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6 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden 29.07.2019 tarih ve 7925 sayılı yazı ile gelen 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamınca getirilmiş olan yükümlülükler hakkında bilgi 

verilmesi, 

TEKLİF/KARAR 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden 29.07.2019 tarih ve 7925 sayılı yazı ile gelen 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamınca getirilmiş olan yükümlülükler hakkında Odamız 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler çalışanı Özgür Ünal tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

 

Yapılan bilgilendirme sonrasında söz konusu uygulamanın üyeler arasında da çeşitli sıkıntıların 

yaşanmasına neden olacağı istişare edilmiş ve bu konuyla ilgili en kısa süre içerisinde üyelere 

bilgilendirme toplantısı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

8 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF/KARAR: 

Meslek komitesi üyelerince Muğla odaları içerisinde yer alan Sigortacı Meslek Komitesi üyelerinin 

katılımı ile Odamız ev sahipliğinde 13 Eylül 2019 tarihinde müşterek toplantı yapılması hususunun 

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

9 NOLU MESLEK KOMITESI 

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 ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyesinin oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi, 

  

Oda Sic. 

No 

Ünvanı  Tic.Sic.Terk 

Tarihi 

Terk Sebebi  Meslek 

Grubu 

10799 Fethiye Motorlu Araçlar Turizm 

Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

04/07/2019 Merkez Nakli 09 NOLU 

3292 Travelmed Özel Sağlık Tur. 

Tic..A.Ş. 

05/08/2019 Merkez Nakli 09 NOLU 

 

TEKLİF/KARAR: 
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Yukarıda ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı odamız üyesinin 

oda sicil kaydının silinmesi hususunun onaylanmak üzere yönetim kuruluna sevk edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

10 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

 

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 ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyelerinin oda sicil kaydının silinmesi hususunun meslek komitesi toplantısında görüşülmesi 

  

 

Oda 

Sic.No: 

Ünvanı :  Tic.Sic.Terk 

Tarihi: 

TERK SEBEBİ : Meslek 

Grubu: 

10984 MELA İTHALAT VE İHRACAT 

LİMİTED ŞİRKETİ 

29/07/2019 MERKEZ NAKLİ 10 NOLU 

 

TEKLİF/KARAR: 

Yukarıda ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı odamız üyesinin 

oda sicil kaydının silinmesi hususunun onaylanmak üzere yönetim kuruluna sevk edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

 

11 NOLU MESLEK KOMITESI 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF/KARAR 

Meslek komitesi üyelerince Marmaris Fuarcılık Organizasyon Halkla İlişkiler Ltd. Şti tarafından 4-8 

Aralık 2019 tarihleri arasında Fethiye Çamköy Pazaryerinde düzenlenmesi planlanan Fethiye 

Alışveriş Festivali ile ilgili olarak Odamız üyelerine stant metrekare fiyatının 100 TL ve dışarıdan 

katılımcının sağlanmaması hususlarında kriterlerin düzenlenecek sözleşme ile güvence altına 

alınmasından sonra söz konusu festivalin yapılmasına olumlu görüş verebilecekleri hususu istişare 

edilmiş olup, konunun bu şekilde yönetim kuruluna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

13 NOLU MESLEK KOMITESI 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF/KARAR: 

Meslek komitesi üyelerince başta grup üyeleri olmak üzere aşağıda belirtilen konularda bilgilendirme 

toplantısı yapılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
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 Emlakçılıkla ilgili son çıkan mevzuatlar ve uygulamalar hakkında sektör mensuplarının 

bilgilendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı yapılması, 

 Sağlık beslenme konusunda ise Eylül veya Ekim ayında Serkan Karaismailoğlu (“Beyinde 

Ararken Bağırsakta Buldum” kitabın adı)  


