POLATLI TİCARET ODASI
MÜŞTEREK MESLEK KOMİTESİ
(İÇ PAYDAŞ TOPLANTISI) RAPORU
15 Ağustos 2019

Katılımcılar:
Yönetim Kurulu Üyeleri
Meclis Üyeleri
Meslek Komite Üyeleri

Sunum:
Odamız, 05-06-07-08-09 Ağustos 2019 tarihinde 10 Meslek Komitesi Üyelerinin katılımı ile
gerçekleşen ‘’Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı’’ nda gündem maddeleri içerisinde yer
alan ’’Meslek Komitesi Üyelerine 2020 iş planında yer almasını istedikleri komite hedeflerini
,sektörlerine fayda sağlayacağına inandıkları ve gerçekleştirmek istedikleri faaliyetlerin
sorulmasına ilişkin gerçekleştirilen iç paydaş anketleri’’ nin değerlendirmesine yönelik olan
bu çalışma, odamız 2020 iş planı hazırlanırken kurumumuz misyon ve vizyonu ışığında,
odamız temel değerleri çerçevesinde, kalite, verimlilik, hizmet politikası, müşteri memnuniyeti
hedeflerimizin oluşmasında büyük rol oynayacaktır.

Odamız Müşterek Meslek Komitesi İstişare Toplantısına ; bölgesel ve sektörel sorunların
tespiti, çözüm önerilerinin görüşülmesi kapsamında ilçe/ildeki paydaş ve kilit karar alıcılar
ile ortak görüş oluşturmak için, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Polatlı Müdürü Yasin
BİLİR, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Polatlı Bölge Şefi Mehmet KARABAYIR, Polatlı
Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sabri ERDEM,Polgaz Polatlı Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi
Müdürü Oğuzcan Göksan KALE davet edilmiştir.

Toplantı sırasında her komite kendi sektörel değerlendirmesini yapmış ve iç paydaş anketleri
doldurmuştur.
Örneklem büyüklüğü,
Kayıtlarımıza göre toplantıya katılan kişi sayısı: 58 kişi
Oluşturulan Sektörel Rapor Sayısı: 10 adet
Rapor Tarihi:15 Ağustos 2019
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TOPLANTI
GÜNDEM

:

1-Açılış ve Yoklama,
2-Bir önceki müşterek meslek komitesi toplantı kararlarının görüşülmesi,
3-Meslek komitesi üyelerine Odada gerçekleştirilen mesleki yeterlilik sınavları hakkında
bilgi verilmesi,
4- Meslek komite üyelerine istihdam seferberliği kapsamında başlatılan MEGİP(Mesleki
Eğitim Geliştirme Programı) hakkında bilgilendirme yapılması,
5-2020 yılı stratejik plan faaliyetleri içerisinde yer alan URGE (Uluslararası Rekabeti
Geliştirme Programı)Projesi hakkında bilgi verilmesi,
6-Meslek komite üyelerinin ihracata bakış açılarının görüşülmesi ve KOBİ işletmelerin
kümelenmeye bakış açısı,
7-Meslek komitesi üyelerine 2020 İş Planında yer almasını istedikleri komite hedeflerini,
sektörlerine fayda sağlayacağına inandıkları gerçekleştirmek istedikleri faaliyetlerinin
sorulmasına ilişkin İç Paydaş Anketinin yapılması,
8- Mesleki sorunların ve çözüm önerilerinin görüşülmesi, öneri ve taleplerin alınması, dilek
ve temenniler

KARAR

:

1-Yapılan yoklama neticesinde meslek komitesi üyelerinin hazır bulunduğu görülerek
meslek komitesi başkanları tarafından toplantı başlatıldı.
2-Bir önceki müşterek meslek komitesi toplantı kararlarının gerçekleşme durumları
hakkında bilgi verilerek; toplantıda görüşülen mesleki sorunlar ve çözüm önerileri için 2018
yılı ‘’Meslek Komitesi Toplantıları Çözüm ve Öneri Raporu’’ kitapçığının oluşturulduğu ve
oluşturulan bu kitapçığın gerekli ilçe kilit karar alıcılara ulaştırıldığının bilgisi verilerek konu
ile alakalı dönüşlerin birebir yüzyüze görüşmelerde ve yazı yolu ile gerçekleştiği meslek
komite üyelerine iletilmiş kitapçığın örneği ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sunulan
rapor hakkındaki cevabı 22.02.2019 tarih ve 90392453-622.01/E.56335 sayılı yazısı ile
sunulmuştur.
3-Meslek komitesi üyelerine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tehlikeli ve
çok tehlikeli işlerde çalışan kişilere mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldiği bu
kapsamda odamız bünyesinde MEYBEM A.Ş işbirliği ile mesleki yeterlilik sınavları
düzenlendiği ve bu sayede 400 den fazla kişinin bu belgeye sahip olduğunun bilgisi
verilerek, işverenin mesleki yeterlilik belgesi olmadan işçi çalıştırdığı anlaşılırsa işçiyi
çalıştırdığı ay başına ve kişi başına 775 tl idari para cezası olduğu, işverenin bir meslek
kazası sonucu hukuki yaptırımlara maruz kalmaması açısından belgeli işçi çalıştırılmasının
gerekliliği hakkında bilgi verildi.
4- Meslek komite üyelerine (MEGİP) Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü
nün; TOBB ve Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde
oluşturulduğu, bu kapsamda Odamız tarafından üyelerimizin personel ihtiyaçlarını ,İŞKUR
destekli karşılamaları için proje başlatıldığı ve bu çalışma kapsamında öncelikle
üyelerimizin hangi meslekte personel ihtiyacı varsa taleplerinin alındığı, 6 ve 12 ay
arasında personel ihtiyaçlarının İŞKUR destekli alınabileceği, işverenin firma bünyesinde
bulunan SGK lı sayısının %50 si kadar talepte bulunabileceği ,Odamızın bu bağlamda
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firma taleplerini toplayıp yeterli sayıya ulaşıldığında kurs açtığı ve kursa gelen kişinin önce
2- 3 ay teorik eğitim daha sonra 3 ay uygulamalı eğitim ve iş başı eğitim desteği aldığını ve
sonrasında da işverenin talep etmiş olduğu kişi sayısının protokol kapsamında %50 sini
istihdam etmekle zorunlu olduğunun bilgisi verildi.
5-2020 yılı stratejik plan faaliyetleri içerisinde yer alan URGE (Uluslararası Rekabeti
Geliştirme Programı)Projenin 3 yılı kapsayan bir proje olduğu, ilçemiz ve üyelerimize fayda
sağlayacağı bu kapsamda ‘’Tarım ve Tarım Makineleri’’ düşünülerek hazırlık aşamasında
olunduğu ve projenin amacının üyeler arasında kümelenme oluşturulacağının hedeflendiği
yeni pazarların oluşacağı ve Polatlı esnafının dış ticaretini de canlandıracağının
planlandığının bilgisi verildi.
6-Meslek komite üyelerinin ihracata bakış açıları görüşülerek küçük KOBİ işletmelerinin
büyük pazarlarda yer bulabilmesi ve dış ticarette tutunabilmesi için aynı sektörel faaliyette
bulunan küçük işletmelerin bir araya gelerek kümelenmesi gerektiği ve büyük pazarlarda
yer almaları için ARGE bölümlerini geliştirmeleri gerektiğinin üzerinde duruldu.Aynı
zamanda Odamızda başlayacak olan URGE Projesi ile firmalara ziyarete gidileceğini
firmalar arası gerekli tüm entegrasyonların sağlanması için harekete geçildiğinin bilgisi
verildi.
7-Meslek komitesi İç Paydaş Anketi yapılarak; Meslek Komite Üyelerimizden
kurumumuzun mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini
sağlam bir zemine oturtmak adına görüş beklenti ve önerileri alınarak aşağıdaki bilgilere
ulaşılmıştır:

1.ve 9. MESLEK KOMİTESİ: MOBİLYA-GİYİM - MARKET- GIDA
1- PTO’nun sunduğu hizmetler hakkında ne ölçüde bilgi sahibisiniz?
-Büyük ölçüde(2 Kişi)
-Tamamen(2 Kişi)
2- PTO’nun sunduğu faaliyetler için başarma derecelerine göre ilk 3 e giren maddeleri
seçiniz?

