
 
OCAK AYI MESLEK KOMİTESİ KARARLARI/TEKLİFLERİ

1 Nolu Madencilik Ve İmalat Sanayi Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:

07.12.2011 tarihinde gerçekleştirilen meslek komitesi toplantısında görüşülen matbaa ve basım
işlerinde  kullanılan  malzemelerin  fire  oranları  hakkında  Yönetim  Kuruluna  teklif  de
bulunulmuştu. 13.12.2011 tarihli konu hakkında Yönetim Kurulu kararı ile ilgili komite üyelerine
bilgi verilmesi, 
KARAR: 
13.12.2011 tarihli  matbaa  ve  basım işlerinde  kullanılan  malzemelerin  fire  oranları  hakkındaki
Yönetim  Kurulu  kararı  hakkında  oda  muamelat  memuru  Aslı  Pınar  taşkın  tarafından  meslek
komitesi üyelerine bilgi verilmiştir.

2. GÜNDEM:
07.12.2011  tarihinde  gerçekleştirilen  meslek  komitesinde  toplantısında,  meslek  komitesi
üyelerinin  tanınma  oranını  arttırmak  ve  üyelerle  iletişimin  daha  sağlıklı  hale  getirilmesini
sağlamak amacıyla, Ocak ayında yapılacak olan meslek komitesi toplantısında üye ziyaretlerinin
yapılması ile ilgili çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda meslek komitesi üyeleri
tarafından yapılacak ziyaretlerle ilgili planlamanın yapılması ve konuyla ilgili 13.12.2011 tarihli
Yönetim Kurulu kararı hakkında komite üyelerine bilgi verilmesi 
KARAR/TEKLİF:
Hem  meslek  komitesi  üyelerinin  grup  içinde  yer  alan  diğer  üyeler  arasında  bilinirliğinin
arttırılması  hem de üye ile  olan  ilişkilerin  geliştirilmesi  amacıyla  üye  ziyaretlerinin  yapılması
konusunda meslek komitesi tarafından aralık ayında gerçekleştirilen toplantıda karar alınmıştır.
Alınan  karar  uyarınca  komite  üyelerinin  kendileri  arasında  yapacakları  planlama  ile  grup
üyelerine   ziyaretlerde  bulunulması  ve   bu  ziyaretlerin  yapılması  sırasında  oda  aracının
kullanılmasının,  oda  aracının  kullanılamayacağı  hallerde  ise  komite  üyelerinin  ziyaretlerini
gerçekleştirebilmesi için dışarıdan araç hizmetinin sağlanması hususunun yönetim kuruluna teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

3. GÜNDEM:
Aşağıda oda sicil numarası, unvanı, meslek grubu ve ticaret sicilinden terk tarihi yazılı işletmenin
şirkete devrolma ve merkez nakli sebebiyle Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca,
Oda Sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda Sicil No/Unvanı: 6020 MBA Madencilik Taah. Tic. Ltd. Şti.
Tic. Sic. Terk Tarihi: 09/12/2011
KARAR/TEKLİF: 
6020 Oda sicil numaralı MBA Madencilik Taah. Tic. Ltd. Şti’nin  merkez nakli olması sebebiyle
09.12.2011  tarihinde  Ticaret  Sicil’den  terk  işlemi  gerçekleştirilmiştir.  Oda  Muamelat
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Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca, Oda Sicil kaydının silinmesi hususunun odamız yönetim
kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

2 Nolu İnşaat Ve İnşaatla İlgili Faaliyetler Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:

06.12.2011  tarihinde  gerçekleştirilen  meslek  komitesinde  toplantısında,  meslek  komitesi
üyelerinin  tanınma  oranını  arttırmak  ve  üyelerle  iletişimin  daha  sağlıklı  hale  getirilmesini
sağlamak amacıyla, Ocak ayında yapılacak olan meslek komitesi toplantısında üye ziyaretlerinin
yapılması ile ilgili çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda meslek komitesi üyeleri
tarafından yapılacak ziyaretlerle ilgili planlamanın yapılması, 
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri tarafından üye ziyaretlerinin yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3 Nolu  Otomobiller Ve Hafif Motorlu Taşıtların Satışı, Motorlu Taşıtların Parça Ve Aksesuarları 
İle Akaryakıt Satışı Grubu Meslek Komitesi

1. GÜNDEM:
07.12.2011  tarihinde  gerçekleştirilen  meslek  komitesinde  toplantısında,  meslek  komitesi
üyelerinin  tanınma  oranını  arttırmak  ve  üyelerle  iletişimin  daha  sağlıklı  hale  getirilmesini
sağlamak amacıyla, Ocak ayında yapılacak olan meslek komitesi toplantısında üye ziyaretlerinin
yapılması ile ilgili çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda meslek komitesi üyeleri
tarafından yapılacak ziyaretlerle ilgili planlamanın yapılması,
KARAR:
Üyelere  yapılacak olan ziyaretlerin  komite  üyeleri  tarafından organize  edilmesine  oybirliği  ile
karar verilmiştir.

