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 02/06//2017 TARİHLİ VE  206  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 
 

KARAR NO:1   Odamıza  kayıt  için müracaat eden, S.S. BÜYÜKDERE 

TARIMSAL KALKINMA KOOP.   Tespit raporu incelendiğinde  MERKEZ MH. 

İSTİKLAL CD. MADENLİ BELDESİ NO:4/1 ÇAYELİ / RİZE  adresinde  müsait 

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

verilmiştir. 

 

KARAR NO:2  odamızın 001656 sicilinde kayıtlı  Rize Asansor- Zebur Şahin 

gecikmiş borcunu ödediğinden durumunun faal konuma alınmasına oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

 KARAR NO:3  001735 üye siciline kayıtlı Melahat Genç ticareti terk ettiğinden 

dolayı oda kaydının silinmesine oy birliği ile karar  verilmiştir. 

 

KARAR NO:4  001594 üye siciline kayıtlı Erdal Genç ticareti terk ettiğinden dolayı 

oda kaydının silinmesine oy birliği ile karar  verilmiştir. 

 

KARAR NO:5 001808 üye siciline kayıtlı Tasfiye Halinde Okur Kuyumculuk Ltd.Şti. 

ticaret sicilinde tasfiyeye girmesinden   dolayı Oda kaydının kapatılmasına   oy birliği 

ile karar  verilmiştir. 

 

KARAR NO:6  Büyükdere iskan vadisinin 17/05/2017 tarihli ve 132 sayılı 

dilekçesinde belirtilen dairelerin değer tespiti  için bilirkişi talep edilmekte olup, 

yapılacak değer tespiti için bilirkişi olarak Öz-Kar mühendislik  İnş.Ltd.Şti. 

firmasından Hüseyin Öztürk ve Hilal Öztürk’ün görevlendirilmesine oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

 

 

   
  



KARAR NO:7   odamızın 001283 sicilinde kayıtlı  lezzet Et Lokantası- Orhan Saç 

gecikmiş borcunu ödediğinden durumunun faal konuma alınmasına oy birliği ile karar 

verilmiştir 

 

KARAR NO:8  Ramazan ayı münasebetiyle Çayeli Hüsrev lokantasında üyelerimize 

verilecek olan iftar yemeği menüsü bir kişi  fiyatı    KDV dahil  30,-TL olarak 

belirlenmesine  oy birliği ile karar  verilmiştir. 

 

KARAR NO:9  001837 siciline kayıtlı De-Ha İnşaat Elekt. Ltd.Şti. Çayeli şubesi 

derecesinin 3.dereceye alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:10 Bina  Temizlik giderlerinden  temizlik hizmet  bedeli olarak (birim 

sözleşme gereği) 2.664,60 TL 7/10 tevkifatlı olarak Silpak Genel temizlik hiz.ltd.şti. 

firmasına ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO: 11  Çayeli kaymakamlığı bünyesinde kurulan  İlçe Etüt ve Proje 

Komisyonu için kaymakamlık tarafından olur verilen  Genel Sekreter Osman 

Doğru’nun ilgili komisyona katılım sağlamasına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 
KARAR NO:12   Bilgisayar bakım onarım giderlerinden  format bedeli olarak 
Hisar bilgisayara 20,- TL, Kargo giderlerinden  4 adet kargo bedeli olarak MNG 
kargoya 13.30 TL,  Posta giderlerinden  davetiye gönderim bedeli olarak 133.20 
TL       ödenmesine oy birliği ile  karar verilmiştir. 
 

KARAR NO:12 Çayeli Belediyesinin  30/05/2017 tarih ve 1244 sayılı Ramazan 

Pidesi gram ve azami satış fiyatlarının (325 gr ramazan pidesi 2.50 TL -650 gr 

Ramazan pidesi 5,-TL) yüksek bulunup  yeniden değerlendirilmesi  istenilen yazısına 

istinaden;   yönetim kurulumuzun  26.05.2017 tarihli toplantısında  belirleyip meclisin 

onayına sunduğu  yukarıda belirtilen 2017 yılı için ramazan pidesi gr ve azami satış 

fiyatları yönetim kurulumuz incelemeleri sonucunda belirlenmiştir. Yapılan 

incelemelerde 2016 yılında  ilçemizde 350 gr ramazan pidesinin 2.50 TL ve 700 gr 

ramazan pidesinin 5,-TL olarak hem oda üyelerimiz fırıncıları  tarafından  hem de 

