
BÜLTENE YAZI
GÖNDERENLERİN

DİKKATİNE

Yayın Kurulu'na göndermek istediğiniz
yazılarınızı "yayinkurulu@hkmo.org.tr11

adresine gönderebilirsiniz.

• Gönderilen yazıların hukuki sorumluluğu
yazarlarına aittir.

• Resimler net olmalıdır.

• Yayınlanan yazılar kaynak gösterilmek
kokuluyla başka yayın organlarında
yayınlanabilir

• Kaynaklar, yazarların soyadı alfabetik
sırasına göre ve "soyadı, adı, belgenin
adı, yayın yeri ve tarihi" jeklınde sıralan-
malıdır.

• Gönderilen yazılar için telif ödenmez.

• Uiun, teknik belgi, pratik ve şekil İçeren
yazılar Office programında sayfa
boyuttan düjürülerek düzenlenmeli ve
sayısal ortamda gönderilmelidir.

• Yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın
yazarına İade edilmez.



Ocak-Şubat 2004 tanhlennde Şubelerimizin Genel Kurulian, 16-18 Nisan 2004
tarihlerinde üe Odamızın 39 Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilerek Oda Genel Kurullar süreci
tamamlandı.

Oda kurullarında büyük bir Özveri ve sorumluluk isteyen çalışmalara katılan bir Önceki
donemdeki değerli arkadaşlara teşekkürü borç biliyor yeni donemde görev alan arkadaşları
kutluyor ve basanlar ditiyoruz.

Genel Kurullarımız; insanlığa yem dünya düzeni olarak sunulan küreselleşme adı artında,
sermayenin küreselleşmesi ve uluslararası tekelci şirketlerin egemenliğinin
meşrulaşlınlması, başını AB0"nın çekiği emperyalist güçlerin Afganistan'ın (sonsuz özgürlük
adına..!) ardından Irak'ı (özgürleştirme ve demokratikleştirme adına..!) işgali, Irakla yaşanılan
utanç yenci, insanlık onurunu ayaklar altına alan işkence uygulamaları ve savaşın korkunç
yuzu. israil'in Filistin yok etme girişimleri, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) çerçevesinde,
Ortadoğu Coğrafyası ile Kafkaslar ve Hazar havzasının kontrolü, bu kontrol surecinde
ülkemizde Karadeniz ve iç bölgeterde yeni ustterin kurulması girişimleri, Kıbns konusunda
ABD ve AB'nin kendi istedikleri çozum modelini KKTC'ye ve Türkiye'ye dayatlıklan bir donem
içerisinde yapılmıştır.

Genel Kurullarımız: ekonomik ve toplumsal alanlarda gerçekleştirilmeye çalışılan yapısal
dönüşüm ile. ulusolesi sermaye gruplarının istemleri doğrultusunda sermaye hareketlerinin
serbestleştirilmesi, yabancı sermayenin önündeki engellerin kaldırtması ve iç dinamiklerin
kırılması, toplumsal düşünce ve dayanışmanın terk edilmesi, bireyselcilik, yolsuzluk ve
rantçılıgın yükselen değer kabul edilmesi, uike ekonomisinin IMF ve Dünya Bankası gibi
fînans kuruluşlarına leslımı. dış politikanın ABD-İngıltere ittifakına dayandmlrrtası, kamusal
alanın ve devletin sosyal yönünün tasfiyesi, özelleştirmenin hızlandırılması, keyfiyete,
güvensizliğe, kuralsızlığa, plansızlığa, sendikasızlığa ve orgütsüzluğe açık bir istihdam
modelinin ûngarükMju, Haziran ayı sonunda İstanbul'da toplanacak olan NATO zirvesi
Öncesi bir donemde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurullarımız; 28 Mart yerel seçimlerden güçlenerek çıkan AKP İktidarının, daha
önceki hükümetlerin IMF, Dunya Bankası ve AB'nin istekleri doğrultusunda çıkarttıklan bir çok
yasa'ya ek olarak "Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasansı", "İmar ve Şehirleşme Yasa
Tasansı". "Kentsel Donuşum Yasa Tasansı", "Mahalli İdarelerin Yemden Yapılandırması ve
Belediyeler Yasa Tasansı". "YOK Yasası", Orman Arazilerinin Salısı ve Kıyt Alanlannın
Yapılaşmaya Açılması yönündeki birçok yasanın TBMM gündeminde beklediği, bir dönemde
gerçekleştirildi. Özetle; Genel Kurullarımız dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin
yaşandığı bir donemde yapılmıştır

