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MESLEK KOMİTELERİ 2014 HAZİRAN KARAR VE TEKLİFLERİ 

 

1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ   

GÜNDEM: 

Mobilya ve pimapen sektöründe faaliyet gösteren üyelerle sektörel ve güncel sorunların 

görüşülmesi, 

KARAR 

Komite toplantısına davet edilen mobilya ve pimapen sektöründe faaliyet gösteren imalatçılarla 

sektörde sorunlar değerlendirilmiştir. Tartışılan ve görüşülen aşağıdaki konuların Yönetim Kuruluna 

sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Ayrıca Temmuz ayındaki komite toplantısına süt ve 

süt ürünleri üreticilerinin davet edilmesi konusunda görüşbirliğine varılmıştır. 

 Aynı meslekte faaliyet gösteren işyeri sayısının fazlalığına dikkat çekilmiş ve mesleklere  

sınırlandırma getirilmesi gerektiği, 

 Ahilik geleneğinin tekrar yaşatması gerektiği,  

 Sektör içersinde kayıt dışı olarak çalışanlara karşı mücadele yol ve yöntemleri  

 Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilyacılar arasında sağlanan fiyat birliğinin ilçemizde de 

uygulanabilirliği 

Değerlendirilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

07.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından 

komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR:  

07.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili aşağıda belirtilen 

13.05.2014 tarih ve 53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında  Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

 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 belirlenmesi için 

konunun oda meclisine sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 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 üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir 

 

GÜNDEM:  

15.05.2014 tarih ve 15 sayılı Meclis kararına istinaden ekmek, ramazan pidesi ve simit azami 

fiyatlarının belirlenmesi amacıyla maliyet analizi çalışması yapılması hususunun görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Oda meclisinin 15.05.2014 tarih ve 15 sayılı kararına istinaden ekmek, ramazan pidesi ve simit 

azami fiyatı aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve onaylanmak üzere yönetim kuruluna sunulmasına 

oybirliği ile karar verilmiştir. 
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 250 gr ekmek  :1,00 TL (Esnaf Odası 0,90kr açıkladı ancak 1.00 TL olması uygun 

olarak değerlendirilmiştir komite üyeleri tarafından) 

 100 gr simit  :0.90 Kr 

 350 gr pide  :1.50 TL   

 

 

 

GÜNDEM: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hakkında Odamız Kalite ve Eğitim birimi memuru 

Deren Karasu tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

TOBB'nin 21.05.2014 tarih ve 10413 sayılı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın "Yerli Ürün 

Kullanılması" hususundaki yazısının görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 10.04.2014 tarihli yazısı ile kamu binalarının inşasında 

yaygın biçimde ithal mermer, granit vb maden ürünlerinin kullanıldığı dikkat çekilmiştir. Konuyla 

ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerin şartnamelerine, yerli üretimi 

desteklemek, yerli sanayinin gelişmesinin sağlamak amacıyla yerli mermer, granit, traverten ve 

benzeri doğal taşların koyulması ile ilgili olarak hükümler koyulması hususunda bilgi edinilmiştir. 

Edinilen bilgilerin tüm üyelerle paylaşılması hususunun yönetim kuruluna sevk 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 

8 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 8 adet odamız üyenin oda sicil 
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kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

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

GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

02.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından 

komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

02.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında aşağıdaki bilgiler Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın tarafından komite üyelerine verilmiştir. 

 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 üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir 

 

GÜNDEM: 

Meslek komitesi başkanı ve başkan yardımcısının seçiminin yapılması, 

KARAR: 

Meslek Komitesi Başkanlığına Atabey Şahin, komite başkan yardımcılığına ise Ramazan Atalay 

oybirliği ile seçilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi, 

KARAR: 

Komite üyeleri tarafından sektörle ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

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 

8 adet odamız üyesinin, oda sicil kayıtlarının da silinmesi hususunun görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 
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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 8 adet odamız üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

TOBB'nin 15.05.2014 tarih ve 10069 sayılı yazı ile üreticilerin TC. Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım 

Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullanımı hususunda bilgi verilmesi, 

KARAR: 

TOBB'nin 15.05.2014 tarih ve 10069 sayılı yazı ile üreticilerin TC. Ziraat Bankası A.Ş ve Tarım 

Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullanımı hususunda komite üyelerine bilgi 

verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hakkında Odamız Kalite ve Eğitim birimi memuru 

Deren Karasu tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

 

 

 

3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

07.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından 

komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

07.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkındaki aşağıdaki bilgiler Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın tarafından komite üyelerine verilmiştir. 

