
                                                         

MESLEK KOMİTELERİ KASIM AYI KARARLARI/TEKLİFLERİ

1 NOLU MESLEK KOMİTESİ (İMALATÇILAR GRUBU)

GÜNDEM:
Üye Memnuniyet Anket Sonuçları hakkında bilgi verilmesi
KARAR:
Ağustos ayı sonunda odamız üyelerine yapılan Üye Memnuniyet Anket Sonuçları ile ilgili Genel Sekreter Füsun Şahin
tarafından komite üyelerine açıklamalı olarak bilgi verilmiştir. 

GÜNDEM: 
Üye Memnuniyet Anket sonuçlarına göre oluşturulacak aksiyon planlarının görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerinin üye tabanı olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla ne tür çalışmaların yapılabileceği hususu komite
üyelerince değerlendirilmiştir. Üyelerin odayı tanımadıkları ve sektörlerinde yaşamış oldukları sorunu iletme noktasında
sıkıntıların yaşandığı ve bu sorunun giderilebilmesi için öncelikle tüm meslek grubuna meslek komitesi üyelerini tanıtıcı
bir e-postanın gönderilmesi ve sonrasında ise grup üyeleri ile bir toplantının gerçekleştirilmesi konusunda görüşbirliğine
varılmıştır. 

GÜNDEM: 
Meslek komitelerinin görevleri ve lobicilik konusunda işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi
KARAR:
Genel Sekreter Füsun Şahin tarafından meslek komitelerinin görevleri ve yürütecekleri lobicilik faaliyetleri ile ilgili bilgi
vermiştir. 

GÜNDEM: 
23.10.2013  tarihinde  Lykia  World'de  gerçekleştirilen  Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısının  değerlendirmesinin
yapılması,
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri, il ve ilçe prokolünün katılımları ile gerçekleşen Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı genel
olarak başarılı olarak değerlendirilirken toplantıya davet edilen kurum temsilcileri ile polemik yaşanmasının odamıza ve
gelen konuklara karşı hoş bir davranış olmayacağı konusunda görüşbirliğine varılmıştır.

GÜNDEM: 
Ekmek fiyatları ile ilgili 01.11.2013 tarihinde gelen yazıların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Komite üyeleri tarafından ekmek fiyatlarının 0.75 krş'tan 1.00 TL'ye çıkarılması ile ilgili gelen dilekçeler incelenmiş ve
öncelikle yönetim kurulu tarafından bir maliyet araştırmasının yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM: 
Problem Çözme Teknikleri konusunda bilgi verilmesi,
KARAR:
Problem Çözme Teknikleri konusunda Genel Sekreter Füsun Şahin tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.

GÜNDEM DIŞI/TEKLİF:
Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu
maddesine istinaden Süt ve Süt Ürünleri konusunda 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.
Süt ve Süt Ürünleri
Asil:Tarık Uysal (Çağlacan Süt ve Süt Ürnüleri)

2013 Kasım Ayı Meslek Komitesi Kararları                                                                                                                    Sayfa 1



                                                         

Yedek: Tunahan Akçağıl (Ceylan Yoğurt)

GÜNDEM DIŞI/TEKLİF  :  
Kervan Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan kurslardan birisi olan Ticari Taşıt Kullanıcılarının almak
zorunda olduğu SRC belgesi kursuna, odamız üyesi iş yerleri sahibi ve personeline yönelik olarak, odadan hiç bir maddi
katkı  beklemeden,  birinci  belge  için  %  25  ikinci  belgeyide  almak  isteyenlere  %  50  daha  özel  indirim
uygulanacağı hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Ticari Taşıt Kullanıcılarının almak zorunda olduğu SRC belgesi kursuna, odamız üyesi iş yerleri sahibi ve personeline
yönelik olarak, odadan hiç bir maddi katkı beklemeden, birinci belge için % 25 ikinci belgeyide almak isteyenlere % 50
daha özel indirim uygulanabileceği hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

      
2 NOLU MESLEK KOMİTESİ (ZİRAİ İLAÇ VE TARIM GRUBU)

GÜNDEM:
Üye Memnuniyet Anket Sonuçları hakkında bilgi verilmesi
KARAR:
Ağustos ayı sonunda odamız üyelerine yapılan Üye Memnuniyet Anket Sonuçları ile ilgili Oda Muamelat Memuru Aslı
Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine açıklamalı olarak bilgi verilmiştir. 