Mühendis ve Mimarlara bu süreçte aydın olma kimliği ile bilimin ve aklın yol
göstericiliğinde toplum ve kamu yaran ve ülke çtkarian yönünde yürütülen mücadelede
tarihsel sorumluluk ve görevlerin düştüğü açıktır. Müfıendıs ve Mimariann hem ülkemiz Hem
de kendi yararlan açısından duyarlı olması zorunluluğu vardır.

39.0lağan Genel Kurul'da gündemdeki konulara yönelik görüşmelere, 2004-2005
yıllarına ait tahmin gelir-gider bütçesi ve sonuç bildirgesine ayrıntılı olarak bültenimizin bu
sayısında yer verdik.

Bültenimizin bu sayısı ile, TEOAŞ'nin ENH işlemine yönelik Proje, Etüd, Aplikasyon,
KamulaşDrma Harita ve Planı Yapımı ıhalelennde meslek alanımıza ilişkin olumsuz
uygulamaian nedeniyle yapılan görüşme ve yazışmalarda yanıt alınmayınca ihale istemlerinin
iptali için yargıya yapdan başvuru ve kurum savunma metinlerini. "İmar ve Şehirleşme
Kanunu Tasan Taslağı'na ilişkin yapılan çalışmalar ve yasa tasansı taslağının geneline yönelik
TMMOB görüşünün özet metnim sizlere ulaştmyoruz.

Bültenimizin bu sayısında aynca: 06 Mart 200-1 tarihinde Ankara'da yapdan "Reforma
Evet, Tuzağa Hayır- Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasansı Geri Çekilsin' Mitinginin
değerlend inim esi ile "Yerel Yönetimler ve Kamu Reformu Tasanlannın Değeriendinimesi"
konulu makale, Yeni çaftşma dönemine ilişkin bilgilendirme, 150 yıldır suren bir mücadele
uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs'ın kısa tarihçesi, Oda
Kurullarında yeni dönemde görev alan arkadaşlann kısa özgeçmişleri, kamu kurum ve
kuruluşları ile yazışmalar, Şubelerimizin etkinlikleri ve bölgelerinden haberler, atananlar,
evlenenler, doğanlar ve aramızdan aynlanlar bölümüne yer verdik.

Goruş, Öneri ve katkılarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bütten'de buluşmak üzere sevgiyle ve
dostça kalın.
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TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ
ODASI 39. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Olağan Genel Kurulumu; aşağıda belirtilen gündemle

gerçekleştirildi,

16-17 Nisan 2004

1. Açılış ve divan seçimi,

2. Saygı Duruşu,

3. Açılış Konuşmaları,

4. Komisyonların Seçimi,
4.1 Tüzük ve Yönetmelikler Komisyonu

4.2 Mali işler ve Bütçe Uygulama Komisyonu
4.3 Sonuç Bildirgesi Komisyonu

5. Çalışma ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması,
görüşülmesi,

6. Yönetim Kurulunun aklanması,

7. "Mesleki Sorunların Tartışılması ve Geleceğe Yönelik
Politikaların Belirlenmesi" konulu kurultay taslak raporunun
görüşülmesi,

8. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi; karara
bağlanması,*

9. Adayların saptanması ve duyurulması,

10. Dilek ve öneriler,

* Genel Kurutda oy birliği ile kabul edilen bir önerge
ileGündemin 7. maddesiveS. maddesi yer değiştirmiş-
tir.

18 Nisan 2004

Seçimler

16 Nisan 2004 tarihinde, Maltepe Akar Otel'de

toplanan Genel Kurulumuz, divan seçimi ile başladı. Divan

Başkanlığına Sayın Reşal ÜNAL, Başkan Yardı mal ığı'na

Sayın M. Nevzat DÜZAGAÇ, Yazmanlıklara Sayın Güler

YALÇN ile Sayın Özgür AVCI seçildiler. Genel Kurul

kat ılımalarının saygı duruşunda bulunmaları ve İstiklal

Marşı'nın okunmasının ardından gündem okundu ve

değişiklik önerileri oylanarak görüşmelere geçildi.

