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MESLEK KOMİTELERİ 2014 EYLÜL AYI KARARLARI /TEKLİFLERİ 

1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

06.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 

tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

06.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

a) 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 oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

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

işletmenin, merkez nakli olması sebebiyle Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 

uyarınca, Oda Sicil kaydının silinmesi hususunun ilgili meslek komitesinin gündemine 

alınmasını bilgilerinize arz ederim.     

Oda Sicil No / Unvanı: 7397     FA YOU Madencilik San.ve Tic. Ltd.ti.         

Tic. Sic. Terk Tarihi:21.08.2014                 

Meslek Grubu: 01. GR 

KARAR: 

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

işletmenin, merkez nakli olması sebebiyle Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 15. Maddesi 

uyarınca, Oda Sicil kaydının silinmesi hususunun yönetim kuruluna sevk edilmesine oybirliği 

ile karar verilmiştir 

 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi 

KARAR: 

Sektörel konular değerlendirilmiştir. 
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2 NOLU TARIM, HAYVANCILIK, SU ÜRÜNLERİ TİCARETİ İLE  ZİRAİ İLAÇ 

GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

04.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 

tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

04.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

a) 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 oybirliği ile karar verilmiştir. 

b) Komitenin teklifi incelenmiş, onaylanmış ve konuyla ilgili Muğla Büyükşehir 

Belediyesine yazılı bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi 

KARAR: 

Sektörel konular değerlendirilmiştir. 

3 NOLU İNŞAAT TAAHHÜT GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

06.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 

tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

06.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

 

a) 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 oybirliği ile karar verilmiştir. 

b) İlçemizin imar planının kentin ihtiyaçlarını karşılayamadığı, gerek nüfus gerekse 

ekonomik anlamda hızla büyüyen kentimizin ihtiyaçlarına uzun vadede de yanıt 

verebilecek bir imar planı yapılması konusunda Odamızca ilgili kurum ve kuruluşlara 

öneride bulunmak amacıyla kentin ihtiyaçlarını tanımlayarak imar planının temel 
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unsurlarını içeren bir öneri seti şeklinde uzman ve akademik çalışmanın yapılması 

konusunda Genel Sekreterlikçe araştırma yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

c) Komite tarafından teklif edilen konu hakkında 5174 Sayılı Kanunun Oda Meslek 

Komitelerinin Görevlerini düzenleyen 15.maddenin a bendine yer alan "Meslekleri 

ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere 

yönetim kuruluna  teklif etmek" maddesine istinaden söz konusu soruna ilişkin 

tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Fethiye Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden 

araştırma yapılması ve Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesine, ayrıca aynı Kanunun Oda 

Meslek Komitelerinin Görevlerini düzenleyen 15.maddenin c bendine yer alan " 

Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi 

halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak" maddesi uyarınca ilgili 

komite üyeleri tarafından imar planı ile ilgili mevzuat ve yönetmeliklerin incelenerek 

tarım alanlarının imara açılmasının yaptırımları ve alınacak tedbirler hakkında yazılı 

olarak yönetim kuruluna bilgi sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir 

 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi 

KARAR: 

Sektörel konular değerlendirilmiştir. 

4 NOLU ELEKTRİK ELEKTRONİK VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 

 GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

01.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

01.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

 

a) 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 oybirliği ile karar verilmiştir. 

b) İlçemizin imar planının kentin ihtiyaçlarını karşılayamadığı, gerek nüfus gerekse 

ekonomik anlamda hızla büyüyen kentimizin ihtiyaçlarına uzun vadede de yanıt 

verebilecek bir imar planı yapılması konusunda Odamızca ilgili kurum ve kuruluşlara 

öneride bulunmak amacıyla kentin ihtiyaçlarını tanımlayarak imar planının temel 
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unsurlarını içeren bir öneri seti şeklinde uzman ve akademik çalışmanın yapılması 

konusunda Genel Sekreterlikçe araştırma yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi 

KARAR: 

Sektörel konular değerlendirilmiştir. 

