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9.1 KOMİSYON ÇALIŞMALARINDAN  

SOSYAL ETKİNLİKLER 
Üyelerimizin Oda ve kendi aralarındaki iletişim ve bağı geliştirmek, dostluk ve paylaşım 
ortamlarımızı çoğaltmak amacıyla dönem içinde değişik sosyal etkinlikler düzenlenmiştir. 
Faal üyelerimizin yanı sıra emekli ve öğrenci üyelerimizle de birlikteliğimizi geliştiren ti-
yatro, sinema, piknik, kokteyl ve söyleşilerde buluşma olanağı yaratılmıştır.   Üyelerimizin 
avantajlı imkanlar ile sağlık ve tatil olanaklarından yararlanılması için anlaşmalar yapılmış, 
diğer konularda indirimli hizmet alımları için de girişimlerde bulunulmuştur. Borçsuz üye-
lerimize sağlanan ferdi kaza sigortası uygulamasına devam edilmiştir.  

VIII. MESUDE AYDAN BRİÇ TURNUVASI DÜZENLENDİ 
Odamız sosyal etkinlikler kapsamında; 2007 
yılında genç yaşta yitirdiğimiz, meslek yaşamı 
süresince Odamız kurul, komisyon ve organ-
larında görev alan, Briç sevdalısı Mesude Ay-
dan arkadaşımız anısına her yıl düzenlenen 
turnuvanın 8’incisi 15 Mart Pazar günü üye-
lerimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. 

Pazar günü saat 14.00`de başlayan, 40 ki-
şinin katıldığı ve çekişmeli geçen turnuvanın 
ardından dereceye girenlere plaket verildi. 

JMO Yönetim Kurulu ve Sosyal Etkinlik-
ler Komisyonu Üyesi Rengin Konuk turnuva açılışında yaptığı kısa konuşmada turnuvaya 
katılan tüm meslektaşlara teşekkür ederek, başarılar diledi. Turnuva sonunda dereceye gi-
renlere Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve Yönetim Kurulu Sosyal Etkinlikler Üyesi 
Rengin Konuk  tarafından plaket verildi.`

ORTADOĞU BARIŞI VE ÇÖZÜM SÜRECİ` TARTIŞILDI 
24 Eylül 2014 Çarşamba Günü Yazar- Aktivist 
Ayhan Bilgen ile “Ortadoğu Barışı ve Çözüm 
Süreci” üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Yö-
netim Kurulu Üyemiz Beril Açıkgöz’ün sunu-
şu ile başlayan söyleşide Ayhan Bilgen Orta-
doğu’da yaşananları tarihe de atıfta bulunarak 
özetledi. Ortadoğu’da ve özellikle Rojova’da 
yaşananlara ve IŞİD çetelerinin katliamlarına 
değinen Bilgen’in konuşmasının ardından söz 
alan üyelerimiz Ortadoğu Barışı ve Çözüm 
Süreci’ne ilişkin görüşlerini dile getirdi. 
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SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE SÖYLEŞİ YAPILDI
Sinemacı, yazar ve siyasetçi Sırrı Süreyya 
Önder ile “Çözüm Sürecinin Dünü, Bu-
günü, Yarını...” konulu söyleşi 23 Mayıs 
Cumartesi günü Odamız Genel Merkez 
Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin 
Alan’ın açılış konuşması ile başlayan söy-
leşide, Sırrı Süreyya Önder “Çözüm sü-
reci”nin geldiği nokta hakkında bilgiler 
verdi. Alan konuşmasında Odamızın iki 
temel eksen üzerinden çalışmalarını yü-
rüttüğünü belirterek, bunlardan ilkinin 
meslek ve meslektaşlarımıza yönelik yapılan çalışmalar olduğunu, ikinci temel ekseninde 
kamu yararı çerçevesinde ülkede yaşanan sorunlara sahip çıkmak olduğunu belirterek, bu 
amaçla ülkenin temel sorun alanlarından biri olan ve son iki-üç yıldır toplumda yoğun ola-
rak tartışıla gelen çözüm sürecine ilişkin gelişmelerin birinci ağızdan anlatılmasının amaç-
landığını belirterek sözü Sırrı Süreyya Önder’e bıraktı. Önder konuşmasına süreci özetledi. 
Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği söyleşi  “Çözüm Süreci”ne ve yaklaşan genel se-
çimlere ilişkin soruların cevaplanması ile sona erdi.

