TEMMUZ AYI KOMİTE KARARLARI/TEKLİFLERİ
1 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Haziran ayı meslek komitesi teklifleri hakkında Oda Muamelat Memuru Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR: Meslek komitesinin Haziran ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 11.06.2013 tarih ve 4 nolu kararı hakkında bilgi verilmiştir.
 Azami Fiyat Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik’e istinaden 2013 yılı için 300 gr pidenin azami fiyatının 1,00 TL, 250gr ekmeğin azami fiyatının 0,75 TL., 450 gr pidenin azami fiyatının 1,50 TL. olarak uygun bulunarak oda meclisine sunulduğu; oda meclisinin 20.06.2013 tarih ve
2 sayılı kararı ile azami fiyat tarifelerinin kabul edildiği,
 1 nolu Meslek Komitesince talep edilen oda meclis ve yönetim kurulunun gündemlerinin komite
başkan ve başkan yrd. gönderilmesi talebi ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirme
yapıldığı ve 1 nolu meslek komitesi üyeleri içinde mecliste temsil edilen komite üyelerinin meclis
gündemlerini komite üyeleri ile paylaşılmasına herhangi bir sakınca bulunmadığı
2. GÜNDEM: 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.
Mobilya İmalatı:
Asil Üye :Ramazan ANGAY
Yedek Üye
:Necdet YANATMA
Tekne İmalatı
Asil Üye :Recep SÖKMEN
Yedek Üye
:Cemil KURT (Kurt Kardeşler)
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 (Doyumluk 2000 Ltd.Şti.)
3. GÜNDEM: Güncel ülke ekonomisinin genel (kur artışları ve etkileri,)değerlendirilmesi,
KARAR: Komite üyeleri tarafından son dönemdeki kur artışları ve etkileri görüşülmüştür.
4. GÜNDEM: Üyelerimizin oda aidatlarının ödenemeyen kısımları ve acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
faizsiz kredi araştırılmasının görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: İlgili kanun ve yönetmeliklerin üyelere faizsiz kredi verme imkanı tanımadığı
değerlendirilerek, oda üyelerimizin geçmiş yıl aidatlarını ödeme konusunda yaşadıkları sıkıntıların bertaraf
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edilmesi, aidatların ödenemeyen kısımlarının da tahsil edilmesinin kolaylaştırmak üzere tahsilât biriminde
bulunan bankaların pos cihazlarının çeşitlendirilmesi konusunun yönetim kuruluna teklif edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM: Üyelere yönelik yapılacak alışverişlerde özel indirimler yapabilecek firma temini ve odamız
Web sayfasında bu firmalarının ilanlarının yapılmasının görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: Üyelerimizin, Fethiye Ticaret ve Sanayi odası üyesi olmanın ayrıcalığını yaşaması,
üyeler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu ile odaya aidiyetin arttırılması amacıyla 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 hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
5. GÜNDEM: Temmuz itibarı ile üyelerimizin pos ve yazarkasaların birleştirilmesi ile ilgili sistemin değerlendirilmesi alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi,
KARAR: 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları
Mecburiyeti Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan
mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar 01.10.2013 tarihinden itibaren yeni nesil
ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda olduğu hususunda bilgi
edinilmiştir.
6. GÜNDEM: Bir sonraki ayda görüşülmek üzere, komite üyelerinin tekliflerinin genel hatları ile her toplantıda belirlenmesi, taslak gündemin görüşülmesi.
KARAR: Komite üyeleri tarafından bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere aşağıdaki konuların gündeme
alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
 Elektrik aboneliklerinde yaşanan sıkıntıların görüşülmesi (elektrik faturalarına kayıp kaçak bedeli
altında yansıtılan bedeller)
 Özellikle fast food firmalarının 30 dk içersinde teslim sloganıyla ürün satmaları ve 30 dk içersinde
ürünün müşteriye yetiştirilmesi sırasında yaşanan kazalar ve olumsuzluklar,
 Devlet teşvikleri konusunda araştırmaların yapılması ve meslek grubu içersinde yararlanabilecek
üyelere bilgi verilmesi,
 Mutfak tezgahlarında doğal malzemelerin kullanması hususunda yapılan çalışmaların görüşülmesi,
2 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Haziran ayı meslek komitesi teklifleri hakkında Oda Muamelat Memuru Pınar Taşkın
tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR: Yeterli çoğunluk sağlanmadığı için toplantı yapılamamıştır.
