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MESLEK KOMİTELERİ 2015 NİSAN AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 

 

1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU 

GÜNDEM:  

Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında sunulmak üzere hazırlanan raporun konu başlıkları 

hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda belirlenen konularla ilgili 

araştırma ve çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

1. Zeytin karasuyunun atılması, 

2. Yat çekek yeri, 

3. Seydikemer Organize Sanayi Bölgesi kurulması, 

4. Yabancılara villa satışı ve kayıt dışı olarak kiralanması, 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR: 

Komite üyelerince sektörlerine ilişkin konular hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

2 NOLU TARIM, HAYVANCILIK, SU ÜRÜNLERİ TİCARETİ İLE ZİRAİ İLAÇ GRUBU 

GÜNDEM:  

Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında sunulmak üzere hazırlanan raporun konu başlıkları 

hakkında bilgi verilmesi 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda belirlenen konularla ilgili 

araştırma ve çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

1. Gümrükleme sırasında yaşanan olumsuzluklar (memur yetersizliğinden dolayı ihraç olacak 

malın bekletilmesi hususu) 

2. Su ürünlerinde KDV indirimi 

3. Su ürünleri için destek türlerinin arttırılması (yavru desteği, hasat desteği, yem desteği vb) 

4. Sebze meyve ihracatında Sağlık Sertifikası düzenlenmesi,  

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 
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KARAR/TEKLİF: 

Komite üyelerince sektörlerine ilişkin konular hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Sektör 

mensuplarının yurtiçi / yurtdışı satışlarında aşanması muhtemel alacak risklerini en aza indirmek 

amacıyla alacaklarını güven altına almak amacıyla alacak sigortası yaptırılması konusunda 

görüşbirliğine varılmıştır. Konuyla ilgili olarak yönetim kurulu tarafından ilgili sektör 

temsilcilerinin bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapılması hususunun teklif 

edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBU 

GÜNDEM:  

Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında sunulmak üzere hazırlanan raporun konu başlıkları 

hakkında bilgi verilmesi 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda belirlenen konularla ilgili 

araştırma ve çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

1. Arsa fiyatlarının yüksekliği, 

2. Özellikle Karaçulha bölgesi civarına uydukentlerin yapılması amacıyla yeni konut 

alanlarının oluşturulması, 

3. Bölgemizde özellikle Gebeler civarında bulunan jeotermal kaplıcaların faaliyete geçirilmesi 

ve bu kaynakların kullanılması konusunda tanıtıcı çalışmaların yapılması, 

4. Yeni plan hükümlerine geçiş sonrasında belediye ve imar bürokrosisinde yaşanan 

gecikmelerin giderilmesi, 

5. Göcek tünelinin su alması ile ile ilgili olarak çevre ve şehircilik Bakanlığından bilgi 

alınması ve konuyla ilgili araştırma yapılması 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR: 

Komite üyelerince sektörlerine ilişkin konular hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

GÜNDEM:  

Fethiye kent merkezindeki öğrenci yoğunluğu fazla olan okulların depreme dayanıklılığı ile ilgili 

hususun görüşülmesi, 

KARAR: 

Komite üyelerince konuyla ilgili değerlendirme yapılmıştır. 
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4 NOLU ELEKTRİK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GRUBU 

GÜNDEM:  

Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında sunulmak üzere hazırlanan raporun konu başlıkları 

hakkında bilgi verilmesi 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda belirlenen konularla ilgili 

araştırma ve çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

1. Yat çekek yeri, yat bağlama yeri ve yat marinası ile durumun birlikte işlenmesine, 

2. İlçe merkezinin canlandırılması amacıyla Paspatur çarşısı, tiyatro ve kalenin restarasyonu 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR: 

Komite üyelerince sektörlerine ilişkin konular hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU 

GÜNDEM:  

Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında sunulmak üzere hazırlanan raporun konu başlıkları 

hakkında bilgi verilmesi 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere konu önerisinde bulunulmamıştır. 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR: 

