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bittiğinde toprakların %76'sı İsrail'in %2Aıü Arapların

elinde kaldı.

İsrail devleti kuruluşundan bu güne 56 yıllık devlet

geçmişinde bölge coğrafyasında bulunan Mısır, Suriye,

Lübnan, Ürdün gibi ülkelere emperyalist ve sömürge-

ci ülkeleri arkasına alarak defalarca savaş açmış, işgal-

ler /aratmış ve binlerce masum insanın ölümüne, sa-

kat kalmasına neden olmuştur.

Aslında İngilizler I9.yy ortasında Ortadoğu ve Filistin

topraklarının bulunduğu /erde bir Avrupa devleti kur-

mayı planlamışlardı ve ora/a taşıyacakları nüfusun da

Yahudilerden oluşturulmasını tasarlamışlardı. Bu plan

20.yy'da gerçekleştirilmiş olup, 2 I .yy'ın başında ise

ikinci bir planın uygulanmasına geçildiğini görmekteyiz.

Diğer taraftan Türkiyedeki diplomatlar dahil dünyada-

ki ilerici ve aydınlar da anti-semist damgası yememek

için siyonizm konusunda hep çekimser kalmışlar ve

gerekli tavırları koymamışlardır. Halbuki yaratılan sü-

reç göze alındığında emperyalizimden ve sömürgeci-

likden bağımsız bir siyonizm hiç bir zaman olmamıştır.

İsrail devletinin kurulması ve BM tarafından tanınması

ile bölge coğrafyasına bir çeşit yapay doku nakli yapıl-

mıştır. Yapı lan bu yapay doku naklinin bölgeye ait bir

unsur olmadığı, bu uyuşmazlığın temel bir sorun oldu-

ğu asla gözden uzak tutulmamalıdır.

İsrail 1967 yılında işgalci ve saldırgan tavrını ortaya

koyarak yeni bir savaş başlatmıştır.Sina Yarımadası,

Golan Tepeleri, Batı Şeria, Gazne, Doğu Kudüs olmak

üzere Filistin Araplarının elinde kalan toprakların

%24'ünü de ele geçirmiştir. Batı Yakasını ilhak eder-

ken Doğu Kudüsüde ilhak etmiştir.

1967 de Birleşmiş Milletler, 242 sayılı kararı ile İsrail

işgalini tanımamış ve 1967 öncesi yapılan paylaşımdaki

topraklara dönmesini talep etmiştir. 1973'te Mısır, İs-

rail'e karşı savaşa girince bölge genel bir çatışmanın

eşiğine gelmiştir. ABD Mısır'ı diğer Arap Ülkeleri gibi

es geçemeyeceğini fark etmiş ve taktik değiştirmiştir.

Bu yaklaşım İsrail ile Mısır arasında Camp David anlaş-

masını gündeme getirmiş, böylece bölgede barış süre-

ci başlamıştır. İsrail'in Kudüs üzerindeki hükümdarlığı

hiç bir zaman Uluslararası alanda tanınmamıştır.

İsrail işgal edilmiş toprakları sistematik olarak Filistin-

lilerin elinden alarak 200.000'den fazla yerleşimcinin

mülkiyetine geçilmiştir. İsraillilerin yaşadığı Batı Ku-

düs'teki mülklerin %70'inin İsrail devletinin kurulduğu

1948'e kadar Filistinlilerin mülkiyetinde olduğu ve 10

bin Filistinlinin gayri menkulünden 6 bininin tapuları-

nın Israillilerce ele geçirildiği belirtilmektedir.

İsrail'in kuruluşundan (1948) günümüze Filistin halkı;

her türlü baskı, işkence, özgürlük ve insan haklarından

yoksun, toprakları savaş ve işgalle ellerinden alınmış,

ekonomik girdi ve çıktıları sürekli kontrol altında ve

izne tabii tutulmuş, aç, susuz, işsiz, elektriksiz, eğitim-

siz hasta han e s iz ve her an ölümle burun buruna geti-

rilmiş bir süreç yaşamaktadır. Emperyalist ve sömür-

gecilerin Ortadoğudaki vurucu gücü olan ve kıyım

maki naşı haline dönüşmüş İsrail şimdi de; evleri bul-

dozerlerle başlarına yıkılmış, bir kentten bir kente gi-

riş çıkışları kontrol altına alınmış, tank ve ağır makina-
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lılara karşı taşlarla, sopalarla direnen, aşağılanmış, ezil-

miş, köşe/e sıkıştırılmış, öfkeli ve yalnız bedenlerini

canlı bir kalkan olarak kullanmaktan başka bir /olu

kalmamış çocuk, genç, yaşlı Filistinlilerden hesap

sorarcasına ülke/i kent kent, köy köy, sokak sokak

abluka/a alarak Filistin halkının yok edilmesi için her

türlü yöntemi acımasızca uygulamaktadır.

