MESLEK KOMİTELERİ 2014 AĞUSTOS AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ
1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ
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:
Daha sonraki toplantılarda 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:
Müşterek toplantıda görüşülmek üzere sunulacak konunun Eylül ayında belirlenmesine 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 63 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 63 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamız Stratejik Planı 2014 Eylem Planında üye memnuniyetini arttırmak amacı ile "Meslek Komitelerinin
Etkililiğinin Arttırılması" Stratejisi kapsamında,
"Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden
Faydalanmalarının Sağlanması" faaliyeti planlanmıştır. Bu kapsamda, meslek komitelerinin uzmanlık
bilgisinden faydalanacağı uzmanların ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Konu hakkında komite üyelerince bilgi edinilmiştir.
2 NOLU TARIM, HAYVANCILIK, SU ÜRÜNLERİ TİCARETİ İLE ZİRAİ İLAÇ
GRUBUMESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı'ndan 22.07.2014 tarih ve 10354 sayılı
5957 Sayılı Yasa hakkındaki görüş önerisi yazısının görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Muğla Büyükşehir Belediyesinin 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan
Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 12.Maddesi gereğince Muğla Büyükşehir
Belediyesince Toptancı Hallerinde faaliyet gösteren komisyoncu işyerlerinden Ticari güven sağlanması ve
tarafların haklarının korunması amacıyla teminat alınması hususunda Genel Sekreter tarafından komite
üyelerine bilgi verilmiştir. Komite üyelerince yapılan değerlendirmeler sonucunda işyerlerinden alınacak
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teminat miktarının belirlenmesi sırasında işyeri m 2 birim fiyatı olarak 150 TL tespit edilmesine ve görüşün
onaylanmak üzere yönetim kuruluna sevk edilmesine 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 yapılacak olan etkinliklerin 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:
Müşterek toplantıda sunulmak üzere belirlenecek konunun Eylül ayında tespit 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 63 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 63 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamız Stratejik Planı 2014 Eylem Planında üye memnuniyetini arttırmak amacı ile "Meslek Komitelerinin
Etkililiğinin Arttırılması" Stratejisi kapsamında,
"Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden
Faydalanmalarının Sağlanması" faaliyeti planlanmıştır. Bu kapsamda, meslek komitelerinin uzmanlık
bilgisinden faydalanacağı uzmanların ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Konu hakkında bilgi edinilmiş ve tarım sektöründe belirlenen uzmanlarla ilgili komite üyelerine bilgi
verilmiştir.
3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBUMESLEK KOMİTESİ
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:
Konunun daha sonraki aylarda tekrar görüşülmesine 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/TEKLİF:
Meslek komiteleri müşterek toplantısında görüşülmek üzere aşağıdaki konu başlıkları komite üyeleri
tarafından oybirliği ile belirlenmiştir.
1. Ilçemize ait olan ve mevcutta uygulanan imar planının gözden geçirilerek belediye sınırları
içersindeki kat taleplerini karşılayabilmek amacıyla özellike Patlangıç-Yenievler civarındaki kat
sayısının 4 kata çıkarılması hususu,
2. Imar planında tarım alanı olarak görünen yerlerin imara açılması ancak tarım alanı olmayan yerlerin
imara açılmasına izin verilmemesinin nedenlerinin ararştırılması,
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 63 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 63 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamız Stratejik Planı 2014 Eylem Planında üye memnuniyetini arttırmak amacı ile "Meslek Komitelerinin
Etkililiğinin Arttırılması" Stratejisi kapsamında,
"Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden
Faydalanmalarının Sağlanması" faaliyeti planlanmıştır. Bu kapsamda, meslek komitelerinin uzmanlık
bilgisinden faydalanacağı uzmanların ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Konu hakkında komite üyelerince bilgi edinilmiştir.
