MESLEK KOMİTELERİ 2014 KASIM AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ
1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
01.10.2014 tarih ve 18 sayılı olağan Ekim ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.10.2014 tarih ve 76
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
01.10.2014 tarih ve 18 sayılı olağan Ekim ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.10.2014 tarih ve 76
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından
aşağıdaki konular hakkında bilgi verilmiştir.
1. MUSKİ'den suyun metreküp birim fiyatı konusu ile ilgili bili alınmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
2. Komite üyelerinin yaklaşan yeni yıl öncesi komite adına ayrılan bütçe kullanılarak ajanda
yaptırılması ve dağıtılması hususundaki teklifi incelenmiş ve piyasada 10.00TL'lik ajanda
olup olmadığı hususunda araştırma yapılmasına ve konuyla ilgili olarak bir sonraki hafta
bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Yönetim kurulunun 21.10.2014 tarihli
kararında tüm oda üyelerine yönelik promosyon ürünü yaptırılmasına oybirliği ile karar
verilmiş ve konuyla ilgili çalışmaların yapılmasına başlanmıştır.
3. 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, yukarıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi
yazılı odamız üyesinin, oda sicil kaydının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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, aşağıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı
odamız üyesinin, oda sicil kaydının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda Ticaret
Ticaret
Sıra
Sicili Sicili
Ticaret Unvanı
Sicili Terk
Meslek Grubu
No
No
No
Tarihi
Yıl-Ars Çevre Teknoloji. Tur.
1
5658 5913
10.10.2014 1 Nolu İmalatçılar Grubu
İnş. Ltd. Şti.
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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 gore, Yıl-Ars Çevre Teknoloji
Tur.İnş. Ltd.Şti.’nin oda sicil kaydının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif
edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM :
Odamızca 2015 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Odamızca 2015 yılında aşağıdaki konularda eğitim verilmesine, eğitim saatlerinin akşam üzeri saat
17.00'dan sonra ve seviye seviye yapılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
 İleri düzey ofis eğitimi,
 Satış pazarlama,
 Müşteri ilişkileri,
 Diksiyon ve meslek elemanı yetiştirme
GÜNDEM :
Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Üye memnuniyet anketinin odamız web sayfasına koyulmasının üye önerilerini arttıracağına karar
verilmiştir.
2 NOLU TARIM, HAYVANCILIK, SU ÜRÜNLERİ TİCARETİ İLE ZİRAİ İLAÇ
GRUBUMESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Odamızca 2015 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
KARAR:
Daha sonraki aylarda görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel konular değerlendirilmiştir.
GÜNDEM :
Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
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Üye önerilerinin alınması konusundaki önerilerin daha sonraki toplantıda sunulmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBUMESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
01.10.2014 tarih ve 18 sayılı olağan Ekim ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.10.2014 tarih ve 76
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR/TEKLİF:
01.10.2014 tarih ve 18 sayılı olağan Ekim ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.10.2014 tarih ve 76
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından
aşağıdaki konular hakkında bilgi verilmiştir.
1. "arsa sahibi ile yüklenici arasında yapılan anlaşmalarda özel bir hüküm bulunmaması
halinde arsa sahibi tarafından yükleniciye yeterli bir vekaletname verilerek, tüm masrafları
(iskan, ön iskan ruhsatları, elektrik, su abone giderleri vb dahil her türlü harç ve giderler)
yükleniciye ait olmak üzere tüm işlemlerin yüklenici tarafından yapıldığı" yönünde
bölgemizde bir teamülün olduğu hususundaki meslek komitesinin teklifi incelenmiş ve
konuyla ilgili teamülün oluşturulması amacıyla öncelikle oda meclisine sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamızca 2015 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Odamızca 2015 yılında aşağıdaki konularda eğitim verilmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir
 İş güvenliği eğitimi,
 Üretici firmalara verilen hibe ve desteklerle ilgili eğitim
 İş makinesi operatörü,
 Kalıpçı ustası
GÜNDEM:
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın 20.10.2014
tarih ve 23417 sayılı "Hafriyat toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" hakkındaki
yazısının görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Taşıma izin belgesi alınması konusunun odamız üyesi hafriyat firmalarına yazı ile bildirilmesi
hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2014 Kasım Ayı Meslek Komitesi Kararları
Sayfa 3

