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FR-52 

Komite 
Adı 

Toplantı 
Tarihi 

Toplantıda Alınan Kararlar Yönetim Kuruluna Sunulan Kararlar Gerçekleşen Kararlar 

1
 N

O
LU

 

11  Eylül 
2014 

1.) Meslek Komiteleri Koordinasyonu için Yönetim Kurulundan Koordinasyon 
görevlendirilmesine, 
2.)Mesleki Eğitim Kursları hazırlık çalışmaları için İŞKUR uzmanından randevu 
alınmasına ve randevunun mümkün ise 18 Eylül Perşembe günü olmasına 
ayrıca konu ile ilgili olarak Halk Eğitim Merkezi yöneticileri ile de 
görüşülmesine, 
3.)İş yerleri tanıtım rehberi için odamız Web sitesinde yayınlanmak üzere bir 
demo hazırlanarak ilgi duyan üyelere açılmasına, 
4.)Meslek Komitelerinin aktif çalışmadığı gerçeğinden hareketle konunun ilk 
yapılacak meclis gündemine alınarak görüşülmesinin sağlanması, 
5.)Üyelere açık Meslek Komiteleri ortak toplantısının ekim ayı içerisinde 
uygun bir günde kahvaltılı olarak yapılmasına, kahvaltı ve toplantı yeri için 
araştırma yapılmasına, 
 

1.) Meslek Komiteleri Koordinasyonu için 
Yönetim Kurulundan Koordinasyon 
görevlendirilmesine, 
2.)İş yerleri tanıtım rehberi için odamız Web 
sitesinde yayınlanmak üzere bir demo 
hazırlanarak ilgi duyan üyelere açılmasına 
3.) Meslek Komitelerinin aktif çalışmadığı 
gerçeğinden hareketle konunun ilk yapılacak 
meclis gündemine alınarak görüşülmesinin 
sağlanması, 
4.) Üyelere açık Meslek Komiteleri ortak 
toplantısının ekim ayı içerisinde uygun bir 
günde kahvaltılı olarak yapılmasına, kahvaltı ve 
toplantı yeri için araştırma yapılmasına, 
 

1.) Meslek Komiteleri Koordinasyonu için Yönetim 
Kurulundan Koodinatör olarak YK üyesi Halil İbrahim 
GÜLEN ve yardımcısı olarak YK üyesi Ömer ELİŞ in 
görevlendirilmesine, teşkilatlandırılmasının sağlanmasına 
karar verildi. 
2.) Odamız web sitesinde yayınlanacak olan iş yeri rehberi 
demosunun Koordinatör gözetiminde hazırlanmasına karar 
verildi. 
3 ve 4 nolu maddelerin Koordinatörün yapacağı çalışmalar 
sonucunda daha sonra görüşülmesine oy birliği ile karar 
verildi. 

16 Ekim 
2014 

1.) 17.09.2014 tarihinde Halk Eğitim Merkezi Müdür Yrd. Ile yapılan Mesleki 
Eğitim Kursları kapsamındaki görüşme notları Başkan Reşat UYGUN 
tarafından bilgilendirildi ayrıca İŞKUR Müdür Yardımcısı ile yapılan görüşme 
hakkında da ayrıntılı bilgi verildi. Milas bölgesi olarak yapılan iş 
başvurularının hangi dallarda olduğunu gösteren istatistik bilginin 
istenmesine karar verildi. 
2.) Mesleki Eğitim Kursları ile ilgili olarak aralık ayında yapılması planlanan 
ortak toplantı sonrasında çıkacak iş dallarına göre çalışmaların başlatılması 
konusu görüşüldü. 
3.) Geçen ay yapılan toplantıda alınan karara istinaden seçilen Tüm Meslek 
Komiteleri Koordinatör Görevlisi Halil İbrahim GÜLEN diger komitelerin 
kararları ile ilgili olarak bilgilendirme yaptı.  
4.) Bilgilendirme sonucu olarak 22 Ekim Çarşamba günü saat 09:00 – 10:00 
arsında Komiteler Başkan ve Başkan Yardımcıları ile kahvaltılı toplantı 
düzenlenmesine ve bu kararın Yönetim Kurulu’na sunulmasına, 
5.) 1 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Reşat UYGUN’un olağan Meclis 
toplantılarına katılması için Yönetim Kurulu’nda görüşülmesinin 
önerilmesine, 
6.) Diğer Meslek Komitelerinin düzenli olarak toplanmalarının sağlanması ve 
böylece MİTSO çalışmalarına katkılarının arttırılması amacı ile destekleyici 
Meclis Kararı çıkarılması için Yönetim Kurulu’na önerilmesine, 
 
7.) İş arayan ve İşverenin iş ve çalışan ihtiyacının ivedilikle sağlanması için 
kolaylaştırıcı olması açısından iletişim ve organizasyon ağı kurulması için 
çalışılması, 
8.) Daha önceden Yönetim Kuruluna önerilen konuların görüşülüp karara 
bağlanması konusunda gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerimizin 

1.) Bilgilendirme sonucu olarak 22 Ekim 
Çarşamba günü saat 09:00 – 10:00 arsında 
Komiteler Başkan ve Başkan Yardımcıları ile 
kahvaltılı toplantı düzenlenmesine ve bu 
kararın Yönetim Kurulu’na sunulmasına, 
 
2.) 1 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Reşat 
UYGUN’un  olağan Meclis toplantılarına 
katılması için Yönetim Kurulu’nda 
görüşülmesinin önerilmesine, 
 
3.) Diğer Meslek Komitelerinin düzenli olarak 
toplanmalarının sağlanması ve böylece MİTSO 
çalışmalarına katkılarının arttırılması amacı ile 
destekleyici Meclis Kararı çıkarılması için 
Yönetim Kurulu’na önerilmesine, 
 
4.) Daha önceden Yönetim Kuruluna önerilen 
konuların görüşülüp karara bağlanması 
konusunda gösterilen ilgiden dolayı 
teşekkürlerimizin iletilmesine 

1.) Bilgilendirme sonucu olarak 22 Ekim Çarşamba günü 
saat 09:00 – 10:00 arsında Komiteler Başkan ve Başkan 
Yardımcıları ile kahvaltılı toplantı düzenlenmesine ve bu 
kararın Yönetim Kurulu’na sunulmasına, 
 
4.) Daha önceden Yönetim Kuruluna önerilen konuların 
görüşülüp karara bağlanması konusunda gösterilen ilgiden 
dolayı teşekkürlerimizin iletilmesine 
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iletilmesine, 

12 
Kasım 
20414 

1.) Koordinatörün genel bilgilendirmesi; 
a-Web sayfamızın Meslek Komiteleri ile ilgili yeni oluşumu slayt gösterisiyle 
anlatıldı ayrıca Komite gündem ve kararlarının sitede yanyınlanarak uzun 
yıllar saklanabileceği konusu aktarıldı. 
b-OSB ihalesi hakkında genel bilgilendirme yapıldı. 
c-Bir önceki ayda Meslek Komitelerinden Yönetim Kuruluna sunulan öneriler 
Yönetimden çıkan sonuçları ile birlikte üyelere okundu. 
2.) OSB nin hayata geçmesi ile meslek konusunda kalifiyeli eleman sıkıntısı 
olacağından her komitenin kendi grubunda çalışmalar yaparak hangi dalda 
eğitimlerin açılması konusunda araştırma yapıp bilgilendirme yapması 
gerektiği konuşuldu. Mesleki Eğitim Kurslarının hangi sektörse olacağına 
karar verilerek en kısa zamanda açılmasına karar verildi. 
3.) 6 Nolu Meslek Komitesi üyelerinnin talebine istinaden; 
a-LPG ile ilgili olarak odamız tarafından eğitim düzenlenmesine ayrıca LPG ve 
TSE Standartlarının Belgelesinin odamızdarafından sağlanabilirliğinin 
araştırılarak üyelerimize sağlanması konusu Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
b-Fuarlar ile ilgili olarak araştırma yapılarak odamız üyesi akaryakıt 
firmalarını da petrol konusundaki fuarlara katılımının sağlanması konusu 
Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyelerinin talebine istinaden;  
a-Muğla geneli Şoförler Odası Başkanları ile Muğla'da yapılacak olan UKM 
Merkezinde S plakaları ile ilgili tecrübeli bir kişinin odamızdan (Yönetim 
Kurulu olabilir) toplantılara katılmak üzere yetkili bir kişinin 
görevlendirilmesi Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
b-İş makinaları ile ilgili olarak Operatörlük Belgesinin odamız tarafından kurs 
açılarak sertifikalar verilmesinin üyelerimizin işini kolaylaştırılacağı 
görüşülmüş oluıp bu konu Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
5.)7 Nolu Meslek Komite üyelerinin talebine itinaden; 
Odamız bültenlerinin dağıtımında sıkıntı yaşandığı ayrıca yeni bülten 
çıktığında odamız tarafından sms mesajı ile üyelerimize bilgilendirme 
yapılmasının  gerektiği, böylelikle ulaşmayan üyelerin odamızdan temin 
edebilecekleri görüşülmüş olup bu konu Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
 Son olarak Yönetim Kuruluna sunulan tüm önerilerin değerlendirilme 
sonuçlarının yazılı olarak nedenleri ile birlikte somut bir şekilde Meslek 
Komite üyelerine bilgi verilmesine karar verilmiştir.  

 1 - Kasım sonunda düzenlenecek olan  Zeytin Hasat Şenliği 
ile ilgili üyelerimize, özellikle de  Meslek Komitesi üyelerine  
bilginin geç ulaştığı, hazırlıkların yapılabilmesi açısından 
daha erken duyurulması istenmiş olup bundan sonra tüm 
etkinliklerde mümkün olduğunca erken duyuru 
yapılmasına, 
2 - Odamız tarafından zeytinyağı tadım uzmanlık  kursu  
açılabilirliği görüşülmüş olup bu konunun Zeytin Hasat 
Şenliği Etkinlikleri kapsamında yapılmasına, talep halinde 
tekrar açılmasına, 
3 - Tadilat yapılmak istenen işyerleri için Tadilat Projesinin 
tüm bina için talep edilmesi hususu Milas Belediye  
Başkanlığıyla görüşülmüş ancak Yasa gereği mümkün 
olmadığı anlaşılmıştır. 
4 – Milas Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç duyulacak ve 
Meslek Komitelerinin belirleyeceği konularda eğitimli iş 
gücü için Mesleki Eğitim Kurslarının açılmasına,  
5 - Meslek Komitelerinin etkin çalışmasının üyeler 
arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendireceğine,  tüm 
üyelerin karşılıklı olarak ticari bağ kurabileceği ve İş 
Ortaklığı hakkında Eğitim yapılmasına, 
6 - Aralık ayında yapılması gereken Olağan Toplantılarının  
tüm gruplar ile ortak yapılmasına. 
7 - İlçemizde kurulan pazarlar ile ilgili olarak sebzelerin 
yerde satışının yanlış olduğu dolayısıyla bu konuda Milas 
Belediye Başkanlığı’na görüş bildirilmesine, 
8 - Kadınlar ile ilgili olarak yerel ürünler üreterek yerel 
pazar oluşturulması hakkında  Milas Belediyesi ve Sivil 
Toplum Örgütleriyle  ile işbirliği yapılarak çalışma 
yapılmasına, 
9 - Hastane ile ilgili ilçemizde sıkıntının giderek arttığı 
özellikle Güllük mahallesinde yaz aylarında var olan 
ambulansın kış aylarında da bulundurulması için 
Kaymakamlığa bildirilmesine, 
10- LPG ile ilgili olarak odamız tarafından eğitim 
düzenlenmesine ayrıca LPG ve TSE Standartlarının 
Belgelerinin odamız tarafından sağlanabilirliğinin 
araştırılmasına, 
11- Fuarlar ile ilgili olarak araştırma yapılarak odamız üyesi 
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akaryakıt firmalarını da petrol konusundaki fuarlara 
katılımının sağlanmasına, 
 12- Muğla geneli Şoförler Odası Başkanları ile Muğla'da 
yapılacak olan UKM Merkezinde S plakaları ile ilgili 
tecrübeli bir kişinin odamız temsilcisi olarak YK Üyesi 
Mehmet YİĞİT’in görevlendirilmesine, 
13- İş makinaları ile ilgili olarak Operatörlük Belgesinin 
odamız tarafından kurs açılarak sertifikalar verilmesine, 
14- Odamız bültenlerinin dağıtımında sıkıntı yaşandığı 
ayrıca yeni bülten çıktığında odamız tarafından sms mesajı 
ile üyelerimize bilgilendirme yapılmasına, böylelikle 
ulaşmayan üyelerin odamızdan temin edebileceklerine, 
Oybirliği ile karar verildi. 

