
                                                         

MESLEK KOMİTELERİ AĞUSTOS AYI KARARLARI/TEKLİFLERİ

1 NOLU MESLEK KOMİTESİ

GÜNDEM:
03.07.2013  tarih  ve  3  sayılı  olağan  Temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine
bilgi verilmesi,
KARAR:
Meslek  komitesinin  Temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna  teklif  edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 16.07.2013 tarih ve 8 nolu kararı ve kararlarla ilgili
yapılan çalışmalar hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi
verilmiştir.
 Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi Ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları hakkında

Yönetmeliği’nin  9’uncu maddesine  istinaden  aşağıdaki  konularda  bilirkişi  belirlenmesine  ve
belirlenen kişilerin oda meclisine teklif edilmesi,

Mobilya İmalatı:
Asil Üye :Ramazan ANGAY
Yedek Üye :Necdet YANATMA
Tekne İmalatı
Asil Üye :Recep SÖKMEN
Yedek Üye :Cemil KURT  
Mermer İmalatı
Asil Üye :Kıymet GÜNAY
Yedek Üye :Mehmet Emin BÜLBÜL
Fırın 
Asil Üye :Servet YILMAZ
Yedek Üye :Mahmut ÇORUH
Süt ve Süt Ürünleri
Asil Üye :Okan KÜÇÜKZENGİN
Yedek Üye :Süleyman ESEN  
 Oda  Meclisinin  18  Temmuz  2013  tarih  ve  3  sayılı  kararı  ile  belirlenen  bilirkişiler

oybirliği ile kabul edilmiş ve bilirkişi görev bildirim yazıları gönderilmiştir.
 Oda  üyelerimizin  geçmiş  yıl  aidatlarını  ödeme  konusunda  yaşadıkları  sıkıntıların  bertaraf

edilmesi, aidatların ödenemeyen kısımlarının da tahsil edilmesini kolaylaştırmak üzere tahsilat
biriminde  bulunan  bankaların  pos  cihazlarının  çeşitlendirilmesi  konusunda  yönetim  kurulu
tarafından çalışma yapıldığı,

 Odamız  üyelerine  indirimli  satışların  yapılabileceği  işyerlerinin  araştırılması,  indirimli  satış
taahhüdünde  bulunan  firmalarla  sözleşmeler  imzalanması,  hazırlanan  tüm bu  indirimli  satış
bilgilerinin  bir  kitapçıkta  toplanması  ve  odamız  web  sayfasında  yayınlanması  hususu
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görüşülmüş  ve  daha  önceki  yıllarda  böyle  bir  çalışmanın  yapıldığı  ancak  devamlılık  arz
edememesi gerekçesiyle reddine,

GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan meslek komiteleri  müşterek toplantısı  için hazırlanacak raporda
sunulmak üzere konu başlıklarının belirlenmesi,

KARAR/TEKLİF:
Meslek Komiteleri  Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak üzere
komite tarafından aşağıdaki konu başlıkları oybirliği ile belirlenmiştir.

1. Belediye  tarafından  fırın  ruhsatlandırma  işlemlerinin  dondurulması  ve  bu  işyerlerinin
denetimlerinin arttırılması

2. Kayıtdışı ekonomi ile mücadele yolları,
3. Mesleki ve teknik eğitim (çıraklık, kalfalık vb) konusunda yaşanan sorunlar

GÜNDEM:
Odamız  kalite  hedefleri  çerçevesince  hazırlanan  Meslek  Komiteleri  Değerlendirme  Anketi’nin
yapılması,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi yapılmıştır.

GÜNDEM:
Elektrik  aboneliklerinde yaşanan sıkıntıların  görüşülmesi (elektrik  faturalarına kayıp kaçak bedeli
altında yansıtılan ücretler)
KARAR/TEKLİF:
Konu  hakkında  komite  üyelerince  değerlendirme  yapılmış  ve  konut  ve  işyerlerinin  faturalarına
yansıtılan  kayıp  kaçak  bedeli  altındaki  meblağların  yüksek  oranlara  ulaştığı  bu  konuyla  ilgili
yapılabilecek bir çalışmanın olup olmadığının araştırılması amacıyla konunun yönetim kuruluna sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM:
Özellikle fast food firmalarının 30 dk içersinde teslim sloganıyla ürün satmaları ve 30 dk içersinde
ürünün müşteriye yetiştirilmesi sırasında yaşanan kazalar ve olumsuzluklar,
KARAR/TEKLİF:
Çeşitli fast food firmaları müşterilerine sipariş edilen ürünlerini 30 dakika içersinde teslim etmeyi
taahhüt etmektedir. Hem ürünün hazırlanması hemde siparişin 30 dakika içersinde teslim edilmesi
gerekmekte  ve  teslim  edilmemesi  halinde  ise  ürünü  ücretsiz  olarak  müşteriye  verme  garantisi
verilmektedir.  Hal  böyle  olunca  hazırlanma  ve  teslim  edilmesi  için  ayrılan  30  dakikalık  zaman
zarfında  bu  işi  motorla  yapan  şirket  çalışanları  hızlı  hareket  etmek  zorunda  kalmaktadır.  Ürünü
yetiştirmek adına hem kendi hayatlarını hemde diğer kişilerin hayatlarını hiçe sayarak trafikte hareket
etmektedirler.  Bunun  önlenmesi  ve  bu  tip  kazaların  yaşanmaması  amacıyla  konuyla  ilgili  bir
düzenlemenin olup olmadığının araştırılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
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GÜNDEM:
Devlet  teşvikleri  konusunda  araştırmaların  yapılması  ve  meslek  grubu içersinde  yararlanabilecek
üyelere bilgi verilmesi,
KARAR:
Odamız  KOSGEB biriminde çalışan  Yüksel  Kart  tarafından devlet  teşvikleri  ile  ilgili  olarak  son
dönemde  bir  kredi  açılabileceği  ve  ivedilikle  KOSGEB  sistemindeki  mevcut  durumlarının
güncellenmesi hususunda komite üyelerine bilgi verilmiş ayrıca devlet teşvikleri ile zaman zaman
üyelere bilgi verildiği aktarılmıştır.

