MESLEK KOMİTELERİ ARALIK AYI KARARLARI/TEKLİFLERİ
1 NOLU MESLEK KOMİTESİ (İMALATÇILAR GRUBU)
GÜNDEM:
06.11.2013 tarih ve 7 sayılı olağan Kasım ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.11.2013 tarih ve 26 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 12.11.2013 tarih ve 26 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.


Ekmek azami fiyatıyla ilgili yapılan araştırmalar ve maliyet analizine göre 250 gr ekmeğin 0,75 kr olarak
belirlenmesine, söz konusu yönetim kurulu kararının oda meclisine teklif edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.



Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin
9’uncu maddesine istinaden belirlenen kişilerin oda meclisine teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Süt ve Süt Ürünleri
Asil:Tarık Uysal (Çağlacan Süt ve Süt Ürnüleri)
Yedek: Tunahan Akçağıl (Ceylan Yoğurt)



Ticari Taşıt Kullanıcılarının almak zorunda olduğu SRC belgesi kursuna, odamız üyesi iş yerleri sahibi ve
personeline yönelik olarak, odadan hiç bir maddi katkı beklemeden, birinci belge için % 25 ikinci belgeyi de
almak isteyenlere % 50 daha özel indirim uygulanacağının oda web sayfasında ve mail olarak üyelere duyurunun
yapılmasına ve komiteye bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
6111 sayılı Kanunda yer alan teşviklerin görüşülmesi, değerlendirilmesi,
KARAR/TEKLİF:
6111 sayılı Kanunda özellikle personelle ilgili yer alan teşvikler hakkında komite başkanı Mehmet Atlı tarafından komite
üyelerine bilgi verilmiştir. Personel teşvikleri ile ilgili olan hususlar hakkında oda üyelerine bilgi verilmesi için konunun
oda yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile
gerçekleşecek piknik hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye'nin nasıl bir turizm politikası olması hususundaki görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Fethiye'nin turizm politikası ile ilgili komite tarafından herhangi bir görüş bildirilmemiştir.
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Meslek grubunda yer alan üyelerin kendi içinde gruplandırılması ve komite toplantılarına davet edilmesine karar verilmiş
olup, ocak ayında yapılacak ilk toplantıya odamıza kayıtlı fırıncı üyelerin davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2013 Aralık Ayı Meslek Komitesi Kararları
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2 NOLU MESLEK KOMİTESİ (ZİRAİ İLAÇ VE TARIM GRUBU)
GÜNDEM:
Tarım ürünlerinin pazarlanması ile ilgili yaşanan sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Tarım ürünlerinin pazarlanması konusunda sıkıntı yaşandığı komite üyelerince değerlendirilmiş ve aynı turizm fuarlarına
katılımların sağlandığı gibi yurtiçi/yurtdışı tarım fuarlarına katılım konusunun görüşülmesi ve 2014 yılı fuar takvimine
tarım fuarlarının da dahil edilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile
gerçekleşecek piknik hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye'nin nasıl bir turizm politikası olması hususundaki görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Fethiye'nin turizm politikası ile ilgili komite tarafından herhangi bir görüş bildirilmemiştir.
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Meslek grubunda yer alan üyelerinde katılımları ile Nisan ayında piknik düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
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 silinmesi
hususunun görüşülmesi,
Oda Sicil
No
7955

Unvan
Erçan Gıda Ticaret Vildan Çancı Erke

Meslek Grubu

Ticaret Sicili
Terk Tarihi

02-02. Meslek
Grubu

28.10.2013

KARAR/TEKLİF:
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 silinmesi
için konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda Sicil
No
7955

Unvan
Erçan Gıda Ticaret Vildan Çancı Erke

2013 Aralık Ayı Meslek Komitesi Kararları

Meslek Grubu

Ticaret Sicili
Terk Tarihi

02-02. Meslek
Grubu

28.10.2013
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3 NOLU MESLEK GRUBU (İNŞAAT VE MÜTEAAHHİTLER GRUBU)
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile
gerçekleşecek piknik hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye'nin nasıl bir turizm politikası olması hususundaki görüş ve önerilerin alınması,
KARAR/TEKLİF:
Fethiyenin turizm politikasını belirleme çalışmaları yapılırken aşağıda konu başlıkları verilen alanların gözden
geçirilmesinin yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 Beş yıldızlı konaklama tesisine ihtyiaç duyulduğu
 Fethiye'ye daha modern binaların kazandırılması,
 Yolların dar olması,
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Meslek grubunda yer alan üyelerin kendi içinde gruplandırılması ve komite toplantılarına davet edilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.

