MART AYI MESLEK KOMİTESİ KARARLARI/TEKLİFLERİ
1 Nolu Madencilik Ve İmalat Sanayi Grubu Meslek Komitesi
GÜNDEM:
Şubat ayı meslek komitesi toplantısında deniz canlılarının ilkokul öğrencilerine tanıtılması
konusunda İlçe Tarım Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Odamızca bir broşür çalışması yapılması
hususunun görüşülmüştü. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili hazırlanan broşürlerinin
incelenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Deniz canlılarının tanıtılması konusunda ilköğretim, lise ve hatta üniversite öğrencilerini
bilinçlendirmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içersinde broşür çalışmasının
yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bu kapsamda ilköğretim öğrencilerine yönelik
hazırlanacak broşürün 50cm’lik katlanabilir cetvel şeklinde yaptırılması, bunun yanı sıra
restoranlara, teknelere ve kurum ve kuruluşlara dağıtılmak üzere poster şeklinde broşürlerin
yaptırılmasının ve broşür özelliklerinin “A4 kağıt, 21x30, 170gr/m2 kuşa kağıda ve 4+4 renk ofset
baskı” olmasının Yönetim Kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Gündeme meslek komitesi üyelerinin imzaları ile orfoz ve lagos balıklarının korunması konusu
alınmıştır.
KARAR/TEKLİF:
Odamız ile Deniz Ticaret Odası işbirliğine 17.10.2011 tarihinde gerçekleştirilen “Öldürdüğünüz
Orfozu Yaşatarak 100 Kere Satabilirsiniz” konulu panel sonrasında hazırlanan raporda da açıkça
ifade edilen orfoz ve lagos balıklarının korunmasına yönelik Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
ile ortaklaşa proje hazırlanması konusunda çalışma yapılmasının yönetim kuruluna teklif edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Gündeme meslek komitesi üyelerinin imzaları ile üyelerin proje yazma konusunda yaşadığı sıkıntılar
alınmıştır.
KARAR:
Üyelerimizin proje yazma konusunda sıkıntı yaşadıkları ve gerekli bilgilendirmenin hiçbir kurumdan
yapılamamış olması değerlendirilmiş, üyelerin proje yazım sürecinde çoğu kez mağdur oldukları
istişare edilmiştir. Bu kapsamda oda içersinde görevlendirilecek bir personelle proje yazım sürecinde
odadan danışmanlık yapılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir
2 Nolu İnşaat Ve İnşaatla İlgili Faaliyetler Grubu Meslek Komitesi
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.
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3 Nolu Otomobiller Ve Hafif Motorlu Taşıtların Satışı, Motorlu Taşıtların Parça Ve Aksesuarları İle
Akaryakıt Satışı Grubu Meslek Komitesi
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.
4 Nolu Yaş Sebze Ve Meyve İle Gıda Maddeleri İmalatı Ve Toptan Ticareti Grubu Meslek Komitesi
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.
GÜNDEM:
Gündeme meslek komitesi üyelerinin imzaları ile toptan mal satışı yapan üyelerin trafik konusunda
yaşadığı sıkıntılar alınmıştır.
KARAR/TEKLİF:
Toptancılık işi ile uğraşan üyelerin, Fethiye’de uygulanan trafik düzenlemesinden dolayı, yılın belli
aylarında şehir içine kısıtlı saatler içersinde mal bırakmak zorunda olmalarından dolayı yaşanan
sıkıntılar değerlendirilmiş ve komite olarak fırıncılar, gıda toptancıları ve kargo firmaları ile müşterek
bir toplantının mart ayı içersinde tertip edilmesine ve bu hususunun yönetim kuruluna teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5 Nolu Bilgisayar Telekomünikasyon Ve Ev Eşyaları Toptan Ve Perakende Tic. Grubu Meslek
Komitesi
1.GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.
2.GÜNDEM:
Gündeme meslek komitesi üyelerinin imzaları ile ticari müşterilerin bankalarla yaşadığı sıkıntılar
alınmıştır.
