
                                                         

MESLEK KOMİTELERİ NİSAN AYI KARARLARI/TEKLİFLERİ

1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ 
GÜNDEM:
05.03.2014 tarih ve  11 sayılı olağan Mart ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 11.03.2014 tarih ve 44
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
25.03.2014 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar
Taşkın tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

 Meslek komitesinin ekmek azami fiyatı hakkındaki teklifi görüşülmüş ve 250gr ekmeğin 1.00
TL  olması  ve  fiyatın  açıklanmasının  Fethiye  Esnaf  ve  Sanatkarlar  Odası  ile  birlikte
açıklanması hususunun oda meclisine teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Oda Muamelat  Yönetmeliği'nin  45'inci  maddesine  istinaden  "eğlence  veya  spor  amaçlı  polyester
tekne imalatı" ile ilgili fire zayiat oranının tespiti hususundaki 25.03.2014 tarih ve 46 sayılı yönetim
kurulu teklifinin görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Oda Muamelat  Yönetmeliği'nin  45'inci  maddesine  istinaden  "eğlence  veya  spor  amaçlı  polyester
tekne imalatı" ile ilgili fire zayiat oranının tespiti hususundaki 25.03.2014 tarih ve 46 sayılı yönetim
kurulu teklifi hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
verilmiştir.  Komite  üyelerince  yapılan  değerlendirmelerden  sonra  "eğlence  veya  spor  amaçlı
polyester tekne imalatı'nda ortalama %8 oranında fire verilebileceği  hususunun yönetim kuruluna
teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmişti.r

GÜNDEM:
Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) hakkında
bilgi verilmesi,
KARAR:
Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) hakkında
Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.

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, ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102
adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 4. Fıkrasına göre ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve
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Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve
konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2 NOLU TARIM, HAYVANCILIK, SU ÜRÜNLERİ TİCARETİ İLE  ZİRAİ İLAÇ GRUBU
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, ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı
102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
5174  sayılı  Kanuna  istinaden  çıkarılan  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  üyelerin  kayıtlarının
silinmesi  hususunu düzenleyen  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  ekte  unvanı,  oda  sicil  numarası,
meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Sektörel ve güncel konularda değerlendirmeler yapılmıştır.

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 unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri
yazılı odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,

Oda Sic.
No

Vergi No Unvanı
Ticaret Sicili Terk

Tarihi
5006 1030141823 Atlıhan Tarım Özgür Atlıhan   24.01.2014  

KARAR/TEKLİF:
5174  sayılı  Kanuna  istinaden  çıkarılan  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  üyelerin  kayıtlarının  silinmesi  hususunu
düzenleyen  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  aşağıda  unvanı,  oda  sicil  numarası,  meslek  grubu ve  Ticaret  Sicil  terk
tarihleri yazılı odamız üyelerinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

Oda Sic.
No

Vergi No Unvanı
Ticaret Sicili Terk

Tarihi
5006 1030141823 Atlıhan Tarım Özgür Atlıhan   24.01.2014  
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GÜNDEM:
2014 Yılı Stratejik Plan Hedefleri içersinde yer alan odamız sosyal sorumluluk projeleri hakkında
Oda Sicil Memuru Gül Çamlıca Kabak tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Odamızın 2014-2017 yılları  için hazırlanan Stratejik Plan hedefleri içersinde yer alan hedeflerle
ilgili aşağıdaki bilgiler komite üyelerine verilmiştir.

 Oda Seçilmişleri ve Çalışanların katkılarıyla 50 öğrenciye burs verilmesi,
 100 Kişinin Kan Bağışı Yapmasının Sağlanması,

Verilen bilgiler ışığında komite üyeleri tarafından kan bağışı yapılması hususu kabul edilmiş ancak
burs verilmesi uygun bir öneri olarak değerlendirilmemiştir.

