MESLEK KOMİTELERİ OCAK AYI KARARLARI/TEKLİFLERİ
1 NOLU MESLEK KOMİTESİ (İMALATÇILAR GRUBU)
GÜNDEM:
04.12.2013 tarih ve 8 sayılı olağan Aralık ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili verilen ve
aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.


Meslek komitesi Başkanı Mehmet Atlı'dan 6111 sayılı Kanunda özellikle personelle ilgili yer alan teşvikler
hakkında Odamızın web sayfasında ve Makri Dergisinde yayınlanmak üzere yazı alınması ve komiteye bilgi
verilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız üyesi fırın işletmeleri ile sektörel değerlendirmelerin yapılması,
KARAR/TEKLİF:
Odamıza kayıtlı fırın işletmesi sahiplerinin sektörlerinde yaşamış oldukları sorunlar görüşülmüştür. Sektör temsilcilerinin
birlikte hareket edememesinden dolayı sorunlar olduğu ve öncelikli olarak birlikte hareket etme kültürünün sektör
içersinde olması gerektiğine karar verilmiştir.
GÜNDEM:
2013 yılının değerlendirilmesi
KARAR:
Komite olarak 2013 ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Piyasada yaşanan dalgalanmaların tüm sektörleri etkilediği ve
buna bağlı olarak imalat sektöründe de sıkıntı yaşandığı dile getirilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel sorunları görüşmek üzere Şubat ayındaki meslek komitesi toplantısına mermer imalatçılarının davet edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
2014 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurtdışı iş gezileri (fuarlar) hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
2014 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurtdışı iş gezileri (fuarlar) hakkında AR-GE ve Uluslararası İlişkiler
Memuru Yüksel Kart tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikle ilgili önerilerin alınması,
KARAR/TEKLİF:
Komite üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmesi düşünülen piknik etkinliği ile ilgili olarak aşağıdaki
önerilerde bulunulmuş ve yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
 Çocuklara yönelik uçurtma şöleni,
 Çeşitli oyunlar (halat çekme, çuval vb)
 Etkinlik yeri olarak Kuleli Koyu önerilmiştir,
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2 NOLU MESLEK KOMİTESİ (ZİRAİ İLAÇ VE TARIM GRUBU)
GÜNDEM:
05.12.2013 tarih ve 8 sayılı olağan Aralık ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili verilen ve
aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.
 Komitenin fuarlarla ilgili önerisi görüşülmüş ve 14-18 Ekim 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk,
Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, 27 Şubat - 02 Mart 2014 Konya Tohum 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki
Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı ile Hollanda
Fuarına odamızca katılımın sağlanmasına, komiteye bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, aşağıda oda sicil numarası, ünvanı ve meslek
grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle , Oda Sicil
kaydının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda Sicil
Unvan
Meslek Grubu
No
Ticaret Sicili Terk Tarihi
Erçan Gıda Ticaret Vildan Çancı
7955
02-02. Meslek Grubu
28.10.2013
Erke
GÜNDEM:
2013 yılının değerlendirilmesi,
KARAR:
Komite üyelerince 2013 yılının değerlendirilmesi yapılmıştır.
GÜNDEM:
2014 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurtdışı iş gezileri (fuarlar) hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
2014 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurtdışı iş gezileri (fuarlar) hakkında AR-GE ve Uluslararası İlişkiler
Memuru Yüksel Kart tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. Komite Üyesi Mehmet Saraç'la bir çalışma grubu