4 NOLU ELEKTRİK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GRUBU MESLEK
KOMİTESİ
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 yer alan üyelerle iletişimi ve etkileşimi sağlamak üzere her ay gerçekleştirilecek
toplantılara aynı sektörlerden kişilerin davet edilerek toplantıların düzenlenmesi ve gerçekleştirilen
toplantılar sonrasında ise üyelere ziyaretlerin planlanmasına 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/TEKLİF:
Meslek komiteleri müşterek toplantısında görüşülmek üzere aşağıdaki konu başlıkları komite üyeleri
tarafından oybirliği ile belirlenmiştir.
1. Turizm aktivitelerini arttırmak üzere diğer büyükşehirlerde örnekleri olduğu gibi ilçemizede temalı
park alanlarının yapılması,
2. Çarşı içi imar planının revize edilmesi,
3. İlçemizde bulunan kanallarla ilgili çalışma yapılarak hem trafiğin rahatlaması hemde turizmde
kullanılmasının sağlanması,
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 63 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 63 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamız Stratejik Planı 2014 Eylem Planında üye memnuniyetini arttırmak amacı ile "Meslek Komitelerinin
Etkililiğinin Arttırılması" Stratejisi kapsamında,
"Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden
Faydalanmalarının Sağlanması" faaliyeti planlanmıştır. Bu kapsamda, meslek komitelerinin uzmanlık
bilgisinden faydalanacağı uzmanların ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Konu hakkında komite üyelerince bilgi edinilmiştir.
5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
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 komitesinde bulunan üyelerle etkileşimi arttırmak üzere grup üyelerine yeni yıl öncesinde dağıtılmak
üzere komite için ayrılan bütçeden kullanılmak üzere ajanda yaptırılması ve gerçekleştirilecek üye ziyareti
ile ajandaların grup üyelerine verilmesine 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/TEKLİF:
Meslek komiteleri müşterek toplantısında görüşülmek üzere aşağıdaki konu başlıkları komite üyeleri
tarafından oybirliği ile belirlenmiştir.
1. İlçemizde faaliyet gösteren ve ağırlıklı olarak şehir merkezinde bulunan inşaat malzemesi
satıcılarının hem bir arada olması hemde sergilemiş oldukları dağınık görüntünün bertaraf edilmesi
amacıyla tüm malzeme satıcılarını bir çatı altında toplamak üzere sanayi bölgesi oluşturulması,
2. İnşaatta kullanılan malzemelerein nakliye maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ilçemizin uygun
bölgelerinde inşaat malzemesi üretecek fabrikaların kurulup kurulamayacağının araştırılması
(kiremit, tuğla, çimento vb)
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 63 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 63 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamız Stratejik Planı 2014 Eylem Planında üye memnuniyetini arttırmak amacı ile "Meslek Komitelerinin
Etkililiğinin Arttırılması" Stratejisi kapsamında,
"Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden
Faydalanmalarının Sağlanması" faaliyeti planlanmıştır. Bu kapsamda, meslek komitelerinin uzmanlık
bilgisinden faydalanacağı uzmanların ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Konu hakkında komite üyelerince bilgi edinilmiştir.
6 NOLUKONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
02.07.2014 tarih ve 15 sayılı olağan Temmuz ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 08.07.2014 tarih ve 62
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
02.07.2014 tarih ve 15 sayılı olağan Temmuz ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 08.07.2014 tarih ve 62
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
1. Komite üyeleri tarafından genel olarak yapılan etkinliklere katılımların yeterli olmadığı insanların
yapılan etkinliklere neden katılmadığı ile ilgili profesyonel araştırma şirketleri tarafından çalışma
yapılması hususuna, 2014 yılı içersinde oda üyelerine yapılacak olan Üye Memnuniyet Anketi
içersinde yer verilmesine 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:
Konunun daha sonraki aylarda tekrar 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:
Meslek komiteleri müşterek toplantısında görüşülecek konuların belirlenmesinin bir sonraki ay gündeme
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 63 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 63 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamız Stratejik Planı 2014 Eylem Planında üye memnuniyetini arttırmak amacı ile "Meslek Komitelerinin
Etkililiğinin Arttırılması" Stratejisi kapsamında,
"Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden
Faydalanmalarının Sağlanması" faaliyeti planlanmıştır. Bu kapsamda, meslek komitelerinin uzmanlık
bilgisinden faydalanacağı uzmanların ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden Faydalanmalarının Sağlanması amacıyla aşağıdaki alanlarda
belirlenen uzman kişilerin onaylanması için konunun yönetim kuruluna alınmasına oybirliği ile karar
verilmiştir.