Filistin halkının bu onurlu direnişi , sürecin baş mima-

rı olan ABD tarafından dünya kamuoyuna ''terörizm1'

olarak ilan ediliyor ve Filistin halkı başta liderleri ol-

mak üzere terörist, şiddet, bağnazlıkla suçlanıyor.

ABD bunu söylerken yüzyıllık bir suçlar yumağının te-

pesinde oturduğunu unutmuş gözüküyor. ABD; Ame-

rika yerlilerinin, Meksikalı, Nikaragualı, Japon, Filipin-

li, Koreli, Guetemalalı, Laoslu, Panamalı, Kamboçyalı,

Vietnamlı, Kübalı, Dominikli, Arjantinli, Angolalı, Lüb-

nanlı, Libyalı, Sudanlı, Afganlı, Iraklı... yüzbinlerce insa-

nın ölümünden, öldürülmesinden sorumlu olduğunu

nasıl unutmuş olabilir. Yaratmış olduğu şiddet, işgal,

Savaş ve terörizmle yüzbinlerce masum insanın yok

edilmesindeki katil rolünün hiçbir zaman unutulmaya-

cağını nasıl unutabilir.

Üç kuşaktır süregelen bir acıyı yasaya gelen Filistin

halkı tek bir şey istiyor. Bütün halkların istediğini;

Kendi toprakları üzerinde İsrail'in paryası olarak değil,

onurlu, özgür ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeyi

topraklarındaki işgale ve baskıya son verilmesini, 50

yıllık savaş ve işgalin yurdundan ettiklerine kavuşabil-

meyi, evlerinde ne zaman baskına uğrayacaklarından

tedirginlik duymadan karınlarını doyurmayı, sokakla-

rında tankların gölgesi olmaksızın dolaşabilmeyi, zey-

tinliklerin yakılmadan zeytin toplayabiİrmeyi, ürünleri-

ni ambargosuz satabilmeyi , içlerine tıkıştırıldıktan di-

kenli tellerle çevrilmiş birinden diğerine seyahat bel-

gesi olmaksızın gidemeyecekleri bölgelerde /aşama-

mayı yani insana, insan onuruna yakışır bir yaşam için

özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını istiyorlar.

Filistin halkı; bu onurlu bağımsızlık ve özgürlük mü-

cadelesinde, halkı ile bütünleşmiş, tüm yaşamını bu

mücadeleye ve direnişe adamış, devrimci önderi Ya-

ser Arafat'ı - Ebu Ammar'ı - I I Kasım 2004'te kay-

betti.

Yaser Arafat'ın hikayesi, direnmenin başkaldırmanın

mücadelenin, azmin hikayesidir. Onun mücadelesi

dünya halklarının emperyalizme, işgalcilere karşı ba-

ğımsızlık mücadelesi ve eşitlik, adealet talebinin meş-

ruluğunun ve haklılığının ifadesidir. Onun hikayesi tüm

dünyada ve Ortadoğu'da barış, adalet ve özgürlük için

mücadele edenlerin ve Filistin halkının hikayesidir. Ya-

ser Arafat ismi mazlum halkların itilenlerin, yoksulla-

rın, vatansız bırakılanların ismidir.

^ Yaser Arafat I929'da doğdu.

