MESLEK KOMİTELERİ 2018 HAZİRAN AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ
1 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLİFLERİ
GÜNDEM:
İlkyardım eğitimlerinin oda tarafından düzenlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
İlkyardım Yönetmeliği çerçevesince aracı kuruluş nezdinde düzenlenen ve Odamız salonunda
gerçekleştirilen İlkyardım Eğitim ücretlerinin Odamızca finanse edilmesi ve söz konusu
eğitimlere katılacak üyelerimizden herhangi bir ücret alınmaması hususunun yönetim
kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Kapasite raporu için alınan ücretlerin görüşülmesi,
KARAR:
Meslek Komitesi üyelerince odamızca düzenlenen kapasite raporu ve rapor ücretleri ile ilgili
değerlendirmeler yapılmıştır. Odamızca kapasite raporu için 650 TL ücret alındığı, bunun 250
TL’sinin mühendise ödendiği geriye kalan kısmının ise odaya hizmet bedeli olarak kaldığı, bu
ücretin yanı sıra başvuru sahiplerince 375 TL de TOBB’a ödendiği istişare edilmiş ve 2019
yılı bütçe çalışmalarında görüşülmek üzere yeni kapasite raporu düzenlenmesi talebinde
bulunanlardan 650 TL’nin alınması ancak kapasite raporu yenileme işlemi yapacak kişilerden
alınacak ücretin 450 TL olması hususunda yönetim kuruluna ve oda meclisine teklifte
bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Toplantıda ayrıca kapasite raporunu alan işyerlerine söz konusu belgenin faydalarına ilişkin
bilgilendirmenin hatırlatılmasıyla ilgili çalışma yapılmasının yönetim kuruluna sevk
edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Domates başta olmak üzere Fethiye’nin yöresel lezzetleri ile ilgili yapılabileceklerin
görüşülmesi,
KARAR:
Meslek Komitesi üyelerince, ilçemiz tanıtımına ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve
sadece kum deniz güneş ekseni dışında tarım ve tarım ürünleri için de tanıtım broşürleri ve
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tanıtım filmleri hazırlanması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir. (özellikle domates, zeytinyağı ve alabalık ürünleri)

GÜNDEM:
Fethiye Kaymakamlığı nezdinde “Ramazan Pidesi” ile ilgili yapılan toplantıda Odamızın kim
tarafından temsil edildiği ve hangi kararların alındığı hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Ramazan Pidesi” ile ilgili olarak Fethiye Kaymakamlığı nezdinde düzenlenen toplantıya
Odamızca kimin katıldığı, toplantıda hangi kararların alındığı ve hangi konuların görüşüldüğü
ile ilgili komite üyelerine yazı ile bilgi verilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif
edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLİFLERİ
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyelerince sektörel ve güncel konular görüşülmüş olup, komitenin bir sonraki
toplantısında Seydikemer Kaymakamı ve Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ile
birlikte alabalık tesisinin ziyaret edilmesi hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.
4 NOLU MESLEK KOMİTESİNİN TEKLİFLERİ
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR:
Meslek komitesi üyeleri tarafından sektörde yaşanan sıkıntılar değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda özellikle klimaların bakımı ile ilgili olarak
yetkili servis veya konusunda uzman olmayan kişiler tarafından tamir ve bakım hizmeti
alınması halinde insanların daha çok zarara uğradığı değerlendirilerek, vatandaşın işinin ehli
olmayan kişilere bu işlemlerini yaptırmaması hususunda dikkatli olmasını hatırlatmak
amacıyla üyelere duyuru ve gazetede konuyla ilgili bilgilendirme yapılması hususunun
yönetim kurulu toplantısına sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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GÜNDEM:
Komite üyelerince oda üyelerine talepleri doğrultusunda hazırlanan belgelerden ücret
alınmaması hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Odamız üyelerine verilen belgelerin bedelleri değerlendirilmiş, bu kapsamda kanunen ücret
alınması zorunlu olanlardan belgelerden ücret alınması, ücret alınması zorunlu olmayan
belgelerden ücret alınmaması hususunda oda yönetim kurulu tarafından çalışma yapılmasına
ve 2019 yılı bütçesinin bu doğrultuda hazırlanması hususunun yönetim kuruluna sevk
edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
6 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLİFİ
GÜNDEM:
Turizmle ilgili yaşanılan sorunların tespit edilerek yapılacak çalışmanın belirlenmesi
hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından ilçemizin tanıtımına yönelik yapılabilecekler görüşülmüş ve
aşağıda sunulan başlıklarla ilgili çalışmaların yapılmasına konusunda komite üyelerince
mutabakata varılmıştır.
Bu kapsamda;







İlçemizin tanıtımı için otobüs giydirilerek il / ilçe geziler düzenlenmesi (avm içlerinde
standların oluşturulabileceği)
Motokros sporu ile uğraşan ve bu alanda dereceleri olduğu bilinen Serkan Özdemir’e
tanıtıma yönelik kıyafi konusunda destekleyici olunabileceği,
İl ve ilçe spor müdürlüklerinin bölgemizin spor alanında tanıtıma vermiş olduğu destekten
dolayı nezaket ziyaretinde bulunulması, (karate, eskrim, kürek vb)
Özellikle tanıtım konusunda yeni pazarların önemli olduğu Litvanya ve Estonya
pazarlarının incelenmesi ve üzerinde çalışılması,
Bölgemizin önde gelen spor dallarından olan yamaç paraşütü ve motokrosla ilgili olarak
fuar alanlarına bu iki spor dalıyla ilgili aktivitasyon alanlarının oluşturulması,
Çeşitli büyükşehirlerde tanıtım günleri düzenlenmesi
Sonuç olarak tüm bu çalışmaların öncesinde sosyal medya platformunda yayınlanmak
üzere Fethiye’nin tanıtımına katkı sağlamak üzere 1 dakikalık video hazırlanması
konusuna öncelik verilmesinin yönetim kuruluna teklif edilmesine, bunun için Fethiye
Belediyesi tarafından hazırlanan Fethiye tanıtım filminin kısaltılmış halinin istenmesine
ve tanıtım filminin Odamıza iletilmesinin akabinde tekrar konunun değerlendirilmek
üzere toplanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
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7 NOLU MESLEK KOMİTESİNİN TEKLİFLERİ
GÜNDEM:
Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi
Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Cafe ve Büfe Azami Fiyat Tarifesinin belirlenmesi
hususundaki 29.05.2018 tarih ve 9 sayılı yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,

