
31.03.2017 TARİH VE 48.MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI 

 
Oda Meclisi, Meclis Başkanı Vahit YILDIRIM Başkanlığında   31.03.2017 tarihinde 48'inci toplantısını yapmak üzere 

Odamız  toplantı salonunda saat 10.00'da toplandı. Açılış ve yapılan katılım çizelgesi incelenerek meclis çoğunluğun 

var olduğunun tespitinden sonra Meclis Başkanı Vahit YILDIRIM açılış konuşması yaparak gündeme geçildi. 
 

KARAR NO: 1   Meclis karar özetleri bir sonraki meclis toplantısında gündemin ilk maddesi olarak okunarak 

onaya sunulduğundan;  Hazirun cetvelinde imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ve oy birliği ile 47. 

Meclis Toplantısında alınan kararlar ve karar tutanağı kabul edildi. 

KARAR NO:2    01.01.2017 – 28.02.2017  arası Mizan okunup oy birliği ile kabul edilmiştir. 
                                           01/01/2017 -28/02/2017 tarihli mizan 

KARAR NO :3   Yönetim kurulunun ibrasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 4   2017  şubat  ayı  faaliyet  raporu  okundu  ve  oy  birliği ile  kabul  edildi. 
 

03/02//2017 TARİ HLİ  VE  189 NOLU  YO NETİ M KURULU TOPLANTİ TUTANAĞ İ 

 
KARAR NO:1  Odamıza  kayıt  için müracaat eden, İLAS KOYUNCU-SEDİR HALI VE MOBİLYA   Tespit raporu 

incelendiğinde   Yenipazar mah. Hopa cad. Sipahi sitesi A Blok No:122/A    Çayeli /Rize  adresinde  müsait işyerine 

sahip olduğu ve    50.000,00 TL  Sermayesiyle  5. Derecede ve  1. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:2 000819 üye sicilinde kayıtlı  Asri kitabevi- Hasan Tahsin Yazıcı ticareti ter ettiğinden oda kaydının 

kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 3 001584 Üye sicilinde kayıtlı Rıza Balcı – Zeki Kundura ticareti terk ettiğinden dolayı oda kaydının 

kapatılmasına oy birliği ile karar  verilmiştir. 

KARAR NO:4 001430 üye sicilinde  kayıtlı Mine Engin- Çayeli Elektronik ticareti terk ettiğinden dolayı oda kaydının 

kapatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:5  …  sicilinde kayıtlı  Yeşil sahil seyahat ltd.şti. Çayeli şb.  Geçmiş aidat borcunu ödediğinden askıdan 

indirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:6 5174  sayılı kanunun 25.maddesi gereği munzam aidat oda payı olarak Rize TSO hesabına 521.60 TL 

ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 7 Üyelerimizin sicil işlemleri için ticaret sicil gazetesine ödemekte olduğu ücretlerin odamız tarafından 

emanet olarak tahsil edilip topluca gazetenin hesabına ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:8 Silpak Genel Temizlik Hiz.Ltd.Şti firmasından  alınan temizlik hizmet  bedeli olarak firmanın  hesabına 

2.664,60 TL  tevkifatlı  ödenmesine oy birliği ile  karar verilmiştir. 

KARAR NO: 9 İlçemiz  dışından gelen misafirlere ikram  bedeli olarak Çayeli Hüsrev lokantası Ltd.Şti. firmasına  

12.744,00 TL tevkifatlı  ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:10   6-7 Şubat tarihlerinde TOBB da yapılan Akreditasyon eğitim  için 2 kişi 1 gece 2 kişi 2 gece otel 

konaklama bedeli olarak Anadolu hotel hesabına 1.954,32 TL ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 11  Odalar Birliğinin 16.12.2016 tarihli ve 24096 sayılı yazısına istinaden Akademik danışman projesi 

ile ilgili olarak odamızın da danışmalığını yapacak ve il de  mutabakata varılan  Akademik danışmanın doç. Dr.  Davut 

Aygun  olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 12 2017 Ocak kira bedeli olarak Çayeli Belediyesine 550,- TL ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