Açılış bölümünde sırasıyla Genel Başkanımız Sayın

Hüseyin ÜLKÜ, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın M.

Zeki ADLI, CHP İzmir Milletvekili Üyemiz Sayın Erdal

KARADEMİR konuşma yaptılar.

Genel Başkanımız Sayın ÜLKÜ konuşmasına "Değerli

konuklar, Sayın Milletvekilim, Sayın Genel Müdürüm,

Kongremizin çok değerli delegeleri. Yönetim Kurulumuz

adına tümünüzü, öncelikle saygıyla, sevgiyle kucaklamak

istiyorum; Günümüzde her gün herkes küreselleşmeden

söz ediyorsa, biz de dünyaya biraz küresel açıdan bakmak

zorundayız. Ancak, bu bakışımız, yeni dünya düzenin

gözlerimizden önce beynimize takmak istediği at

gözlüğüyle değil, her zaman geleceği ve gerçeği gören

haritacıların gözüyle bakmak gerektiğini düşünüyoruz."

diyerek başladı. Sayın ÜLKÜ, konuşmasında ülkemizde

ortaya konan olumsuz politikalann kamu kaynaklannı

tüketmekte olduğunu, üniversitelerin bilimsel ve mali

özerkliğinin engellendiğini, mülkiyet konusunda hatalı

uygulamalara ve yabana unsurlann İsrail örneğindeki gibi

ülkemizde yer edinmesine yol açan yasalaşma çalışmaları

yapıldığını belirterek şunları vurguladı; "Değerli arkadaşlar;

nasıl bir mühendis yaptığı projeden sorumlu sayılıyorsa,

dünyayı yönetme projesinden söz eden IMFnin de o

projeden gerçekten sorumlu sayılması gerektiğini

düşünüyorum. Ama, şuna inanıyorum: Türkiye dun nasıl bir

Ulusal Kurtuluş Savaşıyla emperyalizme karsı, en kötü

koşullarda kendisini kurarmışsa, sorunlarını çözmüşse

bugün de çözecektir. Ama, bir tek koşulu var; Kamu

Yönetimi Temel Yasası çıkarsa, belediye yasalarında

değişiklikler yapılırsa, kamu hizmetleri özelleştirilirse, sizler

devlet memuru olmaktan çıkarılır, sözleşmeli personel

konumuna düşürülürseniz, performans değerlerinize

bakılıp, bakılmayacağını, geçmiş en az 20 yıllık iktidariara

bakarak karar verin lütfen. Başarısız, işe yaramaz insanlar

olarak mı zaman zaman tayin edildiniz, sürüldünüz, yoksa

basanlı olduğunuz ve iş yaptığınızı bildiğiniz için verilen

iktidar yanlısı direktiflere, yasalara uymayan isteklere karşı

çıktığınız için mi? Bütün işler özelleştirildiğinde siz kontrol

mühendisiyseniz, performansınız iki şekilde ölçülür Birincisi;

o şirkete ne kadar çok kâr ettirirseniz sevimli olabilirsiniz.

İkincisi; kamu kaynaklannı ne kadar titiz denetlerseniz o

kadar sevimli olabilirsiniz. Bunun aynmını yapabilecek

demokratik bir ortam henüz bulunma-maktadır. Ayncd,

bulunsa bile, biz kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini,

yurttaşın müşteri konumuna itilmesini, devlet memurunun

da part-time çalışma, istendiği zaman sokağa konabilecek,

çalışma banşını yok edebilecek ve insan hakkını, var olma

hakkını ortadan kaldırabilecek yine dünya düzeninin bu



yasalarına temelden karşıya; ancak, karşı olmamız
yetmeyecektir."

CHP Genel Balkanı Sayın Deniz Baykalın, TE2-K00P-IŞ
Sendikası Gene) Başkanı Genel Sekreteri Sayın Hüseyin
Hamurcu'nun, Jeofizik Mühendislen Odası 9. Dönem
Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Sayın Uğur
Gönülalan'ın, TCDD Genel Müdürü Sayın Süleyman
Karaman1 in ve Üyemiz Sayın ilyas KÜÇÜKTOPANA'nın
kutlama iletileri okundu.