 

5 NOLU İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

04.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 

tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

04.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

 

a) 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 oybirliği ile karar verilmiştir. 

b) İlçemizin imar planının kentin ihtiyaçlarını karşılayamadığı, gerek nüfus gerekse 

ekonomik anlamda hızla büyüyen kentimizin ihtiyaçlarına uzun vadede de yanıt 

verebilecek bir imar planı yapılması konusunda Odamızca ilgili kurum ve kuruluşlara 

öneride bulunmak amacıyla kentin ihtiyaçlarını tanımlayarak imar planının temel 

unsurlarını içeren bir öneri seti şeklinde uzman ve akademik çalışmanın yapılması 

konusunda Genel Sekreterlikçe araştırma yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

c) Komite tarafından teklif edilen konu hakkında 5174 Sayılı Kanunun Oda Meslek 

Komitelerinin Görevlerini düzenleyen 15.maddenin a bendine yer alan "Meslekleri 

ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere 

yönetim kuruluna  teklif etmek" maddesine istinaden konu hakkında Fethiye Belediyesi 

ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden araştırma yapılması ve konunun detayları ile ilgili 

Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi veya aynı Kanunun Oda Meslek Komitelerinin 

Görevlerini düzenleyen 15.maddenin c bendine yer alan " Mesleklerine ait işler 

hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda 

araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak" maddesi uyarınca ilgili komite üyeleri 

tarafından ilgili mevzuat ve yönetmeliklerin incelenerek bir rapor hazırlanmasına ve 

yazılı olarak yönetim kuruluna sunulması hakkında ilgili komiteye bilgi verilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 
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GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi 

KARAR: 

Sektörel konular değerlendirilmiştir. 

 

6 NOLUKONAKLAMA HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

06.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

06.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

 

a) 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 oybirliği ile karar verilmiştir. 

b) Komite üyeleri tarafından konaklama sektöründen uzman olarak belirlenen Emre Ergün ile 

görüşülmesine ve konu hakkında bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi 

KARAR: 

Sektörel konular değerlendirilmiştir. 

7 NOLU YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

01.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 

tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

01.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

 

a) 5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin 

kayıtlarının silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre; ekte 
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unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihleri yazılı 63 adet 

odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir 

 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi 

KARAR: 

Sektörel konular değerlendirilmiştir. 

 

8 NOLU SİGORTA VE FİNANS HİZMETLERİ GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

07.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 

tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

07.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

 

a) 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 oybirliği ile karar verilmiştir 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi 

KARAR: 

Sektörel konular değerlendirilmiştir. 

 

9 NOLU OTO KİRALAMA VE SEYAHAT ACENTELERİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

05.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 

tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

05.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

 

a) 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 oybirliği ile karar verilmiştir. 
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b) Araç kiralama işlemleri ile ilgili yasal düzenlemenin bulunmaması sebebiyle sektörde 

yaşanan olumsuzluklar hakkında çalışmaların yapılması, 

c) Bölgemizdeki turizm yerlerine girişte alınan ücretlere karşın hiçbir hizmetin 

sunulmamasından dolayı yaşanan sıkıntılar 
 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi 

KARAR: 

Sektörel konular değerlendirilmiştir. 

10 NOLU TOPTAN VE PERAKENDE GIDA TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

07.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 

tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

07.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

 

a) 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 oybirliği ile karar verilmiştir 

 

GÜNDEM:  

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi 

KARAR: 

Sektörel konular değerlendirilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

Başkan yardımcısının seçiminin yapılması 

KARAR: 

Meslek komitesi başkan yardımcılığı seçiminin bir sonraki toplantıda yapılmasına oybirliği ile 

karar verilmiştir. 
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11 NOLU KUYUM, TEKSTİL VE AYAKKABI TOPTAN VE PERAKENDE 

 TİCARETİ GRUBU MESLEK KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

04.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 

tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

04.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 

tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 
1. İlçemizdeki işyeri sayısının fazla olmasının temel sebebinin İşyeri Açma ve Çalıştırma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun ruhsatlandırmanın olmayışı, işyeri envanteri yapılması 

halinde yasal çerçevenin ve idarenin uygulamalarının bu projeyi desteklemediği dolayısıyla 

böyle bir çalışmanın atıl kalacağı hususunda komite üyelerine bilgi verilmesine oybirliği ile 

karar verilmiştir. 