24 
Aralık 
2014 

1.) Kasım ayı Meslek Komite Önerilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, 
2.) Üyelerin Sorunlarının dinlenmesi ve öneriler, 

1 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Reşat Uygun, 
meslek komitelerinin ortak toplantılara devam 
etmesini, komitelerin kendi toplantılarını da 
düzenli olarak yapmalarını, oda üyelerin mal ve 
hizmet alımlarında birbirlerini tercih 
etmelerini, atık pet şişelerin çevre kirliliği 
yaratması nedenliyle üyelere bilgilendirilmede 
bulunulmasını önerdi. 
5 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Yusuf Erol, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulunarak Büyükşehir 
Belediyesi tarafından şehir için veya ilçeler, 
mahalleler arasında toplu ulaşımı sağlamak 
amacıyla 70 taşıt alındığını ve bu taşıtlarda 58 
yaş üstündeki kişilerin ücretsiz taşınacağını, S 
ve T plakalı taşıtların kontrol altına alınacağını 
söyledi. Yusuf Erol, belediye ile ilgili önerisi 
olanların bunları belediyeye iletmekten 
çekinmemelerini, önerileriyle mutla 
ilgilenileceğini söyledi. 
9 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Özen, 
sarrafların terazi denetimlerinin özel bir şirkete 
verilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını ve 
yüksek cezalar ödenmek zorunda kalındığını 
söyledi. 
  
1.) MİTSO Meslek Komiteleri, her ay iki küme 
şeklinde toplanmaları, 2 - 4 - 6 - 8  - 10 No'lu 
meslek komitelerinin her ayın ikinci çarşamba 
günü saat 18.00'de, 1 - 3 - 5 - 7 - 9 No'lu meslek 
komitelerinin her ayın ikinci perşembe günü 
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saat 18.00'de MİTSO'da toplanmaları oybirliği 
ile kabul edildi. 
2.) Milas'ta iş yapan firmaların Milaslı firmalarla 
iş yapması için oda üyelerine tavsiyede 
bulunulması, dışarıdan gelen firmaların Milaslı 
firmalardan mal ve hizmet alması için Yönetim 
Kurulunun ilgili firmalarla iletişim kurması için 
öneride bulunulması kararlaştırıldı. 
3.) Sarrafların ve diğer esnafların terazi 
denetimleri konusunda uyarılması ve gerekli 
işlemleri yaptırmalarının hatırlatılması 
kararlaştırıldı. 

2
 N

O
LU

 

12 Eylül 
2014 

*2014 yılı sonuna kadar tüm komiteler ile birlikte ortak toplantı yapılmasına 
karar verildi 

  

01 Ekim 
2014 

*Büyük market zincirlerinin esnafımızı etkilememesi için kapanış saatlerinin 
daha erken saatlere alınması, 
*Odamız lokal fiyatlarının çok yüksek olduğu ayrıca üyelerine en az %10 
ıskonto uygulaması gerektiği, 
*Kanalizasyon çalışmaları ile ilgili olarak çalışmaların yapılacağı yerler ile ilgili 
bölgelerde belediye tarafından duyuru yapılması, çalışmaların bittiği yerlerin 
ise temizlenmesi, 

*Büyük market zincirlerinin esnafımızı 
etkilememesi için kapanış saatlerinin daha 
erken saatlere alınması  
*Kanalizasyon çalışmaları ile ilgili olarak 
çalışmaların yapılacağı yerler ile ilgili bölgelerde 
belediye tarafından duyuru yapılması, 
çalışmaların bittiği yerlerin ise temizlenmesi, 
 

 

 13 
Kasım 
2014 

1.) Koordinatörün genel bilgilendirmesi; 
a-Web sayfamızın Meslek Komiteleri ile ilgili yeni oluşumu slayt gösterisiyle 
anlatıldı ayrıca Komite gündem ve kararlarının sitede yanyınlanarak uzun 
yıllar saklanabileceği konusu aktarıldı. 
b-OSB ihalesi hakkında genel bilgilendirme yapıldı. 
c-Bir önceki ayda Meslek Komitelerinden Yönetim Kuruluna sunulan talep ve 
öneriler ile ilgili çıkan sonuçlar değerlendirildi. Konu ile ilgili sağlanan 
gelişmeler hakkında komite üyelerine bilgi sunuldu. 
2.) 3 Nolu Meslek Komitesi üyelerinnin talebine istinaden; 
a- Kasım sonunda düzenlenecek olan  Zeytin Hasat Şenliği ile ilgili 
üyelerimize, özellikle de  Meslek Komitesi üyelerine  bilginin geç ulaştığı, 
hazırlıkların yapılabilmesi açısından daha erken duyurulması konusu 
görüşülmüştür. 
b- Odamız tarafından zeytin yağı tadım uzmanlık  kursu  açılabilirliği 
görüşülmüş olup bu konunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar 
verilmiştir. 
3.) 2 Nolu Meslek Komitesi üyelerinnin talebine istinaden; 
a-İş yeri açma sırasında bina içerisinde küçük bir değişilik yapılması 
istenildiğinde bütün bina projesi üzerinde tadilat projesi istenmesi yerine 
sadece ilgili bölümde proje değişikliği yapılmasının uygun olacağı ve bu 

 1 - Kasım sonunda düzenlenecek olan  Zeytin Hasat Şenliği 
ile ilgili üyelerimize, özellikle de  Meslek Komitesi üyelerine  
bilginin geç ulaştığı, hazırlıkların yapılabilmesi açısından 
daha erken duyurulması istenmiş olup bundan sonra tüm 
etkinliklerde mümkün olduğunca erken duyuru 
yapılmasına, 
2 - Odamız tarafından zeytinyağı tadım uzmanlık  kursu  
açılabilirliği görüşülmüş olup bu konunun Zeytin Hasat 
Şenliği Etkinlikleri kapsamında yapılmasına, talep halinde 
tekrar açılmasına, 
3 - Tadilat yapılmak istenen işyerleri için Tadilat Projesinin 
tüm bina için talep edilmesi hususu Milas Belediye  
Başkanlığıyla görüşülmüş ancak Yasa gereği mümkün 
olmadığı anlaşılmıştır. 
4 – Milas Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç duyulacak ve 
Meslek Komitelerinin belirleyeceği konularda eğitimli iş 
gücü için Mesleki Eğitim Kurslarının açılmasına,  
5 - Meslek Komitelerinin etkin çalışmasının üyeler 
arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendireceğine,  tüm 
üyelerin karşılıklı olarak ticari bağ kurabileceği ve İş 
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konunun Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi talep edilmiştir. 
 

Ortaklığı hakkında Eğitim yapılmasına, 
6 - Aralık ayında yapılması gereken Olağan Toplantılarının  
tüm gruplar ile ortak yapılmasına. 
7 - İlçemizde kurulan pazarlar ile ilgili olarak sebzelerin 
yerde satışının yanlış olduğu dolayısıyla bu konuda Milas 
Belediye Başkanlığı’na görüş bildirilmesine, 
8 - Kadınlar ile ilgili olarak yerel ürünler üreterek yerel 
pazar oluşturulması hakkında  Milas Belediyesi ve Sivil 
Toplum Örgütleriyle  ile işbirliği yapılarak çalışma 
yapılmasına, 
9 - Hastane ile ilgili ilçemizde sıkıntının giderek arttığı 
özellikle Güllük mahallesinde yaz aylarında var olan 
ambulansın kış aylarında da bulundurulması için 
Kaymakamlığa bildirilmesine, 
10- LPG ile ilgili olarak odamız tarafından eğitim 
düzenlenmesine ayrıca LPG ve TSE Standartlarının 
Belgelerinin odamız tarafından sağlanabilirliğinin 
araştırılmasına, 
11- Fuarlar ile ilgili olarak araştırma yapılarak odamız üyesi 
akaryakıt firmalarını da petrol konusundaki fuarlara 
katılımının sağlanmasına, 
 12- Muğla geneli Şoförler Odası Başkanları ile Muğla'da 
yapılacak olan UKM Merkezinde S plakaları ile ilgili 
tecrübeli bir kişinin odamız temsilcisi olarak YK Üyesi 
Mehmet YİĞİT’in görevlendirilmesine, 
13- İş makinaları ile ilgili olarak Operatörlük Belgesinin 
odamız tarafından kurs açılarak sertifikalar verilmesine, 
14- Odamız bültenlerinin dağıtımında sıkıntı yaşandığı 
ayrıca yeni bülten çıktığında odamız tarafından sms mesajı 
ile üyelerimize bilgilendirme yapılmasına, böylelikle 
ulaşmayan üyelerin odamızdan temin edebileceklerine, 
Oybirliği ile karar verildi. 

24 
Aralık 
2014 

1.) Kasım ayı Meslek Komite Önerilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, 
2.) Üyelerin Sorunlarının dinlenmesi ve öneriler, 

1 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Reşat Uygun, 
meslek komitelerinin ortak toplantılara devam 
etmesini, komitelerin kendi toplantılarını da 
düzenli olarak yapmalarını, oda üyelerin mal ve 
hizmet alımlarında birbirlerini tercih 
etmelerini, atık pet şişelerin çevre kirliliği 
yaratması nedenliyle üyelere bilgilendirilmede 
bulunulmasını önerdi. 
5 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Yusuf Erol, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulunarak Büyükşehir 
Belediyesi tarafından şehir için veya ilçeler, 
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mahalleler arasında toplu ulaşımı sağlamak 
amacıyla 70 taşıt alındığını ve bu taşıtlarda 58 
yaş üstündeki kişilerin ücretsiz taşınacağını, S 
ve T plakalı taşıtların kontrol altına alınacağını 
söyledi. Yusuf Erol, belediye ile ilgili önerisi 
olanların bunları belediyeye iletmekten 
çekinmemelerini, önerileriyle mutla 
ilgilenileceğini söyledi. 
9 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Özen, 
sarrafların terazi denetimlerinin özel bir şirkete 
verilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını ve 
yüksek cezalar ödenmek zorunda kalındığını 
söyledi. 
  
1.) MİTSO Meslek Komiteleri, her ay iki küme 
şeklinde toplanmaları, 2 - 4 - 6 - 8  - 10 No'lu 
meslek komitelerinin her ayın ikinci çarşamba 
günü saat 18.00'de, 1 - 3 - 5 - 7 - 9 No'lu meslek 
komitelerinin her ayın ikinci perşembe günü 
saat 18.00'de MİTSO'da toplanmaları oybirliği 
ile kabul edildi. 
2.) Milas'ta iş yapan firmaların Milaslı firmalarla 
iş yapması için oda üyelerine tavsiyede 
bulunulması, dışarıdan gelen firmaların Milaslı 
firmalardan mal ve hizmet alması için Yönetim 
Kurulunun ilgili firmalarla iletişim kurması için 
öneride bulunulması kararlaştırıldı. 
3.) Sarrafların ve diğer esnafların terazi 
denetimleri konusunda uyarılması ve gerekli 
işlemleri yaptırmalarının hatırlatılması 
kararlaştırıldı. 

