
                                                         

MESLEK KOMİTELERİ MAYIS AYI KARARLARI/TEKLİFLERİ

1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ 
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 tarihleri yazılı
27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek
grubu  ve  Ticaret  Sicil  terk  tarihleri  yazılı  27  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 konular değerlendirilmiş ve Haziran ayı toplantısına Mobilyacı ve
Plastik Doğrama alanında faaliyet gösteren meslek grubu üyelerinin davet edilmesine oybirliği ile
karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Simit  Azami  Fiyat  Tarifesinin  belirlenmesi  hususundaki  Bilgen  Gıda  Paz.Tur.  San.Ltd.Şti'nin
dilekçesinin görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Tacir  ve  Sanayiciler  Tarafından  Üretilen  Mal  ve  Hizmetlerin  Azami  Fiyat  Tarifelerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden odamız fırın işletmelerinde kullanılmak
üzere 80gr Susamlı Simit'in Azami Fiyatının 1.00 TL olarak belirlenmesine ve onaylanmak üzere oda
meclisinin gündemine alınmasına 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 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 tarihleri yazılı
27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek
grubu  ve  Ticaret  Sicil  terk  tarihleri  yazılı  27  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 konular değerlendirilmiştir.

3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBU MESLEK KOMİTESİ
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 tarihleri yazılı
27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek
grubu  ve  Ticaret  Sicil  terk  tarihleri  yazılı  27  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 konular değerlendirilmiştir.

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 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 tarihleri yazılı
27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek
grubu  ve  Ticaret  Sicil  terk  tarihleri  yazılı  27  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 konular değerlendirilmiştir.
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5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
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 tarihleri yazılı
27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek
grubu  ve  Ticaret  Sicil  terk  tarihleri  yazılı  27  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 konular değerlendirilmiştir.

6 NOLU KONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
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 tarihleri yazılı
27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek
grubu  ve  Ticaret  Sicil  terk  tarihleri  yazılı  27  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/TEKLİF:
Meslek  komitesi  üyeleri  tarafından  konaklama  sektöründe  özellikle  son  dönemde  yaşanan  villa
müşterileri ilgili konu görüşülmüştür. Tatil amaçlı ilçemize gelen yabancı konukların ilçemizde konut
sahibi olmaları sonrasında kendi ülkelerinden gelen diğer konukları kendi evlerinde ücret karşılığında
konaklatmasının  ve  bu  şekilde  yapılan  konaklamaların  otelcilere  büyük  oranda  zarar  verdiği
görüşülmüş ve bu konuda hukuksal düzenleme olup olmadığının araştırılması için konunun yönetim
kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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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 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 tarihleri yazılı
27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek
grubu  ve  Ticaret  Sicil  terk  tarihleri  yazılı  27  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 konular değerlendirilmiştir.

GÜNDEM DIŞI:
Gündeme 4 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan ilçemizde bulunan restaurantta 04.01.2013
tarihi itibariyle 7 yıllık kıdemi olan ve mutfak şefi-baş aşçı olarak çalışan bir şahsın aylık ortalama
net maaşının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
ilçemizde  bulunan bir  restaurantta  çalışan  ve 04.01.2013 tarihi  itibariyle  7 yıllık  kıdemi  olan  ve
mutfak şefi-baş aşçı olarak çalışan bir şahsın aylık ortalama net maaşının asgari ücret + bahşiş olduğu
hususunun yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

8 NOLU SİGORTA VE FİNANS HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 31.03.2014 tarih ve 6746 sayılı Teminat Bulanamayan Riskler
hakkındaki yazısının görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 31.03.2014 tarih ve 6746 sayılı Teminat Bulanamayan Riskler
hakkındaki yazısı görüşülmüş ve bu yazının oda üyeleri ile paylaşılması hususunun yönetim kurulu
gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

