
                                                         

2013 ŞUBAT AYI MESLEK KOMİTESİ KARARLARI/TEKLİFLERİ

1 NOLU MADENCİLİK VE İMALAT SANAYİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ

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.”
Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  Ticaret  Sicilinden  kaydı  terkin  edilenlerin  oda  kayıtları  ilgili  meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Bu kapsamda, vergi dairesi kaydını sildiren Mavi Neon tasarım
Sevil Özgül'ün kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: Mavi Neon tasarım Sevil Özgül'ün vergi dairesi kaydının silindiği ve ticareti terk ettiği tespit edilmiştir. İlgili mevzuat
hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı  01/02/2013 tarihi itibariyle silinen Odamız üyesinin oda kaydının silinmesinin Yönetim Kuruluna
sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM: Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR: Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.

GÜNDEM DIŞI:  Gündeme meslek komitelerinin imzası ile alınan 02.02.2013 tarih ve 217 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi
edinilmesi,
KARAR/TEKLİF: İlçemizde batırılan TSCG-121 batığının bulunduğu bölgede biyolojik çeşitliliğin artması ve canlı popülasyonunun artış
gösterebilmesi için batık etrafında 200 mt. yarıçaplı alanın her türlü amatör ve su ürünleri avcılığına yasaklanması için gerekli girişimlerde
bulunmamız  hakkındaki   Fethiye  Sualtı  Derneği'nin  31.01.2013  tarihli  talebi,  Yönetim  Kurulunun  02.02.2013  tarihli  toplantısında
görüşülmüştür. Yönetim Kurulu tarafından konuyla ilgili meslek komitesi tarafından çıkacak görüş doğrultusunda çalışma yapılmasına karar
verilmiştir.

Bu kapsamda Fethiye Sualtı Derneği'nin talebi görüşülmüş  TSCG-121 batığının bulunduğu bölgede biyolojik çeşitliliğin artması ve canlı
popülasyonunun artış gösterebilmesi için batık etrafında 500 mt. yarıçaplı alanın her türlü amatör ve su ürünleri avcılığına yasaklanması
hususunda girişimde bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM: Meslek komitesi üyelerinin imzası ile gündem dışı olarak TOBB tarafından yapılan nace kodlama sistemi ile ilgili görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: TOBB tarafından vergi dairesi kayıtları esas alınmak suretiyle yapılan kodlama sisteminde hata olduğu görüşülmüştür.
Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde yer alan nace kodları ile TOBB sistemindeki nace kodlarının uyuşmadığı ve Gelir İdaresine göre yapılan
kodlama  sonrasında  üyelerin  yanlış  gruplarda  olduğu  hususu  görüşülmüştür.  Konuyla  ilgili  girişimde  bulunulması  hususunun yönetim
kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2 NOLU İNŞAAT VE İNŞAATLA İLGİLİ FAALİYETLER GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM: Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı seçiminin yapılması,
KARAR:Meslek Komitesi Başkan Yardımcılığı'na Arif Kocakahya oybirliği ile seçilmiştir.

GÜNDEM: Fethiye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 16.01.2013 tarihli yazısına istinaden ilçemizde konut, işyeri olarak kullanılan yerlerin
bakım onarımı için (fayans, boya-badana, dolap, elektrik-su tesisatı, aspiratör, elektrik malzeme, klima, güneş enerjisi vb.) bakım onarım
işleri yapan iş yerleri ile müşterileri arasında yapılan işlere ilişkin olarak sözleşme yapılıp yapılmadığı, yapılıyor ise yazılı olarak yapılıp
yapılmadığı hususundaki bölgemizdeki teamülün görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: Fethiye  4.  Asliye  Hukuk  Mahkemesi'nin  16.01.2013  tarihli  yazısı  görüşülmüş  ve  ilçemizde  konut,  işyeri  olarak
kullanılan yerlerin bakım onarımı için (fayans, boya-badana, dolap, elektrik-su tesisatı, aspiratör, elektrik malzeme, klima, güneş enerjisi vb.)
bakım onarım işleri yapan iş yerleri ile müşterileri arasında yapılan işlere ilişkin olarak yazılı olarak sözleşme yapılmadığı ve bu işlerinin
yapımının tarafların sözlü olarak anlaşmasına göre olduğu hususunun Yönetim Kurulu'na sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM: Fethiye 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 08.01.2013 tarihli yazısına istinaden müteahhitlere yaptırılan  "parke döşeme işi"nde, parke
döşeme malzemelerinin kim tarafından temin edildiği (müteahhit/iş sahibi) hususundaki teamülün görüşülmesi, 
KARAR/TEKLİF: Fethiye 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 08.01.2013 tarihli yazısı görüşülmüş ve parke döşeme işinde malzemelerin temin
edilişi konusunda  tarafların anlaşmasına göre davranıldığı, başka bir ifade ile parke döşeme işinde malzemelerin temin edilişi konusunda