Esnaf odası üyeleri fırıncıları tarafından  satıldığı tespit edilmiştir.  Aynı zamanda  

Oda meclisimiz 27.05.2016 tarihli toplantısında  350 gr  Ramazan pidesinin azami 

satış fiyatının 2.50 TL olarak belirlemiş ve  oda üyelerimize  tarifeleri verilmiştir.  

Bu itibarla, geçen yıl belirlenen ramazan  pidesi gram ve azami fiyatı  baz alınarak  

yapılan değerlendirmelerde ,   geçen yıldan bu yana ürün hammadde, işçilik ve işletme 

genel giderlerindeki artışlar dikkate alınarak,   2017 yılında Oda üyelerimiz için , 



yönetim kurulumuzun belirleyip Meclisimizin onayladığı  ramazan pide gr ve azami 

satış fiyatlarının (325 gr ramazan pidesi 2.50 TL – 650 gr ramazan pidesi 5,-TL) 

uygunluğuna ve Belediye Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:13 Stratejik plan ekibinin çalışmaları sonrasında oluşturulan ve yönetim 

kurulumuza sunulan Odamızın Güçlü ve Gelişmeye açık yönleri,  Tehdit ve Fırsatları, 

Amaçları ve Hedefleri  olarak,  

  Güçlü yönlerimizin;   

1. Hızlı ve kesintisiz hizmet verilmesi 

2. Yerel ve bölgesel  kurumlarla güçlü diyalog 

3. Üyeye ulaşımda sms - sosyal medya – web site – yerel basının etkin bir şekilde 

kullanılması 

4. Yönetim ve meclis kurullarının uyumlu olması ve toplantıların sürekliliğinin 

sağlanması 

5. Organ üyelerinin duyarlı olması 

6. 42 yıllık geçmişi olan oda olması 

7. Üyelerimizin odaya ilgisinin her geçe gün  artması  

8. Girişimci ruhuna sahip üyeler ve bölge halkı olması 

9. Paydaşlarla güçlü ilişkiler 

10. Basın ile güçlü ilişkiler 

11. Fiziki şartlarımızın 

uygunluğu    olarak  belirlenmesine, 

 Gelişmeye  açık yönlerimizin;  

1. Lobicilik faaliyetlerinin yetersiz olması 

2. Üye ilişkilerinin yetersiz olması 

3. Üyelere yeterli danışmanlık hizmetlerinin verilememesi 

4. Verilen eğitimlerin yeterli olmaması 

5. Dış ticaretle ilgili faaliyetlerin yetersiz olması 

6. Meslek komitelerinin etkinliğinin istenen düzeyde olmaması 

7. Dijital arşiv olmaması 

8. Bütçenin kısıtlı olması 

9. Destek ve hibe veren kurumlardan yeterince yararlanılmaması  

10. Üye takibinin istenilen seviyeye ulaşmaması 

11. Sektör analizlerinin yapılmaması 

12. İlçe tanıtımının yeterli seviyede olmaması  

Mesleki eğitim kurslarının yeterli seviyede olmaması,  olarak belirlenmesine 
Fırsatlarımızın; 



1.Bölgemizde yetişen ülke gelişimine çeşitli faaliyetlerle varlığını gösteren çok sayıda 

yatırımcı iş adamlarının olması 

2.Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılabilirliği 

3.Bölge insanının liderlik vasfı 

4.Doğal güzelliğe sahip çeşitli turizm faaliyetlerinin yapılabilir olması 

5.Turizmin son derece gelişen seviyede olması 

6.Bölgemizde yapılacak olan havalimanı 

7.Organik tarım 

8.İnşaat sektörünün son derece gelişmiş olması,  olarak  belirlenmesine 

Tehditlerimizin; 

