HAZİRAN 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. 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,

Ticaret Sicil
6550
6322

Oda Sicil
6267
6049

Unvanı
Mehmet Zeki Duymaz
Adem Aydoğan

Vergi No
3210007582
1160216367

Durumu
Askıda
Askıda

Grubu
A-1
A-1

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 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, vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilen aşağıda belirtilen odamız
üyesinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Ticaret Sicil

Oda Sicil

Unvanı

Vergi No

Durumu

Grubu

6550
6267
Mehmet Zeki Duymaz 3210007582 Askıda
A-1
6322
6049
Adem Aydoğan
1160216367 Askıda
A-1
GÜNDEM:
Tapuda hazine adına kayıtlı olan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Mal Müdürlüğü’nün
03.05.2012 tarih ve 967-970-978-981 ve 1014 sayılı yazıları ile bildirilen taşınmazların yıllar itibariyle 1
m2.sinden alınabilecek ecri misil bedellerinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Tapuda hazine adına kayıtlı olan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların yıllar
itibariyle 1 m2.sinden alınabilecek ecri misil bedellerinin tespit edilmesi hususundaki Mal Müdürlüğü’nün
yazısı komite üyelerince değerlendirilmiştir. Listelerle istenilen ecrimisil bedellerinin sağlıklı bir şekilde
tespitinin taşınmaza ait detay bilgilerin (tam mevkii, ada, paftası, niteliği, m2si, kadastral çap, vb.) Odamıza
gönderilmesi halinde hatta mümkünse bahse konu olan yerlerin görülmesinin sağlanması halinde
2012 – Haziran Ayı Meslek Komitesi Kararları

Sayfa 1

yapılabileceğinin yazılı olarak ilgili kuruma bildirilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir
2 NOLU İNŞAAT VE İNŞAATLA İLGİLİ FAALİYETLER 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. 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

Ticaret Sicil Oda Sicil Unvan
Vergi No
Durumu Grubu
6151
6430
Ziya Burak Aydın
1150579360
Askıda
A-2
7489
7802
Zafer Toklu
8480052622
Faal
A-2
6413
6700
Tolga Tat
8300151609
Askıda
A-2
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 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 vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilen odamız
üyelerinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Ticaret Sicil
6151
7489
6413

Oda Sicil
6430
7802
6700

Unvan
Ziya Burak Aydın
Zafer Toklu
Tolga Tat

Vergi No
1150579360
8480052622
8300151609

Durumu
Askıda
Faal
Askıda

Grubu
A-2
A-2
A-2

3 NOLU OTOMOBİLLER VE HAFİF MOTORLU TAŞITLARIN SATIŞI, MOTORLU
TAŞITLARIN PARÇA VE AKSESUARLARI İLE AKARYAKIT SATIŞI GRUBU MESLEK
KOMİTESİ
GÜNDEM:
2012 – Haziran Ayı Meslek Komitesi Kararları

Sayfa 2

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,
Ticaret Sicil Oda Sicil Unvan
Vergi No
Durumu Grubu
5587
5346
HALİL ÇANKEL
2290031249
ASKIDA A-3
6247
5979
MUSTAFA BOZKURT
1850057693
ASKIDA A-3
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 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 vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilen odamız
üyelerinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Ticaret Sicil
5587
6247

Oda Sicil
5346
5979

Unvan
HALİL ÇANKEL
MUSTAFA BOZKURT

Vergi No
2290031249
1850057693

Durumu
ASKIDA
ASKIDA

Grubu
A-3
A-3

GÜNDEM:
Gündeme meslek komitesi üyelerinin imzası ile alınan meslek grubu üyeleri arasında dayanışmayı arttırmak
üzere etkinlik tertip edilmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek grubunda bulunan üyelerle birlikte 16 Haziran 2012 Cumartesi günü Marina Vista Hotel’de kahvaltı
organizasyonu yapılması hususunun Yönetim Kurulu’na sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
4 NOLU YAŞ SEBZE VE MEYVE İLE GIDA MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN TİCARETİ
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
2012 – Haziran Ayı Meslek Komitesi Kararları