Çocukluğu Kudüs ve Kahi-
re'de geçti. I948'de Kahire
Üniversitesi İnşaat Mühendis-
liğinde öğrenimine başladı.
I949'da Kahire'de Filistin Öğ-
renci Birliğini kurdu. 1956'da
Arap-lsrail Savaşına katıldı.
1959'da arkadaşları ile birlikte
El Fetih (Filistin Ulusal Kurtu-
luş Hareketi) Örgütünü kur-

du. Filistin Ulusal Hareketi çerçevesinde mücadele
veren çok sayıdaki örgütü bir çatı altında toplamak
amacıyla 1964 yılında kurulan Filistin Kurtuluş Örgü-
tünün Başkanı oldu. 1970'de Filistin gerillaların Ür-
dün'ü terk etmeye zorlandığı, 40.000 kişinin öldüğü iç
savaşta çarpıştı ve Filistin Kurtuluş Örgütünün(FKÖ)
merkezini Beyrut'a taşıdı. I974'te Filistin Kurtuluş
Örgütü Arap Zirvesinde Filistin halkının tek temsilci-
si kabul edildi. Kasım I974'te BM Genel Kurulunda
konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada "... Bugün bir elim-
de zeytin dalı, diğer elimde özgürlük savaşçısının sila-
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hım tutuyorum. Zeytin da-
lını elimden düşürmeyin..."
sözleri dikkat çekti. Lübnan
bölününce Filistinlilerin de-
netiminde kalan bölgede Fi-
listin Kurtuluş Örgütü'nün
devlet yapısı kazanması için
çaba sarfetti. 1982'de Gü-
ne/ Lübnan'a giren İsrail'in
Beyrut kuşatması sırasında
2 a/ direniş gösterdikten
sonra Filistin Kurtuluş Ör-
gütü merkezini Tunus'a ta-
şıdı. Sonra Suriye'ye geçti.
I983'te Suriye ile Filistin
Kurtuluş Örgütü uyuşmaz-
lığı gelişince Tunus'a dön-
dü. I987'de Birinci İntifada
başladı. Kasım I988'de Fi-
listin Bağımsızlık Bildirisini yayınladı. Cezayir'de ba-
ğımsız Filistin Devleti'nin kuruluşunu ilan etti. 1988'de
Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubuna hitap etti.
Birleşmiş Milletler Cenevre Genel Kurulunda konuş-
tu. Aralık 1988'de İsrail'in varolma hakkını kabul edip,
terörizmi kınadı. Ocak 1990'da yarı yaşındaki Hıristi-
yan Filistinli Süha Tavil ile evlendi. Ağustos 1990'da
Irak'ın Kuveyti işgalini destekledi. I992'de Libya'da
düşen uçaktan yaralı kurtuldu. 1993 'de ilk Filistin İs-
rail Barış Anlaşmasını imzaladı. Izak Kabin'in elini sık-
tı. I994'de 26 yıl sonra ilk kez Filistine ayak basıp
özerk yönetimini kurdu. 1994'de İsrail Başbakanı Izak
Kabin ve Dışişleri Bakanı Şimon Perez ile birlikte no-
bel barış ödülü aldı. 1996'da ilk genel seçimde Filistin
Yönetimi başkanı oldu. I998'de İsrail ile toprak devri
anlaşması imzaladı. 1999'da İsrail Başbakanı Ehud Ba-
rak ile barış görüşmelerine yeniden başladı. Temmuz
2000'de ABD Başkanı Bili Clinton gözetiminde Barak
ile nihai barış için maraton zirve yaptı. İsrail Kudüs'ü
paylaşmayınca anlaşmayı imzalamadı. Eylül 2000'de
ikinci İntifada başladı. Aralık 2001'de İsrail'in tecrit
politikası ile Kamallah'taki Mu kata'ya hapis oldu. Mart
2002'de İsrail'in saldırıları karşısında beş hafta boyun-

ca ölüm kalım savaşı verdi.
Nisan 2002'de Şaron'un
"Dayimi Sürgün" önerisini
"Batı Şeria"yı terk etmek-
tense ölürüm" sözleri ile
reddetti.*

İsrail Devleti'nin kurulduğu
I948'i izleyen süreçte, ba-
ğımsız Filistin Devletinin
kurulmasını hedefleyen
farklı siyasi çizgi ve yön-
temlere sahip çeşitli örgüt-
ler ortaya çıkarak, İsrail'e
karşı mücadele vermeye
başladı. Bu örgütler Filistin
Kurtuluş Örgütü (FKÖ), El
Fetih, El Aksa Şehitleri Tu-
gayı ve Tanzim, Filistin Halk
Kurtuluş Cephesi, Filistin

Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi, Hamas, Islami

Cihad'dır.

Filistin Halkının bu onurlu mücadelesinin lideri Yaser
Arafat'ın ölümünün ardından uzun yıllardır Yaser Ara-
fat tarafından yürütülen El Fetih ve Filistin Kurtuluş
Örgütü (FKÖ) liderliği ile Filistin Devlet Başkanlığı
görevleri yeni dönemde üç ayrı kişi tarafından yürü-
tülecektir.