ODAMIZ EMEK ÖDÜL TÖRENİ VE 40. YIL KURULUŞ ETKİNLİKLERİ 
DÜZENLENDİ
Odamız tarafından her yıl düzenlenen 
geleneksel Emek ödülleri töreni bu yıl 40. 
kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsa-
mında Oda Genel Merkezimizde gerçek-
leştirildi. 

Soma`da 301 maden emekçisinin 
yaşamını yitirmesi nedeniyle ertelenen, 
meslekte 25, 30, 40 ve 50 yıl hizmet veren 
üyelerimize verilen ve her yıl 18 Mayıs ta-
rihinde gerçekleştirilen geleneksel Emek 
Ödülleri töreni Oda Genel Merkezimizde 
25 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Bu yıl odamızın 40. kuruluş yılı ilde çakışan 
etkinlik, Oda Başkanımız Hüseyin ALAN`ın konuşması ile başladı. Açılış konuşmasında; 
Odamız kuruluş süreçleri, 40 yıldır süren mücadele anlayışı ve dayanışmanın önemine vur-
gu yapan ALAN`ın konuşmasından sonra sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

Sinevizyon gösterisinden sonra, 80 yakın üyemize emek ödülleri plaketleri verildi. Eski 
Oda Başkanlarımızın da davetli olduğu tören yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
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GELENEKSEL EMEKLİ  KOKTEYLİ YAPILDI
Odamız tarafından her yıl düzenlenen 
Geleneksel Emekli Üye Kokteylimiz bu yıl 
27 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirildi. 
Yaklaşık 200 emekli üyemizin katıldığı 
kokteylde Yönetim Kurulu üyelerimiz de 
yer aldılar. Oda Başkanımız Hüseyin Alan  
tarafından yapılan kısa bir konuşmayla 
başlayan kokteyl, emekli üyelerimizle ya-
pılan sohbetlerle devam etti. Kokteyl so-
nunda üyelerimize 2015 yılı ajandası da-
ğıtıldı. 

EMEK ÖDÜLLERİ TÖRENİ YAPILDI
Odamız tarafından her yıl odamızın kuru-
luş yıl dönümünde düzenlenen geleneksel 
Emek Ödülleri töreni bu yıl 16 Mayıs Cu-
martesi günü Oda Genel Merkezimizde 
gerçekleştirildi. Meslekte 25, 30, 40 ve 50 
yıl hizmet veren üyelerimize verilen Emek 
Ödülleri Oda Genel Merkezimizde yapı-
lan törenle sahiplerine verildi. Etkinlik, 
Oda Başkanımız Hüseyin Alan`ın ko-
nuşması ile başladı. Açılış konuşmasında; 
Odamız kuruluş süreçleri, 40 yıldır süren 
mücadele anlayışı ve dayanışmanın öne-
mine vurgu yapan Alan’ın konuşmasının ardından meslektaşlarımıza plaketleri verildi.  Tö-
renin ardından Genel Merkezimizde meslektaşlarımızın katılımı ile kokteyl düzenlendi. 

