İzmir Sebze ve Meyve
Komisyoncuları Derneği
Değerli meslektaşlarım, 23.05.2015 tarih cumartesi günü derneğimizin genel kurul toplantısı
yapılmıştır. Toplantıya katılımınızdan ve ikinci kez Yönetim Kurulumuza verdiğiniz destekten dolayı
hepinize teşekkür ederim.
Bizim görevimiz, sizleri en iyi şekilde temsil etmek, menfaatleriniz ve çıkarlarınızı en iyi
şekilde korumak, sorunlarınızı ve isteklerinizi ilgili kurumlara götürmek ve ilgili kurum üzerinde etkili
olmaktır. Vizyonumuz ve Misyonumuz budur. Bu ilkeler doğrultusunda hareket edeceğimize emin
olmalısınız.
Sektörümüz ile ilgili sorunları çeşitli platformlarda dile getirdik ve dile getirmeye devam edeceğiz. Hazırladığımız proje doğrultusunda Sebze ve Meyve Halimiz yeniden yapılanmış ve rahat bir
nefes almıştır. Kalan eksiklerin tamamlanması içinde Daire Başkanlarımız ve Belediye Başkanımız
ile istişare halindeyiz.
Halimizin tamamen aydınlanması için Elektrik İşleri ihaleye verilmiştir.Kısa sürede biteceğine inanıyoruz. Çatılarımızın Sandviç Panel olarak yeniden yapılması için ölçümler alınmış, Belediye
Başkanımızın onayından geçmiş ve kısa sürede ihale edileceğini tahmin ediyoruz.
Parsel içi rampaların ve koridorların hijyenik daha düzgün güzel bir görüntüye kavuşması için Fen İşleri Daire Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmede, malzemelerin belediyemiz
tarafından verilerek, işçiliğin bizler tarafından yapılması konusunda sözlü mütabakat sağlanmıştır.
Parsel başına maliyet tahminen 950 TL olacaktır.
Ortak kamera ve Halde çalışan personel tek tip kıyafet giyme konusu bir önceki toplantıda
görüşülmüş ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmişti.
Kameranın maliyeti kişi başına 230 TL.  Personel kıyafeti yazlık, kışlık kişi başı 150 TL’dir.
Yasal zorunluluk olan tek tip kıyafet kuralına herkesin destek vereceğine inanıyoruz.
Yeni çıkan yasa nedeniyle en önemli sorun olan denetim sağlıklı bir şekilde yapılmamakta,
seçimden sonra denetimlerin yoğunlaşması için Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler yapılacaktır.
Karayolları arazisi için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile sözlü olarak mütabakat sağlanmış,
yazılı sözleşme yapıldıktan sonra o alan otoparka çevrilip Hal trafiğinin rahatlamasına sebep olacaktır.
Birlik beraberlik yolunda önemli bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Yapmış olduğumuz
toplantılara katılımın yüksek olması Genel Kurul da tek listenin olması da birliğimizin göstergesidir.
Alışkanlık haline getirip toplantıya katılmayan arkadaşlarımızın bundan sonraki toplantılara katılarak
birliğimize katkı yapmalarını bekliyoruz.
       Birlikten kuvvet doğar.
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