KARAR:
Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Cafe ve Büfe Azami Fiyat
Tarifesi değerlendirilmiştir. Öte yandan turizm sezonunun gelmesi ve 2018 yılı azami fiyat
tarifesinin yenilenmesi gerekliliği doğacağından Restaurant/Bar Azami Fiyat Tarifesinin de
2018 yılı için yenilenmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat
Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Cafe ve Büfe Azami
Fiyat Tarifesi ve Restaurant/Bar Azami Fiyat Tarifesinin ilişikteki haliyle yönetim kuruluna
teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8 NOLU MESLEK KOMİTESİNİN TEKLİFLERİ
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,

KARAR:
Meslek komitesi üyelerince sektörel konularla ilgili aşağıda sunulan konular görüşülmüş ve
iki konuyla ilgili çalışma yapılabilmesi için konuların yönetim kuruluna sevk edilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.
a. Meslek komitesi başkanı ve üyelerinden temsilciler ve Odamız yönetim kurulu başkanı ile
Şoförler ve Otomobilciler Odasının mesleki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunmak
üzere ziyaret edilmesine,
b. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “İyiniyet” maddesinin düzenlendiği 32.maddesinin
beşinci fıkrasında “Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir
sözleşmenin unsurları içinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir
hususta sigorta yapmaya zorunlu tutulduğu hallerde, söz konusu sigortanın belli bir
şirkete yaptırılmasına ilişkin sözleşmeye konulmuş her türlü şart hükümsüzdür.”
denilmektedir. Söz konusu maddeye istinaden odamız üyesi bankalara, finans
kuruluşlarına ve otomobil satışı yapılan galerilere konuyla ilgili bir yazı gönderilmesine
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2. NOLU MESLEK KOMİTESİNİN TEKLİFLERİ
GÜNDEM:
2018 yılında düzenlenecek yurtiçi ve yurtdışı fuarlara KOSGEB destekli katılım hususunun
görüşülmesi,
KARAR:
Odamız KOSGEB Memuru Bora Türkoğlu tarafından 2018 ve 2019 yılında düzenlenecek ve
KOSGEB tarafından desteklenebilecek fuarlarla ilgili komite üyelerine bilgi verilmiştir.
Yapılan bilgilendirme sonucunda aşağıda sunulan hususlar hakkında bilgi alınması için
konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Bu kapsamda;
 Odamızca 2018 ve 2019 yılı fuar bütçesinin öğrenilmesine,
 Odamız tarafından 2018 ve 2019 yılında hangi fuarlara katılma konusunda
çalışmaların yapıldığı,
 Son dönemde ivme kazanan İran ile ilgili herhangi bir çalışmanın odamızın
gündeminde olup olmadığı,
 İlçemize son bir yılda kaç tatilcinin gelerek konaklama yaptığının öğrenilmesi
hususunda ilgili makamlar nezdinde gerekli çalışmanın yapılması,

10 NOLU MESLEK KOMİTESİNİN TEKLİFLERİ
GÜNDEM:
Odamız tarafından bölgemizde yetişen ürünlere coğrafi işaret alınabilmesi ile ilgili
yapılabilecek çalışmaların görüşülmesi,

KARAR:
Odamız tarafından ilçemizde yetişen susamla ilgili coğrafi işaret alınması hususunda
çalışma yapılması için konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
11 NOLU MESLEK KOMİTESİNİN TEKLİFLERİ
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından şehir içindeki en büyük sorun olan otoparkla ilgili olarak
ilçemizde bulunan okulların otopark olarak kullanılması hususunda ilgili kurum ve
kuruluşların (Fethiye Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyenin
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trafikle ilgili bölümü) ziyaret edilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.
13 NOLU MESLEK KOMİTESİNİN TEKLİFLERİ
GÜNDEM:
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 üyelerinin oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Aşağıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı odamız
üyelerinin oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun, Oda Muamelat 15. Maddesi 4.
Fıkrasına istinaden, yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir
Sıra
No
1
2

Oda
Ünvanı
Sicil No
10407 Karya Personel Yönetim Lojistik Destek
Hizm. Tic. Ltd. Şti.
10512 Emt Emlak Danışmanlık San. Tic. Ltd.
Şti.

Meslek
Grubu
13
13

Terk Tarihi Terk
Nedeni
Merkez
03.05.2018 Nakli
Merkez
27.04.2018 Nakli

GÜNDEM:
Tacir ve Sanayiciler tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Şezlong/Şemsiye Azami
Fiyat Tarifesinin belirlenmesi hususundaki 12.06.2018 tarih ve 11 sayılı yönetim kurulu
teklifinin görüşülmesi,

KARAR:
Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden Şezlong / Şemsiye Azami
Fiyat Tarifesinin 15’er TL olarak yönetim kuruluna teklif edilmesine, oy birliği ile karar
verilmiştir.
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