
                                                            
 

2016 Aralık Ayı Meslek Komitesi Kararları                                                                                                                    Sayfa 1 
 

MESLEK KOMİTELERİ 2016 ARALIK AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 

 

 

3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBU MESLEK KOMİTESİNİN TEKLİFİ 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR / TEKLİF: 

Komite üyeleri tarafından sektörel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Özellikle Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan 40 meslekte 

ve 2016/1sayılı Tebliğ ekinde yer alan 8 meslekte (Mesleki Yeterlilik Belgesi Gerektiren Meslekler)  

mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldiğinden tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde “Mesleki 

Yeterlilik Belgesi” olmayan kişilerin çalıştırılması halinde ise idari para cezası uygulaması hakkında 

değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

Komite üyeleri olarak meslekte getirilen belgelendirme sorunu yüzünden çoğu işçinin sınavlarda 

başarısız olması nedeniyle belgelerini alamadığını, belge olmaması nedeniyle çalışamadıklarına 

ilişkin yaşanan sıkıntılar görüşülmüş çeşitli kriterlerin belirlenerek sınava tabi tutulmadan sadece 

teorik eğitim ile sertifikalandırma işlemi yapılabilmesi için ve konuyla ilgili olarak odamızca ilgili 

kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunulması için konunun yönetim kuruluna teklif 

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

6 NOLU KONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİNİN TEKLİFİ 

 

GÜNDEM : 

 

Sektörel ve güncel konuların gröüşülmesi, 

 

KARAR / TEKLİF: 

 

Komite üyeleri tarafından sektörleri ile değerlendirmeler yapılmıştır. Öncelikli olarak hem sektörde 

faaliyet gösteren üyelere hatırlatılması hem de otelcilik sektöründe faaliyet gösterecek kişilere 

yardımcı olmak amacıyla otel işletmelerinde olması gereken belge ve izinlerin neler olduğunun 

çıkarılması ve bu çalışmanın üyelerimizle ve odamız web sayfasında paylaşılması hususunda çalışma 

yapılması için konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

GÜNDEM: 

 

Gündeme 5 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan İmar Plan Hükümleri ile ilgili yapılan 

değişikliklerin görüşülmesi ve üyelere konu hakkında bilgi verilmesi hususunun görüşülmesi, 
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KARAR / TEKLİF: 

 

İlçemizi yakından ilgilendiren ve yakın zamanda değişen İmar Plan Hükümleri ile ilgili hangi 

değişikliklerin yapıldığı ve ilçemizi nasıl etkileyeceği hususunda çalışma yapılması ve bu çalışmadan 

oda üyelerimizin bilgi sahibi olabilmesi için konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile 

karar verilmiştir.  

 

9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

TEKLİFİ 

 

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 ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının da silinmesi hususunun meslek komitesi toplantısında 

görüşülmesi, 
 

Oda Sic.No: Ünvanı :  Tic.Sic.Terk Tarihi Meslek Grubu: 

 9459  GOSEEDO TURİSTİK YATR.A.Ş. 04/11/2016 9 

 

 

KARAR / TEKLİF: 

 

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, yukarıda ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının da silinmesi hususunun yönetim kuruluna sunulmasına oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBU MESLEK 

KOMITESI TEKLIFI 

 

GÜNDEM: 
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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 ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının da silinmesi hususunun görüşülmesi, 

  

Oda Sic.No Ünvanı  Tic.Sic.Terk Tarihi Meslek Grubu 

9746 GAİA GROUP EMLAK İNŞ.LTD.ŞTİ. 22/11/2016 13 

 

KARAR / TEKLİF: 

 

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, yukarıda ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin, oda sicil kaydının da silinmesi hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

 

KARAR / TEKLİF: 

 

Meslek komitesi üyeleri tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 

Hakkındaki Kanunu çerçevesince yaşanılan sıkıntılar görüşülmüştür. Söz konusu Kanunun 

16.maddesinin 9.Fıkrasının d bendine “Alınmaması gereken harç, vergi ve ücretlerin” açık bir şekilde 

tanımlanmasına ragmen söz konusu harç, ücret ve vergilerin tehsil edildiği görüşülmüştür. Söz 

konusu uygulamaların mevzuatta yazıldığı gibi uygulanması için Kaymakamlık, Valilik, Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı ve Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerin bulunulması için 

konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

  


