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MESLEK KOMİTELERİ 2015 OCAK AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 

 

1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM:  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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, ilişikte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi. 

 

KARAR/TEKLİF : 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre, ilişik listede belirtilen odamız 

üyelerinin oda sicil kayıtlarının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM:  
2014 yılında FTSO üyelerine uygulanan memnuniyet anketinde 1 Nolu Meslek Grubu üyelerinin 

memnuniyet oranlarının değerlendirilmesi, 

KARAR:  

Komite üyelerince söz konusu anket hakkında değerlendirme yapılmıştır. 

 

GÜNDEM :  

1 Nolu Meslek Komitesi'nin 03.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmesi. 

KARAR :  
1 Nolu Meslek Komitesi'nin 03.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında Oda Sicil Şefi Gül Çamlıca KABAK tarafından komite üyelerine 

bilgilendirme yapılmıştır. 

 

GÜNDEM DIŞI :  
Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi Ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine göre Odamız kapasite raporu hazırlanması sürecinde istifade edilmek 

üzere eksper belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 

KARAR :  

Odamız tarafından hazırlanan kapasite raporlarında istifade edilmek üzere, makine mühendisi 

olarak asil üye: İbrahim ÇELİK, yedek üye : Civan TÜREDİ - Gıda/Ziraat  mühendisi olarak asil 

üye : Mithat AYKIRI , yedek üye Emrullah TUNA oybirliği ile seçilmişlerdir. 
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GÜNDEM DIŞI : 

Akbank karşısı, Sanayi girişi, kanal başının araçların hatalı girişinden dolayı sorunlara sebep 

olmasından konunun Yönetim Kurulunda görüşülmesi, 

KARAR / TEKLİF :  

Sanayi bölgesindeki araç trafiği konusunda odamızca yapılabileceklerin Yönetim Kurulunda 

görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM DIŞI : 

Ağırlıklı olarak Sanayi bölgesinde bulunan çay ocaklarında gıda ile ilgili hijyen kurallarına 

uyulmadığı görülmüştür. Bu konuda Odamız tarafından bilgilendirme yapılması konusunda 

Yönetim Kurulu'na sunulması hususunun görüşülmesi.  

KARAR/TEKLİF :  

Sanayi bölgesinde bulunan çay ocaklarında gıda ile ilgili hijyen kurallarına uyulmadığı 

görülmüştür. Bu konuda Odamız tarafından bilgilendirme yapılması konusunun Yönetim Kurulu'na 

sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

2 NOLU TARIM, HAYVANCILIK, SU ÜRÜNLERİ TİCARETİ İLE  ZİRAİ İLAÇ 

GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM : 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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, ilişikte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi. 

 

KARAR/TEKLİF : 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre, ilişik listede belirtilen odamız 

üyelerinin oda sicil kayıtlarının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM : 

2014 yılında FTSO üyelerine uygulanan memnuniyet anketinde 2 Nolu Meslek Grubu üyelerinin 

memnuniyet oranlarının değerlendirilmesi, 

KARAR : 

Komite üyelerince söz konusu anket hakkında değerlendirme yapılmıştır. 
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GÜNDEM : 

 2 Nolu Meslek Komitesi'nin 04.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmesi. 

 

KARAR:  

2 Nolu Meslek Komitesi'nin 03.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında Oda Sicil Şefi Gül Çamlıca KABAK tarafından komite üyelerine 

bilgilendirme yapılmıştır. 

 

3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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, ilişikte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi. 

 

KARAR/TEKLİF:  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre, ilişik listede belirtilen odamız 

üyelerinin oda sicil kayıtlarının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM:  

2014 yılında FTSO üyelerine uygulanan memnuniyet anketinde 3 Nolu Meslek Grubu üyelerinin 

memnuniyet oranlarının değerlendirilmesi, 

KARAR : 

Komite üyelerince söz konusu anket hakkında değerlendirme yapılmıştır. 

 

GÜNDEM:  

3 Nolu Meslek Komitesi'nin 03.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmesi 

KARAR : 

3 Nolu Meslek Komitesi'nin 03.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında Oda Sicil Şefi Gül Çamlıca KABAK tarafından komite üyelerine 

bilgilendirme yapılmıştır. 
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4 NOLU ELEKTRİK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GRUBU 

MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM:  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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, ilişikte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi. 

 

KARAR/TEKLİF: 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre, ilişik listede belirtilen odamız 

üyelerinin oda sicil kayıtlarının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM :  

2014 yılında FTSO üyelerine uygulanan memnuniyet anketinde 4 Nolu Meslek Grubu üyelerinin 

memnuniyet oranlarının değerlendirilmesi, 

KARAR : Komite üyelerince söz konusu anket hakkında değerlendirme yapılmıştır. 

 

5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM:  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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, ilişikte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi. 