 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 üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi, 
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KARAR: 

Sektörel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

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 

8 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 8 adet odamız üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hakkında Odamız Kalite ve Eğitim birimi memuru 

Deren Karasu tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

4 NOLU ELEKTRİK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GRUBU 

MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

02.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından 

komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 
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02.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkındaki aşağıdaki bilgiler Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın tarafından komite üyelerine verilmiştir. 

 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 üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi, 

KARAR: 

Sektörel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

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 

8 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 8 adet odamız üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hakkında Odamız Kalite ve Eğitim birimi memuru 

Deren Karasu tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 
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5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 05.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 

13.05.2014 tarih ve 53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

05.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkındaki aşağıdaki bilgiler Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın tarafından komite üyelerine verilmiştir. 

 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 üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi, 

KARAR: 

Sektörel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır 

 

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 

8 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 8 adet odamız üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgi verilmesi, 
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KARAR: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hakkında Odamız Kalite ve Eğitim birimi memuru 

Deren Karasu tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

6 NOLUKONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

07.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından 

komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

07.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilgili aşağıdaki bilgiler Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın komite üyelerine verilmiştir. 

 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 üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 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 

konuyla ilgili Vergi Dairesi nezdinde yazılı girişimde bulunulmasına oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Kumburnu, Belceğiz, Göcek ve diğer koyların Fethiye dışından şirketler tarafından işletilmesi 

hususunda kamuoyunun desteğinin alınarak çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna sevk 

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 
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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 

8 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 8 adet odamız üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

7 NOLU YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

02.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından 

komite üyelerine bilgi verilmesi, 

 

 

 

KARAR: 

02.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilgili aşağıdaki bilgiler Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın komite üyelerine verilmiştir. 

 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 üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 İlçemizde 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 hususundaki meslek komitesinin görüşü incelenmiş olup, odamız üyesi 

restoranlardan konu ile ilgili piyasa araştırması yapıldıktan sonra rayiç fiyatın tespit 

edilmesine   oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi, 

KARAR: 

Sektörel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 
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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 

8 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 8 adet odamız üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

8 NOLU SİGORTA VE FİNANS HİZMETLERİ GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

02.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından 

komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

02.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilgili aşağıdaki bilgiler Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın komite üyelerine verilmiştir. 

 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 üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 Komite üyeleri tarafından yaklaşan Sigorta Haftası nedeniyle  toplumda sigorta bilincini 

oluşturmak ve meslek mensupları ile birlik ve beraberliğin sağlanması için aşağıda sunulan 

etkinliklerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

o 1 Haziran 2014 Pazar günü meslek grubu üyeleri arasında kahvaltı etkinliğinin 

düzenlenmesi, 

o Karaçulha, Günlükbaşı, Muğla Makası, Ölüdeniz yolu üzeri ve Göcek'te asılmak 

üzere toplam 5 adet bez afiş hazırlanması, 

o Sigorta bilincini oluşturmak üzere Odanın bilboardunda sigorta ile ilgili ilanın 

asılması, 

 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Teminat Bulanamayan Riskler hakkındaki yazısı 

görüşülmüş ve bu yazının oda üyeleri ile web sayfasında paylaşılmasına oybirliği ile karar 

verilmiştir. 
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GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi, 

KARAR: 

Sektörel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

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 

8 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 8 adet odamız üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hakkında Odamız Kalite ve Eğitim birimi memuru 

Deren Karasu tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

 

9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

06.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından 

komite üyelerine bilgi verilmesi, 

 

 

 

KARAR: 
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06.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilgili aşağıdaki bilgiler Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın komite üyelerine verilmiştir. 

 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 üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi, 

KARAR: 

Sektörel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

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 

8 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 8 adet odamız üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hakkında Odamız Kalite ve Eğitim birimi memuru 

Deren Karasu tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

10 NOLU TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 
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02.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından 

komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

02.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilgili aşağıdaki bilgiler Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın komite üyelerine verilmiştir. 

