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                     KSMMMO  MECLİSİ  10.06.2015 Tarihli  TOPLANTISI                                         
TESPİTLER,  GÖRÜŞLER/ÖNERİLER, DUYURULAR   VE ALINAN   KARARLAR;                                            
 
 TESPİTLER ;  
-Üye sayımızın 1477’ye yükseldi, 
- 6 adet ön soruşturma açıldı,                                                                                                                                               
- Meslektaşlarımızın sınavlardaki başarı oranının %15,75 olmuştur.                                                                                                                             
- Sosyal aktivitelere katılım için zaman yok.                                                                                                                                                     
-Meslek mensubu kendini Oda’ya ait hissetmiyor. Önce kazanç sonra meslek önceliği olduğu için katı-
lıma önem vermiyor.                                                                                                                                                         
-İş yoğunluğundan ve organizasyonların paralı olmasından ötürü katılım sağlanmıyor.                                                                     
- Etkinlikler Pazar günü düzenleniyor. Bireysel olarak daha yüksek ücret ödenecek geziler, Oda organi-
zasyonları ile çok düşük ücretle gerçekleşiyor. Oda Korosu ve Oda Tiyatrosu ücretsiz. Yine de talep 
yok.                                                                                                                                                                                        
-Biz 12 bayan meslek mensubu her ay toplanıyoruz. Birbirimizi görmek istiyoruz. Sanırım öncelikle 
birbirimizi sevmemiz ve arkadan konuşmamamız gerekiyor.                                                                                             
- Hizmet binamızın önündeki parkın “Meslekte Birlik” tarafından kullanılmasının yakışmadığını belir-
tildi.                                                                                                                                                                                          
-Odanın iletişim sisteminde bir sorun var.                                                                                                                             
-Ses ver kampanyasına katılım çok az. Destek bekliyoruz. 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER-TALEPLER-TAAHHÜTLER ;  
- Derince’de bir meslektaşımız maddi olanaksızlıktan dolayı bürosunu kapattı, bu durumda olan Mes-
lek Mensuplarından Oda aidatı alınmaması önerildi.  Hiç olmazsa nisbi aidatların alınmaması talep 
edildi.                                                                                                                                                                                                   
-İlçe Temsilcilikleri ile Yönetim Kurulunun ortak toplantısı gerçekleştirildi. Bunun sürekli ve düzenli 
olarak yapılması önerisi ve temennisinde bulunuldu.                                                                                                           
-Angaryalardan kurtulmamız gerekiyor.                                                                                                                    
-Anket çalışmalarının birebir yapılması etkili olur.                                                                                                                 
-Etkinlikler için mali tatil dönemi seçilsin.                                                                                                                       
-Sebepler sağlıklı şekilde tespit edilirse katılım artacaktır.                                                                                            
-Kurumsal yapımız şikâyetleri aşmaya uygun. Düzenli diyaloglar kurmalıyız. Aidiyet meselesi araştırıl-
malı.                                                                                                                                                                                         
-Psikolojik ve sosyolojik çalışmalar yapalım.                                                                                                                                          
-Meslek mensubu yakın temas, diyalog istiyor. Bowling turnuvası bu açıdan başarılıydı.                                               
-Meclis çalışma grubunda hazırlanan ve meclis üyelerinin oylarıyla karar haline dönüştürülen, Komis-
yon, Temsilcilik ve Oda Meclisi usul ve esaslar çalışma yönetmelikleri için Olağanüstü genel Kurul 
yapmamız gerekiyor. Yoksa önümüzdeki seçimlerde eski uygulamalar geçerli olacak.                                                            
-Meslek mensubu sorunlarının Oda tarafından çözüleceğine inanmıyor.                                                                   
-Bulunduğumuz makam sorunları çözmesi gereken makam. İletişimi güçlendirmek adına, belirli bölge-
lerde iletişim sorumluları belirleyelim. Ses ver kampanyasına katılım çok az. Destek verelim.                             
-İnsanlar kendinden bir şeyleri basında görmek ister. Basında daha fazla yer almalıyız. Organizasyon-
ları küçük çekiliş ve hediyelerle eğlendirici hale getirebiliriz.                                                                                               
- Her etkinlikte belirli kişiler önde. Fotoğraflar hep aynı kişilerle.Birbirimizin rakibimiyiz.Birbirimizi 
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severek bunu dayanışmaya dönüştürelim .                                                                                                                                  
-Oda sitesi soğuk. Yeniden düzenleme yapmak gerekiyor.                                                                                                                           
-Organizasyonlar katılım düşünülerek yapılsın. Aktivitelerde zaman  ve yer tercihlerine önem verilsin.        