2. GÜNDEM: Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine istinaden Odamız bilirkişilerinin belirlenmesi,
KARAR: Yeterli çoğunluk sağlanmadığı için toplantı yapılamamıştır.
3. GÜNDEM: Güncel ve ekonomik sorunların görüşülmesi,
KARAR: Yeterli çoğunluk sağlanmadığı için toplantı yapılamamıştır.
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3 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Haziran ayı meslek komitesi teklifleri hakkında Oda Muamelat Memuru Pınar Taşkın
tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR: Meslek komitesinin Haziran ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 11.06.2013 tarih ve 4 nolu kararı hakkında bilgi verilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na istinaden 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren
tehlikeli sınıfta yer alan inşaat sektöründe uygulanacak işyeri hekimi uygulaması için herhangi bir
çalışma yapılamayacağı,
 İş Güvenliği uzmanı olmak isteyen oda üyeleri için bu eğitimlerin ilçemizde verilmesini sağlamak
üzere araştırma yapıldığı ve bu eğitimi almak isteyen kişilerin kursların Fethiye'de açılması için
başvuruda bulunmaları gerektiği ancak yapılan başvuruların yeterli sayılara ulaşması halinde
kursların açılabileceği
 İlçemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda hali hazırda faaliyet gösteren firmalarla görüşüldüğü
ve Cankurtaran Tıp Hizmetleri Limited Şirketi ile Odamız üyeleri için sözleşme imzalandığı,
 30.05.2013 tarihinde ticaret sicilden terk edilen 7458 sicil numaralı Altınkum Yapı Denetim
Ltd.Şti'nin Oda Muamelat Yönetmeliğinin 15. maddesine istinaden oda sicil kaydının silindiği
 Oda Muamelat Yönetmeliği’nin Organ Toplantıları ve Kararlarını düzenleyen madde 17’den 26’ya
kadar olan bölümüne istinaden tüm meslek grubu üyelerine meslek komitesi toplantılarının
açılamayacağı, ayrıca mevzuat dışında odanın fiziki koşullarının buna yeterli olmadığı ancak 3 nolu
meslek komitesinin meslek grup üyeleri ile gündemini belirleyerek mesleki konular ile ilgili belli
periyotlarda uygun fiziki koşulların odamızca yaratılarak dışarıda toplanabileceği
2. GÜNDEM: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.
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
3. GÜNDEM: İnşaat sektöründeki KDV iadesi ile ilgili yaşanan zorlukların görüşülmesi,
KARAR: Konunun bir sonraki ay tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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4. GÜNDEM: Odamızca çalışmaları yürütülen Babadağ Teleferik Projesi hakkında görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: Odamız iştiraki Babadağ Teleferik Projesi'nin hangi aşamada olduğu hususu komite
üyelerince değerlendirilerek,
bir sonraki 3 Nolu Meslek Komitesi Toplantısına Yönetim Kurulu
Başkanı Akif Arıcan'ın davet edilerek konu hakkında detaylı bilgi alınmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
5. GÜNDEM: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 24.05.2013 tarih ve12219 sayılı yazısı ile gelen
"Geçici Ustalık Yetki Belgesi" yazısı hakkında bilgi verilmesi,
KARAR: "Geçici Ustalık Yetki Belgesi" hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 24.05.2013
tarih ve12219 sayılı yazısı hakkında oda Muamelat Memuru Aslı Pınar TAŞKIN komite üyelerine bilgi
vermiş ve konunun web sitesinden Odamız üyelerine duyurulduğunu ifade etmiştir.
4 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Haziran ayı meslek komitesi teklifleri hakkında Oda Muamelat Memuru Pınar Taşkın
tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR: Meslek komitesinin Haziran ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 11.06.2013 tarih ve 4 nolu kararı hakkında Oda Muamelat
Memuru Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
 Odamızda uygulanmakta olan hizmet ve belge bedellerinin 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 26. maddesindeki “Odalarca verilen hizmetler ile
onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde
yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak
kaydıyla Oda Yönetim Kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle
tespit olunur.” Hükmüne istinaden tespit edildiği, 2013 yılı belge ve hizmet tarifesinin oda
meclisinin 20.12.2012 tarih ve 55 sayılı kararı ile belirlendiği, hizmet ve belge ücretleri tarifesinde
bir düzenlemenin ancak 2014 bütçe döneminde oda meclisinin kararı ile yapılabileceği, hizmet ve
ücret tarifesinin odamızın web sayfasında tüm üyelere açık olarak her yıl yayınlandığı
