
                                                            
 

2016 Mayıs Ayı Meslek Komitesi Kararları                                                                                                                    Sayfa 1 
 

MESLEK KOMİTELERİ 2016 MAYIS AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 

 

 

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

MESLEK KOMİTESİ 

 

 

GÜNDEM: 

 

Rusya ile yaşanan siyasi kriz neticesinde başta domates olmak üzere, yaş sebze ve meyve 

ihracatında düşüş gözlemlenmiş, Rusya dışında Avrupa’daki alternatif pazarlara yönelmek elzem 

hale gelmiştir. Bu bağlamda, Trademap sitesinden alınan dünya ve Türkiye ithalat/ihracat 

verilerinin rehberliğinde, yönelebilinecek alternatif pazarlar ve bu pazarlara girişi 

kolaylaştırabilecek fuarlar hususunda 2 No’lu Meslek Komitesi’nin karar kıldığı Almanya pazarı 

konusunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR / TEKLİF: 

 

Odamız AR-GE ve Uluslararası İlişkiler birimi tarafından Almanya pazarı konusunda çalışma 

yapılmasına ve konunun daha sonra tekrar gündeme alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBU 

 

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 ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyesinin oda sicil kaydının da silinmesi hususu 

 

 Oda Sic. No Unvanı  Tic.Sic.Terk 

Tarihi 

Meslek 

Grubu 

9595 Markamarin İnş. Taah. Gıda Akary. Ltd.Şti. 02.05.2016 3 

9473 Pınara İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim 

Şirketi 

31.03.2016 3 

 

KARAR / TEKLİF: 

 

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, yukarıda ünvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve Ticaret Sicil terk tarihi yazılı 

odamız üyesinin oda sicil kaydının da silinmesi hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

6 NOLU KONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

 

 

KARAR / TEKLİF: 

 

Meslek komitesi üyeleri tarafından ülkemizin son dönemde içinde bulunduğu durum ile ilgili 

değerlendirmeler yapılmıştır. Kötü giden turizm sezonu hakkında istişare eden komite üyeleri 

tarafından aşağıda sunulan konularla ilgili çalışma yapılıp yapılamayacağı hususunun oda yönetim 

kuruluna teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 Çevremizde bulunan diğer odalarla görüşülerek Fethiye’nin tanıtımının yapılabilmesi için 

yayın organlarında yer verilip verilemeyeceği, 

 Turizm önemini anlatmak, tüm sektörleri doğrudan ve dolaylı olarak beslediğinin önemini 

gösterebilmek amacı ile broşür veya tanıtım kitabının hazırlanıp hazırlanamayacağı, 

 Ülkemizde son günlerde yaşanan bombalı saldırılar ve güvenlikle ilgili yaşanan saldırılarla 

ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü’nün desteği ile üyelerimize bilgilendirme yapılıp 

yapılamayacağı, 

11 NOLU KUYUM, TEKSTİL VE AYAKKABI TOPTAN VE PERAKENDE 

 

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 hususu 

  

Oda 

Sicil No 

 

Ünvanı   

Ticaret Sicil                 

Terk Tarihi 

Meslek 

Grubu 

2754 Süleyman Kılıç Süsler Halı Ve Mobilya 31.03.2016 11 
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KARAR / TEKLİF: 

 

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 yönetim kuruluna sevk edilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 