1. Konaklama Sektörü :Emre Ergün (Mefharet Sıtkı Koçman Üniv.)
7 NOLU YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
04.07.2014 tarih ve 15 sayılı olağan Temmuz ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 08.07.2014 tarih ve 62
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
04.07.2014 tarih ve 15 sayılı olağan Temmuz ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 08.07.2014 tarih ve 62
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından bilgi 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:
Daha sonraki toplantılarda görüşülmesine 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:
Müşterek toplantıda görüşülmek üzere sunulacak konunun Eylül ayında belirlenmesine 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 63 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 63 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamız Stratejik Planı 2014 Eylem Planında üye memnuniyetini arttırmak amacı ile "Meslek Komitelerinin
Etkililiğinin Arttırılması" Stratejisi kapsamında,
"Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden
Faydalanmalarının Sağlanması" faaliyeti planlanmıştır. Bu kapsamda, meslek komitelerinin uzmanlık
bilgisinden faydalanacağı uzmanların ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Konu hakkında komite üyelerince bilgi edinilmiştir.
8 NOLU SİGORTA VE FİNANS HİZMETLERİ GRUBUMESLEK KOMİTESİ
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:
Ekim ayında gerçekleşecek meslek komitesi toplantısında üyelerle yapılacak etkinlik önerilerinin
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:
Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulmak üzere belirlenecek konunun daha sonraki ay tekrar
görüşülmesine 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
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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 63 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 63 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamız Stratejik Planı 2014 Eylem Planında üye memnuniyetini arttırmak amacı ile "Meslek Komitelerinin
Etkililiğinin Arttırılması" Stratejisi kapsamında,
"Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden
Faydalanmalarının Sağlanması" faaliyeti planlanmıştır. Bu kapsamda, meslek komitelerinin uzmanlık
bilgisinden faydalanacağı uzmanların ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Konu hakkında komite üyelerince bilgi edinilmiştir.
9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBUMESLEK KOMİTESİ
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 gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik önerilerinin sezon sonuna doğru görüşülüp
değerlendirilmesine 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/TEKLİF:
Meslek komiteleri müşterek toplantısında görüşülmek üzere aşağıdaki konu başlıkları komite üyeleri
tarafından oybirliği ile belirlenmiştir.
1. Araç kiralama işlemleri ile ilgili yasal düzenlemenin bulunmaması sebebiyle sektörde yaşanan
olumsuzluklar hakkında çalışmaların yapılması,
2. Bölgemizdeki turizm yerlerine girişte alınan ücretlere karşın hiçbir hizmetin sunulmamasından
dolayı yaşanan sıkıntılar
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 63 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 63 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamız Stratejik Planı 2014 Eylem Planında üye memnuniyetini arttırmak amacı ile "Meslek Komitelerinin
Etkililiğinin Arttırılması" Stratejisi kapsamında,
"Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden
Faydalanmalarının Sağlanması" faaliyeti planlanmıştır. Bu kapsamda, meslek komitelerinin uzmanlık
bilgisinden faydalanacağı uzmanların ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Konu hakkında komite üyelerince bilgi edinilmiştir.