GÜNDEM :
Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,
KARAR :
Üyelere elektronik olarak facebook, tweter gibi kanallardan ulaşarak öneri vermeleri için teşfik
edilmesine karar verilmiştitr.
4 NOLU ELEKTRİK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GRUBU
MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Odamızca 2015 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Öncelikle üye memnuniyet anketinden çıkan önerilerin dikkate alınması, satış pazarlama ve iletişim
teknikleri ile ilgili eğitimler verilmesine ve bazı eğitimlerin şehir dışında yapılmasının faydalı
olacağı hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM :
Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,
KARAR :
Basın Yayın biriminde çalışan personelin günde 15-20 üyeyi arayarak öneri ve şikayetiniz nedir
diye sormasının, ayrıca beyaz eşyacılardan 10-15 kişinin komite toplantısına davet edilerek bir
sohpet ortamının oluşturulmasının faydalı olacağına karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Komite olarak sektörel ve güncel konuların yanı sıra aşağıdaki hususlar görüşülmüş ve çalışma
yapılıp yapılamayacağı konusunda yönetim kuruluna teklifte bulunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
1-Sosyal sorumluluk projesi kapsamında organ bağışının gerekliliğinin billboardlarda tüm
Fethiye’ye duyurulmasına,
2- Şehir içindeki otopark sorununun çözülmesi için yapılabileceklerin araştırılması,
3-Meclis üyeleri olarak bizden daha iyi olan bir odanın yaptıkları çalışmaları görmek
amacıyla ziyaret edilmesi

