle ilgili herhangi bir eğitim seviyesi olmadığı da görüşülen bir diğer konudur.
Mesleğin kalitesinin arttırılması için sektörde çalışanların eğitim seviyelerini arttırmanın da kaliteyi
arttıracağı düşünülmektedir.
GÜNDEM:
2014 yılında düzenlenecek fuarlar hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Yurtiçi ve yurtdışında 2014 yılı içersinde düzenlenecek fuarlarla ilgili AR-GE Memuru Yüksel Kart tarafından
komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
GÜNDEM:
Gündeme meslek komitesi üyelerinin imzaları ile ekmek fiyatının belirlenmesi hususu alınmıştır.
KARAR/TEKLİF:
Meslek grubu içersinde yer alan fırın işletmecilerinin sektörde yaşamış oldukları sorunlar ve hammadde
fiyatlarında yaşanan artışlar değerlendirilerek, 250 gr ekmeğin azami fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine ve
onaylanması için yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan gelen Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkındaki yazı ile
ilgili Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
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GÜNDEM:
Üye ziyaretleri hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aylık olarak hem meslek komitesi başkanları/üyeleri
hemde yönetim veya meclis üyelerinin temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşecek ziyaretler hakkında bilgi
verilmiştir. Yapılması düşünülen ziyrateler komite üyeleri tarafından olumlu karşılanmıştır.
GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 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 tarihleri yazılı
odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda
Sic. No
5721
6262

