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1 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

1.GÜNDEM: 

Odamız yayını olan ve üç ayda bir yayınlanan Makri Dergisinde komite tarafından işlenecek 

konunun ve içeriğinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Odamız yayını olan ve üç ayda bir yayınlanan Makri Dergisinin çıkacak olan yeni sayısında tekne 

imalatı konusunun röportaj şeklinde işlenmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

2.GÜNDEM 

Odamız üyesi fırıncıların taleplerine istinaden un, maya, akaryakıt, elektrik, su odun, personel 

giderlerin aşırı atış gösterdiği belirtilerek 200gr ekmek fiyatının 1,50TL ya da 250gr ekmek fiyatının 

2,00TL olarak belirlenmesi talep edilmiştir.   

“Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin 

Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” 4. Maddede ‘.. Ancak, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde tanımlanan ekmeğe 

ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu; onbeş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen 

oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alır. Heyetin 

değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca 

oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından 

sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulur.” hükmü amirdir. 

Bu kapsamda Odamız üyesinin Ekmek Azami Fiyat Tarifesinin belirlenmesi hususundaki talebinin 

görüşülmesi 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince yapılan değerlendirmeler ve üyelerden gelen talepler incelenmiş ve 250gr 

ekmeğin 1.50 TL olması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

2 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

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 unvanı, 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 

10507 Tiviti Yumurta Ve 

Tavuk Üretim Ltd. Şti. 

24.12.2018 Merkez Nakli 2 Nolu 

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

oda sicil kaydının silinmesi hususunun onaylanmak üzere yönetim kuruluna teklif edilmesine oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

3 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

1.GÜNDEM: 

Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Mart ayında yapılması planlanan Meslek 

Komiteleri Müşterek toplantısından sunulacak konuların görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Mart ayında yapılması planlanan Meslek 

Komiteleri Müşterek toplantısında genel başlık olarak imar planı konusunun işlenmesine ancak söz 

konusu madde içerisinde “otopark yönetmeliği, kat adedi ve alternatif yol vb” hususlara da yer 

verilmesi hususunun yönetim kuruluna sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

2.GÜNDEM: 

Odamız hizmet binasının tadilatı ile ilgili hususun görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince odamız hizmet binası tadilatı ile yürütülecek çalışmalar sırasında meslek 

komitesi üyelerinin de görüşlerinin alınması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

 

4 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Mart ayında yapılması planlanan Meslek 

Komiteleri Müşterek toplantısından sunulacak konuların görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Mart ayında yapılması planlanan Meslek 

komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda konu belirlenmiş ve konunun onaylanması 

için yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

a. Elektrik ve doğalgaz için konut ve meskenlerde uygulanan  %10’luk indirimin ticari 

ve sanayi alanlarında da uygulanması, 

b. Kredi kart taksit sayısının arttırılması, 

c. Kale, antik tiyatro ve kaya mezarlarının restorasyonu  

5 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Meslek komitesinin kasım ayı olağan toplantısında 2019 yılında yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek 

fuarlara katılım hususunun görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kapsamda sektörle ilgili 

fuarlara katılım hususunun değerlendirilmesi, 

TEKLİF: 

Meslek komitesi üyelerince 18-22 Haziran 2019 tarihleri arasında TÜYAP FUAR Merkezinde 

Düzenlenecek 42. YAPI VE İNŞAAT FUARI ile  08-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Bauma Münih 

– 32.Uluslararası İnşaat Makineleri, İnşaat Malzemesi Makineleri, İnşaat Araçları ve Madencilik 

Makineleri İhtisas Fuarı’na katılım hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

5 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLİFİ 

GÜNDEM: 
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Marmaris Fuarcılık Organizasyon Halkla İlişkiler Ltd. Şti. yetkilisi Hakan Özel tarafından 2019 

yılında yapılacak fuarlarla ilgili komite üyelerine bilgi verilmesi, 

TEKLİF: 

Marmaris Fuarcılık Organizasyon Halkla İlişkiler Ltd. Şti. yetkilisi Hakan Özel tarafından 2019 

yılında yapılacak fuarlarla ilgili komite üyelerine bilgi vermiştir. 

Yapılan bilgilendirme sonrasında Marfo Fuarcılık Organizasyon Halkla İlişkiler Ltd. Şti ile Odamız 

arasında %20’lik indirim yapılması hususu görüşülmüş ve komite üyelerince yapılan pazarlık 

sonucunda Odamız üyeleri için  %25’lik bir indirim uygulaması konusunda firma temsilcisi Engin 

Alacapunar ile mutabakata varılmıştır.  

Ayrıca Fetex Fuarında stant alan firmalara farklı tarihlerde düzenlenecek olan Bodrum ve Marmaris 

fuarlarında da %50 indirimle stant açma hususunda söz konusu firma yetkili tarafından şifai bilgi 

verilebileceği ifade edilmiştir. 

Sonuç olarak Marmaris Fuarcılık Organizasyon Halkla İlişkiler Ltd. Şti. ile Odamız arasında protokol 

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

11 NOLU MESLEK KOMİTESİ TEKLİFİ 

GÜNDEM: 

Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Mart ayında yapılması planlanan Meslek 

Komiteleri Müşterek toplantısından sunulacak konuların görüşülmesi, 

TEKLİF: 

Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Mart ayında yapılması planlanan Meslek 

komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda konu belirlenmiş ve konunun onaylanması 

için yönetim kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 Geleneksel Türk-Yörük kültürünün tanıtıldığı kültür merkezi 

 Otopark  

 
 