1. Esnaf ve sanatkarlar odasının vermiş olduğu devlet destekli krediler 

2. Yatırım alanlarımızın yetersizliği 

3.Turizm alt yapısının yetersizliği 

4.Gayrimenkul fiyatlarının yüksek olması 

5.Üyelerin kurumsallaşmamaları 

6.İşsizlik 

7.Nitelikli ara eleman problemi 

8.İstihdam problemi 

9.Sanayinin yeteri kadar gelişmemesi 

10.Ortaklık kültürünün olmaması 

11.Nüfus azlığı ve göç, olarak belirlenmesine  

Amaçlarımız ve Hedeflerimiz; 

Amaç;    Hizmetlerin geliştirilmesi 

 Hedef  1. Meslek komiteleri etkin bir şekilde çalıştırılacak 

 Hedef  2. Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgiler üyelerin erişimine sunulacak 

 Hedef  3. Üyelerin iş geliştirme faaliyetlerinde katkıda bulunulacak 

 Hedef  4. Yılda en az bir defa yurt içi ve yurt dışı iş gezisi düzenlenecek 

 Hedef  5. Üyelerin ihtiyaç duyduğu konularda eğitimler düzenlenecek 

 

Amaç;    Üye ilişkilerinin yönetimini geliştirmek 

Hedef  1.  Üye bilgileri yılda bir kez güncellenecek 

Hedef  2.  Üyelerin ihtiyaç , beklenti  ve memnuniyeti çeşitli kanallar yardımıyla 

sürekli izlenerek     geri bildirimlere göre önlem alınacaktır 

Hedef  3.  Üyelerin talep ettiği ekonomi veriler sağlanacak 

Hedef  4.  Üyelerin talep ettiği ekonomik ve ticari ve ticari bilgilerin güncel olarak 

odanın web sitesinden yayınlanacaktır 

Hedef  5.  Üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda üyelerin talep ettiği konularda yıllık 

eğitim plana dahil edilecek. 

Amaç; Bölgesel gelişmeye katkı sağlanması  

Hedef   1.  Oda bölgesel  kalkınmanın  planlı bir şekilde yönetilmesi  için, karar 

alıcıların ihtiyacı olan bölgesel ekonomik bilgilerin  raporunu hazırlayacaktır 

Hedef   2.  Bölgesel  ve sektörel sorunların çözümü için lobicilik faaliyetleri 

yürütülecek. 



Hedef   3.  Bölgede sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman probleminin çözümü 

için faaliyetlerde bulunacaktır 

Hedef   4.  Bölgede istihdam artışına katkı sağlanacaktır 

Hedef   5.  Bölge tanıtımına katkı sağlanacaktır 

 

Amaç;  Odanın kurumsal  kapasitesinin geliştirilmesi 

 Hedef   1.  Mali yönetim gelir arttırıcı faaliyetlerde göz önünde bulundurarak daha 

güçlü hale getirilecek 

 Hedef   2.  Odanın tanıtımı etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir 

 Hedef   3.  Dijital arşiv hizmete sunulacaktır 

 Hedef   4.  İnsan kaynakları etkin bir biçimde yönetilecektir 

 Hedef   5.  Elektronik belge dağıtım hizmeti hayata geçirilecektir 

 Hedef   6.  Oda organlarının mevzuatla konulu görevleri, kuruma yönetim anlayış 

içinde daha nitelikli hale getirilecektir. 

 Hedef   7.  Elektronik belge yönetim sistemi hayata geçirilecek. 

 

Olarak  belirlenmesine  oy  birliği ile  karar  verilmiştir. 

 

KARAR NO:14 Odamız tarafından gerçekleştirilen dış paydaş ve iç paydaş  anket 

sonuçlarının her maddesi  değerlendirilmiş olup, eksiklerimizin tamamlanması için , 

iyi yönlerimizi güçlendirmek için çalışmaların yapılmasına oy birliği ile karar  

verilmiştir. 

09/06//2017 TARİHLİ VE  207  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 
KARAR NO:1   001784 üye siciline kayıtlı TASFİYE HALİNDE ÇAYELİ 

ULUSLARARASI NAK. LOJİSTİK SAN.TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ ticaret sicilinde 

tasfiyeye girmesinden  5174 sayılı kanunun 83. Maddesine istinaden Oda 

kaydının kapatılmasına   oy birliği ile karar  verilmiştir. 

