
                                                         

HAZİRAN AYI KOMİTE KARARLARI/TEKLİFLERİ

1 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM:  Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 5.maddesi hükmü gereği

ekmek ve ramazan pidesi azami fiyatının belirlenmesi,

KARAR/TEKLİF:
Azami Fiyat Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince,  2013 yılı Ramazan
Pidesinin ve ekmeğin azami fiyatının belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiş olup, bu kapsamda 2013
yılı için 300 gr pidenin azami fiyatının 1,00 TL, 250gr ekmeğin azami fiyatının 0,75 TL., 450gr pidenin
azami  fiyatının  1,50  TL  olması  hususunun oda yönetim kuruluna  teklif  edilmesine  oybirliği  ile  karar
verilmiştir.

2. GÜNDEM: Meslek  Komitesi  üyelerinin  toplantı  gündem  maddelerinin  oluşturulması  konusunda  mail
yoluyla toplantıdan en az bir hafta öncesine kadar haberleşmeleri konusunda bilgi alışverişinin yapılması,

KARAR: 
Meslek Komitesi toplantılarının gündem maddelerinin oluşturulması konusunda, meslek komitesi üyelerinin
birbirleri ile iletişim halinde olmasına, bu kapsamda olağan toplantı tarihinden   en az bir hafta öncesine
kadar komite üyelerinin birbirleri ile  e-posta yoluyla haberleşmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. 

3. GÜNDEM: Toplantı gündeminin belirlenmesinden sonra toplantıya kadar geçen süreç içerisinde gelişen
güncel  konu varsa,  o  konu ile  ilgili  Meslek  Komitesi  Üyelerinin  fikirlerinin  alınması,  mümkünse  aynı
toplantıda değerlendirilmesi, değilse bir sonraki toplantının gündemine alınması,
KARAR: 
Gündemin belirlenmesinin  akabinde  ortaya  çıkabilecek  güncel  konularla  ilgili  olarak  komite  üyelerinin
fikirlerinin alınmasına ve gerçekleştirilecek ilk meslek komitesi toplantısında görüşülmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.

4. GÜNDEM: Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarının gündemlerinin, Meslek komitesi çalışmalarına ışık
tutması amacı ile başkan ve yardımcılarına, Tüzük ve Yönetmeliklerin elverdiği sürece ulaştırılması,

KARAR/ TEKLİF:
1  Nolu  Meslek Komitesinde  yer  alan  meclis  üyelerinin  meclis  toplantılarında  görüşülen  gündem
maddelerini e-posta ile komite üyelerine oybirliği ile karar verilmiştir. 

5. GÜNDEM: Bir sonraki ayda görüşülmek üzere, komite üyelerinin araştırmaları gereken konu varsa belir-
lenerek gündem maddelerinin ön hazırlığının yapılması,

KARAR: 
Bir  sonraki  ayda  yapılacak  olan  meslek  komitesi  toplantısı  için  komite  üyeleri  tarafından  gereken
hazırlıkların yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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6. GÜNDEM: Meslek  Komitesi  üyelerinin  gündem  maddeleri  ile  ilgili  çalışmaların  yapılabilmesi  için
üyelerin  güncel  kayıtlarının  odamız  aracılığı  ile  mail  adreslerinin  ve  cep  telefonlarının  temin  edilmesi
konusunda çalışma yapılması, ihtiyaç duyulduğunda üyelerin görüşlerine başvurulmasının sağlanması,

KARAR: Odamız üyelerinin güncel kayıtlarının odamızda mevcut olduğu ve bir duyuru veya üye görüşüne
ihtiyaç  olması  halinde  oda  aracılığı  ile  bu  bilginin  istenebileceği  hususunda  Oda  Muamelat  memuru
tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.  