3
 N

O
LU

 

25 Eylül 
2014 

*Balıkçılar ile ilgili olarak yanaşma iskelesi konusunda odamız yöneticileri 
tarafından Muğla Millet Vekili Ali BOĞA ile görüşme yapıldığı ve bu 
görüşmenin olumlu olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı. 
*OSB ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

  

02 Ekim 
2014 

*Su ürünleri ile ilgili üç noktada yapılması planlanan yanaşma iskelesinin 
resmi olarak yapılabilmesi için ilgili bakanlıklarla görüşme sağlanması, 
*İskele konusu ile ilgili olarak çalışma yapılması ve rapor hazırlanması, 
*Kasım ayında yapılması planlanan Zeytin ve Zeytinyağı şenliği ile ilgili 
çalışmalarda AREGALA (Sınır Tanımayan Şefler) den destek alınması, 

*Su ürünleri ile ilgili üç noktada yapılması 
planlanan yanaşma iskelesinin resmi olarak 
yapılabilmesi için ilgili bakanlıklarla görüşme 
sağlanması, 
*İskele konusu ile ilgili olarak çalışma yapılması 
ve rapor hazırlanması, 
*Kasım ayında yapılması planlanan Zeytin ve 
Zeytinyağı şenliği ile ilgili çalışmalarda 
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AREGALA (Sınır Tanımayan Şefler) den destek 
alınması, 

13 
Kasım 
2014 

1.) Koordinatörün genel bilgilendirmesi; 
a-Web sayfamızın Meslek Komiteleri ile ilgili yeni oluşumu slayt gösterisiyle 
anlatıldı ayrıca Komite gündem ve kararlarının sitede yanyınlanarak uzun 
yıllar saklanabileceği konusu aktarıldı. 
b-OSB ihalesi hakkında genel bilgilendirme yapıldı. 
c-Bir önceki ayda Meslek Komitelerinden Yönetim Kuruluna sunulan talep ve 
öneriler ile ilgili çıkan sonuçlar değerlendirildi. Konu ile ilgili sağlanan 
gelişmeler hakkında komite üyelerine bilgi sunuldu. 
2.) 3 Nolu Meslek Komitesi üyelerinnin talebine istinaden; 
a- Kasım sonunda düzenlenecek olan  Zeytin Hasat Şenliği ile ilgili 
üyelerimize, özellikle de  Meslek Komitesi üyelerine  bilginin geç ulaştığı, 
hazırlıkların yapılabilmesi açısından daha erken duyurulması konusu 
görüşülmüştür. 
b- Odamız tarafından zeytin yağı tadım uzmanlık  kursu  açılabilirliği 
görüşülmüş olup bu konunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar 
verilmiştir. 
3.) 2 Nolu Meslek Komitesi üyelerinnin talebine istinaden; 
a-İş yeri açma sırasında bina içerisinde küçük bir değişilik yapılması 
istenildiğinde bütün bina projesi üzerinde tadilat projesi istenmesi yerine 
sadece ilgili bölümde proje değişikliği yapılmasının uygun olacağı ve bu 
konunun Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi talep edilmiştir. 
 

 1 - Kasım sonunda düzenlenecek olan  Zeytin Hasat Şenliği 
ile ilgili üyelerimize, özellikle de  Meslek Komitesi üyelerine  
bilginin geç ulaştığı, hazırlıkların yapılabilmesi açısından 
daha erken duyurulması istenmiş olup bundan sonra tüm 
etkinliklerde mümkün olduğunca erken duyuru 
yapılmasına, 
2 - Odamız tarafından zeytinyağı tadım uzmanlık  kursu  
açılabilirliği görüşülmüş olup bu konunun Zeytin Hasat 
Şenliği Etkinlikleri kapsamında yapılmasına, talep halinde 
tekrar açılmasına, 
3 - Tadilat yapılmak istenen işyerleri için Tadilat Projesinin 
tüm bina için talep edilmesi hususu Milas Belediye  
Başkanlığıyla görüşülmüş ancak Yasa gereği mümkün 
olmadığı anlaşılmıştır. 
4 – Milas Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç duyulacak ve 
Meslek Komitelerinin belirleyeceği konularda eğitimli iş 
gücü için Mesleki Eğitim Kurslarının açılmasına,  
5 - Meslek Komitelerinin etkin çalışmasının üyeler 
arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendireceğine,  tüm 
üyelerin karşılıklı olarak ticari bağ kurabileceği ve İş 
Ortaklığı hakkında Eğitim yapılmasına, 
6 - Aralık ayında yapılması gereken Olağan Toplantılarının  
tüm gruplar ile ortak yapılmasına. 
7 - İlçemizde kurulan pazarlar ile ilgili olarak sebzelerin 
yerde satışının yanlış olduğu dolayısıyla bu konuda Milas 
Belediye Başkanlığı’na görüş bildirilmesine, 
8 - Kadınlar ile ilgili olarak yerel ürünler üreterek yerel 
pazar oluşturulması hakkında  Milas Belediyesi ve Sivil 
Toplum Örgütleriyle  ile işbirliği yapılarak çalışma 
yapılmasına, 
9 - Hastane ile ilgili ilçemizde sıkıntının giderek arttığı 
özellikle Güllük mahallesinde yaz aylarında var olan 
ambulansın kış aylarında da bulundurulması için 
Kaymakamlığa bildirilmesine, 
10- LPG ile ilgili olarak odamız tarafından eğitim 
düzenlenmesine ayrıca LPG ve TSE Standartlarının 
Belgelerinin odamız tarafından sağlanabilirliğinin 
araştırılmasına, 
11- Fuarlar ile ilgili olarak araştırma yapılarak odamız üyesi 
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akaryakıt firmalarını da petrol konusundaki fuarlara 
katılımının sağlanmasına, 
 12- Muğla geneli Şoförler Odası Başkanları ile Muğla'da 
yapılacak olan UKM Merkezinde S plakaları ile ilgili 
tecrübeli bir kişinin odamız temsilcisi olarak YK Üyesi 
Mehmet YİĞİT’in görevlendirilmesine, 
13- İş makinaları ile ilgili olarak Operatörlük Belgesinin 
odamız tarafından kurs açılarak sertifikalar verilmesine, 
14- Odamız bültenlerinin dağıtımında sıkıntı yaşandığı 
ayrıca yeni bülten çıktığında odamız tarafından sms mesajı 
ile üyelerimize bilgilendirme yapılmasına, böylelikle 
ulaşmayan üyelerin odamızdan temin edebileceklerine, 
Oybirliği ile karar verildi. 

24 
Aralık 
2014 

ORTAK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI; 
 
1.) Kasım ayı Meslek Komite Önerilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, 
2.) Üyelerin Sorunlarının dinlenmesi ve öneriler, 
 

1 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Reşat Uygun, 
meslek komitelerinin ortak toplantılara devam 
etmesini, komitelerin kendi toplantılarını da 
düzenli olarak yapmalarını, oda üyelerin mal ve 
hizmet alımlarında birbirlerini tercih 
etmelerini, atık pet şişelerin çevre kirliliği 
yaratması nedenliyle üyelere bilgilendirilmede 
bulunulmasını önerdi. 
5 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Yusuf Erol, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulunarak Büyükşehir 
Belediyesi tarafından şehir için veya ilçeler, 
mahalleler arasında toplu ulaşımı sağlamak 
amacıyla 70 taşıt alındığını ve bu taşıtlarda 58 
yaş üstündeki kişilerin ücretsiz taşınacağını, S 
ve T plakalı taşıtların kontrol altına alınacağını 
söyledi. Yusuf Erol, belediye ile ilgili önerisi 
olanların bunları belediyeye iletmekten 
çekinmemelerini, önerileriyle mutla 
ilgilenileceğini söyledi. 
9 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Özen, 
sarrafların terazi denetimlerinin özel bir şirkete 
verilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını ve 
yüksek cezalar ödenmek zorunda kalındığını 
söyledi. 
  
1.) MİTSO Meslek Komiteleri, her ay iki küme 
şeklinde toplanmaları, 2 - 4 - 6 - 8  - 10 No'lu 
meslek komitelerinin her ayın ikinci çarşamba 
günü saat 18.00'de, 1 - 3 - 5 - 7 - 9 No'lu meslek 
komitelerinin her ayın ikinci perşembe günü 
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saat 18.00'de MİTSO'da toplanmaları oybirliği 
ile kabul edildi. 
2.) Milas'ta iş yapan firmaların Milaslı firmalarla 
iş yapması için oda üyelerine tavsiyede 
bulunulması, dışarıdan gelen firmaların Milaslı 
firmalardan mal ve hizmet alması için Yönetim 
Kurulunun ilgili firmalarla iletişim kurması için 
öneride bulunulması kararlaştırıldı. 
3.) Sarrafların ve diğer esnafların terazi 
denetimleri konusunda uyarılması ve gerekli 
işlemleri yaptırmalarının hatırlatılması 
kararlaştırıldı. 

4
 N

O
LU

 

11 Eylül 
2014 

*İnşaat sektörü ile ilgili olarak oda üyelerimizin sıkıntılarının görüşüleceği 
ortak bir toplantı yapması gerektiği, 

  

01 Ekim 
2014 

* Milas kanalizasyon ve yağmur suyunun inşaatı işinin iş programı 
düzensizliğinden dolayı ulaşımın imkânsızlığı ve bu konudaki yol 
çalışmalarının belediye anonsuyla halka bildirilmesini ve bu konunun 
Yönetim Kurulunun gerekli mercilerle görüşmesi, 
*Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının bitmemesine rağmen yağmur 
suyuyla bağlanan giderler sonucunda koku oluşmasına sebep olmaktadır. Bu 
çalışmalar ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun ilgi yerlerle görüşmesine 
karar verildi. 

* Milas kanalizasyon ve yağmur suyunun 
inşaatı işinin iş programı düzensizliğinden 
dolayı ulaşımın imkânsızlığı ve bu konudaki yol 
çalışmalarının belediye anonsuyla halka 
bildirilmesini ve bu konunun Yönetim 
Kurulunun gerekli mercilerle görüşmesi, 
*Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının 
bitmemesine rağmen yağmur suyuyla bağlanan 
giderler sonucunda koku oluşmasına sebep 
olmaktadır. Bu çalışmalar ile ilgili olarak 
Yönetim Kurulumuzun ilgi yerlerle görüşmesine 
karar verildi. 

 

13 
Kasım 
2014 

1.) Koordinatörün genel bilgilendirmesi; 
a-Web sayfamızın Meslek Komiteleri ile ilgili yeni oluşumu slayt gösterisiyle 
anlatıldı ayrıca Komite gündem ve kararlarının sitede yanyınlanarak uzun 
yıllar saklanabileceği konusu aktarıldı. 
b-OSB ihalesi hakkında genel bilgilendirme yapıldı. 
c-Bir önceki ayda Meslek Komitelerinden Yönetim Kuruluna sunulan talep ve 
öneriler ile ilgili çıkan sonuçlar değerlendirildi. Konu ile ilgili sağlanan 
gelişmeler hakkında komite üyelerine bilgi sunuldu. 
2.) 3 Nolu Meslek Komitesi üyelerinnin talebine istinaden; 
a- Kasım sonunda düzenlenecek olan  Zeytin Hasat Şenliği ile ilgili 
üyelerimize, özellikle de  Meslek Komitesi üyelerine  bilginin geç ulaştığı, 
hazırlıkların yapılabilmesi açısından daha erken duyurulması konusu 
görüşülmüştür. 
b- Odamız tarafından zeytin yağı tadım uzmanlık  kursu  açılabilirliği 
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görüşülmüş olup bu konunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar 
verilmiştir. 
3.) 2 Nolu Meslek Komitesi üyelerinnin talebine istinaden; 
a-İş yeri açma sırasında bina içerisinde küçük bir değişilik yapılması 
istenildiğinde bütün bina projesi üzerinde tadilat projesi istenmesi yerine 
sadece ilgili bölümde proje değişikliği yapılmasının uygun olacağı ve bu 
konunun Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi talep edilmiştir. 

24 
Aralık 
2014 

 
ORTAK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI; 
 
1.) Kasım ayı Meslek Komite Önerilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, 
2.) Üyelerin Sorunlarının dinlenmesi ve öneriler, 
 
 
 
 
 

1 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Reşat Uygun, 
meslek komitelerinin ortak toplantılara devam 
etmesini, komitelerin kendi toplantılarını da 
düzenli olarak yapmalarını, oda üyelerin mal ve 
hizmet alımlarında birbirlerini tercih 
etmelerini, atık pet şişelerin çevre kirliliği 
yaratması nedenliyle üyelere bilgilendirilmede 
bulunulmasını önerdi. 
5 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Yusuf Erol, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulunarak Büyükşehir 
Belediyesi tarafından şehir için veya ilçeler, 
mahalleler arasında toplu ulaşımı sağlamak 
amacıyla 70 taşıt alındığını ve bu taşıtlarda 58 
yaş üstündeki kişilerin ücretsiz taşınacağını, S 
ve T plakalı taşıtların kontrol altına alınacağını 
söyledi. Yusuf Erol, belediye ile ilgili önerisi 
olanların bunları belediyeye iletmekten 
çekinmemelerini, önerileriyle mutla 
ilgilenileceğini söyledi. 
9 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Özen, 
sarrafların terazi denetimlerinin özel bir şirkete 
verilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını ve 
yüksek cezalar ödenmek zorunda kalındığını 
söyledi. 
  
