
                               ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 
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04/08/2017 TARİHLİ VE  214  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 
 

 

KARAR NO: 1   5174 sayılı Türkiye odalar ve Borsalar  Birliği ile  odalar ve Borsalar kanunu 

gereğince,  Oda Borsa organ seçimleri  ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanır.  Organ 

seçimleri ile ilgili işlemlerin başlatılıp,  Odamız organ seçimlerinin (Meslek  Komitesi asıl ve 

yedek üye, Meclis asıl ve yedek üye)  07 Ekim 2017 Cumartesi tarihinde yapılmasına ve ilçe 

seçim kuruluna başvuru yapılmasına oy birliği ile karar  verilmiştir. 

 

KARAR NO:2  001545  sicilinde kayıtlı Üç Sar Enerji Geri dönüşüm A.Ş. aidat borcunu 

ödediğinden askıdan indirilmesine oy birliği ile karar  verilmiştir. 

 

KARAR NO:3    Odamız bünyesinde  yürütülmüş ve yürütülmekte olan lobi faaliyetlerinin 

kurumsal web sayfamız üzerinden yayınlanmasına oy birliği ile karar  verilmiştir. 

 

KARAR NO:4 Odamızın gerçekleştirdiği faaliyet ve projelerin  castle computer – Selçuk Kasap 

tarafından broşür haline basımının yapılıp, üyelerimize dağıtılmasına oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

KARAR NO:5  İnsan  kaynakları politikaları olarak; Personelimizin; hak ve sorumluluklarını 

gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmek, 

Odamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam 

ederek, çalışanlarımızın Hizmet İçi Eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel 

anlamda sürekli gelişimini sağlamak, 

Oda personelinin çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlamak 

Oda personellerinin  morallerini  yüksek tutmak ve  motivasyonları  için çeşitli etkinlikler 

yapılmasını sağlamak.  Olarak  kabul edilip web sayfamızda yayınlanmasına oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

  

KARAR NO:6   Temizlik hizmet bedeli  olarak  Silpak Genel Temizlik Ltd.Şti.  hesabına 2.664,60 

TL (tevkifat 7/10)  Bina temizlik giderlerinden  ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

KARAR NO:7   Uygulamalı girişimci  eğitimi İŞKUR  bünyesinde odamız  organizasyonluğunda 

yapılmasına oy birliği ile karar  verilmiştir. 

 

 

   
  



KARAR NO:8  Baskı Dizgi ve matbuat giderlerinden billboard afiş bedeli olarak yeni Çayeli 

gazetesi matbaası hesabına  920.40 TL,  Müteferrik giderlerden  çiçek bedeli olarak Kamelya 

botanık  hesabına 590,- TL,  Yurt iç, seyahat giderlerinden Ankara bir gece konaklama bedeli 

olarak Ankara plaza hotel hesabına  170,-TL,  Misafir temsil ve ağırlama giderlerinden  

Çavuşoğlu otel –Ertuğrul Altındağ  konaklama bedeli olarak 120,-TL  ödenmesine oy birliği ile 

karar verilmiştir.  

 

KARAR NO:9  Toplantı  temsil ve ikram giderlerinden  simit  bedeli olarak  5,- TL ve  kahvaltılık 

bedeli olarak   Kurular markete   11.31 TL,   Taşıma  ve kargo  giderlerinden  4 adet  kargo 

bedeli olarak 15.47 TL  ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

11/08/2017 TARİHLİ VE  215  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 
 
KARAR NO: 1   Odamıza  kayıt  için müracaat eden MERT PEYZAJ MİMARLIK VE ÇİÇEKÇİLİK-ÜMMİGÜLSÜM 

MERT   Tespit raporu incelendiğinde  ESKİPAZAR MH. 9 MART CD. NO:51/A ÇAYELİ / RİZE adresinde  müsait 

işyerine sahip olduğu  5. Derecede  5. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:2  001648  sicilinde kayıtlı TASFİYE HALİNDE S.S.76 NOLU MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ 

tasfiye ye girdiğinden dolayı durumunun tasfiye edilmesine oy birliği ile karar  verilmiştir. 

 

KARAR NO:3   01/01/2017 -31/07/2017 tarihli mizanın kabul edilip meclisin onayına sunulmasına 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

  

KARAR NO:4 Bilgi güvenliği politikası olarak, politikanın genel kuralları, e-posta işlemler 

kuralları, şifre politika kuraları, ağ ve internet kullanım kuralları ve internet site politikası 

kurallarının oluşturulup  web sayfasından yayımlanmasına oy birliği ile karar  verilmiştir. 

100 - KASA HESABI   -  854.94  

102 - BANKALAR 396,176.79  

109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC. 10,560.97  

153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES. 1,441.50  

242  - İŞTİRAKLER 0.10  

255-  DEMİRBAŞLAR 195,090.57  

336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  170 

360  - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  1,063.18 

361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.  3,345.93 

369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI  5,212.40 

500 - İHTİYATLAR HESABI  554,239.92 

548 - TEDAVİ FONU  7,347.46 

600- OLAĞAN GELİRLER HESABI  198,146.80 

642- FAİZ GELİRLERİ HESABI  15,540.30 

792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI 72,217.44  

793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI 72,268.36  

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES. 35,493.60  

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES. 536.72  



KARAR NO: 5  Hizmet binamızda bulunan  Alarm, ses, telefon santrali ve  kamera  sistemlerinin 

bakım sözleşmelerinin ve gizlilik sözleşmesinin  Avcı sistemleri – Namık Avcı  ile yapılmasına 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 6 Hizmet binamızda bulunan 3 adet mas üstü, 1 adet diz üstü, 2 adet projeksiyon 

cihazı, wi-Fi dağıtıcı, saklama kabı ve Web sayfamızın güncelleme ile ilgili bakım sözleşmesi ve 

gizlilik sözleşmesinin  castle  computer – Selçuk kasap ile yapılmasına oy birliği ile karar  

verilmiştir. 

