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KARARIN ÖZÜ 

Yurtdışı fuar ve organizasyonlara Birlik 

temsilcilerinin görevlendirilmesi 

Birlik Meclisimiz, 5355 sayılı kanunun 11. maddesi ve Birlik tüzüğünün 11. maddesi 

gereği kasım ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Salih BANKOĞLU Başkanlığı altında 

29.11.2012 perşembe günü saat 11.00 de yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile 

gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere toplandı. Meclis üyelerinden  3 kişi mazeretsiz 

olarak toplantıya katılmadı. 

Birlik ve Meclis Başkanı Salih BANKOĞLU yaptığı yoklama sonucunda Meclis salt 

çoğunluğunun bulunduğunu tespit ettikten sonra  açılış konuşmasını yaparak Meclisin gündem 

maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

Gündemin 8.  maddesinin görüşülmesine geçildi.  

Gündemin 8. maddesinde belirtilen yurt dışı turizm fuarlarında görevlendirilecek Birlik 

yetkilileri ve görevlilerinin belirlenmesi görüşüldü ve 2013 yılında iştirak edilmesi planlanan ve 

2013 yılı çalışma programında belirtilen bu fuarların katılım organizasyonu ve uygulamasını 

yürütmek üzere yeterli ve deneyimli personel olmadığından ve bu işler bizzat Birlik Başkanı 

tarafından yürütüldüğünden 2013 yılında iştirak edilecek yurtdışı fuarları ile planlananların 

haricinde yapılabilecek olan diğer yurtdışı organizasyonlarında birlik görevlisi ve temsilcisi 

olarak Birlik Başkanı Salih Bankoğlu’nun görevlendirilmesi oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi.  

Ayrıca bu fuarlara katılması gereken birlik meclis üyeleri için, İçişleri Bakanlığı Mahalli 

İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 2005/62 sayılı genelgeleri “…..3 üncü 

maddesinde yurtdışı görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınması gerektiği 

belirtilmiştir. Toplantı dönemi bakımından meclis kararı alınmasına imkân bulunmadığı ve 

yurtdışı görevlendirmenin zorunlu olduğu hallerde, görevlendirmenin belediye başkanı 

tarafından yapılması ve görevlendirmeye ilişkin olarak ilk toplantısında belediye meclisine bilgi 

verilmesi” hükmü gereğince  şartlar ve imkanlar ölçüsünde her fuara en fazla bir kişi olmak 

üzere Birlik Başkanı ve Birlik encümeni tarafından görevlendirme yapılmasına oybirliği ile 

karar verildi. 

Yine aynı hüküm gereğince, Birlik Başkanı Salih Bankoğlu 2012 mayıs ayından sonra 

yurtdışı fuarlarında görevlendirilenler hakkında; 05-08 aralık 2012 de Londra fuarında fahri 

olarak Lale Nixon görevlendirilmiştir,ancak kendisine herhangi bir maddi ödeme 

yapılmamıştır.14-17 kasım 2012 tarihlerinde Karadağ-Budva kentinde yapılan “Alman seyahat 

Acenteleri Birliği” genel kurulu organizasyonunda Didim’e 6 M2 lik bir stand  tahsis edilmiş 

olup bu çalışmaya  Birliği temsilen Birlik başkanı Salih Bankoğlu 11 kasım 2012 de karayolu ile 

yurtdışına çıkarak 21 kasım 2012 de geri dönmek üzere katılmıştır, bu seyahatte yol 

güzergahındaki bazı Balkan Ülkelerinin turizm temsilcileriyle de görüşmeler yapılmıştır diyerek 

bilgi vermiştir. 

Salih BANKOĞLU                        Celal YABA                       Avni AKGÜN 

Birlik ve Meclis Başkanı   Kâtip Üye                       Kâtip Üye 



 