GÜNDEM: 
Üye Memnuniyet Anket sonuçlarına göre oluşturulacak aksiyon planlarının görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerinin üye tabanı olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla ne tür çalışmaların yapılabileceği hususu komite
üyelerince değerlendirilmiştir. Üyelerin odayı tanımadıkları ve sektörlerinde yaşamış oldukları sorunu iletme noktasında
sıkıntıların yaşandığı  ve bu sorunun giderilebilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesinin bir sonraki toplantıya
bırakılması konusunda görüşbirliğine varılmıştır.

GÜNDEM: 
Meslek komitelerinin görevleri ve lobicilik konusunda işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitelerinin görevleri ve yürütecekleri lobicilik faaliyetleri
ile ilgili bilgi vermiştir. 

GÜNDEM: 
23.10.2013  tarihinde  Lykia  World'de  gerçekleştirilen  Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısının  değerlendirmesinin
yapılması,
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri, il ve ilçe prokolünün katılımları ile gerçekleşen Meslek komiteleri müşterek toplantısı genel
olarak başarılı olarak değerlendirilmiştir.

GÜNDEM: 
Problem Çözme Teknikleri konusunda bilgi verilmesi,
KARAR:
Problem Çözme Teknikleri  konusunda  Oda Muamelat  Memuru Aslı  Pınar  Taşkın tarafından  komite  üyelerine  bilgi
verilmiştir.

3 NOLU MESLEK GRUBU (İNŞAAT VE MÜTEAAHHİTLER GRUBU)
  
GÜNDEM:
Üye Memnuniyet Anket Sonuçları hakkında bilgi verilmesi
KARAR:
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Ağustos ayı sonunda odamız üyelerine yapılan Üye Memnuniyet Anket Sonuçları ile ilgili Genel Sekreter Füsun Şahin
tarafından komite üyelerine açıklamalı olarak bilgi verilmiştir. 

GÜNDEM: 
Üye Memnuniyet Anket sonuçlarına göre oluşturulacak aksiyon planlarının görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerinin üye tabanı olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla ne tür çalışmaların yapılabileceği hususu komite
üyelerince değerlendirilmiştir. Üyelerin odayı tanımadıkları ve sektörlerinde yaşamış oldukları sorunu iletme noktasında
sıkıntıların yaşandığı ve bu sorunun giderilebilmesi için öncelikle tüm meslek grubuna meslek komitesi üyelerini tanıtıcı
bir e-postanın gönderilmesi konusunda görüşbirliğine varılmıştır. 

GÜNDEM: 
Meslek komitelerinin görevleri ve lobicilik konusunda işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi
KARAR:
Genel Sekreter Füsun Şahin tarafından meslek komitelerinin görevleri ve yürütecekleri lobicilik faaliyetleri ile ilgili bilgi
vermiştir. 

GÜNDEM: 
23.10.2013  tarihinde  Lykia  World'de  gerçekleştirilen  Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısının  değerlendirmesinin
yapılması,
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri, il ve ilçe prokolünün katılımları ile gerçekleşen Meslek komiteleri müşterek toplantısı genel
olarak başarılı olarak değerlendirilirmiştir. 

GÜNDEM: 
Problem Çözme Teknikleri konusunda bilgi verilmesi,
KARAR:
Problem Çözme Teknikleri konusunda Genel Sekreter Füsun Şahin tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.