4 Nolu Yaş Sebze Ve Meyve İle Gıda Maddeleri İmalatı Ve Toptan Ticareti Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:

02.12.2011 tarihinde gerçekleştirilen  toplantısında  meslek komitesinde görev alan temsilcilerin
bağlı  bulunduğu   meslek  grubundaki  üyelere  yapacak  oldukları  ziyaretlerle  ilgili  planlamanın
yapılması için konunun bir sonraki toplantı gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmişti. Bu
kapsamda  meslek  komitesi  üyeleri  tarafından  yapılacak  ziyaretle  ilgili  planlamanın  yapılması
hususunun görüşülmesi, 
KARAR:
Üyelere yapılacak ziyaretler öncesinde gruptaki üyelerle Ocak ayı içersinde ve grup üyelerinin
müsait olduğu herhangi bir Cuma gününde toplantı yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.  

2. GÜNDEM:
Aşağıda oda sicil numarası, unvanı, meslek grubu ve ticaret sicilinden terk tarihi yazılı işletmenin
şirkete devrolma ve merkez nakli sebebiyle oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca,
Oda Sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda Sicil No/Unvanı: 4669 - Likya Şarapçılık Ltd. Şti.
Tic.Sic. Terk Tarihi: 21/12/2011
KARAR/TEKLİF:
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4669 Oda sicil numaralı Likya Şarapçılık Ltd. Şti.’nin  merkez nakli olması sebebiyle 21.12.2011
tarihinde  Ticaret  Sicil’den  terk  işlemi  gerçekleştirilmiştir.  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin
15.maddesi  uyarınca,  Oda Sicil  kaydının silinmesi  hususunun odamız yönetim kuruluna teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

5 Nolu Bilgisayar Telekomünikasyon Ve Ev Eşyaları Toptan Ve Perakende Tic. Grubu Meslek 
Komitesi

1. GÜNDEM:
01.12.2011 tarihinde gerçekleştirilen  toplantısında  meslek komitesinde görev alan temsilcilerin
bağlı  bulunduğu   meslek  grubundaki  üyelere  yapacak  oldukları  etkinlikle  ilgili  planlamanın
yapılması için konunun bir sonraki toplantı gündemine alınmasına karar verilmişti. Bu kapsamda
meslek komitesi üyeleri tarafından yapılabilecek etkinlikle ilgili planlamanın yapılması hususunun
görüşülmesi, 
KARAR:
Meslek  grubunda  yer  alan  üyelerle  birlikte  önümüzdeki  aylarda  yemek  ya  da  kahvaltı
organizasyonu yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2. GÜNDEM:
Aşağıda oda sicil numarası, unvanı, meslek grubu ve ticaret sicilinden terk tarihi yazılı işletmenin
şirkete devrolma ve merkez nakli sebebiyle oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15.maddesi uyarınca,
Oda Sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda Sicil No/Unvanı: 4127 Mehmet Can Çetinkaya Ticarethanesi
Tic.Sic. Terk Tarihi: 14/12/2011
KARAR/TEKLİF:
4127 Oda sicil numaralı Mehmet Can Çetinkaya’nın  şirkete devrolması  sebebiyle 14.12.2011
tarihinde  Ticaret  Sicil’den  terk  işlemi  gerçekleştirilmiştir.  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin
15.maddesi  uyarınca,  Oda Sicil  kaydının silinmesi  hususunun odamız yönetim kuruluna teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

6 Nolu  Tarım, Hayvancılık Ve Tarım Aletleri İle Kimyasal Maddelerin Ticareti Grubu Meslek 
Komitesi

1. GÜNDEM:
01.12.2011 tarihinde gerçekleştirilen  toplantısında  meslek komitesinde görev alan temsilcilerin
bağlı  bulunduğu  meslek  grubundaki  üyelere  yapacak  oldukları  ziyaretlerle  ilgili  planlamanın
yapılması için konunun bir sonraki toplantı gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmişti. Bu
kapsamda  meslek  komitesi  üyeleri  tarafından  yapılacak  ziyaretle  ilgili  planlamanın  yapılması
hususunun görüşülmesi, 
KARAR:
Meslek  grubunda  yer  alan  üyelerle  birlikte  önümüzdeki  aylarda  yemek  ya  da  kahvaltı
organizasyonu yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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7 Nolu İnşaat Malzemeleri, Hırdavat Ve Yapı Materyalleri Toptan Ve Perakende Ticareti Grubu 
Meslek Komitesi

