
                                                         

MESLEK KOMİTELERİ EYLÜL 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:
Yeterli çoğunluk sağlamadığından toplantı yapılamamıştır.

GÜNDEM: 
Odamızca 2014 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi 
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlamadığından toplantı yapılamamıştır.

2 NOLU MESLEK KOMİTESİ (ZİRAİ İLAÇ VE TARIM GRUBU)

GÜNDEM:
02.08.2013 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 aşağıdaki
konularla  ilgili  yönetim  kurulunun  20.08.2013  tarih  ve  13  nolu  kararı  hakkında  Oda  Muamelat
Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi verilmiştir.

 Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak
üzere belirlenen konu başlığı ile oybirliği kabul edilmiştir.

 Oda  ve  Borsalarda  Hakem,  Bilirkişi  ve  Eksper  Listelerini  Düzenleme  Usul  ve  Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine istinaden belirlenen bilirkişiler oda meclisinin
19 Eylül 2013 tarihindeki toplantı gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamızca 2014 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi  hususunun
görüşülmesi,
KARAR:
Odamızca 2014 yılında yapılması planlanan eğitimlerle ilgili komite üyelerinden öneriler alınmıştır.

3 NOLU MESLEK GRUBU (İNŞAAT VE MÜTEAAHHİTLER 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,
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KARAR:
Meslek komitesinin Ağustos ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen aşağıdaki
konularla  ilgili  yönetim  kurulunun  20.08.2013  tarih  ve  13  nolu  kararı  hakkında  Oda  Muamelat
Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi verilmiştir.

 Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak
üzere belirlenen konu başlığı ile oybirliği kabul edilmiştir.

GÜNDEM:
Vergi Dairesi eski müdürü Gökalp Sivaslı'nın katılımlarıyla İnşaat sektöründeki KDV iadesi ile ilgili
yaşanan zorlukların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Vergi Dairesi Eski Müdürü Gökalp Sivaslı'nın katılımıyla toplantı yapılmıştır. Toplantıda başta inşaat
sektöründeki  KDV  iadesi  ile  ilgili  yaşanan  zorluklar  görüşülmüştür.  Diğer  illerde  KDV  iadesi
başvurularının 10 gün içersinde sonuçlandırılığı ancak ilimiz ve ilçemizde bu sürenin 3-4 ayı bulduğu
ve  uzun  sürenin  sonunda  KDV  iade  işleminin  gerçekleştirildiği,  aynı  zaman  bu  süreçte  işyeri
sahiplerine oldukça sıkıntıların yaşatıldığı konusunda komite üyeleri görüşlerini dile getirmişlerdir.
Konuyla  ilgili  olarak  açıklamalarda  bulunan  Gökalp  Sivaslı'nın  bu  konuda  bir  bilgi  notu
hazırlamasına  ve  bu  bilgi  notunun  bu  sorunu  yaşayan  tüm muğla  odaları  ile  paylaşılmasına  ve
sonrasında toplu olarak vergi dairesi nezdinde çalışmaların yapılması konusunun yönetim kuruluna
teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamızca 2014 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi  hususunun
görüşülmesi,
KARAR:
Odamızca 2014 yılında yapılması planlanan eğitimlerle ilgili komite üyelerinden öneriler alınmıştır.

GÜNDEM:
Kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili değerlendirmelerin yapılması,
KARAR/TEKLİF:
Komite  üyeleri  tarafından  kentsel  dönüşüm  projelerinini  tam  olarak  bilinmediği  görüşülmüş  ve
konunun uzmanlarının çağırıldığı bir toplantı ile kentsel dönüşüm projeleri hakkında üyelere bilgi
verilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

GÜNDEM:
02.08.2013 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,
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KARAR:
Meslek komitesinin Ağustos ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen aşağıdaki
konularla  ilgili  yönetim  kurulunun  20.08.2013  tarih  ve  13  nolu  kararı  hakkında  Oda  Muamelat
Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi verilmiştir.

 Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak
üzere belirlenen konu başlığı ile oybirliği kabul edilmiştir.

GÜNDEM:
Odamızca 2014 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi konusundaki
önerilerin alınması,
KARAR:
Odamızca 2014 yılında yapılması planlanan eğitimlerle ilgili komite üyelerinden öneriler alınmıştır.

5 NOLU MESLEK KOMİTESİ (İNŞAAT MALZEMESİ SATICILARI GRUBU)

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanmadığından toplantı yapılamamıştır.

6 NOLU MESLEK KOMİTESİ (OTEL GRUBU)

GÜNDEM:
12.08.2013 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 aşağıdaki
konularla  ilgili  yönetim  kurulunun  20.08.2013  tarih  ve  13  nolu  kararı  hakkında  Oda  Muamelat
Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi verilmiştir.

 Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak
üzere belirlenen konu başlığı ile oybirliği kabul edilmiştir.

GÜNDEM:
Toplum  Sağlığı  Merkezi'nin  22.08.2013  tarih  ve  2480  sayılı  "Yüzme  Havuzları"  konulu  yazısı
hakkında komite üyelerine bilgi verilmesi,

KARAR:
Toplum Sağlığı  Merkezi'nin  22.08.2013  tarihli  yazısı  hakkında  komite  üyelerine  Oda  Muamelat
Memuru Aslı  Pınar  Taşkın  tarafından  bilgi  verilmiştir.  Odamıza  gelen  yazıda  bünyesinde  havuz
bulunan  işletmelerdeki  uygunsuzluklar  hakkında  komite  üyelerine  bilgi  verilmiştir.  Bu
uygunsuzluklar;
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 Havuzdan  sorumlu  kimyager  veya  sağlık  eğitimi  almış  mesul  müdür  bulundurma
zorunluluğun yerine getirilmediği,

 Aylık düzenli bakteriyolojik, kimyasal fiziksel analizlerin aylık yaptırılmadığı,
 Yönetmelik  hükümlerinin  yerine  getirilmediği  ve  bununla  ilgili  yasal  işlem  uygulayan

görevlileri ve kurumu suçladıkları,

GÜNDEM:
Odamızca 2014 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi konusundaki
önerilerin alınması,
KARAR:
Odamızca 2014 yılında yapılması planlanan eğitimlerle ilgili komite üyelerinden öneriler alınmıştır.

GÜNDEM:
Ekim  ayı  içersinde  meslek  grubundaki  üyelere  yapılması  planlanan  ziyaretlerin  görüşülmesi  ve
tarihlerin belirlenmesi,

KARAR/TEKLİF:
Ekim  ayı  sonunda  üye  ziyaretlerinden  önce  tüm  üyelerle  iletişimi  arttırmak  ve  sezon
değerlendirmesini yapmak üzere komite üyeleri tarafından üyelerin aranarak 29 Ekim 2013 tarihinde
saat 14:00 ile 17:00 arasında kokteyl  yapılması  için konunun yönetim kuruluna teklif  edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

7 NOLU MESLEK KOMİTESİ (RESTAURANT GRUBU)

GÜNDEM:
02.08.2013 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 aşağıdaki
konularla  ilgili  yönetim  kurulunun  20.08.2013  tarih  ve  13  nolu  kararı  hakkında  Oda  Muamelat
Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi verilmiştir.

 Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak
üzere belirlenen konu başlığı ile oybirliği kabul edilmiştir.

GÜNDEM:
Odamızca 2014 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi konusundaki
önerilerin alınması,
KARAR:
Odamızca 2014 yılında yapılması planlanan eğitimlerle ilgili komite üyelerinden öneriler alınmıştır.
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8 NOLU MESLEK KOMİTESİ (SİGORTA VE DESTEK HİZMETLERİ GRUBU)

GÜNDEM:
01.08.2013 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 aşağıdaki
konularla  ilgili  yönetim  kurulunun  20.08.2013  tarih  ve  13  nolu  kararı  hakkında  Oda  Muamelat
Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi verilmiştir.

 Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak
üzere belirlenen konu başlığı ile oybirliği kabul edilmiştir.

GÜNDEM:
Eylül ayında yapılması planlanan Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı için hazırlanacak raporda
sunulacak  konu  başlıklarının  beyin  fırtınası  yöntemiyle  belirlenmesi  Ağustos  ayı  toplantısında
görüşülmüştü. Söz konusu belirlenen önerilerin tekrar aynı yöntemle yeniden belirlenmesi,
KARAR:
Komite  üyelerince  Ağustos  ayında  beyin  fırtınası  tekniği  kullanılarak  belirlenen  konular  yerine
aşağıda  sunulan  konuların  müşterek  komite  toplantı  gündemine  alınmasına  oybirliği  ile  karar
verilmiştir.

1. Yeni sigorta acenteleri yönetmeliğinin halen çikarilamamasi   
2. Acentelik ve eksperlik mesleğinin etkin denetlenememesi  

GÜNDEM:
Eylül  ayı  içersinde  meslek  grubundaki  üyelere  yapılması  planlanan  ziyaretlerin  görüşülmesi  ve
tarihlerin belirlenmesi,
KARAR/TEKLİF:
Eylül  ayı  içersinde  yapılacak  üye  ziyaretlerinin  planlanmasının  komite  üyeleri  tarafından
yapılmasına,  ziyaretler sırasında uygun olması halinde oda aracının kullanılması ve bu ziyaretlere
odanın  basın  yayın  memuru  ile  birlikte  gidilmesi  hususunun yönetim kuruluna  teklif  edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM:
TOBB'da  önümüzdeki  günlerde  yapılacak  il  delegeliği  seçimlerinde  ilçemizi  temsil  edebilecek
kişilerin görüşülmesi ve önerilerin alınması,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından konuyla ilgili herhangi bir öneri yapılmamıştır.