KARAR NO:2  001489 üye siciline kayıtlı TASFİYE HALİNDE ELTİLER TATLI EVİ 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ  ticaret sicilinde tasfiyeye girmesinden  5174 sayılı 

kanunun 83. Maddesine istinaden Oda kaydının kapatılmasına   oy birliği ile karar  

verilmiştir. 

KARAR NO:3 Odalar Birliğinin 31/05/2017 tarihli ve 8895 sayılı yazısına 

istinaden bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak kanunun 

uygulamaya başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:4 Odalar Birliğinin 09.06.2017  tarihli ve 9566 sayılı yazısına 

istinaden  sistemle ilgili eğitimler için 19/20 haziran tarihlerinde Genel Sekreter 

Osman Doğru ve 21/22 haziran tarihlerinde olan eğitime ticaret sicil memuru Ali 

Kemal Okumuş’un katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  



 
KARAR NO:5 01/01/2017 -31/05/2017 tarihli mizanın kabul edilip meclisin 
onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:6  İlçemizde istihdamı artırma amaçlı olarak eleman arayan 
üyelerimiz ile halkımızı buluşturma amacıyla web sayfamız aracılığı ile 
çalışmalara başlanmasına, gerektiğinde afiş ve broşür basılmasına oy birliği ile 
karar verilmiştir. 
KARAR NO:7 İsteyen üyelerimize oda üye kartı basılmasına oy birliği ile karar 
verilmiştir. 
 
KARAR NO:8     Posta giderlerinden  tebligat  gönderim bedeli olarak  230.40 TL, 
Posta giderlerinden  tebligat gönderim  bedeli olarak  179.20 TL, Baskı, dizgi ve 
matbuat giderlerinden  400 adet iftar davetiyesi bedeli olarak A reklama 318,-TL, 
Elektrik giderlerinden  çoruh elektriğe  195,75 TL, Su giderlerinden Çayeli 
belediyesi hesabına  su kayıt bedeli ve su harcama bedeli olarak 326,84 TL,      
ödenmesine oy birliği ile  karar verilmiştir. 
 

6/06//2017 TARİHLİ VE  208  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 
 

100 - KASA HESABI   -  5,914.73  
102 - BANKALAR 390,887.92  
109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC. 1,804.35  
153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES. 1,441.50  
242  - İŞTİRAKLER 0.10  
255-  DEMİRBAŞLAR 195,090.57  
336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  40,760.00 
360  - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  1,633.70 
361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.  3094.95 
369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 
HESABI 

 11,813.40 

500 - İHTİYATLAR HESABI  554,239.92 
548 - TEDAVİ FONU  6,882.23 
600- OLAĞAN GELİRLER HESABI  93,022.93 
642- FAİZ GELİRLERİ HESABI  4,034.18 
792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI 49,487.27  
793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. 
HESABI 

43,225.17  

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER 
HES. 

27,210.28  

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES. 383.42  



KARAR NO:1   Odamıza  kayıt  için müracaat eden  CM VİP OTO TURİZM 

TAŞIMACILIĞI ORGANİZASON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇAYELİ ŞUBESİ   tespit 

raporu incelendiğinde ESKİPAZAR MH. 9 MART CD. NO:69/B ÇAYELİ / RİZE  

adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve   3. Derecede ve   3. Meslek grubuna kaydına oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:2 Odamıza  kayıt  için müracaat eden  SÜLEYMAN FURUNCU   tespit raporu 

incelendiğinde MERKEZ MH. İSTİKLAL CD. MADENLİ BELDESİ NO:22/1 ÇAYELİ / 

RİZE  adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve   5. Derecede ve   4. Meslek grubuna 

kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.  