GÜNDEM:
Mutfak tezgahlarında doğal malzemelerin kullanılması hususunda yapılan çalışmaların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Özellikle  mutfak  tezgahlarında  mermer  dışında  kullanılan  ürünlerin  genellikle  sağlığa  zararlı
maddeler içerdiği komite üyelerince değerlendirilmiş ve bu maddelerden bazıları (granit, çimiston,
mermerit  ve  laminant  tezgah  vb)  maddelerinin  kimyasal  analizlerinin  yapılması  ve  sonrasında
kamuoyunu  bilgilendirmesi  amacıyla  konunun  yönetim  kuruluna  sunulmasına  oybirliği  ile  karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş olması sebebiyle Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş  olması  sebebiyle  Oda Sicil  kaydının  da silinmesine  ve  konunun yönetim kuruluna  sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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2 NOLU MESLEK KOMİTESİ

GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan meslek komiteleri  müşterek toplantısı  için hazırlanacak raporda
sunulmak üzere konu başlıklarının belirlenmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek Komiteleri  Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak üzere
komite tarafından aşağıdaki konu başlıkları oybirliği ile belirlenmiştir.

1. İlçemizde yaygın olarak yetiştirilen su ve tarım ürünlerinin pazarlama ve satış sorunu

GÜNDEM:
Odamız  kalite  hedefleri  çerçevesince  hazırlanan  Meslek  Komiteleri  Değerlendirme  Anketi’nin
yapılması,

KARAR:
Komite üyeleri tarafından Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi yapılmıştır.

GÜNDEM:
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş olması sebebiyle Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş  olması  sebebiyle  Oda Sicil  kaydının  da silinmesine  ve  konunun yönetim kuruluna  sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM DIŞI:
Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi  ve Eksper Listelerini  Düzenleme Usul ve Esasları  Hakkında
Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine istinaden Odamız bilirkişilerinin belirlenmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi  ve Eksper Listelerini  Düzenleme Usul ve Esasları  Hakkında
Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine istinaden aşağıdaki  konularda bilirkişi  belirlenmesi  ve yönetim
kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Su Ürünleri Yetiştiriciliği:
Asil Üye: Şeref ÇOBAN
Yedek Üye: Atabey ŞAHİN
Komisyonculuk 
Asil Üye: Mehmet SARAÇ
Yedek Üye :Serdar KILIÇ
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3 NOLU MESLEK GRUBU
  
  GÜNDEM:

03.07.2013  tarih  ve  3  sayılı  olağan  Temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine
bilgi verilmesi,
KARAR:
Meslek  komitesinin  Temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna  teklif  edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 16.07.2013 tarih ve 8 nolu kararı ve kararlarla ilgili
yapılan çalışmalar hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi
verilmiştir.
 Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi Ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları hakkında

Yönetmeliği’nin  9’uncu maddesine  istinaden  aşağıdaki  konularda  bilirkişi  belirlenmesine  ve
belirlenen kişilerin oda meclisine teklif edilmesi,

Mimarlık Faaliyetleri
Asil Üye :Durali KESKİN
Yedek Üye :İsmail TORUN
İnşaat Mühendisleri
Asil Üye :Özgür GÜROL
Yedek Üye :Serkan DEVECİ
Hafriyat İşleri
Asil Üye :Fatih BALCI
Yedek Üye :Mustafa GÜNDAY
İnşaat İşleri
Asil üye :Suphi KAPLAN
Yedek Üye :N.Metin SEVİNÇ

 Oda  Meclisinin  18  Temmuz  2013  tarih  ve  3  sayılı  kararı  ile  belirlenen  bilirkişiler
oybirliği ile kabul edilmiş ve bilirkişi görev bildirim yazıları gönderilmiştir.

 Odamız iştiraki Babadağ Teleferik Projesi’nin hangi aşamada olduğu hususunda Ağustos ayı
komite toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan’ın katılarak bilgi vermesi,

GÜNDEM:
Temmuz ayı olağan toplantısında talep edilen “Babadağ Teleferik Projes’nin son durumu hakkındaki
bilginin Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan tarafından komite üyelerine bilgi vermesi,
KARAR:
Odamız iştiraki Babadağ Teleferik Projesi hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan tarafından
komite üyelerine bilgi verilmiş ve komite üyelerinin soruları cevaplanmıştır.
GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan meslek komiteleri  müşterek toplantısı  için hazırlanacak raporda
sunulmak üzere konu başlıklarının belirlenmesi,
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KARAR/TEKLİF:
Meslek Komiteleri  Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak üzere
komite tarafından aşağıdaki konu başlıkları oybirliği ile belirlenmiştir.
 İnşaat sektöründeki KDV iadesi ile ilgili yaşanan sorunlar,
 Arsa maliyetlerinin yüksek olması

GÜNDEM:
Odamız  kalite  hedefleri  çerçevesince  hazırlanan  Meslek  Komiteleri  Değerlendirme  Anketi’nin
yapılması,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi yapılmıştır.