Sayfa 3

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,
Ticaret Sicil Oda Sicil Unvanı
Vergi No
Durumu
Meslek Grubu
6433
6154
HÜSEYİN KIRBIYIK
5570203788 ASKIDA
A-4
4519
4351
OSMAN GEZER
3950035782 ASKIDA
A-4
3821
3753
EŞREF KOFTU
5740070255 ASKIDA
A-4
2092
2055
ÇETİN BAYRAM
1570034306 ASKIDA
A-4
4380
4233
NUSRETTİN SARIBOĞA
7470020135 ASKIDA
A-4
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 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 vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilen odamız
üyelerinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Ticaret Sicil
6433
4519
3821
2092

Oda Sicil
6154
4351
3753
2055

4380

4233

Unvanı
HÜSEYİN KIRBIYIK
OSMAN GEZER
EŞREF KOFTU
ÇETİN BAYRAM
NUSRETTİN
SARIBOĞA

Vergi No
5570203788
3950035782
5740070255
1570034306

Durumu
ASKIDA
ASKIDA
ASKIDA
ASKIDA

Meslek Grubu
A-4
A-4
A-4
A-4

7470020135

ASKIDA

A-4

5 NOLU BİLGİSAYAR TELEKOMÜNİKASYON VE EV EŞYALARI TOPTAN VE PERAKENDE
TİC. 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. 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.
2012 – Haziran Ayı Meslek Komitesi Kararları

Sayfa 4

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,
Ticaret Sicil Oda Sicil
Unvan
Vergi No
Durumu Grubu
6041
5778
AYŞE KOÇARSLAN
5730128832
ASKIDA A-5
3450
3396
NECLA BOĞA
1790006566
ASKIDA A-5
4842
4657
AYŞE KOÇASLAN
57301288320 ASKIDA A-5
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 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 vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilen odamız
üyesinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Ticaret Sicil
6041
3450
4842

Oda Sicil
5778
3396
4657

Unvan
AYŞE KOÇARSLAN
NECLA BOĞA
AYŞE KOÇASLAN

Vergi No
5730128832
1790006566
57301288320

Durumu
ASKIDA
ASKIDA
ASKIDA

Grubu
A-5
A-5
A-5

6 NOLU TARIM, HAYVANCILIK VE TARIM ALETLERİ İLE KİMYASAL MADDELERİN
TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Tapuda hazine adına kayıtlı olan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Mal Müdürlüğü’nün
03.05.2012 tarih ve 967-970-978-981 ve 1014 sayılı yazıları ile bildirilen taşınmazların yıllar itibariyle 1
m2.sinden alınabilecek ecri misil bedellerinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Tapuda hazine adına kayıtlı olan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların yıllar
itibariyle 1 m2.sinden alınabilecek ecri misil bedellerinin tespit edilmesi hususundaki Mal Müdürlüğü’nün
yazısı komite üyelerince değerlendirilmiştir. Listelerle istenilen ecrimisil bedellerinin sağlıklı bir şekilde
tespitinin, taşınmaza ait detay bilgilerin (tam mevkii, ada, paftası, niteliği, m2si, kadastral çap, vb.) Odamıza
gönderilmesi halinde hatta mümkünse bahse konu olan yerlerin görülmesinin sağlanması halinde
yapılabileceğinin, yazılı olarak ilgili kuruma bildirilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir
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
2012 – Haziran Ayı Meslek Komitesi Kararları

Sayfa 5

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

Ticaret Sicil
6444
3969

Oda Sicil
6164
3887

Unvanı
BORA PERÇİN
KAMİL KÜÇÜKEKİZ

Vergi No
7280222286
6040117517

Durumu Grubu
ASKIDA A-6
ASKIDA A-6

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 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 vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilen odamız
üyelerinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Ticaret Sicil
6444
3969

