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6 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

 

TEKLİF/KARAR 

Meslek komitesi üyeleri tarafından ilçemizde mevcut bulunan oda sayısının bilinmesi (kayıtlı otel, 

ticari villa işletmeleri, apart vb) ve bunu yapılacak çalışmalarda istatiksel bilgi için kullanmak üzere, 

Vergi Dairesi Müdürlüğü, Belediye, Turizm Danışma Bürosu, İlçe emniyet Müdürlüğü, İlçe 

Jandarma Komutanlığı nezdinde yazılı girişimde bulunulması hususunun yönetim kuruluna teklif 

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM DIŞI: 

Odamız Stratejik Planı 2019 yılı eylem adımlarında yer alan Mesleki Eğitim kurumları ile protokol 

yapılması maddesine istinaden; Fethiye Halk Eğitim Merkezi ile yapılan görüşme hakkında bilgi 

verilmesi ve açılabilecek kursların görüşülmesi, 

TEKLİF / KARAR: 

Odamız Stratejik Planı 2019 yılı eylem adımlarında yer alan Mesleki Eğitim kurumları ile protokol 

yapılması maddesine istinaden; Fethiye Halk Eğitim Merkezi ile yapılan görüşme ile ilgili Odamız 

Kalite ve Eğitim Memuru Aysun Şanlısoy tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

 

Yapılan bilgilendirme sonrasında aşağıda belirtilen alanlarda kurs açılması için girişimde 

bulunulması hususunun yönetim kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 Aşçı çırağı, 

 Servis komisi, 

 Bar komisi, 

 Bulaşıkhane görevlisi 

 Kat hizmetleri 

7 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM  : 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF / KARAR: 

Odamız Stratejik Planı 2019 yılı eylem adımlarında yer alan Mesleki Eğitim kurumları ile protokol 

yapılması maddesine istinaden; Fethiye Halk Eğitim Merkezi ile yapılan görüşme ile ilgili Odamız 

Kalite ve Eğitim Memuru Aysun Şanlısoy tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

 

Yapılan bilgilendirme sonrasında aşağıda belirtilen alanlarda kurs açılması için girişimde 

bulunulması hususunun yönetim kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 Aşçı çırağı, 

 Servis komisi 
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9 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF/KARAR: 

Meslek komitesi üyelerince sektörel konularla ilgili aşağıdaki konular istişare edilmiş ve tekliflerin 

yönetim kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 2020 yılında düzenlenecek hava olimpiyatları ile ilgili çalışmaların başlanmasının faydalı 

olacaktır. 

 Daha önceki yıllarda odamızca hazırlanan seyahat acenteleri bilgilendirme broşürünün 

komite üyelerince güncellenmesine, 

 Meslek grubunda bulunan üyelerin katılımları ile 13 Eylül 2019 Cuma günü Babadağ’da 

kahvaltı düzenlenmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

 