2013-Şubat Ayı Meslek Komitesi Kararları Sayfa 1



                                                         

yerleşmiş bir örf, adet ve teamül olmadığı, iş sahibi ve müteahhidin sözleşme öncesinde malzemeleri kimin temin edeceğine karar vermesi
gerektiği yönünde karar verilmiştir.
GÜNDEM DIŞI: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.”
Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  Ticaret  Sicilinden  kaydı  terkin  edilenlerin  oda  kayıtları  ilgili  meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Bu kapsamda, vergi dairesi kaydını sildiren Şavkın İnşaat Ahmet
Şavkın'ın kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: Şavkın  İnşaat Ahmet Şavkın'ın vergi dairesi kaydının silindiği ve ticareti terk ettiği tespit edilmiştir. İlgili mevzuat
hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı  01/02/2013 tarihi itibariyle silinen Odamız üyesinin oda kaydının silinmesinin Yönetim Kuruluna
sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3 NOLU OTOMOBİLLER VE HAFİF MOTORLU TAŞITLARIN SATIŞI, MOTORLU TAŞITLARIN PARÇA VE
AKSESUARLARI İLE AKARYAKIT SATIŞI GRUBU MESLEK KOMİTESİ

GÜNDEM: Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR: Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.

4 NOLU YAŞ SEBZE VE MEYVE İLE GIDA MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM: Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR: Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.

GÜNDEM DIŞI: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.”
Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  Ticaret  Sicilinden  kaydı  terkin  edilenlerin  oda  kayıtları  ilgili  meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Bu kapsamda, vergi dairesi kaydını sildiren aşağıda unvanları
belirtilen odamız üyelerinin kayıtlarının silinmesi hususunun görüşülmesi,

Vergi No/TC No Unvan
Meslek 
Grubu

Durumu

15589042228 UTKU EKMEK FRINI EMİRE ÖZAĞAÇ A-4 FAAL

2070335174 CEVİZCİOĞLU KOMİSYON ALİ CEVİZCİ A-4 FAAL

5000113298 KARAS GIDA BURAK BARIŞ KAYA A-4 FAAL

KARAR/TEKLİF: : Yukarıda  unvanları  belirtilen odamız üyelerinin vergi  dairesi  kayıtlarını  sildirdiği  tespit  edilmiştir.  İlgili  mevzuat
hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı  01/02/2013 tarihi itibariyle silinen Odamız üyesinin oda kaydının silinmesinin Yönetim Kuruluna
sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5 NOLU BİLGİSAYAR TELEKOMÜNİKASYON VE EV EŞYALARI TOPTAN VE PERAKENDE TİC. GRUBU MESLEK
KOMİTESİ

GÜNDEM: Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR: Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.

GÜNDEM: Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı seçimi
KARAR: Meslek Komitesi Başkan Yardımcılığı'na Arif Coşkun oybirliği ile seçilmiştir.

6 NOLU  TARIM, HAYVANCILIK VE TARIM ALETLERİ İLE KİMYASAL MADDELERİN TİCARETİ GRUBU MESLEK
KOMİTESİ

GÜNDEM: Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR: Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.

2013-Şubat Ayı Meslek Komitesi Kararları Sayfa 2



                                                         

7 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ, HIRDAVAT VE YAPI MATERYALLERİ TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ GRUBU
MESLEK KOMİTESİ

GÜNDEM: Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR: Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.

GÜNDEM DIŞI: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.”
Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  Ticaret  Sicilinden  kaydı  terkin  edilenlerin  oda  kayıtları  ilgili  meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Bu kapsamda, vergi dairesi kaydını sildiren Ümmü Kiremitli'nin
kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: Ümmü  Kiremitli vergi  dairesi  kaydının  silindiği  ve  ticareti  terk  ettiği  tespit  edilmiştir.  İlgili  mevzuat  hükümleri
gereğince  Ticaret  Sicil  kaydı   01/02/2013 tarihi  itibariyle  silinen  Odamız  üyesinin  oda  kaydının  silinmesinin  Yönetim Kuruluna  sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8 NOLU GIDA VE İÇECEK MADDELERİ PERAKENDE TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM: Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR: Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.