GÜNDEM:
Odamızca 2014 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi  hususunun
görüşülmesi,
KARAR:
Odamızca 2014 yılında yapılması planlanan eğitimlerle ilgili komite üyelerinden öneriler alınmıştır.
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9 NOLU MESLEK KOMİTESİ (SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU)

GÜNDEM:
12.08.2013 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 aşağıdaki
konularla  ilgili  yönetim  kurulunun  20.08.2013  tarih  ve  13  nolu  kararı  hakkında  Oda  Muamelat
Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi verilmiştir.

 Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak
üzere belirlenen konu başlığı ile oybirliği kabul edilmiştir.

GÜNDEM: 
Tur organizasyonlarındaki sigorta ve tazminat sorunlarının görüşülmesi,
KARAR:
Komite  üyeleri  tarafından  özellikle  araç  kiralama  işlemi  sonrasında  meydana  gelen  ölüm  veya
yaralanmalarla  sonuçlanan  kazalar  sonrasında  kiralama  şirketlerinin  muhatap  alınması  sebebiyle
yüksek meblalı cezaların kesildiği ve bu cezalar sebebiyle şirketlerin zor durumlar yaşadığı komite
üyelerince değerlendirilmiştir. Konuyla ilgili olarak bu tipteki şirketlerin korunmasına yönelik sigorta
yaptırma  seçeneğinin  olup  olmadığının  araştırılması,  ayrıca  bu  konuyla  ilgili  istişarelerin
yapılabilmesi için bir sonraki toplantıda odamız sigortacılık meslek komitesi ile birlikte bir toplantı
yapılmasına ve konunun görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
TOBB'un  21.08.2013  tarih  ve  344  sayılı  Araç  Kiralama  Faaliyetleri  hakkındaki  yazısı  hakkında
komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
TOBB'un Araç Kiralama faaliyetleri hakkındaki 21.08.2013 tarihli yazı hakkında komite üyelerine
bilgi verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamızca 2014 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi  hususunun
görüşülmesi,
KARAR:
Odamızca 2014 yılında yapılması planlanan eğitimlerle ilgili komite üyelerinden öneriler alınmıştır.
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10 NOLU MESLEK KOMİTESİ (TOPTAN VE PERAKENDE GRUBU)
GÜNDEM:
01.08.2013 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 ver-
ilmesi,
KARAR:
Meslek komitesinin Ağustos ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen aşağıdaki
konularla  ilgili  yönetim  kurulunun  20.08.2013  tarih  ve  13  nolu  kararı  hakkında  Oda  Muamelat
Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi verilmiştir.

 Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak 
üzere belirlenen konu başlığı ile oybirliği kabul edilmiştir

GÜNDEM:
Odamızca 2014 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi konusundaki
önerilerin alınması,
KARAR:
Odamızca 2014 yılında yapılması planlanan eğitimlerle ilgili komite üyelerinden öneriler alınmıştır.

11 NOLU MESLEK KOMİTESİ (MANİFATURA VE EV TEKSTİLİ)

GÜNDEM:
06.08.2013 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 aşağıdaki
konularla ilgili yönetim kurulunun 20.08.2013 tarih ve 13 nolu kararı hakkında Oda Muamelat 
Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi verilmiştir.

1. Fethiyespor  için  yardımın  Oda  iştiraki  olan  Fethiye  Güçbirliği  Ltd.  Şti  üzerinden
yapılamayacağı,  Odamız  iştirakinin  de  Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı  denetiminde
olduğu, oda tarafından yapılamayan faaliyetlerin  Fethiye Güçbirliği  Ltd.Şti  üzerinden
yapılmasının mümkün olmadığı hususunda komiteye bilgi verilmesine,

2. Fethiyespor'la  birlikte  yenilen  yemeğin  ödemesinin  oda  tarafından  yapılmadığı
hususunda komite üyelerine bilgi verilmesine

3. Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısında  sunulmak  üzere  hazırlanacak  raporda  yer
almak üzere belirlenen konu başlığı ile oybirliği kabul edilmiştir.

GÜNDEM:
Munzam aidat- yıllık aidatlarını gününde veya zamanında ödeyen üyelerimize %10-20 gibi indirim
yapılması ve daha cazip hale getirilmesi hususunun görüşülmesi,
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KARAR/TEKLİF:
Oda aidatını zamanında ödeyen odamız üyelerinin munzam aidat ve yıllık aidat ödemelerinde belirli
oranlarda  (%10-20) indirim yapılıp yapılamayacağının araştırılması hususunun yönetim kuruluna
sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Fethiye'de yeni yapılmakta olan AVM hakkında üyelerimize bilgi aktarılması, AVM içinde dükkân 
kiralanması veya satın alınması gibi konuların görüşülmesi,
KARAR:
Konu hakkında komite üyelerince değerlendirmeler yapılmıştır.

