
                               ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 

01-31   AĞUSTOS    2015  TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN 
AYLIK FAALİYET RAPORUDUR 

 

                                                            

 
         06/08/2015 TARİHLİ VE  114  NOLU    YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

KARAR NO:1     Odamıza  kayıt  için müracaat eden  Miktat Yazıcı- Sarıyer Börek tespit raporu 
incelendiğinde  Yenipazar mh.  Hükümet meydanı No:1/A Çayeli adresinde  müsait işyerine 
sahip olduğu ve    5. Derecede ve   4. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:2     odamızın 001707 sicilinde kayıtlı olan Sedat Sözer  ticareti terk ettiğinden 
dolayı oda kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:3   Çayeli kaymakamlığının 21/0772015 tarihli ve 431 sayılı yazısında ilçemiz  
Eskipazar mh. Belediye garajı ve Köy hizmetleri şantiyesi civarlarında  ot deposu, mermer 
atölyesi ve deri deposu gibi taşınmazların m2 cinsinden 2015 yılı yıllık kira (ecrimisil) bedelleri 
sorulmaktadır, yönetim kurulumuzun  araştırması  sonucunda ilgili yerlerde bulunan  
taşınmazların 2015 yılı yıllık  kira geliri (ecrimisil)   olarak m2 birim fiyatının 120.00 TL (10 TL 
x 12 ay) olduğuna  oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR No:4 Çayeli kaymakamlığının 21/07/2015 tarih ve 427 sayılı yazısında İlçemiz 
Hizmetiçi Enstitüsü karşısında bulunan çiçek yetiştirme yeri ve bitişik taşınmazların m2 
cinsinden 2015 yılı yıllık kira (ecrimisil) bedelleri sorulmaktadır. Yönetim kurulumuzun  
araştırması sonucunda ilgili yerlerde bulunan taşınmazların 2015 yılı yılık kira geliri(ecrimisil) 
olarak m2 birim fiyatının 72.00 TL (6 TL x 12 ay) olduğuna oy birliği ile kara verilmiştir.   

KARAR No:5 Çayeli kaymakamlığının 27/07/2015 tarih ve 439 sayılı yazısında İlçemiz 
Yenipazar mah. Anadolu lisesi bitişiğindeki Minibüs kooperatifi Başkanlığına ait taşınmazın  m2 
cinsinden 2015 yılı yıllık kira (ecrimisil) bedeli sorulmaktadır. Yönetim kurulumuzun  
araştırması sonucunda ilgili yerde bulunan taşınmazların 2015 yılı yılık kira geliri(ecrimisil) 
olarak m2 birim fiyatının 72.00 TL (6 TL x 12 ay) olduğuna oy birliği ile kara verilmiştir.   

KARAR NO:6 Çayeli kaymakamlığının 20/07/2015 tarih ve 406 sayılı yazısına istinaden,  
İlçemiz Limanköy mah. Hazineye ait 1025 ada,2 parsel ve 4,917.00 m2 taşınmazın  yönetim 
kurulumuzun  araştırması sonucunda ilgili yerin  günün gün’ün  alım satım rayiçlerine göre m2 
birim fiyatının 180.00 TL olduğuna oy birliği ile kara verilmiştir.   

KARAR NO:7 Çayeli kaymakamlığının 21/07/2015 tarih ve 420/424 sayılı yazılarına istinaden,  
İlçemizin çıkışında bulunan tünelin altındaki plajın bulunduğu yerin veya bitişik  taşınmazın, 
aynı şekilde ilçemiz limanköy sınırları içerisinde opet Petrolun karşısında ki Belediye halk plajı, 
Ünye çimentonun arkasındaki Saklı Bahçe plajı ve hamuda camiinin karşısındaki plajın veya 
bitişik taşınmazın  yönetim kurulumuzun  araştırması sonucunda 2015 yılı yıllık kira geliri 
(ecrimisil) olarak  m2 birim fiyatının 10.00 TL olduğuna oy birliği ile kara verilmiştir.  

KARAR NO:8 Çayeli Kaymakamlığının 20.07.2015 tarih ve 412/415/418 sayılı yazılarına 
istinaden, İlçemiz Büyükcaferpaşa mahallesi, Limanköy mahallesi ve Yenipazar mahallesi  
balıkçı barınağı içerisinde bulunan çekek yerlerini kullanan kişilerden alınacak 2014 ve 2015 
yıllarına ait kullanım bedeli (ecrimisil) olarak  aylık  30.00 TL  olduğuna  oy  birliği ile karar 
verilmiştir. 

 



KARAR NO:9 Çayeli kaymakamlığının  09.07.2015 tarih ve 390 sayılı yazısına istinaden, İlçemiz 
Çataldere ve Çeşmeli köylerinde hazineye ait taşınmazların günün rayici alım satım m2 birim  
fiyatının  3.00 TL  olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

KARAR NO:9    Tedavi fonundan Mevlüde Doğru tedavi gideri olarak 38.00 TL ,  Kargo 
giderlerinden   5 adet kargo 15.00 TL  ödenmesine oy birliği ile kara verilmiştir. 