2. GÜNDEM: 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.
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
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Bilgisayar
Asil Üye
Yedek Üye

:Önder ŞAHİN
:Ali KURT

5 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Haziran ayı meslek komitesi teklifleri hakkında Oda Muamelat Memuru Pınar Taşkın
tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR: Meslek komitesinin Haziran ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 11.06.2013 tarih ve 4 nolu kararı hakkında bilgi verilmiştir.
 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 Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü'ne yazılı girişimde bulunulduğu,
 Odamız üyesi işletmelerde üretilen/satılan demir doğramanın fire zayiat oranının
o İnşaat demirinde üretilen demirin fire zayiatı : %5
o Satışa sunulan demirin fire zayiatı %1
o Profil olarak üretilen demirin fire zayiatı %2
o Satışa sunulan profil demirin fire zayiatı ise %0,5- 1 arasında olarak belirlendiği
2. GÜNDEM: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun getirdiği yetki ve yükümlülükler konusunun görüşülmesi,
KARAR: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun getirdiği yetki ve yükümlülükler hakkında
komite üyelerince değerlendirmeler yapılmıştır.
3. GÜNDEM: İnşaat malzemesi satan işyerlerinin bir arada toplanarak satış yapabilecekleri yerlerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: İnşaat malzemesi satışı yapan işyerlerinin tek bir çatı altında toplanması, aynı
organize sanayi bölgesi modelinde bir birlikteliğin inşaat malzemesi satıcıları için de sağlanmasına
yönelik oda tarafından girişimde bulunması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
6 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Haziran ayı meslek komitesi teklifleri hakkında Oda Muamelat Memuru Pınar Taşkın
tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR: Meslek komitesinin Haziran ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 11.06.2013 tarih ve 4 nolu kararı hakkında bilgi verilmiştir.
 Azami Fiyat Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik’e istinaden 2013 yılı için
Odamıza kayıtlı konaklama yerlerinde 1 gece konaklama ücretinin azami fiyatının 500TL. olarak
belirlenerek oda meclisine sunulduğu ve oda meclisinin 20.06.2013 tarih ve 2 sayılı kararı ile
teklif edilen azami fiyatın kabul edilerek yürürlüğe girdiği,
 Havuz Yönetmeliği ve bu yönetmeliğe göre yapılması gereken denetimlerle ile ilgili İl Sağlık
Müdürlüğü ve Çevre Sağlık Müdürlüğünden detaylı bilgi istenerek, meslek grup üyelerinin
yayınlarımız aracılığı ile bilgilendirilmesi hususunda araştırma çalışmasının devam ettiği,
araştırmanın sonlanmasının akabinde yazılı girişimlerde bulunulacağı,
2013 Temmuz Ayı Meslek Komitesi Kararları

Sayfa 5






6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile işletmelerde 01.07.2013 tarihi itibariyle zorunlu
olarak yapılması gereken risk analizi ve eğitimler konusunda iş sağlığı ve güvenliği şirketlerinden oda üyeleri adına Cankurtaran Tıp Hizmetleri Limited Şirketi ile Odamız üyeleri için
sözleşme imzalandığı
6 nolu meslek komitesi tarafından talep edilen yeni kurulan şirketlere yönelik hizmet danışmanlığının içeriği hakkında meslek komitesi ve yönetim kurulu üyesi Günay ÖZÜTOK'tan bilgi
alındıktan sonra konunun değerlendirileceği
Göcek Beldesi’ndeki plaj tahsisleri konusunda Odamızca araştırma yapılacağı

2. GÜNDEM: 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.
Otel
Asil Üye
:Mehmet Yamaç BİLGİNER
Yedek Üye :Tayfun BUDAK
3. GÜNDEM: Turizm anketi yapılması hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: 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 yapılmasına, bu anketin profesyonel kişiler öncülüğünde
gerçekleştirilmesine ve bununla ilgili daha önce yapılan anket örneklerinin araştırılması hususunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
4. GÜNDEM: Haziran ayının değerlendirilmesi,
KARAR: Komite üyeleri tarafından Haziran ayının değerlendirmesi yapılmıştır.