 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 üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi, 

KARAR: 

Sektörel konularla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

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 

8 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 8 adet odamız üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hakkında Odamız Kalite ve Eğitim birimi memuru 

Deren Karasu tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 



                                                            
 

2014 Haziran Ayı Meslek Komitesi Kararları                                                                                                                    Sayfa 14 
 

11 NOLU KUYUM, TEKSTİL VE AYAKKABI TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ 

GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

06.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından 

komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

06.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilgili aşağıdaki bilgiler Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın komite üyelerine verilmiştir. 

 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 üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir 

 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi, 

KARAR/TEKLİF: 

Vergi Dairesi nezdinde yapılan mükellef bilgi güncellemeleri işlemleri için muhasebeciler 

tarafından ücret talep edildiği değerlendirilmiş ve hem bilgi güncelleme hem de defter tasdiki 

işlemlerine ilişkin belirlenen ücretlerle ilgili bir tarifenin olup olmadığının ve hangi kriterlere göre 

bu ücretlerin belirlendiği hususunun araştırılması hususunun yönetim kuruluna sevk 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 

8 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 8 adet odamız üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 
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GÜNDEM: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hakkında Odamız Kalite ve Eğitim birimi memuru 

Deren Karasu tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

12 NOLU AKARYAKIT, OTOMOTİV VE ULAŞTIRMA GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

07.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından 

komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

07.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilgili aşağıdaki bilgiler Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın komite üyelerine verilmiştir. 

 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 üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi, 

KARAR: 

Sektörde yaşanan sorunların ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla 

Temmuz ayındaki komite toplantısında otobüs firmalarının davet 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 

8 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 
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numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihleri yazılı 8 adet odamız üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hakkında Odamız Kalite ve Eğitim birimi memuru 

Deren Karasu tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBUMESLEK 

KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

07.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından 

komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

07.05.2014 tarih ve  13 sayılı olağan Mayıs  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 13.05.2014 tarih ve 

53 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilgili aşağıdaki bilgiler Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar 

Taşkın komite üyelerine verilmiştir. 

 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 üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi, 

 

KARAR/TEKLİF: 

Sektörle ilgili olarak aşağıdaki konular görüşülmüş ve yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği 

ile karar verilmiştir. 

 

 Özellikle otel sahibi işyerleri ile emlakçı üyeleri yakından ilgilendiren günübirlik olarak 

kiraya veren daire/apart ve villa sahipleri ile  mücadele edebilmek amacıyla konuyla ilgili 

bir bilgilendirme afişinin hazırlanması ve Fethiye halkının bilgilendirilmesi hususunda 

çsalışma yapılıp yapılamayacağının yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

  Mart ayında gerçekleştirilen meslek komitesi toplantısında görüşülen Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığının 14.03.2007 tarih ve 2007/4 sayılı genelgesinin 1.1.1maddesinde   "Emlak 
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komisyoncusu ; Ticaret veya Ticaret Odası veya Sanayi ve Ticaret  veya Esnaf Sanatkarlar 

Odası bünyesinde kurulan Emlak Meslek Odalarına kayıt olmalı;üyesi olduğu meslek 

odasınca onaylanmış veya kullanıma sunulmuş olan sözleşmeyi düzenleyerek müşterisine 

vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır"  hükmü amirdir. 

Ancak      Denizli Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğüne bağlı Fethiye Tapu Sicil Müdürlüğü, 

Fethiye Emlakçılar Derneğine ait olan iş takip sözleşmelerini kabul edip işleme 

koymaktadır. Fethiye Emlakçılar Derneği üyelerinin bir kısmının vergi mükellefi olmadığı 

bu sebeple devletin vergi zararına uğratıldığı değerlendirilmektedir. Denizli Tapu Kadastro 

Bölge Müdürlüğünün, Denizli Emlakçılar Odası ve Emlakçılar Federasyonu(beş dernek 

biraraya gelerek federasyon oluştururlar) ile yapmış olduğu protokol Fethiye Emlakçılar 

Derneğini kapsamadığı değerlendirildiğinden, 14.03.2007 tarih ve 2007/4 sayılı genelgenin 

1.1.1 maddesinin gereğinin uygulanarak ve 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 yazılması hususunun yeniden 

yönetim kurulunba teklif edilmesine 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 

8 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 8 adet odamız üyenin oda sicil 

kayıtlarının da silinmesine ve konunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hakkında bilgi verilmesi, 

KARAR: 

03 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ hakkında Odamız Kalite ve Eğitim birimi memuru 

Deren Karasu tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir. 

 