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

GÜNDEM:
Üye Memnuniyet Anket Sonuçları hakkında bilgi verilmesi
KARAR:
Ağustos ayı sonunda odamız üyelerine yapılan Üye Memnuniyet Anket Sonuçları ile ilgili Genel Sekreter Füsun Şahin
tarafından komite üyelerine açıklamalı olarak bilgi verilmiştir. 

GÜNDEM: 
Üye Memnuniyet Anket sonuçlarına göre oluşturulacak aksiyon planlarının görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerinin üye tabanı olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla ne tür çalışmaların yapılabileceği hususu komite
üyelerince değerlendirilmiştir. Üyelerin odayı tanımadıkları ve sektörlerinde yaşamış oldukları sorunu iletme noktasında
sıkıntıların  yaşandığı  ve  bu sorunun giderilebilmesi  için grup üyelerinin listesinden yararlanılarak  grup grup komite
toplantılara üyelerin davet edilmesi konusunda görüşbirliğine varılmıştır.

GÜNDEM: 
Meslek komitelerinin görevleri ve lobicilik konusunda işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi
KARAR:
Genel Sekreter Füsun Şahin tarafından meslek komitelerinin görevleri ve yürütecekleri lobicilik faaliyetleri ile ilgili bilgi
vermiştir. 
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GÜNDEM: 
23.10.2013  tarihinde  Lykia  World'de  gerçekleştirilen  Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısının  değerlendirmesinin
yapılması,
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri, il ve ilçe prokolünün katılımları ile gerçekleşen Meslek komiteleri müşterek toplantısı genel
olarak başarılı olarak değerlendirilirken toplantıya davet edilen kurum temsilcileri ile polemik yaşanmasının odamıza ve
gelen konuklara karşı hoş bir davranış olmayacağı konusunda görüşbirliğine varılmıştır.

GÜNDEM: 
Problem Çözme Teknikleri konusunda bilgi verilmesi,
KARAR:
Problem Çözme Teknikleri konusunda Genel Sekreter Füsun Şahin tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.

GÜNDEM DIŞI:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Komite üyelerince  sektörlerinde yaşamış oldukları  sorunlar  görüşülmüş ve aşağıda sunulmuştur.  Aşağıdaki konularla
ilgili  çalışmaların ve araştırmaların yapılabilmesi  için konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği  ile  karar
verilmiştir.

1. Trafik cezalarındaki tebligat süresi ne kadar olduğu hususunda araştırmanın yapılması,
2. Sabah saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında otopark abonlerinin işyerlerinin önlerine park yapması ile alışveriş

için çarşıya inen müşterilerin işyerlerine araçlarını park edemedikleri için ulaşamadıkları için araçlarından bile
inmeden döndükleri ve bununla ilgili olarak belediye nezdinde yazılı girişimde bulunulması,

3. Çıkan bir yönetmelikle yeşil alanların yeşil alan olarak kullanılması yollarında yol olarak kullanılması ile ilgili
mevzuatın araştırılması,

4. İşyeri için ruhsat alınırken belediye ye otopark ücreti ödendiği ancak işyerine ait araçların park edilebilmesi için
yer bulamadıkları bununla ilgili olara otopark ücretinin alınmaması yada işyerlerine kendi müşterelerine veya
şirket araçlarını park edilebilecek alanların sağlanıp sağlanamayacağı hususunun araştırılması,

5. Yeni cami arkasında bulunan dolmuş duraklarının ilçenin görünümüne yakışmadığı ve bu sebepten bu durakların
buradan kaldırılıp kaldırılamayacağının araştırılması, 

5 NOLU MESLEK KOMİTESİ (İNŞAAT MALZEMESİ SATICILARI GRUBU)

GÜNDEM:
Üye Memnuniyet Anket Sonuçları hakkında bilgi verilmesi
KARAR:
Ağustos ayı sonunda odamız üyelerine yapılan Üye Memnuniyet Anket Sonuçları ile ilgili Genel Sekreter Füsun Şahin
tarafından komite üyelerine açıklamalı olarak bilgi verilmiştir. 