5. GÜNDEM DIŞI: 6 Meslek komitesinin imzası ile gündeme alınan Ölüdeniz Plajı'nın kişi taşıma
kapasitesinin tespit edilmesi ve Ölüdeniz'e plaj girişlerinin sınırlandırılması için çalışma yapılması
hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: 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 hususunun odamız yönetim kuruluna sevk
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Haziran ayı meslek komitesi teklifleri hakkında Oda Muamelat Memuru Pınar Taşkın
tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR: Meslek komitesinin Haziran ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 11.06.2013 tarih ve 4 nolu kararı hakkında bilgi verilmiştir.
 Azami Fiyat Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik’e istinaden 2013 yılı için
Odamıza kayıtlı "restoran”ların azami fiyatları ve
"kafe-büfe”lerin azami fiyatlarının
incelenerek, tarifedeki Türk kahvesi için belirlenen 5 TL.’nin 6 TL. olarak değiştirilerek, yerli
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İçkinin 4 cl olarak miktarının yazılarak oda meclisine sunulduğu, oda meclisinin 20.06.2013
tarih ve 2 sayılı kararı ile azami fiyat tarifelerinin kabul edildiği
2. GÜNDEM: 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.
Restaurant-Kafeler
Asil Üye
:Osman ÇIRALI
Yedek Üye :Hüseyin ŞARE
Bar İşletmeleri
Asil üye
:Salih BÜYÜKKOCA
Yedek Üye :İzzet BAŞEKİM
8 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Haziran ayı meslek komitesi teklifleri hakkında Oda Muamelat Memuru Pınar Taşkın
tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR: Meslek komitesinin Haziran ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 11.06.2013 tarih ve 4 nolu kararı hakkında bilgi verilmiştir.
o Odamıza kayıtlı olarak faaliyet gösteren ancak asgari fiziki şartları yerine getirmeyen
üyelerimize bu şartların yerine getirilmesi konusunda sms gönderilerek uyarılması ve odanın
re’sen denetim yetkisini kullanılması konusunda çalışma yapılmak üzere ilgili birim tarafından
çalışmalar yürütüldüğü, bununla ilgili yapılan çalışmalar hakkında Ağustos ayındaki toplantıda
komiteye bilgi verileceği
2. GÜNDEM: 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.
Sigorta Faaliyetleri
Asil Üye
:Fatma ÖZRENDECİ
Yedek Üye :Halit SARAÇ
Basın Faaliyetleri
Asil Üye
:Sadet ECEHAN
Yedek Üye :Osman BAYKUŞ
3. GÜNDEM: Güncel ve ekonomik sorunların görüşülmesi,
KARAR: Komite üyeleri tarafından güncel ve sektörel konulardaki sorunlar değerlendirilmiştir.
9 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Haziran ayı meslek komitesi teklifleri hakkında Oda Muamelat Memuru Pınar Taşkın
tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
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KARAR: Meslek komitesinin Haziran ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 11.06.2013 tarih ve 4 nolu kararı hakkında bilgi verilmiştir.
 Araba kiralayan firmaların kiralama süresinde araçlarının kaza yapması halinde kiralamadan
kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldıracak unsurlara ilişkin komite üyesi Fikret Koyuncu
tarafından alınan bilgiler ışığında TOBB, TBMM Dilekçeler Komisyonu ve bölge milletvekilleri
nezdinde girişimde bulunulacağı,
2. GÜNDEM: 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.
Seyahat Acenteleri
Asil Üye
:Hüseyin ERTUĞRUL
Yedek Üye :Turgut YILDIZ
Araç Kiralama
Asil üye
:Fikret KOYUNCU
Yedek Üye :Arif COŞKUN
3. GÜNDEM: Komite tarafından 4 yıl boyunca çalışma yapılacak konuların belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: Komite üyeleri tarafından yapılacak dört yıllık çalışmaların öncesinde ilk olarak
2013 yılının kalan kısmında yapılacak çalışmaların belirlenmesine karar verilmiştir. Komite tarafından
öncelikli olarak turizm kenti olan ilçemizde turizme yakışmayan kirliliklere dikkat çekilmiştir.
