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1 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince Köprülü Vinç Operatörlüğü ve iş makinelerinin kullanımı için gerekli 

olan operatörlük belgesi ile ilgili mevzuatın incelenmesi ve bu alanlarda Odamızca belge verilmesi 

hususunda çalışma yapılmasının yönetim kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM: Diler Mermer Ltd. Şti’nin 01.10.2019 tarihli yazısına istinaden geçici tatil talebinin 

görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince Odamız üyesi Diler Mermer Ltd. Şti’nin geçici tatil talebi hususundaki 

yazısı incelenmiş ve konuyla ilgili odamızca konuyla ilgili araştırma yapılmasına ve firmanın geçici 

tatil talebinin yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

5 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince 10 Ekim 2019 Perşembe günü meslek grubundaki üyelere yönelik 

kahvaltı etkinliği düzenlenmesinin yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

7 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince 16 Ekim 2019 Çarşamba günü meslek grubundaki üyelere yönelik 

Babadağ Zirve Restaurant’ta kahvaltı etkinliği düzenlenmesinin yönetim kuruluna sevk edilmesine 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

8 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 29.08.2019 tarih ve 8782 sayılı Sigorta Acenteleri 

konulu yazısının görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 29.08.2019 tarih ve 8782 sayılı Sigorta Acenteleri konulu 

yazısı ile talep edilen sektör sorunları istişare edilmiş olup, aşağıdaki konuların TOBB’a 

bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 



                                                            
 

2019 Ekim Ayı Meslek Komitesi Kararları                                                                                                                    Sayfa 2 
 

 Sürücü kurslarının ders müfredatlarına kaza tespit tutanağının nasıl tutulacağına ilişkin 

tanımlamaların eklenmesi, 

 Yine sürücü kursu ders müfredatına trafik sigortasının önemine ilişkin açıklamaların 

eklenmesi, 

 Zorunlu sigortalarda tahsilattan kaynaklı iptal edilmesine ilişkin kriterlerin eklenmesi, 

 Zorunlu dask poliçeleri düzenlenirken ada ve pafta otomatik gelmektedir. Aynı poliçelerin 

düzenlemesi sırasında metrekare bilgisinin de otomatik gelmesi için çalışma yapılması, 

12 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, 

L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, 

faaliyetlerine ilişkin bilgileri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca oluşturulan Ulaştırma 

Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak bilgi göndermeleri/iletmeleri 

konusundaki yükümlülüklerinin 31.12.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği hususu 

değerlendirilmiş ve bu konuyla ilgili üyelere bilgilendirme toplantısı yapılması hususunun yönetim 

kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

13 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Meslek komitesinin 03.05.2018 tarih ve 2 nolu teklifi ve Odamız yönetim kurulunun 08.05.2018 

tarih ve 6 sayılı kararı ile Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 40’ncı maddesine istinaden kamu 

kurum ve kuruluşları ve diğer özel hukuk kişileri tarafından taşınmazlara ilişkin olarak 

istenen yaklaşık maliyetlerin belirlenmesine ilişkin daha önce yönetim kurulu kararı ile 

oluşturulan komisyon üyelerinin Fethiye Emlakçılar Derneği’nin de görüşünü almak amacı ile 

dernek üyelerinin de katılımı ile aşağıda sunulan kişilerden müteşekkil oluşturulması karar 

verilmişti. 

Komisyon üyeleri; 

a. Okan Tuncer (emlakçılar Derneği Başkanı) 

b. Önder Yıldız 

c. Doğukan Toydemir 

d. Akif Milaslıoğlu 

e. Mehmet Ali Uyar 

Bu kapsamda söz konusu komisyon üyelerinin durumunun görüşülmesi hususunun görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince yukarıda bahsedilen komisyonda görev alan komisyon üyelerinden Okan 

Tuncer ve Önder Yıldız’ın toplantılara katılım sağlayamamaları nedeniyle söz konusu çalışma 
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komisyonundan çıkartılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince 9 Ekim 2019 Çarşamba günü meslek grubundaki üyelere yönelik 

kahvaltı etkinliği düzenlenmesinin yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 