KARAR NO: 3 16/03/2017 tarihinde  ticaret sicil müdürlüğü tarafından res’en silinen  

ve 17/03/2017 tarihli yönetim kurulu kararıyla  ilgili meslek komitesinden silinmesi 

için görüş alınan üye sicili 001195 ticaret sicili 1180 Karadeniz Çay Turizm 

Taş.Nak.Tic.Ltd.Şti. Çayeli şubesinin kaydının kapatılmasına oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

KARAR NO:4 ilçe Kaymakamlığının  09/05/2017 tarihli ve 307 sayılı yazısında 

belirtilen, madenköy yolu Önder mermer, Madenköy yolu derici Mustafa Naroğlu, Ünye 

çimento arkası plaj, Kültür merkezi karşısı çiçekçi, opet karşısı kayıkhane, saklı bahçe 

plajı, Tünel yanı plaj, Ünye çimento yanı plaj, Madenli yolu ot deposu, Anadolu lisesi 

karşısı minibüs durağı, Liman içi balıkçı barınağı taşınmazlarının  2016 ve 2017 yılları  

kira bedelleri ile ilgili  yönetim kurulumuzun yapmış olduğu araştırmalar sonucunda 

herhangi bir  değer tespitinde bulunulamamıştır. İlçe kaymakamlığına bildirilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:5 Odamızı  politika ve temsile  yetkili  olarak yönetim Kurulu Başkanı 

Güngör SARI’nın atanmasına oy birliği ile karar  verilmiştir. 

KARAR NO:6 Politika ve Temsil koordinatörlüğüne yetkili olarak Genel Sekreter Osman 

Doğru’nun atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 7 Devlet destekleri kredi ve hibelerle ilgili olarak üyeleri bilgilendirmek için 

üyelerin kendi iş yerlerine gidilerek genel Sekreter tarafından bilgilendirilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:8  Odamızda çalışan sözleşmeli personellerin net ücretlerinde hak kaybı 
olmadan sözleşmelerinin brüt ücret üzerinden düzenlenmesine, Genel sekreter  Osman 
Doğru’nun  bürüt ücreti  3,912.31 TL  ve  Ticaret sicil memuru Ali Kemal Okumuş’un  
bürüt ücreti  2,590.09  TL  olarak   belirlenip,  Devletin kamu  personeli için yılların ocak 
ve temmuz aylarında maaş ücretlerine yaptığı miktar artışları  ve zam oranlarının 01 
Temmuz 2017 tarihinden  itibaren personel brüt ücretlerine eklenmesine,  gelir artışı 
sebebi ile   her yıl Gelir İdaresi tarafından belirlenen  vergi dilimlerindeki vergi 
oranlarının   personel tarafından karşılanmasına,  uygulamanın 01 Temmuz 2017 
tarihinden itibaren başlamasına  oy birliği ile karar verilmiştir.  
KARAR NO:9 Deniz bankta olan 55 bin TL ve Ziraat bankasında olan 52 Bin TL cari 

hesabın aynı bankalarda vadeli hesaba aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:10 üyelere verilen 315 kişilik iftar yemek bedeli olarak  Çayeli Hüsrev 

lokantasına 9.450,-TL ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:11 Üye Takip (perlog) yazılım programı için  Selçuk kasap – castle computer 

hesabına Bilgisayar , Fotokopi bakım ve onarım giderlerinden 2.000,- TL ödenmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:12   Kargo giderlerinden 2.66 TL,  Ali Kemal Okumuş Ankara uçak bilet 
bedeli olarak  şeref turizm ltd.şti. ye 482,-TL, Haziran ayı kira bedeli olarak Çayeli 



3/06//2017 TARİHLİ VE  209  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞ 

 

KARAR NO:1   Oda sicilinin 001645 numarasında kayıtlı Sofuoğlu Taşımacılık – 

Abdurrahman Sofu ticareti ter ettiğinden dolayı kaydının kapatılmasına oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:2  001589 üye sicilinde kayıtlı  Kurular Tekstil – İlyas Kuru borcunu 

ödediğinden  durumunun faal olmasına oy birliği ile karar  verilmiştir. 

 

KARAR NO:03   Posta Giderlerinden 48 adet  gönderi bedeli olarak  76.80 TL,  
Yurt içi seyahat giderlerinden  Osman Doğru  Ankara gidiş-geliş uçak bilet bedeli 
olarak  Yeşil kaçkarlar turizm  ltd. şti hesabına  264,98 TL, Kargo giderlerinden  
15 adet kargo bedeli olarak MNG kargoya 39.90 TL ,  Yurtiçi seyahat 
giderlerinden Osman Doğru ve Ali Kemal okumuş Ankara plaza birer gece 
konaklama bedeli olarak  340,-TL ödenmesine oy birliği ile  karar verilmiştir. 
 

