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MESLEK KOMİTELERİ 2016 MART AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 

 

 

3 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

Babadağ Teleferik Projesi hakkında komite üyelerine bilgi verilmesi, 

 

KARAR / TEKLİF: 

Odamız iştiraki olan Babadağ Teleferik Projesi ile ilgili gelinen son nokta hakkında Meclis Üyesi 

Ömer Yıldırım tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. Söz konusu proje kapsamında 

yaptırılan ilave imar planı bedelinin piyasının çok üstünde olduğunu ve bir sonraki toplantıda 

konuyla ilgili başka şehir plancılarından teklif alınması ve gelecek tekliflerin yönetim kuruluna 

iletilmesine karar verilmiş ve bu teklifin yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

6 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

 

KARAR / TEKLİF: 

Meslek komitesi üyeleri tarafından turizm sektöründe yaşanan son durumla ilgili değerlendirme 

yapılmıştır. Ülkenin içinde bulunduğu jeopolitik durumlar nedeniyle turizmde iptallerin olduğu ve 

işletme sahiplerinin kötü gidişatla karşı karşıya kaldığı değerlendirilmiş ve bu gerekçeler nedeniyle 

işletme sahiplerini bir nebze olsun rahatlatmak üzere vergisel anlamda bir takım kolaylıkların 

getirilmesi konusunda bir üst makam olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde çalışma 

yapılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

9 NOLU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

 

KARAR / TEKLİF: 

Komite üyelerince sektörel ve güncel konular görüşülmüş ve sektördeki temel sıkıntının herhangi 

bir yere kaydı olmaksızın yapılan kiralama işlemlerinin olduğu değerlendirilmiştir. Kiralama ve 

transfer işlemleri ile ilgili bilinç yaratmak ve insanların seyahat acenteleri aracılığı ile herhangi bir 

sorunla karşılaşmadan aşağıda başlıkları verilen alanlarda hizmet alacakları hususunda bilboarların 

hazırlanması ve şehiriçi başta olmak üzere Dalaman Havalimanı içersinde de görünebilecek alanlara 

asılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 Araç kiralama 

 Tur organizasyonu, 

 Uçak bileti 

 Transfer hizmeti 
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13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBUMESLEK 

KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

 

KARAR / TEKLİF: 

 

Meslek komitesi üyeleri tarafından dijital ortam başta olmak üzere (milliyet emlak, sahibinden com, 

hürriyet emlak vb siteler) herhangi bir kaydı (sgk ve vergi kaydı) olmaksızın emlakçılık faaliyeti 

yürüten kişilerle mücadelenin yanı sıra franchaising şirketleri ve ilçemizde yayınlanan Sun Ekspress 

ile land of Lights firması tarafından çıkarılan yayınlar içersinde de emlak satışına yönelik bilgiler 

olduğu ve söz konusu faaliyetler kapsamında ilgili kurumlarca çalışma yapılması hususunun 

yönetim kuuluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

 