oluşturulmuş ve 2014 yılında tarımla ilgili düzenlenecek fuarlara katılımla ilgili çalışma yapılmasına ve komite üyelerine
bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikle ilgili önerilerin alınması,
KARAR:
Komite üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmesi düşünülen piknik etkinliği ile ilgili olarak çeşitli
oyunların düzenlenmesinin organizasyonu hareketlendirileceği konusunda görüşbirliğine varılmıştır.
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3 NOLU MESLEK GRUBU (İNŞAAT VE MÜTEAAHHİTLER GRUBU)
GÜNDEM:
2013 yılının değerlendirilmesi,
KARAR:
Komite üyelerince 2013 yılının sektörel olarak değerlendirilmesi yapılmıştır..
GÜNDEM:
2014 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurtdışı iş gezileri (fuarlar) hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
2014 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurtdışı iş gezileri (fuarlar) hakkında AR-GE ve Uluslararası İlişkiler
Memuru Yüksel kart tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. Komite Üyesi Ömer Yıldırım'la bir çalışma grubu
oluşturulmuş ve 2014 yılında inşaat sektörüne yönelik ilgili düzenlenecek fuarlara katılımla ilgili çalışma yapılmasına ve
komiteye bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikle ilgili önerilerin alınması,
KARAR:
Meslek komitelerinin kendi grupları ile etkinlikler düzenlemesinin daha uygun olduğu değerlendirilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye Kaymakamlığı'nın 20.12.2013 tarih ve 4553 sayılı yazısı ile talep edilen, "apart tamir, onarım, bakıma ilişkin eser
sözleşmelerin ilçemizde sürekli olarak istisnasız bir şekilde tüm işverenlere sözlü olarak yapılıp yapılmadığı"
hususundaki teamül hakkında görüş alışverişinde bulunulması,
KARAR/TEKLİF:
Vergi mükellefiyeti bulunan kişilerle sözleşme imzalanarak iş ve işlemlerin yürütüldüğü, vergi mükellefiyeti
bulunmayanlarla ise sözlü olarak yapıldığı hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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4 NOLU MESLEK KOMİTESİ (BEYAZ EŞYA VE DAYANIKLI TÜK. MAL.GRUBU)
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleriyle sektörel ve güncel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
GÜNDEM:
2013 yılının değerlendirilmesi,
KARAR:
Komite üyelerince 2013 yılının sektörel olarak değerlendirilmesi yapılmıştır..
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikle ilgili önerilerin alınması,
KARAR/TEKLİF:
Komite üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmesi düşünülen piknik etkinliği ile ilgili olarak aşağıdaki
önerilerde bulunulmuş ve yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Organizasyonun Pazar günü yapılması,
 Çeşitli oyunlar (halat çekme, çuval vb),
 Günlüklü veya Aksazlar Koyunda etkiliğin düzenlenebileceği
 Komite üyelerinin katılacakları çekilişin yapılması (komite üyelerinden çekilişi için çeşitli hediyelerin alınması
vb)
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5 NOLU MESLEK KOMİTESİ (İNŞAAT MALZEMESİ SATICILARI GRUBU)
GÜNDEM:
02.12.2013 tarih ve 8 sayılı olağan Aralık ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda yönetim kurulunun 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili verilen ve
aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.
 Ayrıca meslek grubunda bulunan üyelerin isimlerinin yazılı olduğu ajanda ve kalem yaptırılması hususu
görüşülmüş ve Oda üyelerine dağıtılmak üzere takvim yaptırıldığından ajanda yaptırılmamasına ve komiteye
bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve
meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle , Oda
Sicil kaydının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda
Sicil No

