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Toplantıda Alınan Kararlar

Yönetim Kuruluna Sunulan Kararlar

1.) 2014 yılının ekonomik konuları değerlendirilerek Meslek Komitelerinin
genel bütçede yer alıp almadığı hususunda bilgi istenmiştir.
2.)7 Nolu Meslek Komitesi üyesi Özcan GÜL'ün talebine istinaden;
a-2015 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı iş gezileri
(fuarlar) hakkında ve diğer KOSGEB destekleri hususunda KOSGEB
tarafından üyelerimize bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi konunun
Yönetim Kuruluna sunulması,
b-İlçemizdeki şehir içi dolmuşlarının yolları istediği şekilde kullanmakta olup
yaya ve bisiklet sürücülerine hiç saygı göstermemektedir. Bunu önlemek için
Beledfiye ve İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek ilçemizde
dolmuş duraklarının amacına yönelik kullanılmasının ve şehrin belirli
yerlerine fosforlu ve belirgin bir şekilde "İLÇEMİZDE YAYA ÖNCELİĞİ VARDIR,
HIZINIZI BUNA GÖRE AYARLAYIN" tabelalarının konması konusunun Yönetim
Kuruluna sunulması,
3.)1 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Reşat UYGUN'un atık pet şişelerin çevre
kirliliği yaratması nedeniyle sunmuş olduğu öneri kabul edilerek kendisinden
bu konuda bir proje hazırlaması talep edilmiştir.
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyesi Yusuf EROL'un talebine istinaden;
Kireç ocağı imalatı kurulabilmesi için uygun yer tespitinin bildirilmesi
konusunda Yönetim Kurulundan yardım talep etmiştir.
5.)9 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Emel BAYDAR; üyelerimize yönelik e
imza ve KEP konusunda bilgilendirme yapılmasını talep etmiş olup bu
konunun Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenmiştir.

2.)7 Nolu Meslek Komitesi üyesi Özcan GÜL'ün
talebine istinaden;
a-2015 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek
yurt içi ve yurt dışı iş gezileri (fuarlar) hakkında
ve diğer KOSGEB destekleri hususunda KOSGEB
tarafından üyelerimize bilgilendirme
toplantısının düzenlenmesi konunun Yönetim
Kuruluna sunulması,
b-İlçemizdeki şehir içi dolmuşlarının yolları
istediği şekilde kullanmakta olup yaya ve
bisiklet sürücülerine hiç saygı
göstermemektedir. Bunu önlemek için
Beledfiye ve İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ile
irtibata geçerek ilçemizde dolmuş duraklarının
amacına yönelik kullanılmasının ve şehrin
belirli yerlerine fosforlu ve belirgin bir şekilde
"İLÇEMİZDE YAYA ÖNCELİĞİ VARDIR, HIZINIZI
BUNA GÖRE AYARLAYIN" tabelalarının konması
konusunun Yönetim Kuruluna sunulması,
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyesi Yusuf EROL'un
talebine istinaden;
Kireç ocağı imalatı kurulabilmesi için uygun yer
tespitinin bildirilmesi konusunda Yönetim
Kurulundan yardım talep etmiştir.
5.)9 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Emel
BAYDAR; üyelerimize yönelik e imza ve KEP
konusunda bilgilendirme yapılmasını talep
etmiş olup bu konunun Yönetim Kurulunda
görüşülmesi istenmiştir.

12
Şubat
2015

1.)Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması konusunda görüşler
soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE Kurulunun oluşturulması nın faydalı
olacağı görüşüldü ve bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN
2.)Koordinatör Halil İbrahim GÜLEN "Alım Garantili Sebze Meyve Üretim
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Projesi" hakkında bilgilendirme yaptı. Bu projenin geliştirilmesi kapsamında
çalışmaların bir an önce başlatılmasına karar verildi.
3.)İş Makinaları Operatörlük Kursunun odamız tarafından düzenlenebilmesi
için gerekli mercilerle görüşülmesine ve çalışmaların yapılmasına eğer
düzenlenebilir ise bu konu ile ilgili duyuruların yapılmasına karar verildi.
4.)Muğla-Bodrum kavşağının yeteri kadar büyük olmadığından trafik
sorununun yaşandığı görüşüldü. Konu ile ilgili olarak gerekli mercilerle
görüşülmesine karar verildi.
1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım Garantili Sebze ve Meyve
Projesi" kapsamında ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde düzenlenen 6.
Tarım ve Hayvancılık Fuarında uyguladıkları anket sonucuna göre
çalışmaların genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal ürünleri
kapsayacak bir birliğin kurulması sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp alamayacağı araştırılmasına ve
araştırma sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
2.)Birliğin kurulabilmesi için yapılacak tüzük ile ilgili çalışmalaı da 1 Nolu
Komite Başkanı Reşat UYGUN'un yürütmesine karar verilmiştir.
3.)Ocak ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda 1 Nolu Meslek Komite
Başkanı Reşat UYGUN'a verilen okullar arası atık pet şişe ve ambalaj atıkları
toplama yarışması projesi hazırlanıp komite üyelerine sunulmuştur. Komite
üyelerince proje değerlendirilmiş uygun bulunarak Yönetim Kuruluna
sunulmasına karar verilmiştir.

1.)Kurulacak birliğin Sebze ve Süs Bitkileri Üreticileri Birliği başlığında
kurulmasının uygun olacağı bu konudaki üeticilerin tespit edilerek
görüşlerinin alınması kuruluşda yer almalarının sağlanması gereltiğini,
2.) İşlerin daha seri yürütülebilmesi için Meslek Komiteleri AR-GE Kurulunda
kararlaştırılan Girişimciler Kurulu sekreteryasında görev alan kişiler hakkında
bilgi verildi. Bundan sonraki çalışmaların Koordinatörün de bulunduğu Reşat
UYGUN, Hidayet KABAÇAM, Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN tarafından yürütülmesi
uygun görüldü.
3.)Milas'da bir halin kurulması projemizi desteklemesi açısından yararları
olabileceği konusunda çaılmalşarın yapılması karar verildi.
4.) Operatörlük Kursu başvuruları değerlendirildi. on dört başvuru sahibi ile
görüşüldü. Bunlardan 6 vinç, 4 ekskavatör, 2 forklift, 2 Beko Loder talebi
olduğu ve bu taleplerin kurs açmaya yeterli olmadığından bu konu ile ilgili
fortlift başlığıda ilave edilerek yeni bir çağrının yapılmasına karar verildi.
5.) Türkiyede ekonominin iyi durumda olmadığı seçimlerden sonra daha da
zor günlerin beklediği kaygısından hareket ederek üyelere yönelik ekonomi