GÜNDEM:
Gündeme 5 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan odamız üyelerinden aidatını zamanında 
ödeyenlerin tespit edilmesi ve bu ödemelerinden dolayı kendilerine hediye verilmesi hususunun 
görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Odamıza kayıtlı üyeler içersinde aidat ödemesini geciktirmeden ödeyen üyelerin tespit edilmesi ve 
bu davranışlarından dolayı kendilerine hediye verilmesi (Fethiyespor forması) hususunun yönetim 
kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamızca 2014 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
KARAR:
Odamızca 2014 yılında yapılması planlanan eğitimlerle ilgili komite üyelerinden öneriler alınmıştır.

12 NOLU MESLEK KOMİTESİ (AKARYAKIT VE OTOMOBİL GRUBU)

GÜNDEM:
12.08.2013 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 aşağıdaki
konularla ilgili yönetim kurulunun 20.08.2013 tarih ve 13 nolu kararı hakkında Oda Muamelat 
Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi verilmiştir.

 Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak 
üzere belirlenen konu başlığı ile oybirliği kabul edilmiştir.

GÜNDEM:
Odamızca 2014 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi konusundaki
önerilerin alınması,
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KARAR:
Odamızca 2014 yılında yapılması planlanan eğitimlerle ilgili komite üyelerinden öneriler alınmıştır.

GÜNDEM:
TOBB'un 29.08.2013 tarih ve 18331 sayılı yazı ile "Reflektör Denetleme" konusundaki yazısı 
hakkında komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Reflektör denetlemeleri hakkında komite üyeleri bilgilenmiş ve konuyla ilgili üyelerin 
bilgilendirilmesi hususunun yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

13 NOLU MESLEK KOMİTESİ (DESTEK HİZMETLERİ VE SPORTİF FAAL. GRUBU)

GÜNDEM: 
12.08.2013 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 aşağıdaki
konularla ilgili yönetim kurulunun 20.08.2013 tarih ve 13 nolu kararı hakkında Oda Muamelat 
Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından aşağıdaki bilgi verilmiştir.

 Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısında sunulmak üzere hazırlanacak raporda yer almak 
üzere belirlenen konu başlığı ile oybirliği kabul edilmiştir. 

GÜNDEM:
İş Takip Sözleşmesi ile ilgili yaşanan sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Odamızca hazırlanan ve yine odamız üyeleri  tarafından kullanılan İş Takip Sözleşmesi ile ilgili
yaşanan  sorunlar  görüşülmüş  ve  mevcut  uygulama  içersinde  bu  sözleşmelerin  etkin  olarak
kullanılmadığı ve bu takip sözleşmelerinin etkin bir şekilde kullanılması için takip eden aylarda
öneri getirilmesi konusunda görüşbirliğine varılmıştır.

GÜNDEM:
03.07.2013  tarih  ve  3  sayılı  toplantısında  randevu  usulü  ile  çalışan  Tapu  Sicil  Müdürlüğünde
sorunlar  yaşandığı  ve  bu  sorunlarla  ilgili  olarak  Tapu  Sicil  Müdürlüğü’ne  hem  meslek  grubu
üyeleri, hem de Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ile bir ziyarette bulunulması ve  Esnaf Odası,
Emlakçılar  Derneği  ve  Vergi  Dairesine  kayıtlı  olan  emlakçıların  yazılı  olarak  listelerinin
istenmesine  karar  verilmişti.  Esnaf  Odası  ve Vergi  Dairesinden alınan  listelerin  incelenmesi  ve
gerçekleştirilecek ziyaret takvimimin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Komite  üyeleri  tarafından  Vergi  Dairesi,  Esnaf  Odasından alınan  listeler  incelenmiştir.  Komite
tarafından Temmuz ayı meslek komitesi toplantısında Tapu Sicil Müdürlüğü'ne yapılacak ziyaretin
sorunun çözülmesi sebebiyle iptal edilmesine  oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamızca 2014 yılında düzenlenmesi planlanan eğitim konu başlıklarının belirlenmesi konusundaki
önerilerin alınması,
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KARAR:
Odamızca 2014 yılında yapılması planlanan eğitimlerle ilgili komite üyelerinden öneriler alınmıştır.
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	13 NOLU MESLEK KOMİTESİ (DESTEK HİZMETLERİ VE SPORTİF FAAL. GRUBU)
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