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02.10.2013 Tarihli KSMMMO DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI 
                       ÖNERİLER, DUYURULAR VE ALINAN KARARLAR; 
 
ÖNERİLER ; 
 

A) Başkanlık divanımızca benimsenerek uygulamaya sokulacak olan, bir bölümü de 
hemen uygulamaya başlanan öneriler, 

 
-Çoğunlukla mesleki uygulama ve sorunlara dayalı bir meclis gündemi oluşması,  
-Mevzuata dayalı gündem maddelerinin de olması, 
-Meclis gündemine sadık kalınması,  
-Meclis Toplantılarının başlangıç ve bitiş saatlerine uyulması,  
-Meclis Gündeminin e-posta yoluyla da iletilmesi,  
-Bir önceki meclis notlarının dağıtılması, 
-Meclis üyelerinin devamlılığının takip edilmesi ve ilgili yönetmelik maddesinin                       

uygulanması, 
-Meclis kararlarının yönetim kuruluna sunulması, uygulanırlılığının takip edilmesi ve meclis 

üyelerine bilgi verilmesi, 
-Meclis çalışma yönetmeliğinin çoğaltılarak dağıtılması, 
-Meclis toplantılarına katılmayanların isimlerinin okunması, 
-Meclis toplantılarının görüntülü kayıt altına alınması ve internet ortamından(Web sitesi) 

yayın yapılması, 
-Meclisin amacının meslektaşlarımızı yukarı taşımak olduğu, katılım için aidiyet duygusu  
  oluşturulması gerektiği ve meclis toplantılarında her ay bir mesleki sorunun sunum olarak    
  yapılması, 
-Belediye Başkan Adaylarının Oda’ya davet edilmesi, 
-Seçime giren grupların aldıkları oy oranında Mecliste temsil edilmesi gerektiği ve bununla  
  ilgili çalışmalar yapılması. 
 

 B)Meclis çalışmaları ile hayata geçirilebilir öneriler, 
 
-Oda olarak yeniden   yapılanma süreci ve belirleme çalışmaları, 
-Meclise önerilen çalışma konuları için alt komisyonların kurulması, 
-Meclis çalışmalarının, meclis üyesi olmayan oda üyelerinin de katılımı ile yapılması, 
-Her toplantıya, meclis üyesi olmayan üyeler arasından 10 üyenin, gruplar halinde Oda 

Danışma Meclisine davet edilmesi, 
-Meclisin sadece seçilmiş meclis üyeleri ile toplanması, 
-Meclis çalışmalarında ölçülebilir somut hedefler koyulması, 
-Mesleki Denetim Komisyonunun oluşumunda Gebze’den kimsenin olmaması sorun teşkil 

etmesi nedeniyle, Gebzeli bir grup arkadaşın komisyona katılımının sağlanması 
-Meclis başkanlık divanının meclis üyelerine somut görevler vermesi, 
-Meclis çalışmalarının yerel basına yansımasının sağlanması,. 
-İlgi alanımızdaki her konuda odamızın görüşlerinin oluşturulması ve bu konularda Oda  
  Meclisi olarak önderlik edilmesi,işlev üstlenilmesi. 
-Meclisin önemli olduğu ancak çok misyon yüklenilmemesi gerektiği, mecliste oluşturulan 

önerilerin yazılı olarak yönetim kuruluna sunulması gerektiği, bu önerilerin uygulanıp 
uygulanmayacağına yönetim kurulunun karar vermesi gerektiği, Meclis olarak temel 
işlevimizin üretip Yönetim kuruluna sunmak olduğu, 

-Meclisin ve ilçe temsilciliklerinin çalışma usul ve esaslarının gözden geçirilmesi,   
-Meclis kararlarının internet sitesinde yayınlanması, 
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           C)Meclis ve Meclis ile birlikte diğer organları ilgilendiren ve daha da çok Meclis 
dışındaki organların karar verip yaşama geçirebileceği, bu nedenle de ilgili organlara 
iletilecek öneriler, 
 
-Odanın sanatsal ve sosyal faaliyetlerinin daha fazla olması,( Mesleki Dayanışma ve Sosyal  
  Faaliyetler Komisyonu) 
-Meclis toplantısının canlı yayınla internet sitesi üzerinden yayınlanması, sanal ortamda 

tartışma ve görüş panelleri oluşturulması, (Yönetim Kurulu) 
-Oda belgeseli yapılması, (Yönetim Kurulu) 
-KSMMMO Hatıra ormanın farklı bir yerde tekrar oluşturulması,(Çevre Komisyonu) 
-Çocuk klubü oluşturulması,( Mesleki Basın ve yayın komisyonu ile Çevre  
  Komisyonu) 
-Ara eleman yetiştirilmesi için kurs açılması.(Tesmer)     
-Yazılı bültenin önemsenmesi gerektiği , bunun bir prestij sorunu olduğu, üyelerin azami  
  katkılarının sağlanması,( Mesleki Basın ve Yayın Komisyonu) 
-Sosyal aktivitelere katılımın ciddi sorun olduğu, katılımın ölçülmesi ve teşvik edilmesi için   
  maliyetinin oda bütçesinden karşılanacağı aktivitelerin yapılması, (Yönetim Kurulu ve    
  Mesleki Dayanışma ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu) 
-Disipline sevkten önce bir uzlaşma komisyonu kurulması, (Yönetim Kurulu ve Denetleme 
Kurulu) 
-Tartışma konularının yönetim kurulu vasıtasıyla TÜRMOB’a iletilmesi, (Yönetim Kurulu) 
-Meclisin küçük salonda yapılması,(Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı)  
-Oda görüşlerinin oluşturulması hususunda; Yönetim Kurulunca bir komisyon oluşturulması,  
  bu komisyonun 7-10 kişi olabileceği, Üniversiteden bir hoca ve bir avukat ve yeterli sayı ve  
  nitelikte meslek mensubunun bu komisyonda yer alabileceği ve bu komisyonun oda  
  görüşlerinin oluşturulmasında işlevli olabileceği, bu konuda çalışmalar yapılması,(Bu konu  
  mecliste uygun bir tarihte tekrar görüşülmek üzere Başkanlık Divanının gündeminde  
  kalacak) 
 
DUYURULAR 
 
-Stajyerlerden yeterli talep oluşursa TESMER tarafından İngilizce kursu açılacak, 
-Toplumsal, Sosyal, kent, meslektaş ve mesleki yapılanma sorunları dahil her konuda mecliste  
  çalışma yapılabilecek, 
-Yönetim Kurulunun bu Meclisin tarafı değil bir parçası olduğu, 
-Oda Meclisimizin Türkiye’de genel kurulca seçilerek oluşan tek meclis olma onurunu,  
  mesleki sorunların ve meslektaşlarımızın yaşamsal sorunlarının çözümünde de örnek ve  
  önder olarak taçlandıracağı,  
 
 
KARARLAR; 
 
KARAR 1;Damga vergileri konusunda bir alt komisyon oluşturulmasına karar verildi. 
Komisyonda O.Yaşar Bayram’ın yer almasına ve bu komisyonda çalışma yapmak 
isteyen meclis üyelerinin Başkanlık Divanına ya da O.Yaşar Bayram’a başvurması 
karar altına alındı. 
 
 


