
‹lkler unutulmazm›fl. Bizim için bir ilk olan
bu onurlu görevin kutlu yolculu€unun ilk
bültenine nas›l bafllayaca€›m›z› uzun süre
düflündük. Üyelerimizi temsil etmenin a€›r
sorumlulu€u ve yo€un heyecan›yla birçok
fikir olufltu kafam›zda.. Ama en do€rusunun
bütün do€all›€›m›z, seven kalbimiz ve dost
yüre€imizle sizlere seslenmek olaca€›na
karar verdik. Bu karar do€rultusunda da bu
say›m›zda yeni Yönetim Kurulu olarak
misyonumuz ve vizyonumuzu paylafl›p, bu
çerçevede yapt›€›m›z ya da yapmay›
planlad›€›m›z konular› paylaflal›m istedik.
Hepinize sa€l›kl›, mutlu, huzurlu ve baflar›l›
bir gelecek diliyoruz.
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6. Dönem Ola€an Genel Kurulumuzda siz
de€erli üyelerimizin özgür iradeleri ve k›ymetli
oylar›yla oluflturulan Yönetim Kurulumuz;
Anayasam›z, ilgili yasalar, Odam›z›n tüzük
ve yönetmelikleri, mesle€imizin etik kurallar›
ve üyelerimiz aras›nda var olan birlik
duygusundan asla taviz vermeden büyük
bir sorumluluk bilinciyle çal›flmalar›n›
sürdürmektedir.

Bu temel de€erler ve ilkeler do€rultu-
sunda; Üyelerimiz ve de€erli ailelerinin ilgi,
istek ve ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na dönük
yeni “Hizmet Binam›z” modern görünümü
ve bir meslek örgütünde bulunmas› gereken
bütün ça€dafl birimleriyle üyelerimizin
hizmetine sunulmufltur.

Mesle€imizin sürekli de€iflen ve geliflen
süreçlerini zaman›nda, do€ru ve etkili bir
flekilde üyelerimize aktarabilmek ad›na
“Hayat boyu e€itim” ve “her yerde, her
zaman meslek içi bilgilendirme” ilkelerimiz
do€rultusunda hizmet içi e€itimlere, kurslara,
seminerlere h›z verilmifltir. Bu kapsamda
odam›zda geleneksel olarak sürdürülen

mesleki sohbet toplant›lar›na bilgi ve tecrü-
benin paylafl›larak ço€alt›lmas› aç›s›ndan
özel bir önem vermekteyiz.

Bilgi ve biliflim ça€› olarak de€erlendirilen
günümüzde güçlerin birlefltirilmesi, bilginin
paylafl›lmas›, hizmetin etkinlefltirilmesi kurum-
sal iflleyiflin niteli€ine ba€l›d›r. Kurumsal
iflleyiflteki teknik ve teknolojik yetersizlikler,
üyelerin bu iflleyifle iliflkin alg› eksikli€i toplam
kaliteyi ve örgütsel baflar›y› olumsuz yönde
etkiler. ‹flte bu temel gerçekten hareketle
yönetim olarak flubemizin “Kurumsal ‹flleyifle
Geçifl Sürecini” tamamlad›k.

Yönetim olarak misyonumuz; insani erdem
ve de€erlerle örülü, yard›mlaflma ve
dayan›flma duygusunun ön planda oldu€u
dinamik, faydal› ve etkili bir ekip çal›flmas›
ile üyelerimizin bir meslek kuruluflunun yerine
getirmesi gereken beklentilerini karfl›layan
hizmetler sunmakt›r. Bu kapsamdaki
çal›flmalar›m›z› sadece kendimiz ve kentimiz
için de€il, ülkemiz ve dünya insanl›€› için de
sürdürmek gibi genifl bir vizyonla ele al›yor
ve planl›yoruz. ‹stiyoruz ki, hiçbir üyemiz
bilgiye ulaflmada ve onu kullanmada s›k›nt›
çekmesin.

‹flte bu misyon ve vizyon çerçevesinde
Yönetim Kurulu olarak sizlerden ald›€›m›z
güç ve heyecanla karfl›l›kl› sayg›, itibar ve
dürüstlük ilkelerinin yol göstericili€inde
çal›flmalar›m›z› gelece€e tafl›may› sürdürü-
yoruz. Bu konuda her türlü deste€ini arkam›z-
da hissetti€imiz siz de€erli üyelerimize
teflekkürlerimizi sunuyoruz.


