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MESLEK KOMİTELERİ 2016 NİSAN AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 

 

 

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. 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 Müdürlüğü’ne bildirir. Ticaret sicil müdürlüğü, bu bildirim üzerine gerekli 

işlemleri yapmakla yükümlüdür.” 

 

Bu kapsamda, aşağıda belirtilen 1 adet odamız üyesi şahıs işletmesinin vergi dairesi kayıtlarının 

silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil 

kayıtları silinmiş olup söz konusu üyelerin Oda sicil kayıtlarının silinmesi hususunun görüşülmesi, 

  

Sicil No Ünvanı Vergi Kaydi Terk Tarihi Ticaret Sicil Terk Tarihi  Meslek Grubu  

8527 NURİ DOĞAN 31/12/2013 25/03/2016 02 

 

KARAR / TEKLİF: 

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 Müdürlüğü’ne bildirir. Ticaret sicil müdürlüğü, bu bildirim üzerine gerekli 

işlemleri yapmakla yükümlüdür.” 

 

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen 1 adet odamız üyesi şahıs işletmesinin vergi dairesi kayıtlarının 

silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil 

kayıtları silinmiş olup söz konusu üyelerin Oda sicil kayıtlarının silinmesi hususunun yönetim 

kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ 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 Müdürlüğü’ne bildirir. Ticaret sicil müdürlüğü, bu bildirim üzerine gerekli 

işlemleri yapmakla yükümlüdür.” 
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Bu kapsamda, aşağıda belirtilen 1 adet odamız üyesi şahıs işletmesinin vergi dairesi kayıtlarının 

silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil 

kayıtları silinmiş olup söz konusu üyelerin Oda sicil kayıtlarının silinmesi hususunun görüşülmesi, 

 

Oda Sicil No  Ünvanı Vergi Kaydi 

Terk Tarihi 

Ticaret Sicil Terk 

Tarihi  

Meslek 

Grubu   

4404 SÜLEYMAN CİVANOĞLU 30.04.2015 25.03.2016 05 

 

KARAR / TEKLİF: 

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 Müdürlüğü’ne bildirir. Ticaret sicil müdürlüğü, bu bildirim üzerine gerekli 

işlemleri yapmakla yükümlüdür.” 

 

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen 1 adet odamız üyesi şahıs işletmesinin vergi dairesi kayıtlarının 

silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri gereğince Ticaret Sicil 

kayıtları silinmiş olup söz konusu üyelerin Oda sicil kayıtlarının silinmesi hususunun yönetim 

kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

6 NOLU KONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

 

KARAR / TEKLİF: 

Komite üyeleri tarafından sektörle ilgili değerlendirme yapılmış ve gerek ilçemizin gerekse 

ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz koşullar nedeniyle kötüye giden turzm sektörünün bir nebze 

olsun hareketlenmesi sağlamak üzere yerli müşteriye dönülmesi ve buna bağlı olarak olarak okul 

tatillerinin yeniden düzenlenmesi hususunda girişimde bulunulması hususunun yönetim kuruluna 

teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

7 NOLU YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

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 tarihleri yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun meslek komitesi toplantısında 

görüşülmesi, 
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Oda 

Sic.No: 

Ünvanı :  Tic.Sic.Terk 

Tarihi: 

Meslek 

Grubu: 

6436 LİKYA GRUP TEMİZLİK İNSAN KAYN.LTD.ŞTİ. 21.03.2016 07. 

KARAR / TEKLİF: 

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, yukarıda ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

  

8 NOLU SİGORTA VE FİNANS HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

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 meslek komitesi toplantısında 

görüşülmesi, 

  

Oda Sic. No Ünvanı Tic. Sic. Terk Tarihi Meslek Grubu 

7838 KRİSTAL DÖVİZ HİZM. A.Ş. 28.03.2016 08 

7666 DJM TURİZM EĞİTİM GIDA LTD.ŞTİ. 28.03.2016 08 

 

KARAR / TEKLİF: 

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, yukarıda ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 4. Fıkrasına göre ; “Ticaret Sicilindeki kaydı terkin 
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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 

Ünvanı  Tic.Sic.Terk Tarihi Meslek Grubu 

8527 SARPEDON TRAVEL TUR.İNŞ.LTD.ŞTİ. 11.03.2016 09. 

 

KARAR / TEKLİF: 

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, yukarıda ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

10 NOLU TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

TEKLİFİ 

 

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 meslek komitesi toplantısında 

görüşülmesini bilgilerinize arz ederim. 