Gündemin dördüncü maddesi gereğince Genel Kurul
komisyonları oluşturuldu. Tüzük ve Yönetmelikler
Komisyonu üyeliklerine Sn. Namız Gazioğlu, Sn. Cengiz
Dağdelen, Sn. Mehmet Yıldırım, Sn. Taylan Öcalan, Sn.
Mehmet Ali Candaş. Sn. Hüseyin Öztürk, Sn. Fikn Haşa!
seçildiler. Mali İşler ve Bütçe Uygulama Komisyonu
üyeliklerine Sn. Oktay Gazioğlu, Sn, Yücel Yaşayan, Sn. Nihal
Erdoğan, Sn. idris Uzun, Sn. Hayriye Şendinç seçildiler.
Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu üyeliklerine Sn.
TevfıkÖzüdemir, Sn. Zülfü Yaşar Hazır. Sn. Banş. Yılmazer, Sn.
MertkanAkça, Sn. Alı Fahri Özten seçildiler.

Genel Kurul'da verilen bir önergenin kabulü ite
Uluslararası Jeodezi Öğrencileri Birliği (1GSO) hakkında (TÜ
Jeodezi Fotogrametri Kulübü adına Sayın GÖKSEL AKKOCA
bir konuşma yaparak bilgi verdi.

Genel Kurulun ikinci oturumu öğleden sonra saat:
13.3ffda başladı. Bu oturumda HKMO 38. Donem Çalışma
Raporu, Yönetim Kurulu adına 38. Dönem Genel Sekreteri
Sayın Ali Fahri ÖZTEN ve 38. Donem Genel Saymanı Sayın
Nihal ERDOĞAN tarafından sunuldu.

Genel Kurul'a gecikerek katılabilen TMMOB Başkanı
Sayın Kaya GÜVENÇ ile CHP Balıkesir Milletvekili Üyemiz
Sayın Orhan SUR uçuncu oturum başlangıcında birer
kutlama konuşması yapmışlardır.

Genel Kurul'umuzun dördüncü oturumu. Oda
Denetleme Kurulunun "38. Dönem Yönetim Kurulu
çalışmalarının yürürlükteki mevzuatımıza uygun
tamamlandığı ve 2004-2005 bütçe taslaklarının da uygun
görüldüğü" biçimindeki raporunun okunmasıyla başladı.
Gündemin beşinci maddesi anlamında çalışma ve
denetleme raporları değerlendirmeye açıldı. Söz alan
üyelerimiz, çalışmalarda gördükleri olumlu ve olumsuz
öğeleri belirttiler. Bütün katıltmcıların 38. Donem Yönetim
Kuruluna teşekkür ederek yapıcı eleştiriler sergilemeleri
yanında Yönetim Kurulu adına değerlendirmeleri yanıtlayan
Sayın Hüseyin ÜLKÜ' nün eleştirileri katkı olarak
değerlendirip geliştirmesi de Genel Kurul kat il imci lan
üzerinde olumlu bir atmosfer yarattı ve Odamızın örgütsel
kültürünün sağlamlılığını da sergiledi. Gündemin altına
maddesi uyarınca delegelerimiz tarafından yapılan
oylamada 38. Dönem Yönetim Kurulu çalışmaları oybirliği
ile aklandı. 38. Dönem Yönetim Kurulu adına Genel Kurul'a
teşekkür konuşmasını yapan Sayın Ali Fahri ÖZTEN şunları

söyledi; "Sayın Divan, değerli delegeler, değerli arkadaşlar;

38. Donem Yönetim Kurulu olarak, dünyada ve ülkemizde

önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçte gerçekten

şubelerimizle, temsilciliklerimizle, komisyonlarımızla,

üniversitelerimizle ve genç arkadaşlarımızla birlikte yoğun

bir çalışma temposu yaşadık. Tabii ki yeni dönemde

arkadaşların yaptıkları eleştiriler de dikkate alınarak daha

yoğun bir çalışmayla, daha başarılı bir çalışmayla Odamızı

daha ön sıralara taşımanın gerektiğine inanmaktayız. Bu

nedenle Yönetim Kurulu adına sizlere tekrar teşekkür

ediyoruz."