-(1) Üyelerini PTO Faaliyetleri konusunda sürekli bilgilendirmek(4 Kişi)
-(2) İlçemiz ekonomisini geliştimek ve hareketlendirme yönünde faaliyette bulunmak(3 Kişi)
-(3) Üyelerin Sorunlarını çözme yönünde girişimlerde bulunmak(3 Kişi)
-Üyelerini ulusal/uluslararası ticaret ve girişimcilik konularında teşvik etmek(2 Kişi)
3- Kurumumuzdan aldığınız genel hizmet doğrultusunda memnuniyet düzeyinizi
belirtiniz?
-Çok İyi(4 Kişi)
4- PTO’nun faaliyet alanları içerisinde en önemli hedefleri neler olmalıdır?
-Üyelerin her türlü devlet kurumu ile sorunlarına aracı olması
-Polatlı’da ticaret alanında esnafın destekçisi olup ticari döngüyü arttırma yolunda esnaf ile
iç içe projeler yürütmek
-Yurtiçi ve yurtdışı ticarette öncü olmak
5- PTO’nun görevleri göz önüne alındığında güçlü ve zayıf yönleri sizce nelerdir?
-Eskiye oranla güçlü yanı normal faaliyetlerinin artısında oda başkanımızın çok çeşitli üst
kurullarda görev alması
-Üyeler yararına pek çok konuyu ele alması ,sorunların çözümünde aktif rol alması
-Hizmet binasının yenilenmesi ve otopark sorununun çözülmesi(İlçemizde yeni yapılan
otopark ile oda üyeleri için özel anlaşma yapılabilir.)
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6- Sizce PTO’ nun olası oluşacak dış tehdit ve önüne çıkacağı fırsatları nelerdir?
-Ekonominin sıkıntılı olduğu bu dönemlerde devletimizin bütçe planlamasıyla ilgili olarak
yaptığı paketlerin oda üyelerine ve esnafa dönüşüm sürecini iyi yönetmeli
-Ekonomik krizin dahada artması ve oda ve üye gelirlerinin düşmesi,hizmet imkanlarının
azalması
7- PTO 2020 İş Planında yer almasını istediğiniz komite hedeflerinizi, sektörünüze fayda
sağlayacağına inandığınız, gerçekleştirmek istediğiniz faaliyetleri belirtiniz.
-Polatlı’nın farklı ürünlerininde ticari pazara sunulması
-Daha gerçekçi ve olumlu fuar ve eğitim çalışmalarının devamı
8- Komitenizin Odamızdan beklediği hizmet türü hangisidir?
-Fuara katılım(2 Kişi)
-Sektörel Eğitim(2 Kişi)
-Bilgilendirme Toplantıları(Yatırım hibe teşvik ve destek vb.)(3 Kişi)
-Sektör Raporları(1 Kişi)

