
                                                         

MESLEK KOMİTELERİ 2014 TEMMUZ AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ

1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ

GÜNDEM:
Odamız üyesi süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren üyelerle sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR:
Odamız üyesi  süt  ve süt  ürünleri  alanında faaliyet  gösteren  üyelerin toplantıya katılmaması  sebebiyle  herhangi  bir
değerlendirme yapılmamıştır.

GÜNDEM:
04.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.06.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 
KARAR:
04.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili aşağıda belirtilen 10.06.2014 tarih ve
58 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında  Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
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 8 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

 1 Nolu Meslek Komitesinin teklifi değerlendirilmiş olup, ekmek azami fiyatının Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar
Odası'nın belirlediği fiyat ile aynı olmasına, bu kapsamda  ekmek, ramazan pidesi ve simit azami fiyatının
aşağıdaki  şekilde  belirlenmesine  ve  onaylanmak  üzere  oda  meclisine  teklif  edilmesine  oybirliği  ile  karar
verilmiştir.

o 250 gr ekmek : 90 Kr

o 100 gr simit :90 Kr

o 350 gr pide :1.50 TL

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "Yerli Ürün Kullanılması" hakkındaki yazısı yönetim kurulu üyeleri
tarafından değerlendirilmiş ve yerli ürün kullanımı konusu kamu kurumlarını ilgilendiriyor olması gerekçesiyle
herhangi bir işlem yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Muğla Ticaret  ve Sanayi odasının 03.06.2014 tarih  ve 2359 sayılı  sayı  ile odamıza gelen "Mermercilik  ve Maden
Sektörü" hakkındaki yazısı hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
"Mermercilik ve Maden Sektörü" hakkındaki Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının yazısı hakkında bilgi edinilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız  2014  Stratejik  Planı  2.1.3  Maddesinde  yer  alan  Meslek  Komiteleri  ile  Meslek  Gruplarının  Etkileşimini
sağlamak maddesine istinaden, üyelerle yapılabilecek etkinlik önerilerinin görüşülmesi,
KARAR:
Meslek grubunda bulunan üyeleri ile iletişimi arttırmak üzere meslek grubunda bulunan üyelerin ziyaret edilmesine ve
ziyaret planlamasının Ağustos ayındaki toplantıda gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Eylül ayında gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısından sunulacak konuların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Eylül  ayında  gerçekleştirilecek  Meslek  Komiteleri  Müşterek  toplantısı  için  hazırlanacak  2014 Sorunlar  ve  Çözüm
Önerileri kitapçığında yer alacak konuların belirlemesinin Ağustos ayındaki toplantıda yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
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2 NOLU TARIM, HAYVANCILIK, SU ÜRÜNLERİ TİCARETİ İLE  ZİRAİ İLAÇ GRUBUMESLEK
KOMİTESİ

GÜNDEM:
05.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.06.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
05.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili aşağıda belirtilen 10.06.2014 tarih ve
58 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında  Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
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 8 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız  2014  Stratejik  Planı  2.1.3  Maddesinde  yer  alan  Meslek  Komiteleri  ile  Meslek  Gruplarının  Etkileşimini
sağlamak maddesine istinaden, üyelerle yapılabilecek etkinlik önerilerinin görüşülmesi,
KARAR:
Meslek grubundaki üyeleriyle yapılacak etkinlik önerilerinin daha sonraki aylarda görüşülmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Eylül ayında gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısından sunulacak konuların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Eylül  ayında  gerçekleştirilecek  Meslek  Komiteleri  Müşterek  toplantısı  için  hazırlanacak  2014 Sorunlar  ve  Çözüm
Önerileri kitapçığında yer alacak konuların belirlemesinin Ağustos ayındaki toplantıda yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
15-18 Eylül 2014 tarihleri arasında 2014 Worldfood Moskova Gıda Fuarı'na düzenlenecek olan KOSGEB Yurtdışı İş
Gezi'sinin programının belirlenmesi,
KARAR:
15-18 Eylül 2014 tarihleri arasında 2014 Worldfood Moskova Gıda Fuarı'na düzenlenecek olan KOSGEB Yurtdışı İş
Gezi'sinin  programı  ile  ilgili  bilgi  edinilmiş  ve  detaylı  programının  komite  üyeleriyle  yapılacak  toplantı  ile
detaylandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBUMESLEK KOMİTESİ

