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MESLEK KOMİTELERİ 2020 HAZİRAN AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 
 

 

 

1 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Odamız fırıncı üyelerinin Odamıza ilettikleri dilekçe ile talep ettikleri ekmek ve simit azami fiyatlarının 

Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal Ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi 

Hakkında Yönetmelik uyarınca görüşülmesi,  

 
KARAR / TEKLİF 

Odamız fırıncı üyelerinin Odamıza ilettikleri dilekçe ile talep ettikleri ekmek ve simit azami fiyatlarının 

Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal Ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi 

Hakkında Yönetmelik uyarınca görüşülmesi hususunun Yönetim Kurulu gündemine alınmasını hususunu arz 

ederim. 

YÖNETİM KURULU KARARI: 

Odamıza kayıtlı  fırıncı üyelerin Odamıza ilettikleri dilekçe ile talep ettikleri ekmek ve simit azami fiyatları, 

yönetim kurulu üyelerince, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal Ve Hizmetlerin Azami Fiyat 

Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmiş; 

 Ekmek azami fiyatı ile ilgili İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 13.02.2020 tarih ve E00052282131 

sayılı yazısı ile 1 kg ekmek için 6,25 TL.nin üzerinde tarife belirlenmesinin uygun olmadığı Odamıza 

bildirildiğinden, ekmek azami fiyatının arttırılması talepleri Bakanlıkça her seferinde 

reddedildiğinden,  ekmek azami fiyatının arttırılması talebinin reddedilmesine, 

 Simit azami fiyatı hususunda ise, 125 gr. Simidin azami fiyatının  2,00 TL olması ile ilgili 

07.04.2020 tarih ve 111 sayılı yönetim kurulu teklifi 16.04.2020 tarih ve 27 sayılı meclis kararı ile 

reddedildiğinden Simit azami fiyatının arttırılması talebinin reddedilmesine  

oy birliği ile karar verilmiştir.   
 

8 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Dilek ve temenniler, 

 
KARAR / TEKLİF 

Trafik sigortası poliçelerinin iptal edilmesi sırasında acente komisyonlarının iade edilmemesi hususunda 

SAİK nezlinde yazı yazılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

YÖNETİM KURULU KARARI: 

Trafik sigortası poliçelerinin iptal edilmesi sırasında acente komisyonlarının iade edilmemesi hususunda 

SAİK nezlinde yazı yazılması hususundaki 8 Nolu Meslek Komitesinin teklifi istişare edilmiş, iptallerde 

belirli bir meblağın acenteye iade ediliyor olması nedeni ile şimdilik herhangi bir girişimde 

bulunulmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.  
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10 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberi bilgi verilmesi, 

 

KARAR / TEKLİF: 

Turizm bölgelerindeki market işletmelerinin çalışma saatlerinin esnek olması konusunda girişimde 

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

 

YÖNETİM KURULU KARARI: 

Turizm bölgelerindeki market işletmelerinin çalışma saatlerinin esnek olması konusunda girişimde 

bulunulması hususu yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş, İl Hıfsıhhaha Müdürlüğü tarafından 

marketlerin kapanış saatinin 23.00’e uzatılması sebebiyle herhangi bir girişimde bulunulmamasına oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

 

11 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının yürüttüğü karaparanın aklanması ve 

terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 

Hakkında Kanun ile ilgili bilgi verilmesi, 

 

 

KARAR / TEKLİF: 

Karaparanın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında farkındalığı arttırmak için afiş 

yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

YÖNETİM KURULU KARARI: 

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının yürüttüğü karaparanın aklanması ve 

terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 

Hakkında Kanun farkındalığının artırılması için internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan 

üyelere duyuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 