100 - KASA HESABI   -  2,581.56  

102 - BANKALAR 354,212.28  

109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC. 467.23  

153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES. 1,016.50  

242  - İŞTİRAKLER 0.10  

255-  DEMİRBAŞLAR 190,420.57  

336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  500.00 

360  - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  2,147.34 

361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.  3,069.68 

369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI  1,161.20 

500 - İHTİYATLAR HESABI  554,239.92 

548 - TEDAVİ FONU  6,421,05 

600- OLAĞAN GELİRLER HESABI  43,414.71 

642- FAİZ GELİRLERİ HESABI  2,324.46 

792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI 18,422.51  

793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI 28,904.00  

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES. 17,101.31  

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES. 152.30  



KARAR NO:13    kargo giderlerinden  8 adet kargo bedeli olarak MNĞ kargoya 21.28 TL,  Mü teferrik giderlerden 
giden evrak kayıt defteri bedeli olarak 30,- TL, Mü teferrik giderlerden bloknot kag ıdı ve plaka basımı olarak Rize 
can reklam Ltd.Şti hesabına 495,-TL   o denmesine oy birlig i ile karar verilmiştir. 
 

10/02//2017 TARİ HLİ  VE  190  NOLU  YO NETİ M KURULU TOPLANTİ TUTANAĞ İ 

 
 KARAR NO:1  001755  üye sicilinde kayıtlı olan  Mustafa Kandiş- Kandiş inşaat aidat borcunu ödediğinden askıdan 

indirilmesine oy birliği ile karar  verilmiştir. 

KARAR NO:2 Çayeli belediyesinin 31/01/2017 tarih ve 240 sayılı yazısına istinaden, yönetim kürülümüzün  
araştırmaları  sonücünda;  ilçemiz  belediye  sınırları içerisinde Yenipazar  mahallesi  1498  ada , 25 nolü parselde 
kayıtlı taşınmazın satışına emsal teşkil edecek günün rayici m2 birim fiyatının  4.000,- TL  ve  aynı  taşınmaz  
üzerinde  27.27 m2 tek katlı  yapının  değer fiyatının  13.000,-TL  olabileceğine  oy birliği ile karar  verilmiştir. 
KARAR NO: 3 Çayeli belediyesinin 31/01/2017 tarih ve 236 sayılı yazısına istinaden, yönetim kurulumuzun  

araştırmaları  sonucunda; Belediye  sınırları içerisinde sabuncular  mahallesi  1400  ada , 210 nolu parselde kayıtlı 

taşınmazın satışına emsal teşkil edecek günün rayici m2 birim fiyatının  450,- TL olabileceğine  oy birliği ile karar  

verilmiştir. 

KARAR NO:4 Çayeli belediyesinin 31/01/2017 tarih ve 238 sayılı yazısına istinaden, yönetim kurulumuzun  

araştırmaları  sonucunda; Belediye  sınırları içerisinde Eskipazar  mahallesi  56  ada , 29 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 

satışına emsal teşkil edecek günün rayici m2 birim fiyatının  1500,- TL olabileceğine  oy birliği ile karar  verilmiştir. 

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

verilmiştir. 

KARAR NO:6  Çayeli kaymakamlığının30/01/2017 tarih ve 224 sayılı yazısına istinaden  i5 işlemci ve 4 gb ram 

özellikli on adet masa üstü bilgisayar milli eğitim müdürlüğüne teslim edilmek üzere bağış ve yardımlar kaleminden 

alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:7 Odalar Birliğinin 31/01/2017 tarih ve 1841 sayılı yazısına istinaden, yeni kurulan sermaye şirketleri için 

yeni derece ihdas edilmesine  ve  ihdas edilen derece için belirlenecek kayıt ücretinin 265,-TL olarak belirlenmesine ve 

yeni kurulacak sermaye şirketlerinin  bu dereceye atanmasına, bir sonraki yıl için derecesinin tekrardan belirlenmesine  

karar verilip meclisin onayına sunulmasına  oy birliği ile karar  verilmiştir. 