Komite üyelerince sektörlerine ilişkin konular hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

6 NOLU KONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU 

GÜNDEM:  

5-8 Mart 2015 tarihlerinde düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı ile 18-21 Mart 2015 tarihlerinde 

düzenlenen Moskova MITT Turizm Fuarı hakkında komite üyelerince değerlendirmelerin 

yapılması, 

KARAR: 

Komite üyesi Tayfun Budak tarafından ITB Berlin Turizm Fuarı hakkında yine komite üyesi Günay 

Özütok tarafından Moskova MITT Turizm Fuarı hakkında bilgiler verilmiştir. Genel havasıyla 
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başarılı olarak değerlendirilen fuarların iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Fuarlarla ilgili olarak aşağıdaki konular görüşülmüş ve bu konuların yönetim kuruluna teklif 

edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 Yurtiçi veya yurtdışı düzenlenen fuarlara ilgili meslek komitesi temsilcilerinin ve bölgeye 

hakim kişilerin katılımlarının sağlanması, 

 Fuarlar konusunda çalışmaların tek bir elden yürütülmesini teminen fuar komisyonu 

oluşturulmasına, 

 Odamızca fuarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla fuar birimi oluşturulması, 

 Profosyonel altyapının oluşturulması ve fuarlar konusunda projelerin yazılması, 

GÜNDEM:  

Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında sunulmak üzere hazırlanan raporun konu başlıkları 

hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda belirlenen konularla ilgili 

araştırma ve çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

1. Yürüyüş yolları üzerindeki güzergâhlarda yapılabilecek ev pansiyonculuğu için 

ruhsatlandırma sorunu, 

2. Eko turizm için bölgemizin uygun olmasına rağmen bungalov, kerpiç tipi evlerin yapılması 

sırasında yaşanan imar sorunu, 

3. Yürüyüş yolları profesyonel turist rehberlerinin nicel ve bölge özellikleri açısından nitel 

yetersizliği, 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR: 

Komite üyelerince sektörlerine ilişkin konular hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

7 NOLU YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GRUBU 

GÜNDEM:  

Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında sunulmak üzere hazırlanan raporun konu başlıkları 

hakkında bilgi verilmesi 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda belirlenen konularla ilgili 

araştırma ve çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 
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1. İçişleri bakanlığından istenen ancak bir türlü alınamayan turist sayıları  

2. Sezonluk iş yapan işyerlerinden yıllık olarak alınan MÜYAP aidatlarının işletmenin açık 

olduğu aylar için tahakkuk eden kısmının alınması hususu, 

GÜNDEM:  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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 tarihi yazılı 

odamız üyesinin, oda sicil kaydının da silinmesi hususunun görüşülmesi, 

 

KARAR/TEKLİF: 

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının 

silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 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 tarihi yazılı 

odamız üyesinin, oda sicil kaydının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

8 NOLU SİGORTA VE FİNANS HİZMETLERİ GRUBU 

GÜNDEM:  

Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında sunulmak üzere hazırlanan raporun konu başlıkları 

hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda belirlenen konularla ilgili 

araştırma ve çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

Sıra 

No 

Oda   

Sicili No 

Ticaret 

Sicili No Ticaret Unvanı 

Ticaret Sicili 

Terk Tarihi: Meslek Grubu 

1 1849 1878 
GÖCEK MARİNA-İMAR 

LTD.ŞTİ. 
13.03.2015 

07 - 07. Yiyecek Ve 

İçecek Hizmetleri 

Grubu 

Sıra 

No 

Oda   

Sicili No 

Ticaret 

Sicili No Ticaret Unvanı 

Ticaret Sicili 

Terk Tarihi: Meslek Grubu 

1 1849 1878 
GÖCEK MARİNA-İMAR 

LTD.ŞTİ. 
13.03.2015 

07 - 07. Yiyecek Ve İçecek 

Hizmetleri Grubu 
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1. Sigorta şirketlerinin, yasaya rağmen zorunlu branşlarda yürüttükleri yanlış uygulamalar. 