GÜNDEM:
04.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.06.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
04.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili aşağıda belirtilen 10.06.2014 tarih ve
58 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında  Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
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
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ticaret sicil terk tarihleri yazılı 8 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız  2014  Stratejik  Planı  2.1.3  Maddesinde  yer  alan  Meslek  Komiteleri  ile  Meslek  Gruplarının  Etkileşimini
sağlamak maddesine istinaden, üyelerle yapılabilecek etkinlik önerilerinin görüşülmesi,
KARAR:
Meslek Gruplarının Etkileşimini  sağlamak üzere  yapılacak etkinliklerin  Ağustos  ayındaki  toplantıda belirlenmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Eylül ayında gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısından sunulacak konuların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Eylül  ayında  gerçekleştirilecek  Meslek  Komiteleri  Müşterek  toplantısı  için  hazırlanacak  2014 Sorunlar  ve  Çözüm
Önerileri kitapçığında yer alacak konuların belirlemesinin Ağustos ayındaki toplantıda yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM DIŞI:
Gündeme 5 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan meslek komitesi başkanının yeniden belirlenmesi hususunun
görüşülmesi,
KARAR:
Komite üyeleri tarafından yapılan oylama ile komite başkanı olarak Özgür Gürol oybirliği ile seçilmiştir.

4 NOLU ELEKTRİK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
06.06.2014 tarih ve 14 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.06.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
06.06.2014 tarih ve 14 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili aşağıda belirtilen 10.06.2014 tarih ve 58
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
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 8 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız  2014  Stratejik  Planı  2.1.3  Maddesinde  yer  alan  Meslek  Komiteleri  ile  Meslek  Gruplarının  Etkileşimini
sağlamak maddesine istinaden, üyelerle yapılabilecek etkinlik önerilerinin görüşülmesi,
KARAR:
Meslek grubu üyeleri ile gerçekleştirilecek etkinlik önerilerinin daha sonraki aylarda görüşülmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Eylül ayında gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısından sunulacak konuların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
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KARAR:
Eylül  ayında  gerçekleştirilecek  Meslek  Komiteleri  Müşterek  toplantısı  için  hazırlanacak  2014 Sorunlar  ve  Çözüm
Önerileri kitapçığında yer alacak konuların belirlemesinin Ağustos ayındaki toplantıda yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
02.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.06.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
02.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili aşağıda belirtilen 10.06.2014 tarih ve
58 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında  Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
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 8 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız  2014  Stratejik  Planı  2.1.3  Maddesinde  yer  alan  Meslek  Komiteleri  ile  Meslek  Gruplarının  Etkileşimini
sağlamak maddesine istinaden, üyelerle yapılabilecek etkinlik önerilerinin görüşülmesi,
KARAR:
Meslek grubunda bulunan üyelerle daha önceki aylarda gerçekleştirilen yemek etkinliğinden sonra 2014 yılı içersinde
başka bir etkinlik düşünülmemektedir.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Eylül ayında gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısından sunulacak konuların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Eylül  ayında  gerçekleştirilecek  Meslek  Komiteleri  Müşterek  toplantısı  için  hazırlanacak  2014 Sorunlar  ve  Çözüm
Önerileri kitapçığında yer alacak konuların belirlemesinin Ağustos ayındaki toplantıda yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

6 NOLUKONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
04.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.06.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
04.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili aşağıda belirtilen 10.06.2014 tarih ve
58 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında  Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
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 8 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız  2014  Stratejik  Planı  2.1.3  Maddesinde  yer  alan  Meslek  Komiteleri  ile  Meslek  Gruplarının  Etkileşimini
sağlamak maddesine istinaden, üyelerle yapılabilecek etkinlik önerilerinin görüşülmesi,
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KARAR/TEKLİF:
Komite üyeleri tarafından genel olarak yapılan etkinliklere katılımların yeterli olmadığı insanların yapılan etkinliklere
neden katılmadığı ile ilgili profosyonel araştırma şirketleri tarafından çalışma yapılması hususunun yönetim kuruluna
teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Eylül ayında gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısından sunulacak konuların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Eylül  ayında  gerçekleştirilecek  Meslek  Komiteleri  Müşterek  toplantısı  için  hazırlanacak  2014 Sorunlar  ve  Çözüm
Önerileri kitapçığında yer alacak konuların belirlemesinin Ağustos ayındaki toplantıda yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