İlçemizdeki ören yerlerine giden yol çevrelerindeki pisliğe dikkat çekilmiş ve öncelikle Saklıkent yolu,
Yakaköy yolu ve eski Kayaköy yolu kenarlarının temizlenmesi hususunda ilgili kuruluşlarca
çalışmaların yapılmasının yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Komite tarafından ayrıca bir yıl içersinde aşağıdaki konularla ilgili çalışmaların yapılmasına karar
verilmiştir.
 Saklıkent kanyonunda kokartsız olarak rehberlik yapan kişilerin denetlenmeleri ile ilgili çalışmanın yapılması,
 Dalaman havalimanında yaşanan sorunlar,
 Tur organizasyonlarındaki sigorta ve tazminat sorunları,
 Turizm taşıtlarında yer alan reklam ve logoların izni,
 Fethiye kent merkezinde kongre turizmi yapılması hususunun gündemde tutulması,
10 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: 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.
Toptan Gıda
Asil Üye
:M. Adnan BAKIRCI
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Yedek Üye
Perakende
Asil Üye
Yedek Üye

:Erhan BAŞAR
:Burhanettin TUNA
:Murat ORAL

2. GÜNDEM: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 10.06.2013 tarih ve 13395 sayılı yazısı ile gelen
"Ulusal Kırmız Et Konseyi Yönetmelik" yazısı hakkında bilgi verilmesi,
KARAR/TEKLİF: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 10.06.2013 tarih ve 13395 sayılı yazısı ile
gelen "Ulusal Kırmız Et Konseyi Yönetmelik" hakkında bilgi verilmiş ve konu hakkında ilgili üyelere
yazılı olarak bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. GÜNDEM: Meslek Komitesi Başkan Yardımcısının seçimi,
KARAR: Meslek Komitesi Başkan Yardımcılığına Murat ORAL oybirliği ile seçilmiştir.
11 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Haziran ayı meslek komitesi teklifleri hakkında Oda Muamelat Memuru Pınar Taşkın
tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR: Meslek komitesinin Haziran ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 11.06.2013 tarih ve 4 nolu kararı hakkında bilgi verilmiştir.


Odamızda uygulanmakta olan belge bedellerinin 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 26. maddesindeki “Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve
düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla Oda
Yönetim Kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur.”
Hükmüne istinaden tespit edildiği, 2013 yılı belge ve hizmet tarifesinin oda meclisinin 20.12.2012
tarih ve 55 sayılı kararı ile belirlendiği, belge ücretleri tarifesinde bir düzenlemenin ancak 2014
bütçe döneminde oda meclisinin kararı ile yapılabileceği, belge hizmetinin elektronik ortamda verilebilmesine olanak sağlayacak bir yazılımın hazırlatılabilmesi için 2013 bütçesinde ödenek olmadığı, konuyla ilgili olarak 2014 bütçesine ödenek koyulması ve söz konusu hizmetin 2014 yılında
gerçekleştirilmesi

2. GÜNDEM: 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.
Kuyumculuk
Asil Üye
: Veysel KARAGÖZ
Yedek Üye :Fatih TUFAN
Manifatura ve Giyim
Asil Üye
:Mehmet KÖSE
Yedek Üye :Kemal DIVARCI
Ayakkabı
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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
:Biriz Kimya
Yedek Üye :Uğur KESKİN
Ev Tekstili
Asil Üye
:Mendoz Tekstil
Yedek Üye :Mustafa ÖZKAYA
Yangın Söndürme
Asil Üye
:Poyraz Yangın söndürme
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 :Likya 2 teker
3. GÜNDEM: Oda binasının hizmet katında bulunan bankoların kaldırılması ve bunların yerine masa
konulması hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: Odamız hizmet binasının hizmet katında bulunan Telmessos Salonun iptal edilmek
suretiyle bankoların kaldırılarak camlı bölümler halinde camlı ofisler yapılması hususunun yönetim
kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile kara verilmiştir.