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım
Garantili Sebze ve Meyve Projesi" kapsamında
ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde
düzenlenen 6. Tarım ve Hayvancılık Fuarında
uyguladıkları anket sonucuna göre çalışmaların
genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal
ürünleri kapsayacak bir birliğin kurulması
sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp
alamayacağı araştırılmasına ve araştırma
sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
3.)Ocak ayı toplantısında alınan karar
doğrultusunda 1 Nolu Meslek Komite Başkanı
Reşat UYGUN'a verilen okullar arası atık pet
şişe ve ambalaj atıkları toplama yarışması
projesi hazırlanıp komite üyelerine
sunulmuştur. Komite üyelerince proje
değerlendirilmiş uygun bulunarak Yönetim
Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
5.) Türkiyede ekonominin iyi durumda olmadığı
seçimlerden sonra daha da zor günlerin
beklediği kaygısından hareket ederek üyelere
yönelik ekonomi ve gelecek konulu konferans
ve panelin uzman katılımcılar tarafından
anlatılmasınının gerekli olduğu belirtildi. Bu
konuda Muğla Ticaret ve Sanayi Odaları ortak
danışmanı Muğla Üniversitesi Prf. Dr. Mehmet
MARANGOZ un davet edilmesine öncelikle
nisan ayı meclis toplantısında meclis üyelerine
konferans vermesi için Yönetim Kurulu na öneri
götürülmesine karar verildi.
6.) Komite toplantılarına katılımın saatinde
yapılabilmesi için Komite Başkanları ve
üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda
Yönetim Kurulunca uyarılmasında yarar
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05/06/2015 tarihinde düzenlenen Meslek Komiteleri Ortak
Toplantısında konuşmacı olarak KOSGEB, İŞKUR ve Prf. Dr
Mehmet MARANGOZ konuşmacı olarak davet edilmiş ve
sunumlarını üyelerimize aktarmışlardır
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ve gelecek konulu konferans ve panelin uzman katılımcılar tarafından
anlatılmasınının gerekli olduğu belirtildi. Bu konuda Muğla Ticaret ve Sanayi
Odaları ortak danışmanı Muğla Üniversitesi Prf. Dr. Mehmet MARANGOZ un
davet edilmesine öncelikle nisan ayı meclis toplantısında meclis üyelerine
konferans vermesi için Yönetim Kurulu na öneri götürülmesine karar verildi.
6.) Komite toplantılarına katılımın saatinde yapılabilmesi için Komite
Başkanları ve üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda Yönetim
Kurulunca uyarılmasında yarar görülmüştür.
1.)2014 yılının ekonomik konuları değerlendirilerek Meslek Komitelerinin
genel bütçede yer alıp almadığı hususunda bilgi istenmiştir.
2.)Tüm Meslek Komitelerini kapsayan ve Koordinatöre bağlı AR-GE alt
komisyonunun kurulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına,
1.)Komiteler ile ilgili AR GE Kurulunun oluşturulması konusunda görüşler
soruldu. Koordinatöre bağlı AR GE Kurulunun oluşturulmasının faydalı
olacağı görüşüldü ve bu kurulda yer alan Komite Üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN
2.) Koordinatör Halil İbrahim GÜLEN "Alım Garantili Sebze Meyve Üretim
Projesi" hakkında bilgilendirme yaptı. Bu projenin geliştirilmesi kapsamında
çalışmaların bir an önce başlatılmasına karar verildi.

görülmüştür.
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1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım Garantili Sebze ve Meyve
Projesi" kapsamında ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde düzenlenen 6.
Tarım ve Hayvancılık Fuarında uyguladıkları anket sonucuna göre
çalışmaların genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal ürünleri
kapsayacak bir birliğin kurulması sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp alamayacağı araştırılmasına ve
araştırma sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
2.)Birliğin kurulabilmesi için yapılacak tüzük ile ilgili çalışmalaı da 1 Nolu
Komite Başkanı Reşat UYGUN'un yürütmesine karar verilmiştir.
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1.)Kurulacak birliğin Sebze ve Süs Bitkileri Üreticileri Birliği başlığında
kurulmasının uygun olacağı bu konudaki üeticilerin tespit edilerek
görüşlerinin alınması kuruluşda yer almalarının sağlanması gereltiğini,
2.) İşlerin daha seri yürütülebilmesi için Meslek Komiteleri AR-GE Kurulunda
kararlaştırılan Girişimciler Kurulu sekreteryasında görev alan kişiler hakkında

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım
Garantili Sebze ve Meyve Projesi" kapsamında
ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde
düzenlenen 6. Tarım ve Hayvancılık Fuarında
uyguladıkları anket sonucuna göre çalışmaların
genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal
ürünleri kapsayacak bir birliğin kurulması
sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp
alamayacağı araştırılmasına ve araştırma
sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
3.) Komite toplantılarına katılımın saatinde
yapılabilmesi için Komite Başkanları ve
üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda
Yönetim Kurulunca uyarılmasında yarar
görülmüştür.
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2.)Tüm Meslek Komitelerini kapsayan ve
Koordinatöre bağlı AR-GE alt komisyonunun
kurulması hususunun Yönetim Kuruluna
sunulmasına,
Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması
konusunda görüşler soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE
Kurulunun oluşturulması nın faydalı olacağı görüşüldü ve
bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN
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bilgi verildi. Bundan sonraki çalışmaların Koordinatörün de bulunduğu Reşat
UYGUN, Hidayet KABAÇAM, Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN tarafından yürütülmesi
uygun görüldü.
3.) Komite toplantılarına katılımın saatinde yapılabilmesi için Komite
Başkanları ve üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda Yönetim
Kurulunca uyarılmasında yarar görülmüştür.
1.) 2014 yılının ekonomik konuları değerlendirilerek Meslek Komitelerinin
genel bütçede yer alıp almadığı hususunda bilgi istenmiştir.
2.)7 Nolu Meslek Komitesi üyesi Özcan GÜL'ün talebine istinaden;
a-2015 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı iş gezileri
(fuarlar) hakkında ve diğer KOSGEB destekleri hususunda KOSGEB
tarafından üyelerimize bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi konunun
Yönetim Kuruluna sunulması,
b-İlçemizdeki şehir içi dolmuşlarının yolları istediği şekilde kullanmakta olup
yaya ve bisiklet sürücülerine hiç saygı göstermemektedir. Bunu önlemek için
Beledfiye ve İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek ilçemizde
dolmuş duraklarının amacına yönelik kullanılmasının ve şehrin belirli
yerlerine fosforlu ve belirgin bir şekilde "İLÇEMİZDE YAYA ÖNCELİĞİ VARDIR,
HIZINIZI BUNA GÖRE AYARLAYIN" tabelalarının konması konusunun Yönetim
Kuruluna sunulması,
3.)1 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Reşat UYGUN'un atık pet şişelerin çevre
kirliliği yaratması nedeniyle sunmuş olduğu öneri kabul edilerek kendisinden
bu konuda bir proje hazırlaması talep edilmiştir.
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyesi Yusuf EROL'un talebine istinaden;
Kireç ocağı imalatı kurulabilmesi için uygun yer tespitinin bildirilmesi
konusunda Yönetim Kurulundan yardım talep etmiştir.
5.)9 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Emel BAYDAR; üyelerimize yönelik e
imza ve KEP konusunda bilgilendirme yapılmasını talep etmiş olup bu
konunun Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenmiştir.