GÜNDEM: 
Üye Memnuniyet Anket sonuçlarına göre oluşturulacak aksiyon planlarının görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerinin üye tabanı olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla ne tür çalışmaların yapılabileceği hususu komite
üyelerince değerlendirilmiştir. Üyelerin odayı tanımadıkları ve sektörlerinde yaşamış oldukları sorunu iletme noktasında
sıkıntıların yaşandığı  ve bu sorunun giderilebilmesi grup grup komite toplantılara üyelerin davet edilmesi konusunda
görüşbirliğine varılmıştır.

GÜNDEM: 
Meslek komitelerinin görevleri ve lobicilik konusunda işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi
KARAR:
Genel Sekreter Füsun Şahin tarafından meslek komitelerinin görevleri ve yürütecekleri lobicilik faaliyetleri ile ilgili bilgi
vermiştir. 
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GÜNDEM: 
23.10.2013  tarihinde  Lykia  World'de  gerçekleştirilen  Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısının  değerlendirmesinin
yapılması,
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri, il ve ilçe prokolünün katılımları ile gerçekleşen Meslek komiteleri müşterek toplantısı genel
olarak başarılı olarak değerlendirilirken toplantıya davet edilen kurum temsilcileri ile polemik yaşanmasının odamıza ve
gelen konuklara karşı hoş bir davranış olmayacağı konusunda görüşbirliğine varılmıştır.

GÜNDEM: 
Problem Çözme Teknikleri konusunda bilgi verilmesi,
KARAR:
Problem Çözme Teknikleri konusunda Genel Sekreter Füsun Şahin tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.

6 NOLU MESLEK KOMİTESİ (OTEL GRUBU)

GÜNDEM:
02.10.2013 tarih ve 6 sayılı olağan Ekim ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna sunulan teklifler hakkında Oda
Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Oda yönetim kurulunun 30.10.2013 tarih ve 25 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili verilen ve
aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.

1. Doğalgaz  Dağıtım Hattı  çalışmaları  ile  ilgili  Kaymakamlık nezdinde araştırma yapılması  ve konuyla ilgili
komiteye bilgi verilmesine,

2. Yeni  açılacak  işyerleri  için  odaların  görüşünün  alınıp  alınamayacağı  hususunun  23  Ekim  2013  tarihinde
gerçekleştirilen meslek komiteleri müşterek toplantısında yer verildiği,

3.
GÜNDEM:
Üye Memnuniyet Anket Sonuçları hakkında bilgi verilmesi
KARAR:
Ağustos ayı sonunda odamız üyelerine yapılan Üye Memnuniyet Anket Sonuçları ile ilgili Genel Sekreter Füsun Şahin
tarafından komite üyelerine açıklamalı olarak bilgi verilmiştir. 

GÜNDEM: 
Üye Memnuniyet Anket sonuçlarına göre oluşturulacak aksiyon planlarının görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerinin üye tabanı olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla ne tür çalışmaların yapılabileceği hususu komite
üyelerince değerlendirilmiştir. Üyelerin odayı tanımadıkları ve sektörlerinde yaşamış oldukları sorunu iletme noktasında
sıkıntıların yaşandığı ve bu sorunun giderilebilmesi için öncelikle odamızda kayıltı olan ve e-postası olan grup üyeleri bir
interaktif  ortamın  hazırlanması  ve  üyelerin  bu  ortam  üzerinden  haberleşmesinin  sağlanması  sonrasında  ise  üyelerle
toplantı yapılması hususunda görüşbirliğine varılmıştır. 

GÜNDEM: 
Meslek komitelerinin görevleri ve lobicilik konusunda işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi
KARAR:
Genel Sekreter Füsun Şahin tarafından meslek komitelerinin görevleri ve yürütecekleri lobicilik faaliyetleri ile ilgili bilgi
vermiştir. 