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 tarihleri yazılı
27 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi,
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KARAR/TEKLİF:
5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi
hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek
grubu  ve  Ticaret  Sicil  terk  tarihleri  yazılı  27  adet  odamız  üyesinin,  oda  sicil  kayıtlarının  da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız, 2014 yılı Stratejik Planı 4.1 "İş Birliklerinin Tanımlanması ve Geliştirilmesi" stratejik hedefi
kapsamında, 2014 Eylem Planı'nda  üyeler adına işbirliği protokolleri yapılması, hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, kimlik kartı ile başvuran odamız üyelerinin sigortacılık hizmetlerinden indirimli olarak
yararlanabilmesini sağlamak için protokol yapılması konusunun görüşülmesi,
KARAR:
Kimlik  kartı  ile  başvuran  odamız  üyelerinin  sigortacılık  hizmetlerinden  indirimli  olarak
yararlanabilmesi  hususunun mümkün olmayacağı  değerlendirildiğinden  söz  konusu öneri   uygun
bulunmamaıştır.

GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi
KARAR/TEKLİF:
Komite üyeleri tarafından yaklaşan Sigorta Haftası nedeniyle  toplumda sigorta bilincini oluşturmak
ve  meslek  mensupları  ile  birlik  ve  beraberliğin  sağlanması  için  aşağıda  sunulan  etkinliklerin
yapılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

1. Okullarda  "Çocuk  Gözüyle  Sigorta"  konulu  kompozisyon,  şiir  ve  resim  yarışmasının
düzenlenmesi ve kazanan öğrencilere ödüller verilmesi,

2. 1 Haziran 2014 Pazar günü meslek grubu üyeleri arasında kahvaltı etkinliğinin düzenlenmesi,
3. Karaçulha, Günlükbaşı, Muğla Makası, Ölüdeniz yolu üzeri ve Göcek'te asılmak üzere bez

afişlerin hazırlanması,
4. Odanın bilboardunda sigorta ile ilgili ilanların olması,
5. Hasarlı bir araca çekici üzerinde şehir turu attırılması ve sigorta ile ilgili bir bez afişin çekici

üzerine asılması,

9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ

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 tarihleri yazılı
27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek
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grubu  ve  Ticaret  Sicil  terk  tarihleri  yazılı  27  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 konular değerlendirilmiştir

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 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 tarihleri yazılı
27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek
grubu  ve  Ticaret  Sicil  terk  tarihleri  yazılı  27  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 konular değerlendirilmiştir

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

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 tarihleri yazılı
27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek
grubu  ve  Ticaret  Sicil  terk  tarihleri  yazılı  27  adet  odamız  üyesinin,  oda  sicil  kayıtlarının  da
silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
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KARAR:
Komite üyeleri tarafından sektörel konular değerlendirilmiştir

12 NOLU AKARYAKIT, OTOMOTİV VE ULAŞTIRMA GRUBU MESLEK KOMİTESİ
 

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 tarihleri yazılı
27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek
grubu  ve  Ticaret  Sicil  terk  tarihleri  yazılı  27  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 konular değerlendirilmiştir