2013 Aralık Ayı Meslek Komitesi Kararları
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4 NOLU MESLEK KOMİTESİ (BEYAZ EŞYA VE DAYANIKLI TÜK. MAL.GRUBU)
GÜNDEM:
01.11.2013 tarih ve 7 sayılı olağan Kasım ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.11.2013 tarih ve 26 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 12.11.2013 tarih ve 26 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili Hukuk
Müşavirliğinde yapılan ve aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın
tarafından bilgi verilmiştir.
 Trafik cezalarındaki tebligat süresi ne kadar olduğu hususunda Hukuk Müşavirliğince araştırma yapılmasına,
 İmar mevzuatı uyarınca inşaat ruhsatı alınması sürecinde ikametgah sahiplerinden yüklü miktarda otopark harcı
alınması sebebiyle çarşıda ikamet eden vatandaşların araçlarının kaldırılmasını talep etmenin mevzuata uygun
olmadığı gerekçesi ile meslek komitesi talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir.
 Yeşil alan ve yol kullanımı ile ilgili mevzuatın Hukuk Müşavirliğince araştırma yapılmasına,
 İşyeri için ruhsat alınırken belediyeye otopark ücreti ödendiği işyerine ait araçların işyeri önünde park yeri
bulunamaması sebebiyle sorunlar yaşanması ayrıca işyerlerine müşterileri için ücretsiz otopark yeri ayrılıp
ayrılamayacağı hususunun Hukuk Müşavirliğince araştırma yapılmasına
 Yeni cami arkasında bulunan dolmuş duraklarının ilçenin görünümüne yakışmadığı ve bu sebepten bu durakların
buradan kaldırılıp kaldırılamayacağının araştırılması, Hukuk Müşavirliğince araştırma yapılmasına
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile
gerçekleşecek piknik hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye'nin nasıl bir turizm politikası olması hususundaki görüş ve önerilerin alınması,
KARAR/TEKLİF:
Fethiyenin turizm politikasını belirleme çalışmaları yapılırken aşağıda konu başlıkları verilen alanların gözden
geçirilmesinin yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 İlçemizde yıl boyu turizmin yapılabilmesi için deniz, kum ve güneş dışında alternatif turizm
etkinliklerinin belirlenmesi, (Yayla, kayak, dalış ve kurvaziyer turizmi vb)
 Turizmle ilgili olarak Göcek ve Karaçulha bölgelerinide içine alan master planının hazırlanması,
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi
KARAR:
Meslek grubunda yer alan üyelerin kendi içinde gruplandırılması ve komite toplantılarına davet edilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.

2013 Aralık Ayı Meslek Komitesi Kararları
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5 NOLU MESLEK KOMİTESİ (İNŞAAT MALZEMESİ SATICILARI GRUBU)
GÜNDEM:
Meslek grubu üyeleri ile iletişimin arttırılması için yapılacak etkinliği belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Komite üyeleri arasında meslek grubundaki übulunan üyelerin dağılımının yapılması ve üyelerle iletişimin ilgili meslek
komitesince sağlanması ve üyelerle ilişkinin süreklilik kazanabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca meslek grubunda
bulunan üyelerin isimlerinin yazılı olduğu ajanda ve kalem yaptırılması ve yeni yıl öncesinde yapılacak ziyaretlerle
meslek grubundaki üyelere verilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile
gerçekleşecek piknik hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye'nin nasıl bir turizm politikası olması hususundaki görüş ve önerilerin alınması,
KARAR/TEKLİF:
Fethiyenin turizm politikasını belirleme çalışmaları yapılırken aşağıda konu başlıkları verilen alanların gözden
geçirilmesinin yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 İlçemizde turizm kimliğinin kazandırılması gerekmektedir (eğlence, dinlenme veya yat turizmi mi)?
 Yeni turizm sahalarının açılması için imar planlarının değişmesi (beş yıldızlı otel)
 Öncelikle hizmet politikasının kaliteli olması ve ücret politikasının ikinci sırada olması ve bunu
destekleyici uygulamaların yapılması,
GÜNDEM:
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 silinmesi
hususunun görüşülmesi,
Oda Sicil
No
6924

