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1 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

1. Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

Meslek grubunda bulunan üyelerle 20 Haziran 2019 Perşembe günü kahvaltı yapılması 

hususundaki teklifin yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

2 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

2. Meslek grubu üyelerine yönelik yapılacak kahvaltı etkinliğinin görüşülmesi, 

Meslek grubunda bulunan üyelerle 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü kahvaltı yapılması 

hususundaki teklifin yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

6 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

1. Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

Meslek komitesi üyelerince özellikle kaldırımlarda motorlu ve elektrikli bisiklet kullanımından 

dolayı vatandaşların sıkıntı yaşadığı hususu değerlendirilmiş olup konuyla ilgili Kaymakamlık,  

Fethiye Belediyesi ve Zabıta Müdürlüğü nezdinde yazılı girişimde bulunulması hususunun 

yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

2. Beyaz Yunus Turistik Tesis İşletmesi Mehmet Günel’in 28/05/2019 tarih ve 1904 sayılı dilekçesi 

ile Odamızdan talep ettiği 2019 yılı konaklama azami fiyat tarifesi belirlenmesi hususunun 

görüşülmesi, 

Beyaz Yunus Turistik Tesis İşletmesi Mehmet Günel’in 28/05/2019 tarih ve 1904 sayılı dilekçesi 

ile Odamızdan talep ettiği 2019 yılı konaklama azami fiyat tarifesi hususundaki dilekçesi meslek 

komitesi üyelerince değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Tacir ve Sanayiciler 

Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine istinaden “2019 Yılı Otel & Pansiyon Azami Fiyat Tarifesi’ne istinaden 

1 kişinin 1 gecelik konaklama ücretinin azami fiyatının 2.500 TL olarak belirlenmesine ve 

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

8 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

1. Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

Meslek komitesi üyelerince grupta yer alan üyelerle sektörel konularda değerlendirmeler yapmak 

üzere 21 Haziran 2019 Cuma günü kahvaltı etkinliği düzenlenmesi hususunun yönetim kuruluna 

teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 14.05.2019 tarih ve 5020 sayılı Sigortacılık hakkındaki 

yazısının görüşülmesi, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen yazı ile sigorta acenteleri arasındaki 

haksız rekabet ve haksız uygulamaların önlenebilmesi, ilgili mevzuata aykırı olarak sigorta 

acenteliği faaliyetinde bulunan kişilerin söz konusu faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde 
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engellenebilmesini teminen Odamız ilgili birimi tarafından tetkiklerin yapılması hususu 

görüşülmüş ve denetimlerin yapılarak mevzuata uygun harekete etmeyen kişilerle ilgili gerekli iş 

ve işlemlerin yapılmasına konuyla ilgili yönetim kuruluna bilgi verilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

11 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

1. Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

Meslek komitesi üyelerince ilçemizde eksikliği duyulan düğün salonu ve artan öğrenci nüfusu 

nedeniyle öğrenci yurtlarının eksikliği değerlendirilmiş ve Odamız öncülüğünde bahsedilen iki 

projeden birinin hayata geçirilmesi için çalışma yapılması hususunda teklifin yönetim kuruluna 

teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

12 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

1. Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

Meslek komitesi üyelerince ilçemizde kargolar ve dağıtım yapan araçlar için ayrılmış noktaların 

nereler olduğu hususunda Muğla Büyükşehir Belediyesinden ve Fethiye Belediyesinden bilgi 

alınması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

13 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

1. Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

Odamıza şifaen iletilen şezlong ve şemsiye azami fiyat tarifelerinin belirlenmesi hususundaki 

talepler değerlendirilmiş ve Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami 

Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Odamız üyelerinin 

talebine istinaden Şemsiye Azami Fiyatının 30 TL ve Şezlong Azami Fiyatının 30 TL olarak 

belirlenmesine ve yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 


