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3 NOLU MESLEK KOMITESI 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF/ KARAR: 

Meslek komitesi üyelerince Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından proje ve hizmet bedellerine 

yapılan fahiş fiyat uygulaması değerlendirilmiş olup, üyelerimizin bu artıştan dolayı mağduriyet 

yaşadağı istişare edilmiştir. Söz konusu mağduriyetin giderilebilmesi için Jeoloji Mühendisleri 

Odasına fiyatların gözden geçirilmesi amacıyla girişimde bulunulmasının yönetim kuruluna sevk 

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

Meslek komitesi üyelerinin imzaları ile alınan inşaat ruhsatları ile ilgili yaşanan sorunların 

görüşülmesi, 

TEKLİF/ KARAR: 

İmar uygulamaları ile ilgili Danıştay tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararı hakkındaki son 

durumla ilgili Fethiye Belediyesi tarafından Odamıza bilgi verilmesi hususunda girişimde 

bulunulmasının yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

5 NOLU MESLEK KOMITESI 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF/KARAR: 

27-28 Kasım 2019 tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilecek Uluslararası İnşaat ve Yapı Fuarına 

KOSGEB destekli olarak katılım hususunda çalışma yapılmasının yönetim kuruluna teklif edilmesine 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

6 NOLU MESLEK KOMITESI 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF/KARAR: 

Meslek komitesi üyelerince üyelerimizden gelen şikâyetler çerçevesince Fethiye Vergi Dairesinden 

“Konaklama Hizmetlerinde KDV Oranı” ile ilgili bilgilendirme yazıları gönderildiği görüşülmüştür. 

Söz konusu yazıya istinaden 04.01.2008 tarihinde çıkan kararnameye istinaden konaklama 

faaliyetinde bulunan işletme olarak KDV de %8 hakkından faydalanabilmek için işletme belgesinin 

faaliyete geçtiği tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu 

belgeyi sunmayan işletme sahiplerinin sunmadıkları yıldan bu yana KDV beyannamesini %18 olarak 

yeniden düzenlenmesi ve ortaya çıkan faizle birlikte tahsil edileceği belirtilmiştir. 

 

Sonuç olarak söz konusu uygulama neticesinde ortaya çıkacak sıkıntıların giderilmesi noktasında 

odamızca çalışma yapılmasına ve üyelerimizin bu durumla ilgili odamıza müracaat etmeleri ile ilgili 

bildirimde bulunulmasının yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 
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GÜNDEM:  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 31.05.2019 

tarih ve 55055 sayılı Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konulu yazısı hakkında bilgi verilmesi, 

TEKLİF/KARAR: 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 31.05.2019 

tarih ve 55055 sayılı Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konulu yazısı hakkında Oda Muamelat memuru 

Aslı Pınar Taşkın tarafından meslek komitesi üyelerine bilgi verilmiştir. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 

14.02.2019 tarihinde eğitimlerin düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandığı ve imzalanan protokol 

ile elliden az çalışanı olup, az tehlikeli sınıfta yer alan işverenler ve işveren vekillerinin herhangi bir 

mezuniyet şartı aranmadan 16 saatlik eğitimi tamamlayan katılımcılara “iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinin yürütümüne ilişkin işveren veya işveren vekili sınavına katılım hakkı belgesi” 

düzenlenecek olup, sınavda başarılı olan katılımcılar yönetmelik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerini yürütebileceklerdir. 

 

Söz konusu protokole istinaden düzenlenecek eğitimlere üyelerimizin katılımlarının sağlanabilmesi 

için sezon sonu planlamasıyla ilgili üniversite nezdinde girişimde bulunulması için konunun yönetim 

kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

7 NOLU MESLEK KOMITESI 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF/KARAR: 

Meslek komitesi üyelerince çeşitli kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılan denetimlerde üyelerin 

mağduriyet yaşamamaları amacıyla Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin 

Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden “2019 Yılı 

Restaurant / Bar ve 2019 Yılı Cafe / Büfe Azami Fiyat Tarifesinin” belirlenmesi ve onaylanmak 

üzere yönetim kurulu gündemine sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

9 NOLU MESLEK KOMITESI 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF/KARAR: 

Meslek komitesi üyelerince ilçemizde düzenlenecek fuar, festival ve etkinliklerin yer alacağı bir 

takvim oluşturulması ve tüm platformlardan takvimin farklı dillerde yayınlanmasını hususunda 

çalışma yapılması için konunun turizm konseyinde görüşülmesi için yönetim kuruluna sevk 

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

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 
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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 

9482 Spr Turizm Taşımacılık 

Otomotiv Limited Şirketi 

27/04/2018 Merkez Nakli 09 NOLU 

 

TEKLİF/KARAR: 

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

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

birliği ile karar verilmiştir. 

10 NOLU MESLEK KOMITESI 

GÜNDEM: 

Zincir mağazaların çalışma saatleri ile ilgili yaşanan sorunların görüşülmesi, 

TEKLİF/KARAR 

Meslek komitesi üyelerince başta bölgemizde olmak üzere giderek yaygınlaşan ve neredeyse her gün 

yeni bir şubesini açan zincir mağazaların durumu istişare edilmiştir. İşyeri açılması noktasında 

mevcut yönetmelikler ve kanunlar çerçevesince engel olunamayan zincir mağazaların çalışma 

saatlerine riayet edilmediği özellikle Ölüdeniz bölgesinde bulunan zincir mağaza şubelerinin gece 

03.00’e kadar açık olduğu ve bu durumun karşısında odamız üyelerinin mağduriyet yaşadığı ifade 

edilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak çalışma saatleri ile ilgili Fethiye Belediye Başkanlığı ve Valilik nezdinde 

girişimde bulunulması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

11 NOLU MESLEK KOMITESI 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

TEKLİF/KARAR: 

Meslek grubuna davet edilen üyelerle yapılan değerlendirmeler neticesinde ilçemizde Salı günleri 

kurulan Salı Pazarında konfeksiyon ürün satışı yapmak üzere civardaki illerden çok pazarcının 

geldiği, esnafın bu satışlardan büyük zarara uğruyor olması sebebiyle Salı Pazarının kaldırılmasına 

zemin hazırlamak üzere öncelikle daraltılmasına ve bu hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine 

oy birliği ile karar verilmiştir. 