Yaser Arafat'ın ölümünün bir dönemin sonu ve yeni

bir dönemin başlangıcı olduğu yorumları yapılıyor.

Başta ABD olmak üzere emperyalizmin ve işgalci güç-

lerin Ortadoğu üzerine oynadıkları oyunlar ve geniş-

letilmiş büyük Ortadoğu Projesi gözönüne alındığında

mücadele sürecinin daha güçlü ve daha dirençli yapı-

da sürmesinin gerektiği açıkça görülmektedir.

Filistinle dayanışmak; Filistin halkı yanında emperyaliz-

me ve işgale karşı olmak onurlu , özgürlükçü ve anti-

emperyalist bir barışı savunmaktır. Direnişin adı Filis-

tin, selam sana "Ebu Ammar" selam sana Yaser

Arafat. Selam sana Filistinin onurlu mücaledesinde yer

alan 1968 kuşağının yiğit insanları, selam olsun sana

arkadaş...

* TMMOB Basın Bildirisi Kasım 2004
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Özel Sektör Sorunları Toplantısı
03.06.2004 tarihinde Şubemizde yapılan top-

lantıda /eni İmar Yasası, Kamu İhale Yasası, Kamu-
laştırma, Orman vb. yasaların ve ilgili /önetmelikle-

rinin, Harita sektörüne getirdiği yenilikler dolayı-
sıyla özel sektörümüzün bu yenilikler karşısında ye-
niden yapılanması ve diğer meslek disiplinleriyle
''Beraber Üretim Sürecinin" başlatılması konuları
görüşülmüştür.

Temsilciler Toplantısı

06 Haziran 2004 tarihinde Genel Başkanımız
Sayın Hüseyin ÜLKU'nün de katıldığı 'Temsilciler
Toplantısı" Adana Şubemizde yapılmıştır.

Mesleki problemlerin, yeni Yasa Tüzük ve Yö-
netmeliklerin görüşüldüğü toplantıda, temsilcilikleri-
mizde yaşanan yöresel problemler de ele alınmıştır.

Toplantı sonrası, Sayın Hüseyin ÜLKÜ ile birlik-
te Seyhan Belediye Başkanı Sn. Azim ÖZTÜKK ve
Seyhan Kadastro Müdürü Sn. Bekir KOÇ maka-
mında ziyaret edilmiştir.

Meslek İçi Eğitim Konulu Toplantı

Adana Şubemizde yapılan 17.06.2004 tarihli
toplantıda, Odamızın Geleceğe Yönelik Politikaları-
nın Belirlenmesi noktasında en önemli yer tutan
''Meslek İçi Eğitim" konusu ele alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak temsilciliklerimizden de gö-
rüş istenmiş olup, şubemiz sınırları içerisinde mes-
lektaşlarımızın özellikle eğitim konusunda öncelik
arz eden konular ele alınarak, Genel Merkezimizin
programa alacağı ''Meslek İçi Eğitim" programına
yönelik çalışmalarına katkı koymak amacıyla belirle-
nen konu başlıkları Genel Merkezimize iletilmiştir.

Üye Toplantısı

12 Temmuz 2004 tarihinde, şubemizde, Genel
Merkez Y. Kurulu üyesi (Örgütlenme Sekreteri)
Ertuğrul CANDAŞ'ın da katılmış olduğu üye top-
lantısı yapılmıştır.

Sayın Ertuğrul CANDAŞ 13 Temmuz 2004 ta-
rihinde Gaziantep Temsilciliğimizde yapılan toplan-
tıya da katılmıştır.
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Anamur Temsilciliği Toplantısı

16-17 Temmuz 2004 tarihinde Şubemizce Ana-

mur İlçe Temsilciliğinde bir toplantı yapılmıştır. İl

Temsilcisi Abdullah TURGAY, Temsilci Yardımcısı

H. Şener ELMAS ve ü/elerimizin hazır bulunduğu

toplantının I. bölümünde Aplikasyon Belgesi, Tü-

zük Yönetmelik değişiklikleri, Kamu İhale Yasası

hakkında ü/elerimize bilgiler verilmiştir.

Kent Konseyi Toplantısı

Toplantının 2. bölümünde meslektaşlarımızın

yerel problemleri ele alındı.