Unvan
OKAN TİCARET DOĞAN AKYOL

Meslek Grubu

Ticaret Sicili
Terk Tarihi

05-05. Meslek
Grubu

28.10.2013

KARAR:
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 silinmesi
için konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda Sicil
No
6924

Unvan
OKAN TİCARET DOĞAN AKYOL

2013 Aralık Ayı Meslek Komitesi Kararları

Meslek Grubu

Ticaret Sicili
Terk Tarihi

05-05. Meslek
Grubu

28.10.2013

Sayfa 5

6 NOLU MESLEK KOMİTESİ (OTEL GRUBU)
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile
gerçekleşecek piknik hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye'nin nasıl bir turizm politikası olması hususundaki görüş ve önerilerin alınması,
KARAR/TEKLİF:
Fethiyenin turizm politikasını belirleme çalışmaları yapılırken aşağıda konu başlıkları verilen alanların gözden
geçirilmesinin yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 İlçemizde turizm müdürlüğü'nün oluşturulması,
 Yerel yönetimlerden beklentilerin çıkarılması,
 Otelcilerin görüşünün sahiplenilmesi,
 Fethiye'ye kimlik kazandırılması
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi
KARAR:
Komite olarak meslek grubundaki üyelerle ileitşimi kurmak ve arttırmak üzere aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.
 Meslek grubunda bulunan üyelerin bölgelere göre gruplandırılması ve toplantıların gerçekleştirilmesi,
 Otelcilik konusunda uzman bir kişinin davet edilmesi ve otelciliğin anlatılabileceği bir seminer/panel
düzenlenmesi,
 Öncelikli olarak meslek grubundaki üyeleri buluşturucu ortamın sağlanabilmesi amacıyla sosyal medya aracılığı
ile grup adına bir facebook adresi açılması,

2013 Aralık Ayı Meslek Komitesi Kararları
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7 NOLU MESLEK KOMİTESİ (RESTAURANT GRUBU)
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile
gerçekleşecek piknik hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye'nin nasıl bir turizm politikası olması hususundaki görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Konunun bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Üyelerle iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin bir sonraki toplantıda belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, aşağıda oda sicil numarası, unvanı ve meslek grubu
verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle, Oda Sicil kaydının da silinmesi
hususunun görüşülmesi,
Oda Sicil
No
7976

Unvan
Freaky Club Fuat ALTOK

Meslek Grubu

Ticaret Sicili Terk
Tarihi

07-07. Meslek
Grubu

28.10.2013

KARAR/TEKLİF:
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 silinmesi
için konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda Sicil
Ticaret Sicili Terk
Unvan
Meslek Grubu
No
Tarihi
07-07. Meslek
7976
Freaky Club Fuat ALTOK
28.10.2013
Grubu

2013 Aralık Ayı Meslek Komitesi Kararları
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8 NOLU MESLEK KOMİTESİ (SİGORTA VE DESTEK HİZMETLERİ GRUBU)
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile
gerçekleşecek piknik hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye'nin nasıl bir turizm politikası olması hususundaki görüş ve önerilerin alınması,
KARAR/TEKLİF:
Fethiyenin turizm politikasını belirleme çalışmaları yapılırken aşağıda konu başlıkları verilen alanların gözden
geçirilmesinin yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 İlçemizde gerçekleştirilecek festivallerle bölgenin tanıtımı yapılması için medya'nın ilgisinin çekilmesi,
 İlçemizin tanıtımının yeterince yapılmadığı ve fuarların çok etkin olmadığı, bunun etkin hale getirilmesi
için farklı çalışmaların yapılması,
 Fethiye'ye gelen yerli ve yabancı misafirlerin şehir içindende denize girebilme kolaylığının sağlanabilmesi,
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Üyelerle iletişimi arttırmak üzere meslek grubundan üç kişinin ocak ayı toplantısına davet edilmesi ve tüm grup
üyelerinin katılımları ile kahvaltılı bir organizasyon yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2013 Aralık Ayı Meslek Komitesi Kararları
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9 NOLU MESLEK KOMİTESİ (SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU)
GÜNDEM:
Muğla İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 08.11.2013 tarih ve 19567 sayılı "Ören Yerleri" konulu
yazısı hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Muğla İl özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün yazısı hakkında bilgi edinilmiştir.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile
gerçekleşecek piknik hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye'nin nasıl bir turizm politikası olması hususundaki görüş ve önerilerin alınması,
KARAR/TEKLİF:
Fethiyenin turizm politikasını belirleme çalışmaları yapılırken aşağıda konu başlıkları verilen alanların gözden
geçirilmesinin yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 Fiyat ve hizmet kalitesi bakımından birlikte hareket edilerek bir standardın oluşturulması,
 Kongre turizmi yapılabilmesi için girişimde bulunmak,
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi
KARAR:
Öncelikli olarak meslek komitesi kararlarının mail olarak grupta bulunan diğer üyelere gönderilmesi sağlanarak gruptaki
üyelerle iletişim sağlanması amaçlanmaktadır.
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10 NOLU MESLEK KOMİTESİ (TOPTAN VE PERAKENDE GRUBU)
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile
gerçekleşecek piknik hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye'nin nasıl bir turizm politikası olması hususundaki görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Konunun bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Üyelerle iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin bir sonraki toplantıda belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
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 silinmesi
hususunun görüşülmesi,
Oda Sicil
No
8571

