
                                                         

MESLEK KOMİTELERİ EKİM AYI KARARLARI/TEKLİFLERİ

1 NOLU MESLEK KOMİTESİ (İMALATÇILAR GRUBU)

GÜNDEM:
07.08.2013 tarih ve 4 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna sunulan teklifler hakkında Oda
Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,

KARAR:
Meslek komitesinin Ağustos ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen konularla ilgili yönetim kurulunun
20.08.2013 tarih ve 13 nolu kararı ilişikte sunulmuş ve komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından
bilgi verilmiştir.

GÜNDEM: 
Sektörel sorunların görüşülmesi 
KARAR:
Sekörel ve güncel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

2 NOLU MESLEK KOMİTESİ (ZİRAİ İLAÇ VE TARIM GRUBU)

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek  grubu  üyeleri  ile  sektörde  yaşanan  sorunların  görüşülmesi  amacıyla  05.11.2013 Salı  günü  Zirai  İlaç  Bayileri  ile
06.11.2013 Çarşamba günü ise ihracatçılarla toplantı yapılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

3 NOLU MESLEK GRUBU (İNŞAAT VE MÜTEAAHHİTLER GRUBU)
  
GÜNDEM:
04.09.2013 tarih ve 4 sayılı  olağan Eylül ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna sunulan teklifler  hakkında Oda
Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Meslek komitesinin Eylül ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif  edilen konularla ilgili  yönetim kurulunun
10.09.2013 tarih ve 17 nolu kararı ilişikte sunulmuş ve komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından
bilgi verilmiştir.

GÜNDEM:
Eylül ayı olağan toplantısında Kentsel Dönüşüm Projeleri ile ilgili bilgilendirilmek amaçlı konunun uzmanı şirket yetilisinin
toplantıya davet edilerek bilgi alınmasına karar verilmişti.  Bu kapsamda Erdem Yer Bilimleri Ltd. Şti yetkilisi Mehmet Ali
Yavuz'un katılımlarıyla Kentsel Dönüşüm Projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunulması,
KARAR:
Erdem Yer Bilimleri  Ltd.Şti  yetkilisi  Mehmet  Ali  Yavuz ve Denizbank Fethiye Şb Müdürü Fulden  Kılıç'ın  katılımlarıyla
meslek komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir.  Toplantıda Kentsel Dönüşüm Projesi'nin içeriği ve söz konusu proje için devlet
tarafından  sunulan  kolaylıklar  hakkında  Mehmet  Ali  Yavuz  tarafından  ve  finansal  kısmındaki  kolaylıklar  hakkında  da
Denizbank Fethiye Şb Müdürü Fulden Kılıç'ın komite üyelerine bilgi verilmiştir.

4 NOLU MESLEK KOMİTESİ (BEYAZ EŞYA VE DAYANIKLI TÜK. MAL.GRUBU)

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Sekörel ve güncel konularla ilgili değerlendirmeler komite üyelerince  yapılmıştır.
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5 NOLU MESLEK KOMİTESİ (İNŞAAT MALZEMESİ SATICILARI GRUBU)

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Sekörel ve güncel konularla ilgili değerlendirmeler komite üyelerince  yapılmıştır.

6 NOLU MESLEK KOMİTESİ (OTEL GRUBU)

GÜNDEM:
04.09.2013 tarih ve 4 sayılı  olağan Eylül ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna sunulan teklifler  hakkında Oda
Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Meslek komitesinin Eylül ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif  edilen konularla ilgili  yönetim kurulunun
10.09.2013 tarih ve 17 nolu kararı ilişikte sunulmuş ve komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından
bilgi verilmiştir.

GÜNDEM:
Turizm Danışma Bürosunun 09.09.2013 tarih ve 545 sayılı Turizm Tesislerinde Hijyen ve Sağlık Kuralları hakkındaki yazısı ile
ilgili bilgi verilmesi,
KARAR:,
Turizm Danışma Bürosunun 09.09.2013 tarih ve 545 sayılı Turizm Tesislerinde Hijyen ve Sağlık Kuralları hakkındaki yazısı
hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