GÜNDEM:
Temmuz ayı olağan toplantısında görüşülen ve bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilen
inşaat sektöründeki KDV iadesi ile ilgili yaşanan zorlukların görüşülmesi,
KARAR:
İnşaat  sektörünü  yakından  ilgilendiren  KDV  iadesi  ile  ilgili  komite  üyelerince  değerlendirmeler
yapılmış ve konunun daha sonraki aylarda tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş olması sebebiyle Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF:,
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş  olması  sebebiyle  Oda Sicil  kaydının  da silinmesine  ve  konunun yönetim kuruluna  sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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4 NOLU MESLEK KOMİTESİ

GÜNDEM:
05.07.2013  tarih  ve  3  sayılı  olağan  Temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine
bilgi verilmesi,

KARAR:
Meslek  komitesinin  Temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna  teklif  edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 16.07.2013 tarih ve 8 nolu kararı ve kararlarla ilgili
yapılan çalışmalar hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi
verilmiştir.
 Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi Ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları hakkında

Yönetmeliği’nin  9’uncu maddesine  istinaden  aşağıdaki  konularda  bilirkişi  belirlenmesine  ve
belirlenen kişilerin oda meclisine teklif edilmesi,

Kırtasiye 
Asil Üye : Ali ÇELİK
Yedek Üye: Alper ORUÇ
Telefon 
Asil Üye :Ömer KOYUNCU
Yedek Üye: Mustafa ÇİL
Elektrikli Ev Aletleri
Asil Üye :Ömer ERİZ
Yedek Üye: Talip ÖZKAN
Elektrik İşleri
Asil Üye :Arif KOCAKAHYA
Yedek Üye: Atilla ERTEN
Bilgisayar
Asil Üye :Önder ŞAHİN
Yedek Üye: Ali KURT

 Oda  Meclisinin  18  Temmuz  2013  tarih  ve  3  sayılı  kararı  ile  belirlenen  bilirkişiler
oybirliği ile kabul edilmiş ve bilirkişi görev bildirim yazıları gönderilmiştir.

GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan meslek komiteleri  müşterek toplantısı  için hazırlanacak raporda
sunulmak üzere konu başlıklarının belirlenmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek Komiteleri  Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak üzere
komite tarafından aşağıdaki konu başlıkları oybirliği ile belirlenmiştir.

1. İşyeri ruhsatlandırma işlemlerine sınırlandırılma getirilmesi ve kontrol edilebilir hale gelmesi
ile ilgili çalışma yapılması,

2. İlçemizde bulunan antik tiyatro,  çarşı ve kalenin restorasyonun yapılması turizme yeni bir
konsept kazandırılması için çalışmaların yapılması
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GÜNDEM:
Odamız  kalite  hedefleri  çerçevesince  hazırlanan  Meslek  Komiteleri  Değerlendirme  Anketi’nin
yapılması,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi yapılmıştır.

GÜNDEM:
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş olması sebebiyle Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş  olması  sebebiyle  Oda Sicil  kaydının  da silinmesine  ve  konunun yönetim kuruluna  sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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5 NOLU MESLEK KOMİTESİ

GÜNDEM:
01.07.2013  tarih  ve  3  sayılı  olağan  Temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine
bilgi verilmesi,

KARAR:
Meslek  komitesinin  Temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna  teklif  edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 16.07.2013 tarih ve 8 nolu kararı ve kararlarla ilgili
yapılan çalışmalar hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi
verilmiştir.

 İnşaat malzemesi satışı yapan işyerlerinin tek bir çatı altında toplanması, aynı organize
sanayi bölgesi modelinde bir birlikteliğin inşaat malzemesi satıcıları için de sağlanması
hususundaki 5 nolu meslek komitesinin teklifi değerlendirilmiş ve yapılacak böyle bir
kümeleme  modelinin  inşaat  malzemesi  satıcıları  tarafından  yapılmasına,  odamızdan
istenen  yardımın  somut  önerileri  ile  sunulması  halinde  odamızın  destek  vermesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan meslek komiteleri  müşterek toplantısı  için hazırlanacak raporda
sunulmak üzere konu başlıklarının belirlenmesi,
KARAR:
Meslek Komiteleri  Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak üzere
herhangi bir sorun tespit edilememiştir.  
GÜNDEM:
Odamız  kalite  hedefleri  çerçevesince  hazırlanan  Meslek  Komiteleri  Değerlendirme  Anketi’nin
yapılması,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi yapılmıştır.

GÜNDEM:
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş olması sebebiyle Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş  olması  sebebiyle  Oda Sicil  kaydının  da silinmesine  ve  konunun yönetim kuruluna  sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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GÜNDEM:
03.07.2013 tarih ve 3  sayılı olağan temmuz ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna sunulan
teklifler  hakkında  Oda  Muamelat  Memuru  Aslı  Pınar  Taşkın  tarafından  komite  üyelerine  bilgi
verilmesi,
KARAR:

Meslek  komitesinin  Temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna  teklif  edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 16.07.2013 tarih ve 8 nolu kararı ve kararlarla ilgili
yapılan çalışmalar hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi
verilmiştir.