1. GÜNDEM:
02.12.2011 tarihinde gerçekleştirilen  toplantısında  meslek komitesinde görev alan temsilcilerin
bağlı  bulunduğu   meslek  grubundaki  üyelere  yapacak  oldukları  ziyaretlerle  ilgili  planlamanın
yapılması için konunun bir sonraki toplantı gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmişti. Bu
kapsamda  meslek  komitesi  üyeleri  tarafından  yapılacak  ziyaretle  ilgili  planlamanın  yapılması
hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Üyelere  yapılacak olan ziyaretlerin  komite  üyeleri  tarafından organize  edilmesine  oybirliği  ile
karar verilmiştir.

8 Nolu Gıda Ve İçecek Maddeleri Perakende Ticareti Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:

05.12.2011  tarihinde  gerçekleştirilen  meslek  komitesinde  toplantısında,  meslek  komitesi
üyelerinin  tanınma  oranını  arttırmak  ve  üyelerle  iletişimin  daha  sağlıklı  hale  getirilmesini
sağlamak amacıyla, Ocak ayında yapılacak olan meslek komitesi toplantısında üye ziyaretlerinin
yapılması ile ilgili çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda meslek komitesi üyeleri
tarafından yapılacak ziyaretlerle ilgili planlamanın yapılması, 
KARAR/TEKLİF:
Üyelere  yapılacak  olan  ziyaretlerin  komite  üyeleri  Mehmet  Tokgöz  ve  Burhanettin  Tuna
tarafından organize edilmesine, üyelere yapılacak ziyaretlerin yanı sıra ilçelerinde zincir mağaza
şubesi  bulunmayan  belediyelere  bu  çabalarından  dolayı  meslek  komitesi  tarafından  sunulmak
üzere hem teşekkür belgesi hem de plaket hazırlatılmasına, üyelere yapılacak ziyaretler sırasında
söz  konusu yerlere  de  ziyaret  yapılarak  plaket  ve  teşekkür  belgelerinin  sunulması  hususunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine  oybirliği ile karar verilmiştir. 

9 Nolu Konfeksiyon, Ayakkabı, Deri Giyim, Deri Eşyaları, Ecza Ve Kişisel Bakım Ürünleri Toptan 
Ve Perakende Ticareti Grubu Meslek Komitesi

1. GÜNDEM:
05.12.2011 tarihli  meslek  komitesi  toplantısında  hem meslek  komitesi  üyelerinin  bilinirliğinin
hem de  odada yapılan çalışmaların üyelere daha iyi aktarılmasının sağlanabilmesi için Yönetim
Kurulu üyeleri  içersinden yapılacak görevlendirme sonrasında ayda bir  kere ilçemizdeki  basın
temsilcileri ile toplantı yapılıp oda faaliyetlerinin aktarılmasının faydalı olacağı hususunda görüş
birliğine  varılmış  ve  konunun  yönetim  kuruluna  teklif  edilmesine  karar  verilmiştir.  Yönetim
Kurulunun konu hakkındaki kararı ile ilgili bilgi verilmesi,
KARAR/TEKLİF:
Odamız Yönetim Kurulu’nun 13.12.2011 tarihli toplantısında her ayın üçüncü Salı günü yönetim
kurulu toplantısından bir saat önce tüm yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunacağı bir toplantı ile
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ilçemiz  basın  temsilcilerine  oda  meclisine  sunulmak  üzere  hazırlanan  oda  faaliyetlerinin
sunumunun yapılması konusunda almış olduğu karar komite üyelerine aktarılmıştır. 
Komite üyeleri tarafından alınan karara ilişkin aşağıda sunulan yeni tekliflerin yönetim kuruluna
sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 Meclis toplantısında görüşülen konularında söz konusu basın toplantısında sunulabilecek
olması  sebebiyle  toplantının  meclis  toplantısından   bir  sonraki  yönetim  kurulu
toplantısında gerçekleştirilmesine,

 Odamız  yönetim  kurulu  toplantılarına  meclis  başkanının  da  katılıyor  olması  sebebiyle
gerçekleştirilecek toplantıda sözcülüğün yönetim kurulu ve meclis başkanı dışında bir kişi
tarafından yürütülmesine,

10 Nolu Kuyumculuk, Saat, Optik, ve Hediyelik Eşya Toptan ve Perakende Ticareti Grubu Meslek 
Komitesi

1. GÜNDEM:
Sektörle ilgili değerlendirmelerin yapılması
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörle ilgili değerlendirme yapılmıştır.

