MESLEK KOMİTELERİ 2020 ŞUBAT AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ
6 NOLU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR / TEKLİF
Meslek komitesi üyelerince Salı pazarında kıyafet satışının yapıldığı alanın Salı günleri haricinde
otopark olarak kullanıldığı istişare edilmiştir. Ancak söz konusu alandaki park alanı işaretlemelerin
düzensiz olduğu, işaretlemelerin daha belirgin şekilde yapılmasının sağlanması için belediye
nezdinde girişimde bulunulması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
YÖNETİM KURULU KARARI:
Meslek komitesinin teklifi görüşülmüş ve Salı pazarında kıyafet satışının yapıldığı alanın Salı günleri
haricinde otopark olarak kullanılan alandaki park alanı işaretlemelerin düzensiz olduğu,
işaretlemelerin daha belirgin şekilde yapılmasının sağlanması için Fethiye Belediye Başkanlığı
nezdinde yazılı girişimde bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 30.01.2020 tarih ve 2938
sayılı yazısı hakkında bilgi verilmesi,
KARAR /TEKLİF:
Meslek komitesi üyelerince Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın
yazısı ve ilçemize Çarşı caddesine ait planı incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde,
a. Yük indirme-bindirme noktalarına aşağıdaki mevkilerin eklenmesine,
i. Gaffar Okan Caddesine (Turizm Otelcilik Okulu karşısı) 2 araçlık
ii. Atatürk Caddesi (Yapı Kredi Bankası önüne) 2 araçlık,
iii. Fevzi Çakmak Caddesi (Ece Marina Önü) 2 araçlık,
iv. Çarşı Caddesi (Paşa Kebap önü) 2 araçlık,
b. Yük indirme-bindirme noktalarının daha belirgin boya ve işaretçilerle revize edilmesine
ve bu noktalara normal araçların parkının engellenmesi,
c. Turizm tedarikçileri için ayrıca yük indirme-bindirme noktalarının oluşturulması,
Hususunda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı nezdinde girişimde
bulunulması için konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
YÖNETİM KURULU KARARI:
Meslek komitesi üyelerinin teklifi incelenmiş ve söz konusu hususlarla ilgili Muğla Büyükşehir
Belediyesi nezdinde yazılı girişimde bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
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8 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 ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı
odamız üyesinin oda sicil kaydının silinmesi hususunun görüşülmesi,
Oda Sic.
No
10514

Ünvanı

Tic.Sic.Terk
Tarihi

Madmedya Bilişim Reklam Ve
Organizasyon Hizmetleri Sanayi Ticaret 22/01/2020
Limited Şirketi

Terk
Sebebi

Meslek
Grubu

Merkez
Nakli

08 NOLU

KARAR / 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.
YÖNETİM KURULU KARARI:
Yukarıda unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı odamız üyesinin
oda sicil kaydının silinmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
9 NOLU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Meslek komitesi üyelerince yaklaşan sezon öncesinde vatandaşların seyahat acenteleri aracılığı
yapılması gereken işlemler hususunda hatırlatma yapılması hususunun görüşülmesi,
KARAR / TEKLİF:
Meslek komitesi üyelerince ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerin tur satın alma işlemleri, araç
kiralama vb gibi seyahat acenteleri aracılığı ile yapılması gereken işlemlerin yetkin ve belgeleri
acenteler aracılığı yapılması konusunda TÜRSAB ve Fethiye Belediyesi işbirliğinde aşağıdaki
çalışmaların yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 Bilgilendirme broşürlerinin hazırlanması,
 Başta havalimanı olmak üzere Belediye tarafından gösterilecek yerlere konuyla ilgili
billboardların hazırlanması,
 Şehiriçi taşımacılığı yapan minibüsler aracılığı ile hazırlanacak maksimum 5-10 saniyelik
videonun hazırlanması
YÖNETİM KURULU KARARI:
Meslek komitesinin ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerin tur satın alma işlemleri, araç
kiralama vb gibi seyahat acenteleri aracılığı ile yapılması gereken işlemlerin yetkin ve belgeleri
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acenteler aracılığı yapılması konusunda TÜRSAB ve Fethiye Belediyesi işbirliğinde aşağıdaki
çalışmaların yapılması teklifi incelenmiş olup aşağıdaki çalışmaların yapılmasına oy birliği ile karar
verilmiştir.
 Bilgilendirme broşürlerinin hazırlanması ve bastırılması,
 Şehiriçi taşımacılığı yapan minibüsler aracılığı ile vatandaşı bilgilendirmek üzere
maksimum 5-10 saniyelik videonun Odamız Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimince
hazırlanması,
11 NOLU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR / TEKLİF:
Meslek komitesi üyelerince yapılan üye ziyaretlerinde alınan öneriler görüşülmüştür. Yapılan
görüşmeler sonucunda üyelerden en çok alınan önerilerle ilgili yapılması gereken faaliyetler aşağıda
belirlenmiş olup, konuyla ilgili çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.
 Şehiriçi otopark konusu,
 Özellikle Paspatur ve civarındaki sokakların aydınlatılmasında yaşanan sorunlar,
 İlçemizde bulunan büyük kavşaklara yönlendirme levhaları konulması (ölüdeniz,
Saklıkent, Kayaköy vb)
 Paspatur içerisinde turizmle ilgili danışma ofisi kurulması,
 Genel itibariyle sokakların temizliğinin yaptırılması,
 Çalış-Ölüdeniz dolmuşlarının şehiriçinde dolaşımına imkân verilmesi,
 Odamız yayını olan Makri Dergisine reklam vermek isteyenler için bilgilendirme
yapılması,
 Dergideki reklam sayısının arttırılarak reklam ücretinin düşürülmesi,
YÖNETİM KURULU KARARI:
Meslek komitesince gerçekleştirilen üye ziyaretlerinde alınan öneriler incelenmiş ve aşağıda sunulan
konularla ilgili hem Fethiye Belediye Başkanlığı hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığı nezdinde
çalışma yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
 Şehiriçi otopark konusu,
 Özellikle Paspatur ve civarındaki sokakların aydınlatılmasında yaşanan sorunlar,
 İlçemizde bulunan büyük kavşaklara yönlendirme levhaları konulması (ölüdeniz,
Saklıkent, Kayaköy vb)
 Paspatur içerisinde turizmle ilgili danışma ofisi kurulması,
 Genel itibariyle sokakların temizliğinin yaptırılması,
 Çalış-Ölüdeniz dolmuşlarının şehiriçinde dolaşımına imkân verilmesi,
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