KARAR/TEKLİF:
Bankaların muhtelif başlıklar altında bireysel ve kurumsal müşterilerinden almış oldukları çeşitli
ödemelerle ilgili duyulan sıkıntılar değerlendirilmiştir. Bireysel müşterilerin Tüketici Hakem
Heyetlerine yaptıkları itirazlarda uyuşmazlıkların çözüme bağlandığı, bankaların kesmiş oldukları
haksız ücretlerin Heyetlerce iade edilmesine karar verildiği tartışılmış, ancak ticari müşterilerin
haklarını hiçbir şekilde arayamadıkları ve bankalarca gerek kredi kartlarından, gerek hesaplardan
fahiş kesintiler(pos işletim ücreti, hesap işletim ücreti, kredi kart işlem ücreti, pos cihazlarından
alınan hesap işletim ücreti, vb.) yapıldığı değerlendirilmiştir. Bu noktada Odamız üyesi ticari
müşterilerin konu hakkında yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için BDDK ve ilgili kurumlar
nezdinde girişimde bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir
2012 – Mart Ayı Meslek Komitesi Kararları

Sayfa 2

Öte yandan ticarethanelerde kullanılan pos cihazlarının ayrı ayrı bankalardan verilmesi yerine tek bir
merkezden verilmesi, her ticarethanede bütün bankaların geçerli olacağı tek bir pos cihazının
kullanılmasının sağlanması için BDDK ve ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulmasının
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
6 Nolu Tarım, Hayvancılık Ve Tarım Aletleri İle Kimyasal Maddelerin Ticareti Grubu Meslek
Komitesi
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel ve güncel sorunlar görüşülmüştür.
7 Nolu İnşaat Malzemeleri, Hırdavat Ve Yapı Materyalleri Toptan Ve Perakende Ticareti Grubu
Meslek Komitesi
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından inşaat sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.
8 Nolu Gıda Ve İçecek Maddeleri Perakende Ticareti Grubu Meslek Komitesi
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi
Karar:
Komite üyeleri tarafından sektörel konularla ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Komite olarak
beldelerinde zincir mağaza bulundurmayan ve bu konuda bakkal esnafına destekte bulunan
belediyelere yapacak oldukları ziyaret tarihlerini belirlemişlerdi
9 Nolu Konfeksiyon, Ayakkabı, Deri Giyim, Deri Eşyaları, Ecza Ve Kişisel Bakım Ürünleri Toptan
Ve Perakende Ticareti Grubu Meslek Komitesi
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.
10 Nolu Kuyumculuk, Saat, Optik, ve Hediyelik Eşya Toptan ve Perakende Ticareti Grubu Meslek
Komitesi
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.
11 Nolu Ulaştırma ve Depolama Grubu Meslek Komitesi
GÜNDEM:
D1 Yetki belgeli firmaların, il içinde yaptıkları yolcu taşıyamamaları hususu 07.02.2012 tarihindeki
meslek komitesi toplantısında görüşülmüş ve konuyla ilgili girişimde bulunmak üzere yönetim
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kuruluna sevk edilmiştir. Odamız Yönetim Kurulu’nun 14.02.2012 tarih ve 166 sayılı kararı
hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Odamız Yönetim Kurulu’nun 14.02.2012 tarih ve 166 sayılı kararı ile D1 Yetki belgeli firmaların, il
içinde yaptıkları yolcu taşıyamamaları hususunda girişimde bulunulması hususundaki teklifi ile ilgili
yapılan çalışma hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
verilmiştir.
GÜNDEM:
Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün
02.01.2012 tarih ve 19 sayılı süre uzatımı ile ilgili yazı görüşülmüş ve üyelere e-posta ile bilgi
verilmesi için yönetim kuruluna sevk edilmiştir. Odamız Yönetim Kurulu’nun 14.02.2012 tarih ve
166 sayılı kararı hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Odamız Yönetim Kurulu’nun 14.02.2012 tarih ve 166 sayılı kararı ile Ulaştırma, Denizcilik Ve
Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün süre uzatımı hakkında üyelere eposta gönderilmesi hususundaki teklifi ile ilgili yapılan çalışma hakkında Oda Muamelat Memuru
Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR
Komite tarafından sektörel ve güncel sorunların görüşülebilmesi amacıyla nisan ayında yapılacak
meslek komitesi toplantılarına taşıma kooperatiflerinin davet edilmesi konusunda görüş birliğine
varılmıştır.
12 Nolu Otel Motel Pansiyon, Kamp Yeri İşletmesi Grubu Meslek Komitesi
GÜNDEM:
01.02.2012 tarihli meslek komitesi toplantısında “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkındaki Fethiye
Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’nin yazısı görüşülmüş ve konuyla ilgili olarak meslek
grubundaki üyelere yazı ile bildirim yapılmasına karar verilmiştir.