11 Nolu Ulaştırma ve Depolama Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:

06.12.2011  tarihinde  gerçekleştirilen  meslek  komitesinde  toplantısında,  meslek  komitesi
üyelerinin  tanınma  oranını  arttırmak  ve  üyelerle  iletişimin  daha  sağlıklı  hale  getirilmesini
sağlamak amacıyla, Ocak ayında yapılacak olan meslek komitesi toplantısında üye ziyaretlerinin
yapılması ile ilgili çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda meslek komitesi üyeleri
tarafından yapılacak ziyaretlerle ilgili planlamanın yapılması, 
KARAR:
Komite üyeleri tarafından ziyaretlerin öncesinde grup grup yapılacak toplantıların daha faydalı
olabileceği  değerlendirilmiş  ve  meslek  grubu  üyeleri  içinde  yapılacak  gruplandırma  ile
toplantıların yapılmasına karar verilmiştir. İlk toplantının ocak ayı içersinde gerçekleştirilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 

2. GÜNDEM: 
 S.S.163 No’lu  Fethiye  Umumi Servis  ve  Tur.  Taş.  Hizm.  Kooperatifi’nin  toplantı  yapılması
hakkındaki 12.12.2011 tarihli dilekçesinin görüşülmesi,
KARAR:
Meslek komitesi üyelerinin yapacak oldukları toplantılarla ilgili söz konusu dilekçe sahibi S.S.163
No’lu Fethiye Umumi Servis ve Tur. Taş. Hizm. Kooperatifi’ne bilgi  verilmesine oybirliği  ile
karar verilmiştir.

12 Nolu Otel Motel Pansiyon, Kamp Yeri İşletmesi Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:
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07.12.2011  tarihinde  gerçekleştirilen  meslek  komitesinde  toplantısında,  meslek  komitesi
üyelerinin  tanınma  oranını  arttırmak  ve  üyelerle  iletişimin  daha  sağlıklı  hale  getirilmesini
sağlamak amacıyla, Ocak ayında yapılacak olan meslek komitesi toplantısında üye ziyaretlerinin
yapılması ile ilgili çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda meslek komitesi üyeleri
tarafından yapılacak ziyaretlerle ilgili planlamanın yapılması ve konuyla ilgili 13.12.2011 tarihli
Yönetim Kurulu kararı hakkında komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Meslek  komitesi  üyeleri  tarafından  meslek  grubundaki  üye  yoğunluğu  sebebiyle  ziyaret
yapılmasının çok da uygun olmayacağı değerlendirilmiş ve üyelerle bir araya gelmek amacıyla
toplantı yapılmasının daha uygun olduğu hususunda görüş birliğine varılmıştır.

13 Nolu Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:

07.12.2011  tarihinde  gerçekleştirilen  meslek  komitesinde  toplantısında,  meslek  komitesi
üyelerinin  tanınma  oranını  arttırmak  ve  üyelerle  iletişimin  daha  sağlıklı  hale  getirilmesini
sağlamak amacıyla, Ocak ayında yapılacak olan meslek komitesi toplantısında üye ziyaretlerinin
yapılması ile ilgili çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda meslek komitesi üyeleri
tarafından yapılacak ziyaretlerle ilgili planlamanın yapılması ve konuyla ilgili 13.12.2011 tarihli
Yönetim Kurulu kararı hakkında komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri tarafından ziyaretler öncesinde ve nisan ayı gibi grup üyeleri ile birlikte
yemek organizasyonu gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

14 Nolu Bilgi Ve İletişim İle Finans Ve Sigortacılık Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM:

07.12.2011  tarihinde  gerçekleştirilen  meslek  komitesinde  toplantısında,  meslek  komitesi
üyelerinin  tanınma  oranını  arttırmak  ve  üyelerle  iletişimin  daha  sağlıklı  hale  getirilmesini
sağlamak amacıyla, Ocak ayında yapılacak olan meslek komitesi toplantısında üye ziyaretlerinin
yapılması ile ilgili çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda meslek komitesi üyeleri
tarafından yapılacak ziyaretlerle ilgili planlamanın yapılması, 
KARAR:
Komite üyeleri tarafından ziyaretlerin öncesinde grup grup yapılacak toplantıların daha faydalı
olabileceği  değerlendirilmiş  ve  meslek  grubu  üyeleri  içinde  yapılacak  gruplandırma  ile
toplantıların yapılmasına karar verilmiştir. 