2.ve 10. MESLEK KOMİTESİ: İNŞAAT-İNŞAAT MALZEMELERİ
1- PTO’nun sunduğu hizmetler hakkında ne ölçüde bilgi sahibisiniz?
-Tamamen (4 Kişi)
-Büyük Ölçüde (1 Kişi)
-Kısmen(2 Kişi)
2- PTO’nun sunduğu faaliyetler için başarma derecelerine göre ilk 3 e giren maddeleri
seçiniz?
-(1)Üyelerini ulusal/uluslararası ticaret ve girişimcilik konularında teşvik etmek(7 Kişi)
-(2)Üyelerini ulusal/uluslararası platformlarda temsil etmek ve tanıtmak(5 Kişi)
-(2)İlçemiz ekonomisini geliştirmek ve hareketlendirme yönünde faaliyette bulunmak(5 Kişi)
-(2)Üyelerin sorunlarını çözme yönünde girişimlerde bulunmak (5 Kişi)
-(2)Üyelerini PTO faaliyetleri konusunda sürekli bilgilendirmek(5 Kişi)
3- Kurumumuzdan akdığınız genel hizmet doğrultusunda memnuniyet düzeyinizi
belirtiniz?
-Çok İyi (5 Kişi)
-İyi (2 Kişi)
4- PTO’nun faaliyet alanları içerisinde en önemli hedefleri neler olmalıdır?
-İmalat ve İhracat
5- PTO’nun görevleri göz önüne alındığında güçlü ve zayıf yönleri sizce nelerdir?
-İç piyasayı canlandırmak
-Her konuda bilgilendirici ve yeterli
6- Sizce PTO’ nun olası oluşacak dış tehdit ve önüne çıkacağı fırsatları nelerdir?
………..
7- PTO 2020 İş Planında yer almasını istediğiniz komite hedeflerinizi, sektörünüze fayda
sağlayacağına inandığınız, gerçekleştirmek istediğiniz faaliyetleri belirtiniz.
………..
8- Komitenizin Odamızdan beklediği hizmet türü hangisidir?
-Fuara katılım(7 Kişi)
-Bilgilendirme Toplantıları(Yatırım hibe teşvik ve destek vb.)(1 Kişi)

3. ve 5. MESLEK KOMİTESİ: MOTORLU ARAÇ-OTOMOTİV- PETROL-NAKLİYE
1- PTO’nun sunduğu hizmetler hakkında ne ölçüde bilgi sahibisiniz?
-Tamamen (3 Kişi)
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-Büyük Ölçüde (4 Kişi)
-Kısmen(1 Kişi)
2- PTO’nun sunduğu faaliyetler için başarma derecelerine göre ilk 3 e giren maddeleri
seçiniz?
-(1)Üyelerini ulusal/uluslararası platformlarda temsil etmek ve tanıtmak(7 Kişi)
-(2)İlçemiz ekonomisini geliştirmek ve hareketlendirme yönünde faaliyette bulunmak(6 Kişi)
-(2)Üyelerini PTO faaliyetleri konusunda sürekli bilgilendirmek(6 Kişi)
-(3)Üyelerini ulusal/uluslararası ticaret ve girişimcilik konularında teşvik etmek(3 Kişi)
-Üyelerin sorunlarını çözme yönünde girişimlerde bulunmak (2 Kişi)
3- Kurumumuzdan akdığınız genel hizmet doğrultusunda memnuniyet düzeyinizi
belirtiniz?
-Çok İyi (6 Kişi)
-İyi (1 Kişi)
4- PTO’nun faaliyet alanları içerisinde en önemli hedefleri neler olmalıdır?
-İlçe ekonomisini geliştirerek , sorunları daha iyi analiz etmek
-Üyelerini uluslararası tecarette geliştirmek
-Bilgilendirmeli, seminerler yapmalı
-Üyelerini ticari girişimlerde teşvil etmek
-Üyelerine ticari alanda hükümetle köprü olabilir
5- PTO’nun görevleri göz önüne alındığında güçlü ve zayıf yönleri sizce nelerdir?
-Personelin üyeye güler yüzü
-PTO güçlü bir STK’dır,Polatlı halkının herzaman yanındadır.
6- Sizce PTO’ nun olası oluşacak dış tehdit ve önüne çıkacağı fırsatları nelerdir?
-Polatlı’yı önce Türkiye’ye sonrasında da dışarıya tanıtıp ticari ilşkileri geliştirme
7- PTO 2020 İş Planında yer almasını istediğiniz komite hedeflerinizi, sektörünüze fayda
sağlayacağına inandığınız, gerçekleştirmek istediğiniz faaliyetleri belirtiniz.
-İlçemizin tanıtımı
-Meslek Komite sorunlarını tartışmak,sorunlar üzerinde çözüm üretmek
8- Komitenizin Odamızdan beklediği hizmet türü hangisidir?
-Fuara katılım(5 Kişi)
-Sektörel Eğitim(3 Kişi)
-Bilgilendirme Toplantıları(Yatırım hibe teşvik ve destek vb.)(6 Kişi)
-Sektör Raporları(1 Kişi)