 Oda  ve  Borsalarda  Hakem,  Bilirkişi  ve  Eksper  Listelerini  Düzenleme  Usul  ve  Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine istinaden aşağıdaki konularda bilirkişi belirlen-
mesine ve belirlenen kişilerin  oda meclisine teklif edilmesine,
Otel
Asil Üye :Mehmet Yamaç BİLGİNER
Yedek Üye :Tayfun BUDAK
 Oda  Meclisinin  18  Temmuz  2013  tarih  ve  3  sayılı  kararı  ile  belirlenen  bilirkişiler

oybirliği ile kabul edilmiş ve bilirkişi görev bildirim yazıları gönderilmiştir.

 İlçemize gelen turistler konusunda çalışmalar yapabilmek, onlara sunulan hizmetin kalitesini
arttırmak ve yaşanılan sorunların  bertaraf  edilmesi  vb gibi  konularda veri  bilgi  istatistik
oluşturmak üzere ilçemizde turizm anketi  yapılması konusunda yapılabilecekler hakkında
Muğla Üniversitesi ile görüşülmesine, böyle bir çalışmanın ve anketin maliyetinin çıkarıl-
masına ve yönetim kuruluna sunulmasına,

 Ölüdeniz Plajının plaj kapasitesinin üstünde kullanıldığı, girişte bir sınırlama getirilmediği,
taşıma  kapasitesinin  üzerinde  olduğu  için  ilerleyen  dönemlerde  sıkıntı  yaşanabileceği
görüşülmüştür. Bu konu hakkında öncelikle Ölüdeniz'in kapasitesinin araştırılması akabinde
ise  Ölüdeniz'den  denize  girilmesi  için  yöntemlerin  oluşturulması  hususu  görüşülmüş  ve
önümüzdeki haftalarda ilçemize gelecek olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Turizm İl
Müdürlüğü'ne konunun iletilmesine,

GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı için hazırlanacak raporda
sunulmak üzere konu başlıklarının belirlenmesi,

KARAR:
Meslek Komiteleri  Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak üzere
komite tarafından aşağıdaki konu başlıkları oybirliği ile belirlenmiştir.

 Turizmde Fethiye'ye özgü yeni bir konseptin oluşturulması için çalışmaların yapılması (küçük
otel işletmeciliğinin geliştirilmesi, mimari ve kültürel olarak Fethiye'ye özgü bir çalışmanın
yapılması)
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 Fethiye  turizmini  gerilemesine  sebep  olan  nedenlerin  araştırılması  ve  bunlarla  ilgili
çalışmaların yapılması,

GÜNDEM:
Temmuz ayı olağan toplantısında yapılması talep edilen Turist Beklenti anketinin detaylarının Muğla
Üniversitesi  Konaklama  İşletmeciliği  bölümü  akademisyenlerinden  Doç.  Dr.  Umut  Avcı  ile
görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Temmuz ayı olağan toplantısında yapılması talep edilen Turist Beklenti anketinin detaylarının Muğla
Üniversitesi  Konaklama  İşletmeciliği  bölümü  akademisyenlerinden  Doç.  Dr.  Umut  Avcı  ile
konaklama sektöründe yaşanan olumsuzluklarla ilgili görüşülmüştür.Fethiye'yi tatil için tercih eden
kişilerin genel bir profilinin çıkarılması, gelen yerli ve özellikle yabancı turiste yönelik beklentilerin
ölçülebilmesi ve bunlara ilişkin çalışmaların yapılması hususunda yapılması düşünülen anketle ilgili
bilgiler  komite  üyeleri  tarafından  Umut  Avcı'ya  aktarılmıştır.  Avcı  tarafından  yapılmak  istenen
anketle ilgili hazırlık çalışmasının yapılması, soru başlıklarının ve içeriklerinin şekillendirilmesi ile
fiyatlandırma çalışmasının yapılmasına sonra konunun tekrar gündeme alınması ve uygun bulunması
halinde yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

KARAR:
Komite üyeleri tarafından Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi yapılmıştır.

GÜNDEM:
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş olması sebebiyle Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş  olması  sebebiyle  Oda Sicil  kaydının  da silinmesine  ve  konunun yönetim kuruluna  sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
3 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen meslek komitesi toplantısında Belceğiz bölgesindeki arıtma
sisteminin  yetersiz  olması,  yüksek  sezonda  arıtma  sisteminin  kapasitesinin  çok  üstünde  olması
sebebiyle arıtma yapılmadan suların denize döküldüğü hususu komite üyelerince istişare edilmiş ve
konuyla  ile  ilgili  kurum  ve  kuruluşlar  nezdinde  çalışma  yapılması  için  yönetim  kuruluna  sevk
edilmişti. 16.04.2013 tarih ve 227 sayılı yönetim kurulu toplantısında teklif görüşülmüş ve konuyla
ilgili  Ölüdeniz  Belediyesine  ziyaret  yapılmasına  karar  verilmişti.  Konuyla  ilgili  yönetim  kurulu
kararının tekrar görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Komite üyeleri tarafından konu tekrar görüşülmüş ve Kaymakamlık makamına konuyla ilgili yazılı
girişimde bulunulması için yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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GÜNDEM:
05.07.2013  tarih  ve   3   sayılı  olağan  temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna
sunulan teklifler  hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine
bilgi verilmesi,
KARAR:
03.07.2013 tarih ve 3  sayılı olağan temmuz ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna sunulan
teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine aşağıdaki
bilgi verilmiştir.

