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KSMMMO DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI 

TESPİTLER,  GÖRÜŞLER/ÖNERİLER, DUYURULAR VE  

ALINAN KARARLAR; 
 

TESBİTLER;                                                                                                

* Meslektaşlarımızın farklı parti ve örgütlerde çalışma yapmaları çok değerli bir durumdur.                                           

* Kent içi trafik bir kördüğüm durumundadır.                                                                                                                

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER; 

* Belediye Meclislerinde görev alan 11 Meslek Mensubunun katılımıyla “Yerel Yönetim Komisyonu” kurulması 
önerildi. Odamızın, Yerel Yönetimlerde görev alan arkadaşların içinde olduğu bu komisyonla birlikte çalışmalar 
yaparak, kente yönelik hem mesleki hem sosyal yaşama yönelik ortak üretimler yapabileceği belirtildi.                                                                                                                        

* Belediye Meclislerinde görev alan arkadaşlardan, Kent içi trafik sorununa yönelik ciddi çalışmalar yapılması talep 
edildi.                                                                                                                       

* Belediye Meclis Üyeliklerine seçilen ancak Oda Meclisinde görev almayan arkadaşlarımızın Doğal Meclis Üyesi 
olmaları önerildi. 

* Komisyonların sadece seçilmiş üyelerden oluşması gerektiği belirtildi.   

* Komisyonların sadece verilen görevleri yapması gibi bir tanım ve durumun doğru olmadığı, komisyonların 
yönetim kurulundan görevlendirme beklememesi, amaçları doğrultusunda özgün olarak çalışması gerektiği 
belirtildi. 

* Gönüllü üyelerin oy hakkı olmaması önerildi. 

* Komisyonların oluşum maddesinde “……….. Kocaeli SMMMO üyelerinden oluşur.” Şeklinde bir değişiklik önerildi. 

* Komisyonların seçiminde nisbi temsil sistemi önerildi. 

* Nisbi Temsil uygulanması önerisine karşı çıkıldı. 

* Atanmışların komisyonlara dahil edilmemesi önerildi. 

* “Ben şahsen çalışamayacağım kişilerle çalışmak istemem. Benim belirlemem durumunda 2/5 oranı uygun 
olabilir.” Önerisi yapıldı.  

* Komisyonlarda ihtiyaç olduğunda ihtiyaç oranında katılımcı olmalıdır. 

* Komisyon üyeleri mutlaka oy sahibi olmalıdır. Zaten atanmışları seçilmişler belirleyecek, rahatsız olacak bir 
durum söz konusu değildir. 

* Komisyonların bünyesinde birlikte çalışması öngörülen üyeler arasında herhangi bir biçimde statü farklılığının 
oluşmaması gerekir.  

* Atanmış kelimesine takılmamak gerekir. Bunu, seçim süreci dışında ihtiyaç oranında gönüllü katılım olarak 
telaffuz etmek doğru olacaktır. Komisyonların seçim süreçlerinde seçim mantığı ile oluşması nedeniyle üretim 
odaklı komisyonların oluşmasında zaman zaman zafiyetler yaşanmıştır, yaşanmaya devam edilmektedir. Bu zafiyet 
seçim sonrasında gönüllülerin katılımıyla giderilebilir. 



* Geliştirmek istediğimiz komisyon yapılanmasının örneklerinin diğer Sivil Toplum Örgütlerinde olmaması bir 
eksiklik değildir. Aksine bu son derece normal, olağan bir durumdur.  

* Oluşum maddesinde seçilmiş/gönüllü oranı konusunda ; “Gönüllü sayısının seçilmişlerin sayısını aşmaması” 
şeklinde bir değişiklik önerildi.  

DUYURULAR/BİLGİ PAYLAŞIM KONULARI                                                               

*Eğitim Seminerlerine devam edilmektedir. Önümüzdeki günlerde KDV Tebliği ile ilgili bir seminer düzenlenecektir.                                                                                                                                                             

*Belediye Meclislerine seçilmiş meslektaşlar, Yerel Yönetimlerdeki alt komisyonlardaki çalışmalarına esas olmak 
üzere, Odadan teknik destek eğitimi talep ettiler. 

KARARLAR;  

Karar No: 1) 

Odamızın, Yerel Yönetimlerde seçilmiş meclis üyesi olarak görev alan arkadaşların içinde olduğu “Yerel Yönetim 
Komisyonu” oluşturulmasına oybirliğiyle karar verildi.                             

Karar No: 2)  

İhtisas Komisyonlarının oluşum maddesinde seçilmiş/gönüllü oranı konusunda ; “Gönüllü sayısının seçilmişlerin 
sayısını aşmaması” şeklinde bir değişiklik oyçokluğu ile kabul edilerek taslak metnin ilgili maddelerinin bu temelde 
değiştirilerek genel kurula sunulmasına karar verildi.                 

Karar No: 3)  

İhtisas Komisyonlarının çalışma usul ve esasları her bir komisyon ve tüm maddeler ayrı ayrı oylanarak; 

a) “Çevre Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları”nın taslak metnin, “Komisyonun Görevleri”nin tanımlandığı 4. 
maddesinin genişletilerek yeniden düzenlenmesine ve tekrar Meclis’e getirilmesine, diğer maddelerinin kabulüne 
oybirliği ile karar verildi. 

b) “Mesleki Denetim Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nın taslak metnin, “Komisyonun Görevleri”nin 
tanımlandığı 4. maddenin P bendi oyçokluğuyla, diğer maddeleri oybirliği ile kabul edildi. 

c) “Kalite ve Standartlar Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları” taslak metnin,  tüm maddeleri oybirliği ile kabul 
edildi. 

d) “Mesleki Basın ve Yayın Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları”nın taslak metnin, tüm maddeleri oybirliği ile kabul 
edildi. 

e) “Mesleki Araştırma ve Mevzuat Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları”nın taslak metnin, tüm maddeleri oybirliği 
ile kabul edildi. 

f) “Mesleki Dayanışma ve Sosyal İşler Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları”nın taslak metnin, “Komisyonun 
Görevleri”nin tanımlandığı 4. maddesinin genişletilmesine ve tekrar Meclis’e getirilmesine, diğer maddelerinin 
kabulüne oybirliği ile karar verildi.   
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