EMEKLİ ÜYE KOKTEYLİ YAPILDI 
Odamız tarafından her yıl düzenlenen Ge-
leneksel Emekli Üye Kokteylimiz bu yıl 25 
Aralık Cuma günü gerçekleştirildi. Yak-
laşık 200 emekli üyemizin katıldığı kok-
teylde Yönetim Kurulu üyelerimiz de yer 
aldılar. Oda Başkanımız Hüseyin Alan ta-
rafından yapılan kısa bir konuşmayla baş-
layan kokteyl, emekli üyelerimizle yapılan 
sohbetlerle devam etti. Kokteyl sonunda 
üyelerimize 2016 yılı ajandası dağıtıldı. 
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PROF. DR. CAHİT HELVACI İÇİN ANLAMLI TÖREN
Dokuz Eylül Üniversitesi  Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve meslektaşımız   
Prof. Dr. Cahit Helvacı için DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile hocanın  doktora öğren-
cileri tarafından anlamlı bir emeklilik töreni düzenlendi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı tören; Sayın Helvacı’nın  kısa bir biyografisinin sunumu 
ve açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, Prof. Dr. Muharrem Satır, Prof. Dr. Yücel Yılmaz, 
Prof. Dr. Erdin Bozkurt ile Prof. Dr. Tuncay Taymaz’ın verdiği konferansların ardından ak-
şam onuruna verilen yemekle son buldu.

Odamız tarafından düzenlenen bir çok etkinlikte de  görev alarak meslek örgütümüze 
destek veren ve  1995 yılında Altın Çekiç Bilim Ödülü’nüde alan Sayın Helvacı için yapılan 
ve Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Alim Murathan, II. Başkan Koray Önalan ile  çok sayıda mesllektaşımızın katıldığı törende, 
Odamız adına mesleğimize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi veren Sayın Alan 
“Eğitim süreçlerinde çok sayıda meslektaşımızın yetiştirilmesi ile odamız etkiliklerinde  
görevler alarak sağladığı katkılardan dolayı  teşekkür ederek, sağlıklı ve uzun bir yaşam 
dileklerini belirtti.” 

25.DÖNEM KADIN KOMİSYONU ÇALIŞMALARIMIZ
Kendi bedenleri katledilmese de, tüm katliamlarda ve savaşlarda kadınlar acı çekiyor, kadın-
lar ölüyor.  Ölen, yaralanan her gencin bir annesi var çünkü... Ülkenin Batısında  sivil halkın 
bombalandığı, Doğusunda da hamile kadınların cesetlerinin sokakta bekletildiği bir ülkede 
meslek örgütü olarak bu derin acıları yazabilmek, bir çözüm üretebilmek ne kadar zor olsa da,  
kurduğumuz bu komisyon ile en azından meslektaşımız kadın arkadaşlarımızla daha yakın-
dan tanışmak, sorunlarmızı tartışmak, birlikte bir çözüm üretebilmeye doğru bir adım atmak 
amacı ile JMO’nın 25. Çalışma Dönemi’nde de Kadın Komisyonumuzu hayata geçirdik.

Ülkemizde, kadına yönelik şiddetin  her geçen gün arttığı kadın cinayetlerinin sayısının 
yedi yılda yüzde 1400 katına  ulaştığı, 2012-2015 yılları arasında Türkiye’de 5 bin 406 kadın 
ın öldürüldüğü, okuma yazma bilmeyen her 5 kişiden 4’ünün kadın olduğu, parlamentoda 
kadın temsil oranının, sadece yüzde 14.9,13; 81 belediye başkanının sadece yüzde 2.9’unun 
kadın olabildiği ve buna benzer tüm özel ve kamuda yetkili kişilerin kadın/erkek oranın 
aynı paralelde olduğu ülkemizde; kadınlar her alanda, sadece kadın olmalarından kaynak-
lanan nedenlerle ayrımcılığa uğruyor. Eğitim olanaklarından yoksun bırakılıyor, erken yaş-
ta evlendiriliyor, aile içi cinsel ve fiziki şiddete maruz kalıyor. 

Hepsinden daha elim ve daha vahimi bu ülkede kadınlar yaşayamıyor. Boşanmak iste-
diği için katlediliyor. Aşkına cevap vermediği için öldürülüyor. Cinsel istekleri reddedip 
direndikleri için öldürülüp yakılıyor.

Bu koşullarda bir meslek örgütü olarak her ne kadar bu sorunlar karşısında yeterli çö-
züm olanaklarına sahip olamasak da, bir anlamda  bu sorunları paylaşmak, tarışmak ve 
öneriler oluşturmak amacı ile de bu komisyon kurulmuştur.


