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06/10/2017 TARİHLİ VE  222  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 

 

KARAR NO: 1   01/01/2017 -30/09/2017 tarihli mizanın kabul edilip meclisin onayına sunulmasına karar 

verilmiştir. 
100 - KASA HESABI   -  242.87  

102 - BANKALAR 412,926.64  

109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC. 4,611.06  

153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES. 1,441.50  

242  - İŞTİRAKLER 0.10  

255-  DEMİRBAŞLAR 195,090.57  

336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  35,000.00 

360  - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  2,829.23 

361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.  3,346.71 

369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI  1,063.50 

500 - İHTİYATLAR HESABI  554,239.92 

548 - TEDAVİ FONU  7,648.28 

600- OLAĞAN GELİRLER HESABI  229,038.00 

642- FAİZ GELİRLERİ HESABI  22,179.96 

792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI 95,319.66  

793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI 86,753.29  

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES. 57,854.49  

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES. 680.42  

 
KARAR NO:2    Odamızın  dört yıllık stratejik planını belirlemek için  yönetim ve çalışandan oluşan stratejik plan 
ekibi tarafından hazırlanıp  yönetim kurulumuz   tarafından   uygun  görülen  odamızın güçlü ve zayıf yönleri, 
fırsat ve tehditleri ,  Odamızın 2017 yılı sonu itibarı ile 2018-2019-2020 yıllarını  kapsayan  iş planı, bunun 
yanında sowt analizi ve vizyonumuz ile  iş planı  hedefleri ile  ilişkileri ve   en son oluşturulan   2017 yılının son 
çeyreğini 2018-2019 ve 2020  yıllarını  kapsayan Odamızın  Stratejik Planın  onaylanıp yayınlanmasına  karar 
verilmiştir. 
KARAR NO:3  odamızın 2016  yılı  faaliyet  raporunun  onaylanıp yayınlanmasına   karar verilmiştir. 
KARAR NO:4  Odalar Birliğinin  25.09.2017  tarihli  ve 14668  sayılı  yazısına  istinaden,   Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, Rekabet  kurumu ve TOBB  arasında imzalanan  4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkında 

Kanun’un 39’ncu maddesinin © bendi  kapsamında; yeni kurulacak olan  Anonim ve Limited şirket 

statüsündeki tüm ortaklıkların  sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan  kısmın  on binde dördü 

nispetinde  yapılacak  ödemelerin Odamız tarafından tahsiline ilişkin protokol hükümlerine  uygun  olarak  

tesis edileceğine  karar  verilmiştir. 
KARAR NO:5 12-13 Ekim tarihlerinde Odalar Birliğinde gerçekleştirilecek olan  Akreditasyon  süreç yönetimi  
iyileştirme eğitimine Genel Sekreterin katılmasına  karar verilmiştir. 
KARAR NO:6  Meslek komiteleri müşterek toplantısı  10.10.2017 Salı günü saat 10:00 da odamızda yapılmasına  
karar verilmiştir. 
KARAR NO:7 İŞKUR destekli olarak düzenlenen  Girişimci Kursu’nun  4-7 Aralık 2017 tarihleri arasında 
Odamızda gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  
KARAR NO:8  Üyelerimiz ve çalışanlarına  yönelik olarak Halk eğitim ve Odamız ortaklaşa olarak Arapça kursu 
düzenlenmesine karar verilmiştir. 
KARAR NO: 9 Oda üyelerimize yönelik olarak web sayfamızda üyelik rehberi oluşturulma  çalışmalarının  
başlatılmasına ,  çalışmaların web sayfasından sorumlu Selçuk kasap ile yürütülmesine  karar verilmiştir. 
KARAR NO:10 Çayeli Belediyesinin 02.10.2017 ve 2052 sayılı yazısına istinaden, yönetim kurlunun yapmış 
olduğu piyasa araştırması neticesinde   2016 model 4x2 çift kabin pikabın aracın  aylık kiralama bedelinin  KDV 
hariç 3.000,-TL  olabileceğine karar  verilmiştir. 
KARAR NO:11 Bina temizlik hizmet giderlerinden  birim hizmet sözleşme bedeli olarak  Silpak temizlik 
Hiz.Ltd.Şti.  2,664.60 TL ödenmesine  karar  verilmiştir. 
KARAR NO: 12 Ekim ayı kira bedeli olarak Çayeli Belediye hesabına 550,-TL ödenmesine karar verilmiştir. 
KARAR NO:13    Müteferrik giderlerden  kurular markete 8.50 TL, Toplantı temsil ve ikram giderlerinden pasta 

bedeli olarak Bereket pastanesine 75,-TL,     ödenmesine  karar  verilmiştir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



13/10/2017 TARİHLİ VE  223  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 

 
 
KARAR NO: 1    Odamızda 30 yıllık üyeliğini doldurmuş üyelerimize plaket verilmesine karar 
verilmiştir. 
 