1.)Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması konusunda görüşler
soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE Kurulunun oluşturulması nın faydalı
olacağı görüşüldü ve bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
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2.)7 Nolu Meslek Komitesi üyesi Özcan GÜL'ün
talebine istinaden;
a-2015 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek
yurt içi ve yurt dışı iş gezileri (fuarlar) hakkında
ve diğer KOSGEB destekleri hususunda KOSGEB
tarafından üyelerimize bilgilendirme
toplantısının düzenlenmesi konunun Yönetim
Kuruluna sunulması,
b-İlçemizdeki şehir içi dolmuşlarının yolları
istediği şekilde kullanmakta olup yaya ve
bisiklet sürücülerine hiç saygı
göstermemektedir. Bunu önlemek için
Beledfiye ve İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ile
irtibata geçerek ilçemizde dolmuş duraklarının
amacına yönelik kullanılmasının ve şehrin
belirli yerlerine fosforlu ve belirgin bir şekilde
"İLÇEMİZDE YAYA ÖNCELİĞİ VARDIR, HIZINIZI
BUNA GÖRE AYARLAYIN" tabelalarının konması
konusunun Yönetim Kuruluna sunulması,
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyesi Yusuf EROL'un
talebine istinaden;
Kireç ocağı imalatı kurulabilmesi için uygun yer
tespitinin bildirilmesi konusunda Yönetim
Kurulundan yardım talep etmiştir.
5.)9 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Emel
BAYDAR; üyelerimize yönelik e imza ve KEP
konusunda bilgilendirme yapılmasını talep
etmiş olup bu konunun Yönetim Kurulunda
görüşülmesi istenmiştir.
Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması
konusunda görüşler soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE
Kurulunun oluşturulması nın faydalı olacağı görüşüldü ve
bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
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e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN
2.)Koordinatör Halil İbrahim GÜLEN "Alım Garantili Sebze Meyve Üretim
Projesi" hakkında bilgilendirme yaptı. Bu projenin geliştirilmesi kapsamında
çalışmaların bir an önce başlatılmasına karar verildi.
3.)İş Makinaları Operatörlük Kursunun odamız tarafından düzenlenebilmesi
için gerekli mercilerle görüşülmesine ve çalışmaların yapılmasına eğer
düzenlenebilir ise bu konu ile ilgili duyuruların yapılmasına karar verildi.
4.)Muğla-Bodrum kavşağının yeteri kadar büyük olmadığından trafik
sorununun yaşandığı görüşüldü. Konu ile ilgili olarak gerekli mercilerle
görüşülmesine karar verildi.
1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım Garantili Sebze ve Meyve
Projesi" kapsamında ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde düzenlenen 6.
Tarım ve Hayvancılık Fuarında uyguladıkları anket sonucuna göre
çalışmaların genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal ürünleri
kapsayacak bir birliğin kurulması sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp alamayacağı araştırılmasına ve
araştırma sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
2.)Birliğin kurulabilmesi için yapılacak tüzük ile ilgili çalışmalaı da 1 Nolu
Komite Başkanı Reşat UYGUN'un yürütmesine karar verilmiştir.
3.)Ocak ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda 1 Nolu Meslek Komite
Başkanı Reşat UYGUN'a verilen okullar arası atık pet şişe ve ambalaj atıkları
toplama yarışması projesi hazırlanıp komite üyelerine sunulmuştur. Komite
üyelerince proje değerlendirilmiş uygun bulunarak Yönetim Kuruluna
sunulmasına karar verilmiştir.

1.)Kurulacak birliğin Sebze ve Süs Bitkileri Üreticileri Birliği başlığında
kurulmasının uygun olacağı bu konudaki üeticilerin tespit edilerek
görüşlerinin alınması kuruluşda yer almalarının sağlanması gereltiğini,
2.) İşlerin daha seri yürütülebilmesi için Meslek Komiteleri AR-GE Kurulunda
kararlaştırılan Girişimciler Kurulu sekreteryasında görev alan kişiler hakkında
bilgi verildi. Bundan sonraki çalışmaların Koordinatörün de bulunduğu Reşat
UYGUN, Hidayet KABAÇAM, Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN tarafından yürütülmesi
uygun görüldü.
3.)Milas'da bir halin kurulması projemizi desteklemesi açısından yararları
olabileceği konusunda çaılmalşarın yapılması karar verildi.
4.) Operatörlük Kursu başvuruları değerlendirildi. on dört başvuru sahibi ile
görüşüldü. Bunlardan 6 vinç, 4 ekskavatör, 2 forklift, 2 Beko Loder talebi

d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım
Garantili Sebze ve Meyve Projesi" kapsamında
ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde
düzenlenen 6. Tarım ve Hayvancılık Fuarında
uyguladıkları anket sonucuna göre çalışmaların
genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal
ürünleri kapsayacak bir birliğin kurulması
sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp
alamayacağı araştırılmasına ve araştırma
sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
3.)Ocak ayı toplantısında alınan karar
doğrultusunda 1 Nolu Meslek Komite Başkanı
Reşat UYGUN'a verilen okullar arası atık pet
şişe ve ambalaj atıkları toplama yarışması
projesi hazırlanıp komite üyelerine
sunulmuştur. Komite üyelerince proje
değerlendirilmiş uygun bulunarak Yönetim
Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
5.) Türkiyede ekonominin iyi durumda olmadığı
seçimlerden sonra daha da zor günlerin
beklediği kaygısından hareket ederek üyelere
yönelik ekonomi ve gelecek konulu konferans
ve panelin uzman katılımcılar tarafından
anlatılmasınının gerekli olduğu belirtildi. Bu
konuda Muğla Ticaret ve Sanayi Odaları ortak
danışmanı Muğla Üniversitesi Prf. Dr. Mehmet
MARANGOZ un davet edilmesine öncelikle
nisan ayı meclis toplantısında meclis üyelerine
konferans vermesi için Yönetim Kurulu na öneri
götürülmesine karar verildi.
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14 Ocak
2015

11
Şubat
2015

1.)Komiteler ile ilgili AR GE Kurulunun oluşturulması konusunda görüşler
soruldu. Koordinatöre bağlı AR GE Kurulunun oluşturulmasının faydalı
olacağı görüşüldü ve bu kurulda yer alan Komite Üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN
2.) Koordinatör Halil İbrahim GÜLEN "Alım Garantili Sebze Meyve Üretim
Projesi" hakkında bilgilendirme yaptı. Bu projenin geliştirilmesi kapsamında
çalışmaların bir an önce başlatılmasına karar verildi.

11 Mart
2015

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım Garantili Sebze ve Meyve
Projesi" kapsamında ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde düzenlenen 6.
Tarım ve Hayvancılık Fuarında uyguladıkları anket sonucuna göre
çalışmaların genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal ürünleri
kapsayacak bir birliğin kurulması sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp alamayacağı araştırılmasına ve
araştırma sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
2.)Birliğin kurulabilmesi için yapılacak tüzük ile ilgili çalışmalaı da 1 Nolu
Komite Başkanı Reşat UYGUN'un yürütmesine karar verilmiştir.

4 NOLU
FR-52

olduğu ve bu taleplerin kurs açmaya yeterli olmadığından bu konu ile ilgili
fortlift başlığıda ilave edilerek yeni bir çağrının yapılmasına karar verildi.
5.) Türkiyede ekonominin iyi durumda olmadığı seçimlerden sonra daha da
zor günlerin beklediği kaygısından hareket ederek üyelere yönelik ekonomi
ve gelecek konulu konferans ve panelin uzman katılımcılar tarafından
anlatılmasınının gerekli olduğu belirtildi. Bu konuda Muğla Ticaret ve Sanayi
Odaları ortak danışmanı Muğla Üniversitesi Prf. Dr. Mehmet MARANGOZ un
davet edilmesine öncelikle nisan ayı meclis toplantısında meclis üyelerine
konferans vermesi için Yönetim Kurulu na öneri götürülmesine karar verildi.
6.) Komite toplantılarına katılımın saatinde yapılabilmesi için Komite
Başkanları ve üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda Yönetim
Kurulunca uyarılmasında yarar görülmüştür.
1.)2014 yılının ekonomik konuları değerlendirilerek Meslek Komitelerinin
genel bütçede yer alıp almadığı hususunda bilgi istenmiştir.
2.)Tüm Meslek Komitelerini kapsayan ve Koordinatöre bağlı AR-GE alt
komisyonunun kurulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına,
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6.) Komite toplantılarına katılımın saatinde
yapılabilmesi için Komite Başkanları ve
üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda
Yönetim Kurulunca uyarılmasında yarar
görülmüştür.