Unvan

Meslek Grubu

Ticaret Sicili
Terk Tarihi

6924

OKAN TİCARET DOĞAN AKYOL

05-05. Meslek Grubu

28.10.2013

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerinin sektöreleriyle ilgili yapmış oldukları değerlendirmelerde, işveren olarak işyerinde çalışan tüm
çalışanlar için ayrı ayrı ustalık belgesi talep edildiği değerlendirilmiş, bu durumun sektör mensuplarını çok zorladığı ifade
edilmiştir.
GÜNDEM:
2013 yılının değerlendirilmesi,
KARAR/TEKLİF:
Komite üyelerince 2013 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.2013 yılı içersinde üyelerle iletişim kurmak
konusunda herhangi bir çalışma yapılamadığı ve 2014 yılı için komite üyeleri ile grup üyelerini buluşurmakla ile ilgili
olarak ay içersinde bir gün belirlenip ve o gün komite üyeleri tarafından grup üyelerinden 10'ar kişilik gruplar halinde
öğlen yemeğine üyelerin davet edilmesi ve bu ziyaret sırasında oda ile ilgili bilgi verilmesi konusunda görüşbirliğine
varılmıştır. Komite olarak davet edilecek meslek grup üyeleri ile komite üyelerine ikram edilecek yemeğin karşılanması
hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikle ilgili önerilerin alınması,
KARAR/TEKLİF:
Komite üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmesi düşünülen piknik etkinliği ile ilgili olarak aşağıdaki
önerilerde bulunulmuş ve yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Komite üyelerinin katılacakları çekilişin yapılması (komite üyelerinden çekilişi için çeşitli hediyelerin
alınması vb)
 Organziasyonda müziğin mutlaka olması ve bununla ilgili olarak mini bir sahne oluşturulması kamyon
kasasından (konuyla ilgili komite üyesi Hüseyin Çetinkaya ile irtibata geçilebilir)
GÜNDEM:
2014 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurtdışı iş gezileri (fuarlar) hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
2014 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurtdışı iş gezileri (fuarlar) hakkında AR-GE ve Uluslararası İlişkiler
Memuru Yüksel Kart tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
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6 NOLU MESLEK KOMİTESİ (OTEL GRUBU)
GÜNDEM:
2013 yılının değerlendirilmesi,
KARAR:
2013 turizm sezonu komite üyelerince değerlendirilmiştir.
GÜNDEM:
2014 yılı için çalışmalarının görüşülmesi
KARAR/TEKLİF:
2014 yılı içersinde öncelikle yapılacak olan ITB Berlin Fuarı ve diğer fuarlarla ilgili üyelere duyurulması ve Çin,
Singapur ve Moskova'da düzenlenecek fuarlara katılımlarla ilgili komite üyesi Günay Özütok ve AR-GE Memuru Yüksel
Kart tarafından çalışma grubu oluşturulmasına ve komite üyelerine bilgi verilmesine oybirliği karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamızın 2014 yılı bütçesinin değerlendirilmesi
KARAR:
Konuyla ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.
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7 NOLU MESLEK KOMİTESİ (RESTAURANT GRUBU)
GÜNDEM:
06.12.2013 tarih ve 8 sayılı olağan Aralık ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili verilen ve
aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.
1. Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve meslek
grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle , Oda Sicil
kaydının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda
Sicil No
7976