Restaurant-Kafeler
Asil Üye :Osman ÇIRALI
Yedek Üye :Hüseyin ŞARE
Bar İşletmeleri
Asil üye :Salih BÜYÜKKOCA
Yedek Üye :İzzet BAŞEKİM

 Oda  Meclisinin  18  Temmuz  2013  tarih  ve  3  sayılı  kararı  ile  belirlenen  bilirkişiler
oybirliği ile kabul edilmiş ve bilirkişi görev bildirim yazıları gönderilmiştir.

GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı için hazırlanacak raporda
sunulmak üzere konu başlıklarının belirlenmesi 
KARAR/TEKLİF:
Meslek Komiteleri  Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak üzere
komite tarafından aşağıdaki konu başlıkları oybirliği ile belirlenmiştir.

 Mesleki  eğitim  alan  kişi  sayısının  azlığı  ve  özellikle  restaurant  alanında  mesleki  eğitim
alanlarının çoğaltılarak sektöre nitelikli işgücünün kazandırılması ile ilgili çalışma yapılması

 İnsan  sağlığını  yakından ilgilendiren  ve  pazaryerinde  açıkta  sunulan  ürünlerin  denetimine
ilişkin tedbirlerin alınması 

GÜNDEM:
Odamız  kalite  hedefleri  çerçevesince  hazırlanan  Meslek  Komiteleri  Değerlendirme  Anketi'nin
yapılması,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi yapılmıştır.
GÜNDEM:
Kocaeli Ticaret Odası'nın 9 Temmuz 2013 tarih ve 15033 sayılı yazısı ile "düğün, cenaze ve bu tip
organizasyonlarda verilen yemeklerle" ilgili önerisinin görüşülmesi 
KARAR:
Kocaeli Ticaret Odası'nın 9 Temmuz 2013 tarih ve 15033 sayılı yazısı ile "düğün, cenaze ve bu tip
organizasyonlarda verilen yemeklerle ilgili yazısı hakkında komite üyelerince bilgi edinilmiştir.
GÜNDEM:
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş olması sebebiyle Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,
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KARAR/TEKLİF:
Oda  Muamelat  Yönetmeliğinin  15.maddesinin  4.fıkrası  uyarınca  ilişikte  listesi  sunulan  oda  sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş  olması  sebebiyle  Oda Sicil  kaydının  da silinmesine  ve  konunun yönetim kuruluna  sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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GÜNDEM:
04.07.2013 tarih ve  3  sayılı olağan temmuz ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna 
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine 
bilgi verilmesi,
KARAR:
03.07.2013 tarih ve 3 sayılı olağan temmuz ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna sunulan 
teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine aşağıdaki 
bilgi verilmiştir.

 Oda  ve  Borsalarda  Hakem,  Bilirkişi  ve  Eksper  Listelerini  Düzenleme  Usul  ve  Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine istinaden aşağıdaki konularda bilirkişi belirlen-
mesine ve belirlenen kişilerin oda meclisine teklif edilmesine,
Sigorta Faaliyetleri
Asil Üye :Fatma ÖZRENDECİ
Yedek Üye :Halit SARAÇ
Basın Faaliyetleri
Asil Üye :Sadet ECEHAN
Yedek Üye :Osman BAYKUŞ
 Oda  Meclisinin  18  Temmuz  2013  tarih  ve  3  sayılı  kararı  ile  belirlenen  bilirkişiler

oybirliği ile kabul edilmiş ve bilirkişi görev bildirim yazıları gönderilmiştir.

GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı için hazırlanacak raporda 
sunulmak üzere konu başlıklarının belirlenmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak üzere
komite tarafından aşağıdaki konu başlıkları oybirliği ile belirlenmiştir.

 Sigorta şirketlerinin acentelere uygulamış olduğu komisyonların düşük olması,

 Meslekteki denetimsizlik (denetimlerin azlığı)

GÜNDEM:
Odamız kalite hedefleri çerçevesince hazırlanan Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi'nin 
yapılması,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi yapılmıştır.

GÜNDEM:
Meslek Sorumluluk Sigortası'nın detaylarının ve uygulamasının görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerince mesleki sorumluluk sigortası hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.
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GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği'nin 15.Maddesi 4.fıkrası uyarınca, aşağıda oda sicil numarası, unvanı 
ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re'sen silinmiş olması 
sebebiyle, Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat  Yönetmeliğinin 15.maddesinin 4.fıkrası  uyarınca ilişikte  listesi  sunulan oda sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş olması sebebiyle Oda Sicil kaydının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız üyesi sigorta acentelerine yapılan anket sonuçları hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Odamız sigorta acentelerine yönelik olarak yapılan anket ve anket sonuçları hakkında komite 
üyelerine bilgi verilmiştir. Anket sonuçlarına göre komitenin öncelikli olarak çalışma yapması 
gereken konu başlıkları, sigorta şirketlerinden memnuniyet durumları ve acentelerin mesleki 
dayanışma içinde bulunmaması konularında ilerleyen aylar da komite tarafından çalışmaların 
yapılması için  planlanmaların yapılması konusunda görüşbirliğine varılmıştır.
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GÜNDEM:
02.07.2013 tarih ve 3  sayılı olağan temmuz ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna 
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine 
bilgi verilmesi,
KARAR:
03.07.2013  tarih  ve  3  sayılı  olağan  temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine
aşağıdaki bilgi verilmiştir.