KARAR NO:2  İhtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımlarını dağıtan üyelerimize TOBB tarafından 
gönderilen 35 bin TL’nin bölünerek ödenmesine  ayrıca ;  22.09.2017 tarih ve 220/3 sayılı yönetim 
kurulu kararı uyarınca,  ilçemizdeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı dağıtım işini 
yapan  üyelerimiz   Melek Taş- Seda giyim’ e 1.170,-TL,  Muhammet Sarı- Genç Giyim’ e 1.165,-TL  ve 
Muhammet emin Okumuş- galeri okumuş’ a 1.165,-TL bağış ve yardım kaleminden ödenmesine karar  
verilmiştir. 
 
KARAR NO: 3  Çayeli Belediyesinin 27/09/2017 tarih ve 2012 sayılı yazısına istinaden,  yönetim 
kurulunun yaptığı araştırmalar neticesinde ,  Sabuncular mah. 10 pafta, 1400  ada ve 212  nolu parselde 
kayıtlı  434.44  m2  taşınmazın  satışına ilişkin  m2  birim fiyat değerinin  450,- TL   olabileceğine  karar 
verilmiştir. 
 
KARAR NO:4  Çayeli Belediyesinin 27/09/2017  tarih ve 2013 sayılı yazısına istinaden,  yönetim 
kurulunun  yaptığı  araştırmalar sonucunda,   Eskipazar  mah. 106 ada ve 21 nolu parselde  kayıtlı 47.98 
m2  taşınmazın  satışına ilişkin  m2  birim fiyat  değerinin  54,-TL  olabileceğine  karar  verilmiştir. 
 
KARAR NO:5 Çayeli Belediyesinin 02/10/2017 tarih ve 2058 sayılı yazısına istinaden,  yönetim  
kurulunun yapmış  olduğu araştırmalar  sonucunda,  Eskipazar mahallesi  100 ada  ve  29  parselde  
kayıtlı 6.90 m2  taşınmazın  satışına  ilişkin m2  birim değerinin 107,-TL olabileceğine  karar  verilmiştir. 
 
KARAR NO:6 Çayeli Belediyesinin 02/10/2017 tarih ve 2057 sayılı yazısına istinaden,  yönetim  
kurulunun yapmış  olduğu araştırmalar  sonucunda,  Eskipazar mahallesi  100 ada  ve  30  parselde  
kayıtlı 5.64 m2  taşınmazın  satışına  ilişkin m2  birim değerinin  107,-TL  olabileceğine  karar  
verilmiştir. 
 
KARAR NO:7 Çayeli Kaymakamlığının  08/09/2017  tarih ve 783  sayılı  yazısına  istinaden,  yönetim  
kurulun yapmış  olduğu  inceleme  sonucunda,  Karaağaç  köyü mülkiyeti hazineye ait üzerinde sağlık 
ocağı bulunan  211 ada ve  2  nolu parselde  kayıtlı  524.37 m2 taşınmazın  kiralama neticesinde  yıllık  
kira  bedelinin 1.200, TL olabileceğine karar  verilmiştir.   
KARAR NO:8 Çayeli Kaymakamlığının  21/09/2017  tarih ve 844  sayılı  yazısına  istinaden,  yönetim  
kurulun yapmış  olduğu  inceleme  sonucunda,  Çataldere  köyü mülkiyeti hazineye ait  188 ada ve  1 
nolu   parselde  kayıtlı  986,69 m2 taşınmazın  kiralama neticesinde  yıllık  kira  bedelinin 2.400, TL 
olabileceğine karar  verilmiştir.   
 