-İftar yemeğinin ücretsiz yapılmasının çok uygun olduğunu düşünmüyorum. İnanç konuları hassas 
konular.                                                                                                                                                                 
DUYURULAR/BİLGİ PAYLAŞIM KONULARI                                                                                                                                    
-Hizmet binamızın önündeki Sanat Parkı ile ilgili İzmit Belediyesi ile görüşüldü. Park,üyelerin hizmeti-
ne yönelik değerlendirilecektir                                                                                                                                                           
-Eğitim çalışmaları 31 Mayıs itibariyle tamamlandı. 162 saatlik eğitim çalışması yapıldı. Yüksek lisans 
programları önümüzdeki dönemde devam edecektir.                                                                                                                         
- Gölcük İlçe Temsilciliği, yeni temsilcilik binasına taşındı. Yönetim kurulu ile Temsilcilikler düzeyinde 
toplantı gerçekleştirildi.                                                                                                                                                                                                  
- Yıl içinde şirket merkezi taşınan şirketlerin kapanış kayıtları taşındığı ilde yapılabilir.                                                                   
- Tüik formlarının doldurulması konusunda sıkıntılar var.                                                                                                                             
- Kalite ve Standartlar Komisyonu ara denetime girdi. Başarılı bir şekilde denetim  tamamlandı. Büro 
standartları ile ilgili çalışma yapılırken, Odanın vizyon ve misyonunu da içeren bir çalışma yapmak 
gerekiyor.                                                                                                                                                                         
-2.dönemde 6 toplantı yapıldı, Odanın yaşadığı Olağanüstü Genel Kurul süreci nedeniyle 4 toplantı 
yapılamadı. Bu dönemde, 123 öneri mecliste görüşüldü, 6 konu karara bağlandı. Toplantılara katılım 
bir önceki döneme göre düşmesine rağmen, % 66 civarında gerçekleşti. Bu çalışma döneminde, otu-
rumlarda aktif katılıma önem verildi, hemen her Meclis Üyesinin söz alarak gündemlere ilişkin görüş 
ve önerilerde bulundu. Mesleğe yeni başlayan meslek mensupları, Meclis oturumlarına yazılı ve sözlü 
olarak davet edildi, davet edilen 150 meslek mensubundan katılım 5 i geçmedi. Gerek Meclis Oturum-
larına, gerek komisyon aktivitelerine, gerek açılan kurslara, Meslek mensubunun ilgisizliğinin üzerinde 
durulması gerekiyor. Bir anket çalışması yapılarak bu konuda tüm meslek mensubunun fikri alınabilir. 
Önümüzdeki dönemde de Meclis üretkenliğinin artırılması yönünde çalışmalar yapılmaya devam edi-
lecektir.                                                                                                                                                                                        
- Tabela asma zorunluluğunun kalktığını, Şirket kurulduğunda Bağ-kur bildirim zorunluluğunun olma-
dığını, ancak hisse devirlerinin bildirilmesinin gerektiği belirtildi.                                                                                                       
-Oda Hizmet Binası yanındaki alanın Odamız kullanımına kazandırılması ile ilgili  teklif Meslekte Birlik 
derneğinden gelmiştir. Dernek, mekanı boşaltacağını ve yeni çıkılacak ihaleye oda olarak gireceklerini 
söyledi.                                                                                                                                                                                                 
-Oda Hizmet Binasının fiziki durumu için tadilat çalışmalarına hızla başlanacaktır.1.kat 3 bölüme ayrı-
lacak.                                                                                                                                                                                                      
-Web Sitesine yargı kararları ve yasalarla ilgili bölüm koyuldu.                                                                                            
-Nispi aidatlarla ilgili yönetmeliğin değişmemiştir,Genel kurul’a kadar uygulamanın aynı şekilde süre-
cektir.                                                                                                                                                                                          
-Ramazan ayında düzenlenecek iftar ücretsiz olacaktır.                                                                                                              
-Maliye Bakanlığının puan sistemi getirecektir  ve bu önümüzdeki dönem incelemelerde kıstas oluştu-
racaktır.                                                                                                                                                                                                        
-Eylül ayından sonra eğitim çalışmalarının hız kazanacaktır.                                                                                                    
-Park içindeki bina Odaya yakışmaktadır. Belediye ile temasa geçildi, tahsisi değiştirilmeye çalışılıyor.                     
-Ticari maksatlı talepler var. Fiyatlar değişecektir. Yeniden ihale olacak.                                                      
MECLİS BAŞKANLIK DİVANI 


