Mesleğine sahip çık,

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

OY VER!
Sorunun değil, çözümün
parçasıyız. Bu kurumları
çok iyi yönetebilecek
genç-dinamik bir ekibe
sahibiz. Heyecanımız,
projelerimiz var.

Bize destek olun, İSMMMO
ve TÜRMOB’u birlikte
değiştirelim.

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” OLARAK FARKIMIZ NE?
Önceliğimiz Meslek
Önceliğimiz siyasallaşmadan, meslek örgütüne yakışır
şekilde sadece mesleğin icrasını sağlamaktır. Bu konuda
muhataplarımıza karşı diklenmeden dik duracağız.

Önceliğimiz Meslektaş
Meslektaşın sorunlarını biliyoruz. Adaylarımızın tamamı
mesleği sizler gibi fiilen yapan meslek mensuplarıdır.
Aramızda oda yöneticiğini meslek edinmiş kimseler yoktur.

Önceliğimiz Meslek
Mesleğin sorunlarının temel kaynağı 3568 sayılı yaklaşık
30 yıllık yasadır. Bu yasanın günün koşullarına göre tekrar
yazılımı tarafımızca yapılmıştır. Vereceğiniz görevle bu
metni meclisten geçirme görevini ancak “Meslekte Birlik
Grubu” yapabilir.

Önceliğimiz Meslektaş
Sorunun değil , çözümün parçasıyız. Bu kurumları çok iyi
yönetebilecek genç-dinamik kadrolara sahibiz. Hukuka
saygılıyız, uzlaşmaya açığız. Heyecanımız, projelerimiz
var. Bize destek olun, İSMMMO ve TÜRMOB’u birlikte
değiştirelim.

Değişimi başlatmak için

OY VER!

“Meslekte Birlik Grubu” olarak meslek için
ne yapıyoruz?
Meslekte Birlik İstanbul’un tüm ilçelerinde ücretsiz
kahvaltılı eğitim seminerleri yapmaktadır.
Dernek merkezimizde ruhsat sınavlarına hazırlık
kursları düzenlenmektedir. Aday meslektaşlardan bu
eğitimler için hiçbir ücret talep edilmemektedir.
Meslek mensuplarının rahatsız olduğu konularda
konunun tarafı olan kurumlarla meslektaş adına
görüşülmektedir. Beyan sistemindeki aksaklıkların,
fatura sayma işlemlerinin kaldırılması bu görüşmelere
örnektir.
İstanbul’un iki yakasında mesleki gelişmeler ve mevzuat
değişiklikleri konulu her ay seminer / konferans
düzenlenmektedir.
Üniversitelerle anlaşarak Bağımsız denetim, Uzlaştırma,
Bilirkişilik eğitimleri vermektedir.
Çeşitli kurumlarla indirim sözleşmeleri yaparak
meslektaşın hizmetine sunmaktadır.
Sosyal etkinlikler ile meslek mensupları bir araya
getirilmektedir.