3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBU 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, ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı
102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF:
5174  sayılı  Kanuna  istinaden  çıkarılan  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  üyelerin  kayıtlarının
silinmesi  hususunu düzenleyen  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  ekte  unvanı,  oda  sicil  numarası,
meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Türkiye`de  İşyerlerinde  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  Koşullarının  İyileştirilmesi  Projesi  (İSGİP)
hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
Türkiye`de  İşyerlerinde  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  Koşullarının  İyileştirilmesi  Projesi  (İSGİP)
hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.

GÜNDEM:
30.03.2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrası büyükşehir olmamızın ilçemize yansımalarının
görüşülmesi,
KARAR:
30.03.2014 tarihinde  yapılan  yerel  seçimler  sonrası  büyükşehir  olmamızın  ilçemize  yansımaları
hususunda komite üyelerince değerlendirmelerde bulunulmuştur.

GÜNDEM:
30.03.2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerin değerlendirilmesi,
KARAR:
30.03.2014 tarihinde yapılan yerel seçimler komite üyelerince değerlendirilmiştir.
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GÜNDEM DIŞI:
Komite  gündemine  4  meslek  komitesi  üyesinin  imzası  ile  alınan  Odamıza  ait  gayrimenkulün
hafriyat ve bina yapımı ile ilgili konunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Atatürk  caddesinde  bulunan  odamıza  ait  gayrimenkulün  hafriyat  ve  yapımı  hususunda  komite
üyelerine  bilgi  verilmesi  hususunun  yönetim  kuruluna  sevk  edilmesine  oybirliği  ile  karar
verilmiştir.

4 NOLU ELEKTRİK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GRUBU
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, ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı
102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF:
5174  sayılı  Kanuna  istinaden  çıkarılan  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  üyelerin  kayıtlarının
silinmesi  hususunu düzenleyen  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  ekte  unvanı,  oda  sicil  numarası,
meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörel konularda değerlendirmeler yapılmıştır.

5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU 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, ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı
102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
5174  sayılı  Kanuna  istinaden  çıkarılan  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  üyelerin  kayıtlarının
silinmesi  hususunu düzenleyen  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  ekte  unvanı,  oda  sicil  numarası,
meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir
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GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörel konularda değerlendirmeler yapılmıştır.

6 NOLU KONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
05.03.2014 tarih ve 11 sayılı olağan Mart ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 11.03.2014 tarih ve 44
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
25.03.2014 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar
Taşkın tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

 Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca,  oda sicil numarası,
unvanı ve meslek grubu  verilen işletmenin kaydının Ticaret Sicil Memurluğunca re’sen
silinmiş olması sebebiyle , Oda Sicil kaydının silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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, ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı
102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
5174  sayılı  Kanuna  istinaden  çıkarılan  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  üyelerin  kayıtlarının
silinmesi  hususunu düzenleyen  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  ekte  unvanı,  oda  sicil  numarası,
meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

GÜNDEM:
TOBB'un 25.03.2014 tarih ve 6313 sayılı yazısı ile "5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununda"
yapılan düzenleme hakkında bilgi verilmesi 
KARAR:
TOBB'un 25.03.2014 tarih ve 6313 sayılı yazısı ile "5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununda" 
yapılan düzenleme hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine 
bilgi verilmiştir.

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörel konularda değerlendirmeler yapılmıştır.
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7 NOLU YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GRUBU 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, ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı
102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
5174  sayılı  Kanuna  istinaden  çıkarılan  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  üyelerin  kayıtlarının
silinmesi  hususunu düzenleyen  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  ekte  unvanı,  oda  sicil  numarası,
meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

GÜNDEM:
TOBB'un 25.03.2014 tarih ve 6313 sayılı yazısı ile "5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununda"
yapılan düzenleme hakkında bilgi verilmesi 
KARAR:
TOBB'un 25.03.2014 tarih ve 6313 sayılı yazısı ile "5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununda" 
yapılan düzenleme hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine 
bilgi verilmiştir.