Unvan
Freaky Club Fuat ALTOK

Meslek Grubu

Ticaret Sicili Terk
Tarihi

07-07. Meslek Grubu

28.10.2013

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörel ve güncel konular görüşülmüştür.
GÜNDEM:
2013 yılının değerlendirilmesi,
KARAR:
2013 turizm sezonu hakkında komite üyelerince değerlendirmeler yapılmıştır.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Komite üyelerinin ve ailelerinin katılımları gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte çeşitli oyunlar ve aktiviteler yapılması
konusunda görüşbirliğine varılmıştır.
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Meslek grubundaki üyelerin ziyaret edilmesine ve bu ziyaretlerin takviminin komite üyeleri tarafından organize
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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8 NOLU MESLEK KOMİTESİ (SİGORTA VE DESTEK HİZMETLERİ GRUBU)
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörün değerlendirilmesi yapılmıştır. Oda tarafından asgari fiziki şartların yerine getirilmesi
ile ilgili üyelere yeterince bilgilendirme yapıldığı ve artık denetim yapılmasının sorun oluşturmayacağı konusunda
görüşbirliğine varılmıştır.
GÜNDEM:
2013 yılının değerlendirilmesi,
KARAR:
Genel olarak 2013 yılının iyi geçtiği 2014 yılının ise daha iyi geçmesi konusunda temennilerde bulunulmuştur.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikle ilgili önerilerin alınması,
KARAR/TEKLİF:
Komite üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmesi düşünülen piknik etkinliği ile ilgili olarak aşağıdaki
önerilerde bulunulmuş ve yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
 Çeşitli oyunlar (halat çekme, çuval vb),
 Spor musabakalarının yapılması (plajda yapılması halinde plaj voleybolu, maç vb)
 Tavla turnuvası,
 Şarkı yarışması
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9 NOLU MESLEK KOMİTESİ (SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU)
GÜNDEM:
Günübirlik gezi teknelerinin yolcu alımı sırasında yaşamış oldukları sorunlarının görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek komitesinde bulunan ve günübirlik gezi teknesi işletmecilerinin katıldığı toplantıda yaşanan sorunlar görüşülmüş
ve aşağıdaki önerilerle ilgili araştırma yapılması için konunun odamız yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
 Günübirlik gezi teknlerine yolcu getiren transfer arabalarının şehiriçinde bulunan durakta yolcu indirip
bindirmesinin trafiği olumsuz etkilemesi sebebiyle yolcu alımlarının Uğur Mumcu parkından sağlanmasının
yapılıp yapılamayacağının araştırılması,
 Yine günübirlik gezi teknelerinin bazı özel seyahat acenteleri gibi yolcularını Karagözlerde bulunan park
yerinden almasının mümkün olup olmadığının araştırılması,
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
GÜNDEM:
2013 yılının değerlendirilmesi,
KARAR:
2013 turizm sezonu hakkında komite üyelerince değerlendirmeler yapılmıştır.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikle ilgili önerilerin alınması,
KARAR:
Komite üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmesi düşünülen piknik etkinliği ile ilgili olarak çeşitli
oyunların düzenlenmesinin organizasyonu hareketlendirileceği konusunda görüşbirliğine varılmıştır.
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10 NOLU MESLEK KOMİTESİ (TOPTAN VE PERAKENDE GRUBU)
GÜNDEM:
05.12.2013 tarih ve 8 sayılı olağan Aralık ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili verilen ve
aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.
 Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve meslek
grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle , Oda Sicil
kaydının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda Sicil
Ticaret Sicili
Unvan
Meslek Grubu
No
Terk Tarihi
DİMSEV Tütün Ve Tütün Mamulleri Alkollü Ve
8571
Alkolsüz İçecek Gıda Maddeleri Toptan Ve Perake. Tic. 10-10. Meslek Grubu
10.10.2013
Ltd. Şti.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
GÜNDEM:
2013 yılının değerlendirilmesi,
KARAR/TEKLİF:
Komite üyelerince 2013 yılının değerlendirilmesi yapılmıştır. 2013 yılının perakendecilik sektörünü olumsuz etkilediği,
çeşitli nedenlerle ticareti bırakan toptan ve perakendecilerin olduğu, diğer il ve ilçelerden mal alımı yapılması sırasında
ticareti bırakanlar sebebiyle ilçenin itibarını olumsuz etkilemiştir. Bu kapsamda zincir mağazaların sektöre olan etkisinin
araştırılması ve toptan, perakende sektörüne yol göstermek üzere sektör analizi yapılması hususunun yönetim kuruluna
sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikle ilgili önerilerin alınması,
KARAR:
Komite üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmesi düşünülen piknik etkinliği ile ilgili olarak çeşitli
oyunların düzenlenmesinin organizasyonu hareketlendirileceği konusunda görüşbirliğine varılmıştır.
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek grubunda bulunan üyelerle Haziran ayında bir tekne turu düzenlenmesine ve meslek grubunda bulunan üyelere
hediye edilmek üzere şemsiye yaptırılmasının yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği'nin üyelerin kayıtlarının silinmesi hususunu
düzenleyen 15.maddesi 4.fıkrasına göre; "Ticaret Sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını
sildirmeyenlerin oda kayıtları, ilgili Meslek Komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir"
hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihleri yazılı odamız üyelerinin, oda
sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda Sicil No/ Unvanı: 285 - S.S.Çiftlik Tarımsal Kalk. Koop.
Ticaret Sicil Terk Tarihi: 18.11.2013
Meslek Grubu: 10 Nolu
2014 Ocak Ayı Meslek Komitesi Kararları
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KARAR/TEKLİF:
 Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve meslek
grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle , Oda Sicil
kaydının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda Sicil No/ Unvanı: 285 - S.S.Çiftlik Tarımsal Kalk. Koop.
Ticaret Sicil Terk Tarihi: 18.11.2013
Meslek Grubu: 10 Nolu
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11 NOLU MESLEK KOMİTESİ (MANİFATURA VE EV TEKSTİLİ)
GÜNDEM:
03.12.2013 tarih ve 8 sayılı olağan Aralık ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili verilen ve
aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.



Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenmesi ile ilgili yaşanan sorunların Muhasebeciler Odası ile yapılacak
müşterek toplantıda konunun görüşülmesine ve komiteye bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Bahar aylarında meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile yapılması planlanan pikniğe komitenin
yedek üyelerinin de davet edilmesine ve komiteye bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Komite üyeleri tarafından sekötrel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Meslek grubunda bulunan üyelerin ve
ailelerinin de katılımları ile Nisan ayının üçüncü Pazar günü bir piknik organizasyonu yapılması hususunun yönetim
kurulun sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
2013 yılının değerlendirilmesi,
KARAR:
Genel hatlarıyla 2013 yılı iyi olarak değerlendirilmiştir.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikle ilgili önerilerin alınması
KARAR:
Komite üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmesi düşünülen piknik etkinliği ile ilgili olarak çeşitli
oyunların düzenlenmesinin organizasyonu hareketlendirileceği konusunda görüşbirliğine varılmıştır.
GÜNDEM: Bankalararası Kart Merkezinden 05.12.2013 tarihinde gelen yazı hakkında komite üyelerine bilgi
verilmesi,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar taşkın tarafından bankalararası kart merkezinden gelen yazı hakkında komite
üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği'nin üyelerin kayıtlarının silinmesi hususunu
düzenleyen 15.maddesi 4.fıkrasına göre; "Ticaret Sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını
sildirmeyenlerin oda kayıtları, ilgili Meslek Komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir"
hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihleri yazılı odamız üyelerinin,
oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda Sicil No/ Unvanı: 4715 -Fethiye Emar Görüntüleme Ltd.Şti.
Ticaret Sicil Terk Tarihi: 10.12.2013
Meslek Grubu: 11 Nolu
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KARAR/TEKLİF:
Bu kapsamda, aşağıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihleri yazılı odamız üyelerinin,
oda sicil kayıtlarının da silinmesi için Yönetim Kurulu'na sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda Sicil No/ Unvanı: 4715 -Fethiye Emar Görüntüleme Ltd.Şti.
Ticaret Sicil Terk Tarihi: 10.12.2013
Meslek Grubu: 11 Nolu
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12 NOLU MESLEK KOMİTESİ (AKARYAKIT VE OTOMOBİL GRUBU)
GÜNDEM:
04.12.2013 tarih ve 8 sayılı olağan Aralık ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili verilen ve
aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.
 Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, unvanı ve
meslek grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle , Oda
Sicil kaydının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda
Ticaret Sicili
Unvan
Meslek Grubu
Sicil No
Terk Tarihi
5226