Unvan
DİMSEV Tütün Ve Tütün Mamulleri Alkollü Ve Alkolsüz
İçecek Gıda Maddeleri Toptan Ve Perake. Tic. Ltd. Şti.

Meslek Grubu

Ticaret Sicili Terk
Tarihi

10-10. Meslek
Grubu

10.10.2013

KARAR/TEKLİF:
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 silinmesi
için konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda Sicil
No
8571

Unvan
DİMSEV Tütün Ve Tütün Mamulleri Alkollü Ve Alkolsüz
İçecek Gıda Maddeleri Toptan Ve Perake. Tic. Ltd. Şti.
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Meslek Grubu

Ticaret Sicili Terk
Tarihi

10-10. Meslek
Grubu

10.10.2013
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11 NOLU MESLEK KOMİTESİ (MANİFATURA VE EV TEKSTİLİ)
GÜNDEM:
05.11.2013 tarih ve 7 sayılı olağan Kasım ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.11.2013 tarih ve 26 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 12.11.2013 tarih ve 26 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili aşağıda
sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.
 Üyelere yönelik olarak yapılacak anketlerde üyelerin oda ile ilgili gerçek düşüncelerinin öğrenilebilmesi
amacıyla anket sırasında kişiden anket formunu doldurduğuna ilişkin başka bir form ya da evraka imzasının
alınmasının bir sonraki seneye yapılacak olan anket yapılması sırasında değerlendirilmek üzere konunun Kalite
ve Eğitim birimine iletilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerince sektörel ve güncel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
GÜNDEM:
413 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hususunda görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Mükellef Bilgileri Bildirimi Düzenleme Klavuzunda da açıkca ifade edildiği üzere “Elektronik beyanname gönderme
yetkisi olmayan mükellefler internet vergi dairesi şifresi ile internet vergi dairesine bağlanarak kendilerine ait bazı
işlemler yapabilir, fakat Mükellef Bilgileri Bildirimi” düzenleyemez, güncelleyemez ve görüntüleyemezler. Bu işlemleri
mükellefler adına sözleşmesi olan SMM, SMMM veya YMM leri yaparlar" denilmektedir. Bu işlem için mükelleflere
muhasebe ücretinin yanında ayrı bir ödeme daha yaptıkları değerlendirilmiştir. Mevcut uygulamaya bir düzenleme
getirilerek ya bu tipteki düzenlemelerin mükellefler tarafından da yapılmasının sağlanması veya durumunda herhangi bir
değişiklik olmaması halinde güncelleme yapılmaması hususunda yapılabilecek herhangi birşeyin olup olmadığının
araştırılması amacıyla konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile
gerçekleşecek piknik hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.Komite tarafından söz konusu pikniğe asil komite
üyelerinin yanı sıra yedek meslek komitesi üyelerinin de davet edilmesinin yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye'nin nasıl bir turizm politikası olması hususundaki görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Konu hakkında herhangi bir öneride bulunulmamıştır.
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Üyelerle iletişimi arttırmak üzere öncelikli olarak meslek grubu üyelerine büyük işletmelerle mücadele yollarını öğretici
seminer yapılması, bu konuda Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odasında bu tipte seminerler veren Doç Dr. Burçin Doğru ile
iletişime geçilerek önce meslek grubu üyelerini bilgilendirme amaçlı etkinliklerin yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
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12 NOLU MESLEK KOMİTESİ (AKARYAKIT VE OTOMOBİL GRUBU)
GÜNDEM:
Yat çekek yeri ile ilgili yaşanan sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Yat çekek yeri ile ilgili olarak Deni Ticaret Odası yetkilisi Mehmet Eskici tarafından komiteye bilgi verilmiştir. Daha
önceleri çekek yeri ile ilgili sorunların yaşandığından bahsetmiştir. Eskici komite üyelerine çekek yeri ile ilgili olarak
yaşanan gelişmeden bahsetmiş ve projenin önündeki engelin kalktığını ve projenin ivme kazanarak devam ettiği
hususunda bilgi vermiştir.
GÜNDEM:
06.11.2013 tarih ve 7 sayılı olağan Kasım ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.11.2013 tarih ve 26 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 12.11.2013 tarih ve 26 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili komite
üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.
 Oda tarafından yeni kayıt olan üyelere yapılan ziyaretlerde ilgili meslek komite temsilcilerine de haber verilmesi
ve kendi gruplarına kayıt olan üyelere hayırlı olsun ziyaretlerine iştiraklerinin sağlanması hususunda Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler birimi ile koordinasyonun sağlanarak Yönetim Kurulu Başkanı'nın çıkacağı üye
ziyaretleri öncesinde ilgili meslek komitesi üyelerine de haber verilmesi ve ziyaretlere komite üyelerinin de
katılımlarının sağlanmasına oybirliği ile karar verilmişir.
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile
gerçekleşecek piknik hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye'nin nasıl bir turizm politikası olması hususundaki görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Konuyla ilgili herhangi bir öneride bulunulmamıştır.
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Meslek grubuna kayıtlı üyelerin toplantılara davet edilerek toplantıların yapılmasına karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, aşağıda oda sicil numarası, unvanı ve meslek grubu
verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmiş olması sebebiyle , Oda Sicil kaydının da silinmesi
hususunun görüşülmesi,
Oda
Sicil No
5226