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörel konularda değerlendirmeler yapılmıştır.

8 NOLU SİGORTA VE FİNANS HİZMETLERİ GRUBU 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, ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı
102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
5174  sayılı  Kanuna  istinaden  çıkarılan  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  üyelerin  kayıtlarının
silinmesi  hususunu düzenleyen  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  ekte  unvanı,  oda  sicil  numarası,
meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir
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GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörel konularda değerlendirmeler yapılmıştır.

9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ

GÜNDEM:
04.03.2014 tarih ve 11 sayılı olağan Mart ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 11.03.2014 tarih ve 44
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
25.03.2014 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar
Taşkın tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

 Günübirlik gezi teknelerinin yolcu alımı sırasında yaşamış oldukları sorunlarla ilgili olarak
sunulan önerilerin odamızın önderliğinde kurulan Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliğinin
üyesi olan Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi tarafından dile getirilmiş ve yapılan basın
açıklamasında konuya değinildiği hususunda komiteye bilgi verilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

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, ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı
102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
5174  sayılı  Kanuna  istinaden  çıkarılan  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  üyelerin  kayıtlarının
silinmesi  hususunu düzenleyen  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  ekte  unvanı,  oda  sicil  numarası,
meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörel konularda değerlendirmeler yapılmıştır.

10 NOLU TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ GRUBU 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.
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Bu  kapsamda, ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı
102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
5174  sayılı  Kanuna  istinaden  çıkarılan  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  üyelerin  kayıtlarının
silinmesi  hususunu düzenleyen  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  ekte  unvanı,  oda  sicil  numarası,
meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörel konularda değerlendirmeler yapılmıştır.

11 NOLU KUYUM, TEKSTİL VE AYAKKABI TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ
GRUBU MESLEK KOMİTESİ

GÜNDEM:
04.03.2014 tarih ve 11 sayılı olağan Şubat ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 11.03.2014 tarih ve 44
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,

KARAR:
25.03.2014 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar
Taşkın tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

 İşyeri  sahiplerinin  iade  işlemleri  sırasında  yaşadığı  zorluklarla  ilgili  olarak  iade/değişim
koşulları ile ilgili hem tüketici hem de işyerlerinin hakların neler olduğu hususunda broşür
hazırlanması konusunda çalışma yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi
KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörel konularda değerlendirmeler yapılmıştır.

GÜNDEM DIŞI:
Gündeme 4 komite üyesinin imzası ile alınan 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, ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri
yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF:
5174  sayılı  Kanuna  istinaden  çıkarılan  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  üyelerin  kayıtlarının
silinmesi  hususunu düzenleyen  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  ekte  unvanı,  oda  sicil  numarası,
meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir
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GÜNDEM DIŞI:
Gündeme 4 komite üyesinin imzası ile alınan TOBB'un 25.03.2014 tarih ve 6313 sayılı yazısı ile
"5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununda" yapılan düzenleme hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
TOBB'un 25.03.2014 tarih ve 6313 sayılı yazısı ile "5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununda"
yapılan düzenleme hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine
bilgi verilmiştir

12 NOLU AKARYAKIT, OTOMOTİV VE ULAŞTIRMA GRUBU MESLEK KOMİTESİ
 

GÜNDEM:
Gündeme 4 komite üyesinin imzası ile alınan 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, ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri
yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF:
5174  sayılı  Kanuna  istinaden  çıkarılan  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  üyelerin  kayıtlarının
silinmesi  hususunu düzenleyen  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  ekte  unvanı,  oda  sicil  numarası,
meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

GÜNDEM:
Gündeme 4 komite üyesinin imzası ile alınan TOBB'un 25.03.2014 tarih ve 6313 sayılı yazısı ile
"5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununda" yapılan düzenleme hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
TOBB'un 25.03.2014 tarih ve 6313 sayılı yazısı ile "5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununda"
yapılan düzenleme hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine
bilgi verilmiştir

