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MESLEK KOMİTELERİ 2020 TEMMUZ AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 
 

 

1 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi 

 
KARAR / TEKLİF 

Simit azami fiyatının 100 gr. Simit 2 TL olacak şekilde belirlenmesi hususu komite üyelerince 

değerlendirilmiş olup, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal Ve Hizmetlerin Azami Fiyat 

Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

YÖNETİM KURULU KARARI: 

Simit azami fiyatının belirlenmesi ve 1 Nolu Meslek Komitesinin görüşü yönetim kurulu üyelerince istişare 

edilmiş olup, konunun görüşülmek üzere, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal Ve Hizmetlerin 

Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik  hükümlerine istinaden, Oda Meclisi 

gündemine alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

7 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Odamız üyesi Gültekin Özdemir Uygar Grup tarafından Odamıza iletilen azami fiyat taleplerinin, 

16/04/2020 tarih ve 27 sayılı Meclis toplantısında belirlenen ‘Cafe-Büfe Azami Fiyat Tarifesi’ ile 

‘Restoran-Bar Azami Fiyat Tarifesi’ne ilave edilmesi hususunun Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen 

Mal Ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca 

değerlendirilmesi, 

KARAR / TEKLİF 

Odamız üyesi Gültekin Özdemir Uygar Grup tarafından iletilen talep doğrultusunda, Tacir ve Sanayiciler 

Tarafından Üretilen Mal Ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 

uyarınca aşağıda belirtilen ürünlerin azami fiyat tarifeleri görüşülmüş olup; 16/04/2020 tarih ve 27 sayılı 

Meclis toplantısında belirlenen ‘Cafe-Büfe Azami Fiyat Tarifesi’ ile ‘Restoran-Bar Azami Fiyat 

Tarifesi’ne ilave edilmek ve onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 Tatlı su balığı (1 porsiyon)  30 TL 

 Bıldırcın (1 porsiyon)   35 TL 

YÖNETİM KURULU KARARI: 

Odamız üyesi Gültekin Özdemir Uygar Grup tarafından iletilen talep doğrultusunda, Tacir ve Sanayiciler 

Tarafından Üretilen Mal Ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 

uyarınca aşağıda belirtilen ürünlerin azami fiyat tarifeleri görüşülmüş olup; 16/04/2020 tarih ve 27 sayılı 

Meclis toplantısında belirlenen ‘Cafe-Büfe Azami Fiyat Tarifesi’ ile ‘Restoran-Bar Azami Fiyat 



                                                            
 

2020 Temmuz Ayı Meslek Komitesi Kararları                                                                                                                    Sayfa 2 
 

Tarifesi’ne aşağıda belirtilen yemek kalemlerinin ilave edilmek ve onaylanmak üzere Oda Meclisine sevk 

edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 Tatlı su balığı (1 porsiyon)  30 TL 

 Bıldırcın (1 porsiyon)   35 TL 

 Patates Kızartması   30 TL 

 

7 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi 

 
KARAR / TEKLİF 

Covid-19 salgın tedbileri kapsamında; işletme ruhsatında cafe&bar veya rest&bar ifadesi yer alan işletmeler 

Yönetmelik gereği saat 24.00’e kadar açık olmasına rağmen, ruhsatta sadece “bar” ifadesi yer alan Odamız 

üyeleri işletmelerini açamıyorlar. Bu kapsamda, aynı sektörde yer alan ancak ruhsatında sadece “bar” ifadesi 

bulunan işletmelerin de çalışma saatlerinde düzenleme yapılması hususunda kaymakamlık nezlinde 

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

 

YÖNETİM KURULU KARARI: 

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında; işletme ruhsatında cafe&bar veya rest&bar ifadesi yer alan işletmeler 

Yönetmelik gereği saat 24.00’e kadar açık olmasına rağmen, ruhsatta sadece “bar” ifadesi yer alan Odamız 

üyeleri işletmelerini açamaması, aynı sektörde yer alan ancak ruhsatında sadece “bar” ifadesi bulunan 

işletmelerin de çalışma saatlerinde düzenleme yapılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde 

girişimde bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

12 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

23/06/2020 tarih ve 31164 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında bilgi verilmesi 
 

KARAR / TEKLİF: 

Fethiye ve Seydikemer’de kargo taşımacılığı yapan Odamız üyelerinin Komite üyelerine iletmiş oldukları 

talepler doğrultusunda, belediyeler nezlinde yazı yazılarak kargo taşımacılığı yapan firmaların yük indirme 

bindirme yerlerinin nereler olduğunun öğrenilmesi hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

YÖNETİM KURULU KARARI: 

Fethiye ve Seydikemer’de kargo taşımacılığı yapan Odamız üyelerinin Komite üyelerine iletmiş oldukları 

talepler doğrultusunda, kargo taşımacılığı yapan firmaların yük indirme bindirme yerlerinin nereler 

olduğunun öğrenilmesi için ilgili kurum nezdinde yazı yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 
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12 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi 

 

KARAR / TEKLİF: 

Şehir içinde mal indirme saatleri konusunda zabıtalarca işletmelerin uyarıldığı konusu görüşülmüş olup, 

belediyeler nezlinde yazı yazılarak saatler konusunda bilgi edinilmesi ve ilgili üyelere sms ile bilgi verilmesi 

hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

YÖNETİM KURULU KARARI: 

Şehir içinde mal indirme saatleri konusunda Fethiye Belediye Zabıta birimleri tarafından uyarılan odamız 

üyeleri için mal indirme saatlerinin öğrenilmesi amacıyla Fethiye Belediye Başkanlıkları’na yazı 

yazılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 