13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBU
 MESLEK KOMİTESİ

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 tarihleri yazılı
27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek
grubu  ve  Ticaret  Sicil  terk  tarihleri  yazılı  27  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 konular değerlendirilmiştir
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	MESLEK KOMİTELERİ MAYIS AYI KARARLARI/TEKLİFLERİ
	1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ
	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 tarihleri yazılı 27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 27 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 konular değerlendirilmiş ve Haziran ayı toplantısına Mobilyacı ve Plastik Doğrama alanında faaliyet gösteren meslek grubu üyelerinin davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
	GÜNDEM:
	Simit Azami Fiyat Tarifesinin belirlenmesi hususundaki Bilgen Gıda Paz.Tur. San.Ltd.Şti'nin dilekçesinin görüşülmesi,
	KARAR/TEKLİF:
	Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden odamız fırın işletmelerinde kullanılmak üzere 80gr Susamlı Simit'in Azami Fiyatının 1.00 TL olarak belirlenmesine ve onaylanmak üzere oda meclisinin gündemine alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir
	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 tarihleri yazılı 27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 27 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 konular değerlendirilmiştir.
	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 tarihleri yazılı 27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 27 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 konular değerlendirilmiştir.
	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 tarihleri yazılı 27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 27 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 konular değerlendirilmiştir.
	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 tarihleri yazılı 27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 27 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 konular değerlendirilmiştir.
	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 tarihleri yazılı 27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 27 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/TEKLİF:
	Meslek komitesi üyeleri tarafından konaklama sektöründe özellikle son dönemde yaşanan villa müşterileri ilgili konu görüşülmüştür. Tatil amaçlı ilçemize gelen yabancı konukların ilçemizde konut sahibi olmaları sonrasında kendi ülkelerinden gelen diğer konukları kendi evlerinde ücret karşılığında konaklatmasının ve bu şekilde yapılan konaklamaların otelcilere büyük oranda zarar verdiği görüşülmüş ve bu konuda hukuksal düzenleme olup olmadığının araştırılması için konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
	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 tarihleri yazılı 27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 27 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 konular değerlendirilmiştir.
	GÜNDEM DIŞI:
	Gündeme 4 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan ilçemizde bulunan restaurantta 04.01.2013 tarihi itibariyle 7 yıllık kıdemi olan ve mutfak şefi-baş aşçı olarak çalışan bir şahsın aylık ortalama net maaşının tespit edilmesi hususunun görüşülmesi,
	KARAR/TEKLİF:
	ilçemizde bulunan bir restaurantta çalışan ve 04.01.2013 tarihi itibariyle 7 yıllık kıdemi olan ve mutfak şefi-baş aşçı olarak çalışan bir şahsın aylık ortalama net maaşının asgari ücret + bahşiş olduğu hususunun yönetim kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
	KARAR/TEKLİF:
	5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin kayıtlarının silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 27 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
	GÜNDEM:
	Odamız, 2014 yılı Stratejik Planı 4.1 "İş Birliklerinin Tanımlanması ve Geliştirilmesi" stratejik hedefi kapsamında, 2014 Eylem Planı'nda  üyeler adına işbirliği protokolleri yapılması, hedeflenmektedir.
	Bu kapsamda, kimlik kartı ile başvuran odamız üyelerinin sigortacılık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilmesini sağlamak için protokol yapılması konusunun görüşülmesi,
	KARAR:
	Kimlik kartı ile başvuran odamız üyelerinin sigortacılık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilmesi hususunun mümkün olmayacağı değerlendirildiğinden söz konusu öneri uygun bulunmamaıştır.
	GÜNDEM:
	Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi
	KARAR/TEKLİF:
	Komite üyeleri tarafından yaklaşan Sigorta Haftası nedeniyle toplumda sigorta bilincini oluşturmak ve meslek mensupları ile birlik ve beraberliğin sağlanması için aşağıda sunulan etkinliklerin yapılması hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
	1. Okullarda "Çocuk Gözüyle Sigorta" konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmasının düzenlenmesi ve kazanan öğrencilere ödüller verilmesi,
	2. 1 Haziran 2014 Pazar günü meslek grubu üyeleri arasında kahvaltı etkinliğinin düzenlenmesi,
	3. Karaçulha, Günlükbaşı, Muğla Makası, Ölüdeniz yolu üzeri ve Göcek'te asılmak üzere bez afişlerin hazırlanması,
	4. Odanın bilboardunda sigorta ile ilgili ilanların olması,
	5. Hasarlı bir araca çekici üzerinde şehir turu attırılması ve sigorta ile ilgili bir bez afişin çekici üzerine asılması,
	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 tarihleri yazılı 27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 27 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 konular değerlendirilmiştir
	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 tarihleri yazılı 27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 27 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 konular değerlendirilmiştir
	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 tarihleri yazılı 27 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 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ekte unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihleri yazılı 27 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 konular değerlendirilmiştir
	GÜNDEM:
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