GÜNDEM DIŞI: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.”
Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  Ticaret  Sicilinden  kaydı  terkin  edilenlerin  oda  kayıtları  ilgili  meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı  ile  silinir.  Bu kapsamda ,  vergi dairesi  kaydını sildiren aşağıda
unvanları belirtilen odamız üyelerinin kayıtlarının silinmesi hususunun görüşülmesi,

Vergi No/TC No Unvan
Meslek 
Grubu

Durumu

9150153528 HAKTAN TİCARET HAKAN ÜNLÜTÜRK A-8 FAAL

22399114168 GÖCEK BALIKÇILIK GÜLCAN ADALI A-8 FAAL

9280087758 SERDAL YAHŞİ TİCARETHANESİ A-8 FAAL

KARAR/TEKLİF: : Yukarıda  unvanları  belirtilen odamız üyelerinin vergi  dairesi kayıtlarını  sildirdiği tespit edilmiştir. İlgili  mevzuat
hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı  01/02/2013 tarihi itibariyle silinen Odamız üyesinin oda kaydının silinmesinin Yönetim Kuruluna
sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9 NOLU KONFEKSİYON, AYAKKABI, DERİ GİYİM, DERİ EŞYALARI, ECZA VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ TOPTAN VE
PERAKENDE TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ

GÜNDEM: Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR: Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.
GÜNDEM DIŞI: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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Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  Ticaret  Sicilinden  kaydı  terkin  edilenlerin  oda  kayıtları  ilgili  meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Bu kapsamda, vergi dairesi kaydını sildiren aşağıda unvanları
belirtilen odamız üyelerinin kayıtlarının silinmesi hususunun görüşülmesi,

Vergi No/TC No Unvan
Meslek 
Grubu

Durumu

7880055007 TANER TEKSTİL EVRİM HANÇER A-9

6640399143 RENGİN MEFRUŞAT SALİH ÖZARSLAN A-9

KARAR/TEKLİF: : Yukarıda  unvanları  belirtilen odamız üyelerinin vergi  dairesi  kayıtlarını  sildirdiği  tespit  edilmiştir.  İlgili  mevzuat
hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı  01/02/2013 tarihi itibariyle silinen Odamız üyesinin oda kaydının silinmesinin Yönetim Kuruluna
sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10 NOLU KUYUMCULUK, SAAT, OPTİK, VE HEDİYELİK EŞYA TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ GRUBU MESLEK
KOMİTESİ

GÜNDEM: Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR: Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.

GÜNDEM DIŞI: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.”
Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  Ticaret  Sicilinden  kaydı  terkin  edilenlerin  oda  kayıtları  ilgili  meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı  ile silinir.  Bu kapsamda, vergi  dairesi  kaydını  sildiren Recep Girgin'in
kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: Recep Girgin'in vergi dairesi kaydının silindiği ve ticareti terk ettiği tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince
Ticaret  Sicil  kaydı  01/02/2013 tarihi  itibariyle silinen Odamız üyesinin oda kaydının silinmesinin Yönetim Kuruluna sevk edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

11 NOLU ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM: Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR: Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.

GÜNDEM DIŞI: Kasım ayı olağan toplantısında  grup üyeleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı arttırmak öte yandan geçmiş
turizm sezonunun da değerlendirmesini  yapmak üzere 11 Nolu Meslek Grubunun katılımı  ile  bir  organizasyon tertip  edilmesine  karar
verilmişti. Söz konusu etkinliğin tarihinin ve yerinin belirlenmesi hususunun meslek komitesi üyelerinin imzaları ile görüşülmesi,
KARAR: Yaklaşan  oda  seçimleri  sebebiyle  böyle  bir  etkinliğin  yapılmasının  uygun  olmayacağı  değerlendirildiğinden  söz  konusu
organizasyonun iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

12 NOLU OTEL MOTEL PANSİYON, KAMP YERİ İŞLETMESİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM: Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR: Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.

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.”
Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  Ticaret  Sicilinden  kaydı  terkin  edilenlerin  oda  kayıtları  ilgili  meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Bu kapsamda, vergi dairesi kaydını sildiren odamız üyelerinin
kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
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Vergi No/TC No Unvan
Meslek 
Grubu

Durumu

2560391448 KEMER İLETİŞİM ALİ ÇİL A-12 FAAL

1620045361 OTEL KARBELSUN SADİ BELCİ A-12 FAAL

3160594311 YALÇIN'S APART ZEKERİYA DURGUN A-12 FAAL

1540153786 BARIŞ OTEL FAZİLET BAYKAL A-12 FAAL

8380227698 AMAZON OTEL GÜLCİHAN YORULMAZ A-12 FAAL

15359785676 SHAMBALA CAMPING HATİCE AKYILDIZ A-12 FAAL

3410224503 ALMİNA BUTİK RAMAZAN ERCAN A-12 FAAL

KARAR/TEKLİF: : Yukarıda  unvanları  belirtilen odamız üyelerinin vergi  dairesi  kayıtlarını  sildirdiği  tespit  edilmiştir.  İlgili  mevzuat
hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı  01/02/2013 tarihi itibariyle silinen Odamız üyesinin oda kaydının silinmesinin Yönetim Kuruluna
sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

13 NOLU YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: Meslek Komitesi Başkan seçiminin yapılması,
KARAR: Meslek komitesi Başkanlığı'na Salih Büyükkoca oybirliği ile seçilmiştir.