Gündem değişikliği uyannea yedinci madde olarak

Genel Kurul Komisyonlan'nın raporları değerlendirmeye

geçildi. Genel Kurulumuz öncesinde yapılan kapsamlı

çalışmalar değerlendiren Yasa Tüzük Komisyonunun

çalışmaları ve verilen değişiklik önergeleri sonucunda

aşağıdaki tüze değişiklikleri oylanarak kabul edildi.

1. HKMO Tüzelerinde, TMMOB Tüzelerine uyum,

dilbilgisi, yazım kuralları vb. açılardan değişiklikler ve

yetkilendirmeler yapıldı.

2. HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği ilk defa kabul

edildi.

3. HKMO Denetim Komisyonları Yönetmeliği ilk defa

kabul edildi.

4. HKMO Demirbaş ve Dokümantasyon Yönetmeliği ilk

defa kabul edildi.

5. HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği

tamamıyla değiştirilerek kabul edildi.

6. HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil

Yönetmeliği'nin 9/2-c, 21. ve 23. maddelerinde

değişiklikler yapıldı.

Yukarda belirtilen değişiklikler, TMMOB tarafından

onaylanması durumunda yayımlanacak ve yürürlüğe

alınacaktır.

Bütçe ve Malı İşler Komisyonu tarafından hazırlanan

Bütçe ve Malı İşler Komisyonu raporu ile 2004-2005 tahmini

bütçeleri değerlendirmeye açıldı. Yapılan değerlendirmeler

ve düzeltmeler sonucunda komisyon raporu ile 2004 ve

2005 yılları bütçeleri oylanarak kabul edildi.

Oda organlarına aday olan üyelerimizin başvuruları

yasal suresi içinde toplandı ve Genel Kurul'da okundu.



Genel Sonuç 8ildirgesi Komisyonu tarafından
hazırlanan bildirge taslağı değerlendirmeye açıldı ve yapılan
değerlendirmeler ve eklemeler sonucunda HKMO 39.
Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi oylanarak oybirliğiyle
kabul edildi

Gündemin "Mesleki Sorunlann Tartışılması ve Geleceğe
Yönelik Politikaların Belirlenmesi konulu kurultay taslak
raporunun görüşülmesi" maddesine geçildi. Saatlerin
ilerlemesine karşın mesleki sorunlar ve geleceğe yönelik
politikalar katılan delegeler tarafından büyük bir özen ve İlgi
ile tartışmaya açıldı. Kurultay süreci butun yönleriyle
değerlendirildi ve sonuç çalışmalarının nasıl bir eksene
oturması gerekliği tartışıldı. Görüşmeler sonrasında " Genel
Kurufdaki tartışmalar doğrultusunda, bant çözümlerinden
de yararlanarak, konunun daha da geliştirilmesi yönünde,
Kurultay komisyon başkanlarıyla bu konuyu geliştirip,
tamamlaması veya sürekli bir çalışmaya dönüştürülmesi mi
gerektiğim ortaya koyması anlamında oluşacak 39. Dönem
Yönetim Kuruluna görev verilmesi" oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul surecinde verilen ve Yasa Tüzük
Komisyonu'na havale edilen kapsamlı dört önerge, ikinci
gun gece geç saatlere kadar süren görüşmelerde
birleştirilerek değerlendirildi. Bu önergelerden ilk ikisi,
Odamızın sürekli teknik bilimsel komisyonlan' ndan
Kartografya Komisyonu ile Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri
Standartları Komisyonu tarafından verilen "komisyon
isimlerinin değiştirilmesi" idi. Komisyon sahiplerinin sözlü
sunumları ve görsel anlatımları ile başlayan tartışmalar
delegelerin katkı ve katılımları ile zenginleşti Sonuç olarak,
STBK isim değişiklikleri konusunda, oluşacak 39. Dönem
Yönetim Kurulu'na görev verilmesi oylanarak oybirliği ile
kabul edildi.