KARAR NO:8  23/02/2017 Perşembe ilgili üyelerimize Dış Ticaret Eğitimi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:9 Odalar Birliğinin 24.01.2017 tarih ve 1394 sayılı yazısına istinaden, 7.8.9 Mart tarihlerinde 

gerçekleştirilecek olan Dış Ticaret Eğitimine genel sekreterin katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:10  Yürüyüş güzergahı S.Sabit İshakoğlu Cad. ve toplantı yeri olarak 15 Temmuz Şehitler meydanı görüş 

olarak İlçe kaymakamlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:11    kargo giderlerinden  2 adet kargo bedeli olarak MNĞ kargoya 5,32 TL,  Mü teferrik giderlerden 

kartüş dolümü olarak Hisar Bilgisayara 30,- TL, Taksi kiralama gideri olarak esnaf taksiya 130,-TL ve Havaş’a 40,-

TL Elektrik giderlerinden Çorüh aksaya 522,25 TL, Mü teferrik giderlerden 3 personel için işyeri hekimi sag lık 

raporü bedeli olarak  sevimli OSĞB hesabına 150,-TL  o denmesine oy birlig i ile karar verilmiştir. 

 
17/02//2017 TARİ HLİ  VE  191  NOLU  YO NETİ M KURULU TOPLANTİ TUTANAĞ İ 

KARAR NO:1  001683  üye sicilinde kayıtlı olan Raşot vadisi Lokantası- Emine Öksüm borcunu ödediğinden faal 

konuma getirilmesine oy birliği ile karar  verilmiştir. 

KARAR NO:2 001111  üye sicilinde kayıtlı olan Şeref Turizm Gıda Ltd.Şti. aidat borcunu ödediğinden faal konuma  

getirilmesine  oy birliği ile karar  verilmiştir. 

100 - KASA HESABI   -  929,75  

102 - BANKALAR 379,727.05  

109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC. 4,181.23  

153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES. 591.50  

242  - İŞTİRAKLER 0.10  

255-  DEMİRBAŞLAR 190,420.57  

360  - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR  605.66 

361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.  2,612.42 

369-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI  3,052.05 

500 - İHTİYATLAR HESABI  554,239.92 

548 - TEDAVİ FONU  6,558.32 

600- OLAĞAN GELİRLER HESABI  22,819.34 

642- FAİZ GELİRLERİ HESABI  1,119.89 

792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI 9,230.25  

793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI 4,234.05  

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES. 1,600  

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES. 93.10  



KARAR NO: 3 001059 üye sicilinde kayıtlı Silpak Genel Temizlik Hiz. Ltd.şti. aidat borcunu ödediğinden faal konuma 

getirilmesine oy birliği ile karar  verilmiştir. 

KARAR NO:4  Çayeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/01/2017 tarih ve 2015/453 esas sayılı ve davacı Yasin Sarı ve  

Davalı Çoruh Aksa Elektrik Hiz. A.Ş. arasında görülen işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan dava konulu yazısına 

istinaden, yönetim kurulumuzun yapmış olduğu araştırmalar neticesinde,  iş sözleşmesinde ücretin kararlaştırılmadığı 

hallerde ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, işyerindeki ve meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan işin niteliği, 

fiilen yaptığı iş, iş sözleşmesinin türü, iş yerinin özellikleri ve emsal işçiler, o iş yerinde ya da başka iş yerinde ödenen 

ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir. Bu itibarla, Elektrik Teknisyeni ve Vinç Operatörünün  alabileceği 

maaş tutarının  2500,- TL ile 3000,- TL arasında olabileceğine oy birliği ile karar verilmiştir.  

KARAR NO:5  Çayeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/01/2017 tarih ve 2015/454 esas sayılı ve davacı Hasan Şimşek 

ve  Davalı Çoruh Aksa Elektrik Hiz. A.Ş. arasında görülen işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan dava konulu yazısına 

istinaden, yönetim kurulumuzun yapmış olduğu araştırmalar neticesinde,  iş sözleşmesinde ücretin kararlaştırılmadığı 

hallerde ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, işyerindeki ve meslekteki kıdemi, meslek unvanı, yapılan işin niteliği, 

fiilen yaptığı iş, iş sözleşmesinin türü, iş yerinin özellikleri ve emsal işçiler, o iş yerinde ya da başka iş yerinde ödenen 

ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir. Bu itibarla, Elektrik Teknisyenin alabileceği maaş tutarının  

2500,- TL ile 3000,- TL arasında olabileceğine oy birliği ile karar verilmiştir.  

