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MESLEK KOMİTELERİNİN  

AĞUSTOS AYI TEKLİFLERİ / YÖNETİM KURULU KARARLARI 

 

1 NOLU MESLEK KOMITESI TEKLIFI: 

17.05.2018 tarih ve 3 Sayılı Meclis Kararı ile belirlenen bilirkişi listesinde yer alan “Mobilya 

İmalatı” konusundaki asil ve yedek bilirkişiler görevi kabul etmediklerinden, Oda ve Borsalarda 

Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu 

maddesine istinaden, meslek grubumuz iştigal sahasına istinaden “Mobilya İmalatı”  konusunda 

asil üye olarak Mehmet Cerit yedek üye olarak ise Mehmet Çıkılı belirlenmesine ve söz konusu 

kişilerin onaylanması hususunun yönetim kuruluna ve meclise  teklif edilmesine oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

 

  

1 NOLU MESLEK KOMITESI TEKLIFI: 

Fırın işletmelerinin sektörel sorunları görüşülmüş ve son dönemde özellikle ekmek fiyatlarının artan 

maliyetler karşısında çok  düşük kaldığı değerlendirilerek, sektörün olumsuz yönde etkilenmesinin 

önüne geçilmesi amacı ile 200 gr ekmeğin 1.25 TL olmasının yönetim kuruluna teklif edilmesine 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

  

2 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLIFI: 

17.05.2018 tarih ve 3 Sayılı Meclis Kararı ile belirlenen bilirkişi listesinde yer alan ve aşağıda listesi 

sunulan asil ve yedek bilirkişiler görevi kabul etmediklerinden, Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi 

ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine 

istinaden, meslek grubumuz iştigal sahası ile ilgili, aşağıdaki alanlarda Odamız bilirkişi 

belirlenmesine ve onaylanmak üzere yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

  

 

3 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLIFI: 

Meslek komitesi üyelerince sektörel konular görüşülmüş olup 27 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında 

İzmir’de düzenlenecek İzmir Property Expo- İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı fuarına 

meslek komitesi üyelerinin ziyaretçi olarak  katılım sağlaması hususunun yönetim kuruluna teklif 

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

  

3 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLIFI: 

Meslek komitesi üyelerince Odamız iştiraki olan Babadağ Teleferik Projesi ile ilgili yapılan 

çalışmaları yerinde izlemek amacıyla Babadağ’a götürülmesi hususunun yönetim kuruluna teklif 

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

  Asil Üye Yedek Üye 

02 Nolu Meslek Komitesi Tohum Fide Hasan Ünver Aydın Demir 

02 Nolu Meslek Komitesi Hayvancılık Atabey Şahin Adem Cesur 

02 Nolu Meslek Komitesi Örtü Altı Tarım Halil İbrahim Korkut Hamdullah lafçı 
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4 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLIFI: 

Odamıza kayıtlı kırtasiyecilik sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilen 

toplantıda sektörde yaşanan sorunlar görüşülmüş ve değerlendirilmiştir. 2018-2019 Eğitim/Öğretim 

yılı açılmadan kırtasiyecilik sektöründe okullarla ile ilgili yaşanan sorun ve çözüm önerilerinin 

istişaresi amacı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulunulması hususunun yönetim 

kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

  

4 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLIFI: 

4 Nolu Meslek grubunun katılımları ile 17 Temmuz 2018 tarihinde Odamızda yapılan toplantıda 

çıkan konularla ilgili komite üyelerince değerlendirmeler yapılmıştır. Toplantıda özellikle e-posta 

adreslerinin klonlanmasından dolayı sıkıntıların yaşandığı ve K belgesi iş ve işlemlerinin odamızca 

yürütülmesi konularıyla ilgili komite üyelerince; 

 E-posta adreslerinin klonlanmasına yönelik özellikle tüketicilerin sorun yaşadağı bu nedenden 

dolayı Tüketici Hakem Heyetinin mağdur olan müşteri lehine vermiş olduğu kararlardan dolayı 

işyeri sahipleri sorun yaşamaktadır. Bu klonlanma hadisesinin işletmeyle ilgili olmadığı, 

klonlama ile ilgili çıkmış olan kararın odamızca incelenerek, ek yapılarak Tüketici Hakem 

Heyetine yazı gönderilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

  

5 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLIFI: 

Tarım arazisi olan ve atıl durumdaki yerlerin niteliğinin değiştirilmesi suretiyle inşaat malzemesi 

depo alanı olarak kullanılması hususunda yönetim kurulunca çalışma yapılması hususunun yönetim 

kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

  

6 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLIFI: 

Meslek grubunda bulunan üyelerle iletişimin tek elden sağlanması, yapılacak duyuruların anlık 

olarak meslek grubundaki üyelerle paylaşılmasını tesis etmek üzere meslek komitesine özel bir 

kurumsal bir e-posta adresi alınması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile 

karar verilmiştir.  

 

 10 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLIFI 

17.05.2018 tarih ve 3 Sayılı Meclis Kararı ile belirlenen bilirkişi listesinde yer alan “Toptan Gıda” 

konusundaki asil ve yedek bilirkişiler görevi kabul etmediklerinden, Oda ve Borsalarda Hakem, 

Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 9’uncu 

maddesine istinaden, meslek grubumuz iştigal sahasına istinaden “Toptan Gıda”  konusunda asil 

üye olarak Ozan Altıok yedek üye olarak ise Uğur Çaçaron belirlenmesine ve söz konusu kişilerin 

onaylanması için konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

11 NOLU MESLEK KOMITESI TEKLIFI 

Komite üyelerince özellikle Çalış bölgesinde başıboş dolaşan ve denize giren köpeklerle ilgili 

belediye ve zabıta nezdinde girişimde bulunulması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine 

oy birliği ile karar verilmiştir. 
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11 NOLU MESLEK KOMITESI TEKLIFI 

Ülkemizde son yıllarda kullanılmaya başlayan QR kod ile ödeme yapılması sistemi hakkında komite 

üyelerince değerlendirme yapılmıştır. Bu yeni sistemin Yapı Kredi ve Akbank tarafından 

uygulanmaya başlandığı ve odamız aracılığı ile üyemiz olan işyerlerinde de söz konusu sistemin 

geliştirilmesi için çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

  

 

 