2. İlgili kanun gereği 22.04.2015 tarihine kadar yenilenmesi gereken acente sözleşmelerinde 

şirketlerin tek taraflı kazanım çabası 

3. Şirketlerin alternatif satış kanalları oluşturmaları ve acenteye verdikleri komisyon oranlarını 

düşürmelerine karşın acentelerin artan işletme maliyetleri sorunu 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR: 

Komite üyelerince sektörlerine ilişkin konular hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Grup üyeleri 

ile Mayıs ayı içersinde kahvaltı organizasyonu düzenlenmesi için konunun Mayıs ayında tekrar 

görüşülmesine ve karar verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU 

GÜNDEM:  

5-8 Mart 2015 tarihlerinde düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı ile 18-21 Mart 2015 tarihlerinde 

düzenlenen Moskova MITT Turizm Fuarı hakkında komite üyelerince değerlendirmelerin 

yapılması, 

GÜNDEM:  

Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında sunulmak üzere hazırlanan raporun konu başlıkları 

hakkında bilgi verilmesi, 

 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda belirlenen konularla ilgili 

araştırma ve çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR: 

Komite üyelerince sektörlerine ilişkin konular hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

10 NOLU TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ GRUBU 

GÜNDEM:  

Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında sunulmak üzere hazırlanan raporun konu başlıkları 

hakkında bilgi verilmesi 
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KARAR/TEKLİF: 

Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda belirlenen konularla ilgili 

araştırma ve çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

1. Satış ve pazarlama konularına ağırlık verilmesi  

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR: 

Komite üyelerince sektörlerine ilişkin konular hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

11 NOLU KUYUM, TEKSTİL VE AYAKKABI TOPTAN VE PERAKENDE 

TİCARETİ GRUBU 

GÜNDEM:  

Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında sunulmak üzere hazırlanan raporun konu başlıkları 

hakkında bilgi verilmesi 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda belirlenen konularla ilgili 

araştırma ve çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

1. İstihdam üzerindeki vergi ve yükler 

2. Büyük mağazalar yasası 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Grup üyeleri ile birlik beraberlik ve dayanışmayı arttırmak üzere 26 Nisan 2015 Pazar günü 

Kolcuoğlu Restaurant’ta kahvaltı düzenlenmesi hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

12 NOLU AKARYAKIT, OTOMOTİV VE ULAŞTIRMA GRUBU 

GÜNDEM:  

Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında sunulmak üzere hazırlanan raporun konu başlıkları 

hakkında bilgi verilmesi 
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KARAR/TEKLİF: 

Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda belirlenen konularla ilgili 

araştırma ve çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

1. Dalaman-Ankara direk uçuşlarının olmayışı, 

2. Trafik sorunu, 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR: 

Komite üyelerince sektörlerine ilişkin konular hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 

GÜNDEM:  

TOBB’un 02.03.2015 tarih ve “4137 sayılı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Değişikliği”  

yazısı hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR: 

TOBB’un 02.03.2015 tarih ve “4137 sayılı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Değişikliği”  

yazısı hakkında komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

 

13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBU 

GÜNDEM:  

Meslek Komiteleri Müşterek toplantısında sunulmak üzere hazırlanan raporun konu başlıkları 

hakkında bilgi verilmesi 

KARAR/TEKLİF: 

Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere aşağıda belirlenen konularla ilgili 

araştırma ve çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

1. Emlakçılık yasası, 

2. Kayıtdışı ile mücadele 

GÜNDEM: Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Grup üyeleri ile birlik beraberlik ve dayanışmayı arttırmak üzere 2 Mayıs Cumartesi günü Sultan 

Pastanesinde kahvaltı düzenlenmesi hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 