2014 Kasım Ayı Meslek Komitesi Kararları
Sayfa 4

5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Odamızca 2015 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi
KARAR/TEKLİF:
2015 yılında oda üyelerine yönelik olarak Yönetici Asistanlığı kursu açılması hususunun yönetim
kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek Komitesi Başkanı A.Erkin Kandönmez tarafından 2015 yılında yaşanması beklenen
muhtemel ekonomik krizle ilgili olarak önlemlerin alınması gerektiği, konu hakkında işin
uzmanlarınca yapılan araştırmalarla ilgili oda üyelerine bilgilendirme yapılması hususunun yönetim
kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,
KARAR:
Telefonla üyeden öneri alınacak almış olduğu hizmetten sonra telefonla aranabileceği hususunda
görüşbirliğine varılmıştır.
6 NOLUKONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Odamızca 2015 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
KARAR /TEKLİF:
Medeniyetteki yaşam kuralları ve trafik kuralları ile ilgili eğitim verilmesine karar verilmiştir.
GÜNDEM :
Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,
KARAR :
Üyelerin tek tek ziyaret edilmesine karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
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KARAR/TEKLİF:
Komite olarak sektörel ve güncel konuların yanı sıra aşağıdaki hususlar görüşülmüş ve çalışma
yapılıp yapılamayacağı konusunda yönetim kuruluna teklifte bulunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
1. Meclis toplantılarının internetten naklen yayınlanması,
2. Odamızın fuarlarla ilgili olarak izlemiş olduğu politikanın değişitirilmesi amacıyla,
a. Fuarlarla ilgili Odanın tüm yükü üstlenmesi,
b. Fuarların profesyonel olarak edilmesi amacıyla TOBB’dan destek alınması
c. Turizm fuarında sadece turizmcilerin olması tarımcıların ve lokumcuların turizm
fuarına katılmasının verimi düşürdüğü
d. Odamızın 2015 yılı bütçesinde fuarlar için yüksek bir bütçe ayırması
e. Fuarlarla ilgili olarak görüş ve önerilerin alınması amacıyla Aralık ayında yapılacak
olan komite toplantısına TÜRSAB yetkilisinin de çağırılması,
7 NOLU YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Odamızca 2015 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Odamızca 2015 yılında aşağıdaki konularda eğitim verilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 Fethiye yöresine ait yemeklerin belirlenerek üyelere eğitim verilmesi,
 Ünlü bir aşçının ilçemize getirilerek üyelerimize eğitim vermesi,
 Ünlü bir şampiyon barmenin ilçemize getirilerek üyelerimize eğitim verilmesi,
 Gıda güvenliği ve hijyen eğitimleri
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel ve güncel konular değerlendirilmiştir.
GÜNDEM:
Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,
KARAR:
Üye önerilerinin alınması konusundaki önerilerin daha sonraki toplantıda sunulmasına oybirliği ile
karar verilmiştir.
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8 NOLU SİGORTA VE FİNANS HİZMETLERİ GRUBUMESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Odamızca 2015 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.
GÜNDEM:
Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.
9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBUMESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM :
08.10.2014 tarih ve 18 sayılı olağan Ekim ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.10.2014 tarih ve 76
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
08.10.2014 tarih ve 18 sayılı olağan Ekim ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.10.2014 tarih ve 76
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından
aşağıdaki konular hakkında bilgi verilmiştir.
1. Odamızca hazırlan Sosyo-ekonomik rapor içersinde 2014 yılı turizm sezonu içersinde
Kayaköy ve Tlos ören yerlerine giriş sayılarının bulunup bulunmadığına bakılmasına,
bulunmaması halinde Müze Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bilgi istenmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamızca 2015 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Müşteri ilişkileri ve davranış kuralları eğitimlerinin Nisan ayının ilk haftası sezon başlamadan önce
yapılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Komite olarak sektörel ve güncel konuların yanı sıra aşağıdaki hususlar görüşülmüş ve çalışma
yapılıp yapılamayacağı konusunda yönetim kuruluna teklifte bulunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
1. Odamız web sitesinin çok karışık olduğu, duyuruların çok zor bulunduğu ve sayfanın
yeniden düzenlenmesi,
2. Üye memnuniyet anketinde maillerin verimliliğinin sorgulatılması için konuyla ilgili soru
eklenmesi,
3. Ören yerlerinden alınan giriş ücretinin bir kısmının bu yerlerin temizliği için harcanması ve
bu konuda meslek komiteleri müşterek toplantısında görüşmek üzere bir rapor hazırlanması,
4. Odamız tarafından gidilen fuarların verimsizliğinden bahsedilmiş ve konu hakkında
aşağıdaki öneriler değerlendirilmiştir.
a. FTSO logolu Fethiye’yi tanıtıcı broşür ve kitapçıkların bastırılması,
b. Kitapçıkların içerisinde firma reklamlarına yer verilmesi,
c. TÜRSAB’dan fuar desteği istenmesi,
d. Yapılacak organizasyonlarla ilgili internet altyapısının oluşturulması konusunda
GEKA’dan destek alınması,
e. Fuarlarla ilgili TOBB’dan maddi destek istenmesi,
f. Odanın 2015 yılı bütçesinde Fethiye tanıtımı için ödenek ayrılması,
5. TÜRSAB’dan acente faaliyeti yürütenlerin mail adresleri alınarak 9 nolu komite
kararlarının onlara mail atılmasına, komite adına ayrı bir mail adresi alınmak suretiyle
TÜRSAB üyeleri ile görüş alışverişinde bulunulması,
GÜNDEM:
Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meclis toplantılarının internetten yayınlanması istenmiştir.
10 NOLU TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
1. Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
2. Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,
GÜNDEM:
Odamızca 2015 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Odamızca 2015 yılında aşağıdaki konularda eğitim verilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 Cankurtaran eğitimi (Mart ayı sonu Nisan ayı başında)
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Yangın eğitimi,
Satış ve pazarlama,
Raf düzenleme (mağazacılık)
İlkyardım

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel ve güncel konular komite üyelerince değerlendirilmiştir.
GÜNDEM:
Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,
KARAR:
Oda tarafından yaptırılacak promosyon ürünü ile birlikte yapılacak üye ziyaretlerinde üye
önerilerinin arttırılması ile ilgiligörüşlerin alınmasına oybirliği ile karar 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, aşağıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihi yazılı
odamız üyesinin, oda sicil kaydının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
Sıra
No

Oda
Sicili
No

Ticaret
Sicili
No

1

3579

3633

Ticaret Unvanı
Bayhan Plastik Teks. San.
Ve Tic. Ltd. Şti.