15 Nolu Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM: Malmüdürlüğü’nün 26/12/2011 tarih ve 4143 sayılı, 26/12/2011 tarih ve 4142 sayılı,

15/12/2011 tarih ve 3964 sayılı, 15/12/2011 tarih ve 3963 sayılı, 16/12/2011 tarih ve 4036 sayılı,
19/12/2011 tarih ve 4061 sayılı rayiç fiyatlarının tespiti konusunun görüşülmesi
KARAR: Malmüdürlüğü’nün 26/12/2011 tarih ve 4143 sayılı, 26/12/2011 tarih ve 4142 sayılı,
15/12/2011 tarih ve 3964 sayılı, 15/12/2011 tarih ve 3963 sayılı, 16/12/2011 tarih ve 4036 sayılı,

2012 – Ocak Ayı Meslek Komitesi Kararları Sayfa 6



19/12/2011  tarih  ve  4061  sayılı  rayiç  fiyatlarının  tespiti  konusundaki  yazıları  görüşülmüş  ve
ilişikteki şekliye kabul edilmiştir.

2. GÜNDEM:
05.12.2011  tarihinde  gerçekleştirilen  meslek  komitesinde  toplantısında,  meslek  komitesi
üyelerinin  tanınma  oranını  arttırmak  ve  üyelerle  iletişimin  daha  sağlıklı  hale  getirilmesini
sağlamak amacıyla, Ocak ayında yapılacak olan meslek komitesi toplantısında üye ziyaretlerinin
yapılması ile ilgili çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda meslek komitesi üyeleri
tarafından yapılacak ziyaretlerle ilgili planlamanın yapılması
KARAR:
Meslek  komitesi  üyelerinin  kendi  aralarında  yapacak  oldukları  organizasyonla  ziyaretlerin
gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

1. GÜNDEM DIŞI: 
Gündeme 5 Meslek komitesi üyesinin imzası ile  alınan ilçemizde faaliyet gösteren Emlakçılar
Derneği’ne yeni binasına taşınmış ve yapılan seçimle Odamız Meclis Üyesi Şeref Varlı dernek
başkanı  olarak seçilmiştir.  Dernek olarak bünyesinde yürütecek oldukları  lokalde uygulanacak
indimli  fiyatlardan  ve  ayrıcalıklardan  odamız  üyelerinin  de  faydalanması  sağlanacaktır.  Bu
kapsamda sözkonusu dernek lokalinde kullanılmak üzere televizyon alınması hususunun odamız
yönetim kuruluna teklif edilmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Emlakçılar Derneğinde kullanılmak üzere televizyon alınması hususunun yönetim kuruluna teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

16 Nolu Kiralama ve Leasing ile Seyahat Acenteleri Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi
1. GÜNDEM: 

06.12.2011  tarihinde  gerçekleştirilen  meslek  komitesinde  toplantısında,  meslek  komitesi
üyelerinin  tanınma  oranını  arttırmak  ve  üyelerle  iletişimin  daha  sağlıklı  hale  getirilmesini
sağlamak amacıyla, Ocak ayında yapılacak olan meslek komitesi toplantısında üye ziyaretlerinin
yapılması ile ilgili çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda meslek komitesi üyeleri
tarafından yapılacak ziyaretlerle ilgili planlamanın yapılması, 
KARAR:
Üyelere ziyaret yapılmasından önce TÜRSAB Yürütme Kurulu ile müşterek meslek grubundaki
üyelere 9 Mart 2012 tarihinde sezon açılış  yemeği/kahvaltısı  düzenlenmesi  konusunda çalışma
yapılması  ve  bir  sonraki  toplantıda  organizasyonun  tekrar  görüşülmesine  oybirliği  ile  karar
verilmiştir. 

17 Nolu Destek Hizmetleri Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmetler İle Sportif Faaliyetler Grubu Meslek 
Komitesi

1. GÜNDEM: 
Sektörle ilgili değerlendirmelerin yapılması
KARAR:
Sektörle ilgili komite üyelerince değerlendirme yapılmıştır.
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