Odamızın da Kurucular Kurulunda bulunan

Kent Konseyi toplantısı 26 Mayıs 2004 tarihinde

Adana Seyhan Otelinde yapıldı. "Yerel Seçimler

Sonrası Adana" konulu toplantıda Odamızın görüş-

leri de yer almıştır.
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Ankara Şubemizin Bülteni
"Harita Ankara" Çıktı

Ankara Şubemizin Bülteni " Harita Ankara" Ey-
lül 2004'de yayınlandı. Bu ilk sayıda mesleki konu-
larda görüş ve önerileri içeren yazılarla birlikte ya-
pılan şube çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

U/elerle ve öğrencilerle ilişkilerini güçlendire-
rek onların sorunlarını, saptamalarını ve görüşleri-
ni meslek camiamıza ve giderek ülke gündemine ta-
şımak bilinci içerisinde bültenin önemli kazanımlar
sağlayacağı düşünülmektedir.

Afyon'da Panel:
"Tarihi Afyon Evleri Restorasyonu ve
Fotogrametrik Uygulamalar"

Ankara Şubemizce, Afyon'da I I Haziran 2004
Cuma günü Afyon Kacatepe Üniversitesi M. Kıza
Çerçel Salonunda " Tarihi Afyon Evleri ve Fotogra-
metrik Uygulamalar" paneli gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Hayrettin
Gürbüz'ün yönettiği paneli, Kon/a Selçuk Üniversi-
tesinden Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Yıldız Teknik Üni-
versitesinden Dr. Naci Yastıklı, Özel Sektörden
Harita Kadastro Mühendisi Sadık Demir konuşma-
cı olarak katıldılar. Ayrıca Afyon Müze müdürlü-
ğünden Arkeolog Ahmet llaslı " Afyon'da Taşınmaz

Kültür Varlıkları" konulu bir sunu yaparken, Net-
Cad firması da bu alandaki uygulama ve programla-
rını anlattı. Öte yandan panelde konuşmacı olan
Yüksek Mimar Mustafa Ceylan panel tarihinden 1
gün önce İstanbul'daki annesini yitirmesi nedeniyle
panele katılamadı.

Panelde bir konuşma yapan Şube başkanımız ll-
yas Osmanağaoğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Rektörlüğünün paneli coşkuyla karşılayarak destek
verdiğini ve üniversite salonunu panele verdiğini
söyleyerek teşekkür etmiş ve panel öncesinde
şanssızlıklar yaşandığını, aslında panel tarihinin 13
Haziran olarak kesinleştiğini, ancak elinde olmayan
zorunlu nedenlerle çok kısa bir süre kala bu tarihin
I I Haziran olarak belirlendiğini, bunun sonucunda,
örneğin, ZKÜ'den Yar. Doç. Dr. Hakan Akçin'in en
son teknolojik aletlerle uydu görüntülerinin bu
alanda kullanılmasını açıklayan bildirisini dinleyeme-
diklerini, konuşmacı olarak ilan edilen Yüksek Mi-
mar Mustafa Ceylan ise panelden bir-kaç önce İs-
tanbul'daki annesini yitirdiğini, restorasyon çalış-
malarında görev yapacak teknik elemanların nitelik-
lerinin belirlenmesi gerektiğini, düzenlenen bu pa-
nelin Afyon'a ve mesleğimize önemli katkıları ola-
cağına inandığını belirtmiştir.

Panelle ilgili kitaplaştırma çalışmalarımız sürdü-
rülmekte olup, konuşulanlar ve görüşler üyelerimi-
zin hizmetine sunulacaktır.

Afyon Valisi, Belediye Başkanı
ve A.K.Ü. Rektör ve Yardımcısı
Ziyaret Edildi

Afyon'da I I Haziran 2004 tarihinde gerçekleş-
tirdiğimiz 'Tarihi Afyon Evleri Restorasyonu ve Fo-
togrametrik Uygulamalar1' paneli öncesi Şube Baş-
kanımız llyas Osmanağaoğlu Afyon İl Temsilcimiz
Hazım Abi ile birlikte Afyon Valisi Muzaffer DİLEK
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ve Belediye Başkanı Abdullah KAPTAN ziyaret
edildi. Bunun yanı sıra Afyon Kocatepe Üniversite-
si ziyaret edilerek Rektör Halim Sözbilir ve Rektör
Yardımcısı Yılmaz Dündar ile görüşüldü. Görüşme-
lerde, şubemizin Afyon'da gerçekleştireceği panel
için destek istendi.

