MESLEK KOMİTELERİ 2018 KASIM AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ

1 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLİFLERİ
GÜNDEM 1:
Meslek komitesinin Ekim ayı toplantısında 1 Nolu İmalatçılar Grubu faaliyet alanı içerisinde yer alan
ürünlerin fire ve zayiat oranlarının tespitinin bir sonraki toplantıda belirlenmesine karar verilmişti. Bu
kapsamda fire ve zaiyat oranlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Meslek komitesi üyelerince 1 Nolu İmalatçılar Grubu faaliyet alanı içerisinde yer alan ve aşağıda
sunulan sektörelere ilişkin fire ve zaiyat oranları tespit edilmiş ve yönetim kuruluna sevk edilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir.
MERMER
1-) Blok Mermerin Katrak Makine ile kesiminde
A- 1 m3 bloktan 2 cm 28 – 30 m² Levha
1 m3 bloktan 3 cm 21 – 24 m² Levha üretilebilmektedir.
1 m3 bloktan 4 cm 18 – 20 m² Levha Blok mermerin ST Makine ile kesilmesinde
B- 1 m3 bloktan 2 cm 24 – 26 m² Bant Levha
1 m3 bloktan 3 cm 19 – 20 m² Bant Levha üretilebilmektedir.
1 m3 bloktan 4 cm 14 – 16 m² Bant Levha Blokun çatlak yapısına göre bu üretim daha da
azalabilmektedir.
2-) Üretilmiş levhaların cila ve ebatlanmasındaki fire %10 ila %25 i bulabilmektedir.
Levhaların veya Bant Mermerlerin rengi çatlaklığı seleksiyon taleplerine göre bu fireler artabilmekte
olup ebatların büyüklüğüne göre 0-45 cm ye kadar bahsedilen fireler olabilmektedir. Bu ebatların 45
cm üzeri ölçülerde seleksiyon uyumundan dolayı fireleri %45 e kadar çıkabilmektedir.
Üretilen ürünlerin stoklanmasında fire %3 ila %5 olup taşınmasında ve uygulanmasındaki fireler
%15 e kadar çıkabilmektedir.
Firelerin atıl kısmı bazen kullanılabilmekte olup üreticiler ticari değeri olmaması halinde atıl
firelerini değerlendirememekte oldukları gözlenmektedir.
EKMEK:
Ekmek yapım aşamasında (ekmek bazında) tozluk un olarak %15, su kaybı olarakta %35 oranında
fire olmaktadır.
Zaiyat olarak ise yine ekmek bazında bayatlama, hamurun bozulması, hamurun pişme esnasında
yanması, sevkiyat sırasında yaklaşık olarak toplam %10 gibi zaiyatla karşılaşılmaktadır.
ZEYTİNYAĞI :
17-10-5-2-1 kiloluk teneke ambalajlardaki zeytin yağının toptan satışlarında verebileceği fire nispeti
% 1 kadar normaldir. Lambant zeytinyağlarının filtrelenmesi mecburiyeti olduğundan % 3’e kadar
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filitre firesi, istihsal bölgelerinden bölgeye nakliyesinde % 1-(½-1-2-4-5-10-17 kg.).lık teneke, plastik
veya cam şişelerin imlasından ötürü % 2 civarında fire ve zayiat olabilir.zeytin yağı yaz aylarında
güneş gören yerde teneke içinde uzun müddet kalırsa, kalitesinde düşme olur, yani asit miktarı
yükselir.
17-5-2-1 kiloluk teneke ambalajlardaki zeytinyağının toptan satışlarında verebileceği fire nispeti % 1
(yüzde bir)'e kadar normaldir. Lambant (rafine olmayan) zeytinyağlarının filtrelenmesi mecburiyeti
olduğundan % 3'e kadar filitre firesi, istihsal bölgelerinden bölgeye nakliyesinde % 1-(1/2-1-2-4-510-17 kg.)'lık teneke, plastik veya cam şişelerin imlasından (doldurulup ambalajlanmasından) ötürü
% 2 civarında fire ve zayiat olabilir. Zeytinyağı yaz aylarında güneş gören yerde teneke içinde uzun
müddet kalırsa, kalitesinden düşme olur, yani asit miktarı yükselir. Yüksek asit de kalitesini olumsuz
yönde etki eder. İthalat sırasında zeytinyağı % 0,5 fire verir.
PLASTİK HURDA
Plastik Hurda
Maddenin temizlenmesi safhasında : % 10
İmalat safhasında ise : % 5’dir.
Plastik Hammadde
Polietilen % 5 (yaklaşık olarak)
P.V.C. % 10 (yaklaşık olarak)
GÜNDEM DIŞI 1:
Gündeme meslek komitesi üyelerinin imzası ile alınan Odamız bünyesinde Mermer Organize Sanayi
Bölgesi çalışmaları ile ilgili oda çalışanlarından bir kişinin, meclis üyelerinden de üç kişinin bu işle
ilgili görevlendirilmesi ve Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarındaki gelişmelerin görüşülmesi,
KARAR / TEKLİF:
Odamızca çalışmaları yürütülen Mermer OSB ile ilgili olarak bir komisyon kurulması halinde
komisyon çalışmalarının OSB kurulmasına ivme kazandıracağı değerlendirilerek hem oda
çalışanlarından hem de meclis üyelerinden müteşekkil bir komisyon oluşturulmasına, bu komisyonun
osb çalışmalarına ağırlık vermesine ve sonrasında konuyla ilgili OSB’nin son durumu hakkında
meslek komitesi üyelerine bilgi verilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.
GÜNDEM DIŞI 2:
Gündeme meslek komitesi üyelerinin imzası ile alınan Findeks Raporlama yetkisinin Odamıza
alınması hususunun görüşülmesi,
KARAR / TEKLİF:
Meslek komitesi üyelerince Kredi Kayıt Bürosu tarafından hayata geçirilen Findeks içerisindeki Risk
Raporlama yetkisinin ( halen aktif ve son 5 yıl içerisinde kapanmış olan kredilerine ilişkin ödeme
geçmişini gösteren rapordur. Bu rapor oluşturulurken ülkemizdeki tüm bankalar ve diğer finans
kuruluşlarından alınan kredi kullanım ve ödeme performansı verileri) Odamızca alınması ve
Odamızca belirlenecek kriterlerle üyelerimize bu alanda yetki paylaşımı yapılması hususunda
girişimde bulunulmasının yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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2 NOLU MESLEK KOMITESI
GÜNDEM 1:
Oda Muamelat Yönetmeliği 45. Madde uyarınca; ‘Odalar, çalışma alanlarına münhasır olmak üzere
gerekli gördükleri veya ilgililerin talep ettikleri maddelerin fire, zayiat ve randıman oranlarını tespit
eder. Fire, zayiat ve randıman oranları ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda
yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine yönetim kurulu
kararıyla tespit edilir. Odalar, şubeleri aracılığıyla da gerekli gördükleri veya ilgililerin talep ettikleri
maddelerin fire, zayiat ve randıman oranlarını tespit edebilir.’
Bu kapsamda 2 Nolu Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri Ticareti İle Zirai İlaç Grubu faaliyet alanı
içerisinde yer alan alabalık ve alabalık ürünleri ile ilgili fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi
hususunun görüşülmesi,
KARAR / TEKLİF:
Meslek komitesi üyelerince 2 Nolu Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri Ticareti İle Zirai İlaç Grubu
faaliyet alanı içerisinde yer alan alabalık ve alabalık ürünleri ile ilgili aşağıdaki fire oranları
belirlenmiş olup onaylanmak üzere yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
ALABALIK
Taze temizlenmiş iç fire oranı: %18
Füme fileto fire oranı:%55
Fileto b.fire oranı :%45
YETİŞTİRİCİLİK
Ham yumurtadan 1gr’a kadar kayıp oranı %50
1 gr’dan 5 gr’ma kadar kayıp oranı %6