KARAR NO: 9  Personel bordro programı yıllık lisans bedeli olarak  Mirsoft  Bilişim Yazılım Ltd.Şti. 
hesabına 180,-TL ödenmesine karar verilmiştir. 
KARAR NO:10 3 adet  çipli toner  bedeli olarak Selçuk Kasap- Castle computer  hesabına 389.40 TL  
ödenmesine karar  verilmiştir.  
KARAR NO: 11 Bakım ve rehabilitasyon merkezi müdürlüğünün 21.09.2017 tarih ve 354 sayılı  yazısına 
istinaden,  yönetim kurulunun  yaptığı araştırmalar neticesinde   2013 model 13+1,   15 bin km olan  
yakıt ve şoför  hariç  KDV  hariç  1 günlük  yevmiye  bedelinin  120,-TL  olabileceğine  karar verilmiştir. 
 
KARAR NO:12  10.10.2017  tarihinde  odamızda gerçekleştirilen Meslek Komiteleri müşterek 
toplantısında alınan kararlar neticesinde sorunlar ve tekliflerin yönetim kurulu  başkanı tarafından 
gerekli mercilere ulaştırılmasına karar verilmiştir. 
 

KARAR NO:13    Müteferrik giderlerden  kurular markete temizlik  bedeli olarak  21.75 TL,  Toplantı 

temsil ve ikram giderlerinden kahvaltılık bedeli olarak   okuyan markete  38,-TL,  Toplantı temsil ve 



ikram giderlerinden simit bedeli olarak  15,-TL,  Telefon giderlerinden  internet  bedeli olarak 87.50,-TL 

, su giderlerinden 14.22 TL, Taksi giderlerinden  esnaf taksi  15,-TL, Yurtiçi seyahat giderlerinden servis  

ücretleri  olarak  62,-TL, Müteferrik giderlerinden içmeklik su bedeli olarak  Doğru adres markete 10.80 

TL,  Kargo giderlerinden  2 adet kargo bedeli olarak MNG kargoya 5.32 TL,       ödenmesine   oy   birliği  

ile  karar  verilmiştir. 

 

20/10/2017 TARİHLİ VE  224  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 

 
KARAR NO: 1    Odamıza  kayıt  için müracaat eden, SÜLEYMAN TOPÇU-TATBAK PİDE VE BÖREK Tespit raporu 

incelendiğinde   YENİPAZAR MH. HASTAHANE SK. NO:2/B ÇAYELİ / RİZE adresinde  müsait işyerine sahip olduğu   5. 

Derecede ve  4. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
KARAR NO:2  Bölgemizde gelişen turizmle beraber Arap turistlerin tercih ettiği bölgemizde, turizmle  
faaliyet gösteren  üyelerimizin ve meslek komitelerinin talebi  üzerine Arapça kursu açma 
çalışmalarının başlatılmasına ve katılım sağlayacak üyelerden talepler oluşturulmasına   karar 
verilmiştir. 
  
KARAR NO: 3  Üyelerimiz  ile  ilgili  oluşturulacak , üyelerimizi tanıtım ve bilinirliğini artırıcı  amacı 
olan, tüm üyelerimizin resimli ve 50 üyemizin resim ve videolu   dijital tanıtım üye rehberinin Selçuk 
Kasap – Castle Computer tarafından  yapılmasına ,  toplam tutarın  3.500,-TL +KDV ( KDV dahil 4.130,-
TL)olarak belirlenmesine ve ilk etapta toplam tutarın 2.000,-TL + KDV (KDV Dahil 2.360,-TL)  kısmının 
Selçuk Kasap hesabına ödenmesine  karar  verilmiştir. 
  
KARAR NO:4  Basın yayın ve haberleşme ile ilgili  olarak kısa eğitimin Genel Sekreter  tarafından Rize 
Ticaret ve Sanayi Odası basın yayın ve haberleşme biriminden almasına  karar  verilmiştir. 
 
KARAR NO:5  Türkiye Diyanet vakfı Çayeli şubesinin 16/10/2017 tarihli ve 215 sayılı yazısına 
istinaden,   hizmet binası için yapılacak tadilat için istenen ekspertiz  raporu için inşaat Mühendisi 
Hüseyin Öztürk’ün görevlendirilmesine karar verilmiştir. 
 
KARAR NO:6 Odamızın diğer odalarla kıyaslamak için  kıyaslama formu oluşturulup  bölgedeki diğer 
odalara  gönderilmesine ve geri bildirimler alınmasına karar verilmiştir. 
 
KARAR NO:7 Odamızın logosunun marka tescili yapılması için çalışmaların başlatılmasına karar 
verilmiştir. 
 
KARAR NO:8 Ticaret sicil müdürü M. Akif Ünal 30.10.2017 ve 14.11.2017 tarihleri arasında izin 
kullanmasının uygunluğuna karar  verilmiştir. 
 