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.”
Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  Ticaret  Sicilinden  kaydı  terkin  edilenlerin  oda  kayıtları  ilgili  meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Bu kapsamda, vergi dairesi kaydını sildiren odamız üyelerinin
kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,

Vergi No/TC No Unvan
Meslek
Grubu Durumu

21997173324 THE RED LION RESTAURANT MURAT BAYEZİT A-13 FAAL

1520186917 EVİM KAFE DÖNE BAYDAR A-13 FAAL

1460438815 KADEH RESTAURANT ONUR BAŞARAN A-13 FAAL

24076898194 ARIZA BAR İSMAİL HAKKI AKKAR A-13 FAAL

6920053532 DELİ MAVİ KAFE SEVİL GÜNAY A-13 FAAL

KARAR/TEKLİF: Yukarıda  unvanları  belirtilen  odamız  üyelerinin  vergi  dairesi  kayıtlarını  sildirdiği  tespit  edilmiştir.  İlgili  mevzuat
hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı  01/02/2013 tarihi itibariyle silinen Odamız üyesinin oda kaydının silinmesinin Yönetim Kuruluna
sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

14 NOLU BİLGİ VE İLETİŞİM İLE FİNANS VE SİGORTACILIK FAALİYETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
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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Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  Ticaret  Sicilinden  kaydı  terkin  edilenlerin  oda  kayıtları  ilgili  meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Bu kapsamda, vergi dairesi kaydını sildiren Sigorta ve Aracılık
Hizmetleri Gültekin Yiğit'in  kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Gültekin Yiğit'in  vergi dairesi kaydının silindiği ve ticareti terk ettiği tespit edilmiştir.
İlgili  mevzuat hükümleri  gereğince Ticaret  Sicil  kaydı  01/02/2013 tarihi  itibariyle silinen Odamız üyesinin oda kaydının silinmesinin
Yönetim Kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

15 NOLU GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM: Ocak  ayındaki  meslek  komitesi  toplantısında  Meslek  grubu  üyeleri  arasında  dayanışmayı  arttırmak  üzere  kahvaltılı
organizasyon düzenlenmesi hususu Yönetim Kurulu'na teklif edilmişti. Yönetim Kurulu 08.01.2013 tarih ve 213 sayılı  oturumunda söz
konusu organizasyonun düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonun yerinin ve tarihinin
belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR: Meslek grubu üyeleri arasında dayanışmayı arttırmak üzere yapılacak olan etkinliğin tarihinin Nisan ayındaki meslek komitesi
toplantısında kararlaştırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

16 NOLU KİRALAMA VE LEASİNG İLE SEYAHAT ACENTELERİ FAALİYETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM: Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR: Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.

17 NOLU DESTEK HİZMETLERİ EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER İLE SPORTİF FAALİYETLER GRUBU
MESLEK KOMİTESİ

GÜNDEM: Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR: Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.

GÜNDEM DIŞI: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.”
Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  Ticaret  Sicilinden  kaydı  terkin  edilenlerin  oda  kayıtları  ilgili  meslek
komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Bu kapsamda, vergi dairesi kaydını sildiren aşağıda unvanları
belirtilen odamız üyelerinin kayıtlarının silinmesi hususunun görüşülmesi,

Vergi No/TC 
No

Unvan
Meslek 
Grubu

Durumu

1080101823 GÜVEN ELEKTRONİK BERİN GÜVEN 4 A-17

5120311004 KARAHAN SÜRÜCÜ KURSU ZİYA KARAHAN 13 A-17

2470211196 SEREL ONLİNE MUSTAFA SERTAÇ İŞMAN 13 A-17

KARAR/TEKLİF: : Yukarıda  unvanları  belirtilen odamız üyelerinin vergi  dairesi  kayıtlarını  sildirdiği  tespit  edilmiştir.  İlgili  mevzuat
hükümleri gereğince Ticaret Sicil kaydı  01/02/2013 tarihi itibariyle silinen Odamız üyesinin oda kaydının silinmesinin Yönetim Kuruluna
sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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