 

KARAR NO: 7  Üyelerimizle  ilişki  politikamızın ;  

• Üyelerimizle ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket etmek,  

Üyelerimize ait bilgileri, ticari sırları korumak, 

•  Üyelerimizin her türlü soruları, talepleri ve şikâyetleri için telefon, mail, internet ve diğer 

iletişim araçlarıyla bize ulaşmalarını sağlamak, 

•  Tüm soruları, talepleri ve şikâyetleri önyargısız ve adil bir şekilde değerlendirmek, 

• Teknolojik gelişmeleri yakinen takip ederek üyelerimize sunduğumuz hizmette iyileştirmeler 

yapmak, 

• Daima hizmetin en iyisini hak eden üyelerimize, Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon 

Kuralları ile 5174 sayılı Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde, uygulanabilir çözümler 

sunarak ihtiyaçlarını karşılamaya ve haklarını korumaya özen göstermek,  olarak  

belirlenmesine web sayfamızda yayımlanmasına oy birliği ile karar  verilmiştir. 

 

KARAR NO: 8   Odamız  bünyesinde  ve TOBB iş birliği ile gerçekleştirilen  faaliyetlerin  Broşür 

haline getirilip  web  sayfamızda  yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

KARAR NO: 9 Haberleşme ve basın yayın politikasının  ve üye iletişim planının oluşturulup   

web sayfasından yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:10   1.melske grubu ve 2. Meslek grubu üyeleri ile irtibata geçecek personel M.Akif 

Ünal, 3.meslek grubu ve 4. Meslek grubu üyeleri ile irtibata geçecek personel A. Kemal Okumuş 

ve 5.meslek ve 6.meslke grubu üyeleri ile irtibata geçecek personelin Osman Doğru olmasına oy 

birliği ile karar verilmiştir.  

KARAR NO:11  üye bilgi güncellemelerini  yapacak olan personel Emine Esmen  olarak 

belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

KARAR NO:12  Personel etkinleri için gerçekleştirilen toplu yemek etkinliği için Toplantı 

temsil ve ikram giderlerinden  personel  yemek  bedeli olarak  kocaman büfeye 114,- TL,  Su  

giderlerinden  18.96 TL Kira  gideri olarak  Belediye başkalığına  550,-TL,  Telefon 

giderlerinden  net  bedeli olarak  88.55 TL  ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

18/08/2017 TARİHLİ VE  216  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 
 



 

ÇAYELİ  TİCARET  VE SANAYİ ODASI 

GÜNGÖR SARI 

              YÖN.KUR.BŞK. 

 

 

KARAR NO: 1   001737 sicilinde kayıtlı  ÇAYELİ MADENCİLİK TAŞOCAĞI İŞLETMESİ-MEHMET SARI borcunu ödediğinden 

durumunun faal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:2  Namık  Avcı – Avcı sistemleri  ve Selçuk Kasap-Castle computer ile yapılacak olan bakım 

sözleşmeleri ve gizlilik sözleşmeleri yapmak üzere  genel sekreter Osman Doğru yetkili kılınmasına oy 

birliği ile karar verilmiştir.  

 

KARAR NO:3 500 adet  16 sayfa A5 El broşürü  baskı, tasarı ve mizanpaj uygulama bedeli olarak Selçuk 

Kasap – castle computer  hesabına 1,500 TL ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

KARAR NO:4 1 adet branda afiş bedeli olarak  Rize can reklam Ltd. Şti. hesabına 330,-TL ödemesine oy 

birliği ile karar verilmiştir.  

 

KARAR NO:5      Toplantı temsil ve ikram giderlerinden  kahve bedeli  olarak  kurular markete  8.50,- 
TL,  Telefon giderlerinden  net  bedeli olarak  88.55 TL ,  El broşürü dağıtım bedeli olarak  Muhammet 
Güçlü’ye    55,-TL,   Elektrik giderlerinden  278.50 TLödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

 

25/08/2017 TARİHLİ VE  217  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 
 

KARAR NO: 1   001631 sicilinde kayıtlı BERK İLETİŞİM VE FATURA TAHSİLAT HİZMETLERİ TURİZM İNSAAT GIDA SANAYİ 

PAZARLAMA TİCARET LTD.STİ.  borcunu ödediğinden durumunun faal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:2  001572 sicilinde kayıtlı DOĞAL ET VE SÜT ÜRÜNLERİ - YUSUF ÇETİN   borcunu ödediğinden durumunun faal 

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:3    Baskı dizgi ve matbuat  giderlerinden  tablo-üyelik belgeleri ve tebrik kartları bedelleri olarak  

Sedef Fotoğrafçılık Ltd.Şti.  hesabına 733,- TL ödenmesine oy birliği ile karar  verilmiştir. 

 

KARAR NO: 4  Organ seçimleri ile ilgili olarak üye bilgilendirme ilan ücreti olarak Yeni Çayeli gazetesi hesabına 

354,- TL ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:5      Müteferrik giderlerinden  masa örtüleri temizleme bedeli  olarak  Gül kuru 

temizlemeye  70,- TL,   ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

  

  

  