GÜNDEM: 
23.10.2013  tarihinde  Lykia  World'de  gerçekleştirilen  Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısının  değerlendirmesinin
yapılması,
KARAR/TEKLİF:
Meslek komitesi üyeleri, il ve ilçe prokolünün katılımları ile gerçekleşen Meslek komiteleri müşterek toplantısı genel
hatlarıyla başarılı  olarak değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında özellikle 9 nolu seyahat acentelerinin
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Dalaman Havalimanında yaşamış oldukları  sorunların ve sıkıntıların  görüşülmesi  amacıyla Dalaman Havalimanı Baş
Müdürlüğünden randevu alınarak bir ziyaret gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM: 
Problem Çözme Teknikleri konusunda bilgi verilmesi,
KARAR:
Problem Çözme Teknikleri konusunda Genel Sekreter Füsun Şahin tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.

7 NOLU MESLEK KOMİTESİ (RESTAURANT GRUBU)

GÜNDEM:
Üye Memnuniyet Anket Sonuçları hakkında bilgi verilmesi
KARAR:
Ağustos ayı sonunda odamız üyelerine yapılan Üye Memnuniyet Anket Sonuçları ile ilgili Oda Muamelat Memuru Aslı
Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine açıklamalı olarak bilgi verilmiştir. 

GÜNDEM: 
Üye Memnuniyet Anket sonuçlarına göre oluşturulacak aksiyon planlarının görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerinin üye tabanı olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla ne tür çalışmaların yapılabileceği hususu komite
üyelerince değerlendirilmiştir. Üyelerin odayı tanımadıkları ve sektörlerinde yaşamış oldukları sorunu iletme noktasında
sıkıntıların yaşandığı ve bu sorunun giderilebilmesi için üyelerin meil adresleri olan bir listesinin alınması ve sonrasında
grup üyeleri ile bir araya gelmek üzere yapılacak etkinliklerin belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM: 
Meslek komitelerinin görevleri ve lobicilik konusunda işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitelerinin görevleri ve yürütecekleri lobicilik faaliyetleri
ile ilgili bilgi vermiştir. 

GÜNDEM: 
23.10.2013  tarihinde  Lykia  World'de  gerçekleştirilen  Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısının  değerlendirmesinin
yapılması,
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri, il ve ilçe prokolünün katılımları ile gerçekleşen Meslek komiteleri müşterek toplantısı genel
hatlarıyla başarılı olarak değerlendirilmiştir.

GÜNDEM: 
Problem Çözme Teknikleri konusunda bilgi verilmesi,
KARAR:
Problem Çözme Teknikleri  konusunda  Oda Muamelat  Memuru Aslı  Pınar  Taşkın tarafından  komite  üyelerine  bilgi
verilmiştir.

8 NOLU MESLEK KOMİTESİ (SİGORTA VE DESTEK HİZMETLERİ GRUBU)

GÜNDEM:
Üye Memnuniyet Anket Sonuçları hakkında bilgi verilmesi
KARAR:
Ağustos ayı sonunda odamız üyelerine yapılan Üye Memnuniyet Anket Sonuçları ile ilgili Oda Muamelat Memuru Aslı
Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine açıklamalı olarak bilgi verilmiştir. 

GÜNDEM: 
Üye Memnuniyet Anket sonuçlarına göre oluşturulacak aksiyon planlarının görüşülmesi,
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KARAR:
Komite üyelerinin üye tabanı olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla ne tür çalışmaların yapılabileceği hususu komite
üyelerince değerlendirilmiştir. Üyelerin odayı tanımadıkları ve sektörlerinde yaşamış oldukları sorunu iletme noktasında
sıkıntıların yaşandığı ve bu sorunun giderilebilmesi için üyelerin meil adresleri olan bir listesinin alınması ve sonrasında
grup üyeleri ile bir araya gelmek üzere yapılacak etkinliklerin belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM: 
Meslek komitelerinin görevleri ve lobicilik konusunda işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitelerinin görevleri ve yürütecekleri lobicilik faaliyetleri
ile ilgili bilgi vermiştir. 

