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1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

Odamız yönetim kurulunun 26.03.2019 tarih ve 54 sayılı toplantısında pide imalatı yapan fırıncı 

üyelerin Odamıza ilettikleri dilekçe ile personel giderleri, kira giderleri, un, yumurta, susam, 

akaryakıt, elektrik, su odun, giderlerin aşırı atış gösterdiği belirtilerek 300gr pide fiyatının 3.00TL 

olarak belirlenmesi hususundaki talepleri görüşülmüş ve çalışma yapmak üzere konunun meslek 

komitesine sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Bu kapsamda söz konusu taleplere istinaden pide fiyatıyla ilgili hususun görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince pide imalatı yapan fırıncı üyelerin Odamıza ilettikleri dilekçe ile personel 

giderleri, kira giderleri, un, yumurta, susam, akaryakıt, elektrik, su odun, giderlerin aşırı atış 

gösterdiği belirtilerek 300gr pide fiyatının 3.00TL olarak belirlenmesi hususundaki talepleri 

görüşülmüştür. Yapılan görüşme ve maliyetler göz önüne alındıktan sonra 300 gr pidenin 3 TL 

olmasına karar verilmiş ve konunun görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBU 

 

1. GÜNDEM: 

Odamız tarafından üyelerimize yapılan Üye Memnuniyet Anketinin komitelerle ilgili bölümü 

hakkında komite üyelerine bilgi verilmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerine 2018 Ekim ayında gerçekleştirilen Üye Beklenti Anketi sonuçları 

hakkında bilgi verilmiştir. Ankette FTSO’daki Meslek Komitenizi Temsilcinizi Tanıyor musunuz? 

Sorusuna verilen cevapların düşüklüğü nedeniyle komite olarak grup üyelerine yönelik 27 Nisan 

2019 Cumartesi günü kahvaltı organizasyonu gerçekleştirilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif 

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

2. GÜNDEM: 

Oda hizmet binasının tadilat işleminin görüşülmesi, 

 

TEKLİF: 

Komite üyelerince odamız hizmet binasının tadilatı ile ilgili teknik şartnamenin hazırlanması ve 

hazırlanan şartnameye istinaden konuyla ilgili ihaleye çıkılması hususunun yönetim kuruluna sevk 

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

4 NOLU ELEKTRİK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GRUBU 
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GÜNDEM: 

Odamız tarafından üyelerimize yapılan Üye Memnuniyet Anketinin komitelerle ilgili bölümü 

hakkında komite üyelerine bilgi verilmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerine 2018 Ekim ayında gerçekleştirilen Üye Beklenti Anketi sonuçları 

hakkında bilgi verilmiştir. Ankette FTSO’daki Meslek Komitenizi Temsilcinizi Tanıyor musunuz? 

Sorusuna verilen cevapların düşüklüğü nedeniyle komite olarak; 

 Mayıs ayı olağan komite toplantısında grup üyelerinden davet edilecek 30 kişi için 

kahvaltı organizasyonu gerçekleştirilmesine, 

 Grup üyelerine yönelik komite toplantılarında görüşülen konular ve alınan kararlarla ilgili 

bilgi verilmesi için komite adına e-posta adresi alınması, 

 

7 NOLU YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GRUBU       

 

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 

5594 Göcek İnşaat Turizm Sanayi Ve 

Ticaret Ltd.Şti. 

04/03/2019 Merkez Nakli 07 Nolu 

 

TEKLİF: 

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

oda sicil kaydının silinmesi hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

10 NOLU TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ GRUBU 

 

 

GÜNDEM: 

Odamız tarafından üyelerimize yapılan Üye Memnuniyet Anketinin komitelerle ilgili bölümü 

hakkında komite üyelerine bilgi verilmesi, 

TEKLİF: 
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Meslek komitesi üyelerine 2018 Ekim ayında gerçekleştirilen Üye Beklenti Anketi sonuçları 

hakkında bilgi verilmiştir. Ankette FTSO’daki Meslek Komitenizi Temsilcinizi Tanıyor musunuz? 

Sorusuna verilen cevapların düşüklüğü nedeniyle komite olarak; 

 Grup üyelerine yönelik 25 Nisan 2019 Perşembe günü kahvaltı organizasyonu 

gerçekleştirilmesine, 

 

11 NOLU KUYUM, TEKSTİL VE AYAKKABI TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ 

GRUBU 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

 

TEKLİF: 

Yaklaşan sezon öncesinde ilçemizde kullanılmak üzere Odamız üyesi olan alışveriş ve yeme-içme 

yerlerini göstermek amaçlı bir harita çalışması yaptırılması hususunun yönetim kuruluna teklif 

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 