2.)Tüm Meslek Komitelerini kapsayan ve
Koordinatöre bağlı AR-GE alt komisyonunun
kurulması hususunun Yönetim Kuruluna
sunulmasına,
Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması
konusunda görüşler soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE
Kurulunun oluşturulması nın faydalı olacağı görüşüldü ve
bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım
Garantili Sebze ve Meyve Projesi" kapsamında
ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde
düzenlenen 6. Tarım ve Hayvancılık Fuarında
uyguladıkları anket sonucuna göre çalışmaların
genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal
ürünleri kapsayacak bir birliğin kurulması
sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp
alamayacağı araştırılmasına ve araştırma
sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına
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1.)Kurulacak birliğin Sebze ve Süs Bitkileri Üreticileri Birliği başlığında
kurulmasının uygun olacağı bu konudaki üeticilerin tespit edilerek
görüşlerinin alınması kuruluşda yer almalarının sağlanması gereltiğini,
2.) İşlerin daha seri yürütülebilmesi için Meslek Komiteleri AR-GE Kurulunda
kararlaştırılan Girişimciler Kurulu sekreteryasında görev alan kişiler hakkında
bilgi verildi. Bundan sonraki çalışmaların Koordinatörün de bulunduğu Reşat
UYGUN, Hidayet KABAÇAM, Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN tarafından yürütülmesi
uygun görüldü.
3.) Komite toplantılarına katılımın saatiğnde yapılabilmesi için Komite
Başkanları ve üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda Yönetim
Kurulunca uyarılmasında yarar görülmüştür.
1.) 2014 yılının ekonomik konuları değerlendirilerek Meslek Komitelerinin
genel bütçede yer alıp almadığı hususunda bilgi istenmiştir.
2.)7 Nolu Meslek Komitesi üyesi Özcan GÜL'ün talebine istinaden;
a-2015 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı iş gezileri
(fuarlar) hakkında ve diğer KOSGEB destekleri hususunda KOSGEB
tarafından üyelerimize bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi konunun
Yönetim Kuruluna sunulması,
b-İlçemizdeki şehir içi dolmuşlarının yolları istediği şekilde kullanmakta olup
yaya ve bisiklet sürücülerine hiç saygı göstermemektedir. Bunu önlemek için
Beledfiye ve İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek ilçemizde
dolmuş duraklarının amacına yönelik kullanılmasının ve şehrin belirli
yerlerine fosforlu ve belirgin bir şekilde "İLÇEMİZDE YAYA ÖNCELİĞİ VARDIR,
HIZINIZI BUNA GÖRE AYARLAYIN" tabelalarının konması konusunun Yönetim
Kuruluna sunulması,
3.)1 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Reşat UYGUN'un atık pet şişelerin çevre
kirliliği yaratması nedeniyle sunmuş olduğu öneri kabul edilerek kendisinden
bu konuda bir proje hazırlaması talep edilmiştir.
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyesi Yusuf EROL'un talebine istinaden;
Kireç ocağı imalatı kurulabilmesi için uygun yer tespitinin bildirilmesi
konusunda Yönetim Kurulundan yardım talep etmiştir.
5.)9 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Emel BAYDAR; üyelerimize yönelik e
imza ve KEP konusunda bilgilendirme yapılmasını talep etmiş olup bu
konunun Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenmiştir.

3.) Komite toplantılarına katılımın saatinde
yapılabilmesi için Komite Başkanları ve
üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda
Yönetim Kurulunca uyarılmasında yarar
görülmüştür.

2.)7 Nolu Meslek Komitesi üyesi Özcan GÜL'ün
talebine istinaden;
a-2015 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek
yurt içi ve yurt dışı iş gezileri (fuarlar) hakkında
ve diğer KOSGEB destekleri hususunda KOSGEB
tarafından üyelerimize bilgilendirme
toplantısının düzenlenmesi konunun Yönetim
Kuruluna sunulması,
b-İlçemizdeki şehir içi dolmuşlarının yolları
istediği şekilde kullanmakta olup yaya ve
bisiklet sürücülerine hiç saygı
göstermemektedir. Bunu önlemek için
Beledfiye ve İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ile
irtibata geçerek ilçemizde dolmuş duraklarının
amacına yönelik kullanılmasının ve şehrin
belirli yerlerine fosforlu ve belirgin bir şekilde
"İLÇEMİZDE YAYA ÖNCELİĞİ VARDIR, HIZINIZI
BUNA GÖRE AYARLAYIN" tabelalarının konması
konusunun Yönetim Kuruluna sunulması,
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyesi Yusuf EROL'un
talebine istinaden;
Kireç ocağı imalatı kurulabilmesi için uygun yer
tespitinin bildirilmesi konusunda Yönetim
Kurulundan yardım talep etmiştir.
5.)9 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Emel
BAYDAR; üyelerimize yönelik e imza ve KEP
konusunda bilgilendirme yapılmasını talep
etmiş olup bu konunun Yönetim Kurulunda
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görüşülmesi istenmiştir.

12
Şubat
2015

12 Mart
2015
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1.)Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması konusunda görüşler
soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE Kurulunun oluşturulması nın faydalı
olacağı görüşüldü ve bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN
2.)Koordinatör Halil İbrahim GÜLEN "Alım Garantili Sebze Meyve Üretim
Projesi" hakkında bilgilendirme yaptı. Bu projenin geliştirilmesi kapsamında
çalışmaların bir an önce başlatılmasına karar verildi.
3.)İş Makinaları Operatörlük Kursunun odamız tarafından düzenlenebilmesi
için gerekli mercilerle görüşülmesine ve çalışmaların yapılmasına eğer
düzenlenebilir ise bu konu ile ilgili duyuruların yapılmasına karar verildi.
4.)Muğla-Bodrum kavşağının yeteri kadar büyük olmadığından trafik
sorununun yaşandığı görüşüldü. Konu ile ilgili olarak gerekli mercilerle
görüşülmesine karar verildi.
1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım Garantili Sebze ve Meyve
Projesi" kapsamında ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde düzenlenen 6.
Tarım ve Hayvancılık Fuarında uyguladıkları anket sonucuna göre
çalışmaların genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal ürünleri
kapsayacak bir birliğin kurulması sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp alamayacağı araştırılmasına ve
araştırma sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
2.)Birliğin kurulabilmesi için yapılacak tüzük ile ilgili çalışmalaı da 1 Nolu
Komite Başkanı Reşat UYGUN'un yürütmesine karar verilmiştir.
3.)Ocak ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda 1 Nolu Meslek Komite
Başkanı Reşat UYGUN'a verilen okullar arası atık pet şişe ve ambalaj atıkları
toplama yarışması projesi hazırlanıp komite üyelerine sunulmuştur. Komite
üyelerince proje değerlendirilmiş uygun bulunarak Yönetim Kuruluna
sunulmasına karar verilmiştir.

Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması
konusunda görüşler soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE
Kurulunun oluşturulması nın faydalı olacağı görüşüldü ve
bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım
Garantili Sebze ve Meyve Projesi" kapsamında
ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde
düzenlenen 6. Tarım ve Hayvancılık Fuarında
uyguladıkları anket sonucuna göre çalışmaların
genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal
ürünleri kapsayacak bir birliğin kurulması
sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp
alamayacağı araştırılmasına ve araştırma
sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
3.)Ocak ayı toplantısında alınan karar
doğrultusunda 1 Nolu Meslek Komite Başkanı
Reşat UYGUN'a verilen okullar arası atık pet
şişe ve ambalaj atıkları toplama yarışması
projesi hazırlanıp komite üyelerine
sunulmuştur. Komite üyelerince proje
değerlendirilmiş uygun bulunarak Yönetim
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Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.