Oda Sicil
6164
3887

Unvanı
BORA PERÇİN
KAMİL KÜÇÜKEKİZ

Vergi No
7280222286
6040117517

Durumu Grubu
ASKIDA A-6
ASKIDA A-6

GÜNDEM:
Meslek komitesi üyelerinin imzaları ile gündeme alınan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende
Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesinin b bendinde Bitki koruma ürünleri bayi
veya toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranacak şartlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Ziraat mühendisi olmak,
30.05.2012 Tarih Ve 28308 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve
Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile
6.maddenin b bendinde yer alan “Ziraat mühendisi” olmak maddesi “Ziraat mühendisi veya eczacı olmak”
olarak değiştirilmiştir.
Bu kapsamda konuyla ilgili yapılabileceklerin görüşülmesi
KARAR/TEKLİF:
Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte 6.maddenin b bendinde yer alan Ziraat mühendisi olmak maddesi
“Ziraat mühendisi veya eczacı olmak” şeklinde değiştirilmiştir. Bu kapsamda konu hakkında odamız
2012 – Haziran Ayı Meslek Komitesi Kararları
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tarafından herhangi bir girişimde bulunulmak üzere konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
7 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ, HIRDAVAT VE YAPI MATERYALLERİ TOPTAN VE
PERAKENDE TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM
Mal müdürlüğünün 03.05.2012 tarih ve 967-970-978-981 ve 1014 sayılı yazılarında istenen tapuda hazine
adına kayıtlı devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların yıllar itibariyle 1 m2.sinden alınabilecek
ecrimisil bedellerinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi
KARAR/TEKLİF:
Tapuda hazine adına kayıtlı olan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Mal Müdürlüğü’nün
03.05.2012 tarih ve 967-970-978-981 ve 1014 sayılı yazıları ile bildirilen taşınmazların 1m2.sinden
alınabilecek ecri misil bedelleri ilişikte şekliyle belirlenmiş ve yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
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,
Ticaret Sicil
5542
3004

Oda Sicil
5301
2954

Unvanı
SEVSUN ACAR
ERDAL İNCE

Vergi No

Durumu

0040145517 ASKIDA
4760030689 ASKIDA

Meslek
Grubu
A-7
A-7

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 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 vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilen
odamız üyesinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Meslek
Grubu
5542
5301
SEVSUN ACAR
0040145517 ASKIDA
A-7
3004
2954
ERDAL İNCE
4760030689 ASKIDA
A-7
8 NOLU GIDA VE İÇECEK MADDELERİ PERAKENDE TİCARETİ 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. 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.
Ticaret Sicil

Oda Sicil

Unvanı

Vergi No

Durumu

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,
Ticaret Sicil
6020
3951
6777
5105
2355

Oda Sicil
5758
3872
6490
4893
2317

Unvanı
Erhan Karayel
Okan Mercan
Oktay Şekerci
Derya Gülmez
Talih Akgül

Vergi No
5230370875
6160112961
8010477020
4210261073
0240035809

Durumu
Askıda
Askıda
Faal
Askıda
Askıda

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

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 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 vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilen
odamız üyesinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Ticaret Sicil
6020
3951
6777
5105
2355

Oda Sicil
5758
3872
6490
4893
2317

Unvanı
Erhan Karayel
Okan Mercan
Oktay Şekerci
Derya Gülmez
Talih Akgül

Vergi No
5230370875
6160112961
8010477020
4210261073
0240035809

Durumu
Askıda
Askıda
Faal
Askıda
Askıda

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

GÜNDEM:
8 Nolu Meslek Komitesi’nin 03.10.2011 tarihinde gerçekleştirdiği Ekim ayı toplantısında Odamız üyesi
Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi Muğla Fethiye Şubesi’ne yanıltıcı
reklam uygulaması sebebiyle Odamızca kınama cezasıyla cezalandırıldığı hakkında komite üyelerine bilgi
verilmiştir. Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi Muğla Fethiye Şubesi’ne
verilen disiplin cezasının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmesi karar verilmiş Yönetim
Kurulu’nun 25.10.2011 tarih ve 150 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü’ne konuyla ilgili yazı yazılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda 14.11.2011 tarih ve 1977 sayılı
yazı ile ilgili Bakanlığa konu hakkında yazı odamızca gönderilmiştir. Bu çerçevede Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü’nden 15.05.2012 tarih ve 1044 sayılı cevabi yazısı hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden gelen 15.05.2012 tarih ve 1044 sayılı cevabi yazı hakkında
Komite Üyelerine bilgi verilmiştir. Bu kapsamda komite üyeleri Odamızın girişimlerine aylar sonra cevap
verilen konunun Bölgemiz Millletvekili Ali BOĞA’ya iletilmesine ve konunun Yönetim Kuruluna teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
07.05.2012 tarihli Meslek Komitesi toplantısında Varlık şirketlerinin fayda ve zararları ile ilçemizde bu
konuda çalışma yapan varlık şirketlerinin olup olmadığının araştırılmasının Yönetim Kurulu gündemine
sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmişti. Konu hakkındaki 15.05.2012 tarih ve 179 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Varlık şirketleri hakkında 15.05.2012 tarih ve 179 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilgili Odamız Hukuk
Müşavirliği tarafından ilgili meslek komitesine bilgi verilmiştir. Varlık şirketlerinin avantajları ve
dezavantajları, varlık şirketleri ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler hususlar ile ilgili Odamız üyelerine
web sitesi aracılığı ile bir bilgilendirme haberi hazırlanmasına ve üyelere e-posta atılmasına 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:
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
2012 – Haziran Ayı Meslek Komitesi Kararları
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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

