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25 Aralık 2010 tarihinde Sueno Otel de yapmış olduğumuz herhangi bir sponsor desteği olmaksızın sadece
kendi imkanlarımızla katıldığımız Geleneksel Gecemizde
ne denli büyük bir aile olduğumuzu ve birlikteliğimizin ne
kadar güçlü olduğunu hep beraber gözlemledik.
“Bir araya gelmek başlangıçtır.
Bir arada durmak ilerlemektir.
Bir arada çalışmak başarı ve mutluluk getirir” diyorduk.
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Bu duygu ve düşüncelerle dayanışmamızın güçlenerek
daha da büyük bir aile olacağımıza ve şubemiz için birlikte
daha güzel çalışmalar yapacağımıza olan inancımız tamdır.
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Şube çalışmalarımızda odamızın daha iyi daha güzel
hizmetler üretmesi için katkı koyan emek harcayan İl ve
İlçe Temsilcilerimize, İş yeri Temsilcilerimize, Komisyon
Başkanlarımıza ve komisyonlarımızın değerli üyelerine,
siz kıymetli meslektaşlarımıza ve birlikte çalıştığımız yönetim kurulunun tüm üyeleri ile oda çalışanlarımıza sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha nice güzel çalışmaları
birlikte yapacağız.
Şubemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen; Temsilcikten başlayıp şube oluşumu sürecine kadar ve daha
sonrasında yönetimlerde görev almış Başkanlarımıza ve
Yönetim kurullarının değerli üyelerine emek ve katkılarından dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Şubemizi hep birlikte bu günlere getirmenin haklı gururunu yaşarken 25 Aralık 2010 günü düzenlediğimiz Geleneksel Gecemiz de mesleğimiz ve odamıza emek veren
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değerlerimizi onurlandırmak için de bir araya gelmiş bulunmaktayız. Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir. UNUTULMADINIZ.
Gecemizde; geride bıraktığımız yarım asrı aşan tarihe
tanıklık eden, işinden, ailesinden, zaman ayırarak Odamızı, Şubemizi ve mesleğimizi bu günlere taşıyan özveriyle
çalışarak meslekte 25, 40, 50 yıl plaket ve onur belgelerini
alacak değerli üyelerimiz vardı. Onlar bu zor ama onurlu
mesleği değerli eşlerinden de aldıkları destekle zor koşullarda başarı ile icra ettiler ve bizlere bu odayı emanet ettiler. Kendilerine teşekkür ediyor, yürekten kutluyoruz.
Bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine,
gereksiz endişe ve vehimlere kapılmadan hayatın her alanında güzellikleri birlikte yaşamak dileklerimizle..
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Davraz Gezisi

Â

Şubat 2011
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Isparta’ya 26 km.; Antalya’ya ise
e 154 km. uzaklıkta
95 tarihinde Turizm
olan ve 2635 rakımlı 17.02.1995
Merkezi olarak ilan edilmiş Isparta/Davraz’a gezi düzenlendi. Şube Yönetim Kurulunun, Antalya ve Isparta’dan
üyelerin de katıldığı yaklaşık 120 kişilik grupla Davraz’a en
yakın yerleşim yeri olan Çobanisa Köyünde yapılan piknikten sonra Davraz kayak merkezine çıkılarak üyelerimizle
eğlenceli vakit geçirildi.
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