7 NOLU YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
06.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.06.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
06.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili aşağıda belirtilen 10.06.2014 tarih ve
58 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında  Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
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 8 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız  2014  Stratejik  Planı  2.1.3  Maddesinde  yer  alan  Meslek  Komiteleri  ile  Meslek  Gruplarının  Etkileşimini
sağlamak maddesine istinaden, üyelerle yapılabilecek etkinlik önerilerinin görüşülmesi,
KARAR:
Meslek Komiteleri ile Meslek Gruplarının Etkileşimini sağlamak amacıyla yapılacak etkinliklerin daha sonraki aylarda
belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Eylül ayında gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısından sunulacak konuların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Eylül  ayında  gerçekleştirilecek  Meslek  Komiteleri  Müşterek  toplantısı  için  hazırlanacak  2014 Sorunlar  ve  Çözüm
Önerileri kitapçığında yer alacak konuların belirlemesinin Ağustos ayındaki toplantıda yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Tacir  ve  Sanayiciler  Tarafından  Üretilen  Mal  ve  Hizmetlerin  Azami  Fiyat  Tarifelerinin  Düzenlenmesi  Hakkında
Yönetmelik  hükümlerine  istinaden  odamız  üyesi  Restaurant/Bar-Cafe/Büfe  işletmelerinde  kullanılmak  2014  yılı
Restaurant/Bar-Cafe/Büfe Azami Fiyat tarifelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Tacir  ve  Sanayiciler  Tarafından  Üretilen  Mal  ve  Hizmetlerin  Azami  Fiyat  Tarifelerinin  Düzenlenmesi  Hakkında
Yönetmelik  hükümlerine  istinaden  üyesi  Restaurant/Bar-Cafe/Büfe  işletmelerinde  kullanılmak  2014  yılı
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Restaurant/Bar-Cafe/Büfe  Azami  Fiyat  tarifelerinin  belirlenmesi  ve  onaylanmak  üzere  oda  meclisine  sunulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

8 NOLU SİGORTA VE FİNANS HİZMETLERİ GRUBUMESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
05.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.06.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk olmaması sebebiyle toplantı yapılamamıştır.

GÜNDEM:
Odamız  2014  Stratejik  Planı  2.1.3  Maddesinde  yer  alan  Meslek  Komiteleri  ile  Meslek  Gruplarının  Etkileşimini
sağlamak maddesine istinaden, üyelerle yapılabilecek etkinlik önerilerinin görüşülmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk olmaması sebebiyle toplantı yapılamamıştır.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Eylül ayında gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısından sunulacak konuların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Yeterli çoğunluk olmaması sebebiyle toplantı yapılamamıştır.

9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBUMESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
03.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.06.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
03.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili aşağıda belirtilen 10.06.2014 tarih ve
58 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında  Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
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 8 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız  2014  Stratejik  Planı  2.1.3  Maddesinde  yer  alan  Meslek  Komiteleri  ile  Meslek  Gruplarının  Etkileşimini
sağlamak maddesine istinaden, üyelerle yapılabilecek etkinlik önerilerinin görüşülmesi,
KARAR:
Meslek Komiteleri ile Meslek Gruplarının Etkileşimini sağlamak amacıyla yapılacak etkinliklerin daha sonraki aylarda
belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Eylül ayında gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısından sunulacak konuların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Eylül  ayında  gerçekleştirilecek  Meslek  Komiteleri  Müşterek  toplantısı  için  hazırlanacak  2014 Sorunlar  ve  Çözüm
Önerileri kitapçığında yer alacak konuların belirlemesinin Ağustos ayındaki toplantıda yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
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10 NOLU TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
05.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.06.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
05.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili aşağıda belirtilen 10.06.2014 tarih ve
58 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında  Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
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 8 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız  2014  Stratejik  Planı  2.1.3  Maddesinde  yer  alan  Meslek  Komiteleri  ile  Meslek  Gruplarının  Etkileşimini
sağlamak maddesine istinaden, üyelerle yapılabilecek etkinlik önerilerinin görüşülmesi,
KARAR:
Meslek Komiteleri ile Meslek Gruplarının Etkileşimini sağlamak amacıyla yapılacak etkinliklerin daha sonraki aylarda
belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Eylül ayında gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısından sunulacak konuların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Eylül  ayında  gerçekleştirilecek  Meslek  Komiteleri  Müşterek  toplantısı  için  hazırlanacak  2014 Sorunlar  ve  Çözüm
Önerileri kitapçığında yer alacak konuların belirlemesinin Ağustos ayındaki toplantıda yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

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

GÜNDEM:
03.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.06.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
03.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili aşağıda belirtilen 10.06.2014 tarih ve
58 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında  Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
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 8 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız  2014  Stratejik  Planı  2.1.3  Maddesinde  yer  alan  Meslek  Komiteleri  ile  Meslek  Gruplarının  Etkileşimini
sağlamak maddesine istinaden, üyelerle yapılabilecek etkinlik önerilerinin görüşülmesi,
KARAR:
Meslek grubunda bulunan üyeleriyle Eylül ve Ekim aylarında gruplar halinde toplantılar yapılmasına ve bu toplantıların
planlamasının eylül ayında gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Eylül ayında gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısından sunulacak konuların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Eylül  ayında  gerçekleştirilecek  Meslek  Komiteleri  Müşterek  toplantısı  için  hazırlanacak  2014 Sorunlar  ve  Çözüm
Önerileri kitapçığında yer alacak konuların belirlemesinin Ağustos ayındaki toplantıda yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