GÜNDEM: 
23.10.2013  tarihinde  Lykia  World'de  gerçekleştirilen  Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısının  değerlendirmesinin
yapılması,
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri, il ve ilçe prokolünün katılımları ile gerçekleşen Meslek komiteleri müşterek toplantısı genel
hatlarıyla başarılı olarak değerlendirilmiştir.

GÜNDEM
24.10.2013 tarihinde odamıza gelen dilekçe ile hırsızlık hasarların sigorta şirketleri tarafından istenilen belgeler arasında
olay yeri görgü tespit tutanağı yer almaktadır. Bu tutanağı almak için savcılığa başvuruda bulunulup buradan sevk olması
ile kolluk kuvvetlerine gidilip belge alınmaktadır. 

KARAR/TEKLİF:
Sigortacıların hırsızlık hasarları ile ilgili işlemleri yürütebilmek amacıyla işleme başlamak için ihtyiaç duydukları olay
yeri  görgü  tanıı  tespit  tutanağının  bir  suretinin  düzenledikten  sonra  kişiye  verilmesi  ve  yaşanan  bu  angaryanın
azaltılabilmesi için herhangi bir çalışmanın yapılıp yapılamayacağının araştırılması için konunun yönetim kuruluna sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM: 
Problem Çözme Teknikleri konusunda bilgi verilmesi,
KARAR:
Problem Çözme Teknikleri  konusunda  Oda Muamelat  Memuru Aslı  Pınar  Taşkın tarafından  komite  üyelerine  bilgi
verilmiştir.

9 NOLU MESLEK KOMİTESİ (SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU)

GÜNDEM:
01.10.2013 tarih ve 6 sayılı olağan Ekim ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna sunulan teklifler hakkında Oda 
Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,

KARAR:
Oda yönetim kurulunun 30.10.2013 tarih ve 25 sayılı kararında görüşülen meslek komitesi teklifleri ile ilgili verilen ve
aşağıda sunulan kararlar hakkında komite üyelerine Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi verilmiştir.

1. Turizimde kullanılan araçların üzerinde yer alan reklam ve logoların kullanımı  hakkında İl ve ilçe Trafik Komisyonu 
ve Emniyet Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulması,

GÜNDEM:
Üye Memnuniyet Anket Sonuçları hakkında bilgi verilmesi
KARAR:
Ağustos ayı sonunda odamız üyelerine yapılan Üye Memnuniyet Anket Sonuçları ile ilgili Oda Muamelat Memuru Aslı
Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine açıklamalı olarak bilgi verilmiştir. 
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GÜNDEM: 
Üye Memnuniyet Anket sonuçlarına göre oluşturulacak aksiyon planlarının görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerinin üye tabanı olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla ne tür çalışmaların yapılabileceği hususu komite
üyelerince değerlendirilmiştir. Üyelerin odayı tanımadıkları ve sektörlerinde yaşamış oldukları sorunu iletme noktasında
sıkıntıların yaşandığı ve bu sorunun giderilebilmesi için üyelerin meil adresleri olan bir listesinin alınması ve sonrasında
grup üyeleri ile bir araya gelmek üzere yapılacak etkinliklerin belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM: 
Meslek komitelerinin görevleri ve lobicilik konusunda işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitelerinin görevleri ve yürütecekleri lobicilik faaliyetleri
ile ilgili bilgi vermiştir. 

GÜNDEM: 
23.10.2013  tarihinde  Lykia  World'de  gerçekleştirilen  Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısının  değerlendirmesinin
yapılması,
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri, il ve ilçe prokolünün katılımları ile gerçekleşen Meslek komiteleri müşterek toplantısı genel
hatlarıyla başarılı olarak değerlendirilmiştir. 

GÜNDEM: 
Problem Çözme Teknikleri konusunda bilgi verilmesi,
KARAR:
Problem Çözme Teknikleri  konusunda  Oda Muamelat  Memuru Aslı  Pınar  Taşkın tarafından  komite  üyelerine  bilgi
verilmiştir.