2 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Güncel ve ekonomik sorunların görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF: 
İlçemizde yoğun olarak üretilen domatesin üretimi konusunda çiftçinin bilgilendirilmesine  yönelik, yerel
basın  aracılığı  ile  bir  basın  açıklaması  yapılması  ve  üyelerimizin  bilgilendirilmesi  hususunun  yönetim
kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

2. GÜNDEM DIŞI:  İlçemizde üretilen alabalığın iç ve dış pazarda tanıtımının yeterli olarak yapılamadığı,
ürünün  yeterince  bilinmediği  hususu  görüşülmüş  ve  alabalık  satışlarının  arttırılabilmesi  için
yapılabileceklerin görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF: 
Alabalık satışlarının arttırılabilmesi, alabalığın iç ve dış pazara tanıtımının yapılabilmesi amacıyla yurt dışı
fuarlarda ve yurt içi fuarlarda alabalığın tanıtılması ve reklamının yapılması hususunun yönetim kuruluna
teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun getirdiği yetki ve yükümlülükler konusunun 

görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun getirmiş olduğu yetki ve yükümlülükler
konusu komite üyeleri tarafından görüşülmüştür. Konuyla ilgili olarak Genel Sekreter Füsun Şahin komite
üyelerine  bilgi  vermiştir.  Toplantıda  ayrıca  bir  takım  meslek  grupları  için  1  Temmuz  2013  tarihinde
yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ilgili maddeleri istişare edilerek, aşağıdaki kararlar
oybirliği ile alınmıştır.

 İnşaat  sektöründe  muhakkak  ihtiyaç  duyulan  işyeri  hekimi  uygulaması  için  oda  tarafından  bir
hekimle anlaşılarak oda üyelerinin bu hizmetten faydalanılmasını sağlamak,

 İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen oda üyeleri için bu eğitimlerin ilçemizde verilmesini sağlamak
üzere girişimlerde bulunulması,

 İlçemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda hali hazırda faaliyet gösteren firmalarla görüşülerek
toplu bir indirim istenmesi

2. 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 se-
bebiyle , Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,

      Sic. No                   Unvanı                                            Meslek Grubu    Tic.Sic.Terk Tarihi 
       7458          Altınkum Yapı Denetim Ltd.Şti.                   3.GRUP                   30/05/2013
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KARAR/TEKLİF:  30.05.2013 tarihinde  ticaret  sicilden  terk  edilen  7458 sicil  numaralı  Altınkum Yapı
Denetim Ltd.Şti'nin oda sicil kaydının silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.

3. GÜNDEM DIŞI: Her ay gerçekleştirilen meslek komitesi toplantı gündemlerinin ve toplantıyı hatırlatıcı 
gönderilen sms'lerin tüm grup üyelerine gönderilmesi hususunun görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF:
 Meslek komitesi toplantısı ile ilgili gerçekleştirilen toplantı davetlerin meslek grubundaki tüm üyelere 
yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Güncel ve ekonomik sorunların görüşülmesi,

KARAR: Güncel ve ekonomik sorunlar komite üyeleri tarafından görüşülmüştür.

2. GÜNDEM DIŞI: Özellikle ticaret sicil işlemleri olmak üzere hizmet bedeli ve belge ücretlerinde belirli
oranda  indirim  uygulanması  ve  verilen  belge  bedelleri  hakkında  komite  üyelerine  bilgi  verilmesinin
görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF: 
Odamız tarafından verilen hizmetler karşılığı alınan ücretlerin ve belge ücretlerinin üyeler tarafından çok
yüksek bulunduğu hususu istişare edilmiş ve bu belge bedellerinin ve hizmet bedellerinin hangi kriterlere
göre ve nasıl belirlendiği ve bu ücretlerden herhangi bir indirim yapılıp yapılmayacağı hususunda yönetim
kurulundan bilgi istenmesine, ayrıca oda belge ve hizmet ücret tarifesinin meslek komitesi üyelerine e-posta
ile gönderilmesi hususlarının yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Güncel ve ekonomik sorunların görüşülmesi,

KARAR: Komite üyeleri tarafından güncel ve ekonomik sorunların değerlendirmesi yapılmıştır.