Ticaret Sicil
2782

Oda Sicil Unvan
2734
MEMDUH KİLİTÇİ

Vergi No
5630004793

Durumu Grubu
ASKIDA A-9

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 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 vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilen odamız
üyelerinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Ticaret Sicil
2782

Oda Sicil
2734

Unvan
MEMDUH KİLİTÇİ

Vergi No
5630004793

Durumu Grubu
ASKIDA A-9

GÜNDEM:
9 Nolu Meslek Komitesi’nin Mayıs ayı olağan toplantısında, turizm sezonun gelmesi nedeniyle odamızca
turizm sezonu için yapılacak hazırlıklar değerlendirilmiş ve yeni cami civarındaki billboarda sezonla ilgili
bir afiş hazırlatılması hususunun Yönetim Kuruluna teklif edilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda
Yönetim Kurulu’nun 15.05.2012 tarih ve 179 sayılı kararı ile ilgili bilgi verilmesi,

KARAR/TEKLİF:
9 Nolu Meslek Komitesi’nin Mayıs ayı olağan toplantısında, turizm sezonun gelmesi nedeniyle odamızca
turizm sezonu için yapılacak hazırlıklar değerlendirilmiş ve yeni cami civarındaki billboarda sezonla ilgili
bir afiş hazırlatılması hususunun Yönetim Kuruluna teklif edilmesine karar verilmişti. Turizm sezonu
öncesinde Babadağı’nda bir piknik organizasyonu yapılmış olması ve ayrıca diğer meslek gruplarından da
buna benzer tekliflerin gelebilecek olması gerekçesiyle meslek komitesinin teklifinin reddedilmesi
hakkındaki Yönetim Kurulu’nun 15.05.2012 tarih ve 179 sayılı kararı hakkında, Oda Muamelat Memuru
Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Meslek grubundaki üyelerle dayanışmayı arttırmak üzere grup üyeleri ile birlikte kahvaltılı toplantı
yapılması hususu meslek komitesi üyelerinin imzaları ile gündeme alınmıştır.
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KARAR/TEKLİF:
Meslek grubundaki üyelerle birlikte 24 Haziran 2012 Pazar günü Limon Su’da kahvaltı organizasyonu
yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10 NOLU KUYUMCULUK, SAAT, OPTİK, VE HEDİYELİK EŞYA TOPTAN VE PERAKENDE
TİCARETİ 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. 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,
Ticaret Sicil
Oda Sicil
6311
6038
3834
3766
KARAR/TEKLİF:

Unvanı
Vergi No
Durumu Meslek Grubu
CENGİZ SEL 7590257032
ASKIDA A-10
MURAT KİLBAŞ 5620115833 ASKIDA A-10

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 vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilen odamız
üyelerinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Ticaret Sicil
6311
3834

Oda Sicil
6038
3766

Unvanı
Vergi No
CENGİZ SEL
7590257032
MURAT KİLBAŞ 5620115833

Durumu
ASKIDA
ASKIDA

Meslek Grubu
A-10
A-10

11 NOLU ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 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
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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,
Ticaret Sicil Oda Sicil Unvan
Vergi No
Durumu Grubu
3240
3188
Engin Bahçıvan
13110099302
Askıda
A-11
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 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 vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilen
odamız üyesinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Ticaret Sicil
3240

