Değişimi başlatmak için

Değerli Meslektaşlarım;
Meslek yasamızın kabulünden bugüne kadar uzun yıllar
geçmiştir. Yaklaşık 30 yıla yaklaşan bu süreçte 100.000
kişiye yaklaşan meslek camiamız maalesef hakettiği
saygınlığa kavuşamamıştır. Bu durumun sebebi kurulduğu
günden bugüne kadar TÜRMOB ve İSMMMO’yu yöneten
meslekten, meslektaşlıktan uzak yönetimlerdir.
Çözüm noktası olması gereken İSMMMO ve TÜRMOB
bugüne kadar görevini gerektiği gibi ifa edememiştir.
Çözüm noktasında bulunan yöneticilerin şikayet hakkı
yoktur. Söz konusu anlayışa meslektaş defalarca şans
tanımıştır. Gelinen noktada meslektaş mutsuzdur,
geleceğe umutla bakamamaktadır.

OY VER!
Mesleğin itibarını
arttıracak adımlar atacak,
mesleği günün
koşullarına göre
tekrar kurgulayacağız.

Çözüm; kendini siyasi iradeye muhalefet noktasında
konumlandıran bu yöneticilerin bu seçimlerde tasfiye
edilmesidir.

Değerli Meslektaşlarım;
Mesleğin sorunlarını ancak mesleği bizzat icra eden
yöneticiler çözebilir. Oda yöneticiliğini profesyonel
mesleğe çeviren ufku dar zihniyetten kurtulmak için
demokratik hakkınızı sandıkta oy kullanarak gösteriniz.
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MESLEKTE BİRLİK GRUBU GÖREVE GELDİĞİNDE NELER DEĞİŞECEK?
Mesleki sorunlarınızın temelinde güncelliğini kaybetmiş ve
yenilenmesi şart olan 3568 sayılı meslek yasamız
yatmaktadır. Bu nedenle mevcut yasamızın en kısa zamanda
TBMM’de ele alınmasını sağlayacağız. Söz konusu yasada
yapılacak düzenlemeler ve yeni yönetmeliklerle aşağıdaki
sorunlar çözülecektir.

Mesleki eğitimleri artıracağız. Bu eğitimlerden ücret
alınmayacaktır. Söz konusu eğitimler 5 yıldızlı otellerde değil,
aynı ihtiyacı gören kamu kurum ve kuruluşlarının salonlarında
yapılacaktır.

Mali tatilin anlamlı ve uygulanabilir olması için yeni
düzenlemeler yapılacaktır.

Bordrolu çalışan meslek mensupları için asgari ücret tarifesi
yayınlanmasını talep edeceğiz.

Mesleğin itibarını artıracak adımlar atarak mesleği günün
koşullarına göre tekrar kurgulayacağız.

Bordrolu çalışanlar ve mesleğe yeni başlayanların oda
aidatlarında indirim yapılmasını sağlayacağız.

Meslektaşın, müteselsil sorumluluk kapsamında Maliye ve
SGK incelemelerinde mağdur olmasını önleyecek düzenleme
talep edilecek, müteselsil sorumluluğun kapsamının
daraltılması sağlanacaktır.

Maliye vesayeti kaldırılacak, mesleki düzenlemelerin KGK
tarafından yapılması talep edilecektir.

İş hukukundaki sürelere paralel mücbir sebep düzenlemesi
yapılacaktır.
Nispi temsilin, odanın tüm organlarında uygulanması
sağlanacak, hiçbir kimse ya da grup ötekileştirilmeyecektir
Mesleki dayanışma fonu kurulacaktır. Bu fondan vefat eden
meslek mensuplarının çocuklarına eğitim bursu verilecektir.
Haksız rekabet sorununu çözecek standartlar belirlenip, büro
standartları yönetmeliğinin yayınlanması için çalışacağız.
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Bedelsiz iş yüküne her platformda “hayır” diyeceğiz.

Tahsilat sorununu TÜRMOB öncülüğünde odalar ve bankalar
arasında yapılacak protokoller ile çözülecektir.
Mesleki ihtiyaç planlaması ile mesleğe girişler kontrol altına
alınacak. Kamudan sınavsız geçişler tamamen kaldırılacak.
Oda kaynaklarının meslektaş lehine kullanımını sağlayacağız.
Huzur haklarında bütçelerde artışa gidilmeyecektir.
Şeﬀaf, tahlil edilebilir mali tablolar karşılaştırmalı olarak
odanın sitesinde yayınlanacaktır.