2. GÜNDEM: İlçemizdeki semt pazarlarında satışa sunulan inşaat araç ve gereçlerinin satışı ile ilgili alın-
abilecek tedbirlerin görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF: Birçok semt pazarında satışa sunulan elektrik malzemelerinin seyyar fiş, kablo, metre,
su terazisi,  kontrol  kalemi  vb gibi  malzemelerinin  satışlarından dolayı  ölümle  sona erebilecek kazalara
sebebiyet  verdiği  ve  bu  konuda  gerekli  hassasiyetin  sağlanabilmesi  amacıyla  oda  tarafından  girişimde
bulunulması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3. GÜNDEM: Odamız  üyesi  işletmelerde  üretilen/satılan  demir  doğramanın  fire  zayiat  oranının  tespit
edilmesi konusundaki talebin görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF: Odamız  üyesi  işletmelerde  üretilen/satılan  demir  doğramanın  fire  zayiat  oranı
hususunda;
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 İnşaat Demirinde üretilen demirin fire zayiatı : %5
 Satışa sunulan demirin fire zayiatı %1 
 Profil olarak üretilen demirin fire zayiatı %2
 Satışa sunulan profil demirin fire zayiatı ise %0,5- 1 arasında 

Olduğuna ve yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4. GÜNDEM: 1 Temmuz 2013 tarihinde uygulamaya tam anlamıyla geçilecek olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği  konusunda ağır  ve tehlikeli  sınıfa  giren işyerlerinin  almak zorunda oldukları  eğitimlerin  oda
tarafından verilmesi hususunun görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF:  5  Nolu  Meslek  grubunda  bulunan  üyelerin  6331  sayılı  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği
Kanununa göre çoğunun ağır  ve tehlikeli  sınıfta  yer  aldığı  ve bununla ilgili  olarak bu üyelere yönelik
alınması gereken eğitimlerin oda tarafından yada oda aracılığı ile verilmesi hususunun yönetim kuruluna
teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

6 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 5.maddesi hükmü gereği

otel azami fiyatının belirlenmesi,

KARAR/TEKLİF: Azami Fiyat Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince,
2013 yılı  için  "konaklama yerleri"   azami  fiyatının  belirlenmesine  oybirliği  ile  karar  verilmiş  olup,  bu
kapsamda 2013 yılı için Odamıza kayıtlı konaklama yerlerinde 1 gece konaklama ücretinin azami fiyatının
500TL. olarak belirlenmesine ve yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. GÜNDEM: 2013 yaz sezonunun değerlendirilmesi,

KARAR/TEKLİF: İlçemizde  devam  eden  yaz  sezonu  ile  ilgili  komite  üyeleri  tarafından
değerlendirmelerde  bulunulmuş  ve  bu  kapsamda  aşağıda  sunulan  tekliflerin  yönetim  kuruluna  sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 Oteli bulunan havuzlarla ilgili olarak Havuz Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe göre yapılması gereken
denetimlerle  ile  ilgili  İl  Sağlık  Müdürlüğü  ve  Çevre  Sağlık  Müdürlüğünden  detaylı  bilginin
istenmesine,

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda oda üyeleri için bu hizmeti veren işletmelerden teklif
istenmesine,

 Oda üyelerinin yeni bir işyeri açması sırasında, mevcut uygulamalarda yapılan en son değişiklikler
vb konularda  odamızda  destek  vermek  ve  bilinçlendirmek  üzere  hizmet  danışmanlığı  yapılması
hususunda Odamızca çalışma yapılması. 