1.) MİTSO Meslek Komiteleri, her ay iki küme 
şeklinde toplanmaları, 2 - 4 - 6 - 8  - 10 No'lu 
meslek komitelerinin her ayın ikinci çarşamba 
günü saat 18.00'de, 1 - 3 - 5 - 7 - 9 No'lu meslek 
komitelerinin her ayın ikinci perşembe günü 
saat 18.00'de MİTSO'da toplanmaları oybirliği 
ile kabul edildi. 
2.) Milas'ta iş yapan firmaların Milaslı firmalarla 
iş yapması için oda üyelerine tavsiyede 
bulunulması, dışarıdan gelen firmaların Milaslı 
firmalardan mal ve hizmet alması için Yönetim 
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Kurulunun ilgili firmalarla iletişim kurması için 
öneride bulunulması kararlaştırıldı. 
3.) Sarrafların ve diğer esnafların terazi 
denetimleri konusunda uyarılması ve gerekli 
işlemleri yaptırmalarının hatırlatılması 
kararlaştırıldı. 

5
 N

O
LU

 

29 Eylül 
2014 

*Meslek Komiteleri birlik ve beraberliği oluşturabilmesi için Halil İbrahim 
GÜLEN'in Koordinatörlüğü ve yapacağı çalışmalar konuşuldu. 
*Sektörde yaşanan sıkıntılar gündeme geldi ve çözüm önerileri için ileriki bir 
tarihte tüm grup üyeleri ile birlikte toplantı düzenlenmesi konusu görüşüldü. 
*Odamız Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili komite üyelerine bilgi verildi.  

  

10 Ekim 
2014 

*Meslek Komiteleri Başkan ve Başkan Yardımcıları ile toplantı düzenlenmesi 
ve Komiteler ortak toplantısının yapılabilmesi için hazırlıkların yapılması 
konusu görüşüldü. 
*Tüm grup üyeleri ile birlikte aralık ayında ortak bir toplantı yapılması 
konusu görüşüldü. Bu konu ile ilgili olarak kasım ayında tarihin 
kesinleştirilmesi görüşüldü.   

*Meslek Komiteleri Başkan ve Başkan 
Yardımcıları ile toplantı düzenlenmesi ve 
Komiteler ortak toplantısının yapılabilmesi için 
hazırlıkların yapılması konusu görüşüldü. 
*Tüm grup üyeleri ile birlikte aralık ayında 
ortak bir toplantı yapılması konusu görüşüldü. 
Bu konu ile ilgili olarak kasım ayında tarihin 
kesinleştirilmesi görüşüldü.   

 

12 
Kasım 
2014 
 
 

1.) Koordinatörün genel bilgilendirmesi; 
a-Web sayfamızın Meslek Komiteleri ile ilgili yeni oluşumu slayt gösterisiyle 
anlatıldı ayrıca Komite gündem ve kararlarının sitede yanyınlanarak uzun 
yıllar saklanabileceği konusu aktarıldı. 
b-OSB ihalesi hakkında genel bilgilendirme yapıldı. 
c-Bir önceki ayda Meslek Komitelerinden Yönetim Kuruluna sunulan öneriler 
Yönetimden çıkan sonuçları ile birlikte üyelere okundu. 
2.) OSB nin hayata geçmesi ile meslek konusunda kalifiyeli eleman sıkıntısı 
olacağından her komitenin kendi grubunda çalışmalar yaparak hangi dalda 
eğitimlerin açılması konusunda araştırma yapıp bilgilendirme yapması 
gerektiği konuşuldu. Mesleki Eğitim Kurslarının hangi sektörse olacağına 
karar verilerek en kısa zamanda açılmasına karar verildi. 
3.) 6 Nolu Meslek Komitesi üyelerinnin talebine istinaden; 
a-LPG ile ilgili olarak odamız tarafından eğitim düzenlenmesine ayrıca LPG ve 
TSE Standartlarının Belgelesinin odamızdarafından sağlanabilirliğinin 
araştırılarak üyelerimize sağlanması konusu Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
b-Fuarlar ile ilgili olarak araştırma yapılarak odamız üyesi akaryakıt 
firmalarını da petrol konusundaki fuarlara katılımının sağlanması konusu 
Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyelerinin talebine istinaden;  
a-Muğla geneli Şoförler Odası Başkanları ile Muğla'da yapılacak olan UKM 
Merkezinde S plakaları ile ilgili tecrübeli bir kişinin odamızdan (Yönetim 

 1 - Kasım sonunda düzenlenecek olan  Zeytin Hasat Şenliği 
ile ilgili üyelerimize, özellikle de  Meslek Komitesi üyelerine  
bilginin geç ulaştığı, hazırlıkların yapılabilmesi açısından 
daha erken duyurulması istenmiş olup bundan sonra tüm 
etkinliklerde mümkün olduğunca erken duyuru 
yapılmasına, 
2 - Odamız tarafından zeytinyağı tadım uzmanlık  kursu  
açılabilirliği görüşülmüş olup bu konunun Zeytin Hasat 
Şenliği Etkinlikleri kapsamında yapılmasına, talep halinde 
tekrar açılmasına, 
3 - Tadilat yapılmak istenen işyerleri için Tadilat Projesinin 
tüm bina için talep edilmesi hususu Milas Belediye  
Başkanlığıyla görüşülmüş ancak Yasa gereği mümkün 
olmadığı anlaşılmıştır. 
4 – Milas Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç duyulacak ve 
Meslek Komitelerinin belirleyeceği konularda eğitimli iş 
gücü için Mesleki Eğitim Kurslarının açılmasına,  
5 - Meslek Komitelerinin etkin çalışmasının üyeler 
arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendireceğine,  tüm 
üyelerin karşılıklı olarak ticari bağ kurabileceği ve İş 
Ortaklığı hakkında Eğitim yapılmasına, 
6 - Aralık ayında yapılması gereken Olağan Toplantılarının  
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Kurulu olabilir) toplantılara katılmak üzere yetkili bir kişinin 
görevlendirilmesi Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
b-İş makinaları ile ilgili olarak Operatörlük Belgesinin odamız tarafından kurs 
açılarak sertifikalar verilmesinin üyelerimizin işini kolaylaştırılacağı 
görüşülmüş oluıp bu konu Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
5.)7 Nolu Meslek Komite üyelerinin talebine itinaden; 
Odamız bültenlerinin dağıtımında sıkıntı yaşandığı ayrıca yeni bülten 
çıktığında odamız tarafından sms mesajı ile üyelerimize bilgilendirme 
yapılmasının  gerektiği, böylelikle ulaşmayan üyelerin odamızdan temin 
edebilecekleri görüşülmüş olup bu konu Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
 Son olarak Yönetim Kuruluna sunulan tüm önerilerin değerlendirilme 
sonuçlarının yazılı olarak nedenleri ile birlikte somut bir şekilde Meslek 
Komite üyelerine bilgi verilmesine karar verilmiştir.  

tüm gruplar ile ortak yapılmasına. 
7 - İlçemizde kurulan pazarlar ile ilgili olarak sebzelerin 
yerde satışının yanlış olduğu dolayısıyla bu konuda Milas 
Belediye Başkanlığı’na görüş bildirilmesine, 
8 - Kadınlar ile ilgili olarak yerel ürünler üreterek yerel 
pazar oluşturulması hakkında  Milas Belediyesi ve Sivil 
Toplum Örgütleriyle  ile işbirliği yapılarak çalışma 
yapılmasına, 
9 - Hastane ile ilgili ilçemizde sıkıntının giderek arttığı 
özellikle Güllük mahallesinde yaz aylarında var olan 
ambulansın kış aylarında da bulundurulması için 
Kaymakamlığa bildirilmesine, 
10- LPG ile ilgili olarak odamız tarafından eğitim 
düzenlenmesine ayrıca LPG ve TSE Standartlarının 
Belgelerinin odamız tarafından sağlanabilirliğinin 
araştırılmasına, 
11- Fuarlar ile ilgili olarak araştırma yapılarak odamız üyesi 
akaryakıt firmalarını da petrol konusundaki fuarlara 
katılımının sağlanmasına, 
 12- Muğla geneli Şoförler Odası Başkanları ile Muğla'da 
yapılacak olan UKM Merkezinde S plakaları ile ilgili 
tecrübeli bir kişinin odamız temsilcisi olarak YK Üyesi 
Mehmet YİĞİT’in görevlendirilmesine, 
13- İş makinaları ile ilgili olarak Operatörlük Belgesinin 
odamız tarafından kurs açılarak sertifikalar verilmesine, 
14- Odamız bültenlerinin dağıtımında sıkıntı yaşandığı 
ayrıca yeni bülten çıktığında odamız tarafından sms mesajı 
ile üyelerimize bilgilendirme yapılmasına, böylelikle 
ulaşmayan üyelerin odamızdan temin edebileceklerine, 
Oybirliği ile karar verildi. 

24 
Aralık 
2014 

ORTAK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI; 
 
1.) Kasım ayı Meslek Komite Önerilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, 
2.) Üyelerin Sorunlarının dinlenmesi ve öneriler, 
 
 
 
 

1 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Reşat Uygun, 
meslek komitelerinin ortak toplantılara devam 
etmesini, komitelerin kendi toplantılarını da 
düzenli olarak yapmalarını, oda üyelerin mal ve 
hizmet alımlarında birbirlerini tercih 
etmelerini, atık pet şişelerin çevre kirliliği 
yaratması nedenliyle üyelere bilgilendirilmede 
bulunulmasını önerdi. 
5 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Yusuf Erol, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulunarak Büyükşehir 
Belediyesi tarafından şehir için veya ilçeler, 
mahalleler arasında toplu ulaşımı sağlamak 
amacıyla 70 taşıt alındığını ve bu taşıtlarda 58 
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yaş üstündeki kişilerin ücretsiz taşınacağını, S 
ve T plakalı taşıtların kontrol altına alınacağını 
söyledi. Yusuf Erol, belediye ile ilgili önerisi 
olanların bunları belediyeye iletmekten 
çekinmemelerini, önerileriyle mutla 
ilgilenileceğini söyledi. 
9 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Özen, 
sarrafların terazi denetimlerinin özel bir şirkete 
verilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını ve 
yüksek cezalar ödenmek zorunda kalındığını 
söyledi. 
  
1.) MİTSO Meslek Komiteleri, her ay iki küme 
şeklinde toplanmaları, 2 - 4 - 6 - 8  - 10 No'lu 
meslek komitelerinin her ayın ikinci çarşamba 
günü saat 18.00'de, 1 - 3 - 5 - 7 - 9 No'lu meslek 
komitelerinin her ayın ikinci perşembe günü 
saat 18.00'de MİTSO'da toplanmaları oybirliği 
ile kabul edildi. 
2.) Milas'ta iş yapan firmaların Milaslı firmalarla 
iş yapması için oda üyelerine tavsiyede 
bulunulması, dışarıdan gelen firmaların Milaslı 
firmalardan mal ve hizmet alması için Yönetim 
Kurulunun ilgili firmalarla iletişim kurması için 
öneride bulunulması kararlaştırıldı. 
3.) Sarrafların ve diğer esnafların terazi 
denetimleri konusunda uyarılması ve gerekli 
işlemleri yaptırmalarının hatırlatılması 
kararlaştırıldı. 

6
 N

O
LU

 

30 Eylül 
2014 

*Akaryakıt firmaları ile ilgili olarak motorin ve benzindeki fire oranlarının 
tespitindeki zorlukların giderilmesi konusu görüşüldü. 
*Tüm grup üyelerinin ortak bir toplantı düzenlemesi konusu görüşüldü.. 
*Odamız Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi aktarıldı. 

  

31 Ekim 
2014 

*Meslek Komiteleri Koordinasyon Kurulu toplantısına istinaden komitelerin 
daha verimli çalışabilmesi için Başkan ve Başkan Yardımcıları ile düzenli 
toplantılar düzenlenmesi konusu görüşüldü 
*Sektör ile ilgili yaşanan sıkıntılar görüşüldü.  

