
GAZİANTEP SMMM ODASI 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU 

 

      Değerli Meslektaşlarım; 

      Yoğun çalışma temposu gerektiren,  sosyal yaşamdan fedakârlık etmeden yapılabilirliği zor 

görülen, her anı her dakikası dolu olan ve bir önceki ayla farklılıklar gösteren bir meslek icra 

etmekteyiz. Yıllar ilerledikçe bunun dışında bir yaşam tarzı olmadığını düşündüğümüz ve hatta 

ailelerimiz tarafından da artık bu durum kabul görmüş olduğu biraz düşündürücüdür. 

      Gaziantep smmm odası sosyal ve kültürel etkinlikler komisyonu olarak meslektaşlarımızın 

sosyalleşmesi, dünyaya daha farklı pencereden bakmaları, meslektaşlar arasında daha sıcak ve 

samimi bağların kurulmasını amaçlayarak bir plan yaptık ve bu planı uygulamaya koyduk. 

      Öncelikler Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu çatısında kulüpler oluşturduk. 

• Müzik Kulübü 

• Halk Oyunlar Kulübü 

• Tiyatro Kulübü 

• Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü 

 

      Müzik kulübü bünyesinde Türk Halk Müziği Korosu oluşturulmuş ve bu koroyu çalıştırması için bir 

koro şefi ile anlaşılmış, haftanın belirli günlerinde çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucu 

26. Ekim 2019 tarihinde Cumhuriyet Balosunda koro çalışmalarını meslektaşlarımıza sunmuşlardır. 

Mart 2020 tarihinde yapılacak konser için hazırlıklar yapılmış maalesef pandemi dolayısıyla bu etkinlik 

iptal olmuştur. 

     Halk Oyunları Kulübü haftanın belirli günlerinde çalışmalar yapması için Halk Eğitim Merkezinden 

bir Halk Oyunları Eğitmeni ile anlaşılmış ve eğitmen gözetiminde haftanın belli günlerinde çalışmalar 

yapılmıştır. Yine bu ekibimizde 26.Ekim.2019 tarihinde Cumhuriyet Balosunda gösterilerini 

meslektaşlarımıza sunmuştur. Mart ayındaki etkinlikler için çalışmalarına devam etmiş fakat 

etkinlikler  pandemiden dolayı iptal edilmiştir. 

     Tiyatro Kulübümüz mart ayında yapılacak etkinlik çerçevesinde bir tiyatro oyunu belirlemiş ve 

çalışmalarına üyelerimizden İbrahim Halil Çavdar’ın gözetiminde devam etmiş fakat pandemiden 

dolayı etkinliklerin iptal edilmesi ile gösterilerini sunamamışlardır. 

    Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü Gazi Dağcılıkla yapılan görüşmeler neticesinde doğa yürüyüşleri 

tertiplemiş meslektaşlarımız bölgemizin farklı doğal güzelliklerini görmüş ve sağlıklı yaşam yürüyüşleri 

ne katılmışlardır. Fotoğraf sanatının inceliklerini öğretmek üzere eğitmenlerle anlaşılmış ve 

meslektaşlarımıza eğitimler verilmiştir. Aynı zamanda çeşitli Fotoğraf sanatçıları odamızda misafir 

edilmiş meslektaşlarımıza fotoğraf görselleri sunulmuştur. 

 



      15.Eylül.2019 Pazar günü meslektaşlarımıza Kahvaltı organizasyonu yapılmış ve yoğun bir ilgi 

görmüştür. 

      26.Ekim.2019 Tarihinde Cumhuriyet Etkinliğimiz olmuş yemek eşliğinde kulüplerimizin hazırladığı 

gösterilerle güzel bir eğlence tertiplenmiştir. 

     29.02.2020 tarihinde Kapadokya Gezisi yapılmış ve meslektaşlarımızla güzel bir hafta sonu 

geçirilmiştir. 

    2020 Mart ayı ilk haftası için planlanmış olan THM Koro konseri, Gaziantep Yöresi Halk Oyunları 

Gösterisi, Tiyatro Gösterisi, Fotoğraf sergisi maalesef tüm hazırlıklar bitmişken son dakika ülkemizin 

içinde bulunduğu sorunlar ve pandemi sebebiyle iptal edilmiştir. 

    2020 Temmuz ayı için planlanan Balkan Tur etkinliği de Pandemiden dolayı iptal edilmiştir. 

    Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu olarak göreve geldiğimiz günden pandemi sürecine kadar 

haftada en az bir kere toplanmış ve her toplantıda verimli sonuçlar alınmıştır.  

    Temennimiz dünyamızın bu zor günlerden biran evvel kurtulması ve eski güzel günlerimize 

dönmektir. 
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