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Komite  üyeleri  tarafından  sektörel  ve  güncel  sorunlar  görüşülmüştür.  Özellikle  akaryakıt
sektöründe  faaliyet  gösteren  komite  üyeleri  tarafında  akaryakıt  istasyonlarındaki  kar  marjı
oranlarının  düşüklüğü  görüşülmüş  ve  bu  konu  hakkında  Enerji  Piyasası  Düzenleme  Kurumu
(EPDK) nezdinde  yazılı  girişimde  bulunup bulunamayacağı  hususunun yönetim kuruluna  teklif
edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBU
 MESLEK KOMİTESİ

GÜNDEM:
05.03.2014 tarih ve 11 sayılı olağan Mart ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 25.03.2014 tarih ve 46
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
25.03.2014 tarih ve 46 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar
Taşkın tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

 Tacir  ve  Sanayiciler  Tarafından  Üretilen  Mal  ve  Hizmetlerin  Azami  Fiyat  Tarifelerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden hamam işi yapan işyerlerinde
kullanılmak üzere Hamam tarifesi aşağıdaki gibi belirlenmiş fiyat tarifesinin onaylanmak
üzere oda meclisinin gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Buhar Odası + Duş.........................: 50, 00 TL
Buhar + Kese Köpük......................: 100, 00 TL
Duş Masaj.........................30 dk : 120, 00 TL
               45 dk : 150, 00 TL
                  60 dk : 200, 00 TL
                 90 dk : 280, 00 TL
Aromaterapi Masajı.......30 dk : 150, 00 TL

45 dk : 180, 00 TL
60 dk : 230, 00 TL
90 dk : 310, 00 TL

Kese + Köpük................................ : 100, 00 TL

 Emlakçılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu sözleşmelerin Tapu Sicil Müdürlüğünce kabul
edilmemesi  için  gerekli  çalışmaların  yapılması  ve  Tapu  Kadastro  Genel
Müdürlüğüne  ,Denizli  Tapu  Kadastro  Bölge  Müdürlüğüne  ve  Fethiye  Tapu  Sicil
Müdürlüğüne  yazı yazılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Gündeme 4 komite üyesinin imzası ile alınan 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, ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri
yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,

KARAR/TEKLİF:
5174  sayılı  Kanuna  istinaden  çıkarılan  Oda  Muamelat  Yönetmeliği’nin  üyelerin  kayıtlarının
silinmesi  hususunu düzenleyen  15.  Maddesi  4.  Fıkrasına  göre  ekte  unvanı,  oda  sicil  numarası,
meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 102 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir
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GÜNDEM:
Gündeme 4 komite üyesinin imzası ile alınan TOBB'un 25.03.2014 tarih ve 6313 sayılı yazısı ile
"5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununda" yapılan düzenleme hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
TOBB'un 25.03.2014 tarih ve 6313 sayılı yazısı ile "5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanununda"
yapılan düzenleme hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine
bilgi verilmiştir

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Komite  üyeleri  tarafından  sektörlerinde  bulunan  üyelerin  sorunlarını  alabilmek  hem de  üye  ile
ilişkileri  geliştirmek amacı  ile  kendi  grup üyelerine  yönelik  bölgesel  toplantı  yapılmasına  karar
verilmiştir.aşağıda  tarihleri  ve  bölgeleri  verilen  toplantıların  gerçekleştirilmesi  ve  bu  etkinlikle
sırasında  ortaya  çıkabilecek  masrafların  (ikram  faturası,  çay  kahve  bedeli  vb)  oda  tarafından
karşılanması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 12 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 16.00 :Ölüdeniz-Hisarönü-Kayaköy-Ovacık ve civarı
 19 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 16.00 :Fethiye merkez
 26 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 16.00 :Çalış-Akarca-Günlükbaşı-Foça ve civarı
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