  



 
FR-52-MESLEK KOMİTESİ 4 AYLIK SONUÇLAR PLAN FORMU 

Sayfa   : 14 / 26 
Tarih : 29.08.2014 
Rev.    : 0 

 

FR-52 

12 
Kasım 
2014 

1.) Koordinatörün genel bilgilendirmesi; 
a-Web sayfamızın Meslek Komiteleri ile ilgili yeni oluşumu slayt gösterisiyle 
anlatıldı ayrıca Komite gündem ve kararlarının sitede yanyınlanarak uzun 
yıllar saklanabileceği konusu aktarıldı. 
b-OSB ihalesi hakkında genel bilgilendirme yapıldı. 
c-Bir önceki ayda Meslek Komitelerinden Yönetim Kuruluna sunulan öneriler 
Yönetimden çıkan sonuçları ile birlikte üyelere okundu. 
2.) OSB nin hayata geçmesi ile meslek konusunda kalifiyeli eleman sıkıntısı 
olacağından her komitenin kendi grubunda çalışmalar yaparak hangi dalda 
eğitimlerin açılması konusunda araştırma yapıp bilgilendirme yapması 
gerektiği konuşuldu. Mesleki Eğitim Kurslarının hangi sektörse olacağına 
karar verilerek en kısa zamanda açılmasına karar verildi. 
3.) 6 Nolu Meslek Komitesi üyelerinnin talebine istinaden; 
a-LPG ile ilgili olarak odamız tarafından eğitim düzenlenmesine ayrıca LPG ve 
TSE Standartlarının Belgelesinin odamızdarafından sağlanabilirliğinin 
araştırılarak üyelerimize sağlanması konusu Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
b-Fuarlar ile ilgili olarak araştırma yapılarak odamız üyesi akaryakıt 
firmalarını da petrol konusundaki fuarlara katılımının sağlanması konusu 
Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyelerinin talebine istinaden;  
a-Muğla geneli Şoförler Odası Başkanları ile Muğla'da yapılacak olan UKM 
Merkezinde S plakaları ile ilgili tecrübeli bir kişinin odamızdan (Yönetim 
Kurulu olabilir) toplantılara katılmak üzere yetkili bir kişinin 
görevlendirilmesi Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
b-İş makinaları ile ilgili olarak Operatörlük Belgesinin odamız tarafından kurs 
açılarak sertifikalar verilmesinin üyelerimizin işini kolaylaştırılacağı 
görüşülmüş oluıp bu konu Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
5.)7 Nolu Meslek Komite üyelerinin talebine itinaden; 
Odamız bültenlerinin dağıtımında sıkıntı yaşandığı ayrıca yeni bülten 
çıktığında odamız tarafından sms mesajı ile üyelerimize bilgilendirme 
yapılmasının  gerektiği, böylelikle ulaşmayan üyelerin odamızdan temin 
edebilecekleri görüşülmüş olup bu konu Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
 Son olarak Yönetim Kuruluna sunulan tüm önerilerin değerlendirilme 
sonuçlarının yazılı olarak nedenleri ile birlikte somut bir şekilde Meslek 
Komite üyelerine bilgi verilmesine karar verilmiştir.  
 

 1 - Kasım sonunda düzenlenecek olan  Zeytin Hasat Şenliği 
ile ilgili üyelerimize, özellikle de  Meslek Komitesi üyelerine  
bilginin geç ulaştığı, hazırlıkların yapılabilmesi açısından 
daha erken duyurulması istenmiş olup bundan sonra tüm 
etkinliklerde mümkün olduğunca erken duyuru 
yapılmasına, 
2 - Odamız tarafından zeytinyağı tadım uzmanlık  kursu  
açılabilirliği görüşülmüş olup bu konunun Zeytin Hasat 
Şenliği Etkinlikleri kapsamında yapılmasına, talep halinde 
tekrar açılmasına, 
3 - Tadilat yapılmak istenen işyerleri için Tadilat Projesinin 
tüm bina için talep edilmesi hususu Milas Belediye  
Başkanlığıyla görüşülmüş ancak Yasa gereği mümkün 
olmadığı anlaşılmıştır. 
4 – Milas Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç duyulacak ve 
Meslek Komitelerinin belirleyeceği konularda eğitimli iş 
gücü için Mesleki Eğitim Kurslarının açılmasına,  
5 - Meslek Komitelerinin etkin çalışmasının üyeler 
arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendireceğine,  tüm 
üyelerin karşılıklı olarak ticari bağ kurabileceği ve İş 
Ortaklığı hakkında Eğitim yapılmasına, 
6 - Aralık ayında yapılması gereken Olağan Toplantılarının  
tüm gruplar ile ortak yapılmasına. 
7 - İlçemizde kurulan pazarlar ile ilgili olarak sebzelerin 
yerde satışının yanlış olduğu dolayısıyla bu konuda Milas 
Belediye Başkanlığı’na görüş bildirilmesine, 
8 - Kadınlar ile ilgili olarak yerel ürünler üreterek yerel 
pazar oluşturulması hakkında  Milas Belediyesi ve Sivil 
Toplum Örgütleriyle  ile işbirliği yapılarak çalışma 
yapılmasına, 
9 - Hastane ile ilgili ilçemizde sıkıntının giderek arttığı 
özellikle Güllük mahallesinde yaz aylarında var olan 
ambulansın kış aylarında da bulundurulması için 
Kaymakamlığa bildirilmesine, 
10- LPG ile ilgili olarak odamız tarafından eğitim 
düzenlenmesine ayrıca LPG ve TSE Standartlarının 
Belgelerinin odamız tarafından sağlanabilirliğinin 
araştırılmasına, 
11- Fuarlar ile ilgili olarak araştırma yapılarak odamız üyesi 
akaryakıt firmalarını da petrol konusundaki fuarlara 
katılımının sağlanmasına, 
 12- Muğla geneli Şoförler Odası Başkanları ile Muğla'da 
yapılacak olan UKM Merkezinde S plakaları ile ilgili 
tecrübeli bir kişinin odamız temsilcisi olarak YK Üyesi 
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Mehmet YİĞİT’in görevlendirilmesine, 
13- İş makinaları ile ilgili olarak Operatörlük Belgesinin 
odamız tarafından kurs açılarak sertifikalar verilmesine, 
14- Odamız bültenlerinin dağıtımında sıkıntı yaşandığı 
ayrıca yeni bülten çıktığında odamız tarafından sms mesajı 
ile üyelerimize bilgilendirme yapılmasına, böylelikle 
ulaşmayan üyelerin odamızdan temin edebileceklerine, 
Oybirliği ile karar verildi. 

24 
Aralık 
2014 

ORTAK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI; 
 
1.) Kasım ayı Meslek Komite Önerilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, 
2.) Üyelerin Sorunlarının dinlenmesi ve öneriler, 
 
 
  
 
 
 

1 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Reşat Uygun, 
meslek komitelerinin ortak toplantılara devam 
etmesini, komitelerin kendi toplantılarını da 
düzenli olarak yapmalarını, oda üyelerin mal ve 
hizmet alımlarında birbirlerini tercih 
etmelerini, atık pet şişelerin çevre kirliliği 
yaratması nedenliyle üyelere bilgilendirilmede 
bulunulmasını önerdi. 
5 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Yusuf Erol, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulunarak Büyükşehir 
Belediyesi tarafından şehir için veya ilçeler, 
mahalleler arasında toplu ulaşımı sağlamak 
amacıyla 70 taşıt alındığını ve bu taşıtlarda 58 
yaş üstündeki kişilerin ücretsiz taşınacağını, S 
ve T plakalı taşıtların kontrol altına alınacağını 
söyledi. Yusuf Erol, belediye ile ilgili önerisi 
olanların bunları belediyeye iletmekten 
çekinmemelerini, önerileriyle mutla 
ilgilenileceğini söyledi. 
9 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Özen, 
sarrafların terazi denetimlerinin özel bir şirkete 
verilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını ve 
yüksek cezalar ödenmek zorunda kalındığını 
söyledi. 
  
1.) MİTSO Meslek Komiteleri, her ay iki küme 
şeklinde toplanmaları, 2 - 4 - 6 - 8  - 10 No'lu 
meslek komitelerinin her ayın ikinci çarşamba 
günü saat 18.00'de, 1 - 3 - 5 - 7 - 9 No'lu meslek 
komitelerinin her ayın ikinci perşembe günü 
saat 18.00'de MİTSO'da toplanmaları oybirliği 
ile kabul edildi. 
2.) Milas'ta iş yapan firmaların Milaslı firmalarla 
iş yapması için oda üyelerine tavsiyede 
bulunulması, dışarıdan gelen firmaların Milaslı 
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firmalardan mal ve hizmet alması için Yönetim 
Kurulunun ilgili firmalarla iletişim kurması için 
öneride bulunulması kararlaştırıldı. 
3.) Sarrafların ve diğer esnafların terazi 
denetimleri konusunda uyarılması ve gerekli 
işlemleri yaptırmalarının hatırlatılması 
kararlaştırıldı. 

7
 N

O
LU

 

26 Eylül 
2014 

 
* Nace Kodları (rastgele düzenlenmiş olduğu açık beyan ortadadır. 
Birbirinden alakasız ticaret erbabları bir araya sıkıştırılmış ortak sorunlar 
konuşulmamasına sebep olmuştur Odaların mihenk taşları meslek komiteleri 
olduğundan gerekli düzeltmelerin yapılması için gerekli üst organlarla 
irtibata geçilmesi,, 
*Seyyar satıcıların ve harnutcuların odamız üyelerine verdiği ekonomik 
zararlardan dolayı belediye ve vergi dairesine Yönetim Kurulunca dilekçe 
yazılarak önlemlerin alınmasının istenmesine, 
* Odamızın ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz oto kurtarıcı ve cenaze yıkama 
ve nakil aracı alınması, 
 
 

* Nace Kodları (rastgele düzenlenmiş olduğu 
açık beyan ortadadır. Birbirinden alakasız 
ticaret erbabları bir araya sıkıştırılmış ortak 
sorunlar konuşulmamasına sebep olmuştur 
Odaların mihenk taşları meslek komiteleri 
olduğundan gerekli düzeltmelerin yapılması 
için gerekli üst organlarla irtibata geçilmesi,, 
*Seyyar satıcıların ve harnutcuların odamız 
üyelerine verdiği ekonomik zararlardan dolayı 
belediye ve vergi dairesine Yönetim Kurulunca 
dilekçe yazılarak önlemlerin alınmasının 
istenmesine, 
* Odamızın ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz 
oto kurtarıcı ve cenaze yıkama ve nakil aracı 
alınması, 

 

28 Ekim 
2014 

*Koordinasyon Kurulu toplantısının düzenli olarak yapılmasının iyi sonuçlar 
vereceği konusu görüşüldü. 
*Önceki ay Yönetim Kuruluna sunulan kararlar ile ilgili konu görüşüldü. 
*Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü bir tarih de Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 
ziyaret edilmesi konusu görüşüldü. 