3. GÜNDEM: 2013 yılı içerisinde komite tarafından ele alınacak konuların görüşülmesi ve önerilerin alın-
ması,
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KARAR/TEKLİF: 
Göcek  Beldesindeki   plaj  tahsisleri  konusunda  çalışma  yapan  Meslek  Komitesi  Üyesi  Sevim  Çepel
tarafından, ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyelerine konuyla ilgili bilgi verilmesine ve
konunun yönetim kurulu gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

7 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 5.maddesi hükmü gereği

restaurant azami fiyatının belirlenmesi,

KARAR/TEKLİF: Azami Fiyat Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince,
2013 yılı için Odamıza kayıtlı "restoran"ların  azami fiyatının belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiş
olup, bu kapsamda 2013 yılı için Odamıza kayıtlı restoranlarda satılan ürünlerin azami fiyatının ilişikteki
listede  belirtildiği  şekilde  belirlenmesine  ve  yönetim  kuruluna  teklif  edilmesine  oybirliği  ile  karar
verilmiştir.

2. GÜNDEM: Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 5.maddesi hükmü gereği
cafe-büfe azami fiyatının belirlenmesi,

KARAR/TEKLİF: Azami Fiyat Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince,
2013 yılı için Odamıza kayıtlı "cafe-büfe"lerin  azami fiyatının belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiş
olup, bu kapsamda 2013 yılı için Odamıza kayıtlı cafe-büfelerde satılan ürünlerin azami fiyatının ilişikteki
listede  belirtildiği  şekilde  belirlenmesine  ve  yönetim  kuruluna  teklif  edilmesine  oybirliği  ile  karar
verilmiştir.

8 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun getirdiği yetki ve yükümlülükler konusunun

görüşülmesi,

KARAR: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında değerlendirmede bulunulmuştur.
 
2.   GÜNDEM: 11 Mayıs  2013 tarihinde  gerçekleştirilen  Oda seçimleri  ve   27 Mayıs  -  2Haziran  tarihleri
arasında  gerçekleştirilen  sigorta  haftası  etkinlikleri  sonrasında  meslek  grubu  üyelerinin  ziyaret  edilmesi,
ziyaretlerle ilgili bir takvim oluşturulması hususunun görüşülmesi,

KARAR: Meslek  grubunda  kayıtlı  bulunan  sigorta  acentelerinin  ilk  önce  beklentilerini  ölçmek  üzere
komite üyeleri tarafından hazırlanacak bir anketin yapılmasına sonrasında   
ise ziyaretlerin planlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 
3.   GÜNDEM DIŞI: Sigortacılık faaliyetini yürüten odamız üyelerinin sorunlarının 
      görüşülmesi,

       KARAR/TEKLİF: Sektörde faaliyet gösteren üyelerin yaşamış olduklar sorunlar 
       görüşülmüş ve aşağıdaki konularla ilgili çalışma yapılması için yönetim kuruluna
       teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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 Ticaret odasına kayıtlı (merkez-şube) sigortacılık faaliyetini yürüten acentelerdeki çalışan personel ve
teknik personel listelerinin çıkarılması.

 Ticaret odasına kayıtlı olarak faaliyet gösteren ancak fiziki şartları yerine getirmeyen üyelerimize bu
şartların yerine getirilmesi konusunda sms atılması.

9 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Güncel ve ekonomik sorunların görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF: Komite üyeleri tarafından güncel konuların değerlendirmesi yapılmıştır. Son günlerde
özellikle  kiralık  araçlarda  meydana  gelen  kazaların  yoğunluğu  değerlendirilmiş  ve  araba  kiralayan
firmaların  araçların  kiralanmasından  sorumluluklarını  ortadan  kaldıracak  unsurların  olup  olmadığı
hususunda araştırma yapılması konusunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Güncel ve ekonomik sorunların görüşülmesi,

KARAR: Komite üyeleri tarafından güncel ve ekonomik sorunların değerlendirmesi yapılmıştır.

GÜNDEM DIŞI: Toplantı gün ve saatinin yeniden belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR: Meslek komitesi toplantılarının her ayın ilk  Perşembe günü saat 16.00'da yapılmasına oybirliği
ile karar verilmiştir.

