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MESLEK KOMİTELERİNİN  

EKİM AYI TEKLİFLERİ  

 
2 NOLU TARIM, HAYVANCILIK, SU ÜRÜNLERİ TİCARETİ İLE ZİRAİ İLAÇ GRUBU MESLEK 

KOMİTESİ 

TEKLİF: 

12 Nolu Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri Ticareti İle Zirai İlaç Grubu faaliyet alanı içerisinde gübre’de fire ve zayiatın 

olmaması sebebiyle aşağıda başlıklar halinde verilen ürünlerle ilgili fire ve zayiat oranları tespit edilmiş olup söz konusu 

fire oranlarının onaylanmak üzere yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 Mevsim çiçekler (çalı ve ağaç grubu)  :%20 - %25 

 Domates paketleme                               :%10 

 Paketlenmiş sebze/meyve                      :%2 

 

3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

TEKLİF : 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi 

hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre ; “Ticaret Sicilindeki kaydı terkin edilmiş 

olup da odadan kaydını sildirmeyenlerin oda kayıtları, ilgili Meslek Komitesinin de görüşü alınmak 

suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile silinir.” hükmü amirdir. 

Bu  kapsamda, aşağıda belirtilen odamız üyesinin, merkez kaydının silinmesi nedeniyle Ticaret Sicil 

kaydı 02/10/2018 tarihinde silinmiş olup, oda sicil kaydının da silinmesi hususunun yönetim 

kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Sıra 

No 

Oda 

Sicili 

No Ticaret Unvanı 

Ticaret Sicili 

Terk Tarihi: Meslek Grubu 

1 3451 Akarsu Turizm Ticaret Limited Şirketi 02/10/2018 3 NOLU  

 

4 NOLU ELEKTRİK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI  

MESLEK KOMİTESİ 

TEKLİF:  

4 Nolu Elektrik Elektronik Ve Dayanıklı Tüketim Malları Grubu faaliyet alanı içerisinde aşağıda başlıklar halinde verilen 

ürünlerle ilgili fire ve zayiat oranları tespit edilmiş olup söz konusu fire oranlarının onaylanmak üzere yönetim kuruluna 

teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 Kırtasiye Ürünleri          :%5 

 Küçük Ev Aletleri           :%5 

 Elektrik-Elektronik        :%10 

 Beyaz Eşya                      :%5 

 Telefon ve Aksesuarları :%10 

 

6 NOLU KONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 TEKLİF:  
Komite üyelerince sektörde ihtiyaç duyulan ara elaman eksikliğinin özellikle yaz sezonunda işletme sahiplerine büyük 

oranda sıkıntı yaşattığı istişare edilmiş olup, çevre il ve ilçelerde (İskenderun, Fatsa, Mardin, Uşak, Isparta, Sivas, Bolu, 

Bursa, İzmit, Burdur, Denizli) bulunan turizm meslek yüksekokulları ile görüşülerek bölgemizdeki istihdamın arttırılması 

için gerekli girişimlerde bulunulması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

8 NOLU SİGORTA VE FİNANS HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

TEKLİF:  



                                                            
 

2018 Ekim Ayı Meslek Komitesi Kararları                                                                                                                    Sayfa 2 
 

Son dönemlerde ülkede yaşanılan ekonomik daralmaların sonucunda sigorta acentelerinin de komisyon oranları piyasa 

fiyatlarının çok altında kaldığından üst birlik olan SAİK nezdinde konuyla ilgili bir çalışma olup olmadığı hususunda 

yazılı bilgi alınması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

10 NOLU TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

TEKLİF: 

10 Toptan Ve Perakende Gıda Ticareti faaliyet alanı içerisinde aşağıda başlıklar halinde verilen ürünlerle ilgili fire ve 

zayiat oranları tespit edilmiş olup söz konusu fire oranlarının onaylanmak üzere yönetim kuruluna teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 Manav Ürünleri          :%30 

 Kuruyemiş                                               :%5 

 Cam kavanozda kırılabilecek ürünler  : %1-%2 

 Şarküteri Ürünleri                                  :%5 

 Açık-Kapalı Bakliyat ürünleri               :%2-%3 

 

11 NOLU KUYUM, TEKSTİL VE AYAKKABI TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ GRUBU MESLEK 

KOMİTESİ 

1.TEKLİF: Meslek komitesi üyelerince ilçemize gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilebilecek, tamamen 

bölgemizin ve kültürümüzün tanıtılabileceği bir merkez oluşturulması hususunun Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi ve 

Fethiye Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilebilmesi için girişimde bulunulabilmesi için konunun yönetim kuruluna sevk 

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

2.TEKLİF: Meslek komitesi üyelerince Gazi İlköğretim Okulu bahçesinde çocukların bırakılabileceği bir merkez 

oluşturulması hususu görüşülmüş olup, Gazi İlköğretim Okulunun hemen yanında bulunan ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün 

arşivi olarak kullanılan binanın komitenin bu önerisi kapsamında değerlendirilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü nezdinde 

girişimde bulunulması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 