4. ve 7. MESLEK KOMİTESİ: TARIM-HAYVANCILIK-TOHUM-GIDA
1- PTO’nun sunduğu hizmetler hakkında ne ölçüde bilgi sahibisiniz?
-Tamamen (4 Kişi)
-Büyük Ölçüde (6 Kişi)
-Kısmen(1 Kişi)
2- PTO’nun sunduğu faaliyetler için başarma derecelerine göre ilk 3 e giren maddeleri
seçiniz?
-(1)Üyelerini PTO faaliyetleri konusunda sürekli bilgilendirmek(9 Kişi)
-(2)İlçemiz ekonomisini geliştirmek ve hareketlendirme yönünde faaliyette bulunmak(8 Kişi)
-(3)Üyelerin sorunlarını çözme yönünde girişimlerde bulunmak (6 Kişi)
-Üyelerini ulusal/uluslararası platformlarda temsil etmek ve tanıtmak(4 Kişi)
-Üyelerini ulusal/uluslararası ticaret ve girişimcilik konularında teşvik etmek(5 Kişi)
3- Kurumumuzdan akdığınız genel hizmet doğrultusunda memnuniyet düzeyinizi
belirtiniz?
-Çok İyi (5 Kişi)
-İyi (5 Kişi)
-Biraz Yeterli(1 Kişi)
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4- PTO’nun faaliyet alanları içerisinde en önemli hedefleri neler olmalıdır?
-Üyelerine devamlı bilgilendirme yapmalı ve kurslar açmalı
-İlçemizdeki KOBİ’lerin iş hacimlerini geliştirmek
-Üyelerin haklarının korunması
-İlçe ekonomisine katkıda bulunmak ,mesleki bilgilendirme yapmak
-Ekonomi ve girimcilik
-İlçemiz ekonomisini geliştirmeye yönelik çalışmalar
-Bilgilendirme toplantılarını sık sık yapmak
5- PTO’nun görevleri göz önüne alındığında güçlü ve zayıf yönleri sizce nelerdir?
-İyi seviyede mesleki bilgilendirme oluyor
-Güçlü,tanıtım,girişim,diyalog
6- Sizce PTO’ nun olası oluşacak dış tehdit ve önüne çıkacağı fırsatları nelerdir?
…………..
7- PTO 2020 İş Planında yer almasını istediğiniz komite hedeflerinizi, sektörünüze fayda
sağlayacağına inandığınız, gerçekleştirmek istediğiniz faaliyetleri belirtiniz.
-Üyelerinin sürekli iş takibinin yapılıp sorunlarının dinlenip çözüm bulunması
8- Komitenizin Odamızdan beklediği hizmet türü hangisidir?
-Fuara katılım(4 Kişi)
-Sektörel Eğitim(4 Kişi)
-Bilgilendirme Toplantıları(Yatırım hibe teşvik ve destek vb.)(7 Kişi)
-Sektör Raporları(1 Kişi)