Vergi No

Unvanı

1010111089 Artı Mobilya Şamil Ateş
Velox Kuyumculuk Fulya
4190213821 Güleryüz

Ticaret Sicili Terk Tarihi
24.01.2014
24.01.2014

KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve
meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle , Oda
Sicil kaydının da silinmesi için yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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2 NOLU MESLEK KOMİTESİ (ZİRAİ İLAÇ VE TARIM GRUBU)
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.
GÜNDEM:
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.
GÜNDEM:
Üye ziyaretleri hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.
GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 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 tarihleri yazılı
odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda
Ticaret Sicili
Vergi No
Unvanı
Sic. No
Terk Tarihi
5006 1030141823 Atlıhan Tarım Özgür Atlıhan
24.01.2014
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.
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3 NOLU MESLEK GRUBU (İNŞAAT VE MÜTEAAHHİTLER GRUBU)
GÜNDEM:
02.01.2014 tarih ve 9 sayılı olağan Ocak ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.01.2014 tarih ve 36 sayılı
Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 14.01.2014 tarih ve 36 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili
verilen ve aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın
tarafından bilgi verilmiştir.
 Eser sözleşmelerinin tümünün sözlü olarak yapılmasının ticari örf, adet ve teamül olarak belirlenmesi
halinde, bu teamül tüm tacirleri mutlak olarak bağlayacak olup, bu tür sözleşmelerin sözlü olacağı
yönünde sınırlama ise, Anayasa ve Kanuna aykırılık teşkil edeceğinden, zaten aksine bir düzenleme
bulunmadığı sürece hukukumuzda sözleşmeler herhangi bir şekle bağlı olmayıp, Borçlar Kanununun
temel olarak benimsediği bir düzenlemenin ticari örf, adet ve teamül olarak yerleşmesi mümkün
olmadığından Meslek Komitesinin teklifinin reddedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörle ilgili görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
GÜNDEM:
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan gelen hijyen eğitimi yönetmeliği hakkındaki yazı ile ilgili
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Üye ziyaretleri hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aylık olarak hem meslek komitesi başkanları / üyeleri
hemde yönetim veya meclis üyelerinin temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşecek ziyaretler hakkında bilgi
verilmiştir.
GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 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 tarihleri yazılı
odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda
Ticaret Sicili
Vergi No
Unvanı
Sic. No
Terk Tarihi
4582 5770313593
Antıf Homes Mehmet Atıf Korhan
24.01.2014
6021 1870590988
Bsg Emlak İnşaat Pazarlama Anonim Şirketi
10.01.2014
KARAR/TEKLİF:
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Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve
meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle , Oda
Sicil kaydının da silinmesi için yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
4 NOLU MESLEK KOMİTESİ (BEYAZ EŞYA VE DAYANIKLI TÜK. MAL.GRUBU)
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörle ilgili yaşanılan güncel konular görüşülmüştür. Komite olarak üyelere
ziyaretlerin yapılması için planlama yapılmış ve her ayın ilk cumartesi günü saat 13.00-15.00 saatleri arasında
meslek grubunda bulunan üyelerin ziyaret edilmesine ve aynı zamanda meslek komitesi toplantılarına üyelerin
davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan gelen hijyen eğitimi yönetmeliği hakkındaki yazı ile ilgili
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Üye ziyaretleri hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aylık olarak hem meslek komitesi başkanları / üyeleri
hemde yönetim veya meclis üyelerinin temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşecek ziyaretler hakkında bilgi
verilmiştir.
GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 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 tarihleri yazılı
odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Ticaret Sicili
Oda Sic. No
Vergi No
Unvanı
Terk Tarihi
5520
8240213946
Sim Elektronik Hüseyin Tarı
24.01.2014
2062
3730006144
Kültür Kitapevi Koray Erten
22.01.2014
KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve
meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle , Oda
Sicil kaydının da silinmesi için yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM DIŞI:
Gündeme 4 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper
Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine istinaden Odamız
bilirkişilerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine istinaden aşağıdaki konularda bilirkişi belirlenmesi ve yönetim kuruluna
teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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Klima Bakım/Onarım:
Asil Üye: İhsan Cin
Yedek Üye:Cumhur Esen
5 NOLU MESLEK KOMİTESİ (İNŞAAT MALZEMESİ SATICILARI GRUBU)
GÜNDEM:
06.01.2014 tarih ve 9 sayılı olağan Ocak ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.01.2014 tarih ve 36 sayılı
Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
verilmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda yönetim kurulunun 14.01.2014 tarih ve 36 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili
verilen ve aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın
tarafından bilgi verilmiştir.
 Komitenin üyeleriyle birlikte yapacak oldukları etkinlikler için üye başına 10.00 TL'lik bütçelerinin
olduğu ve bunu komitenin istediği etkinlikle değerlendirebileceği hususunda komiteye bilgi
verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek grubu üyeleri ile sektörel konularda görüşmelerde bulunmak ve üyelerle iletişimi arttırmak üzere
14.01.2014 tarih ve 36 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 129 kişilik meslek grubu üyelerine 12 Şubat
2014 Çarşamba günü Denizatı Restaurant'ta yemek organizasyonu yapılmasına, fatura bedelinin ise meslek
grubu üye sayısına göre olan kısmının oda tarafından ödenmesine kalan tutarın komite üyeleri tarafından
ödenmesine ve yemeğe hem yönetim kurulu hemde meclis divanının davet edilmesi hususunun yönetim
kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
2014 yılında düzenlenecek fuarlar hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Yurtiçi ve yurtdışında 2014 yılı içersinde düzenlenecek fuarlarla ilgili AR-GE Memuru Yüksel Kart tarafından
komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan gelen hijyen eğitimi yönetmeliği hakkındaki yazı ile ilgili
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Üye ziyaretleri hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aylık olarak hem meslek komitesi başkanları / üyeleri
hemde yönetim veya meclis üyelerinin temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşecek ziyaretler hakkında bilgi
verilmiştir.
GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 4. Fıkrasına göre; “Ticaret Sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan
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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 tarihleri yazılı odamız
üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda Sic. No
5721
6262

Vergi No

Unvanı

1010111089 Artı Mobilya Şamil Ateş
Velox Kuyumculuk Fulya
4190213821 Güleryüz

Ticaret Sicili Terk Tarihi
24.01.2014
24.01.2014

KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15.Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve
meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle, Oda
Sicil kaydının da silinmesi için yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2014 Şubat Ayı Meslek Komitesi Kararları

Sayfa 7

6 NOLU MESLEK KOMİTESİ (OTEL GRUBU)
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.
GÜNDEM:
2014 yılında düzenlenecek fuarlar hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.
GÜNDEM:
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.
GÜNDEM:
Üye ziyaretleri hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.
GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 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 tarihleri yazılı odamız
üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda
Vergi No
Unvanı
Sic. No
5743
3500022930 Mellis Hill Hotel Sunay Suha Erdoğan
5603
9390064901 Şaban Yaşar
6078
750029757 Evita Apart Otel Yüksel Arıcı
KARAR/TEKLİF:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.
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Ticaret Sicili
Terk Tarihi
24.01.2014
24.01.2014
24.01.2014
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7 NOLU MESLEK KOMİTESİ (RESTAURANT GRUBU)
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
GÜNDEM:
2014 yılında düzenlenecek fuarlar hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Yurtiçi ve yurtdışında 2014 yılı içersinde düzenlenecek fuarlarla ilgili AR-GE Memuru Yüksel Kart tarafından
komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan gelen hijyen eğitimi yönetmeliği hakkındaki yazı ile ilgili
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Üye ziyaretleri hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aylık olarak hem meslek komitesi başkanları / üyeleri
hemde yönetim veya meclis üyelerinin temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşecek ziyaretler hakkında bilgi
verilmiştir.
GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 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 tarihleri yazılı
odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda
Ticaret Sicili
Sic.
Vergi No
Unvanı
Terk Tarihi
No
5901 440128668
Hüseyin Akyol Ticarethanesi
24.01.2014
7302 1200101146
Agora Taverna Bar Bayram Aygün
24.01.2014
KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15.Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve
meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle, Oda
Sicil kaydının da silinmesi için yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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8 NOLU MESLEK KOMİTESİ (SİGORTA VE DESTEK HİZMETLERİ GRUBU)
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel ve güncel konular görüşülmüştür.
GÜNDEM:
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan gelen hijyen eğitimi yönetmeliği hakkındaki yazı ile ilgili
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Üye ziyaretleri hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aylık olarak hem meslek komitesi başkanları / üyeleri
hemde yönetim veya meclis üyelerinin temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşecek ziyaretler hakkında bilgi
verilmiştir.