GÜNDEM:
Sezon sonunda gerçekleştirilmesi planlanan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyelerimizle bir araya gelmek ve bilgi
alışverişinde bulunmak için yapılmasını istediğimiz ziyaretler ve toplantının yer ve zamanının belirlenmesi.
KARAR:
Konunun bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesi ve tarihinin netleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Muğla  iline  ve  ilçemize  bağlanması  için  çalışmaları  yapılan  Doğalgaz   Dağıtım Hattı  hakkında komitemiz  üyelerine  bilgi
verilmesi. 
KARAR/TEKLİF:
Komite Üyesi Tayfun Budak tarafından Doğalgaz  Dağıtım Hattı ile ilgili  bilgi verilmiştir. Muğla iline ve ilçemize bağlanması
için  çalışmaları  devam  eden  Doğalgaz   Dağıtım  Hattı  çalışmasının  hangi  aşamada  olduğunun  öğrenilebilmesi  amacıyla
araştırma yapılması hususunun Yönetim Kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM DIŞI:
İlçemizde yeni açılacak işyerleri için odaların görüşünün alınması hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Yeni  açılacak  işyerleri  için  odaların  görüşünün  alınıp  alınamayacağı  hususunda  herhangi  bir  çalışımanın  yapılıp
yapılamayacağının yönetim kurulu tarafından araştırılması için konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

7 NOLU MESLEK KOMİTESİ (RESTAURANT GRUBU)

GÜNDEM:
Turizm Danışma Bürosu'nun 09.09.2013 tarih ve 545 sayılı Turizm Tesislerinde Hijyen ve Sağlık Kuralları konulu yazısının
görüşülmesi,

KARAR:
Turizm Danışma Bürosunun 09.09.2013 tarih ve 545 sayılı Turizm Tesislerinde Hijyen ve Sağlık Kuralları hakkındaki yazısı
hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komşite üyelerine bilgi verilmiştir. 
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GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Sekörel ve güncel konularla ilgili değerlendirmeler komite üyelerince  yapılmıştır.

8 NOLU MESLEK KOMİTESİ (SİGORTA VE DESTEK HİZMETLERİ GRUBU)

GÜNDEM:
05.09.2013 tarih ve 5 sayılı olağan Eylül ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna sunulan teklifler hakkında Oda 
Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Meslek komitesinin Eylül ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif  edilen konularla ilgili  yönetim kurulunun
10.09.2013 tarih ve 17 nolu kararı ilişikte sunulmuş ve komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından
bilgi verilmiştir.

GÜNDEM:
TOBB'un 16.09.2013 tarih ve 19371 sayılı "Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimleri" konulu yazısının görüşülmesi,
KARAR:
TOBB'den  16.09.2013  tarihinde  gelen  Sigorta  Acenteleri  İl  Delegeliği  Seçimleri  hakkındaki  yazı  komite  üyelerince
değerlendirilmiştir.

GÜNDEM:
Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının 19.09.2013 tarih ve 2319 sayılı "Sigortacılık işlemleri İçin Statik IP Kullanımı" konulu 
yazısının görüşülmesi,
KARAR:
Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının 19.09.2013 tarih ve 2319 sayılı "Sigortacılık işlemleri İçin Statik IP Kullanımı ile ilgili yazı
komite üyelerince görüşülmüş ve bilişim hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir diğer odamız meslek komitesine konunun şifai
olarak sorulmasına ve bir sonraki toplantıda bilgi alınması konusunda görüşbirliğine varılmıştır.

9 NOLU MESLEK KOMİTESİ (SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU)

GÜNDEM:
Turizm taşıtlarında yer alan reklam ve logoların kullanımları sırasında yaşanan zorlukların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Turizimde kullanılan araçların üzerinde yer alan reklam ve logoların kullanımı sırasında bu reklam ve logoların ruhsata 
işletilmesi gibi bir sorunun ortaya çıktığı komite üyelerince dile getirilmiştir.  Yüksek sezonda diğer firmalardan da  destek 
amaçlı araçlarda kullanılabilmektedir. Konuyla ilgili yasal bir düzenlemenin olup olmadığının yönetim kurulu tarafından 
araştırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
TOBB'un 24.09.2013 tarih ve 398 sayılı Araç Kiralama Faaliyetleri hakkındaki yazısı hakkında komite üyelerine bilgi 
verilmesi,
KARAR:
TOBB'un 24.09.2013 tarih ve 398 sayılı Araç Kiralama Faaliyetleri hakkındaki yazısı ile ilgili Oda Muamelat Memuru Aslı 
Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.