4. GÜNDEM: 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği konusunun üyelere daha fazla anlatılması hususunun
görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda yapılan toplantı ve seminerlerinin
işyeri sahiplerinin katılması için uygun zaman diliminde yapılmadığı ve etkinliklere katılımın
sağlanmadığı komite üyelerince görüşülmüştür. Bu sebepten dolayı Odamız üyeleri için sözleşme
imzalanan Cankurtaran Tıp Hizmetleri Limited Şirketi ile görüşülerek öncelikle meslek grubu üyeleri
2013 Temmuz Ayı Meslek Komitesi Kararları
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için akşam saatlerinde söz konusu firma yetkilileri tarafından konuyla ilgili bilgi verilmesi hususunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5. GÜNDEM: PTT 1.lige çıkan ilçemiz futbol takımı Fethiyespor'a odamız tarafından hediye verilmesi
hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: Meslek komitesi üyeleri tarafından PTT 1.lige çıkan ilçemiz futbol takımı
Fethiyespor’a hediye verilmesi hususu görüşülmüş ve bununla ilgili muhtelif hediyelerin verilebileceği
(stada reklam, komite üyelerine kombine bilet alınması, sponsor vb) hususunda yönetim kuruluna teklif
edilmesine, bu teklifin kabul edilmesi halinde ise değişik hediye önerilerinin komite üyelerinden
alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
12 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: Haziran ayı meslek komitesi teklifleri hakkında Oda Muamelat Memuru Pınar Taşkın
tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR: Meslek komitesinin Haziran ayı toplantısında görüşülen ve yönetim kuruluna teklif edilen
aşağıdaki konularla ilgili yönetim kurulunun 11.06.2013 tarih ve 4 nolu kararı hakkında bilgi verilmiştir.
 Odamız Disiplin Kurulunun çalışma düzeni hakkında bir sonraki komite toplantısında komite
üyelerine bilgi verileceği,

4968 oda sicil numarası ile odamıza kayıtlı Öz Yıldız Tarım İnş.Ltd.Şti’nin
kaydının
15/04/2013 Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen silinmesi nedeniyle Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca, oda sicilinden silindiği,
 Azami Fiyat Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik’e istinaden 2013 yılı için
Odamıza kayıtlı Günübirlik Gezi Teknelerindeki Yiyecek-İçeceklerin azami fiyatına ilişkin
meslek komitesinin belirlediği fiyatların bir kısım ürünler için düşük olması ve bazı ürünlerin
fiyatlarını içermemesi nedeniyle revize edilerek Günübirlik Gezi Tekneleri Azami Fiyat Tarifesi'nin oda meclisine sunulduğu ve 20.06.2013 tarih ve 2 sayılı karar ile kabul edildiği
 Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun 29.05.2013 tarihli yazısı ile talep edilen toptan
yapılan hurda metal ve hurda plastik satışında safi karlılık oranı konusunda meslek komitesi
tarafından tespit edilen %10 karlılık oranı hakkında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'na
yazı ile bildirim yapıldığı
2. GÜNDEM: 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.
Akaryakıt
Asil Üye
:A.Okan UYSAL
Yedek Üye :Asım ORHAN
3. GÜNDEM: Meslek Komitesi Başkan Yardımcısının seçimi,
KARAR: Meslek Komitesi Başkan Yardımcılığına Saliha Doğan oyçokluğu ile seçilmiştir.
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13 NOLU MESLEK KOMİTESİ
1. GÜNDEM: 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.
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
2. GÜNDEM: Gayrimenkul sektöründeki sorunların görüşülmesi hususundaki Odamız Üyesi Erdem
Çalışkan'ın toplantı talebinin değerlendirilmesi,
KARAR/TEKLİF: Gayrimenkul sektöründeki sorunların görüşülmesi için toplantıya odamız üyesi
Erdem Çalışkan davet edilmiştir. Erdem Çalışkan tarafından sektörle ilgili olarak aşağıdaki çalışmaların
yapılması konusunda öneriler sunulmuş ve bunların yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.
 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 bulunulmasının önerilmesi,
 Esnaf Odası, Emlakçılar Derneği ve Vergi Dairesine kayıtlı olan emlakçıların yazılı olarak listelerinin istenmesi,
 İnternet üzerinden açılan web sayfaları ile emlakçılık faaliyetini yürütenlere kişilerle ilgili olarak
yapılabilecek çalışmaların değerlendirilmesi ve konuyla ilgili önlemlerin alınması konusunda ilgili kurumlar nezdinde çalışmaların yapılması,
3. GÜNDEM: SPA sektöründe ihtiyaç duyulan kalifiye personelin yetiştirilmesi konusundaki önerilen
alınması hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF: SPA sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ihtiyaç duyulan kalifiye eleman
konusu görüşülmüş ve İŞKUR ile işbirliği içersinde bu alanda elemanların yetiştirileceği kursların
açılması konusunda çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
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