Yasa Tüzük Komisyonu'nun değerlendirdiği üçüncü
önerge, Kartografya Komisyonu tarafından verilen
"Odamızın öncülüğünde Kartografya ve Mekansal Bilişim
Birliği kurulması" önergesi idi. Yapılan tartışmalardan sonra
Kartografya ve Mekansal Bilişim Birliği biçiminde bir oluşum
kurulması için gerekli çalışmaları ve araştırmaları yapmak
üzere 39. Donem Yönetim Kuruluna bir görev daha
verilmesi oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Yasa Tüzük Komisyonu'nun değerlendirdiği uçuncu
önerge, Onur Kurulu'muzun önensi olan "HKMO Disiplin
Yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe konulması" önergesi ıdı.
Yapılan değerlendirmeler, bilgilendirmeler ve yorumlar
sonucunda, "uygulamada aksayan konulara ilişkin, Odamız
Onur Kurulunca belirtilen görüşlerin, TMMOB Disiplin
Yönetmeliğinde gerekli düzenlemeleri yapmak üzere,
TMMOB Genel Kurula öneriler götürülmesi şeklinde 39.
Dönem Yönetim Kuruluna görev verilmesi" oylanarak
ovbiriiâı ile kabul edilcii-

Dilek ve temenniler başlıklı gündem maddesi ikinci gün
geceyansına doğru görüşmeye açıldı.

40. Olağan Genel Kurulu' muzun Ankara'da değil başka
bir ilde yapılması yönündeki dilek. Oda Genel Merkezi'mizin
Ankara'da bulunuşu dolayısıyla yasal mevzuata uygun
olmadığından görüşülmeden reddedildi.

10. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı' nın
Antalya'da yapılması yönündeki dilek, oy çokluğuyla
reddedildi.

Emlak Müşavirliği Yasa Tasarısıyla ilgili çalışmalara
müdahil olunması yönündeki dıiek, zaten bu yönde
Odamızın süregelen çalışmaları olduğu dikkate alınarak
dosyasına sunuldu.

İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Jeodezi
Öğrencileri Buluşması (IGSM 2005) dolayısıyla. 2005 yılında
gerçekleştirilecek Genç Haritacılar Günlerinin de İstan bu Pda
gerçek leştin I mesi konusunda bu Genel Kurula bir temenni
iletildi.

25 Mart ve 28 Martta Erzurum'da yaşanan depremde
76 köyde 2 500 konutun yıkılması veya ağır hasar alması
konusunda Oda olarak neler yapabileceğimizin
düşünülmesi ve bu konuda gerekli atilımlann yapılması
temenni edildi.

Önümüzdeki günlerde, e-ımza konusunda mesleğimizle
ilgili kurumların üzerine düşent yapmalan, düşünmeleri ve
mesleki ürünlerimizin bu dolaşımından nasıl etkileneceği
konusunda hazırlıklı olmamız temenni edildi.

Kamu Yönetimi Teme! Kanunu ve Yerel Yönetimler
Yasası özellikle yerel yönetimlerdeki meslektaşlarımızın
pozisyonunun daha iyi değerlendirilmesini sağlayacak
şekilde girişimlerde bulunulması (idari mali işler daireleri
nasıl kapatılamıyorsa, muhasebe müdürlükleri nasıl
kapalılamıyorsa) bu kadar fonksiyonel olan, harita
müdürlüklerinin ve harita dairelerinin kapatılmaması
konusunda meslektaşlarımızın dikkatli olmaları ve gerekli
girişimleri yapmalan temenni edildi.

Mesleki konularda ve çalışmalarda daha yoğun uzlaşılar
sağlanması temenni edildi.

Geceyansına doğru tamamlanan görüşmeler, divan
başkanının teşekkür konuşmasıyla kapandı

Genel Kurulumuzun başanyla gerçekleşmesini sağlayan
başta 38. Dönem Yönetim Kurulumuz olmak üzere Şube
Yönetim Kurullarımıza. Merkeze Bağlı Temsilciliklerimize ve
bura çalışanlanmıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. Genel
Kurulumuza katılarak veya ileli göndererek coşkumuzu
paylaşan bütün kişi ve kuruluşları minnetle anıyoruz.
Bırımienmızı temsilen Genel Kurulumuza ve seçimlerimize
katılarak Oda süreçlerinde etkin görev üstlenen üyelerimize
şükranlarımızı sunuyor, 39. Dönemde görev alan
meslektaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz.