11 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Güncel ve ekonomik sorunları görüşülmesi,

KARAR: Güncel ve ekonomik sorunlar komite üyelerince değerlendirilmiştir.

2. GÜNDEM DIŞI: 6 meslek komitesi üyesinin imzası ile gündeme alınan odamız tarafından düzenlenen oda
kayıt belgesi ve faaliyet belgesi ücretlerinin kaldırılması hususunda çalışma yapılması ve internet üzerinden
söz konusu belgelerin düzenlenebilir hale gelmesi için çalışma yapılması hususunun görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF: Odamız belge ücretleri hakkında oda üyelerinin meslek komitesi üyelerine sözlü olarak
yaptığı  şikayetleri  değerlendirilmiş,  özellikle  sık  olarak  verilen  oda kayıt  belgesi  ve faaliyet  belgesinin
ücretsiz  olarak  verilmesi  konusunda  bu dönem veya  gelecek  dönem için  çalışma  yapılması  hususunun
ayrıca yine söz konusu belgelerin talep eden üyeler tarafından web sayfasından alınabilir hale getirilmesi
konusunda çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

12 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Meslek grubu üyelerinin ziyaret edilmesi ve ziyaretlerle ilgili bir takvim oluşturulması hususu-

nun görüşülmesi,

KARAR: Meslek grubunda bulunan üyelerin ziyaret edilmesi hususu görüşülmüş ve daha sonraki aylarda
tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. GÜNDEM: Disiplin Kurulu'nun çalışma düzeni hakkında bilgi verilmesi,
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KARAR: Odamız  Disiplin  Kurulunun  çalışma  düzeni  hakkında  oda  tarafından  komite  üyelerine  bilgi
verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3. 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 se-
bebiyle, Oda Sicil kaydının da silinmesi konusunun görüşülmesi,
Sic. No:       Unvanı :                                              Meslek Grubu          Tic.Sic.Terk Tarihi  
4968           Öz Yıldız Tarım İnş.Ltd.Şti.                  12.GRUP                     15/04/2013

KARAR/TEKLİF: 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 silinmesi
için yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Sic. No:       Unvanı:                                              Meslek Grubu          Tic.Sic.Terk Tarihi  
4968           Öz Yıldız Tarım İnş.Ltd.Şti.                  12.GRUP                     15/04/2013

4. GÜNDEM: Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 5.maddesi hükmü gereği
Günübirlik Gezi Tekneleri Yiyecek-İçecek Azami Fiyat Tarifesi'nin belirlenmesi,

KARAR/TEKLİF: Azami Fiyat Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince,
2013 yılı için Odamıza kayıtlı  " Günübirlik Gezi Teknelerindeki Yiyecek-İçecek "lerin  azami fiyatının
belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiş olup, bu kapsamda 2013 yılı için Odamıza kayıtlı  Günübirlik
Gezi Teknelerinde satılan Yiyecek-İçecek azami fiyatının ilişikteki listede belirtildiği şekilde belirlenmesine
ve yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5. GÜNDEM  DIŞI: Gündeme  beş  meslek  komitesi  üyesinin  imzası  ile  alınan,  Maliye  Bakanlığı  Vergi
Denetim Kurulu'nun 29.05.2013 tarihli yazısı ile talep edilen toptan yapılan hurda metal ve hurda plastik
satışında safi karlılık oranının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF: Konuyla ilgili  komite  üyeleri  tarafından yapılan görüşme sonrasında toptan yapılan
hurda metal ile hurda plastik satışından safi karlılık oranın  %10 civarında olduğuna karar verilmiş olup,
yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

13 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Güncel ve ekonomik sorunların görüşülmesi,

KARAR: Güncel ve ekonomik sorunlar komite üyeleri tarafından görüşülüp değerlendirilmiştir.
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