
Komisyonumuz 35 meslek mensubundan oluşmuş ve kendi arasında aşağıdaki 
şekilde bir yürütme kurulu oluşturmuştur.

1-Mehmet ÇELĐK Komisyon Başkanı
2-Tamer KÖROĞLU Komisyon Başkan Yard.
3-Cemile ÖZDEMĐR Üye Sekreter
4-Garip ÖZKESKĐN Üye
5-Ahmet KISAÇ Üye
6-Đsmail ARSLAN Üye6-Đsmail ARSLAN Üye
7-Mikail ALKAYA Üye
8-Erhan AKÇAY Üye
9-Yusuf ÇELĐK Üye

2009 yılı çalışma döneminin ilk toplantısı 27/01/2009 günü gündemli olarak 
yapılmış olup 2008 yılı çalışmalarımızın değerlendirilmesi yapılmış ve 2009 
yılı programlanmıştır.



Komisyonumuz etkinliklerini sürdürürken odamız yönetim kurulumuz ile tam 
bir uyum içerisinde ve koordineli olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.
Şunu açıkça ifade etmek gerekirse mesleğimizin iş gücü yoğunluğu; 
meslektaşlarımızı kendilerine ve sosyal hayata zaman ayıramaz konuma 
sokmaktadır.
Toplumumuzun 40 yaşına kadar para kazanmak için sağlığını riske soktuğu, 40 
yaşından sonra da sağlığını kazanmak için bütçesini riske soktuğu bilinen bir 
gerçektir.
Durum böyle olunca özellikle genç meslektaşlarımızın daha çok sosyal ve 
sportif etkinliklere katılması, kendine özel zaman ayırması sağlıklı, mutlu, 
kaliteli bir yaşam sürdürmeleri açısından büyük önem arz etmektedir.
Odamızda sosyal faaliyetlere duyarlı meslektaşlarımızın özverili katkılarıyla Odamızda sosyal faaliyetlere duyarlı meslektaşlarımızın özverili katkılarıyla 
gerçekleştirilen bazı etkinliklerimiz aşağıda belirtilmiştir.

Meslektaşlarımızın kültürel etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla toplu 
halde tiyatro izletisi duyurularında bulunulmuş bu konuda meslektaşımız 
Tevfik Fikret Küçükerciyes özverili çalışmalarda bulunmuştur.
.
6 Haziran 2009 günü meslektaşlarımız ve aile bireylerinin katılımıyla Döşeme 
altı mevkiinde düzenlenen piknik organizasyonu katılımcıların güzel bir gün 
geçirmesine ve coşkulu sahnelerin yaşanmasını sağlamıştır.



Antalya meslek odalarınca düzenlenen Bahar Futbol Turnuvasında odamız 
gençler ve master kategorisinde katılmış ve odamızı en iyi şekilde temsil 
ederek gençler turnuva birincisi olmuşlardır.Garip Özkeskin ve takım 
arkadaşları meslektaşlarımızın bize yaşattığı kupa sevinci gururumuz olarak 
kayıtlara geçmiştir.

Meslektaşlarımız, aday meslek mensuplarımız ve aile bireylerimizi bir araya 
getiren etkinliklerimizde sazıyla, sesleriyle ve oyunlarıyla bizleri coşturan 
odamız Türk Halk Müziği Korosunda ve Halk Oyunları grubunda görev alan 
meslektaşlarımızın özverili katkıları komisyonumuz ve odamız faaliyetlerine 
ayrı bir renk katmaktadır.

09/08/2009 günü Manavgat Çayı ve çayın denizle buluştuğu yerde 09/08/2009 günü Manavgat Çayı ve çayın denizle buluştuğu yerde 
meslektaşlarımızın buluşması ve bot turu güzel bir gün yaşanmasını sağlamış 
ve Manavgat temsilciliğimizin ev sahipliği katılımcıların övgüsünü almıştır.

Meslektaşlarımızın doğa sporları dağcılık etkinlikleri bu senede öne çıkmış 
2008 yılı  30 Ağustos’ta Ağrı Dağına tırmanarak odamızın filamasını zirveye 
taşıyan arkadaşlarımız 2009 yılı  ağustos ayında Almanya Dağcılık Kulübü DAV 
tarafından organize edilen Avusturya Alplerine tırmanma isteklerini 
komisyonumuza getirmişler ve 20/08/2009 tarihli komisyon toplantımızla bu 
önerileri uygun görülmüş ve meslektaşlarımızdan Uğur Bolat, Metin Yalın ve 
Tamer Köroğlu kendi imkanlarıyla Avusturya Alplerinin zirvesinde ASMO 
filaması ve bayrağı yanında fotoğraf çektirerek odamızın adını duyurma 
imkanını yaratmışlardır.



Gerek oda yönetiminin ve gerekse komisyonumuzun çalışmaları bu yıl basın 
yayın kuruluşlarında daha çok yer aldığı gözlenen bir gerçektir.Bu konu ile 
ilgili olarak emeği geçen odamız üyeleri ve görevlilerimize komisyon olarak 
teşekkür ediyoruz.

Mesleğimizin ağır çalışma koşullarına rağmen, kaliteli, sağlıklı bir yaşam 
sürdürebilmemiz için kendimize biraz daha zaman ayırarak sosyal ve sportif 
etkinliklerde daha çok yer almamız  arzusuyla saygılar sunuyoruz.

Sosyal ve Sportif Etkinlikler
Komisyon