12 NOLU AKARYAKIT, OTOMOTİV VE ULAŞTIRMA GRUBUMESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Odamıza kayıtlı otobüs firması işletme sahiplerin sektörel ve güncel sorunların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Odamıza kayıtlı otobüs firma sahiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki kararlar alınmış ve alınan
bu kararlarla  ilgili  olarak  Muğla  Büyükşehir  Belediyesi  ile  Büyükşehir  Belediyesi  bünyesinde  oluşturulan  Ulaşım
Koordinasyon Merkezine iletilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 Fethiye Otogar İşletmesi içersinde Zabıta noktasının oluşturulması talebi,

 Fethiye  otogarından  çıkan  servis  aracı  şoförleri  ile  otobüs  şoförlerinin  yetki  belgelerinin  kontrollerinin
yapılması,

 Otobüs  firmalarına  ait  terminal  noktalarında  başka  acentelere  ait  bilet  kesilmesinin  önlenmesi  ve  bu
terminallerin denetimlerinin arttırılması,

 Otogardan yolcusuz araç çıkışlarında firmalardan çıkış parası alınmaması,

 Özellikle otogar içersinde yapılan hanutçuluk faaliyetlerinin önüne geçilmesi,
GÜNDEM:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 20.06.2014 tarih ve 12320 sayı ile odamıza gelen "Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanlığı" hakkındaki yazısı hakkında bilgi verilmesi,
KARAR:
"Tehlikeli  Madde  Güvenlik  Danışmanlığı"  hakkındaki  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği  yazısı  hakkında  Oda
Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmiştir.
GÜNDEM:
04.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.06.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
04.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili aşağıda belirtilen 10.06.2014 tarih ve
58 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında  Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
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 8 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız  2014  Stratejik  Planı  2.1.3  Maddesinde  yer  alan  Meslek  Komiteleri  ile  Meslek  Gruplarının  Etkileşimini
sağlamak maddesine istinaden, üyelerle yapılabilecek etkinlik önerilerinin görüşülmesi,
KARAR:
Meslek grubunda bulunan üyeleriyle Eylül ve Ekim aylarında gruplar halinde toplantılar yapılmasına ve bu toplantıların
planlamasının eylül ayında gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Eylül ayında gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısından sunulacak konuların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

2014 Temmuz Ayı Meslek Komitesi Kararları                                                                                                                    Sayfa 8



                                                         

KARAR:
Eylül  ayında  gerçekleştirilecek  Meslek  Komiteleri  Müşterek  toplantısı  için  hazırlanacak  2014 Sorunlar  ve  Çözüm
Önerileri kitapçığında yer alacak konuların belirlemesinin Ağustos ayındaki toplantıda yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBUMESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
04.06.2014 tarih ve  15 sayılı olağan Haziran  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 10.06.2014 tarih ve 58 sayılı Yönetim
Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
03.06.2014 tarih ve  14 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili aşağıda belirtilen 10.06.2014 tarih ve
58 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında  Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite üyelerine bilgi
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 8 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM:
Odamız  2014  Stratejik  Planı  2.1.3  Maddesinde  yer  alan  Meslek  Komiteleri  ile  Meslek  Gruplarının  Etkileşimini
sağlamak maddesine istinaden, üyelerle yapılabilecek etkinlik önerilerinin görüşülmesi,
KARAR:
Meslek grubunda bulunan üyelere yönelik yapılacak etkinliklerle ilgili önerilerin daha sonraki aylarda görüşülmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:
Oda Muamelat Yönetmeliği' nin 26. maddesine istinaden Eylül ayında gerçekleştirilecek Meslek Komiteleri Müşterek
toplantısından sunulacak konuların belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Eylül  ayında  gerçekleştirilecek  Meslek  Komiteleri  Müşterek  toplantısı  için  hazırlanacak  2014 Sorunlar  ve  Çözüm
Önerileri kitapçığında yer alacak konuların belirlemesinin Ağustos ayındaki toplantıda yapılmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.

GÜNDEM DIŞI: 
Gündeme 6 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan Haziran ayındaki toplantıda görüşülen  Gelir İdaresi Başkanlığı
ile yazışmaların yapıldığı ve buna ilaveten Emniyet ve Gelir İdaresi Başkanlığının bu konuyla ilgili müracaat olması
halinde  işlem  yaptığı  hususunda  Temmuz  ayındaki  toplantıda  komite  üyelerine  bilgi  verilmesi  hususunun  tekrar
görüşülmesi
KARAR/TEKLİF:
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  çalışma  yapılıp  yapılamayacağı  hususunun  yönetim  kurulu  tarafından  tekrar
değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 
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