Sayın Rektör ve Yardımcısı etkinliğimize sahip
çıkarak kent merkezindeki M. Rıza Çerçel Salonu-
nu tahsis ettiler ve desteklediklerini belittiler. Son
derece yararlı olduğuna inandığımız bir ortam için-
de Afyon Kocatepe Üniversitesinin kısa zamanda
gelişimi gündeme getirilerek meslek odaları ile üni-
versitelerin ve özel sektörün, kamu kuruluşlarının
ülke, bölge ve mesleki gelişim için birlikte düşünüp
çalışmaları gerektiği vurgulandı.

"Belediyeler ve Harita Kadastro
Mühendislik Uygulamaları"
Toplantısı Yapıldı

2 Ekim 2004 Cumartesi günü saat l4:30'da,
Akar International Otel'de yapılan toplantıya Kır-
şehir Milletvekili Mikail ASLAN ve Balıkesir Millet-
vekili Orhan SÜR ile Belediye Meclisi üyeliklerine
seçilen meslektaşlarımız Zeki KAŞKA (Ankara-
Çankaya), İbrahim UYAR (Ankara-Keçiören), Sem-
lin ÇIBIK (Çankırı), Atilla ÜZMEZ (Düzce-Akça ko-
ca) ve Adnan YILDIRIM (Karabük-Safranbolu) ka-
tıldılar. HKMO Genel Merkez Yönetimi, Ankara
Şubesi Yönetimi ve ilgili Çalışma Gruplarının Üye-
leri ile birlikte, toplantıya katılanların toplam sayısı
33 kişi oldu.

Toplantı HKMO Ankara Şubesi Başkanı llyas
OSMANAĞAOĞLU'nun açış konuşması ve İmar,
TUS ve KBS konuları olarak gündemi sunması ile
başladı.

Meslektaşlarımız olan, AKP Kırşehir Milletveki-
li Mikail ARSLAN ve CHP Balıkesir Milletvekili Or-
han Sür söz alarak gündemle ilgili yapılması gere-

kenler konusunda görüşlerini açıkladılar.
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ali Fahri

Özten, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi
Başkanlığı Harita Şube Müdürü Osman Toprak,
Çankırı Belediyesi Meclis üyesi Semlin Çıbık, Saf-
ranbolu Belediyesi Meclis üyesi Adnan Yıldırım,
Çankaya Belediyesi Meclis üyesi İmar Komisyonu
Başkanı Zeki Kaşka, Mehmet Doğan, Nufer Söğüt,
KBS çalışma grubu üyesi Mehmet Civan, Hüseyin
Koçak, Yusuf Çiçek,Bülent Onat, Ensar Kılıç, Keçi-
ören Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Uyar, Müslim
Acar, Ayhan Kalyoncu gündemle ilgili olarak görüş
ve önerilerini belirttiler.

Toplantıdan sonuç olarak; mesleğimizle ilgili ka-
nun değişikliği önerilerini takip edip, en erken saf-
hada müdahale etmek, TUS ve KBS konularında
hazırlık yapıp, belediye başkanlarını ziyaret etmek,
Büyükşehir Belediyeler Yasasına belediyelerin gö-
revi olarak girmiş olan KBS konusunun altını dol-
durmak için, çalışma yaparak meclisteki milletveki-
li meslektaşlarımıza ulaştırmak, için çaba harcanma-
sı gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Mesleki Komisyonlar ve Çalışma
Grupları ile Toplantı

Mesleki sorunlarımızı daha sağlıklı saptamak ve
tutarlı görüş ve öneriler geliştirmek amacıyla, ko-
nularında uzmanlaşmış üyelerimizin katkılarını sağ-
layabilmek amacıyla, komisyonlar ve çalışma grup-
ları oluşturulmuştur.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonunca,
25 Haziran 2004'de İller Bankası Sosyal Tesislerin-
de Şube Yönetim Kurulu ile birlikte bütün komis-
yon ve grup üyelerinin katıldığı bir toplantı ve
yemek gerçekleştirilmiştir.

Komisyların ve grupların aktif bir çalışma içeri-
sinde olmasına özen gösterilecek ve belirlenen
üyeler eklenti ve çıkarılmalarla zenginleştirilecektir.