10 NOLU TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ
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:
Daha sonraki toplantılarda 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:
Müşterek toplantıda görüşülmek üzere sunulacak konunun Eylül ayında belirlenmesine 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 63 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 63 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamız Stratejik Planı 2014 Eylem Planında üye memnuniyetini arttırmak amacı ile "Meslek Komitelerinin
Etkililiğinin Arttırılması" Stratejisi kapsamında,
"Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden
Faydalanmalarının Sağlanması" faaliyeti planlanmıştır. Bu kapsamda, meslek komitelerinin uzmanlık
bilgisinden faydalanacağı uzmanların ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
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KARAR:
Konu hakkında komite üyelerince bilgi edinilmiştir.
11 NOLU KUYUM, TEKSTİL VE AYAKKABI TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ
GRUBUMESLEK KOMİTESİ
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:
Ekim ayında gerçekleştirilecek komite toplantısında üyelerle yönelik olarak yapılacak etkinlik önerilerinin
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/TEKLİF:
Meslek komiteleri müşterek toplantısında görüşülmek üzere aşağıdaki konu başlıkları komite üyeleri
tarafından oybirliği ile belirlenmiştir.
1. İşyeri envanteri yapılarak yeni iş yeri açacak kişilere yardımcı olunması (belediye ile işbirliği
içersinde, belediyeye işyeri açmaya gelecek kişilerin işyerleri konusunda bilgilenmesini sağlamak
amacıyla yönlendirme yapılması. Bu çalışmanın temelini oluşturacak altyapının oda tarafından temin
edilerek öncelikle işyeri envanterinin odamızca yapılması))
2. Turizm kenti olan ilçemizde görüntü kirliliğine yol açan elektirik direklerinin yer altına alınması ile
ilgili çalışma yapılması (özellikle Çalış bölgesi)
3. İlçemizin özellikle Çalış civarındaki kanallara atık su bırakılmasından kaynaklanan çevre kirliliği
sebebiyle denizin kirlenmesinin önlenmesi için çalışmaların yapılması,
4. Özellikle Çalış civarında faaliyet gösteren diyaliz merkezlerinin başka bölgelere taşınması
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 63 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 63 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamız Stratejik Planı 2014 Eylem Planında üye memnuniyetini arttırmak amacı ile "Meslek Komitelerinin
Etkililiğinin Arttırılması" Stratejisi kapsamında,
"Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden
Faydalanmalarının Sağlanması" faaliyeti planlanmıştır. Bu kapsamda, meslek komitelerinin uzmanlık
bilgisinden faydalanacağı uzmanların ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
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KARAR:
Konu hakkında komite üyelerince bilgi edinilmiştir.
GÜNDEM DIŞI 1:
Gündeme 5 meslek komitesi üyesinin imzası ile alınan oda üyesi işyerlerin kullanılan pos cihazlarında
uygulanan komisyon oranlarının düşürülmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Odamıza kayıtlı banka şubeleri ile görüşülmesi ve imzalanacak protokollerle üyelerimizin kullanmış
oldukları pos cihazlarındaki komisyon oranlarının düşürülmesi hususunda çalışma yapmak üzere konunun
yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM DIŞI 2:
Gündeme 7 komite üyesinin imzası ile alınan oda üyesi işyerlerinde kullanılan pos cihazlarında iptal
işlemleri ve karta iade işlemleri sırasında yaşanan sorunların görüşülmesi,
KARAR/TEKLİF:
Kurumsal olan işletmelerde kredi kartı çekim işleminden sonra müşterinin 1 ay içinde herhangi bir gün gelip
ürünü iade etmesi halinde alışveriş tutarı kredi kartına iade edilebilmektedir. Ancak küçük ölçekli işyerleri
için bankaların böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Odamız üyesi işyerleri adına çalışma yapılması için
konunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12 NOLU AKARYAKIT, OTOMOTİV VE ULAŞTIRMA GRUBUMESLEK KOMİTESİ
GÜNDEM:
02.07.2014 tarih ve 15 sayılı olağan Temmuz ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 08.07.2014 tarih ve 62
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
02.07.2014 tarih ve 15 sayılı olağan Temmuz ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 08.07.2014 tarih ve 62
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
1. Meslek komitesi ulaşım konusunda sunulan teklif görüşülmüş ve tekliflerin Muğla Büyükşehir
Belediyesine ve Ulaşım Koordinasyon Merkezine iletilmesine 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 gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik önerilerinin sezon sonuna doğru görüşülüp
değerlendirilmesine 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:
Meslek komiteleri müşterek toplantısında sunulacak konuların daha sonraki aylarda görüşülmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
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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 63 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 63 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamız Stratejik Planı 2014 Eylem Planında üye memnuniyetini arttırmak amacı ile "Meslek Komitelerinin
Etkililiğinin Arttırılması" Stratejisi kapsamında,
"Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden
Faydalanmalarının Sağlanması" faaliyeti planlanmıştır. Bu kapsamda, meslek komitelerinin uzmanlık
bilgisinden faydalanacağı uzmanların ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Konu hakkında komite üyelerince bilgi edinilmiştir.