09
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6 NOLU

14 Ocak
2015

FR-52

11
Şubat
2015

1.)Kurulacak birliğin Sebze ve Süs Bitkileri Üreticileri Birliği başlığında
kurulmasının uygun olacağı bu konudaki üeticilerin tespit edilerek
görüşlerinin alınması kuruluşda yer almalarının sağlanması gereltiğini,
2.) İşlerin daha seri yürütülebilmesi için Meslek Komiteleri AR-GE Kurulunda
kararlaştırılan Girişimciler Kurulu sekreteryasında görev alan kişiler hakkında
bilgi verildi. Bundan sonraki çalışmaların Koordinatörün de bulunduğu Reşat
UYGUN, Hidayet KABAÇAM, Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN tarafından yürütülmesi
uygun görüldü.
3.)Milas'da bir halin kurulması projemizi desteklemesi açısından yararları
olabileceği konusunda çaılmalşarın yapılması karar verildi.
4.) Operatörlük Kursu başvuruları değerlendirildi. on dört başvuru sahibi ile
görüşüldü. Bunlardan 6 vinç, 4 ekskavatör, 2 forklift, 2 Beko Loder talebi
olduğu ve bu taleplerin kurs açmaya yeterli olmadığından bu konu ile ilgili
fortlift başlığıda ilave edilerek yeni bir çağrının yapılmasına karar verildi.
5.) Türkiyede ekonominin iyi durumda olmadığı seçimlerden sonra daha da
zor günlerin beklediği kaygısından hareket ederek üyelere yönelik ekonomi
ve gelecek konulu konferans ve panelin uzman katılımcılar tarafından
anlatılmasınının gerekli olduğu belirtildi. Bu konuda Muğla Ticaret ve Sanayi
Odaları ortak danışmanı Muğla Üniversitesi Prf. Dr. Mehmet MARANGOZ un
davet edilmesine öncelikle nisan ayı meclis toplantısında meclis üyelerine
konferans vermesi için Yönetim Kurulu na öneri götürülmesine karar verildi.
6.) Komite toplantılarına katılımın saatinde yapılabilmesi için Komite
Başkanları ve üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda Yönetim
Kurulunca uyarılmasında yarar görülmüştür.
1.)2014 yılının ekonomik konuları değerlendirilerek Meslek Komitelerinin
genel bütçede yer alıp almadığı hususunda bilgi istenmiştir.
2.)Tüm Meslek Komitelerini kapsayan ve Koordinatöre bağlı AR-GE alt
komisyonunun kurulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına,
1.)Komiteler ile ilgili AR GE Kurulunun oluşturulması konusunda görüşler
soruldu. Koordinatöre bağlı AR GE Kurulunun oluşturulmasının faydalı
olacağı görüşüldü ve bu kurulda yer alan Komite Üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI

5.) Türkiyede ekonominin iyi durumda olmadığı
seçimlerden sonra daha da zor günlerin
beklediği kaygısından hareket ederek üyelere
yönelik ekonomi ve gelecek konulu konferans
ve panelin uzman katılımcılar tarafından
anlatılmasınının gerekli olduğu belirtildi. Bu
konuda Muğla Ticaret ve Sanayi Odaları ortak
danışmanı Muğla Üniversitesi Prf. Dr. Mehmet
MARANGOZ un davet edilmesine öncelikle
nisan ayı meclis toplantısında meclis üyelerine
konferans vermesi için Yönetim Kurulu na öneri
götürülmesine karar verildi.
6.) Komite toplantılarına katılımın saatinde
yapılabilmesi için Komite Başkanları ve
üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda
Yönetim Kurulunca uyarılmasında yarar
görülmüştür.

2.)Tüm Meslek Komitelerini kapsayan ve
Koordinatöre bağlı AR-GE alt komisyonunun
kurulması hususunun Yönetim Kuruluna
sunulmasına,
Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması
konusunda görüşler soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE
Kurulunun oluşturulması nın faydalı olacağı görüşüldü ve
bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
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2.) Koordinatör Halil İbrahim GÜLEN "Alım Garantili Sebze Meyve Üretim
Projesi" hakkında bilgilendirme yaptı. Bu projenin geliştirilmesi kapsamında
çalışmaların bir an önce başlatılmasına karar verildi.
11 Mart
2015

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım Garantili Sebze ve Meyve
Projesi" kapsamında ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde düzenlenen 6.
Tarım ve Hayvancılık Fuarında uyguladıkları anket sonucuna göre
çalışmaların genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal ürünleri
kapsayacak bir birliğin kurulması sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp alamayacağı araştırılmasına ve
araştırma sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
2.)Birliğin kurulabilmesi için yapılacak tüzük ile ilgili çalışmalaı da 1 Nolu
Komite Başkanı Reşat UYGUN'un yürütmesine karar verilmiştir.

08Nisan
2015

1.)Kurulacak birliğin Sebze ve Süs Bitkileri Üreticileri Birliği başlığında
kurulmasının uygun olacağı bu konudaki üeticilerin tespit edilerek
görüşlerinin alınması kuruluşda yer almalarının sağlanması gereltiğini,
2.) İşlerin daha seri yürütülebilmesi için Meslek Komiteleri AR-GE Kurulunda
kararlaştırılan Girişimciler Kurulu sekreteryasında görev alan kişiler hakkında
bilgi verildi. Bundan sonraki çalışmaların Koordinatörün de bulunduğu Reşat
UYGUN, Hidayet KABAÇAM, Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN tarafından yürütülmesi
uygun görüldü.
3.) Komite toplantılarına katılımın saatiğnde yapılabilmesi için Komite
Başkanları ve üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda Yönetim
Kurulunca uyarılmasında yarar görülmüştür.
1.) 2014 yılının ekonomik konuları değerlendirilerek Meslek Komitelerinin
genel bütçede yer alıp almadığı hususunda bilgi istenmiştir.
2.)7 Nolu Meslek Komitesi üyesi Özcan GÜL'ün talebine istinaden;
a-2015 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı iş gezileri
(fuarlar) hakkında ve diğer KOSGEB destekleri hususunda KOSGEB
tarafından üyelerimize bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi konunun
Yönetim Kuruluna sunulması,
b-İlçemizdeki şehir içi dolmuşlarının yolları istediği şekilde kullanmakta olup
yaya ve bisiklet sürücülerine hiç saygı göstermemektedir. Bunu önlemek için
Beledfiye ve İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek ilçemizde
dolmuş duraklarının amacına yönelik kullanılmasının ve şehrin belirli
yerlerine fosforlu ve belirgin bir şekilde "İLÇEMİZDE YAYA ÖNCELİĞİ VARDIR,
HIZINIZI BUNA GÖRE AYARLAYIN" tabelalarının konması konusunun Yönetim
Kuruluna sunulması,
3.)1 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Reşat UYGUN'un atık pet şişelerin çevre
kirliliği yaratması nedeniyle sunmuş olduğu öneri kabul edilerek kendisinden

7 NOLU

15 Ocak
2015

FR-52

f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım
Garantili Sebze ve Meyve Projesi" kapsamında
ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde
düzenlenen 6. Tarım ve Hayvancılık Fuarında
uyguladıkları anket sonucuna göre çalışmaların
genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal
ürünleri kapsayacak bir birliğin kurulması
sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp
alamayacağı araştırılmasına ve araştırma
sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
3.) Komite toplantılarına katılımın saatiğnde
yapılabilmesi için Komite Başkanları ve
üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda
Yönetim Kurulunca uyarılmasında yarar
görülmüştür.

2.)7 Nolu Meslek Komitesi üyesi Özcan GÜL'ün
talebine istinaden;
a-2015 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek
yurt içi ve yurt dışı iş gezileri (fuarlar) hakkında
ve diğer KOSGEB destekleri hususunda KOSGEB
tarafından üyelerimize bilgilendirme
toplantısının düzenlenmesi konunun Yönetim
Kuruluna sunulması,
b-İlçemizdeki şehir içi dolmuşlarının yolları
istediği şekilde kullanmakta olup yaya ve
bisiklet sürücülerine hiç saygı
göstermemektedir. Bunu önlemek için
Beledfiye ve İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ile
irtibata geçerek ilçemizde dolmuş duraklarının
amacına yönelik kullanılmasının ve şehrin
belirli yerlerine fosforlu ve belirgin bir şekilde

:0

FR-52-MESLEK KOMİTESİ 4 AYLIK SONUÇLAR PLAN FORMU

Sayfa : 11 / 16
Tarih : 29.08.2014

Rev.
bu konuda bir proje hazırlaması talep edilmiştir.
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyesi Yusuf EROL'un talebine istinaden;
Kireç ocağı imalatı kurulabilmesi için uygun yer tespitinin bildirilmesi
konusunda Yönetim Kurulundan yardım talep etmiştir.
5.)9 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Emel BAYDAR; üyelerimize yönelik e
imza ve KEP konusunda bilgilendirme yapılmasını talep etmiş olup bu
konunun Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenmiştir.