Meslek komitesinin teklifi ile ilgili 14.02.2012 tarih ve 166 sayılı kararı hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
“Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik” hakkındaki Fethiye Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’nin yazısı görüşülmüş
ve konuyla ilgili olarak meslek grubundaki üyelere yazı ile bildirim yapılmasına karar verilmiştir.
Meslek komitesinin teklifi ile ilgili 14.02.2012 tarih ve 166 sayılı kararı hakkında bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
Yaklaşan yaz sezonu öncesinde Odamızca alınabilecek tedbirlerin görüşülmesi hususu, meslek
komitesi üyelerinin imzası ile gündeme alınmıştır.
KARAR/TEKLİF:
Meslek komitesi üyeleri yaklaşan turizm sezonu öncesinde otelcilik sektörü ile ilgili değerlendirmeler
yapmış ve aşağıda sunulan kararların yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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Turizm sezonu öncesinde alınabilecek tedbirleri istişare etmek üzere 20 Nisan 2012 tarihinde 12
Nolu Meslek Grubu Üyeleri ile birlikte bir etkinlik yapılması,
Fethiye’ye gelen turistlerin transferlerini yapan araçlarda ya da şehir içinde binilen taksilerde çalışan
kişilerin özenli ve temiz olmayışından duyulan rahatsızlık görüşülmüştür. Bu konuda turizm
sezonuna hazırlık amacıyla söz konusu sorunun Şoförler Odası’na iletilmesi ve çalışma yapılması
için Şoförler Odası nezdinde girişimde bulunulması,
Fethiye’ye otobüs ile gelen misafirlerin şehir içine servislerle ulaşımının sağlandığı ancak Ölüdeniz
Hisarönü ve Çalış gibi noktalara otobüs firmalarının servislerinin olmadığı görüşülmüş ve ilçemize
gelen yerli veya yabancı konuklardan bu konuda alınan şikayetler, rahatsızlıklar dile getirilmiştir. Bu
kapsamda konu hakkında otobüs firmaları ve Fethiye Belediyesi nezdinde girişimde bulunulması,
Yaz sezonunun başlaması ile yaşanan ses kirliliğine(otellerde yapılan düğünlerde çalan yüksek sesli
müzikler, barlardan gelen müzik sesi, inşaat yasağına uymayıp çalışan inşaatlardan gelen çalışma
sesleri) dikkat çekilmiştir. Bu kapsamda ses kirliliğinin önlenebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde
girişimde bulunulması

13 Nolu Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörle ilgili sorunların görüşülmesi konusunda üyelerle birlikte toplantı
yapılmasına ve bu hususun Nisan ayındaki toplantıda tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
14 Nolu Bilgi Ve İletişim İle Finans Ve Sigortacılık Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR
Komite üyeleri tarafından sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca komite üyesi
Fatma Özrendeci tarafından mayıs ayı sonundaki Sigorta haftası nedeniyle bir etkinlik
gerçekleştirilmesi konusunda çalışma yapılması yönünde teklif de bulunmuş ve bu konunun nisan ayı
toplantısında gündeme alınmasına karar verilmiştir.
15 Nolu Gayrimenkul Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.
GÜNDEM:
Gündeme meslek komitesi üyelerinin imzası ile oda gazetesine emlakçılar tarafından hazırlatılan
sözleşmelerle ilgili haber yapılması hususu alınmıştır.
KARAR/TEKLİF:
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Oda tarafından aylık olarak çıkartılan gazetenin nisan ayı sayısında emlakçılar tarafından hazırlatılan
sözleşmelerle ilgili haber yapılması hususunun yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
16 Nolu Kiralama ve Leasing ile Seyahat Acenteleri Faaliyetleri Grubu Meslek Komitesi
GÜNDEM:
Meslek grubu üyeleri ile 11 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilecek organizasyonla ilgili detayların
görüşülmesi,
KARAR:
Hava muhalefeti nedeniyle açık havada yapılması planlanan organizasyonun tarihinin 11 Mart 2012
tarihinden 8 Nisan 2012 Pazar gününe ertelenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
17 Nolu Destek Hizmetleri Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmetler İle Sportif Faaliyetler Grubu Meslek
Komitesi
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi
KARAR :
Komite üyeleri tarafından sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.
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