Oda Sicil Unvan
3188
Engin Bahçıvan

Vergi No
13110099302

Durumu Grubu
Askıda
A-11

GÜNDEM:
Ölüdeniz güzergâhına giden yolda Petek Sitesinden itibaren Ölüdenize kadar inşaatlara harç taşıyan beton
mikserlerinin yolun sağ tarafına harç ve çimento atıkları döktüğü hakkında 24.04.2012 tarih ve 878 sayılı
yazımıza cevaben Fethiye Belediyesi’nden gelen 18.05.2012 tarih ve 4810 sayılı yazı hakkında bilgi
verilmesi,
KARAR:
Ölüdeniz güzergâhına giden yolda Petek Sitesinden itibaren Ölüdeniz’e kadar inşaatlara harç taşıyan beton
mikserlerinin yolun sağ tarafına harç ve çimento atıkları döktüğü ile ilgili 24.04.2012 tarih ve 878 sayılı
Odamız yazısı Fethiye Belediyesi’ne gönderilmiştir. Belirtilen güzergah üzerinde temizlik işlemlerinin
yapıldığı hakkında Fethiye Belediyesi’nin 18.05.2012 tarihli yazısı hakkında mslek komitesi üyelerine bilgi
verilmiştir.
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12 NOLU OTEL MOTEL PANSİYON, KAMP YERİ İŞLETMESİ 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. 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

Ticaret Sicil Oda Sicil
Unvan
Vergi No
Durumu Grubu
6473
6191
Naime Nilüfer Özman
7650295233
Askıda
A-12
6787
6500
Hakan Gür
4390226994
Askıda
A-12
5146
4927
Recep Kocabıyık
5650221091
Askıda
A-12
1256
1239
Münüre Uysal
8990063282
Askıda
A-12
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 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 vergi dairesi kayıtlarının silindiği ve ticareti terk ettikleri tespit edilen odamız
üyesinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

Ticaret Sicil
6473
6787
5146
1256

Oda Sicil
6191
6500
4927
1239

Unvan
Naime Nilüfer Özman
Hakan Gür
Recep Kocabıyık
Münüre Uysal

Vergi No
7650295233
4390226994
5650221091
8990063282

Durumu
Askıda
Askıda
Askıda
Askıda

Grubu
A-12
A-12
A-12
A-12

GÜNDEM:
Tapuda hazine adına kayıtlı olan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Mal Müdürlüğü’nün
03.05.2012 tarih ve 967-970-978-981 ve 1014 sayılı yazıları ile bildirilen taşınmazların yıllar itibariyle 1
m2.sinden alınabilecek ecri misil bedellerinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Tapuda hazine adına kayıtlı olan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Mal Müdürlüğü’nün
03.05.2012 tarih ve 967-970-978-981 ve 1014 sayılı yazıları ile bildirilen taşınmazların 1m2.sinden
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alınabilecek ecri misil bedelleri ilişikte şekliyle belirlenmiş ve yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi tarafından yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Odamız AR-GE Memuru Yüksel Kart tarafından VOC-Test Merkezleri projesi hakkında komite üyelerine
bilgi vermiştir. VOC-Test Merkezleri ile iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve
öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi
güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.
Toplantıda ayrıca Haziran ayı içerisinde proje kapsamında Fethiye’de ATSO MESEM tarafından konuyla
ilgili meslek gruplarına yönelik değerlendirme, ölçme ve belgelendirme faaliyetlerinin anlatılacağı tanıtım
toplantısı yapılacağı hakkında bilgi verilmiştir.
13 NOLU YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ 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. 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,
Ticaret Sicil Oda Sicil Unvanı
Vergi No
Durumu Grubu
6306
6033
ERTUĞRUL CEYLAN
2070386852
ASKIDA A-13
6407
6130
CUMA ALİ ATEŞ
1000368199
ASKIDA A-13
5054
4847
BERNA KOÇ ETÇİOĞLU 3810118456
ASKIDA A-13
4951
4756
BETÜL TUNÇ
8660006260
ASKIDA A-13
5096
4884
AHMET YAPICI
9370503520
ASKIDA A-13
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 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
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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 edilen odamız üyesinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Ticaret
Sicil
6306
6407
5054
4951
5096