  

12 
Kasım 
2014 

1.) Koordinatörün genel bilgilendirmesi; 
a-Web sayfamızın Meslek Komiteleri ile ilgili yeni oluşumu slayt gösterisiyle 
anlatıldı ayrıca Komite gündem ve kararlarının sitede yanyınlanarak uzun 
yıllar saklanabileceği konusu aktarıldı. 
b-OSB ihalesi hakkında genel bilgilendirme yapıldı. 
c-Bir önceki ayda Meslek Komitelerinden Yönetim Kuruluna sunulan öneriler 
Yönetimden çıkan sonuçları ile birlikte üyelere okundu. 
2.) OSB nin hayata geçmesi ile meslek konusunda kalifiyeli eleman sıkıntısı 
olacağından her komitenin kendi grubunda çalışmalar yaparak hangi dalda 
eğitimlerin açılması konusunda araştırma yapıp bilgilendirme yapması 
gerektiği konuşuldu. Mesleki Eğitim Kurslarının hangi sektörse olacağına 
karar verilerek en kısa zamanda açılmasına karar verildi. 
3.) 6 Nolu Meslek Komitesi üyelerinnin talebine istinaden; 
a-LPG ile ilgili olarak odamız tarafından eğitim düzenlenmesine ayrıca LPG ve 
TSE Standartlarının Belgelesinin odamızdarafından sağlanabilirliğinin 
araştırılarak üyelerimize sağlanması konusu Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
b-Fuarlar ile ilgili olarak araştırma yapılarak odamız üyesi akaryakıt 

 1 - Kasım sonunda düzenlenecek olan  Zeytin Hasat Şenliği 
ile ilgili üyelerimize, özellikle de  Meslek Komitesi üyelerine  
bilginin geç ulaştığı, hazırlıkların yapılabilmesi açısından 
daha erken duyurulması istenmiş olup bundan sonra tüm 
etkinliklerde mümkün olduğunca erken duyuru 
yapılmasına, 
2 - Odamız tarafından zeytinyağı tadım uzmanlık  kursu  
açılabilirliği görüşülmüş olup bu konunun Zeytin Hasat 
Şenliği Etkinlikleri kapsamında yapılmasına, talep halinde 
tekrar açılmasına, 
3 - Tadilat yapılmak istenen işyerleri için Tadilat Projesinin 
tüm bina için talep edilmesi hususu Milas Belediye  
Başkanlığıyla görüşülmüş ancak Yasa gereği mümkün 
olmadığı anlaşılmıştır. 
4 – Milas Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç duyulacak ve 
Meslek Komitelerinin belirleyeceği konularda eğitimli iş 
gücü için Mesleki Eğitim Kurslarının açılmasına,  
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firmalarını da petrol konusundaki fuarlara katılımının sağlanması konusu 
Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyelerinin talebine istinaden;  
a-Muğla geneli Şoförler Odası Başkanları ile Muğla'da yapılacak olan UKM 
Merkezinde S plakaları ile ilgili tecrübeli bir kişinin odamızdan (Yönetim 
Kurulu olabilir) toplantılara katılmak üzere yetkili bir kişinin 
görevlendirilmesi Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
b-İş makinaları ile ilgili olarak Operatörlük Belgesinin odamız tarafından kurs 
açılarak sertifikalar verilmesinin üyelerimizin işini kolaylaştırılacağı 
görüşülmüş oluıp bu konu Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
5.)7 Nolu Meslek Komite üyelerinin talebine itinaden; 
Odamız bültenlerinin dağıtımında sıkıntı yaşandığı ayrıca yeni bülten 
çıktığında odamız tarafından sms mesajı ile üyelerimize bilgilendirme 
yapılmasının  gerektiği, böylelikle ulaşmayan üyelerin odamızdan temin 
edebilecekleri görüşülmüş olup bu konu Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 
 Son olarak Yönetim Kuruluna sunulan tüm önerilerin değerlendirilme 
sonuçlarının yazılı olarak nedenleri ile birlikte somut bir şekilde Meslek 
Komite üyelerine bilgi verilmesine karar verilmiştir.  

5 - Meslek Komitelerinin etkin çalışmasının üyeler 
arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendireceğine,  tüm 
üyelerin karşılıklı olarak ticari bağ kurabileceği ve İş 
Ortaklığı hakkında Eğitim yapılmasına, 
6 - Aralık ayında yapılması gereken Olağan Toplantılarının  
tüm gruplar ile ortak yapılmasına. 
7 - İlçemizde kurulan pazarlar ile ilgili olarak sebzelerin 
yerde satışının yanlış olduğu dolayısıyla bu konuda Milas 
Belediye Başkanlığı’na görüş bildirilmesine, 
8 - Kadınlar ile ilgili olarak yerel ürünler üreterek yerel 
pazar oluşturulması hakkında  Milas Belediyesi ve Sivil 
Toplum Örgütleriyle  ile işbirliği yapılarak çalışma 
yapılmasına, 
9 - Hastane ile ilgili ilçemizde sıkıntının giderek arttığı 
özellikle Güllük mahallesinde yaz aylarında var olan 
ambulansın kış aylarında da bulundurulması için 
Kaymakamlığa bildirilmesine, 
10- LPG ile ilgili olarak odamız tarafından eğitim 
düzenlenmesine ayrıca LPG ve TSE Standartlarının 
Belgelerinin odamız tarafından sağlanabilirliğinin 
araştırılmasına, 
11- Fuarlar ile ilgili olarak araştırma yapılarak odamız üyesi 
akaryakıt firmalarını da petrol konusundaki fuarlara 
katılımının sağlanmasına, 
 12- Muğla geneli Şoförler Odası Başkanları ile Muğla'da 
yapılacak olan UKM Merkezinde S plakaları ile ilgili 
tecrübeli bir kişinin odamız temsilcisi olarak YK Üyesi 
Mehmet YİĞİT’in görevlendirilmesine, 
13- İş makinaları ile ilgili olarak Operatörlük Belgesinin 
odamız tarafından kurs açılarak sertifikalar verilmesine, 
14- Odamız bültenlerinin dağıtımında sıkıntı yaşandığı 
ayrıca yeni bülten çıktığında odamız tarafından sms mesajı 
ile üyelerimize bilgilendirme yapılmasına, böylelikle 
ulaşmayan üyelerin odamızdan temin edebileceklerine, 
Oybirliği ile karar verildi. 

24 
Aralık 
2014 

ORTAK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI; 
 
1.) Kasım ayı Meslek Komite Önerilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, 
2.) Üyelerin Sorunlarının dinlenmesi ve öneriler, 
 

1 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Reşat Uygun, 
meslek komitelerinin ortak toplantılara devam 
etmesini, komitelerin kendi toplantılarını da 
düzenli olarak yapmalarını, oda üyelerin mal ve 
hizmet alımlarında birbirlerini tercih 
etmelerini, atık pet şişelerin çevre kirliliği 
yaratması nedenliyle üyelere bilgilendirilmede 
bulunulmasını önerdi. 
5 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Yusuf Erol, 
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulunarak Büyükşehir 
Belediyesi tarafından şehir için veya ilçeler, 
mahalleler arasında toplu ulaşımı sağlamak 
amacıyla 70 taşıt alındığını ve bu taşıtlarda 58 
yaş üstündeki kişilerin ücretsiz taşınacağını, S 
ve T plakalı taşıtların kontrol altına alınacağını 
söyledi. Yusuf Erol, belediye ile ilgili önerisi 
olanların bunları belediyeye iletmekten 
çekinmemelerini, önerileriyle mutla 
ilgilenileceğini söyledi. 
9 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Özen, 
sarrafların terazi denetimlerinin özel bir şirkete 
verilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını ve 
yüksek cezalar ödenmek zorunda kalındığını 
söyledi. 
  
1.) MİTSO Meslek Komiteleri, her ay iki küme 
şeklinde toplanmaları, 2 - 4 - 6 - 8  - 10 No'lu 
meslek komitelerinin her ayın ikinci çarşamba 
günü saat 18.00'de, 1 - 3 - 5 - 7 - 9 No'lu meslek 
komitelerinin her ayın ikinci perşembe günü 
saat 18.00'de MİTSO'da toplanmaları oybirliği 
ile kabul edildi. 
2.) Milas'ta iş yapan firmaların Milaslı firmalarla 
iş yapması için oda üyelerine tavsiyede 
bulunulması, dışarıdan gelen firmaların Milaslı 
firmalardan mal ve hizmet alması için Yönetim 
Kurulunun ilgili firmalarla iletişim kurması için 
öneride bulunulması kararlaştırıldı. 
3.) Sarrafların ve diğer esnafların terazi 
denetimleri konusunda uyarılması ve gerekli 
işlemleri yaptırmalarının hatırlatılması 
kararlaştırıldı. 

8
 N

O
LU

 

19 Eylül 
2014 

* İlçemizdeki kanalizasyon çalışmalarından kaynaklı yaşanan sıkıntılar 
görüşüldü. Çalışmaların olduğu yerlerde esnafımızın zorluk yaşadığı ve bu 
konu ile ilgili gerekli kurumlar ile görüşülmesi gerektiği konusu görüşüldü. 
*Sektör ile ilgili olarak sa kanalizasyon çalışmalarından kaynaklı ekonomik 
sıkıntılar yaşandığı görüşüldü. 
* Odamız Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bilgi aktarıldı. 
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24 Ekim 
2014 

*Koordinasyon Kurulu toplantısının değerlendirilmesi yapıldı. Toplantıdan 
çıkan sonuca göre Meslek Komitelerinin daha verimli çalışacağı bilgisine 
varıldı. 
*Sektör ile ilgili olarak geçen ay görüşülen kanalizasyon çalışmaları ile ilgili 
Yönetim Kurulu'nun gerekli mercilerle görüşerek çalışmaların bittiği yerlerde 
parkelerin döşenerek temizliğinin yapılması konusunda dilekçe yazması 
konuşuldu. 

*Sektör ile ilgili olarak geçen ay görüşülen 
kanalizasyon çalışmaları ile ilgili Yönetim 
Kurulu'nun gerekli mercilerle görüşerek 
çalışmaların bittiği yerlerde parkelerin 
döşenerek temizliğinin yapılması konusunda 
dilekçe yazması konuşuldu. 

 

14 
Kasım 
2014 

1.) Koordinatörün genel bilgilendirmesi; 
a-Web sayfamızın Meslek Komiteleri ile ilgili yeni bölümleri anlatıldı, 
özellikle Meslek Komite toplantılarının takip edebileceği hususu açıklandı. 
b-OSB nin ihalesi hakkında genel bilgilendirme yapılarak, eğitimli iş gücünün 
her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu belirtilerek Mesleki Eğitim 
Kurslarının açılması önerildi.  
c-Bir önceki ayda Meslek Komitelerinden Yönetim Kuruluna sunulan talep ve 
öneriler ile ilgili çıkan sonuçlar değerlendirildi. Konu ile ilgili sağlanan 
gelişmeler hakkında komite üyelerine bilgi sunuldu. 
d-Meslek Komitelerinin etkin çalışmasının üyeler arasındaki birlik ve 
dayanışmayı güçlendireceğine değinilerek tüm üyelerin karşılıklı olarak ticari 
bağı kurabileceği ve bunun adının da İş Ortaklığı olabileceği konusu teklif 
edildi. 
 2.) Meslek Komiteleri kendi grup üyeleri ile ön çalışma yaparak hangi 
sektörde kurs açılacağını belirleyip Mesleki Eğitim Kurslarının bir an önce 
açılmasına karar verildi.  
3.)Aralık ayında yapılması gereken olağan toplantıların tüm gruplar ile ortak 
yapılmasına karar verildi. 
4.) Koordinatörün "İş Ortaklığı" projesinin çok yararlı olacağı örneğin OSB alt 
yapı müteahhitinin ihtiyaç duyması halinde odamıza kayıtlı yerli firmalarla 
irtibata geçilebileceği veya belediye ile görüşülerek yardımcı olunabileceği 
konusu görüşüldü. 
5.) İlçemizde salı günleri kurulan pazar ile ilgili olarak sebzelerin yerde 
satışının yanlış olduğu dolayısiyle pazar yerinin belediye ile iş birliği yapılarak 
düzenletilebileceği konusu görüşüldü. 
6.) Kadınlar ile ilgili olarak yerel ürünler üreterek yerel pazar anlamında 
çalışmaların belediye ile işbirliği yapılarak başlatılabileceği konusu 
görüşüldü. 
7.)Hastane ile ilgili ilçemizde sıkıntının giderek arttığı özellikle Güllük 
mahallesinde yaz aylarında var olan ambujlansın kış aylarında da 
bulundurulması için gerekli mercilerle görüşülmesi konusu konuşuldu. 
8.) AKent Konseyi hakkında bilgi aktaran 10 Nolu Meslek Komite Üyesi Ayşe 
SANDAL odamız tarafından üyelere ve personele verilebilecek eğitimler 
konusunda yardımcı olabileceğini belirtti. 

