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ŞUBESİ- SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 2010-2011 

Sosyal İşler Komisyonumuz üyelerimize yönelik 
değişik etkinlikler organize etmektedir.  Bu etkinlikler 
bazen öğrenmek, kimi zaman üretmek, bazen de 
eğlenmeye yönelik olurken etkinliğin niteliğine göre 
her üçü de tek aktivite için geçerli olabilmektedir.

Bugüne değin komisyon olarak gerçekleştirilen 
etkinlikler aşağıda yer almaktadır.

FOTOĞRAF SEMİNERLERİ  

Şubemiz Sosyal İşler Komisyonu’nun düzenlediği 
Fotoğraf Semineri 5 Kasım 2010 tarihinde başladı. 
4 hafta süren seminer 10 Aralık günü tamamlandı.  
Şubemiz bünyesinde oluşturmayı amaçladığımız 
fotoğraf  (seminerleri-atölyeleri) etkinlikleri 
dizisinin ilk adımı, fotoğrafa yeni başlayan üyelere 
yönelik olarak Komisyonu Başkanı Şahin Özgül’ün 
eğitmenliğinde atıldı. 10.12.2010'da üyelere katılım 
belgeleri sunuldu.  Bu süreç 12 Aralık 2010 tarihinde 
katılımcı üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz Galata 
Fotoğraf Günü adı altındaki gezimizle tamamlandı.

FOTOĞRAF GEZİSİ 

Şubemiz dijital fotoğraf atölye çalışması katılımcıları 
ve fotoğrafl a ilgilenen üyelerimiz, 12 Aralık 
2010 Pazar günü Beyoğlu İstiklal Cadesi Tünel 
Meydanı‘nda buluşup fotoğraf çekimleri yaptılar. 
Sabah 10.00‘da başlayan, üyelerimiz ve Galata 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Esen Avdel‘in 
katılımıyla yapılan etkinlik süresince Galata Kulesi ve 
etrafındaki tarihi yerlerde fotoğraf çekimleri yapıldı. 
Kırım Kilisesinin ardından Galata Derneği‘nin ziyaret 
edilmesiyle gezi sona erdi.

HEYBELİADA’DA PİKNİK

Bu yıl düzenlenen Heybeliada Pikniği 13 Haziran 
2010 tarihinde gerçekleştirildi. Sosyal İşler 
Komisyonumuzun düzenlediği, üyelerimizin aileleri 
ve arkadaşları ile geldikleri bu piknikte bisiklet turları, 
uçurtma, müzik ve çeşitli toplu oyunlar gibi değişik 
etkinliklere yer verildi. 

RİTM ETKİNLİĞİ 

Sosyal İşler Komisyonumuzca düzenlenen ve 
ritm eğitmeni Tonguç Kartal rehberliğinde 12 
Temmuz’dan bu yana süren ritm etkinliği 31 Ocak 
tarihinde sona erdi. Şubemizde gerçekleştirilen bu 
etkinliğin amacı sadece çalgı çalmak fi krine odaklı 
olmayıp öğrenerek bir bütün oluşturmak ve aynı dili 
konuşabilmeyi içermekteydi. 

Sosyal İşler Komisyonu olarak 2011’de Şubemiz 
Yönetim Kuruluu'na önermeyi düşündüğümüz 
etkinlikler ise aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır;

• Santral (HES) Gezisi
• Periyodları ileride saptanacak fotoğraf gezileri 

tertiplenmesi (Gerekli şartlar ekonomik boyut ve 
güzergâh tespitini takiben)

• EMO İstanbul Şubesi üyelerinin Slayt 
Gösterimleri 

• Acil Durum Haberleşmesi Semineri
• Mors Seminerleri 
• Ritm Etkinliği-2
• Fotoğraf Seminerleri 
• Belgesel-Kısa Film Gösterimleri

Ayrıca üyelerimizden gelecek etkinlik önerileri ve 
talepleri de dikkate alınacaktır.
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