2014 Şubat Ayı Meslek Komitesi Kararları
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9 NOLU MESLEK KOMİTESİ (SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU)
GÜNDEM:
07.01.2014 tarih ve 9 sayılı olağan Ocak ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.01.2014 tarih ve 36 sayılı
Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 14.01.2014 tarih ve 36 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili
verilen ve aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın
tarafından bilgi verilmiştir.





Günübirlik gezi teknelerine yolcu getiren transfer arabalarının şehiriçinde bulunan durakta
yolcu indirip bindirmesinin trafiği olumsuz etkilemesi sebebiyle yolcu alımlarının Uğur
Mumcu parkından sağlanmasının yapılıp yapılamayacağının araştırılması ve komiteye bilgi
verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Yine günübirlik gezi teknelerinin bazı özel seyahat acenteleri gibi yolcularını Karagözlerde
bulunan park yerinden almasının mümkün olup olmadığının araştırılmasına ve komite bilgi
verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Komite başkanının seçilmesi,
KARAR:
Komite Başkanlığına Ertuğrul Gürkan oybirliği ile seçilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Komite üyeleri olarak odanın fuarlarla ilgili olarak yapmış olduğu çalışmalar değerlendirilmiştir. Yurtiçinde
veya yurtdışında düzenlenen fuarlardan meslek komitesi üyelerininde haberdar olması ve katılımlarının
sağlanması ile ilgili görüş ve önerilerinin yönetim kuruluna iletilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan gelen hijyen eğitimi yönetmeliği hakkındaki yazı ile ilgili
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Üye ziyaretleri hakkında bilgi verilmesi
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aylık olarak hem meslek komitesi başkanları / üyeleri
hemde yönetim veya meclis üyelerinin temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşecek ziyaretler hakkında bilgi
verilmiştir.
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10 NOLU MESLEK KOMİTESİ (TOPTAN VE PERAKENDE GRUBU)
GÜNDEM:
02.01.2014 tarih ve 9 sayılı olağan Ocak ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.01.2014 tarih ve 36 sayılı
Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 14.01.2014 tarih ve 36 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili
verilen ve aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın
tarafından bilgi verilmiştir.
 zincir mağazaların sektöre olan etkisinin araştırılması ve toptan, perakende sektörüne yol göstermek
üzere sektör analizinin nasıl ve hangi yolla yapılacağı konusunda komiteden bilgi alınmasına oybirliği
ile karar verilmiştir.
 Komitenin üyeleriyle birlikte yapacak oldukları etkinlikler için üye başına 10.00 TL'lik bütçelerinin
olduğu ve bunu komitenin istediği etkinlikle değerlendirebileceği hususunda komiteye bilgi
verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, aşağıda oda sicil numarası, unvanı
ve meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması
sebebiyle , Oda Sicil kaydının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir
Oda Sicil No/ Unvanı: 285 - S.S.Çiftlik Tarımsal Kalk. Koop.
Ticaret Sicil Terk Tarihi: 18.11.2013
Meslek Grubu: 10 Nolu
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
GÜNDEM:
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan gelen hijyen eğitimi yönetmeliği hakkındaki yazı ile ilgili
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Üye ziyaretleri hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
2014 Şubat Ayı Meslek Komitesi Kararları
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Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aylık olarak hem meslek komitesi başkanları / üyeleri
hemde yönetim veya meclis üyelerinin temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşecek ziyaretler hakkında bilgi
verilmiştir.
GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 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 tarihleri yazılı
odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda
Ticaret Sicili
Sic.
Vergi No
Unvanı
Terk Tarihi
No
2077
5740039466
Kof Kardeşler Bakkaliye Sait Kof
24.01.2014
4369
240272341
Elit Cafe Abdülkadir Akgül
24.01.2014
5976
9280122911
Enes Motel Şeniz Yağlı
24.01.2014
5991
5010074767
Buse Ticaret Levent Karaağaç
24.01.2014
KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15.Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve
meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle, Oda
Sicil kaydının da silinmesi için yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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11 NOLU MESLEK KOMİTESİ (MANİFATURA VE EV TEKSTİLİ)
GÜNDEM:
07.01.2014 tarih ve 9 sayılı olağan Ocak ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.01.2014 tarih ve 36 sayılı
Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 14.01.2014 tarih ve 36 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili
verilen ve aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın
tarafından bilgi verilmiştir.



