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1, 2 ve 7 NOLU MESLEK KOMİTELERİ 

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 ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı odamız 

üyelerinin oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi, 

 

Oda 

Sic.No: 

Ünvanı :  Tic.Sic.Terk 

Tarihi: 

TERK SEBEBİ : Meslek 

Grubu: 

 

9248 

 

TETRA DONDURMA GIDA İNŞ. LTD.ŞTİ. 

 

07/10/2019 

 

MERKEZ NAKLİ 

 

07 NOLU 

 

2548 

 

CEVİZCİOĞULLARI GIDA İNŞ.LTD.ŞTİ. 

 

09/10/2019 

 

MERKEZ NAKLİ 

 

02 NOLU 

 

11445 

 

İŞERİ KAĞIT SANAYİ GIDA LTD.ŞTİ. 

 

30/10/2019 

 

MERKEZ NAKLİ 

 

01 NOLU 

TEKLİF: 

Yukarıda ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı odamız üyelerinin oda 

sicil kaydının silinmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

1 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince ilçemizdeki mevcut sanayi sitesinin yetersizliği değerlendirilmiş olup, orta ölçekli 

sanayi sitesi yapımı için girişimde bulunulması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

11 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM DIŞI-1: 

Meslek komitesi üyelerinin imzaları ile gündeme alınan Gazi İlköğretim Okulu ile arkasında bulunan İmam 

Hatip Lisesi bahçesinin hafta içi saat 15.00’den sonra ve hafta sonlarıda otopark olarak kullanılması 

hususunun görüşülmesi, 

 

TEKLİF: 

Gazi İlköğretim Okulu ile arkasında bulunan İmam Hatip Lisesi bahçesinin hafta içi saat 15.00’den sonra ve 

hafta sonlarıda otopark olarak kullanılması hususunda Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde 

girişimde bulunulmasının hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM DIŞI-2: 

Meslek komitesi üyelerinin imzaları ile gündeme alınan Cami ve Paspatur arasındaki sokaklarının 

aydınlatması hususunda yaşanan sorunların görüşülmesi 

TEKLİF: 
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Komite üyelerince Yeni Cami ve Paspatur arasındaki sokakların aydınlatmasının olmadığı, vatandaşların 

sıkıntı yaşadığı değerlendirilmiş ve söz konusu güzergahlar için aydınlatma yapılması hususunda ilgili yerler 

nezdinde odamızca yazılı girişimde bulunulması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

 

 

12 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince 20 Kasım 2019 Çarşamba günü meslek grubundaki üyelere yönelik Karacabey 

Restaurant’ta kahvaltı etkinliği düzenlenmesinin yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

 

 

7  

 