 Oda  ve  Borsalarda  Hakem,  Bilirkişi  ve  Eksper  Listelerini  Düzenleme  Usul  ve  Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine istinaden aşağıdaki konularda bilirkişi  belir-
lenmesine ve belirlenen kişilerin  oda meclisine teklif edilmesine,
Seyahat Acenteleri
Asil Üye :Hüseyin ERTUĞRUL
Yedek Üye :Turgut YILDIZ
Araç Kiralama
Asil üye :Fikret KOYUNCU
Yedek Üye :Arif COŞKUN
 Oda  Meclisinin  18  Temmuz  2013  tarih  ve  3  sayılı  kararı  ile  belirlenen  bilirkişiler

oybirliği ile kabul edilmiş ve bilirkişi görev bildirim yazıları gönderilmiştir.

 İlçemizdeki ören yerlerine giden yol çevrelerindeki pisliğe dikkat çekilmiş ve öncelikle Sak-
lıkent yolu, Yakaköy yolu ve eski Kayaköy yolu kenarlarının temizlenmesi hususunda ilgili
kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulmasına,
 Konuyla  ilgili  İl  Özel  İdare  Müdürlüğü'ne  26.07.2013  tarih  ve  4482  sayılı  yazı

gönderilmiştir.

GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı için hazırlanacak raporda 
sunulmak üzere konu başlıklarının belirlenmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak üzere
komite tarafından aşağıdaki konu başlıkları oybirliği ile belirlenmiştir.

 Göcek tünel geçiş ücretlerinin yüksekliği

 Dalaman havalimanındaki park ücretlerinin belirlenecek bir süreye kadar ücretsiz olması

GÜNDEM:
Odamız kalite hedefleri çerçevesince hazırlanan Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi'nin 
yapılması,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi yapılmıştır.

2013 Ağustos Ayı Meslek Komitesi Kararları                                                                                                                    Sayfa 16



                                                         

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği'nin 15.Maddesi 4.fıkrası uyarınca, aşağıda oda sicil numarası, unvanı 
ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re'sen silinmiş olması 
sebebiyle, Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR:
Oda Muamelat  Yönetmeliğinin 15.maddesinin 4.fıkrası  uyarınca ilişikte  listesi  sunulan oda sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş olması sebebiyle Oda Sicil kaydının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Dalaman havalimanında yaşanan sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Dalaman havalimanında yaşanan sorunlarla ilgili olarak aşağıdaki konular görüşülmüş ve bu 
önerilerin daha kapsalı olarak komite üyesi Ertuğrul Gürkan tarafından rapor halinde 
hazırlanmasına ve sonrasında yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

1. Havalimanındaki park ücretinin yüksekliği
2. Konuk karşılama sırasında sırasıyla seyahat acentesi, tur operatörleri ve en sonda taksicilerin

olması gerekirken bu sıralamanın tam tersi bir uygulama olduğu ve bununla ilgili 
düzenlemelerin yapılması gerektiği,

3. Konuk karşılama alanı olarak kullanılan bölümün yağışlı havalarda olumsuzluklar yaşandığı
ve bunların bertaraf edilebilmesi için düzenleme yapılması gerektiği
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GÜNDEM:
04.07.2013 tarih ve 3  sayılı olağan temmuz ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna 
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine 
bilgi verilmesi,
KARAR:
03.07.2013  tarih  ve  3  sayılı  olağan  temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine
aşağıdaki bilgi verilmştir,

 Oda  ve  Borsalarda  Hakem,  Bilirkişi  ve  Eksper  Listelerini  Düzenleme  Usul  ve  Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine istinaden aşağıdaki konularda bilirkişi belirlen-
mesine ve belirlenen kişilerin  oda meclisine teklif edilmesine,
Toptan Gıda
Asil Üye :M. Adnan BAKIRCI
Yedek Üye :Erhan BAŞAR
Perakende 
Asil Üye :Burhanettin TUNA
Yedek Üye :Murat ORAL
 Oda  Meclisinin  18  Temmuz  2013  tarih  ve  3  sayılı  kararı  ile  belirlenen  bilirkişiler

oybirliği ile kabul edilmiş ve bilirkişi görev bildirim yazıları gönderilmiştir.

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 10.06.2013 tarih ve 13395 sayılı yazısı ile gelen 
"Ulusal Kırmız Et Konseyi Yönetmelik" hakkında üyelere yazı yazılmasına oybirliği ile 
karar verilmiştir.
 Konu hakkında  26.07.2013 tarih  ve  4485 sayılı  yazı  ile  üyelere  bilgilendirme  yazısı

gönderilmiştir.

GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı için hazırlanacak raporda 
sunulmak üzere konu başlıklarının belirlenmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak üzere
komite tarafından aşağıdaki konu başlıkları oybirliği ile belirlenmiştir.

 Zincir Mağazalar Kanunun çıkarılması (kanun içersinde zincir mağazaların şehir dışına 
çıkarılması, çalışma saatleri ve Pazar günleri tatil olması vb. maddelerin dahil edilmesi)

 Fethiye için biran önce işyeri envanterinin çıkarılması ve yeni işyeri açma başvurusunda 
bulunacak kişilerin bu envantere göre işyeri açılması için izin verilmesi

GÜNDEM:
Odamız kalite hedefleri çerçevesince hazırlanan Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi'nin 
yapılması,
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KARAR:
Komite üyeleri tarafından Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi yapılmıştır.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği'nin 15.Maddesi 4.fıkrası uyarınca, aşağıda oda sicil numarası, unvanı 
ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re'sen silinmiş olması 
sebebiyle, Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR:
Oda Muamelat  Yönetmeliğinin 15.maddesinin 4.fıkrası  uyarınca ilişikte  listesi  sunulan oda sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş olması sebebiyle Oda Sicil kaydının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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GÜNDEM:
02.07.20113 tarih ve 3 sayılı olağan temmuz ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna 
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine 
bilgi verilmesi,