 

KARAR NO:10    01.01.2015  -  31.07.2015  tarihleri  arası  mizanın  kabul edilerek meclisin onayına  

sunulmasına  oy  birliği  ile  karar  verilmiştir. 
 

 

 
13/08/2015 TARİHLİ VE  115  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 

 

KARAR NO:1     Odamıza  kayıt  için müracaat eden  Ethem Yıldız- Çayeli Çay Reyonu’nun  tespit raporu 

incelendiğinde  Yenipazar mh.  Hopa cad. No: 180 B  Çayeli adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    

5. Derecede ve   2. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:2  Odamızın Halk bank vadeli hesabına aynı bankadaki vadesiz hesabından  55,000.00 TL 

aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:3    Telefon Giderlerinden super online ödemesi  iki fatura bedeli  69.90 TL ve 70.40 TL ,  

Kargo giderlerinden   5 adet kargo 15.25 TL  ödenmesine oy birliği ile kara verilmiştir. 

 
20/08/2015 TARİHLİ VE  116  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 

 

KARAR NO:1     Odamıza  kayıt  için müracaat eden  BİM A.Ş. ERTUĞRULGAZİ ÇAYELİ ŞUBESİ tespit 

raporu incelendiğinde  Yenipazar mh.  Eczaci Naci Bilgin Sk.No2-3  Çayeli adresinde  müsait işyerine 

sahip olduğu ve    1. Derecede ve   2. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:2    Müteferrik giderlerden Kurular marketten temizlik malzeme bedeli  18.85 TL,  Kargo 

giderlerinden   2 adet kargo 5.00 TL, Misafir Temsil ve Ağırlama giderlerinden içecek bedeli olarak  Rize 

100 - KASA HESABI   -  707.93  

102 - BANKALAR 425,274.18  

109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC. 9,336.00  

153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES. 306.00  

242  - İŞTİRAKLER 0.10  

255-  DEMİRBAŞLAR 17,755.12  

336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR  2,640.00 

360  - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER  541.29 

361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.  1,947.72 

500 - İHTİYATLAR HESABI  380,897.49 

548 - TEDAVİ FONU  7,570.13 

600- OLAĞAN GELİRLER HESABI  133,201.50 

642- FAİZ GELİRLERİ HESABI  19,117.18 

792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI 50,590.40  

793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI 20,948.70  

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES. 19,849.98  

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES. 381.90 

 

 

 

 

 



can reklam ltd.şti.. 50.00 TL,   Ankara gidiş – dönüş uçak bileti bedeli olarak  Feza org. Ltd.şti. ye 526.97 

TL   ödenmesine oy birliği ile kara verilmiştir. 

 
27/08/2015 TARİHLİ VE  117  NOLU   YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 
 

ARAR NO:1     Odamıza  kayıt  için müracaat eden  CMR GRUP İNŞ.LTD.ŞTİ. tespit raporu 
incelendiğinde  Yalı mah.Murat Apt.29/6  Çayeli adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve   3. 
Derecede ve   5. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:2   odamızın 001597  sicilinde kayıtlı olan  Halil İbrahim Koç ve ortaklığının  verdiği 
dilekçeye ve ekine istinaden  oda kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:3   odamızın 001727  sicilinde kayıtlı olan  Burak Karapıçak’ın   verdiği dilekçeye ve ekine 

istinaden  oda kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:4  odamızın 001449 sicilinde  kayıtlı Çelik Mercedes tic. Servisi ltd.şti. eski borcunu 

ödemesiyle durumunun askıdan indirilip tasfiye şekline dönüştürülmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

KARAR NO:5  odamızın 001302 sicilinde  kayıtlı Sarsan Güvenlik Hiz.Ltd.Şti. eski borcunu ödemesiyle 

durumunun askıdan indirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:6  Çayeli kaymakamlığı 19.08.2015 tarih ve 488 tarihli yazısına istinaden, yapılan araştırma  

sonucunda, ilçemiz Uzundere köyünde cinsi tarla,  137 ada, dere civarında bulunan 53040100111-12-

13-14 numaralı taşınmazların günün  rayici m2  kira  bedelinin 2.70 TL olacağına oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

KARAR NO:7 Çayeli Yurtkur Müdürlüğünün  26.08.2015 tarihli ve 381 sayılı yazısına istinaden, yazıda 

belirtilen  yiyecek bedellerinin Genel Sekreter tarafından piyasa araştırması yapılarak ilgili kuruma 

bildirmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:8  Odalar Birliğinin 19.08.2015 tarihli ve 15637 sayılı yazısında belirtilen odamızın Türk 

Alman TSO üyeliğinin devam ettirilmemesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

ÇAYELİ  TİCARET  VE SANAYİ ODASI 
GÜNGÖR SARI 

YÖN.KUR.BŞK. 

 

 

KARAR NO:9    Kargo giderlerinden   3 adet kargo 7.38 TL, Elektrik giderlerinden 65.75 TL   ödenmesine 

oy birliği ile kara verilmiştir. 
 

 

 