GÜNDEM: 
TBMM Dilekçeler Komisyonu Başkanlığı'nın 19.09.2013 tarihli yazısı hakkında komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Araç kiralama faaliyetleri ile ilgili TBMM Dilekçeler Komisyonu Başkanlığı'nın 19.09.2013 tarihli yazısı ile ilgili Oda 
Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.

10 NOLU MESLEK KOMİTESİ (TOPTAN VE PERAKENDE GRUBU)
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Sekörel ve güncel konularla ilgili değerlendirmeler komite üyelerince  yapılmıştır.
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11 NOLU MESLEK KOMİTESİ (MANİFATURA VE EV TEKSTİLİ)

GÜNDEM:
03.09.2013 tarih ve  6  sayılı olağan Eylül ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna sunulan teklifler hakkında Oda
Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Meslek komitesinin Eylül ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif  edilen konularla ilgili  yönetim kurulunun
10.09.2013 tarih ve 17 nolu kararı ilişikte sunulmuş ve komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından
bilgi verilmiştir.

GÜNDEM:
Sektörel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerince sektörle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

GÜNDEM DIŞI:
Gündeme 3  Meslek  komitesi  üyesinin  imzası  ile  alınan  Odamız  üyesi  kuyumcu  işyerlerinin  yaşamış  oldukları  sorunların
görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Kuyumculuk  sektöründe  faaliyet  gösteren  odamız  işyerlerinde  çeşitli  bankalara  ait  kullanılan  pos  cihazlarından  çekilen
meblağlara ilişkin problemler yaşandığı komite üyeleri tarafından görüşülmüştür. Konuyla ilgili olarak Fethiye Vergi Dairesi
Müdürlüğü'nün  Yönetim  Kurulu  Üyeleri  ile  birlikte  ziyaret  edilmesi  ve  yaşanan  sorunun görüşülmesi  hususunun  yönetim
kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

12 NOLU MESLEK KOMİTESİ (AKARYAKIT VE OTOMOBİL GRUBU)

GÜNDEM:
Petrol fiyatlarının akaryakıt istasyonlarına göre değişiklik göstermesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Konu hakkında komite üyelerince herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

GÜNDEM:
Trafik Tescil Büro Amirliğinde gerçekleştirilen tescil işlemlerinin geç yapılması hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Trafik  Tescil  Büro  Amirliğince  yürütülen  trafik  tescil  işlemlerinde  gecikmelerin  yaşandığı  komite  üyelerince
değerlendirilmiştir.  Yaşanan sorunla  ilgili  olarak komite  üyelerince  Trafik Tescil  Büro Amirliğine  ziyarette  bulunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM DIŞI:
Gündeme 5 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan meslek grubunda kayıtlı  bulunan üyelere meslek komitesinde hangi
üyelerin olduğunu ve iletişim bilgilerinin mektup yoluyla üyelere gönderilmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek grubunda kayıtlı bulunan üyelere meslek komitesinde hangi üyelerin olduğunu ve iletişim bilgilerinin mektup yoluyla
üyelere gönderilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