Oda Sicil
6033
6130
4847
4756
4884

Unvanı
ERTUĞRUL CEYLAN
CUMA ALİ ATEŞ
BERNA KOÇ ETÇİOĞLU
BETÜL TUNÇ
AHMET YAPICI

Vergi No
2070386852
1000368199
3810118456
8660006260
9370503520

Durumu
ASKIDA
ASKIDA
ASKIDA
ASKIDA
ASKIDA

Grubu
A-13
A-13
A-13
A-13
A-13

GÜNDEM:
Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi tarafından yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Odamız AR-GE Memuru Yüksel Kart tarafından VOC-Test Merkezleri projesi hakkında komite üyelerine
bilgi vermiştir. VOC-Test Merkezleri ile iş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve
öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi
güçlendirmek ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.
Toplantıda ayrıca Haziran ayı içerisinde proje kapsamında Fethiye’de ATSO MESEM tarafından konuyla
ilgili meslek gruplarına yönelik değerlendirme, ölçme ve belgelendirme faaliyetlerinin anlatılacağı tanıtım
toplantısı yapılacağı hakkında bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Gündeme meslek komitesi üyelerinin imzaları ile alınan Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve
Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Cafe ve Büfe
2012 yılı Azami Fiyat Tarifesinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Odamız üyesi cafe ve büfelerde kullanılmak üzere 2012 yılı Cafe ve Büfe 2012 yılı Azami Fiyat
tarifesinin ilişikteki şekliyle belirlenmiş ve yönetim kuruluna sevk edilmiştir.
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. Ticaret
sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre
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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,
Ticaret Sicil
4384

Oda Sicil
4237

Unvan
Harun Orhan

Vergi No
6460011552

Durumu Grubu
Askıda
A-14

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 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 edilen odamız üyesinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim
kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Ticaret Sicil Oda Sicil
Unvan
Vergi No
Durumu Grubu
4384
4237
Harun Orhan
6460011552
Askıda
A-14
15 NOLU GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Tapuda hazine adına kayıtlı olan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Mal Müdürlüğü’nün
03.05.2012 tarih ve 967-970-978-981 ve 1014 sayılı yazıları ile bildirilen taşınmazların yıllar itibariyle 1
m2.sinden alınabilecek ecri misil bedellerinin tespit edilmesi hususunun görüşülmesi
KARAR:
Tapuda hazine adına kayıtlı olan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların yıllar
itibariyle 1 m2.sinden alınabilecek ecri misil bedellerinin tespit edilmesi hususundaki Mal Müdürlüğü’nün
yazısı komite üyelerince değerlendirilmiştir. Listelerle istenilen ecrimisil bedellerinin sağlıklı bir şekilde
tespitinin taşınmaza ait detay bilgilerin (tam mevkii, ada, paftası, niteliği, m2si, kadastral çap, vb.) Odamıza
gönderilmesi halinde hatta mümkünse bahse konu olan yerlerin görülmesinin sağlanması halinde
yapılabileceğinin yazılı olarak ilgili kuruma bildirilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir
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
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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

Ticaret Sicil
6098

Oda Sicil
5834

Unvan
Vergi No
SEBAHATTİN TETİK 8410229022

Durumu Grubu
ASKIDA A-15

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 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 edilen odamız üyesinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim
kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Ticaret Sicil Oda Sicil
Unvan
Vergi No
Durumu Grubu
6098
5834
SEBAHATTİN TETİK
8410229022
ASKIDA A-15
16 NOLU KİRALAMA VE LEASİNG İLE SEYAHAT ACENTELERİ FAALİYETLERİ GRUBU
MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörün genel gidişatı üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Turizmle ilgilenen
herkesi yakından ilgilendiren sürdürülebilir turizm anlayışı ile ilgili bir sonraki toplantıda çalışma
başlatılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.
GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15.maddesi 4.fıkrası uyarınca 2567 Oda Sicil Numaralı Dardanos Turizm
Limited Şirketi’nin Ticaret sicil Memurluğunca kaydının re’sen silinmiş olması sebebiyle oda sicil kaydının
da silinmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15.maddesi 4.fıkrası uyarınca 2567 Oda Sicil Numaralı Dardanos Turizm
Limited Şirketi’nin Ticaret Sicil Memurluğunca kaydının re’sen silinen söz konusu şirketin oda kaydının
silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu gündemine sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
17 NOLU DESTEK HİZMETLERİ EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER İLE SPORTİF
FAALİYETLER GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
2012 – Haziran Ayı Meslek Komitesi Kararları
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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,

Ticaret Sicil
Oda Sicil Unvan
Vergi No
Durumu Grubu
6391
6118
MURAT ŞANVER
7990065292
ASKIDA A-17
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 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 edilen odamız üyesinin ilgili mevzuat gereğince oda kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Ticaret Sicil
6391

Oda Sicil Unvan
6118
MURAT ŞANVER

2012 – Haziran Ayı Meslek Komitesi Kararları

Vergi No
7990065292

Durumu Grubu
ASKIDA A-17
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