 1 - Kasım sonunda düzenlenecek olan  Zeytin Hasat Şenliği 
ile ilgili üyelerimize, özellikle de  Meslek Komitesi üyelerine  
bilginin geç ulaştığı, hazırlıkların yapılabilmesi açısından 
daha erken duyurulması istenmiş olup bundan sonra tüm 
etkinliklerde mümkün olduğunca erken duyuru 
yapılmasına, 
2 - Odamız tarafından zeytinyağı tadım uzmanlık  kursu  
açılabilirliği görüşülmüş olup bu konunun Zeytin Hasat 
Şenliği Etkinlikleri kapsamında yapılmasına, talep halinde 
tekrar açılmasına, 
3 - Tadilat yapılmak istenen işyerleri için Tadilat Projesinin 
tüm bina için talep edilmesi hususu Milas Belediye  
Başkanlığıyla görüşülmüş ancak Yasa gereği mümkün 
olmadığı anlaşılmıştır. 
4 – Milas Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç duyulacak ve 
Meslek Komitelerinin belirleyeceği konularda eğitimli iş 
gücü için Mesleki Eğitim Kurslarının açılmasına,  
5 - Meslek Komitelerinin etkin çalışmasının üyeler 
arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendireceğine,  tüm 
üyelerin karşılıklı olarak ticari bağ kurabileceği ve İş 
Ortaklığı hakkında Eğitim yapılmasına, 
6 - Aralık ayında yapılması gereken Olağan Toplantılarının  
tüm gruplar ile ortak yapılmasına. 
7 - İlçemizde kurulan pazarlar ile ilgili olarak sebzelerin 
yerde satışının yanlış olduğu dolayısıyla bu konuda Milas 
Belediye Başkanlığı’na görüş bildirilmesine, 
8 - Kadınlar ile ilgili olarak yerel ürünler üreterek yerel 
pazar oluşturulması hakkında  Milas Belediyesi ve Sivil 
Toplum Örgütleriyle  ile işbirliği yapılarak çalışma 
yapılmasına, 
9 - Hastane ile ilgili ilçemizde sıkıntının giderek arttığı 
özellikle Güllük mahallesinde yaz aylarında var olan 
ambulansın kış aylarında da bulundurulması için 
Kaymakamlığa bildirilmesine, 
10- LPG ile ilgili olarak odamız tarafından eğitim 
düzenlenmesine ayrıca LPG ve TSE Standartlarının 
Belgelerinin odamız tarafından sağlanabilirliğinin 
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araştırılmasına, 
11- Fuarlar ile ilgili olarak araştırma yapılarak odamız üyesi 
akaryakıt firmalarını da petrol konusundaki fuarlara 
katılımının sağlanmasına, 
 12- Muğla geneli Şoförler Odası Başkanları ile Muğla'da 
yapılacak olan UKM Merkezinde S plakaları ile ilgili 
tecrübeli bir kişinin odamız temsilcisi olarak YK Üyesi 
Mehmet YİĞİT’in görevlendirilmesine, 
13- İş makinaları ile ilgili olarak Operatörlük Belgesinin 
odamız tarafından kurs açılarak sertifikalar verilmesine, 
14- Odamız bültenlerinin dağıtımında sıkıntı yaşandığı 
ayrıca yeni bülten çıktığında odamız tarafından sms mesajı 
ile üyelerimize bilgilendirme yapılmasına, böylelikle 
ulaşmayan üyelerin odamızdan temin edebileceklerine, 
Oybirliği ile karar verildi. 

24 
Aralık 
2014 

 
ORTAK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI; 
 
1.) Kasım ayı Meslek Komite Önerilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, 
2.) Üyelerin Sorunlarının dinlenmesi ve öneriler, 
 
  
 
 
 
 
 

1 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Reşat Uygun, 
meslek komitelerinin ortak toplantılara devam 
etmesini, komitelerin kendi toplantılarını da 
düzenli olarak yapmalarını, oda üyelerin mal ve 
hizmet alımlarında birbirlerini tercih 
etmelerini, atık pet şişelerin çevre kirliliği 
yaratması nedenliyle üyelere bilgilendirilmede 
bulunulmasını önerdi. 
5 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Yusuf Erol, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulunarak Büyükşehir 
Belediyesi tarafından şehir için veya ilçeler, 
mahalleler arasında toplu ulaşımı sağlamak 
amacıyla 70 taşıt alındığını ve bu taşıtlarda 58 
yaş üstündeki kişilerin ücretsiz taşınacağını, S 
ve T plakalı taşıtların kontrol altına alınacağını 
söyledi. Yusuf Erol, belediye ile ilgili önerisi 
olanların bunları belediyeye iletmekten 
çekinmemelerini, önerileriyle mutla 
ilgilenileceğini söyledi. 
9 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Özen, 
sarrafların terazi denetimlerinin özel bir şirkete 
verilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını ve 
yüksek cezalar ödenmek zorunda kalındığını 
söyledi. 
  
1.) MİTSO Meslek Komiteleri, her ay iki küme 
şeklinde toplanmaları, 2 - 4 - 6 - 8  - 10 No'lu 
meslek komitelerinin her ayın ikinci çarşamba 
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günü saat 18.00'de, 1 - 3 - 5 - 7 - 9 No'lu meslek 
komitelerinin her ayın ikinci perşembe günü 
saat 18.00'de MİTSO'da toplanmaları oybirliği 
ile kabul edildi. 
2.) Milas'ta iş yapan firmaların Milaslı firmalarla 
iş yapması için oda üyelerine tavsiyede 
bulunulması, dışarıdan gelen firmaların Milaslı 
firmalardan mal ve hizmet alması için Yönetim 
Kurulunun ilgili firmalarla iletişim kurması için 
öneride bulunulması kararlaştırıldı. 
3.) Sarrafların ve diğer esnafların terazi 
denetimleri konusunda uyarılması ve gerekli 
işlemleri yaptırmalarının hatırlatılması 
kararlaştırıldı. 

9
 N

O
LU

 

25 Eylül 
2014 

*Odamız üyesi sigorta acentelerinin önlerindeki tehdit ve fırsatlar görüşüldü.  
*Kuyumculuk işi ile iştigal eden üyelerimiz ile ilgili olarak daha önce 
konuşulan fiyat standartlarının korunması için üyelerle görüşülerek tekrar 
sektör toplantısı yapılması. 
*Sigortacılık işi ile iştigal eden üyelerimize 23 Ekim Perşembe günü eğitim 
düzenlenmesine, 

*Sigortacılık işi ile iştigal eden üyelerimize 23 
Ekim Perşembe günü eğitim düzenlenmesine, 

 

27 Ekim 
2014 

*Kuyumculuk işi ile iştigal eden odamız üyelerinin fiyat standartlarını 
sağlayabilmesi amacı ile aralık ayında grup toplantısı yapmasının faydalı 
olacağı görüşüldü. 
*27 Ekim pazartesi günü yapılacak sigortacılık eğitimi ile ilgili konu 
görüşüldü. 

 
9 Nolu Meslek Komitesi sigortacılık ile ilgili sektörel 
toplantısında "Sigortacılıkta Tehditler ve Fırsatlar" 
konusunda odamızın davet ettiği Eğitim Danışmanı Sinan 
METİN tarafından toplantıya katılan Komite üyelerine 
bilgiler sunuldu. Bu konudaki yeni gelişmeler anlatıldı. 
Meslektaşlar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın 
geliştirilmesi için görüş alış verişinde bulunuldu. 

 

14 
Kasım 
2014 

1.) Koordinatörün genel bilgilendirmesi; 
a-Web sayfamızın Meslek Komiteleri ile ilgili yeni bölümleri anlatıldı, 
özellikle Meslek Komite toplantılarının takip edebileceği hususu açıklandı. 
b-OSB nin ihalesi hakkında genel bilgilendirme yapılarak, eğitimli iş gücünün 
her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu belirtilerek Mesleki Eğitim 
Kurslarının açılması önerildi.  
c-Bir önceki ayda Meslek Komitelerinden Yönetim Kuruluna sunulan talep ve 
öneriler ile ilgili çıkan sonuçlar değerlendirildi. Konu ile ilgili sağlanan 
gelişmeler hakkında komite üyelerine bilgi sunuldu. 
d-Meslek Komitelerinin etkin çalışmasının üyeler arasındaki birlik ve 
dayanışmayı güçlendireceğine değinilerek tüm üyelerin karşılıklı olarak ticari 
bağı kurabileceği ve bunun adının da İş Ortaklığı olabileceği konusu teklif 
edildi. 
 2.) Meslek Komiteleri kendi grup üyeleri ile ön çalışma yaparak hangi 
sektörde kurs açılacağını belirleyip Mesleki Eğitim Kurslarının bir an önce 

 1 - Kasım sonunda düzenlenecek olan  Zeytin Hasat Şenliği 
ile ilgili üyelerimize, özellikle de  Meslek Komitesi üyelerine  
bilginin geç ulaştığı, hazırlıkların yapılabilmesi açısından 
daha erken duyurulması istenmiş olup bundan sonra tüm 
etkinliklerde mümkün olduğunca erken duyuru 
yapılmasına, 
2 - Odamız tarafından zeytinyağı tadım uzmanlık  kursu  
açılabilirliği görüşülmüş olup bu konunun Zeytin Hasat 
Şenliği Etkinlikleri kapsamında yapılmasına, talep halinde 
tekrar açılmasına, 
3 - Tadilat yapılmak istenen işyerleri için Tadilat Projesinin 
tüm bina için talep edilmesi hususu Milas Belediye  
Başkanlığıyla görüşülmüş ancak Yasa gereği mümkün 
olmadığı anlaşılmıştır. 
4 – Milas Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç duyulacak ve 
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açılmasına karar verildi.  
3.)Aralık ayında yapılması gereken olağan toplantıların tüm gruplar ile ortak 
yapılmasına karar verildi. 
4.) Koordinatörün "İş Ortaklığı" projesinin çok yararlı olacağı örneğin OSB alt 
yapı müteahhitinin ihtiyaç duyması halinde odamıza kayıtlı yerli firmalarla 
irtibata geçilebileceği veya belediye ile görüşülerek yardımcı olunabileceği 
konusu görüşüldü. 
5.) İlçemizde salı günleri kurulan pazar ile ilgili olarak sebzelerin yerde 
satışının yanlış olduğu dolayısiyle pazar yerinin belediye ile iş birliği yapılarak 
düzenletilebileceği konusu görüşüldü. 
6.) Kadınlar ile ilgili olarak yerel ürünler üreterek yerel pazar anlamında 
çalışmaların belediye ile işbirliği yapılarak başlatılabileceği konusu 
görüşüldü. 
7.)Hastane ile ilgili ilçemizde sıkıntının giderek arttığı özellikle Güllük 
mahallesinde yaz aylarında var olan ambujlansın kış aylarında da 
bulundurulması için gerekli mercilerle görüşülmesi konusu konuşuldu. 
8.) AKent Konseyi hakkında bilgi aktaran 10 Nolu Meslek Komite Üyesi Ayşe 
SANDAL odamız tarafından üyelere ve personele verilebilecek eğitimler 
konusunda yardımcı olabileceğini belirtti. 

Meslek Komitelerinin belirleyeceği konularda eğitimli iş 
gücü için Mesleki Eğitim Kurslarının açılmasına,  
5 - Meslek Komitelerinin etkin çalışmasının üyeler 
arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendireceğine,  tüm 
üyelerin karşılıklı olarak ticari bağ kurabileceği ve İş 
Ortaklığı hakkında Eğitim yapılmasına, 
6 - Aralık ayında yapılması gereken Olağan Toplantılarının  
tüm gruplar ile ortak yapılmasına. 
7 - İlçemizde kurulan pazarlar ile ilgili olarak sebzelerin 
yerde satışının yanlış olduğu dolayısıyla bu konuda Milas 
Belediye Başkanlığı’na görüş bildirilmesine, 
8 - Kadınlar ile ilgili olarak yerel ürünler üreterek yerel 
pazar oluşturulması hakkında  Milas Belediyesi ve Sivil 
Toplum Örgütleriyle  ile işbirliği yapılarak çalışma 
yapılmasına, 
9 - Hastane ile ilgili ilçemizde sıkıntının giderek arttığı 
özellikle Güllük mahallesinde yaz aylarında var olan 
ambulansın kış aylarında da bulundurulması için 
Kaymakamlığa bildirilmesine, 
10- LPG ile ilgili olarak odamız tarafından eğitim 
düzenlenmesine ayrıca LPG ve TSE Standartlarının 
Belgelerinin odamız tarafından sağlanabilirliğinin 
araştırılmasına, 
11- Fuarlar ile ilgili olarak araştırma yapılarak odamız üyesi 
akaryakıt firmalarını da petrol konusundaki fuarlara 
katılımının sağlanmasına, 
 12- Muğla geneli Şoförler Odası Başkanları ile Muğla'da 
yapılacak olan UKM Merkezinde S plakaları ile ilgili 
tecrübeli bir kişinin odamız temsilcisi olarak YK Üyesi 
Mehmet YİĞİT’in görevlendirilmesine, 
13- İş makinaları ile ilgili olarak Operatörlük Belgesinin 
odamız tarafından kurs açılarak sertifikalar verilmesine, 
14- Odamız bültenlerinin dağıtımında sıkıntı yaşandığı 
ayrıca yeni bülten çıktığında odamız tarafından sms mesajı 
ile üyelerimize bilgilendirme yapılmasına, böylelikle 
ulaşmayan üyelerin odamızdan temin edebileceklerine, 
Oybirliği ile karar verildi. 