Komitenin üyeleriyle birlikte yapacak oldukları etkinlikler için üye başına 10.00 TL'lik bütçelerinin
olduğu ve bunu komitenin istediği etkinlikle değerlendirebileceği hususunda komiteye bilgi
verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, aşağıda oda sicil numarası, unvanı
ve meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması
sebebiyle , Oda Sicil kaydının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir
Oda Sicil No/ Unvanı: 4715 -Fethiye Emar Görüntüleme Ltd.Şti.
Ticaret Sicil Terk Tarihi: 10.12.2013
Meslek Grubu: 11 Nolu

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
GÜNDEM:
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan gelen Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkındaki yazı ile
ilgili Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Üye ziyaretleri hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aylık olarak hem meslek komitesi başkanları / üyeleri
hemde yönetim veya meclis üyelerinin temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşecek ziyaretler hakkında bilgi
verilmiştir.
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GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 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 tarihleri yazılı odamız üyelerinin,
oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,

Oda
Sic. No
6142

3970261878

6362

3760020018

Vergi No

Unvanı
Çizgi Shoe’s Gülten Çelik
Unıon Clean Endüstriyel Temizlik ve Hijyen Ürünleri
Ticarethanesi Cemal Onur Erülgen

Ticaret Sicili
Terk Tarihi
24.01.2014
24.01.2014

KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15.Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve
meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle, Oda
Sicil kaydının da silinmesi için yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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12 NOLU MESLEK KOMİTESİ (AKARYAKIT VE OTOMOBİL GRUBU)
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel ve güncel konular gröüşülüp değerlendirilmiştir.
GÜNDEM:
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan gelen Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkındaki yazı ile
ilgili Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 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 tarihleri yazılı odamız
üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda
Ticaret Sicili
Vergi No
Unvanı
Sic. No
Terk Tarihi
6107
9060367799 İrfan Ayakkabıcılık İrfan Ümmet
24.01.2014
KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15.Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve
meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle, Oda
Sicil kaydının da silinmesi için yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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13 NOLU MESLEK KOMİTESİ (DESTEK HİZMETLERİ VE SPORTİF FAAL. GRUBU)
GÜNDEM:
02.01.2014 tarih ve 9 sayılı olağan Ocak ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.01.2014 tarih ve 36 sayılı
Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 14.01.2014 tarih ve 36 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili
verilen ve aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın
tarafından bilgi verilmiştir.
 Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, aşağıda oda sicil numarası, unvanı
ve meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması
sebebiyle, Oda Sicil kaydının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda Sicil No/ Unvanı: 1852- İsmail KARAKAYA
Ticaret Sicil Terk Tarihi: 17.12.2013
Meslek Grubu: 13 Nolu
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel ve güncel konular gröüşülüp değerlendirilmiştir.
GÜNDEM
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkında bilgi verilmesi,
KARAR
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan gelen Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hakkındaki yazı ile
ilgili Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye Tapu Sicil Müdürlüğü'ne 29.01.2014 tarih ve H.MÇ./13/716 sayılı yazısı hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Fethiye Tapu Sicil Müdürlüğü'ne emlak komisyonculuğu faaliyetleri ile ilgili gönderilen yazı hakkında komite
üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Üye ziyaretleri hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aylık olarak hem meslek komitesi başkanları / üyeleri
hemde yönetim veya meclis üyelerinin temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşecek ziyaretler hakkında bilgi
verilmiştir.
GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 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.
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Bu kapsamda, aşağıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı odamız üyelerinin,
oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,

Oda
Ticaret Sicili
Vergi No
Unvanı
Sic. No
Terk Tarihi
2006
1050006418 Mert Gold Juwelier Hasan Avcılık
24.01.2014
KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15.Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve
meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle, Oda
Sicil kaydının da silinmesi için yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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