KARAR:
03.07.2013  tarih  ve  3  sayılı  olağan  temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine
aşağıdaki bilgi verilmiştir,

 Oda  ve  Borsalarda  Hakem,  Bilirkişi  ve  Eksper  Listelerini  Düzenleme  Usul  ve  Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine istinaden aşağıdaki konularda bilirkişi belirlen-
mesine ve belirlenen kişilerin  oda meclisine teklif edilmesine

Kuyumculuk;              
Asil Üye : Veysel KARAGÖZ,              Yedek Üye :Fatih TUFAN
Manifatura ve Giyim ; 
Asil Üye :Mehmet KÖSE ,                   Yedek Üye :Kemal DIVARCI
Ayakkabı ;                       
Asil Üye :Muhammet OKKABAS        Yedek Üye :Ekrem BAYDAR
Gözlük                          
Asil Üye :Hüseyin ŞENTÜRK              Yedek Üye :Ahmet SATIRLI
Deri                                 
Asil Üye :Reis BASKAK                      Yedek Üye :Mustafa BÜYÜKTEKE
Medikal                          
Asil Üye :Yeliz KESKİN                     Yedek Üye :Tuncay KÜRKÇEM
Kimyevi                       
Asil Üye :A.Orhan ERÜLGEN             Yedek Üye :Uğur KESKİN
Ev Tekstili           
Asil Üye :Hafize ÇETİN                       Yedek Üye :Mustafa ÖZKAYA
Yangın Söndürme     
Asil Üye :N.Bora FİDAN                     Yedek Üye : Sait AVCI
Kuru Temizleme      
Asil Üye :Oğuz KUYUCAK                Yedek Üye :Menderes ALEMDAROĞLU
Oyuncak                 
Asil Üye :Serkan KOÇ                         Yedek Üye :Mustafa DEMİRHAN
Perde                             
Asil Üye :Sevilay Nergiz                     Yedek Üye :Hatice Çaptuğ
Bisiklet                    
Asil Üye :Nurcihan Biçer ARAMA    Yedek Üye :İ.Aykut DEMİR

 Oda Meclisinin 18 Temmuz 2013 tarih ve 3 sayılı kararı ile belirlenen bilirkişiler
oybirliği ile kabul edilmiş ve bilirkişi görev bildirim yazıları gönderilmiştir.
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 Odamız hizmet binasının hizmet katında bulunan Telmessos Salonun iptal edilmek suretiyle
bankoların kaldırılarak camlı bölümler halinde camlı ofisler yapılması hususundaki teklifi
görüşülmüş  ve  hizmet  katında  bulunan bankoların  kaldırılması  hususunda bir  mimardan
görüş  alınması  ve  bankoların  kaldırılarak  yerlerine  camlı/camsız  ofisler  yapılması
hususunda konunun uzmanından görüş alınmasına,

 6331 sayılı  İş  Sağlığı  ve  İş  Güvenliği  Kanunu hakkında  odamızca  eğitim ve seminerler
düzenlendiği, söz konusu eğitimler kapsamında 353 üyenin eğitim aldığı, 116 adet üyenin
ise seminere katıldığı 26 Haziran 2013 tarihinde yapılan seminerin tüm üyelere duyurul-
duğu, ayrıca Cankurtaran Tıp Hizmetleri  Limited Şirketi'nin seminer  düzenlemediği,  söz
konusu şirketin üyelerimize indirimli olarak eğitim ve iş güvenliği hizmeti verdiği husus-
larında komiteye bilgi verilmesine,

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 06 Temmuz 2009 tarih ve 3686 sayılı yazısı ve genelgeleri
ile spor kulüplerine doğrudan ya da dolaylı bağış ve yardım yapılamayacak olması gerekçe-
siyle yardım yapılamayacağı hususunda ilgili komiteye bilgi verilmesine,

 TEKLİF: Karar hakkında bilgi edinilmiş ve Fethiyespor için yardımın Oda iştiraki
olan Fethiye Güçbirliği  Ltd. Şti üzerinden yapılması hususunun yönetim kuruluna
teklif  edilmesine  ve  Fethiyespor'la  birlikte  yenilen  yemeğin  ödemesinin  kimin
tarafından yapıldığı hususunda bilginin komite üyelerine verilmesi,

GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı için hazırlanacak raporda 
sunulmak üzere konu başlıklarının belirlenmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak üzere
komite tarafından aşağıdaki konu başlıkları oybirliği ile belirlenmiştir.

1. Fethiye içersindeki tüm işyerlerini yakından ilgilendiren otopark sorununun biran önce 
halledilmesi konusunda çalışmaların yapılması (öneri olarak hükümet konağı karşısındaki 
arazi üzerine katlı otopark yapılabilir, belediyeden sorulması gerekmekte)

GÜNDEM:
Odamız kalite hedefleri çerçevesince hazırlanan Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi'nin 
yapılması,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi yapılmıştır.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği'nin 15.Maddesi 4.fıkrası uyarınca, aşağıda oda sicil numarası, unvanı 
ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re'sen silinmiş olması 
sebebiyle, Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat  Yönetmeliğinin 15.maddesinin 4.fıkrası  uyarınca ilişikte  listesi  sunulan oda sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş olması sebebiyle Oda Sicil kaydının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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GÜNDEM:
03.07.2013 tarih ve 3 sayılı olağan temmuz ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna 
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine 
bilgi verilmesi,
KARAR:
03.07.2013  tarih  ve  3  sayılı  olağan  temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine
aşağıdaki bilgi verilmiştir.