6 NOLU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM 1:
İŞKUR ve TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü
(MEGİP) hakkında komite üyelerinin taleplerinin toplanması hususunun görüşülmesi,
KARAR / TEKLİF:
İŞKUR ve TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü
(MEGİP) hakkında komite üyelerinin taleplerinin toplanması hususu komite üyelerine aktarılmıştır.
Konuyla ilgili olarak öncelikle kursiyer başvurlarının oluşturulması ile ilgili
 İlk etapta kat görevlisi, aşçılık, komi, servis, resepsiyon, bulaşıkçılık, bar, bahçıvan, hotel teknik
elemanı gibi branşlarda kursların açılması için çalışma yapılması,
 İŞKUR bünyesinde bulunan havuzun kullanımına izin verilmesi hususunda İŞKUR’a talepte
bulunulmasına,
 Köylerde bulunan gençlerin bu kurslara katılmalarını sağlayarak istihdam oluşturabilmek
amacıyla Muhtarlar Derneği aracılığı nezdinde girişimde bulunulmasına,
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10 NOLU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM 1:
Meslek komitesinin Ekim ayı toplantısında 10 Toptan Ve Perakende Gıda Ticareti faaliyet alanı
içerisinde yer alan ürünlerin fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi hususundaki 16.10.2018 tarih ve
30 sayılı yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,
KARAR /TEKLİF:
Meslek komitesi üyelerince 10 Toptan Ve Perakende Gıda Ticareti faaliyet alanı içerisinde yer alan
ve aşağıda başlıkları verilen ürünlerin fire oranların tespit edilmesine ve onaylanmak üzere yönetim
kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
BAKKALİYE
Konserve :%1-2 civarında
Pirinç : toptan satışta %1-2, perakende satışta %3 e kadar fire verir
Yeşil Mercimek : %1-2 kadar (perakende satışta)
Nohut :%1 (perakende de)
Toz şeker : %1
Büsküvi : rutubetini kaybetme ve sevkiyatta %3-4
12 NOLU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM 1:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 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 unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı
odamız üyesinin oda sicil kaydının silinmesi hususu,
Oda
Ünvanı
Sic.No
8076
Erkan Kardeşler Tur. Emlak. İnş.
San.Ve Tic. Limited Şirketi

Tic.Sic.
Terk Tarihi
19/10/2018

Terk Sebebi
Merkez Kaydının
Silinmesi

Meslek
Grubu
12

KARAR / TEKLİF:
Yukarıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı odamız üyesinin
oda sicil kaydının silinmesine ve onaylanmak üzere yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.

13 NOLU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM 1:
Meslek komitesi üyelerinin imzaları ile alınan sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR / TEKLİF:
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Tarım arazilerinin satışına yönelik olarak intikal vb konularda sorunlar yaşandığı özellikle imar
barışından sonra söz konusu yerlerin tescili ile ilgili sorunlar yaşandığı değerlendirilmiş ve konuyla
ilgili olarak ilk önce İlçe Tarım Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirilmesine sonrasında ise müdürlük
nezdinde yazılı girişimde bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
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