6.ve 8. MESLEK KOMİTESİ: SİGORTA-BANKA-HİZMET-DANIŞMANLIK-OPTİK
1- PTO’nun sunduğu hizmetler hakkında ne ölçüde bilgi sahibisiniz?
-Tamamen (7 Kişi)
-Büyük Ölçüde (6 Kişi)
-Kısmen(1 Kişi)
2- PTO’nun sunduğu faaliyetler için başarma derecelerine göre ilk 3 e giren maddeleri
seçiniz?
-(1)İlçemiz ekonomisini geliştirmek ve hareketlendirme yönünde faaliyette bulunmak(13
Kişi)
-(2)Üyelerini PTO faaliyetleri konusunda sürekli bilgilendirmek(11 Kişi)
-(3)Üyelerin sorunlarını çözme yönünde girişimlerde bulunmak (10 Kişi)
-Üyelerini ulusal/uluslararası platformlarda temsil etmek ve tanıtmak(5 Kişi)
-Üyelerini ulusal/uluslararası ticaret ve girişimcilik konularında teşvik etmek(4 Kişi)
3- Kurumumuzdan akdığınız genel hizmet doğrultusunda memnuniyet düzeyinizi
belirtiniz?
-Çok İyi (11 Kişi)
-İyi (5 Kişi)
4- PTO’nun faaliyet alanları içerisinde en önemli hedefleri neler olmalıdır?
-Uluslararası anlamda ticareti arttırıcı faaliyetler
-Fuar ve etkinlikler
-Üyelere yönelik eğitim
-Üyelerin sürekli gelişimi için katkı sağlamak
-İhracatı geliştirmek amaçlı seyahat ve bilgilendirme
-Ekonomik konularda mikro çözümler için çalışmalıdır
-Teknolojik girişimleri takip etmek
-Üyelere yurtdışı seyahatı
5- PTO’nun görevleri göz önüne alındığında güçlü ve zayıf yönleri sizce nelerdir?
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-Görev bilinciyle güçlü bir şekilde çalışması
-Üye ilişkileri ile iletişiminin güçlü olması
-Çözüm odaklı ve üye bazlı çalışmalara ağırlık vermesi gerekli
-İhracatı arttırmak için daha çok çalışmak
6- Sizce PTO’ nun olası oluşacak dış tehdit ve önüne çıkacağı fırsatları nelerdir?
-Ekonomik sıkıntı nedeniyle ticaretin daralması ve küçük bir şehir olması sebebiyle güvene
dahalı ticaretin zorlaşması
-Ekonomik krizlere yönelik üyelerini bilgilendirmek dış tehditlere karşı güçlenmesini
sağlamak
-Mali Kriz
7- PTO 2020 İş Planında yer almasını istediğiniz komite hedeflerinizi, sektörünüze fayda
sağlayacağına inandığınız, gerçekleştirmek istediğiniz faaliyetleri belirtiniz.
-Eğitim,bilgilendirme ve sosyal faaliyetler
-Teknolojik gelişmeleri zamanında takip edip üyelerin bilgilendirilmesi
-Sektörel Fuarlara katılmak,dünyadaki diğer oda çalışmalarını görmek ve kıyaslamak
-Fuar ve etkinlikler
8- Komitenizin Odamızdan beklediği hizmet türü hangisidir?
-Fuara katılım(7 Kişi)
-Sektörel Eğitim(8 Kişi)
-Bilgilendirme Toplantıları(Yatırım hibe teşvik ve destek vb.)(12 Kişi)
-Sektör Raporları(4 Kişi)