13 NOLU MESLEK KOMİTESİ (DESTEK HİZMETLERİ VE SPORTİF FAAL. GRUBU)
GÜNDEM: 
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
SPA  ve  hamam  adı  altında  açılan  işyerlerinin  çalışma  saatleri  konusunda  herhangi  bir  düzenlemenin  olup  olmadığının
araştırılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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	Meslek komitesinin Eylül ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen konularla ilgili yönetim kurulunun 10.09.2013 tarih ve 17 nolu kararı ilişikte sunulmuş ve komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.
	TOBB'un 16.09.2013 tarih ve 19371 sayılı "Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimleri" konulu yazısının görüşülmesi,
	Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının 19.09.2013 tarih ve 2319 sayılı "Sigortacılık işlemleri İçin Statik IP Kullanımı" konulu yazısının görüşülmesi,
	KARAR:
	Antakya Ticaret ve Sanayi Odasının 19.09.2013 tarih ve 2319 sayılı "Sigortacılık işlemleri İçin Statik IP Kullanımı ile ilgili yazı komite üyelerince görüşülmüş ve bilişim hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir diğer odamız meslek komitesine konunun şifai olarak sorulmasına ve bir sonraki toplantıda bilgi alınması konusunda görüşbirliğine varılmıştır.
	9 NOLU MESLEK KOMİTESİ (SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU)
	GÜNDEM:
	Turizm taşıtlarında yer alan reklam ve logoların kullanımları sırasında yaşanan zorlukların görüşülmesi,
	KARAR/TEKLİF:
	Turizimde kullanılan araçların üzerinde yer alan reklam ve logoların kullanımı sırasında bu reklam ve logoların ruhsata işletilmesi gibi bir sorunun ortaya çıktığı komite üyelerince dile getirilmiştir. Yüksek sezonda diğer firmalardan da destek amaçlı araçlarda kullanılabilmektedir. Konuyla ilgili yasal bir düzenlemenin olup olmadığının yönetim kurulu tarafından araştırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
	TOBB'un 24.09.2013 tarih ve 398 sayılı Araç Kiralama Faaliyetleri hakkındaki yazısı hakkında komite üyelerine bilgi verilmesi,
	TOBB'un 24.09.2013 tarih ve 398 sayılı Araç Kiralama Faaliyetleri hakkındaki yazısı ile ilgili Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
	TBMM Dilekçeler Komisyonu Başkanlığı'nın 19.09.2013 tarihli yazısı hakkında komite üyelerine bilgi verilmesi,
	Araç kiralama faaliyetleri ile ilgili TBMM Dilekçeler Komisyonu Başkanlığı'nın 19.09.2013 tarihli yazısı ile ilgili Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
	GÜNDEM:
	Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
	KARAR:
	Sekörel ve güncel konularla ilgili değerlendirmeler komite üyelerince yapılmıştır.
	11 NOLU MESLEK KOMİTESİ (MANİFATURA VE EV TEKSTİLİ)
	GÜNDEM:
	03.09.2013 tarih ve 6 sayılı olağan Eylül ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna sunulan teklifler hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
	KARAR:
	Meslek komitesinin Eylül ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen konularla ilgili yönetim kurulunun 10.09.2013 tarih ve 17 nolu kararı ilişikte sunulmuş ve komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.
	GÜNDEM:
	Sektörel sorunların görüşülmesi,
	KARAR:
	Komite üyelerince sektörle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
	GÜNDEM DIŞI:
	Gündeme 3 Meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan Odamız üyesi kuyumcu işyerlerinin yaşamış oldukları sorunların görüşülmesi,
	KARAR/TEKLİF:
	Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren odamız işyerlerinde çeşitli bankalara ait kullanılan pos cihazlarından çekilen meblağlara ilişkin problemler yaşandığı komite üyeleri tarafından görüşülmüştür. Konuyla ilgili olarak Fethiye Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ziyaret edilmesi ve yaşanan sorunun görüşülmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
	12 NOLU MESLEK KOMİTESİ (AKARYAKIT VE OTOMOBİL GRUBU)
	GÜNDEM:
	Petrol fiyatlarının akaryakıt istasyonlarına göre değişiklik göstermesi hususunun görüşülmesi,
	KARAR:
	Konu hakkında komite üyelerince herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.
	GÜNDEM:
	Trafik Tescil Büro Amirliğinde gerçekleştirilen tescil işlemlerinin geç yapılması hususunun görüşülmesi,
	KARAR:
	Trafik Tescil Büro Amirliğince yürütülen trafik tescil işlemlerinde gecikmelerin yaşandığı komite üyelerince değerlendirilmiştir. Yaşanan sorunla ilgili olarak komite üyelerince Trafik Tescil Büro Amirliğine ziyarette bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
	GÜNDEM DIŞI:
	Gündeme 5 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan meslek grubunda kayıtlı bulunan üyelere meslek komitesinde hangi üyelerin olduğunu ve iletişim bilgilerinin mektup yoluyla üyelere gönderilmesi hususunun görüşülmesi,
	KARAR/TEKLİF:
	Meslek grubunda kayıtlı bulunan üyelere meslek komitesinde hangi üyelerin olduğunu ve iletişim bilgilerinin mektup yoluyla üyelere gönderilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
	13 NOLU MESLEK KOMİTESİ (DESTEK HİZMETLERİ VE SPORTİF FAAL. GRUBU)
	GÜNDEM:
	Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
	KARAR/TEKLİF:
	SPA ve hamam adı altında açılan işyerlerinin çalışma saatleri konusunda herhangi bir düzenlemenin olup olmadığının araştırılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