KARAR NO:6  Çayeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/01/2017 tarih ve 2016/33 esas sayılı ve davacı Ramazan Şeber 

ve  Davalı Alibey Çavuşoğlu Tur.İnş.Taah.San.Ltd.Şti arasında görülen işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan dava 

konulu yazısına istinaden, yönetim kurulumuzun yapmış olduğu araştırmalar neticesinde,  iş sözleşmesinde ücretin 

kararlaştırılmadığı hallerde ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, işyerindeki ve meslekteki kıdemi, meslek unvanı, 

yapılan işin niteliği, fiilen yaptığı iş, iş sözleşmesinin türü, iş yerinin özellikleri ve emsal işçiler, o iş yerinde ya da başka 

iş yerinde ödenen ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir. Bu itibarla, yiyecek içecek müdürlüğü konulu 

iş dalında 13 yıl çalışan kişinin  maaş tutarının  2750,- TL ile 3250,- TL arasında olabileceğine oy birliği ile karar 

verilmiştir.  

KARAR NO:7  Çayeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/01/2017 tarih ve 2016/31 esas sayılı ve davacı Gökhan Kandiş 

ve  Davalı Alibey Çavuşoğlu Tur.İnş.Taah.San.Ltd.Şti arasında görülen işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan dava 

konulu yazısına istinaden, yönetim kurulumuzun yapmış olduğu araştırmalar neticesinde,  iş sözleşmesinde ücretin 

kararlaştırılmadığı hallerde ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, işyerindeki ve meslekteki kıdemi, meslek unvanı, 

yapılan işin niteliği, fiilen yaptığı iş, iş sözleşmesinin türü, iş yerinin özellikleri ve emsal işçiler, o iş yerinde ya da başka 

iş yerinde ödenen ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir. Bu itibarla, satınalma- depo şefliği görevinde  

10 yıl çalışan kişinin  maaş tutarının  2000,- TL ile 2500,- TL arasında olabileceğine oy birliği ile karar verilmiştir.  

KARAR NO:8  Çayeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/01/2017 tarih ve 2016/32 esas sayılı ve davacı Ünal Yirmibeş 

ve  Davalı Alibey Çavuşoğlu Tur.İnş.Taah.San.Ltd.Şti arasında görülen işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan dava 

konulu yazısına istinaden, yönetim kurulumuzun yapmış olduğu araştırmalar neticesinde,  iş sözleşmesinde ücretin 

kararlaştırılmadığı hallerde ücretin miktarı, işçinin kişisel özellikleri, işyerindeki ve meslekteki kıdemi, meslek unvanı, 

yapılan işin niteliği, fiilen yaptığı iş, iş sözleşmesinin türü, iş yerinin özellikleri ve emsal işçiler, o iş yerinde ya da başka 

iş yerinde ödenen ücretler, örf ve adetler göz önünde tutularak belirlenir. Bu itibarla, Mutfak şefi – Aşçı başı  görevinde  

15 yıl çalışan kişinin  maaş tutarının  3250,- TL ile 4500,- TL arasında olabileceğine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:9  Madenli belediyesinin 14.02.2017 tarih ve 82 sayılı yazısına istinaden, belediye bünyesinde kurulacak 

olan değer tespit komisyonu için genel sekreter Osman  Doğru’nun görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.    

KARAR NO:10 Madenli belediyesinin 14.02.2017 tarih ve 80 sayılı yazısına istinaden, yönetim kurulunun yapmış 

olduğu araştırmalar neticesinde, Madenli merkez mah.çayeli kaptanpaşa madenli merkez geçiş güzegahında 1500 m2 

alan üzerinde kurulu, ilgili yazıda bilumum özellikleri belirtilen  Madenli Hamit Bostancı Eğitim ve Kültür Merkezi 

binasının kiraya verilmesi durumunda aylık kira bedelinin  5000,-TL olabileceğine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:11    Telefon giderlerinden sü per online  bedeli olarak 62,70 TL,  Kira giderlerinden şübat ayı kira 

bedeli olarak Çayeli belediyesi hesabına 550,-TL  o denmesine oy birlig i ile karar verilmiştir. 
24/02//2017 TARİ HLİ  VE  192  NOLU  YO NETİ M KURULU TOPLANTİ TUTANAĞ İ 

KARAR NO:1  Odamıza  kayıt  için mü racaat eden  Hicret Yapı İ nşaat -  Hü samettin Çiçek’in  tespit raporü 

incelendig inde   Eskipazar mh. Selahattin Ozan sk. Mert Konut b blok no:5/14 Çayeli / Rize  adresinde  mü sait 

işyerine sahip oldüg ü ve   4. Derecede ve   5. Meslek grübüna kaydına oy birlig i ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:2 001476  üye sicilinde kayıtlı olan Azmanoğlu İnşaat- Ahmet Azman aidat borcunu ödediğinden faal 

konuma  getirilmesine  oy birliği ile karar  verilmiştir. 