12
Şubat
2015

12 Mart
2015

FR-52

1.)Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması konusunda görüşler
soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE Kurulunun oluşturulması nın faydalı
olacağı görüşüldü ve bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN
2.)Koordinatör Halil İbrahim GÜLEN "Alım Garantili Sebze Meyve Üretim
Projesi" hakkında bilgilendirme yaptı. Bu projenin geliştirilmesi kapsamında
çalışmaların bir an önce başlatılmasına karar verildi.
3.)İş Makinaları Operatörlük Kursunun odamız tarafından düzenlenebilmesi
için gerekli mercilerle görüşülmesine ve çalışmaların yapılmasına eğer
düzenlenebilir ise bu konu ile ilgili duyuruların yapılmasına karar verildi.
4.)Muğla-Bodrum kavşağının yeteri kadar büyük olmadığından trafik
sorununun yaşandığı görüşüldü. Konu ile ilgili olarak gerekli mercilerle
görüşülmesine karar verildi.
1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım Garantili Sebze ve Meyve
Projesi" kapsamında ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde düzenlenen 6.
Tarım ve Hayvancılık Fuarında uyguladıkları anket sonucuna göre
çalışmaların genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal ürünleri
kapsayacak bir birliğin kurulması sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp alamayacağı araştırılmasına ve
araştırma sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
2.)Birliğin kurulabilmesi için yapılacak tüzük ile ilgili çalışmalaı da 1 Nolu
Komite Başkanı Reşat UYGUN'un yürütmesine karar verilmiştir.
3.)Ocak ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda 1 Nolu Meslek Komite
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"İLÇEMİZDE YAYA ÖNCELİĞİ VARDIR, HIZINIZI
BUNA GÖRE AYARLAYIN" tabelalarının konması
konusunun Yönetim Kuruluna sunulması,
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyesi Yusuf EROL'un
talebine istinaden;
Kireç ocağı imalatı kurulabilmesi için uygun yer
tespitinin bildirilmesi konusunda Yönetim
Kurulundan yardım talep etmiştir.
5.)9 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Emel
BAYDAR; üyelerimize yönelik e imza ve KEP
konusunda bilgilendirme yapılmasını talep
etmiş olup bu konunun Yönetim Kurulunda
görüşülmesi istenmiştir.
Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması
konusunda görüşler soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE
Kurulunun oluşturulması nın faydalı olacağı görüşüldü ve
bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım
Garantili Sebze ve Meyve Projesi" kapsamında
ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde
düzenlenen 6. Tarım ve Hayvancılık Fuarında
uyguladıkları anket sonucuna göre çalışmaların
genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal
ürünleri kapsayacak bir birliğin kurulması
sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp
alamayacağı araştırılmasına ve araştırma
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Başkanı Reşat UYGUN'a verilen okullar arası atık pet şişe ve ambalaj atıkları
toplama yarışması projesi hazırlanıp komite üyelerine sunulmuştur. Komite
üyelerince proje değerlendirilmiş uygun bulunarak Yönetim Kuruluna
sunulmasına karar verilmiştir.

09
Nisan
2015

8 NOLU

14 Ocak
2015

FR-52

11
Şubat
2015

1.)Kurulacak birliğin Sebze ve Süs Bitkileri Üreticileri Birliği başlığında
kurulmasının uygun olacağı bu konudaki üeticilerin tespit edilerek
görüşlerinin alınması kuruluşda yer almalarının sağlanması gereltiğini,
2.) İşlerin daha seri yürütülebilmesi için Meslek Komiteleri AR-GE Kurulunda
kararlaştırılan Girişimciler Kurulu sekreteryasında görev alan kişiler hakkında
bilgi verildi. Bundan sonraki çalışmaların Koordinatörün de bulunduğu Reşat
UYGUN, Hidayet KABAÇAM, Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN tarafından yürütülmesi
uygun görüldü.
3.)Milas'da bir halin kurulması projemizi desteklemesi açısından yararları
olabileceği konusunda çaılmalşarın yapılması karar verildi.
4.) Operatörlük Kursu başvuruları değerlendirildi. on dört başvuru sahibi ile
görüşüldü. Bunlardan 6 vinç, 4 ekskavatör, 2 forklift, 2 Beko Loder talebi
olduğu ve bu taleplerin kurs açmaya yeterli olmadığından bu konu ile ilgili
fortlift başlığıda ilave edilerek yeni bir çağrının yapılmasına karar verildi.
5.) Türkiyede ekonominin iyi durumda olmadığı seçimlerden sonra daha da
zor günlerin beklediği kaygısından hareket ederek üyelere yönelik ekonomi
ve gelecek konulu konferans ve panelin uzman katılımcılar tarafından
anlatılmasınının gerekli olduğu belirtildi. Bu konuda Muğla Ticaret ve Sanayi
Odaları ortak danışmanı Muğla Üniversitesi Prf. Dr. Mehmet MARANGOZ un
davet edilmesine öncelikle nisan ayı meclis toplantısında meclis üyelerine
konferans vermesi için Yönetim Kurulu na öneri götürülmesine karar verildi.
6.) Komite toplantılarına katılımın saatinde yapılabilmesi için Komite
Başkanları ve üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda Yönetim
Kurulunca uyarılmasında yarar görülmüştür.
1.)2014 yılının ekonomik konuları değerlendirilerek Meslek Komitelerinin
genel bütçede yer alıp almadığı hususunda bilgi istenmiştir.
2.)Tüm Meslek Komitelerini kapsayan ve Koordinatöre bağlı AR-GE alt
komisyonunun kurulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına,
1.)Komiteler ile ilgili AR GE Kurulunun oluşturulması konusunda görüşler
soruldu. Koordinatöre bağlı AR GE Kurulunun oluşturulmasının faydalı
olacağı görüşüldü ve bu kurulda yer alan Komite Üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
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sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
3.)Ocak ayı toplantısında alınan karar
doğrultusunda 1 Nolu Meslek Komite Başkanı
Reşat UYGUN'a verilen okullar arası atık pet
şişe ve ambalaj atıkları toplama yarışması
projesi hazırlanıp komite üyelerine
sunulmuştur. Komite üyelerince proje
değerlendirilmiş uygun bulunarak Yönetim
Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
5.) Türkiyede ekonominin iyi durumda olmadığı
seçimlerden sonra daha da zor günlerin
beklediği kaygısından hareket ederek üyelere
yönelik ekonomi ve gelecek konulu konferans
ve panelin uzman katılımcılar tarafından
anlatılmasınının gerekli olduğu belirtildi. Bu
konuda Muğla Ticaret ve Sanayi Odaları ortak
danışmanı Muğla Üniversitesi Prf. Dr. Mehmet
MARANGOZ un davet edilmesine öncelikle
nisan ayı meclis toplantısında meclis üyelerine
konferans vermesi için Yönetim Kurulu na öneri
götürülmesine karar verildi.
6.) Komite toplantılarına katılımın saatinde
yapılabilmesi için Komite Başkanları ve
üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda
Yönetim Kurulunca uyarılmasında yarar
görülmüştür.