30/06/2017 TARİHLİ VE  210  NOLU  YÖNETİM KURULU TOPLANTI 
TUTANAĞI 

 
KARAR NO:1   Oda sicilinin 001061 numarasında kayıtlı Gümüşler Elektrikli ev 

aletleri ltd.şti.  aidat borcunu ödediğinden faal olmasına oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

KARAR NO:2  İlçemiz yakınlarında yapılacak  olan  Rize-Artvin  Havalimanının 

yapımı aşamasında  gerekli hizmet, malzeme tedarikleri için  havalimanı yapımını 

üstlenen firmayla görüşülerek firmalarımız hakkında kendilerine bilgi verilmesine, 

gerekli hizmet ve malzeme alımları için firmalarınızın hazır oldukları ve kendilerine 

gerekli hizmetin verilebileceğinin anlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO: 3 Bina bakım ve onarım giderlerinden  hizmet binası merdivenlerinin 

alüminyum ve cam doğrama işleri için   Mersan Yapı İnş.Ltd.Şti. firmasına 2.100,-TL 

ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.    

 

KARAR NO:4 SMS Giderlerinden  100 bin sms bedeli olarak  Selçuk Kasap – castle 

computer hesabına 1.400,-TL  ödenmesine oy birliği ile karar  verilmiştir.  

 

KARAR NO:5 Müteferrik giderlerden  19’’ LCD monitor bedeli olarak Selçuk Kasap 

hesabına 230,-TL ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

  
  



 

KARAR No:6 Temizlik hizmet  bedeli olarak  Silpak Genel Tem. Hiz. Ltd. şti  

firmasına  2,664.60 TL (tevkifat 7/10) ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:7 Nefes kredisi kapsamında  Denizbank Çayeli şube müdürlüğünde  

bulunan  150.000,-TL (yüz Elli Bin Türk Lirası)  vadeli mevduatımızın bozularak  

mevduatın %7.5 faiz oranı üzerinden nemalandırılmasına , faizi ve Nefes kredisi 

mevzuatı gereği kullanılmayan kredi limiti olan 55.000,-TL(Elli Beş Bin Türk 

Lirası)’nin yeni bir vadeli mevduat hesapta aynı bankada yeni bir faiz oranıyla  aylık 

olarak bağlanmasına,  geriye kalan 95.000,-TL(Doksan Beş Bin Türk Lirasının)’nın 

yine Nefes Kredisi mevzuatı gereği aynı bankada %7.5 faiz oranıyla devam 

ettirilmesine ve işlemler için ilgili bankanın iç  mevzuatı gereği şube müdürlüğüne 

yazılması gereken ve bankanın kendi antetli kağıdına “ şubeniz nezdinde bulunan  

5974110-354 nolu 150.000 TL vadeli mevduat hesabımızda yer alan tüm mevduatımın  

%7.5 faiz oranı üzerinden nemalandırılarak tarafıma ödenmesini talep ederim.” 

Yazısına  yönetim kurulu başkanı Güngör Sarı ve genel Sekreter Osman Doğru’nun  

imza atması için yetkilendirilmesine oy  birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:8 Üyelerimize memnuniyet anketi yapılmasına oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

KARAR NO: 9 Kira gideri faslından  6.900,-TL  Seyahat ve yol gideri faslına ,  

Eğitim ve fuar giderleri faslından  5.000,-TL  Genel yönetim giderleri faslına 

aktarılmasına ve meclisin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:10   Yurt içi seyahat giderlerinden havaş servis  bilet bedeli olarak  
60TL, Toplantı temsil ve ikram giderlerinden simit bedeli olarak  7.50 TL,  
Kahvaltılık bedeli olarak 15.55 TL, ödenmesine oy birliği ile  karar verilmiştir. 
 

 

 
GÜNGÖR SARI 

ÇAYELİ  TİCARET  VE SANAYİ ODASI 

YÖN.KUR.BŞK. 

 

 