10 NOLU MESLEK KOMİTESİ (TOPTAN VE PERAKENDE GRUBU)

GÜNDEM:
Üye Memnuniyet Anket Sonuçları hakkında bilgi verilmesi
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.

GÜNDEM: 
Üye Memnuniyet Anket sonuçlarına göre oluşturulacak aksiyon planlarının görüşülmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.

GÜNDEM: 
Meslek komitelerinin görevleri ve lobicilik konusunda işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.

GÜNDEM: 
23.10.2013  tarihinde  Lykia  World'de  gerçekleştirilen  Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısının  değerlendirmesinin
yapılması,
KARAR:
Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.

GÜNDEM: 
Problem Çözme Teknikleri konusunda bilgi verilmesi,
KARAR:

2013 Kasım Ayı Meslek Komitesi Kararları                                                                                                                    Sayfa 8



                                                         

Yeterli çoğunluk sağlanamadığından toplantı yapılamamıştır.

11 NOLU MESLEK KOMİTESİ (MANİFATURA VE EV TEKSTİLİ)

GÜNDEM:
Üye Memnuniyet Anket Sonuçları hakkında bilgi verilmesi
KARAR/TEKLİF:
Ağustos ayı sonunda odamız üyelerine yapılan Üye Memnuniyet Anket Sonuçları ile ilgili Genel Sekreter Füsun Şahin
tarafından komite üyelerine açıklamalı olarak bilgi verilmiştir. Komite üyeleri tarafından yapılan anketin yapılması ile
ilgili  yaşanan  sıkıntıdan bahsedilmiştir.  Üyelerin anket  formunda isimlerinin  yazılacak  olmasından dolayı  rahatsızlık
duyabileceğini ve anketlere gerçek düşüncelerini yazamayacaklarından bahsetmişlerdir. Bunun ortadan kaldırılması ve
üyelerin  oda  ile  ilgili  gerçek  düşüncelerinin  öğrenilebilmesi  amacıyla  anket  sırasında  kişiden  anket  formunu
doldurduğuna ilişkin başka bir form yada evraka imzasının alınmasının daha uygun olacağı değerlendirilmiş ve konunun
yönetim kuruluna önerilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM: 
Üye Memnuniyet Anket sonuçlarına göre oluşturulacak aksiyon planlarının görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerinin üye tabanı olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla ne tür çalışmaların yapılabileceği hususu komite
üyelerince değerlendirilmiştir. Üyelerin odayı tanımadıkları ve sektörlerinde yaşamış oldukları sorunu iletme noktasında
sıkıntıların yaşandığı ve bu sorunun giderilebilmesi için üyelerin meil adresleri olan bir listesinin alınması ve sonrasında
grup üyeleri ile bir araya gelmek üzere yapılacak etkinliklerin belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM: 
Meslek komitelerinin görevleri ve lobicilik konusunda işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi
KARAR:
Genel Sekreter Füsun Şahin tarafından meslek komitelerinin görevleri ve yürütecekleri lobicilik faaliyetleri ile ilgili bilgi
vermiştir. 

GÜNDEM: 
23.10.2013  tarihinde  Lykia  World'de  gerçekleştirilen  Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısının  değerlendirmesinin
yapılması,
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri, il ve ilçe prokolünün katılımları ile gerçekleşen Meslek komiteleri müşterek toplantısı genel
hatlarıyla başarılı olarak değerlendirilmiştir.

GÜNDEM: 
Problem Çözme Teknikleri konusunda bilgi verilmesi,
KARAR:
Problem Çözme Teknikleri konusunda Genel Sekreter Füsun Şahin tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.

12 NOLU MESLEK KOMİTESİ (AKARYAKIT VE OTOMOBİL GRUBU)

GÜNDEM:
Üye Memnuniyet Anket Sonuçları hakkında bilgi verilmesi
KARAR:
Ağustos ayı sonunda odamız üyelerine yapılan Üye Memnuniyet Anket Sonuçları ile ilgili Oda Muamelat Memuru Aslı
Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine açıklamalı olarak bilgi verilmiştir. 