2. Elektrik direklerinin yer altına alınması ile ilgili AYDEM firmasından planlamanın 

öğrenilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

3. 5174 Sayılı Kanunun Oda Meslek Komitelerinin Görevlerini düzenleyen 15.maddenin c bendine 

yer alan " Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi 

halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak" maddesi uyarınca ilgili komite 

üyeleri tarafından hangi bölgelerde çevre kirliliği yaşandığı, nerelerden atık su bırakıldığına 

ilişkin detaylı rapor hazırlanmasına ve yazılı olarak yönetim kuruluna sunulması hakkında ilgili 

komiteye bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

4. 5174 Sayılı Kanunun Oda Meslek Komitelerinin Görevlerini düzenleyen 15.maddenin c bendine 

yer alan " Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi 

halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak" maddesi uyarınca diyaliz 

merkezlerine İşyeri Açma ve  Çalışma Ruhsatı veren makamlardan bilgi alınmasına, diyaliz 

merkezlerinin hangi bölgeye taşınmasına ilişkin önerilerin de yer alacağı rapor hazırlanmasına 

ve yazılı olarak yönetim kuruluna sunulması hakkında ilgili komiteye bilgi verilmesine oybirliği 

ile karar verilmiştir. 

5. Odamızın tüm üyelerine dönük olarak bu tipte protokollerin yapılmasının çok sağlıklı 

olmayacağı, bankaların kendi portföylerindeki işyerlerinin kredilendirme derecelendirmelerinin 

birbirlerinden farklı olması nedeniyle komisyon oranları ayrı ayrı belirlenmektedir. Bu 

kapsamda toplu olarak komisyon oranlarının düşürülmesi mümkün olmamaktadır.  

6. Bankalar ile üye işyerleri arasında yapılan sözleşmelerde bu hususun yer aldığı, kredi kartına 

para iadesi yapılmasının istenmesi halinde bankaların tüm işletmelere bunu yaptığı hususunda 

ilgili komiteye bilgi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir 

Meslek komitesi tarafından tekliflerin tekrar değerlendirilmesi hususunun yönetim kuruluna sevk 

edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR: 

Komite üyeleri tarafından sektörel konular görüşülmüştür. 
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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 yapılacak etkinliğin daha sonraki aylarda belirlenmesine oybirliği ile 

karar verilmiştir. 

 

12 NOLU AKARYAKIT, OTOMOTİV VE ULAŞTIRMA GRUBUMESLEK KOMİTESİ 

 

GÜNDEM: 

06.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 

tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

06.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

a) 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 oybirliği ile karar verilmiştir 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR: 

Komite üyeleri tarafından sektörel konular görüşülmüştür. 

13 NOLU EMLAK, EĞİTİM, SAĞLIK VE SPORTİF FAALİYETLER GRUBUMESLEK 

KOMİTESİ 

GÜNDEM: 

06.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos  ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 

tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine bilgi verilmesi, 

KARAR: 

06.08.2014 tarih ve 16 sayılı olağan Ağustos ayı toplantısındaki tekliflerle ilgili 12.08.2014 tarih 

ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı hakkında Oda Muamelat Memuru Aslı Pınar Taşkın 

tarafından komite üyelerine aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

a) 5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan Oda Muamelat Yönetmeliği’nin üyelerin 

kayıtlarının silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre; ekte 
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unvanı, oda sicil numarası, meslek grubu ve ticaret sicil terk tarihleri yazılı 63 adet 

odamız üyenin oda sicil kayıtlarının da silinmesine oybirliği ile karar verilmiştir 

 

GÜNDEM: 

Sektörel ve güncel konuların görüşülmesi, 

KARAR: 

Meslek komitesi üyelerinin Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile yapmış oldukları görüşmelere 

istinaden Odamızca emlakçılara yönelik olarak düzenlenen Gayrimenkul Danışmanlık Kartı, İş 

takip Sözleşmesi vb diğer dökümanların birer suretlerinin üst yazı ile Esnaf ve Sanatkarlar 

Odasına gönderilmesi hususunun yönetim kuruluna teklif 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 grubu üyeleri ile yapılacak etkinliğin daha sonraki aylarda belirlenmesine oybirliği ile 

karar verilmiştir. 

 

 

 

 