KARAR/TEKLİF :  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre, ilişik listede belirtilen odamız 

üyelerinin oda sicil kayıtlarının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

2014 yılında FTSO üyelerine uygulanan memnuniyet anketinde 5 Nolu Meslek Grubu üyelerinin 

memnuniyet oranlarının değerlendirilmesi,  
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KARAR : 

Komite üyelerince söz konusu anket hakkında; kararsız insanların çok olduğu ve komite olarak 

kendilerini daha iyi tanıtmaları gerektiği dile getirilmiştir. 

 

GÜNDEM :  

Odamız üyesi inşaat taahhüt işi ile ilgilenen işyerlerinde tahmini karlılık oranının belirlenmesi, 

 KARAR :  

Tahmini karlılık oranı ile ilgili olarak, komite üyeleri tarafından inşaat firmalarını ziyaret ederek bir 

araştırma yapılmasına ve yapılan değerlendirmenin Şubat ayı meslek komitesinde sunulmasına 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM :  

5 Nolu Meslek Komitesi'nin 01.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmesi 

KARAR :  

5 Nolu Meslek Komitesi'nin 01.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında Oda Sicil Şefi Gül Çamlıca KABAK tarafından komite üyelerine 

bilgilendirme yapılmıştır. 

 

GÜNDEM DIŞI :  

Komitemiz tarafından İlçemizde bir tuğla fabrikası açılmasına yönelik olarak yaptığımız çalışmanın 

raporu ilişikte sunulmuştur. Konunun Yönetim Kurulu'na teklif edilmesi hususunun görüşülmesi. 

KARAR / TEKLİF :  

Konunun Yönetim Kurulu'na teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

6 NOLUKONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM :  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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, ilişikte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi. 

KARAR /TEKLİF: 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre, ilişik listede belirtilen odamız 

üyelerinin oda sicil kayıtlarının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
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GÜNDEM :  

2014 yılında FTSO üyelerine uygulanan memnuniyet anketinde 6 Nolu Meslek Grubu üyelerinin 

memnuniyet oranlarının değerlendirilmesi, 

KARAR : Komite üyelerince söz konusu anket hakkında değerlendirme yapılmıştır. 

 

GÜNDEM DIŞI : 

Odamız tarafından bastırılan yürüyüş yolları kitapçığının Savunma Bakanlığı'nın itirazı üzerine 

dağıtımı engellenmiştir. Bu kitabın biran önce pazara sunulması için Yönetim Kurulu'na teklif 

edilmesi hususunun görüşülmesi. 

KARAR/TEKLİF:  

Yürüyüş yolları kitapçığının dağıtılmasının Fethiyemiz için hem tanıtım yönünden hem de 

Odamızın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak konunun Yönetim Kurulunda 

görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

7 NOLU YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM : 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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, ilişikte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi. 

KARAR/TEKLİF: 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre, ilişik listede belirtilen odamız 

üyelerinin oda sicil kayıtlarının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

2014 yılında FTSO üyelerine uygulanan memnuniyet anketinde 7 Nolu Meslek Grubu üyelerinin 

memnuniyet oranlarının değerlendirilmesi, 

KARAR : 

Komite üyelerince söz konusu anket hakkında değerlendirme yapılmıştır. 

 

GÜNDEM: 

7 Nolu Meslek Komitesi'nin 05.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmesi. 
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KARAR : 

7 Nolu Meslek Komitesi'nin 05.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmiştir. 

8 NOLU SİGORTA VE FİNANS HİZMETLERİ GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM : 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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, ilişikte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi. 

KARAR/TEKLİF: 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre, ilişik listede belirtilen odamız 

üyelerinin oda sicil kayıtlarının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM:  

2014 yılında FTSO üyelerine uygulanan memnuniyet anketinde 8 Nolu Meslek Grubu üyelerinin 

memnuniyet oranlarının değerlendirilmesi, 

KARAR:  

Komite üyelerince söz konusu anket hakkında değerlendirme yapılmıştır. 

GÜNDEM:  

8 Nolu Meslek Komitesi'nin 04.12.2014 tarih ve 20 sayılı teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 

16.12.2014 tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR: 

8 Nolu Meslek Komitesi'nin 04.12.2014 tarih ve 20 sayılı teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 

16.12.2014 tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmiştir. 

 

9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM :  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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, ilişikte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi. 
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KARAR/TEKLİF:  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre, ilişik listede belirtilen odamız 

üyelerinin oda sicil kayıtlarının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

2014 yılında FTSO üyelerine uygulanan memnuniyet anketinde 9 Nolu Meslek Grubu üyelerinin 

memnuniyet oranlarının değerlendirilmesi, 

KARAR : 

Komite üyelerince söz konusu anket hakkında değerlendirme yapılmıştır. 

GÜNDEM: 

9 Nolu Meslek Komitesi'nin 02/12/2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmesi 

KARAR: 

9 Nolu Meslek Komitesi'nin 02/12/2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmiştir. 

 

10 NOLU TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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, ilişikte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi. 