2.)Tüm Meslek Komitelerini kapsayan ve
Koordinatöre bağlı AR-GE alt komisyonunun
kurulması hususunun Yönetim Kuruluna
sunulmasına,
Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması
konusunda görüşler soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE
Kurulunun oluşturulması nın faydalı olacağı görüşüldü ve
bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
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b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN
2.) Koordinatör Halil İbrahim GÜLEN "Alım Garantili Sebze Meyve Üretim
Projesi" hakkında bilgilendirme yaptı. Bu projenin geliştirilmesi kapsamında
çalışmaların bir an önce başlatılmasına karar verildi.
11 Mart
2015

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım Garantili Sebze ve Meyve
Projesi" kapsamında ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde düzenlenen 6.
Tarım ve Hayvancılık Fuarında uyguladıkları anket sonucuna göre
çalışmaların genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal ürünleri
kapsayacak bir birliğin kurulması sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp alamayacağı araştırılmasına ve
araştırma sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
2.)Birliğin kurulabilmesi için yapılacak tüzük ile ilgili çalışmalaı da 1 Nolu
Komite Başkanı Reşat UYGUN'un yürütmesine karar verilmiştir.

08
Nisan
2015

1.)Kurulacak birliğin Sebze ve Süs Bitkileri Üreticileri Birliği başlığında
kurulmasının uygun olacağı bu konudaki üeticilerin tespit edilerek
görüşlerinin alınması kuruluşda yer almalarının sağlanması gereltiğini,
2.) İşlerin daha seri yürütülebilmesi için Meslek Komiteleri AR-GE Kurulunda
kararlaştırılan Girişimciler Kurulu sekreteryasında görev alan kişiler hakkında
bilgi verildi. Bundan sonraki çalışmaların Koordinatörün de bulunduğu Reşat
UYGUN, Hidayet KABAÇAM, Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN tarafından yürütülmesi
uygun görüldü.
3.) Komite toplantılarına katılımın saatiğnde yapılabilmesi için Komite
Başkanları ve üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda Yönetim
Kurulunca uyarılmasında yarar görülmüştür.
1.) 2014 yılının ekonomik konuları değerlendirilerek Meslek Komitelerinin
genel bütçede yer alıp almadığı hususunda bilgi istenmiştir.
2.)7 Nolu Meslek Komitesi üyesi Özcan GÜL'ün talebine istinaden;
a-2015 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı iş gezileri
(fuarlar) hakkında ve diğer KOSGEB destekleri hususunda KOSGEB
tarafından üyelerimize bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi konunun
Yönetim Kuruluna sunulması,
b-İlçemizdeki şehir içi dolmuşlarının yolları istediği şekilde kullanmakta olup
yaya ve bisiklet sürücülerine hiç saygı göstermemektedir. Bunu önlemek için
Beledfiye ve İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek ilçemizde
dolmuş duraklarının amacına yönelik kullanılmasının ve şehrin belirli

9 NOLU

15 Ocak
2015

FR-52

a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım
Garantili Sebze ve Meyve Projesi" kapsamında
ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde
düzenlenen 6. Tarım ve Hayvancılık Fuarında
uyguladıkları anket sonucuna göre çalışmaların
genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal
ürünleri kapsayacak bir birliğin kurulması
sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp
alamayacağı araştırılmasına ve araştırma
sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
3.) Komite toplantılarına katılımın saatiğnde
yapılabilmesi için Komite Başkanları ve
üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda
Yönetim Kurulunca uyarılmasında yarar
görülmüştür.

2.)7 Nolu Meslek Komitesi üyesi Özcan GÜL'ün
talebine istinaden;
a-2015 yılında KOSGEB destekli düzenlenecek
yurt içi ve yurt dışı iş gezileri (fuarlar) hakkında
ve diğer KOSGEB destekleri hususunda KOSGEB
tarafından üyelerimize bilgilendirme
toplantısının düzenlenmesi konunun Yönetim
Kuruluna sunulması,
b-İlçemizdeki şehir içi dolmuşlarının yolları
istediği şekilde kullanmakta olup yaya ve
bisiklet sürücülerine hiç saygı
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yerlerine fosforlu ve belirgin bir şekilde "İLÇEMİZDE YAYA ÖNCELİĞİ VARDIR,
HIZINIZI BUNA GÖRE AYARLAYIN" tabelalarının konması konusunun Yönetim
Kuruluna sunulması,
3.)1 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Reşat UYGUN'un atık pet şişelerin çevre
kirliliği yaratması nedeniyle sunmuş olduğu öneri kabul edilerek kendisinden
bu konuda bir proje hazırlaması talep edilmiştir.
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyesi Yusuf EROL'un talebine istinaden;
Kireç ocağı imalatı kurulabilmesi için uygun yer tespitinin bildirilmesi
konusunda Yönetim Kurulundan yardım talep etmiştir.
5.)9 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Emel BAYDAR; üyelerimize yönelik e
imza ve KEP konusunda bilgilendirme yapılmasını talep etmiş olup bu
konunun Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenmiştir.

12
Şubat
2015

12 Mart
2015

FR-52

1.)Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması konusunda görüşler
soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE Kurulunun oluşturulması nın faydalı
olacağı görüşüldü ve bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN
2.)Koordinatör Halil İbrahim GÜLEN "Alım Garantili Sebze Meyve Üretim
Projesi" hakkında bilgilendirme yaptı. Bu projenin geliştirilmesi kapsamında
çalışmaların bir an önce başlatılmasına karar verildi.
3.)İş Makinaları Operatörlük Kursunun odamız tarafından düzenlenebilmesi
için gerekli mercilerle görüşülmesine ve çalışmaların yapılmasına eğer
düzenlenebilir ise bu konu ile ilgili duyuruların yapılmasına karar verildi.
4.)Muğla-Bodrum kavşağının yeteri kadar büyük olmadığından trafik
sorununun yaşandığı görüşüldü. Konu ile ilgili olarak gerekli mercilerle
görüşülmesine karar verildi.
1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım Garantili Sebze ve Meyve
Projesi" kapsamında ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde düzenlenen 6.
Tarım ve Hayvancılık Fuarında uyguladıkları anket sonucuna göre
çalışmaların genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal ürünleri
kapsayacak bir birliğin kurulması sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
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göstermemektedir. Bunu önlemek için
Beledfiye ve İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ile
irtibata geçerek ilçemizde dolmuş duraklarının
amacına yönelik kullanılmasının ve şehrin
belirli yerlerine fosforlu ve belirgin bir şekilde
"İLÇEMİZDE YAYA ÖNCELİĞİ VARDIR, HIZINIZI
BUNA GÖRE AYARLAYIN" tabelalarının konması
konusunun Yönetim Kuruluna sunulması,
4.)5 Nolu Meslek Komitesi üyesi Yusuf EROL'un
talebine istinaden;
Kireç ocağı imalatı kurulabilmesi için uygun yer
tespitinin bildirilmesi konusunda Yönetim
Kurulundan yardım talep etmiştir.
5.)9 Nolu Meslek Komitesi Başkanı Emel
BAYDAR; üyelerimize yönelik e imza ve KEP
konusunda bilgilendirme yapılmasını talep
etmiş olup bu konunun Yönetim Kurulunda
görüşülmesi istenmiştir.
Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması
konusunda görüşler soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE
Kurulunun oluşturulması nın faydalı olacağı görüşüldü ve
bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım
Garantili Sebze ve Meyve Projesi" kapsamında
ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde
düzenlenen 6. Tarım ve Hayvancılık Fuarında
uyguladıkları anket sonucuna göre çalışmaların
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olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp alamayacağı araştırılmasına ve
araştırma sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
2.)Birliğin kurulabilmesi için yapılacak tüzük ile ilgili çalışmalaı da 1 Nolu
Komite Başkanı Reşat UYGUN'un yürütmesine karar verilmiştir.
3.)Ocak ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda 1 Nolu Meslek Komite
Başkanı Reşat UYGUN'a verilen okullar arası atık pet şişe ve ambalaj atıkları
toplama yarışması projesi hazırlanıp komite üyelerine sunulmuştur. Komite
üyelerince proje değerlendirilmiş uygun bulunarak Yönetim Kuruluna
sunulmasına karar verilmiştir.