  

Oda 

Sic.No 

Ünvanı Tic.Sic.Terk 

Tarihi 

Meslek 

Grubu 

8539 HAZAR İÇECEK TÜTÜN GIDA SAN.LTD.ŞTİ. 22.03.2016 10 

 
KARAR / TEKLİF: 

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, yukarıda ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

11 NOLU KUYUM, TEKSTİL VE AYAKKABI TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ 

GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

 

KARAR / TEKLİF: 

Meslek komitesi üyeleri tarafından grup üyelerine yönelik olarak 24 Nisan 2016 Pazar günü 

kahvaltı etkinliği gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Söz konusu kahvaltı etkinliğinin 

gerçekleştirilebilmesi için Oda bütçesinden ayrılan kişi başı 10.00 TL’nin yetersiz olduğu 

görüşülmüş ve komite etkinlikleri için ayrılacak bütçenin kişi başı 20.00 TLye yükseltilmesi 

hususundaki teklifin yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

DİP NOT: Yönetim Kurulunun 01.03.2016 tarih ve 146 sayılı toplantısında Odamız Yönetim 

Kurulunun 09.02.2016 tarih ve 145 sayılı toplantısında “Meslek komiteleri ile meslek grubu üyeleri 

arasında dayanışmanın arttırılması amacı ile yapılacak bir piknik organizasyonu ile ilgili 

görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz tarafından yönetim kurulu üyelerine bilgi 

verilmiştir. Odamız meslek komitelerinin kendi gruplarıyla birlikte etkinlik yapma taleplerinin 

olması nedeniyle her meslek grubunun etkinliğinin kendisinin gerçekleştirmesine ayrıca komitelerin 

etkinlikleri çerçevesince her gruba kişi başı 10 TL’lik bütçe ayrılarak, etkinliklerin 

gerçekleştirilerek ödemelerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBU MESLEK 

KOMİTESİ TEKLİFİ 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

 

KARAR / TEKLİF: 

Meslek grubu üyeleri içersinde bulunan paraşüt firma temsilcilerinin talebi olarak 32 TL olan giriş 

ücretinin 20 TL olması hususundaki teklifinin yönetim kuruluna iletilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

GÜNDEM: 

Gündeme 6 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan meslek grubu üyelerine yönelik aşağıdaki 

konularda eğitim verilmesi hususunun görüşülmesi, 

 Mağazacılık 

 Emlak Müşavirliği 

 

KARAR/TEKLİF: 
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13 Nolu Meslek Grubu üyelerine yönelik olarak Mağazacılık ve Emlak Müşavirliği konularında 

eğitim düzenlenmesi hususundaki teklifin yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

Gündeme 6 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan “Satışta 25. Saat Etkisi” başlıklı eğitimin 

meslek grubu üyelerine verilmesi hususunun görüşülmesi, 

 

KARAR / TEKLİF: 

Meslek grubu üyelerine yönelik olarak “Satışta 25. Saat Etkisi” eğitiminin verilmesi hususundaki 

teklifin yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

Gündeme 5 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan 24 Nisan 2016 tarihinde meslek grubu 

üyelerine yönelik olarak yapılacak olan kahvaltı etkinliğinin grup grup (nace kodlarına göre) 

yapılması ve kahvaltı bütçesi için ayrılan kişi başı 10.00 TL’lik bütçenin yeniden görüşülmesi, 

 

KARAR / TEKLİF: 

Meslek komitesi üyeleri tarafından grubu üyelerine yönelik olarak 24 Nisan 2016 Pazar günü 

kahvaltı etkinliği gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Söz konusu kahvaltı etkinliğinin grup grup 

(nace kodlarına göre) gerçekleştirilebilmesi için Oda bütçesinden ayrılan kişi başı 10.00 TL’nin 

yetersiz olduğu görüşülmüş ve komite etkinlikleri için ayrılacak bütçenin kişi başı 20.00 TL’ye 

çıkarılması hususundaki teklifin yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

DİP NOT: Yönetim Kurulunun 01.03.2016 tarih ve 146 sayılı toplantısında Odamız Yönetim 

Kurulunun 09.02.2016 tarih ve 145 sayılı toplantısında “Meslek komiteleri ile meslek grubu üyeleri 

arasında dayanışmanın arttırılması amacı ile yapılacak bir piknik organizasyonu ile ilgili 

görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz tarafından yönetim kurulu üyelerine bilgi 

verilmiştir. Odamız meslek komitelerinin kendi gruplarıyla birlikte etkinlik yapma taleplerinin 

olması nedeniyle her meslek grubunun etkinliğinin kendisinin gerçekleştirmesine ayrıca komitelerin 

etkinlikleri çerçevesince her gruba kişi başı 10 TL’lik bütçe ayrılarak, etkinliklerin 

gerçekleştirilerek ödemelerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