GÜNDEM: 
Üye Memnuniyet Anket sonuçlarına göre oluşturulacak aksiyon planlarının görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Komite üyelerinin üye tabanı olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla ne tür çalışmaların yapılabileceği hususu komite
üyelerince değerlendirilmiştir. Üyelerin odayı tanımadıkları ve sektörlerinde yaşamış oldukları sorunu iletme noktasında
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sıkıntıların yaşandığı ve bu sorunun giderilebilmesi için üyelerin meil adresleri olan bir listesinin alınması ve sonrasında
grup üyeleri  ile  bir  araya  gelmek üzere  yapılacak etkinliklerin  belirlenmesine ayrıca,  oda tarafından yeni  kayıt  olan
üyelere yapılan ziyaretlerde ilgili meslek komite temsilcilerinede haber verilmesi ve kendi gruplarına kayıt olan üyelere
hayırlı  olsun  ziyaretlerine  iştiraklerinin  sağlanması  hususunun  yönetim  kuruluna  sunulmasına  oybirliği  ile  karar
verilmiştir.

GÜNDEM: 
Meslek komitelerinin görevleri ve lobicilik konusunda işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitelerinin görevleri ve yürütecekleri lobicilik faaliyetleri
ile ilgili bilgi vermiştir. 

GÜNDEM: 
23.10.2013  tarihinde  Lykia  World'de  gerçekleştirilen  Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısının  değerlendirmesinin
yapılması,
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri, il ve ilçe prokolünün katılımları ile gerçekleşen Meslek komiteleri müşterek toplantısı genel
hatlarıyla başarılı olarak değerlendirilmiştir.

GÜNDEM: 
Problem Çözme Teknikleri konusunda bilgi verilmesi,
KARAR:
Problem Çözme Teknikleri  konusunda  Oda Muamelat  Memuru Aslı  Pınar  Taşkın tarafından  komite  üyelerine  bilgi
verilmiştir.

13 NOLU MESLEK KOMİTESİ (DESTEK HİZMETLERİ VE SPORTİF FAAL. GRUBU)
GÜNDEM:
Üye Memnuniyet Anket Sonuçları hakkında bilgi verilmesi
KARAR:
Ağustos ayı sonunda odamız üyelerine yapılan Üye Memnuniyet Anket Sonuçları ile ilgili Oda Muamelat Memuru Aslı
Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine açıklamalı olarak bilgi verilmiştir. 

GÜNDEM: 
Üye Memnuniyet Anket sonuçlarına göre oluşturulacak aksiyon planlarının görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerinin üye tabanı olan ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla ne tür çalışmaların yapılabileceği hususu komite
üyelerince değerlendirilmiştir. Üyelerin odayı tanımadıkları ve sektörlerinde yaşamış oldukları sorunu iletme noktasında
sıkıntıların yaşandığı ve bu sorunun giderilebilmesi için üyelerin meil adresleri olan bir listesinin alınması ve sonrasında
grup üyeleri ile bir araya gelmek üzere yapılacak etkinliklerin belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM: 
Meslek komitelerinin görevleri ve lobicilik konusunda işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi
KARAR:
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitelerinin görevleri ve yürütecekleri lobicilik faaliyetleri
ile ilgili bilgi vermiştir. 

GÜNDEM: 
23.10.2013  tarihinde  Lykia  World'de  gerçekleştirilen  Meslek  Komiteleri  Müşterek  Toplantısının  değerlendirmesinin
yapılması,
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri, il ve ilçe prokolünün katılımları ile gerçekleşen Meslek komiteleri müşterek toplantısı genel
hatlarıyla başarılı olarak değerlendirilmiştir.

GÜNDEM: 
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Problem Çözme Teknikleri konusunda bilgi verilmesi,
KARAR:
Problem Çözme Teknikleri  konusunda  Oda Muamelat  Memuru Aslı  Pınar  Taşkın tarafından  komite  üyelerine  bilgi
verilmiştir.
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