KARAR NO: 3 001513 üye sicilinde kayıtlı DMN Elektronik Güvenlik Ltd.Şti.  aidat borcunu ödediğinden faal konuma 

getirilmesine oy birliği ile karar  verilmiştir. 

KARAR NO:4  Odamızda  İŞ KUR Hizmet Merkezinin oluşturulmasına ve Hizmet Merkezi için  İŞ KUR ile Hizmet 

Protokolü  imzalanmasına  ve Genel Sekreter Osman Doğru’nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar  verilmiştir.   

KARAR NO:5  Odamız web sayfasının yıllık güncelleme  bedeli olarak  müteferrik giderlerden  1.750,-TL ve sunucu 

olarak  kullanılmak üzere  bir adet bilgisayar  bedeli olarak demirbaşlar hesabından 2.070,-TL , ve yıllık virüs program 

bedeli olarak 180,TL  Selçuk Kasap – Castle Computer  hesabına 4.000,- TL ödenmesine oy birliği  ile karar  verilmiştir. 

 



KARAR NO:6  Üyelerimizin genel güncel  bilgilerinin olduğu  ve üyelerimizin  kendi firmaları için yapmış olduğu 

işlemler , ticari anlamda her türlü bilgi ve hizmet aldığı konuların sonuç raporları ile  beraber tutulduğu, üyemizin oda 

ile her türlü ilişkisini takip eden yazılım programının oluşturulmasına, bu konuda Selçuk Kasap ile çalışılmasına  oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 7  Odamıza  kayıtlı mal ve hizmet üretip ve ya perakende satan üyelerimizin  Oda  üyelerimize  belirli 

oranlarda indirim yapması konusunda kendileri ile görüşülmesine, indirim yapacak üyelerin ve indirim oranlarının 

belirlenip yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  

KARAR NO: 8 Şeref Turizm Ltd.Şti firmasına ödenmesi gereken 10 adet Ankara-Trabzon uçak bilet bedellerinin aidat 

mahsubu şeklinde ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 9 İlçemizde işlenmesi ve sunumu  gerçekleştirilen kuru fasulye yemeğinin coğrafi işaret tescilinin 

başvuru aşamasının başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO:10 Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler kaleminden 6.000,- TL nin Bağış ve yardımlar kalemine 

aktarılmasının meclisin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  

KARAR NO:11   Telefon giderlerinden net  bedeli olarak  71,- TL,  Tedavi fonündan müayene bedeli olarak M. Akif 

U nal  için 290,-TL, Kırtasiye giderlerinden  Hisar Bilgisayar a  kartüş dolümü için  100,-TL, Kırtasiye  giderlerinden  

Çayeli matbaasına karar defteri basımı için  70.80 TL,  Temizlik giderlerinden  kürülar markete çeşitli malzeme 

bedeli olarak  36,-TL,  Temizlik giderlerinden  Adress  markete  çeşitli malzeme bedeli olarak 60,80 TL,  Toplantı 

ikram giderlerinden Bereket pastanesine  kürü pasta bedeli olarak 40,-TL, Toplantı ikram ve giderlerinden  

kürülar  markete kahvaltılık bedeli olarak 17.24 TL,  Misafir temsil ve ikram giderlerinden Dostel  meşrübata  sü 

bedeli  olarak  47.50 TL,   o denmesine oy birlig i ile karar verilmiştir. 
 

 

 

 

 

Vahit  YILDIRIM                     Kemal DAYI                Fikri TÜYSÜZ                        Güngör  SARI                Mehmet Ali MERT 
 Meclis Başkanı                          Başkan V.                           Üye                                            Üye                                  Üye 

 

 

 

 

 

Hüseyin ÖZTÜRK                  Birol SARI                    Selahattin HÜSREV               Osman SARIOĞLU         Ali Rıza ÖZTÜRK 

Üye                                              Üye                                    Üye                                            üye                                  üye 

 

 

 

                                                   

 

                                               Çetin Oktay SÖZER                          Mustafa ERTEN 

                                                             Üye                                                  Üye 


