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Odamız JeoEmekli Komisyonu, gerçekleştirdiği ge-
ziler kapsamında 6 Şubat 2019 Çarşamba günü 

Etnografya Müzesi ve Ankara İl Eğitim Tarihi Müzesini 
gezdi. 1930 yılından beri faaliyet gösteren Etnografya Mü-
zesi`nde, Türk Sanatının Selçuklu Devrinden günümüze 
kadar devam eden örnekleri sergilenmektedir. Koleksiyo-
nunda; Anadolu`nun çeşitli yörelerinden derlenmiş halk 
giysileri, süs eşyaları, ayakkabı, takunya örnekleri, Sivas 
yöresi kadın ve erkek çorapları, çeşitli keseler, oyalar, çev-
reler, uçkurlar, peşkirler, bohçalar, yatak örtüleri, gelin kı-
yafetleri, damat tıraş takımları, çeşitli yörelerden halı ve 
kilimler, Anadolu maden sanatını temsil eden çok çeşitli 

eserler, Osmanlı Devri yayları, okları, çakmaklı tabancalar, 
tüfekler kılıç ve yatağanlar, Türk çini porselenleri ve Kü-
tahya porselenleri, tasavvuf ve tarikatla ilgili eşyalar, Türk 
yazı sanatının güzel örneklerinden levhalar bulunmakta-
dır. Mustafa Kemal Atatürk`ün naaşı 1953`de Anıtkabir`e 
nakline değin burada kaldı. Bu kısım halen Atatürk`ün 
anısına hürmeten sembolik bir kabir şeklinde korunmak-
tadır.  Ankara Lisesi`nde açılan “İl Eğitim Tarihi Müze-
si”nde, geçmiş yıllara ait diploma ve karne örnekleri, eski 
tarihli ders kitapları, dokümanlar ile eski yıllardan kalma 
radyo ve piyano gibi eğitim öğretimde kullanılan birçok 
araç gereç sergileniyor.

JeoEmekli Komisyonu 
gezileri sürüyor
JeoEmekli Komisyonu, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü Etnografya Müzesi 

ve Ankara İl Eğitim Tarihi Müzesini gezdi.

Geleneksel 
Emekli Üye 

Kokteyli yapıldı
Odamız tarafından her yıl düzenlenen "Geleneksel Emekli 
Üye Kokteylimiz" bu yıl 29 Aralık 2018 Cumartesi günü 
Genel Merkez Binamızda gerçekleştirildi. Çok sayıda 
emekli üyemizin katılım gösterdiği kokteyle, BTK, Yöne-
tim, Denetim ve Onur Kurullarında görev alan üyelerim-
iz de katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Alan, 2018 yılında ülkemizde yaşanan 
ekonomik ve siyasal krizin daha da büyüdüğünü, emekçi 
ve yoksul halkı derinde etkilediğini, çok sayıda iş yerin-
in kapandığını ve milyonlarca kişinin işsiz kaldığını be-

lirterek, bu süreçlerin meslektaşlarımızı ve odamızı da 
etkilediğini belirterek, bu süreçlerden dayanışma birlik-
teliği ile çıkabileceğimizi belirterek, 2019 yılının  barışın, 
kardeşliğin, adaletin, hukukun egemen olduğu bir yıl ol-
ması temennisi ile tamamladı. Kokteyl, bir yıllık hasretin 
giderildiği, dostlukların geliştirildiği, sohbetlerle devam 
etti.

Katılımlarından dolayı tüm emekli üyelerimize teşekkür 
ederiz.