Unvan
ADEM'S RENT A CAR ADEM İGAÇ
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Meslek Grubu

Ticaret Sicili
Terk Tarihi

12-12. Meslek
Grubu

18.11.2013
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KARAR/TEKLİF:
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 silinmesi
için konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oda Sicil
No
5226

Unvan
ADEM'S RENT A CAR ADEM İGAÇ

Meslek Grubu

Ticaret Sicili
Terk Tarihi

12-12. Meslek
Grubu

18.11.2013

GÜNDEM DIŞI:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Günübirlik gezi teknelerinin ve charter teknelerinin bağlama yerleri ile ilgili sıkıntı yaşadığı görüşülmüş ve konuyla ilgili
görüşme yapmak üzere Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'nın komite üyeleri ve kooperatif temsilcilerinin katılımları
ile bir ziyaret gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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13 NOLU MESLEK KOMİTESİ (DESTEK HİZMETLERİ VE SPORTİF FAAL. GRUBU)
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyeleri arasında birlik ve beraberliğin arttırılması amacıyla bahar aylarında ailelerinde katılımlarıyla
düzenlenmesi planlanan piknikle ilgili görüş ve önerilerin alınması,
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerinin ve ailelerinin katılımları ile
gerçekleşecek piknik hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Fethiye'nin nasıl bir turizm politikası olması hususundaki görüş ve önerilerin alınması,
KARAR/TEKLİF:
Fethiyenin turizm politikasını belirleme çalışmaları yapılırken aşağıda konu başlıkları verilen alanların gözden
geçirilmesinin yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 Şehir içinde bulunan otoparkların yetersiz olduğu ve gelen ziyaretçilerin arabalarını park etme
konusunda sıkıntı yaşandığı ve turizm politikası oluşturulurken ilk önce bunun çözülmesi,
 Konferans salonu na ihtiyaç duyulmaktadır.
 Alternatif turizm faaliyetlerinin olması gerekmektedir.
 Çeşitli organizasyonların yapılması (kürek yarışları,araba yarışları vb)
GÜNDEM:
Üye tabanı ile iletişimi arttırmak üzere yapılacak etkinliğin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Üyelerle iletişimi arttırmak üzere yapılacak komite toplantılarına meslek grubundan üyelerin davet edilmesine ve sonrada
grup üyelerinin katılımları ile yemekli tekne turu organize edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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