24 
Aralık 
2014 

ORTAK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI; 
 
1.) Kasım ayı Meslek Komite Önerilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, 
2.) Üyelerin Sorunlarının dinlenmesi ve öneriler, 
 

1 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Reşat Uygun, 
meslek komitelerinin ortak toplantılara devam 
etmesini, komitelerin kendi toplantılarını da 
düzenli olarak yapmalarını, oda üyelerin mal ve 
hizmet alımlarında birbirlerini tercih 
etmelerini, atık pet şişelerin çevre kirliliği 
yaratması nedenliyle üyelere bilgilendirilmede 

 



 
FR-52-MESLEK KOMİTESİ 4 AYLIK SONUÇLAR PLAN FORMU 

Sayfa   : 23 / 26 
Tarih : 29.08.2014 
Rev.    : 0 

 

FR-52 

bulunulmasını önerdi. 
5 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Yusuf Erol, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulunarak Büyükşehir 
Belediyesi tarafından şehir için veya ilçeler, 
mahalleler arasında toplu ulaşımı sağlamak 
amacıyla 70 taşıt alındığını ve bu taşıtlarda 58 
yaş üstündeki kişilerin ücretsiz taşınacağını, S 
ve T plakalı taşıtların kontrol altına alınacağını 
söyledi. Yusuf Erol, belediye ile ilgili önerisi 
olanların bunları belediyeye iletmekten 
çekinmemelerini, önerileriyle mutla 
ilgilenileceğini söyledi. 
9 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Özen, 
sarrafların terazi denetimlerinin özel bir şirkete 
verilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını ve 
yüksek cezalar ödenmek zorunda kalındığını 
söyledi. 
  
1.) MİTSO Meslek Komiteleri, her ay iki küme 
şeklinde toplanmaları, 2 - 4 - 6 - 8  - 10 No'lu 
meslek komitelerinin her ayın ikinci çarşamba 
günü saat 18.00'de, 1 - 3 - 5 - 7 - 9 No'lu meslek 
komitelerinin her ayın ikinci perşembe günü 
saat 18.00'de MİTSO'da toplanmaları oybirliği 
ile kabul edildi. 
2.) Milas'ta iş yapan firmaların Milaslı firmalarla 
iş yapması için oda üyelerine tavsiyede 
bulunulması, dışarıdan gelen firmaların Milaslı 
firmalardan mal ve hizmet alması için Yönetim 
Kurulunun ilgili firmalarla iletişim kurması için 
öneride bulunulması kararlaştırıldı. 
3.) Sarrafların ve diğer esnafların terazi 
denetimleri konusunda uyarılması ve gerekli 
işlemleri yaptırmalarının hatırlatılması 
kararlaştırıldı. 

1
0

 N
O

LU
 30 Eylül 

2014 
*2014 yılı turizm sektörünün değerlendirilmesi yapıldı. Konu ile ilgili olarak 
2015 yılında sezon öncesi gerekli önlemlerin alınması görüşüldü. 
*Hijyen eğitimleri ile ilgili konu görüşüldü. 
*Odamız Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilgi verildi. 
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24 Ekim 
2014 

* Koordinasyon Kurulu toplantısının değerlendirilmesi yapıldı. Koordinatör 
görevlisi Meslek Komiteleri hakkında bilgi verdi. Bundan sonraki Komite 
toplantılarının daha verimli olması açısından yapılması gerekenler 
konuşuldu. 

  

14 
Kasım 
2014 
 

1.) Koordinatörün genel bilgilendirmesi; 
a-Web sayfamızın Meslek Komiteleri ile ilgili yeni bölümleri anlatıldı, 
özellikle Meslek Komite toplantılarının takip edebileceği hususu açıklandı. 
b-OSB nin ihalesi hakkında genel bilgilendirme yapılarak, eğitimli iş gücünün 
her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu belirtilerek Mesleki Eğitim 
Kurslarının açılması önerildi.  
c-Bir önceki ayda Meslek Komitelerinden Yönetim Kuruluna sunulan talep ve 
öneriler ile ilgili çıkan sonuçlar değerlendirildi. Konu ile ilgili sağlanan 
gelişmeler hakkında komite üyelerine bilgi sunuldu. 
d-Meslek Komitelerinin etkin çalışmasının üyeler arasındaki birlik ve 
dayanışmayı güçlendireceğine değinilerek tüm üyelerin karşılıklı olarak ticari 
bağı kurabileceği ve bunun adının da İş Ortaklığı olabileceği konusu teklif 
edildi. 
 2.) Meslek Komiteleri kendi grup üyeleri ile ön çalışma yaparak hangi 
sektörde kurs açılacağını belirleyip Mesleki Eğitim Kurslarının bir an önce 
açılmasına karar verildi.  
3.)Aralık ayında yapılması gereken olağan toplantıların tüm gruplar ile ortak 
yapılmasına karar verildi. 
4.) Koordinatörün "İş Ortaklığı" projesinin çok yararlı olacağı örneğin OSB alt 
yapı müteahhitinin ihtiyaç duyması halinde odamıza kayıtlı yerli firmalarla 
irtibata geçilebileceği veya belediye ile görüşülerek yardımcı olunabileceği 
konusu görüşüldü. 
5.) İlçemizde salı günleri kurulan pazar ile ilgili olarak sebzelerin yerde 
satışının yanlış olduğu dolayısiyle pazar yerinin belediye ile iş birliği yapılarak 
düzenletilebileceği konusu görüşüldü. 
6.) Kadınlar ile ilgili olarak yerel ürünler üreterek yerel pazar anlamında 
çalışmaların belediye ile işbirliği yapılarak başlatılabileceği konusu 
görüşüldü. 
7.)Hastane ile ilgili ilçemizde sıkıntının giderek arttığı özellikle Güllük 
mahallesinde yaz aylarında var olan ambujlansın kış aylarında da 
bulundurulması için gerekli mercilerle görüşülmesi konusu konuşuldu. 
8.) AKent Konseyi hakkında bilgi aktaran 10 Nolu Meslek Komite Üyesi Ayşe 
SANDAL odamız tarafından üyelere ve personele verilebilecek eğitimler 
konusunda yardımcı olabileceğini belirtti. 

 1 - Kasım sonunda düzenlenecek olan  Zeytin Hasat Şenliği 
ile ilgili üyelerimize, özellikle de  Meslek Komitesi üyelerine  
bilginin geç ulaştığı, hazırlıkların yapılabilmesi açısından 
daha erken duyurulması istenmiş olup bundan sonra tüm 
etkinliklerde mümkün olduğunca erken duyuru 
yapılmasına, 
2 - Odamız tarafından zeytinyağı tadım uzmanlık  kursu  
açılabilirliği görüşülmüş olup bu konunun Zeytin Hasat 
Şenliği Etkinlikleri kapsamında yapılmasına, talep halinde 
tekrar açılmasına, 
3 - Tadilat yapılmak istenen işyerleri için Tadilat Projesinin 
tüm bina için talep edilmesi hususu Milas Belediye  
Başkanlığıyla görüşülmüş ancak Yasa gereği mümkün 
olmadığı anlaşılmıştır. 
4 – Milas Organize Sanayi Bölgesinde ihtiyaç duyulacak ve 
Meslek Komitelerinin belirleyeceği konularda eğitimli iş 
gücü için Mesleki Eğitim Kurslarının açılmasına,  
5 - Meslek Komitelerinin etkin çalışmasının üyeler 
arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendireceğine,  tüm 
üyelerin karşılıklı olarak ticari bağ kurabileceği ve İş 
Ortaklığı hakkında Eğitim yapılmasına, 
6 - Aralık ayında yapılması gereken Olağan Toplantılarının  
tüm gruplar ile ortak yapılmasına. 
7 - İlçemizde kurulan pazarlar ile ilgili olarak sebzelerin 
yerde satışının yanlış olduğu dolayısıyla bu konuda Milas 
Belediye Başkanlığı’na görüş bildirilmesine, 
8 - Kadınlar ile ilgili olarak yerel ürünler üreterek yerel 
pazar oluşturulması hakkında  Milas Belediyesi ve Sivil 
Toplum Örgütleriyle  ile işbirliği yapılarak çalışma 
yapılmasına, 
9 - Hastane ile ilgili ilçemizde sıkıntının giderek arttığı 
özellikle Güllük mahallesinde yaz aylarında var olan 
ambulansın kış aylarında da bulundurulması için 
Kaymakamlığa bildirilmesine, 
10- LPG ile ilgili olarak odamız tarafından eğitim 
düzenlenmesine ayrıca LPG ve TSE Standartlarının 
Belgelerinin odamız tarafından sağlanabilirliğinin 
araştırılmasına, 
11- Fuarlar ile ilgili olarak araştırma yapılarak odamız üyesi 
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akaryakıt firmalarını da petrol konusundaki fuarlara 
katılımının sağlanmasına, 
 12- Muğla geneli Şoförler Odası Başkanları ile Muğla'da 
yapılacak olan UKM Merkezinde S plakaları ile ilgili 
tecrübeli bir kişinin odamız temsilcisi olarak YK Üyesi 
Mehmet YİĞİT’in görevlendirilmesine, 
13- İş makinaları ile ilgili olarak Operatörlük Belgesinin 
odamız tarafından kurs açılarak sertifikalar verilmesine, 
14- Odamız bültenlerinin dağıtımında sıkıntı yaşandığı 
ayrıca yeni bülten çıktığında odamız tarafından sms mesajı 
ile üyelerimize bilgilendirme yapılmasına, böylelikle 
ulaşmayan üyelerin odamızdan temin edebileceklerine, 
Oybirliği ile karar verildi. 

24 
Aralık 
2014 

ORTAK MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTISI; 
 
1.) Kasım ayı Meslek Komite Önerilerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, 
2.) Üyelerin Sorunlarının dinlenmesi ve öneriler, 
 

1 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Reşat Uygun, 
meslek komitelerinin ortak toplantılara devam 
etmesini, komitelerin kendi toplantılarını da 
düzenli olarak yapmalarını, oda üyelerin mal ve 
hizmet alımlarında birbirlerini tercih 
etmelerini, atık pet şişelerin çevre kirliliği 
yaratması nedenliyle üyelere bilgilendirilmede 
bulunulmasını önerdi. 
5 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Yusuf Erol, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulunarak Büyükşehir 
Belediyesi tarafından şehir için veya ilçeler, 
mahalleler arasında toplu ulaşımı sağlamak 
amacıyla 70 taşıt alındığını ve bu taşıtlarda 58 
yaş üstündeki kişilerin ücretsiz taşınacağını, S 
ve T plakalı taşıtların kontrol altına alınacağını 
söyledi. Yusuf Erol, belediye ile ilgili önerisi 
olanların bunları belediyeye iletmekten 
çekinmemelerini, önerileriyle mutla 
ilgilenileceğini söyledi. 
9 Nolu Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Özen, 
sarrafların terazi denetimlerinin özel bir şirkete 
verilmesi nedeniyle sorunlar yaşandığını ve 
yüksek cezalar ödenmek zorunda kalındığını 
söyledi. 
  
1.) MİTSO Meslek Komiteleri, her ay iki küme 
şeklinde toplanmaları, 2 - 4 - 6 - 8  - 10 No'lu 
meslek komitelerinin her ayın ikinci çarşamba 
günü saat 18.00'de, 1 - 3 - 5 - 7 - 9 No'lu meslek 
komitelerinin her ayın ikinci perşembe günü 
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saat 18.00'de MİTSO'da toplanmaları oybirliği 
ile kabul edildi. 
2.) Milas'ta iş yapan firmaların Milaslı firmalarla 
iş yapması için oda üyelerine tavsiyede 
bulunulması, dışarıdan gelen firmaların Milaslı 
firmalardan mal ve hizmet alması için Yönetim 
Kurulunun ilgili firmalarla iletişim kurması için 
öneride bulunulması kararlaştırıldı. 
3.) Sarrafların ve diğer esnafların terazi 
denetimleri konusunda uyarılması ve gerekli 
işlemleri yaptırmalarının hatırlatılması 
kararlaştırıldı. 

 

 