8- Mesleki sorunların ve çözüm önerileri, Meslek Komite üyelerimiz tarafından görüşülerek;
-1. ve 9. Meslek Grup Üyeleri; çarşı esnafını etkileyen trafik sorununa çözüm bulunması,
çözüm önerisi olarak ilçe içerisinde yeni inşası yapılan ve Odaya mesafe olarak yakın olan
otopark ile anlaşma sağlanarak üyelere indirim uygulanması sağlanabilir.
-2. ve 10.Meslek Grup Üyeleri;Polatlı Belediyesi Ruhsat Müdürü Sn.Erdal ÇAĞLAR ile
görüşülerek, imar bölgelerinin hangi çalışmalardan sonra iskana açıldığı bununla alakalı
gerçekleştirilen aşamalar ve çalışmalar için bilgisine başvurulmak üzere bir sonraki
müşterek meslek komitesi toplantısına davet edilmesi gerekliliği üzerinde durdu.
-3. ve 5. Meslek Grup Üyeleri;K1 ve K2 belgesi gibi belgelerle nakliyecilerin ve galericilerin
ayrımının yapılması ve bu belgelerin tesliminin Odamız tarafından yapılması,çözüm önerisi
olarak konu ile alakalı TOBB a yazı yazılıp üyelerden gelen dilekçeleri yazının ekine
konulabilir.
-4. ve 7. Meslek Grup Üyeleri; Bazı üye gerçek kişi ticari işletmelerin ana faaliyet kodunun
Oto Alım Satım ticareti ile alakalı olmaması üzerine Ankara Ticaret İl Müdürlüğü tarafından
verilen yetki belgesini almaları için sıkıntı yaşaması çözüm öerisi olarak gerekli kurumlarla
Odamızın iletişime geçmesi ve bu konuda kolaylık sağlanmasının talep edilmesi
-6. ve 8. Meslek Grup Üyeleri;Sigortacılık alanında çalıştırılacak belgeli eleman bulmada
sıkıntı yaşanması,çözüm önerisi olarak Odamız aracılığıyla verilen mesleki yeterlilik
belgeleri gibi sigortacılık alanında çalışmak isteyen kişilere SEGEM belgesini sağlamaları
için destek olunması ve konu ile alakalı araştırmaların yapılması aynı zamanda yeni
meslek dalları için Odamız tarafından yönetici asistanlığı/ön muhasebe gibi kursların
açılması talep edilmiştir.
Ayrıca;
Odamız, 05-06-07-08-09 Ağustos 2019 tarihinde 10 Meslek Komitesi Üyelerinin katılımı ile
gerçekleşen ‘’Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı’’na; bölgesel ve sektörel sorunların
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tespiti,çözüm önerilerinin görüşülmesi kapsamında ilçe/ildeki paydaş ve kilit karar alıcılar
ile ortak görüş oluşturmak için, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Polatlı Müdürü Yasin
BİLİR, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Polatlı Bölge Şefi Mehmet
KARABAYIR,Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sabri ERDEM, Polgaz Polatlı Doğalgaz
Dağıtım Anonim Şirketi Müdürü Oğuzcan Göksan KALE davet edilmiştir.
Yoğun programları altında toplantıya katılım sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ
Polatlı Müdürü Yasin BİLİR ve Polatlı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sabri ERDEM’e bir
önceki müşterek meslek komitesi toplantısında görüşülen ilçemizin ve meslek komitesi
üyelerinin sorunları iletildi. ASKİ Müdürü Sayın Yasin BİLİR ve Fen İşleri Müdürü Sayın
Sabri ERDEM özellikle müteahhitlerin inşaat sektöründe yaşamış oldukları altyapı
sorunlarıyla ilgilendiler.
-İnşaat alanlarında yaşanan kot sorunları,
-Hobi bahçelerinin depolarla aynı seviyelerde yapıldığı ve suyun bu alanlara zor ulaştığı,
-İlçede yapılan depolardan sonra öngörülen binaların sayısında çok fazla artış olması,
-Hidrofer sisteminin yapılıp uygulanması gerektiği,
-Müteahhitlerin inşaata başlamadan önce alt yapı çalışmalarını göz önüne alarak inşaat
bölgesinde kot sorunu varsa belediye ile iletişime geçmesi gerektiği gibi konuların
üzerinde duruldu.

Sonuç:

Hazırlanan Müşterek Meslek Komitesi (İç Paydaş Toplantısı) Raporu gözden geçirilmek
üzere AİK, YGG ve Üye Memnuniyet Yönetim Sistemi Toplantısında görüşülecektir.

Ayrıca Bu Rapor :
-Meslek Komitelerimizin etkinliğinin arttırılması için gerçekleştiren toplantının verimliliğini
ölçmek, Komite üyelerimizin sektörel sorun ve çözüm önerilerini değerlendirmeye almak,
-2019-2022 Stratejik Plan çalışmalarında komitelerimizin talepleri doğrultusunda
ihtiyaçlarına uygun hedefler belirlemek ve revizeler gerçekleştirmek için ayrı önem
taşımaktadır.
-Kurumumuzdaki Risk Bazlı Kalite Yönetim Sistemi (2015) faaliyetleri kapsamında,
uygunsuzlukların önceden belirlenmesi ve önlem alınması içinde önemlidir.
-Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek olan Kurum içi SWOT analizi çalışmalarında veri
olarak yer alacaktır.
-Meslek Komite Üyelerimizden alınan sorun ve çözüm önerileri için çalışmalar
başlatılacaktır.
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Toplantıdan Kareler:
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