13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBUMESLEK
KOMİTESİ
GÜNDEM:
02.07.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Haziran ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 08.07.2014 tarih ve 62
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine bilgi verilmesi,
KARAR:
02.07.2014 tarih ve 15 sayılı olağan Temmuz ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 08.07.2014 tarih ve 62
sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın tarafından komite
üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
1. Kiraya veren daire/apart ve villa sahipleri ile mücadele edebilmek amacıyla konun detaylarını almak
üzere meslek komitesi başkanının bir sonraki yönetim kuruluna davet edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
GÜNDEM:
24.06.2014 tarih ve 38399 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu
Dairesi Başkanlığı'nın "Taşınmaz (Tapu Sicili) İşlemleri" hakkındaki yazısının görüşülmesi,
KARAR:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'nın "Taşınmaz
(Tapu Sicili) İşlemleri" yazısı hakkında komite üyelerince bilgi edinilmiştir.
GÜNDEM:
23.06.2014 tarih ve 239 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 18.Bölge
Müdürlüğü'nün "Emlakçıların İş Takibi" konulu yazısının görüşülmesi,
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KARAR/TEKLİF:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 18.Bölge Müdürlüğü'nün "Emlakçıların İş
Takibi" hakkındaki yazısı incelenmiştir. Yazıdanda anlaşılacağı üzere tapu dairelerinde işlem yapmaya
meslek odası üyeleri ile esnaf ve sanatkarlar odası üyelerinin işlem yapma yetkisi bulunmaktadır.
Bu kapsamda konuyla ilgili olarak Fethiye Tapu Sicil Müdürlüğü'ne ve Seydikemer Tapu Sicil Müdürlüğü'ne
bilgilendirici bir yazı yazılmasına ayrıca, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile konu hakkında görüşülmesine ve
kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile ortak basın toplantısı düzenlenmesine 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:
Eylül ayındaki toplantının tekrar gündeme alınmasına ve üyelerle yapılacak etkinliğin 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:
Müşterek toplantıda sunulmak üzere herhangi bir konu belirlenememiştir.
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 63 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 63 adet odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine ve konunun
yönetim kuruluna teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM:
Odamız Stratejik Planı 2014 Eylem Planında üye memnuniyetini arttırmak amacı ile "Meslek Komitelerinin
Etkililiğinin Arttırılması" Stratejisi kapsamında,
"Meslek Komitelerinin Uzmanlık Bilgisinden
Faydalanmalarının Sağlanması" faaliyeti planlanmıştır. Bu kapsamda, meslek komitelerinin uzmanlık
bilgisinden faydalanacağı uzmanların ve uzmanlık alanlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,
KARAR:
Konu hakkında komite üyelerince bilgi edinilmiştir.
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