10 NOLU

09
Nisan
2015

FR-52

14 Ocak
2015

1.)Kurulacak birliğin Sebze ve Süs Bitkileri Üreticileri Birliği başlığında
kurulmasının uygun olacağı bu konudaki üeticilerin tespit edilerek
görüşlerinin alınması kuruluşda yer almalarının sağlanması gereltiğini,
2.) İşlerin daha seri yürütülebilmesi için Meslek Komiteleri AR-GE Kurulunda
kararlaştırılan Girişimciler Kurulu sekreteryasında görev alan kişiler hakkında
bilgi verildi. Bundan sonraki çalışmaların Koordinatörün de bulunduğu Reşat
UYGUN, Hidayet KABAÇAM, Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN tarafından yürütülmesi
uygun görüldü.
3.)Milas'da bir halin kurulması projemizi desteklemesi açısından yararları
olabileceği konusunda çaılmalşarın yapılması karar verildi.
4.) Operatörlük Kursu başvuruları değerlendirildi. on dört başvuru sahibi ile
görüşüldü. Bunlardan 6 vinç, 4 ekskavatör, 2 forklift, 2 Beko Loder talebi
olduğu ve bu taleplerin kurs açmaya yeterli olmadığından bu konu ile ilgili
fortlift başlığıda ilave edilerek yeni bir çağrının yapılmasına karar verildi.
5.) Türkiyede ekonominin iyi durumda olmadığı seçimlerden sonra daha da
zor günlerin beklediği kaygısından hareket ederek üyelere yönelik ekonomi
ve gelecek konulu konferans ve panelin uzman katılımcılar tarafından
anlatılmasınının gerekli olduğu belirtildi. Bu konuda Muğla Ticaret ve Sanayi
Odaları ortak danışmanı Muğla Üniversitesi Prf. Dr. Mehmet MARANGOZ un
davet edilmesine öncelikle nisan ayı meclis toplantısında meclis üyelerine
konferans vermesi için Yönetim Kurulu na öneri götürülmesine karar verildi.
6.) Komite toplantılarına katılımın saatinde yapılabilmesi için Komite
Başkanları ve üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda Yönetim
Kurulunca uyarılmasında yarar görülmüştür.
1.)2014 yılının ekonomik konuları değerlendirilerek Meslek Komitelerinin
genel bütçede yer alıp almadığı hususunda bilgi istenmiştir.
2.)Tüm Meslek Komitelerini kapsayan ve Koordinatöre bağlı AR-GE alt
komisyonunun kurulması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına,

genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal
ürünleri kapsayacak bir birliğin kurulması
sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp
alamayacağı araştırılmasına ve araştırma
sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
3.)Ocak ayı toplantısında alınan karar
doğrultusunda 1 Nolu Meslek Komite Başkanı
Reşat UYGUN'a verilen okullar arası atık pet
şişe ve ambalaj atıkları toplama yarışması
projesi hazırlanıp komite üyelerine
sunulmuştur. Komite üyelerince proje
değerlendirilmiş uygun bulunarak Yönetim
Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
5.) Türkiyede ekonominin iyi durumda olmadığı
seçimlerden sonra daha da zor günlerin
beklediği kaygısından hareket ederek üyelere
yönelik ekonomi ve gelecek konulu konferans
ve panelin uzman katılımcılar tarafından
anlatılmasınının gerekli olduğu belirtildi. Bu
konuda Muğla Ticaret ve Sanayi Odaları ortak
danışmanı Muğla Üniversitesi Prf. Dr. Mehmet
MARANGOZ un davet edilmesine öncelikle
nisan ayı meclis toplantısında meclis üyelerine
konferans vermesi için Yönetim Kurulu na öneri
götürülmesine karar verildi.
6.) Komite toplantılarına katılımın saatinde
yapılabilmesi için Komite Başkanları ve
üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda
Yönetim Kurulunca uyarılmasında yarar
görülmüştür.

2.)Tüm Meslek Komitelerini kapsayan ve
Koordinatöre bağlı AR-GE alt komisyonunun
kurulması hususunun Yönetim Kuruluna
sunulmasına,
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11
Şubat
2015

1.)Komiteler ile ilgili AR GE Kurulunun oluşturulması konusunda görüşler
soruldu. Koordinatöre bağlı AR GE Kurulunun oluşturulmasının faydalı
olacağı görüşüldü ve bu kurulda yer alan Komite Üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN
2.) Koordinatör Halil İbrahim GÜLEN "Alım Garantili Sebze Meyve Üretim
Projesi" hakkında bilgilendirme yaptı. Bu projenin geliştirilmesi kapsamında
çalışmaların bir an önce başlatılmasına karar verildi.

11 Mart
2015

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım Garantili Sebze ve Meyve
Projesi" kapsamında ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde düzenlenen 6.
Tarım ve Hayvancılık Fuarında uyguladıkları anket sonucuna göre
çalışmaların genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal ürünleri
kapsayacak bir birliğin kurulması sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp alamayacağı araştırılmasına ve
araştırma sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
2.)Birliğin kurulabilmesi için yapılacak tüzük ile ilgili çalışmalaı da 1 Nolu
Komite Başkanı Reşat UYGUN'un yürütmesine karar verilmiştir.

08
Nisan
2015

1.)Kurulacak birliğin Sebze ve Süs Bitkileri Üreticileri Birliği başlığında
kurulmasının uygun olacağı bu konudaki üeticilerin tespit edilerek
görüşlerinin alınması kuruluşda yer almalarının sağlanması gereltiğini,
2.) İşlerin daha seri yürütülebilmesi için Meslek Komiteleri AR-GE Kurulunda
kararlaştırılan Girişimciler Kurulu sekreteryasında görev alan kişiler hakkında
bilgi verildi. Bundan sonraki çalışmaların Koordinatörün de bulunduğu Reşat
UYGUN, Hidayet KABAÇAM, Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN tarafından yürütülmesi
uygun görüldü.
3.) Komite toplantılarına katılımın saatiğnde yapılabilmesi için Komite
Başkanları ve üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda Yönetim
Kurulunca uyarılmasında yarar görülmüştür.
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Komiteler ile ilgili ARGE Kurulunun oluşturulması
konusunda görüşler soruldu. Koordinatöre bağlı ARGE
Kurulunun oluşturulması nın faydalı olacağı görüşüldü ve
bu kurulda yer alan Komite üyelerinin aşağıda yazılan
kişiler tarafından olmasına karar verildi.
a-Reşat UYGUN
b-Mutlu ÇOKYÜCE ÖZCAN
c-Hidayet KABAÇAM
d-Zübeyde YALÇINKAYA
e-Özcan GÜL
f-Hayati ÇORBACI
g-Soner ÇAMLIBELEN

1.) Meslek Komiteleri AR-GE grubunun "Alım
Garantili Sebze ve Meyve Projesi" kapsamında
ilçemizde 5-8 mart 2015 tarihlerinde
düzenlenen 6. Tarım ve Hayvancılık Fuarında
uyguladıkları anket sonucuna göre çalışmaların
genişletilerek ilçemizde üretilen tüm tarımsal
ürünleri kapsayacak bir birliğin kurulması
sonucuna varılmıştır. Birlik kuruluşu ile ilgili
olarak tüzel kişiliği olan kurumların yer alıp
alamayacağı araştırılmasına ve araştırma
sonucunun da Yönetim Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
3.) Komite toplantılarına katılımın saatinde
yapılabilmesi için Komite Başkanları ve
üyelerinin hassasiyet gössterilmesi konusunda
Yönetim Kurulunca uyarılmasında yarar
görülmüştür.