Ticaret
Sicili Terk
Tarihi

Meslek Grubu

11 Nolu Kuyum, Tekstil Ve
10.10.2014 Ayakkabı Toptan Ve Perakende
Ticareti Grubu

KARAR:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının
silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına gore, Bayhan Plastik Tekstil San. Ve
Tic. Ltd.Şti.’nin oda sicil kaydının silinmesine ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM :
Odamızca 2015 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
2014 Kasım Ayı Meslek Komitesi Kararları
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KARAR/TEKLİF:
2015 yılı eğitim önerileri ile ilgili aşağıdaki kararların yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
 Eğitimlerin öncelikle akşam saatlerinde ya da Pazar günleri yapılması, eğitmenler ile
görüşülerek gündüz ve akşam ayrı olmak üzere eğitim verilmesi, akşam verilecek eğitimin
giderlerinin komite tarafından karşılanması,
 Eğitim ücretinin 20.00-TL olarak belirlenmesi,
 Satış, pazarlama,
 Müşteri ilişkileri,
 Mağazacılık
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Sektörel konular değerlendirilmiş ve meslek grubunda bulunan üyelere yönelik olarak 30 Kasım
2014 Pazar günü Şat, Boğaziçi Restaurant veya DSİ içersinde kahvaltı organizasyonu yapılması
hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir..
GÜNDEM :
Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,
KARAR:
Oda Yönetim Kurulu’nun bütçe konusunda kısıtlı davranmaması gerektiği söylenmiştir.
12 NOLU AKARYAKIT, OTOMOTİV VE ULAŞTIRMA GRUBU MESLEK
KOMİTESİ
GÜNDEM :
08.10.2014 tarih ve 18 sayılı olağan Ekim ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.10.2014 tarih ve 76
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
08.10.2014 tarih ve 18 sayılı olağan Ekim ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.10.2014 tarih ve 76
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine aşağıdaki bilgiler sunulmuştur.
1. Meslek komitesi üyeleri tarafından liste halinde sunulan araçların aylık ortalama yakıt
tüketimleri, periyodik bakımları ve lastik akü değişimleri ile ilgili yapılan araştırma oybirliği
ile kabul edilmiştir.
GÜNDEM:
Odamızca 2015 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,

2014 Kasım Ayı Meslek Komitesi Kararları
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KARAR/TEKLİF:
Aile Şirketlerinde kurumsallaşma eğitimi, kişisel iletişim, Yeni Ticaret Kanunu konularında eğitim
düzenlenmesi ve konunun Yönetim Kurulu’na teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel konular değerlendirilmiştir.
GÜNDEM:
Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,
KARAR:
Üye önerilerini toplamak amacıyla, turizm sezonu sonunda sektörel bazlı bir toplantının
düzenlenmesi gerektiği söylenmiştir.
13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBUMESLEK
KOMİTESİ
GÜNDEM:
Odamızca 2015 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
KARAR:
Sadece odaya kayıtlı olan emlakçılara, emlak danışmanlığı eğitimi verilmesine, eğitimlerin sadece
şirket sahiplerine indirimli değil çalışanlarına da indirimli verilmesine karar verilmiştir.
GÜNDEM:
01.10.2014 tarih ve 18 sayılı olağan Ekim ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.10.2014 tarih ve 76
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
01.10.2014 tarih ve 18 sayılı olağan Ekim ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 14.10.2014 tarih ve 76
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine aşağıdaki bilgiler sunulmuştur.
1. Meslek komitesinin teklifi görüşülmüş ve söz konusu şirketlerin çalışma yöntemlerinin
araştırılmasına, sonrasında ise meslek komitesi üyelerinden usule uygun olmadan çalışan
kişilerle ilgili tespit yapılması hususunda çalışma istenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Üye önerilerinin arttırılması amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi,

2014 Kasım Ayı Meslek Komitesi Kararları
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KARAR:
Samimiyetin ve ikili ilişkilerin toplantılarla arttırılması gerektiği, böylece üye önerilerinin de
artacağı söylenmiştir. Bu kapsamda, 13 nolu meslek grubunun düzenleyeceği keşkek ve aşure günü
için, aktiviteye katılan kişi sayısı kadar değil 13 nolu grupta yer alan faal üye toplam 302 kişi için
ücret ödenmesi ve konunun yönetim kurulu tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
12 ay turizm yapmak amacıyla, özellikle 1 Kasım – 1 Nisan ayları arasında dağcılık sporunun
odamızca marki dergisinde / odamızın web sayfasında tanıtılması, Fethiye’ye kazandırılması ve
teşfik edilmesi gerektiği, Fethiye'nin tüm dağlarının bu iş için müsait olduğu, bu konuda ayrıntılı
bilgi almak amacıyla Aralık ayında yapılacak olan meslek komitesi toplantısına Seyran SUCU’nun
davet edilmesine,

2014 Kasım Ayı Meslek Komitesi Kararları
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