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5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komitesi üyeleri tarafından 18-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar Merkezinde 

düzenlenecek olan Turkey Build İstanbul Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknoloji fuarına 

katılımlar ilgili aşağıda sunulan hususların yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

a. Fuara katılacak başta komite üyeleri başta olmak üzere katılımcıların uçak biletlerinin 

alınması ( konaklamalar kendilerinden olmak üzere 2 gece kalacaklardır) 

b. 19 Haziran 2019 tarihindeki ilk uçuştan ve 21 Haziran 2019 tarihindeki son uçuştan uçak 

biletlerinin alınması, 

c. İlk gün için havalimanı- otel transferi, dönüşte ise fuar alanı ve havalimanı transferlerinin 

Odamızca karşılanması, 

d. Fuar alanı civarında bulunan otellerden oda olarak fiyat alınması  

  

6 NOLU KONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU          

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince  

a. Odamız sosyal medya hesaplarından yeni trend fethiye sloganıyla hazırlanan videoların 

yayınlanmasının sağlanması, 

b. Ayrıca komitenin teklifi ve yönetim kurulu kararıyla odamız adına fotoğraf çekimi yapan 

Ömer Önel tarafından çekilen fotoğrafların komiteyle paylaşılması ve konuyla ilgili son 

durum hakkında bilgi verilmesi 

c. Yeni çekilen fotoğraflardan da videoların hazırlanıp sosyal medyadan paylaşılması 

hususlarının  

      yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

8 NOLU SİGORTA VE FİNANS HİZMETLERİ GRUBU 

GÜNDEM: 

Sigortacılık haftası nedeniyle yapılacak etkinliklerin görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince vc her yıl Mayıs ayının son haftası kutlanan Sigorta Haftası ile ilgili 

olarak aşağıda faaliyetlerin düzenlenmesi hususunun yönetim kuruluna sunulmasına oy birliği ile 

karar verilmiştir. 
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 Sigorta Haftasının önemine binaen Fethiye Belediye Başkanlığı, Fethiye Kaymakamlığı 

başta olmak üzere komite üyelerince ziyaretlerin yapılması, 

 Sigortacılık faaliyeti yürüten üyelerinin katılımlarının sağlanacağı iftar yemeği 

organizasyonun düzenlenmesi, 

 Odamız bahçesinde bulunan panoda sigorta haftası ile ilgili görselin hazırlanması, 

  

9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince sektörel konuların değerlendirilmesi yapılmış olup, sektörlerine 

yönelik aşağıda sunulan çalışmaların yapılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

Bu çalışmalar; 

 İlçemiz için özellikle yurtdışından gelecek müşterilere yönelik bir yıl içinde yapılan 

turizm etkinliklerinin takvimleştirilmesi,( mantar festivali, hava oyunları, Fethiye festivali 

vb) 

 Çeşitli kurumlar tarafından da hazırlanan festival broşürlerinin birkaç farklı dilde 

hazırlanması için kurumlar nezdinde yazılı girişimde bulunulması,  

 Fethiye’nin tanıtımına yönelik Odamız öncülüğünde Fethiye için bir web sayfası 

hazırlanması, hem web sayfası hemde diğer faaliyetlerin karşılanabilmesi amacıyla 

Odamızca proje yazılması ve diğer paydaşlarla söz konusu projenin Odamızca 

yürütülmesi, 

11 NOLU KUYUM, TEKSTİL VE AYAKKABI TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ 

GRUBU 

GÜNDEM: 

Meslek komitesi üyelerince fiyat etiketlerinde yaşanan sorunların görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Komite üyelerince birçok işyerinde ürünler üzerinde fiyat satış etiketi olmadığı, fiyat etki 

olmaksızın yapılan satışlarda çeşitli sıkıntıların yaşandığı istişare edilmiş olup, başta Odamız 

üyesi işyerlerinde ürünlere fiyat etiketi bulundurulması için bir kampanya çalışması veya yasal 

uygulamanın araştırılması hususunun yönetim kurulune teklif edilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 


