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MESLEK KOMİTELERİ 2015 AĞUSTOS AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 

 

1,3,5,8,11,12,13 NOLU MESLEK KOMİTELERİ 

 

GÜNDEM: 

Meslek komitesi üyelerinden komite üyeleri arasında dayanışmayı arttırmak üzere yapılması 

planlanan etkinlikle ilgili aşağıdaki önerilerin görüşülmesi, 

 Piknik 

 Eşsiz babadağ’da piknik, paraşütle atlama, 

 Eşli Babadağ’da piknik, paraşütle atlama, 

 Eşsiz teknede akşam yemeği, 

 Tekne turu 

 Cip safari 

 yayla turu  

KARAR / TEKLİF: 

Komitelerin etkinliklerle ilgili alınmış olup söz konusu tekliflerin yönetim kuruluna sevk 

edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelaty Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtları silinmesi 

hususunu düzenleyen 15.maddesi 3. Ve 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 sicili terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususu  

Oda Sicili: 9025 

Ticaret Sicili: 9447 

Ticaret Unvanı: Kalıcı Yapı İnş. Taah. Tur. San. Ve Tic. Ltd.Şti. 

Ticaret Sicili Terk Tarihi: 14.07.2015 

Meslek Grubu: 03-03.İnşaat Taahhüt Grubu 

 

KARAR/TEKLİF: 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelaty Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtları silinmesi 

hususunu düzenleyen 15.maddesi 3. Ve 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 unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicili terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının silinmesi hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

10 NOLU TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerin yapıldığı hususu 

görüşülmüştür. Bu kapsamda toptan ve perakende sektöründe faaliyet gösteren odamız üyelerine 

işyerlerinde son kullanma tarihleri geçmiş ürün bulundurmamaları konusunda uyarı sms’i atılması 

hususu  

 

KARAR /TEKLİF: 

Odamız üyesi toptan ve perakende sektöründe faaliyet gösteren odamız üyelerine işyerlerinde son 

kullanma tarihleri geçmiş ürün bulundurmamaları konusunda uyarı sms’i atılması hususunun 

yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

12 NOLU AKARYAKIT, OTOMOTİV VE ULAŞTIRMA GRUBU MESLEK 

KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtları silinmesi 

hususunu düzenleyen 15.maddesi 3. Ve 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 sicili terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususu  

Oda Sicili: 6525 

Ticaret Sicili:6818 

Ticaret Unvanı: Qualty Time Travel yatçılık San. Ve Tic. Ltd.Şti. 

Ticaret Sicili Terk Tarihi: 20.07.2015 

Meslek Grubu: 12-12. Akaryakıt, Otomotiv ve Ulaştırma Grubu 

 

KARAR/TEKLİF:  

 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtları silinmesi 

hususunu düzenleyen 15.maddesi 3. Ve 4.  Fıkrasına göre; “Ticaret Sicilindeki kaydı terkin edilmiş 
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olup da odadan kaydını sildirmeyenlerin oda kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak 

suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir.” hükmü amirdir. 

 

Bu kapsamda, yukarıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicili terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının silinmesi hususunu yönetim kuruluna teklif edilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBUMESLEK 

KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtları silinmesi 

hususunu düzenleyen 15.maddesi 3. Ve 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 sicili terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususu  

Oda Sicili:1102 

Ticaret Sicili:1118 

Ticaret Unvanı: Tasfiye Halinde "Fetur S.S. Fethiye Turizm Geliştirme Kooperatifi 

Ticaret Sicili Terk Tarihi: 23.07.2015 

Meslek Grubu: 13 - 13. Emlak, Eğitim, Sağlık Ve Sportif Faaliyetler Grubu 

 

KARAR/TEKLİF: 

 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtları silinmesi 

hususunu düzenleyen 15.maddesi 3. Ve 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 unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicili terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının silinmesine hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 