 

KARAR/TEKLİF: 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre, ilişik listede belirtilen odamız 

üyelerinin oda sicil kayıtlarının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM : 

2014 yılında FTSO üyelerine uygulanan memnuniyet anketinde 10 Nolu Meslek Grubu üyelerinin 

memnuniyet oranlarının değerlendirilmesi, 

KARAR : 

Komite üyelerince söz konusu anket hakkında değerlendirme yapılmıştır. 
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GÜNDEM: 

10 Nolu Meslek Komitesi'nin 04.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmesi. 

KARAR:  

10 Nolu Meslek Komitesi'nin 04.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmiştir. 

 

11 NOLU KUYUM, TEKSTİL VE AYAKKABI TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ 

GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM:  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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, ilişikte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi. 

KARAR/TEKLİF: 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre, ilişik listede belirtilen odamız 

üyelerinin oda sicil kayıtlarının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM:  

2014 yılında FTSO üyelerine uygulanan memnuniyet anketinde 11 Nolu Meslek Grubu üyelerinin 

memnuniyet oranlarının değerlendirilmesi, 

KARAR :  

Komite üyelerince söz konusu anket hakkında değerlendirme yapılmıştır. 

GÜNDEM :  

11 Nolu Meslek Komitesi'nin 02.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmesi. 

KARAR / TEKLİF :  

11 Nolu Meslek Komitesi'nin 02.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı  kararı hakkında bilgi verilmiştir.  

Bu kapsamda, meslek komiteleri tarafından yapılacak olan kahvaltı ve yemek organizasyonları ile 

ilgili odamızın ihale yapmak sureti ile fiyat teklifi toplaması hususunun Yönetim Kurulu'na 

sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 
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GÜNDEM DIŞI :  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 02/12/2014 tarih ve 0545/22786 sayılı yazısı komite 

üyelerince okunmuş olup, komite üyeleri ile iletişim sağlamak amacıyla meslek komitesi 

başkanımıza güncel üye iletişim bilgilerinin verilmesi hususunun görüşülmesi. 

KARAR / TEKLİF :  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, üye iletişim bilgilerinin paylaşılmaması hakkındaki 

02/12/2014 tarih ve 0545/22786 sayılı yazısı hakkında bilgi edinilmiştir. Güncel üye bilgilerini 

içeren üye listesinin komite başkanlarınca alınabilmesi için konununYönetim Kurulu'na teklif 

edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

12 NOLU AKARYAKIT, OTOMOTİV VE ULAŞTIRMA GRUBU MESLEK 

KOMİTESİ 

GÜNDEM :  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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, ilişikte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi. 

KARAR /TEKLİF :  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre, ilişik listede belirtilen odamız 

üyelerinin oda sicil kayıtlarının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM : 

2014 yılında FTSO üyelerine uygulanan memnuniyet anketinde 12 Nolu Meslek Grubu üyelerinin 

memnuniyet oranlarının değerlendirilmesi, 

KARAR : 

Komite üyelerince söz konusu anket hakkında değerlendirme yapılmıştır. 

13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBUMESLEK 

KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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, ilişikte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi. 

 



                                                            
 

2015 Ocak Ayı Meslek Komitesi Kararları                                                                                                                    

Sayfa 11 
 

KARAR / TEKLİF :  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre, ilişik listede belirtilen odamız 

üyelerinin oda sicil kayıtlarının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM:  

2014 yılında FTSO üyelerine uygulanan memnuniyet anketinde 13 Nolu Meslek Grubu üyelerinin 

memnuniyet oranlarının değerlendirilmesi, 

KARAR:  

Komite üyelerince söz konusu anket hakkında değerlendirme yapılmıştır. 

 

GÜNDEM:  

13 Nolu Meslek Komitesi'nin 03.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmesi. 

KARAR :  

13 Nolu Meslek Komitesi'nin 03.12.2014 tarihli teklifi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun 16.12.2014 

tarih ve 85 sayılı kararı hakkında bilgi verilmiştir. 

 

GÜNDEM DIŞI :  

Odamız üyeleri,kredi kartı ve kredi dosya masraflarından işlem ücreti ödediklerinden dolayı mağdur 

durumdadırlar. Bu konuda Odamız hukuk müşaviri tarafından üyelerimize ücretsiz hukuki 

danışmanlık yapması konusunda Yönetim Kurulu'na teklif edilmesi hususunun görüşülmesi. 

KARAR / TEKLİF :  

Odamız üyeleri,kredi kartı ve kredi dosya masraflarından işlem ücreti ödediklerinden dolayı mağdur 

durumda olduklarından Odamız hukuk müşaviri tarafından üyelerimize konu hakknda ücretsiz 

hukuki danışmanlık yapılması konusunun Yönetim Kurulu'na teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

GÜNDEM DIŞI :  

Odamiza kayıtlı tüm üye listelerinin iletişim bilgilerini içerir şekilde tarafımıza verilmesi için, 

konunun Yönetim Kurulu'na teklif edilmesi hususunun gündem dışı olarak görüşülmesini arz 

ederiz. 

KARAR / TEKLİF :  

Üye iletişim bilgilerini içeren üye listesinin ilgili meslek komitesine verilmesi hususunun Yönetim 

Kurulu'na teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 