KARAR NO: 9  Yapılacak olan Arapça kursunun ve  Dijital tanıtım üye rehberinin müşterek od-borsa 
toplantısında diğer odalarla paylaşılmasına karar verilmiştir. 
 
 

KARAR NO:13    Yurtiçi seyahat giderlerinden  Ankara gidiş-dönüş uçak bilet  bedeli olarak  Şeref turizm ltd. şti. ye  

274.98TL,  Elektrik  giderlerinden 186,-TL,  Yurtiçi seyahat  giderlerinden konaklama bedeli olarak 

Ankara plaza otel hesabına   170,-TL ödenmesine   oy   birliği  ile  karar  verilmiştir. 

 

 

 



27/10/2017 TARİHLİ VE  225  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 
 

KARAR NO: 1    Odamıza  kayıt  için müracaat eden, Fatih Dilmaç – Kempa Tekstil ve aynı firmanın  aynı 

hafta  içerisinde  tür  değişikliği  yaparak  KEMPA TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.  olarak 

sermaye şirketine dönüşmesine   ve firmanın Tespit raporu incelendiğinde   YENİPAZAR MH. S. SABİT 
İSHAKOĞLU CD. NO:38/C ÇAYELİ / RİZE adresinde  müsait işyerine sahip olduğu   3. Derecede ve  1. 

Meslek grubuna kaydına  karar verilmiştir. 

 
KARAR NO:2  Odamızın   üyeleri  için  açacağı  Arapça  Kursu  için   Çayeli  Müftülüğü  ile irtibata  
geçilmesine karar verilmiştir. 
   
KARAR NO: 3  Üyelerimiz ve ilçe halkımız  için İş Makineleri Operatörlük kursu açma  çalışmalarının  
başlatılmasına  karar  verilmiştir.  
 
KARAR NO: 4 Çayeli kaymakamlığı  ilçe tüketici hakem heyeti başkanlığının  27.10.2017 tarihli ve 824 
sayılı yazısına istinaden, tüketici  hakem heyetine  odamız üyeleri  Keskin iletişim – Volkan Keskin  ve 
Çepnioğlu İletişim- Ali Kemal Çetin bilirkişi olarak  bildirilmesine karar verilmiştir. 
 
KARAR NO:5  Çayeli Belediyesinin  16/10/2017 tarihli ve 2171 sayılı yazısına istinaden,  yönetim 
kurlunun araştırmaları neticesinde  Büyüktaşhane mahallesi  Amiral hasan Sarıoğlu cad. 1458 ada, 1 
nolu parselde cinsi arsa  24 m2 taşınmazın satışına ilişkin  m2  birim değerinin 505,-TL olabileceğine 
karar  verilmiştir. 
 
KARAR NO:6  Çayeli Kaymakamlığının  23/10/2017 tarih ve 1054 sayılı yazısına istinaden,  yönetim 
kurulu  tarafından yapılan araştırma  sonucunda,  ilçemiz Taşhane  Mahallesinde  bulunan  697 ada, 12 
ve 13 nolu parseldeki taşınmazların (210.000,00 m2) m2 birim değer bedelinin  80,- TL olabileceğine 
karar  verilmiştir. 
 
KARAR NO:7   Personel Performans Formunun hazırlanarak  yayımlanmasına karar  verilmiştir. 
  
KARAR NO:8  Çayeli Barbaros Endüstri Meslek lisesi   Bilgisayar Bölüm öğrencisi Tunahan Safi’nin 
Odamızda stajer  öğrenci olarak kabul edilmesine,  kanunlar  çerçevesinde kendisine ödeme 
yapılmasına, (250 TL  desteklemeli olarak kendisine aylık 330 TL ödenmesine) karar  verilmiştir.  
 

KARAR NO:9    Telefon giderlerinden  Superonline  bedeli olarak  63.90 TL,   kargo  giderlerinden  7 adet 
kargo bedeli olarak  MNG  kargoya  18.62 TL, Toplantı temsil ve ikram giderlerinden  simit  bedeli olarak 
7.50 TL, Toplantı temsil ve ikram giderlerinden  kurular  markete 13.43 TL   ödenmesine   oy   birliği  ile  
karar  verilmiştir 

 

 

ÇAYELİ  TİCARET  VE SANAYİ ODASI 

GÜNGÖR SARI 
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