ADEM'S RENT A CAR ADEM İGAÇ

12-12. Meslek Grubu

18.11.2013

Günübirlik gezi teknelerinin ve charter teknelerinin bağlama yerleri ile ilgili Kaymakamlık ve Belediye
Başkanlığı'nın komite üyeleri, Deniz Ticaret odası yetkilileri ve kooperatif temsilcilerinin katılımları birlikte
hareket edilmesine konuyla ilgili komiteye bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek grubu içersinde yer alan taşıma kooperatif temsilcilerinin katılımları ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Taşıma
kooperatiflerinin genel hatlarıyla yaşamış oldukları sorunlar görüşülmüş ve bu sorunları içeren bir ayrıntılı bir raporun
kooperatif yetkililerince hazırlanmasının akabinde Belediye ve İlçe Trafik Komisyonu'na sunulması için girişimde
bulunulması hususunda görüş birliğine varılmıştır. Genel hatları ile taşıma kooperatiflerinin yaşamış oldukları sorunlar;
 Korsan taşımacılık yapılması,
 Belediye otobüsü ile minibüslerde uygulanan fiyat dengesizliği,
 Otellerin de transfer yapmaları,
 Cip safari araçlarının sayı fazlalığı
GÜNDEM:
2013 yılının değerlendirilmesi,
KARAR:
Genel hatlarıyla 2013 yılı iyi olarak değerlendirilmiştir.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikle ilgili önerilerin alınması
KARAR:
Komite üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmesi düşünülen piknik etkinliği ile ilgili olarak çeşitli
oyunların düzenlenmesinin organizasyonu hareketlendirileceği konusunda görüşbirliğine varılmıştır.
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13 NOLU MESLEK KOMİTESİ (DESTEK HİZMETLERİ VE SPORTİF FAAL. GRUBU)
GÜNDEM:
02.12.2013 tarih ve 8 sayılı olağan Aralık ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.12.2013 tarih ve 30 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, unvanı ve meslek grubu
verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle , Oda Sicil kaydının da
silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, yukarıda oda sicil numarası, ünvanı ve meslek
grubu verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle , Oda Sicil
kaydının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda
Sicil No

Unvan

Meslek Grubu

Ticaret Sicili
Terk Tarihi

2452

Güneş Dalış Su Sporları Merkezi Turizm Ticaret Ve
Sanayi Limited Şirketi

13-13. Meslek
Grubu

01.11.2013

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerince sektörel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
GÜNDEM:
2013 yılının değerlendirilmesi,
KARAR:
2013 yılının değerlendirilmesi yapılmış ve 2014 yılı ile ilgili görüş ve temenniler değerlendirilmiştir.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikle ilgili önerilerin alınması,
KARAR:
Komite üyelerinin ve ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmesi düşünülen piknik etkinliği ile ilgili olarak çeşitli
oyunların düzenlenmesinin organizasyonu hareketlendirileceği konusunda görüşbirliğine varılmıştır.
GÜNDEM:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği'nin üyelerin kayıtlarının silinmesi hususunu
düzenleyen 15.maddesi 4.fıkrasına göre; "Ticaret Sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını
sildirmeyenlerin oda kayıtları, ilgili Meslek Komitesinin de görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir"
hükmü amirdir.
Bu kapsamda, aşağıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihleri yazılı odamız üyelerinin,
oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda Sicil No/ Unvanı: 1852- İsmail KARAKAYA
Ticaret Sicil Terk Tarihi: 17.12.2013
Meslek Grubu: 13 Nolu

KARAR/TEKLİF:
2014 Ocak Ayı Meslek Komitesi Kararları
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Bu kapsamda, aşağıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihleri yazılı odamız üyelerinin,
oda sicil kayıtlarının da silinmesi için Yönetim Kurulu'na sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda Sicil No/ Unvanı: 1852- İsmail KARAKAYA
Ticaret Sicil Terk Tarihi: 17.12.2013
Meslek Grubu: 13 Nolu

GÜNDEM:
2014 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurtdışı iş gezileri (fuarlar) hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
2014 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurtdışı iş gezileri (fuarlar) hakkında AR-GE ve Uluslararası İlişkiler
Memuru Yüksel kart tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
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