 Oda  ve  Borsalarda  Hakem,  Bilirkişi  ve  Eksper  Listelerini  Düzenleme  Usul  ve  Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine istinaden aşağıdaki konularda bilirkişi belirlen-
mesine ve belirlenen kişilerin oda meclisine teklif edilmesine,
Akaryakıt
Asil Üye :A.Okan UYSAL
Yedek Üye :Asım ORHAN

 Oda Meclisinin 18 Temmuz 2013 tarih ve 3 sayılı kararı ile belirlenen bilirkişiler
oybirliği ile kabul edilmiş ve bilirkişi görev bildirim yazıları gönderilmiştir.

GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı için hazırlanacak raporda 
sunulmak üzere konu başlıklarının belirlenmesi,

KARAR/TEKLİF:
Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak üzere
komite tarafından aşağıdaki konu başlıkları oybirliği ile belirlenmiştir.

1. Otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulan kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi konusunda 
çalışmaların yapılması (daha çok okulun ve bölümlerin açılması)

GÜNDEM:
Odamız kalite hedefleri çerçevesince hazırlanan Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi'nin 
yapılması,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi yapılmıştır.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği'nin 15.Maddesi 4.fıkrası uyarınca, aşağıda oda sicil numarası, unvanı 
ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re'sen silinmiş olması 
sebebiyle, Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat  Yönetmeliğinin 15.maddesinin 4.fıkrası  uyarınca ilişikte  listesi  sunulan oda sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş olması sebebiyle Oda Sicil kaydının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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GÜNDEM:
03.07.2013 tarih ve 3  sayılı olağan temmuz ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna 
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine 
bilgi verilmesi,

KARAR:
03.07.2013  tarih  ve  3  sayılı  olağan  temmuz  ayı  toplantısında  görüşülen  ve  yönetim  kuruluna
sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine
aşağıdaki bilgi verilmiştir.

 Oda  ve  Borsalarda  Hakem,  Bilirkişi  ve  Eksper  Listelerini  Düzenleme  Usul  ve  Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine istinaden aşağıdaki konularda bilirkişi belirlen-
mesine ve belirlenen kişilerin  oda meclisine teklif edilmesine,
Emlakçı                            
         Asil Üye:Nihat ÖZÇAKICI          Yedek Üye :Akif MİLASLIOĞLU
Spor Hizmetleri         
         Asil Üye:Vedat AKKUŞ               Yedek Üye :Özlem KUTLU
Eğitim Hizmetleri    
          Asil Üye :İbrahim ERDEM            Yedek Üye:Adem KARPUZ
Güzellik Salonları   
           Asil Üye :Özlem KUTLU               Yedek Üye :Nabiye KÖKEN
 Gayrimenkul  sektöründeki  sorunlarla  ilgili  aşağıdaki  konularda  girişimlerde  bulunul-

masına,
 Randevu usulü ile çalışan Tapu Sicil Müdürlüğünde sorunlar yaşandığı ve bu sorun-

larla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlüğü’ne hem meslek grubu üyeleri, hem de Yöne-
tim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ile bir ziyarette bulunulması amacıyla randevu alın-
masına ve ziyaretin gerçekleştirilmesine,

  Esnaf Odası, Emlakçılar Derneği ve Vergi Dairesine kayıtlı olan emlakçıların yazılı
olarak  listelerinin  istenmesine  ve  listelerin  çalışılmak  üzere  meslek  komitesine
iletilmesine,

o 24.07.2013 tarih ve 4390,4456 ve 4477 sayılı yazılarla listeler Esnaf Odası,
Emlakçılar Derneği ve Vergi Dairesinden istenmiştir.

 İnternet üzerinden açılan web sayfaları ile izinsiz emlakçılık faaliyetini yürüten kişi-
lerin 13 nolu meslek komitesi üyelerince tespit edildikten sonra odamıza bildirilme-
sine 

 SPA  sektöründe  faaliyet  gösteren  işyerlerinde  ihtiyaç  duyulan  kalifiye  eleman
konusunda UMEM kapsamında taleplerin 13 nolu meslek komitesince toplanmasına
ve kurs için başvurulmasına

GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı için hazırlanacak raporda 
sunulmak üzere konu başlıklarının belirlenmesi,
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KARAR/TEKLİF:
Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak üzere
komite tarafından aşağıdaki konu başlıkları oybirliği ile belirlenmiştir.

1. Fethiye'nin tanıtımına yönelik olarak ulusal düzeyde ses getirecek organizasyonların 
planlanması,

2. Babadağ'a yol yapılması,

GÜNDEM:
Odamız kalite hedefleri çerçevesince hazırlanan Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi'nin 
yapılması,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından Meslek Komiteleri Değerlendirme Anketi yapılmıştır.
GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği'nin 15.Maddesi 4.fıkrası uyarınca, aşağıda oda sicil numarası, unvanı 
ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re'sen silinmiş olması 
sebebiyle, Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat  Yönetmeliğinin 15.maddesinin 4.fıkrası  uyarınca ilişikte  listesi  sunulan oda sicil
numarası, unvanı ve meslek grubu verilen işletmelerin kaydının Ticaret Sicil Memurluğu’nca res’en
silinmiş olması sebebiyle Oda Sicil kaydının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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